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تختلـف دوافـع القتـل بين
األشـخاص بحسـب املرحلـة
العمرية والبيئة التي يعيشـون
ضمنهـا ،كما ترتبـط بعوامل
نفسـية وعقليـة ،لكـن ردود
الفعـل على الجرمية بحسـب
جنـس الجـاين واملجنـي
عليـه تختلـف باختلاف
الثقافـات واألعـراف واملناطق
الجغرافيـة ،ومـن الطبيعي أن
يتعاطـف النـاس مـع املجني

عليـه ،وعـدم تعاطفهـم معه
يـدل على خلـل ما.
قتل شـاب شـقيقه يف  29من
أيلـول املـايض ،وبحسـب مـا
نرشته وزارة الداخلية السـورية
عبر صفحتهـا يف "فيـس
بـوك" ،قُتـل الشـاب بسـبب
خالفـات عائليـة ،وبحسـب
الـوزارة ،هـدد املتهـم زوجـة
شـقيقه بقتلها وقتـل أطفالها،
را إياهـم على القـول إن
مجب ً

سـبب وفاة الرجل هـو وقوعه
مـن سـلّم البناء.
تعـددت ردود الفعـل حـول
هـذه القصـة بعـد نرشهـا يف
مواقـع التواصـل عبر "فيس
بـوك" ،وعلى الرغـم مـن أن
معظـم املعلّقين على هـذا
املنشـور عربوا عن استهجانهم
للجرميـة ،فـإن عـددًا مـن
التعليقـات سـخرت مـن
الجرميـة وطريقـة القتـل.
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حلب..
أذرع إيران تتمدد في مطارات الشرق
عنصر من ميليشيات "أبو الفضل العباس" الموالية إليران خالل عرض عسكري (رويترز)

عنب بلدي  -خالد الجرعتلي
يـزداد الحضـور اإليـراين يف مطـارات
ريـف حلـب الرشقـي ،ضمـن إطـار
محـاوالت فرض واقـع عسـكري إيراين
يف املنطقـة ،منـذ سـيطرة النظـام عىل
مناطـق واسـعة مـن املحافظـة نهايـة
عـام .2016
وتعتبر قواعـد امليليشـيات اإليرانيـة
بريـف حلـب مـن أهـم القواعـد
العسـكرية يف سـوريا ،حيـث يُشرف
عليهـا كبـار ضبـاط "الحـرس الثـوري
اإليـراين" و"فيلـق القـدس" ،وتضـم
مجموعـات مـن نخـب "حـزب اللـه"
اللبنـاين وحركـة "النجبـاء" العراقيـة
و"فيلـق القـدس" اإليـراين ،إذ ت ُجهـز
هـذه القواعـد بأهـم األسـلحة وطيران
االسـتطالع.
وتنشـئ امليليشـيات اإليرانيـة قواعـد
خصوصـا بعـد
عسـكرية جديـدة،
ً
انسـحاب قسـم كبير مـن قواتهـا مـن
الجنوب السـوري باتجاه الشمال ،وفق
تفاهمات دوليـة.
في الشرق ..يد على المطارات
يرتكـز انتشـار املواقـع اإليرانيـة يف
محيـط مطـار "حلـب الـدويل" ومطار
"النيرب العسـكري" ،رشقـي حلب ،كام
تعمـل طهـران حال ًيـا عىل إنشـاء مواقع
عسـكرية جديدة يف املطارات العسـكرية
واملدنيـة بريـف حلـب الرشقي.
ونقـل مراسـل عنـب بلـدي يف حلـب
معلومـات عـن أن امليليشـيات املدعومـة
مـن طهـران تعـزز وجودها العسـكري
يف مطـار "كويـرس" ،رشقـي حلـب
أيضً ـا ،حيـث تنشـئ طهـران قواعـد
عسـكرية وتدعمهـا مبقاتلين سـوريني
ولبنانيين.
هـذه امليليشـيات بـارشت عملهـا ،يف
 24مـن أيلول املـايض ،بـاإلرشاف عىل
صيانـة مدارج مطـار "كويـرس" ،عىل

أن تسـتمر األعمال فيـه نحـو شـهر
ونصـف.
كما يجـري العمـل على إعـادة بنـاء
بعـض املـدارج التي دُمرت بشـكل شـبه
كامـل نتيجـة القصـف الـذي تعـرض
لـه املطـار خلال األعـوام السـابقة،
وذلـك بتنسـيق مـع الرشطة العسـكرية
الروسـية.

مطار "النيرب العسكري"
تسيطر عليه الميليشيات
اإليرانية بشكل شبه كامل،
وتتمركز هذه الميليشيات
في ما ُيعرف داخل المطار
بـ"مباني إف إم" ،إضافة
إلى ما ُيعرف بـ”مركز
بحوث  ”99الذي تتمركز
فيه مجموعات تتبع إليران

ووفـق مصـادر متقاطعـة لعنـب بلدي،
فـإن التنسـيق بين الـروس واإليرانيني
يرتكـز يف حلـب وريفهـا حـول عمليات
نقـل األسـلحة القادمـة مـن مطـار
"دمشـق الدويل" إىل املواقـع اإليرانية.
كما توجـد قاعـدة عسـكرية يشرف
عليهـا خبراء إيرانيـون برفقـة عنارص
سـوريني يف بلـدة تـل حاصـل رشقـي
حلـب ،ومينع العنـارص السـوريون من
الدخـول إليهـا.

جدار يقسم "كويرس" ..أين
موسكو؟
عـن التوافـق الـرويس -اإليـراين
العسـكري والوجـود املشترك يف مطار
"كويـرس العسـكري" ،قـال املحلـل
العسـكري والضابـط يف “الجيـش
الوطنـي السـوري” العقيـد عماد
شـحود ،إن مطـار "كويرس" مل يشـهد
أي توافـق بين الـروس واإليرانيين،
متحدث ًـا عن أن املطار قُسـم عـن طريق
جـدار فاصـل لتحديـد النفـوذ اإليراين
والنفـوذ الـرويس.
وأضـاف العقيـد شـحود ،وفـق
معلومـات اسـتخباراتية ُمطلـع عليهـا،
أن القسـم الغـريب مـن املطـار يطلـق
عليه اسـم “املسـلخ” وهو سـجن تديره
ميليشـيا “النجبـاء” العراقيـة ،و”حزب
اللـه” اللبنـاين ،وميليشـيا “فاطميون”
التابعـة لـ"الحـرس الثـوري اإليراين".
بينما تتمركـز يف القسـم الرشقـي مـن
املطـار قـوات “النمـر” ،التـي يقودهـا
سهيل الحسـن املوايل لروسـيا ،ليتحول
القسـم الرشقـي إىل جـزء منفصـل عن
املطـار ،مبدخل مـن الجهـة الرشقية له.
وتوجـد يف الجهـة الرشقيـة للمطـار
مسـتودعات لصواريـخ “توشـكا”
تديرهـا مجموعـات مواليـة لروسـيا،
بحسـب العقيـد يف "الجيـش الوطني"
عماد شـحود.
وكانـت قـوات النظـام سـيطرت على
مطـار "كويـرس العسـكري" يف ريف
حلـب الرشقـي عـام  2015بدعـم مـن
سلاح الجـو الـرويس ،بعد حصـار من
تنظيـم "الدولـة اإلسلامية".
أسلحة وأنفاق في "النيرب"
مقاتـل يف فصيـل مدعـوم إيران ًيـا ،يف
مطـار "النريب العسـكري" ،قـال لعنب
بلـدي ،إن حجـم الوجـود العسـكري
يف املطـار يـزداد يوم ًيـا ،إذ تعمـل هذه
القـوات على نقـل األسـلحة إىل أنفـاق

داخـل املطـار خوفًـا مـن تعرضهـا
لقصـف إرسائيلي.
وأضـاف املقاتـل أن املواقـع العسـكرية
اإليرانيـة يف محيـط املطـار صـار
عددهـا أربـع نقـاط ،باإلضافـة إىل
قاعـدة صواريـخ قيـد اإلنشـاء يف قرية
رسـم العبـد ،رشقـي حلـب.
وامتـد الوجـود اإليـراين خلال العـام
الحـايل ،بحسـب املقاتـل ،حتـى ريـف
حلـب الجنـويب ،إذ صـارت القـوات
اإليرانيـة متلـك معسـك َري تدريـب
يف الريـف الجنـويب ،الـذي يشـهد
اسـتمرار انضمام املقاتلين لتدريبهـم
فيه .
ويشرف على هـذه املواقـع ضبـاط
وخبراء إيرانيـون يوجـدون بشـكل
متقطّـع تجن ًبـا للغـارات اإلرسائيليـة،
إذ تجـري عمليـات التدريـب بهـذه
املعسـكرات مـرة واحـدة كل شـهرين،
بحسـب املقاتـل.
يف حين قـال العقيد عامر شـحود ،إن
مطـار "النيرب العسـكري" تسـيطر
عليـه امليليشـيات اإليرانية بشـكل شـبه
كامـل ،وتتمركـز هـذه امليليشـيات يف
ما يُعـرف داخـل املطـار بـ"مباين إف
إم" ،إضافـة إىل مـا يُعـرف بـ”مركـز
بحـوث  ”99الـذي تتمركـز فيـه
مجموعـات تتبـع إليـران.
ويقتصر الوجـود الـرويس على
اسـتعامل مـدارج املطـار ويف عمليـات
الشـحن ،بحسـب العقيـد.
ويف  1مـن آذار عـام  ،2020أعلـن
الرئيـس الرتيك ،رجب طيـب أردوغان،
تدمير مطـار "النيرب" التابـع لقوات
قائلا إن
ً
النظـام السـوري يف حلـب،
القـوات الرتكيـة د ّمرت مطـار "النريب
العسـكري" بالكامـل ،ومل يعـد النظام
السـوري يسـتطيع اسـتخدامه.
ويقـع مطـار "النيرب" بالقـرب مـن
مطـار "حلـب الـدويل" ،ويتخـذه
النظـام مركـ ًزا النطلاق الطائـرات

املروحيـة التـي تقصـف أحيـاء إدلـب
وريفهـا بالرباميـل املتفجـرة.
ويعـد املطـار مركـ ًزا السـتقبال
امليليشـيات التـي تقاتـل مـع النظـام
والقادمـة مـن العـراق وأفغانسـتان
ولبنـان ،وشـهد عدة زيـارات مـن قادة
امليليشـيات ،منهـا زيـارة زعيـم حركـة
“النجبـاء” العراقيـة ،أكـرم الكعبـي،
لقواتـه يف مدينـة حلـب ،يف .2016
إيران في سوريا بين  2013و2020
نشر مركـز “”Atlantic Council
األمرييك للدراسـات الدوليـة ،يف  5من
ترشيـن الثـاين  ،2020تقريـ ًرا للخبير
السـوري يف الشـؤون العسـكرية
وامليدانيـة نـوار شـعبان ،ناقـش فيـه
الوجـود والنفوذ العسـكري اإليراين يف
سـوريا.
ويتنـاول التقريـر الوجـود اإليـراين
الـذي بـدأ مـع بدايـة االحتجاجـات يف
سـوريا عـام  ،2011وتجلى بعمـل
إيـران املبـارش مـع امليليشـيات األجنبية
وامليليشـيات املحليـة التابعـة للنظـام
السـوري ،ودمجها لهذه امليليشـيات يف
قـوات النظـام والفـروع األمنيـة لتحتل
مكانـة قانونيـة يف سـوريا ،لحاميتهـا
مـن الرضبـات الجويـة اإلرسائيليـة
املحتملـة.
وبحسـب التقرير ،بـدأت إيران بإنشـاء
قـوات الدفاع املحليـة اإليرانيـة منذ عام
 ،2012ودعـم ألويـة محـددة يف قوات
النظـام ،وأنشـأت رشكات أمنيـة محليـة
خاصـة لتغطيـة وجودهـا ،وحاميتهـا
سـهل أمـام القصف
ً
مـن كونهـا هدفًـا
اإلرسائييل.
وتنقسـم هـذه امليليشـيات ،بحسـب
التقريـر ،إىل "قـوات الدفـاع الوطني"،
و"قـوات الدفـاع املحلية" ،وامليليشـيات
الشيعية السـورية ،وميليشـيات أجنبية،
إضافـة إىل رشكات أمنيـة سـورية
خاصـة تابعـة إليـران.
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واشنطن تنأى بنفسها
عن "تقلبات" جوار سوريا السياسية
ملك األردن عبد الله الثاني والرئيس األمريكي جو بايدن )cnn( 2021 -

عنب بلدي  -ديانا رحيمة
يف إطـار التقلبـات السياسـية باملنطقـة،
يحـاول النظـام السـوري اسـتغالل
هوامش متكّنـه من العـودة للتحكم بعدة
ملفـات إقليمية ،وسـط ردود فعل خجولة
مـن الواليـات املتحـدة األمريكية.
وتغيرت الـردود األمريكيـة وتباينت يف
ّ
موقفهـا مـن النظـام السـوري ،إذ كانت
تجـ ّرم النظـام ،وتفرض عقوبـات تحظر
التعاملات االقتصادية معه ،لكنها سـ ّهلت
تعامل دول الجـوار معـه ،وأبرزها األردن
ولبنـان ومصر يف ملـف نقل الغـاز ،ثم
جـاء الحديـث عـن اسـتثناءات لعقوبات
قانـون "قيصر" املفروضة على النظام.
من اقترح تخفيف العقوبات؟
جـاء ذلـك يف جلسـة تثبيـت تعيين
املرشـحة ملنصـب مسـاعدة وزيـر
الخارجيـة األمريكي لشـؤون الشرق
األدىن ،باربـرا ليـف ،يف  18مـن أيلـول
املايض ،وترأسـها السـيناتور مـن الحزب
“الدميقراطـي” بـوب مينينديـز.
وطـرح العضـو يف مجلـس الشـيوخ
األمريكي كريـس فـان هولـن ،آنـذاك،
سـؤالً على باربرا ليـف حـول األوضاع
يف لبنـان وقضيـة اسـتجرار الطاقـة إىل
البلاد مـن مصر واألردن عبر سـوريا،
وهـو األمـر الـذي اقرتحتـه السـفرية
األمريكيـة يف لبنـان ،دورويث شـيا ،إذ
تسـاءل هولن مـا إذا كان االقتراح يتوافق
مـع قانـون “قيصر” أم سـتكون هنالك
تنـازالت.
مـن جهتها ،أجابـت ليف بـأن “الخارجية
األمريكيـة تنظر إىل هذا املشروع بتم ّعن
ضمـن اإلطـار العـام للقوانين األمريكية
الخاصـة بالعقوبـات ،وأن الخطة املذكورة
تظهـر بوادر جيـدة ،وسـتعمل الخارجية
على استشـارة وزارة الخزانـة لتحقيـق
هـذا األمـر” ،كما شـجعت ليـف على
املرشوع الـذي وصفته بالحـل “األرخص
واألنظـف واألكثر أمانًـا” ملشـكلة كبرية
يف لبنان.
بينما عقّـب السـيناتور مـن الحـزب
“الدميقراطـي” بـوب مينينديـز ،على
قائل" ،يف هـذه الظروف،
ترصيح ليـف ً
إذا أعطـت الخارجيـة األمريكيـة قـرا ًرا أن
(قيصر) هـو العائـق الوحيـد لوصـول
الطاقـة إىل لبنـان فمـن املمكـن أن نجـد
حلا" ،حسـب تعبيره.
ً

تحـول يف
ً
ويشـكّل ترصيـح مينينديـز
رؤيتـه لألوضـاع يف سـوريا ،إذ كان من
أشـد املطالبني مبحاسـبة النظام ،وترأّس،
يف آذار املـايض ،لجنة العالقات الخارجية
مبجلس الشـيوخ األمرييك إلقـرار قانون
محاسـبة النظـام السـوري بالتزامـن مع
الذكرى العـارشة للثورة السـورية.
وبعـد مراجعـة صيغـة قانـون "قيرص"
قانون ًيـا ،يتضـح تعـارض هذا االسـتثناء
مـع بنـود القانـون ،إذ أجمـع قانونيـون
وحقوقيـون وخبراء اقتصـاد التقت بهم
عنـب بلـدي على الفوائـد االقتصاديـة
والسياسـية للنظـام السـوري مـن هـذا
االسـتثناء.
ماذا تقول واشنطن؟
أجـاب قسـم الشـؤون الخارجيـة يف
وزارة الخارجيـة األمريكيـة ،يف مراسـلة
إلكرتونيـة لعنـب بلـدي ،ردًا عىل سـؤال
حـول فتـح هـذه التحـوالت البـاب على
إجـراء تعديلات على قانـون "قيصر"
مبـا يتناسـب مـع مصالـح دول الجـوار،
بـأن الحكومـة األمريكيـة تقـدّر الجهود
املبذولـة إليجـاد حلـول طاقـة مبتكـرة
وشـفافة ومسـتدامة ملعالجـة النقـص
الحـاد بالطاقـة والوقود يف لبنـان ،الذي
يهـدد الخدمـات الحيويـة مثـل الرعايـة
الصحيـة وامليـاه.
وبحسـب الخارجيـة ،فلا يـزال هنالـك
العديـد مـن األسـئلة حـول آليـة عمـل
الصفقـات املحتملـة ،ولكـن الرتتيبـات
حلا إقليم ًيا ملشـكلة ُمل ّحة
املحتملـة توفر ً
يف لبنـان لتخليصـه مـن معاناتـه يف
مشـكلة الطاقـة.
ويحظـى قانـون "قيصر" بتأييد واسـع
مـن الحزبين يف الكونجـرس األمرييك،
باإلضافـة إىل العقوبـات املفروضـة
مـن طـرف سـلطات أخـرى ،وهـو أداة
مهمـة للضغـط مـن أجـل مسـاءلة نظام
األسـد ،وسـتواصل الحكومـة األمريكيـة
اسـتخدامه ،بحسـب الخارجيـة.
وأشـارت إىل أن األزمة اإلنسـانية الشديدة
والبالغـة الخطورة يف سـوريا هي نتيجة
مبـارشة لعرقلـة نظام األسـد املسـاعدات
املنقذة للحياة ،والفسـاد املنهجي ،وسـوء
اإلدارة االقتصادية.
وأوضحـت الخارجيـة أن العقوبـات ال
تسـتهدف أي أنشـطة متصلـة بالعمـل
اإلنسـاين ،سـواء كانت تجارة أو مساعدة،
صممـت لتقييد قدرة األطـراف الفاعلة
بل ُ

السـيئة على االسـتفادة مـن النظـام
األمريكي املـايل أو تهديـد الواليـات
املتحـدة ،وحلفائها ،ورشكائهـا ،واملدنيني.
تضارب أمريكي
تتبـع السياسـة األمريكيـة مبـدأ النـأي
بالنفـس ،دون التدخـل املبـارش يف إعادة
االعتراف بالنظام على السـاحة العربية
خصوصـا ،إذ تطورت العالقـات األردنية-
ً
السـورية على عـدة أصعـدة اقتصاديـة
وسياسـية ،منهـا زيـارة وزيـر الدفـاع
السـوري ،عيل عبد الله أيـوب ،يف  19من
أيلـول املـايض ،العاصمـة األردنية عامن،
التقى خاللها برئيـس األركان األردين ،يف
زيـارة كانـت األوىل مـن نوعهـا منذ عام
.2011

اإلدارة األمريكية لم
تصمم حتى اآلن سياسة
محددة تجاه الملف
السوري ،ولكن هنالك
ركائز ثابتة ولم تتغير
حتى اآلن وهي العقوبات

كام تطـورت العالقـات بين البلدين عىل
الصعيـد االقتصـادي أيضً ـا ،إذ أعلنـت
الحكومـة األردنيـة عـن اسـتئنافها حركة
الطيران بين دمشـق وعامن.
وأمـام هـذه التحـوالت ،رحبـت املتحدثة
باسـم الخارجيـة األمريكيـة ،جيلينـا
بورتـر ،بحسـب ما نقلتـه قنـاة "الحرة"
األمريكيـة ،بقـرار اسـتئناف الرحلات
الجويـة ،لتعود خلال سـاعات وترتاجع
عـن إعلان الرتحيـب بالقـرار.
ويف  29مـن أيلول املايض ،قـال متحدث
باسـم وزارة الخارجيـة األمريكيـة ،يف
ترصيـح لوكالـة "رويترز" ،ردًا على
سـؤال حـول إذا مـا كانـت بلاده تدعـم
التقـارب بين الحكومة األردنيـة والنظام
السـوري ،إن واشـنطن ليسـت لديهـا أي
خطـط لرتقيـة العالقات الدبلوماسـية مع

األسـد ،وال تشـجع أي أحـد على القيـام
بذ لك .
وجـاء رد املتحـدث تعليقًـا عىل مـا قالته
بورتر ،مـا يوضح التضارب يف األوسـاط
األمريكيـة حول التعامـل الجديد يف امللف
السوري.
ما وراء التضارب
من جهته ،قال الناشـط السـيايس واملقيم
يف واشـنطن محمـد غانـم ،لعنـب بلدي،
إن اإلدارة األمريكيـة مل تصمـم حتـى اآلن
سياسـة محـددة تجـاه امللـف السـوري،
ولكـن هنالك ركائـز ثابتـة مل تتغري حتى
اآلن ،وهـي العقوبات.
ويـرى غانـم أن اإلدارة تسـاهلت مـع
الـروس يف قضيـة املفاوضـات بتمديـد
اإلذن بالعمـل يف إدخـال املسـاعدات
عبر املعابـر ،إذ حصـل الـروس على
مقابـل إلعـادة التمديـد (املسـاعدات عرب
الخطوط) ،على أن قرار إعـادة التمديد ال
يعـارض إجـراءات إعـادة االسـتقرار.
كما ال يحصـل اليـوم تطبيـق واضـح
ومحـارصة للنظـام السـوري مـن قبـل
اإلدارة األمريكيـة ،وهـذا مـن سمات
الحـزب "الدميقراطـي" الـذي ال يحب أن
يلجـأ إىل العقوبـات بشـكل كبير.
وبحسـب غانـم ،يحتـاج األمـر إىل همـة
دبلوماسـية وعمـل مـن قبـل املعارضـة
السـورية ،ولكـن املعارضـة انتهـت فعل ًيا
على الصعيـد الـدويل ،إذ يرى أنهـا تتبع
اليـوم لـدول مؤثـرة يف امللف السـوري.
انقسامات في الحزب "الديمقراطي"
قال السـفري األمرييك السـابق يف سوريا
والباحـث يف معهـد "الشرق األوسـط"
بواشـنطن ،روبرت فورد ،إن االنقسـامات
تتزايـد داخل الحـزب "الدميقراطي" فيام
يتعلق بالسياسـات الخارجية.
ويف 24مـن أيلـول املايض ،فشـل النائب
“الدميقراطـي” يف الكونجرس األمرييك
جمال بومـان ،يف متريـر تعديـل قانون
اقرتحـه إلنهـاء الوجـود العسـكري
األمريكي يف سـوريا.
و ُرفـض تعديـل القانـون ،الـذي يقضي
بإلغـاء وجـود القـوات األمريكيـة يف
سـوريا ،مـن قبـل املجلـس ،وتض ّمـن
التعديـل التصويـت عىل أكرث مـن عرشة
تعديلات عىل مشروع قانون السياسـة
الدفاعيـة السـنوي.
مل يصـ ّوت الكونجـرس األمريكي بعـد

سـبع سـنوات من الوجـود األمرييك يف
سـوريا وإىل اآلن باملوافقـة على التدخل
العسـكري ،كام مل يفرس أي من الرؤسـاء
األمريكيين السـابقني يف الوقـت الحايل
استراتيجية أو خطـة القوات العسـكرية
األمريكية يف سـوريا.
نـال اقتراح بومـان 120موافقـة مـن
النـواب "الدميقراطيين" ،ومل يصـ ّوت
ضـده سـوى " 98دميقراط ًيـا" ،مـا
يكشـف التبايـن يف السياسـة األمريكيـة
تجاه سـوريا ،وازديـاد انتقـادات الجانب
اليسـاري للحـزب تجـاه سياسـة بايـدن
الخارجيـة يف سـوريا أو حقوق اإلنسـان
وملفـات أخـرى.
ورفـض معظـم النـواب "الدميقراطيني"
موقـف القيـادة الرافـض القتراح بومان
على الرغـم مـن تأييـده مـن قبـل قادة
الحـزب وأقـرب حلفاء بايـدن ،وعليه ،فإن
دعـم الحزب "الدميقراطي" ملهمة سـوريا
ليـس قويًـا عىل ما يبـدو ،بحسـب فورد.
محور عربي -أمريكي يبعد إيران
قال الدبلومايس السـوري السـابق بسـام
بربنـدي ،يف حديـث إىل عنـب بلـدي ،إن
كل مـن األردن ومصر ،الدولتين اللتين
ً
لديهما مشـكالت اقتصاديـة حقيقيـة،
تقدمـان نفسـيهام أمـام اإلدارة األمريكية
على أنهما قادرتـان على إنشـاء محور
عـريب ،ليس قويًا بالضرورة ،ولكنه ليس
ضعيفًا ولديـه إمكانيات جيـدة ،ميكن أن
يسـاعد السياسـة األمريكيـة يف الشرق
األوسـط ،ويُدعـم باملقابل مـن قبلها ليك
يسـتفيد الجميـع وال تُرتك املنطقـة إليران
فقط .
ويـرى بربنـدي أن هـذا الطـرح يناسـب
اإلدارة األمريكيـة ،عرب محاولة دول عربية
تتـوىل زمام املبـادرة وتسـتفيد اقتصاديًا
وتدعمهـا سياسـ ًيا بتفاهمات الشرق
األوسـط الكبرى.
ويتطلـب هذا املشروع لتنفيـذه التواصل
مـع النظـام مـن زاويتين ،األوىل هـي
األمـور التقنية والقانونية مـن ناحية خط
الغاز ،والتنسـيق املتبادل الذي سـيتم مع
بقيـة الـدول يف إطـار التعامـل معه عىل
الرغم مـن العقوبات وتقديم التسـهيالت.
ومـن زاوية سياسـية أخرى ،فإن سـوريا
ليسـت مرتوكة إليـران وحدهـا ،وإذا كان
عدم تـرك املنطقـة إليران مثنـه تخفيض
العقوبات عـن النظام ،فـاإلدارة األمريكية
ليسـت لديها مشـكلة ،بحسـب بربندي.
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"اللبن المدحبر" و"الجميد" و"الكشك"..
أولويات نساء درعا للشتاء
مؤنة الشتاء من اللبنة في ريف درعا جنوبي سوريا 27 -أيلول ( 2021عنب بلدي\ حليم محمد)

درعا  -حليم محمد
تصنـع "أم محمـود" من سـكان حوض
الريمـوك يف درعـا ،مع العديد من نسـاء
املدينـة ،مـن اللبن مؤونة من "الكشـك"
و"الجميـد" واللبنـة ،ولهـذه املك ّونـات
حضور عىل املائـدة الحورانيـة ،وخاصة
يف فصل الشـتاء.
يُص َنـع "الكشـك" مـن اللبن الحامض،
وهنـاك عـدة طـرق لصناعته ،التـي تبدأ
من شـهر آب حتـى ترشيـن األول.
"أم محمـود" ( 50عا ًمـا) تجمع اللنب يف
عبـوات بعيـدًا عـن التربيـد حتـى يأخذ
درجـة حموضـة مع ّينة.
"كلما كان اللبن حامضً ـا أعطـى نكهة
أطيـب للفطائر" ،قالت الخمسـينية لعنب
بلـدي وهـي تشرح عمليـة "التنطيل"،
كام تسـميها نسـاء درعـا ،والتـي تخلط

فيهـا الربغـل (القمـح املسـلوق بعـد
تجفيفه وجرشـه) باللبن ،وتضيف امللح
حتـى يتمازج الخليط ،بعدهـا يُنرش عىل
سـطح املنزل.
بعـد ذلـك ،يُترك الخليـط على شـكل
"كمشـات" تحـت أشـعة الشـمس حتى
يجـف ،ويُفـرك بعدهـا ثـم يُعبـأ يف
عبـوات ويُترك لوقـت صناعـة الفطائر.
أمـا سـمية ( 40عا ًمـا) مـن سـكان تـل
شـهاب ،فلها طريقـة أخـرى يف صناعة
"الكشـك" ،حسـبام أوضحـت لعنـب
بلد ي .
فبعـد أن تح ّمـض سـمية اللبن ،تصفّيه
وتطبـخ الربغـل يف نصـف اسـتواء مع
مصـل اللبن ،وتخلطـه باللبن حتـى
يتمازج ،وتفـرده على رششـف أبيـض
بعـد ذلـك ،وتضعـه على سـطح املنزل
حتـى يجـف.

واالسـتخدام الشـهري لـ"الكشـك"،
بحسـب سـمية ،هـو صناعـة الفطائـر،
وهـي أرغفـة مـن العجين يفـرد عليها
"الكشـك" بعـد نقعـه مـع البنـدورة
واللحمـة الناعمـة ،ويُخبـز يف الفـرن،
وهـي أكلـة شـتوية تفضلهـا أغلبيـة
العائلات الحورانيـة.
وأوضحـت السـيدة أن اإلقبـال على
تحضير "الكشـك" ضعيـف هـذا العام
مقارنـة باألعوام املاضيـة ،وأرجعت ذلك
إىل غلاء الغاز املنـزيل الذي كان سـب ًبا
يف حرمـان السـكان مـن أكلـة الفطائر،
كما أن أغلـب العائلات مل تسـتهلك
كامـل "الكشـك" املخـ ّزن لديهـا.
ووصـل سـعر أسـطوانة الغـاز يف
السـوق املحليـة إىل  100ألـف ليرة
سـورية (نحـو  29دوال ًرا) ،يف حين ال
تكفـي كميـة الغـاز التي تُ نـح للعائالت

عبر "البطاقـة الذكية" ألكرث من شـهر،
وقـد ميتـد التسـليم لفترات تصـل إىل
ثالثـة أشـهر.
"الجميد" ُيمرث لصناعة "المليحي"
يُعـد الجميـد مـن املكونات الرئيسـة يف
"منسـف املليحـي" الحـوراين ،والـذي
ُيـرث مبـاء سـاخن ل ُيصنع منه حسـاء
"املليحـي" الـذي يضاف إىل "منسـف"
الربغـل ،واللحـم مـع السـمن العـريب.
ويُصنـع "الجميـد" مـن لبن الغنـم أو
لبن البقـر بعد سـحب الزبـدة منـه ،أو
مـا يطلـق عليـه "الشـنينة".
وعـن طريقـة تحضيره ،قالـت سـمية
إنها تصفّي "الشـنينة" يف قطعة شـاش
أبيـض حتـى ينفصـل عنه املصـل ،وبعد
تصفيتـه بأيـام يُخلـط بالطحين وامللح
ويُنشر على سـطح املنزل.

نسـاء درعا اسـتخدام "الجميد"
وتفضل ّ
الناتـج عـن لنب الغنـم ،ألنه أكثر طراوة
مـن جميد لبن البقر.
ويعتبر "املنسـف الحـوراين" مـن
أهـم املأكـوالت الشـعبية ،وتشـتهر فيـه
محافظـة درعـا ،وخاصـة يف األفـراح
والوالئـم.
اللبنة ُتخزن لفصل الشتاء
ّ
يحضر "الجميـد" و"الكشـك"
وكما
ّ
ملؤونـة فصـل الشـتاء ،تعـد نسـاء درعا
اللبنـة على الرغـم مـن ارتفـاع تكلفـة
إعدادهـا ،مـع الظـروف االقتصادية التي
ميـر بهـا السـكان يف سـوريا.
فاطمـة ( 30عا ًمـا) من سـكان اليادودة
بريـف درعا الغـريب قالت لعنـب بلدي،
إن مـن النـادر أن تخلـو مائـدة اإلفطـار
التـي تعدهـا لعائلتهـا من اللبنـة بالزيت
وخاصـة يف فصل الشـتاء.
تخـ ّزن الشـابة ،التـي تعـول عائلـة من
خمسـة أفـراد ،اللبن بالزيـت (لبن
مدحبر) كما تخـ ّزن "املكـدوس"،
وهـذان املك ّونـان مـن األطباق الرئيسـة
لوجبـة اإلفطـار يف منزلهـا.
وأضافـت فاطمـة أنهـا ال تـزال تحافـظ
على صنـع اللبنـة على الرغـم مـن
ارتفـاع تكلفتهـا ،ولكن بكميـات أقل من
السـابق.
بينام تشتري سـهام مـن سـكان مدينة
درعـا ،الحليـب وتصنـع منـه اللبن ،ثم
تصفّيـه حتـى يجف بشـكل جيـد ،ومن
بعدهـا تجعـل مـن قطـع اللبن كـرات
مد ّورة وتضعهـا يف عبوات بالسـتيكية،
وتضيـف إليهـا زيـت الزيتـون لتخ ّزنها
لفصل الشـتاء.
وقالـت سـهام لعنـب بلـدي ،إن ارتفـاع
األسـعار يحرم الكثير مـن العائالت من
تخزيـن هـذه املتطلبـات الرضوريـة يف
فصل الشـتاء.
ويبلـغ سـعر كيلوغـرام اللبن الجاهـز
للتخزيـن عشرة آالف ليرة سـورية ،يف
حين وصـل سـعر كيلـو الحليـب إىل
 1200ليرة ،وسـعر ليرت زيـت الزيتون
إىل عشرة آالف ليرة.

ّ
"الخاصة" تتذرع بأسعار المواد والرواتب

من الحسكة إلى مخابر القامشلي..
مرضى يدفعون "فاتورة" مضاعفة
القامشلي  -مجد السالم

مضـت سـاعتان على السـيدة روجين
مصطفـى ( 38عا ًمـا) ،وهـي جالسـة يف
غرفـة لالنتظار أمـام أحد مخابـر التحليل
الطبـي يف مدينـة القامشلي ،منتظـرة
النتيجـة التـي سـتعود بهـا إىل الطبيـب
املختـص ،ويجلس بالقـرب منها طفلها ذو
العشرة أعـوام ،وعالمات التعـب والضجر
باديـة عليهام.
تقول السـيدة الثالثينية لعنب بلـدي ،إنها
تعـاين مشـكالت يف الجهـاز الهضمـي
منذ نحو سـتة أشـهر ،وإن عـدد التحاليل
الطبيـة الـذي طُلب منهـا أرهقهـا ماديًا.
"كل تحليـل يكلّفنـي نحـو  50ألـف لرية
ودفعـت للتحليـل األخير 100
سـورية،
ُ
ألـف ليرة سـورية إلجرائـه ،وهـو األقـل
تكلفـة بعـد جولـة على عـدة مخابر يف
املدينـة اتضـح أن هناك تباي ًنـا واض ًحا يف
أسـعارها" ،حسـب قول السـيدة.
تضيـف روجين أنهـا يف كل مـرة تـأيت

فيهـا إىل الطبيـب ،تقطـع مسـافة نحـو
ترا مـن بلدتها تل بـراك ،وتدفع
 50كيلوم ً
أجـرة طريـق خمسـة آالف ليرة سـورية
ذهابًـا وإيابًا ،لعدم وجود مخابر مشـابهة
يف بلدتهـا ،وأحيانًـا تتأخـر عنـد األطباء
واملخابـر "فينقطع السير" ،مـا يضطرها
السـتئجار سـيارة خاصـة للعـودة ،األمر
الـذي يكلفهـا "الكثير من األمـوال".
محمـد مصطفـى (50عا ًمـا) وزوجتـه
يغـادران باكـ ًرا مخيـم "التوينة" شمايل
الحسـكة ،إلجـراء تحليـل غـدة درقيـة
للزوجـة ،حيـث يقطنـان يف خيمـة مـع
أوالدهـم الثامنية بعـد أن نزحـوا من رأس
ا لعني .
يقـول محمـد لعنـب بلـدي ،إنـه مضطر
لقطـع هذه املسـافة إىل القامشلي ،وعدم
الذهـاب إىل الحسـكة التـي تبعـد بضعة
كيلومترات عـن املخيـم ،لعـدم وجـود
مخبر تحليـل مامثـل يف الحسـكة ،وإنه
دفـع مـن أجـل هـذا التحليـل نحـو 60
ألـف لرية سـورية ،تضـاف إليهـا معاينة

الطبيـب التـي بلغـت عشرة آالف ليرة
سـورية ،وعلبـة دواء بــ 25ألـف ليرة
سـورية تكفيهـا ملـدة شـهر فقـط.
سـيضطر محمـد لشراء الدواء عـن ثالثة
أشـهر أخـرى" ،وهـذا مكلـف جـدًا" يف
ظـل الوضـع االقتصـادي املتردي وحالة
النـزوح و"التشرد" التـي يعيشـها مـع
عائلتـه منـذ عامين تقري ًبا.
وأضـاف" ،ال توجـد منظمات تقـدم
خدمات طبية حقيقيـة يف املخيم إىل اآلن،
وجميـع مـرىض املخيم يجـرون تحاليلهم
الطبيـة الالزمـة على حسـابهم الخاص،
وهـي باهظـة الثمـن بغالبهـا".

املخربيـة ،وغريهـا مـن املواد
التـي يتـم رشاؤهـا بالـدوالر
را ،يف ظـل تدهـور قيمـة
حص ً
الليرة السـورية ،وارتفـاع أسـعار األجهزة
املسـتخدمة وتكاليـف إصالحهـا العالية.
كما يضـاف إىل ذلـك أن قيمـة إيجـار
املـكان أصبحـت مرتفعـة ،فأقـل مخبر
يدفـع نحـو  200دوالر شـهريًا ،وفـق ما
قالـه املخبري.
وأشـار إىل قيمـة اشتراك "األمبيرات"
الشـهرية ،فاملخبر يحتـاج إىل مـا ال يقل
عـن خمسـة "أمبيرات" تكلّـف  20ألف
لرية سـورية شـهريًا.

ارتفاع األسعار وتباينها
عـن سـبب ارتفـاع األسـعار وتباينهـا من
مخبر إىل آخـر ،قـال املخبري عبـد الله
العمـر ( 41عا ًمـا) مـن مدينة القامشلي
لعنـب بلـدي ،إن السـبب الرئيـس هـو
املـواد األولية التـي تحتاج إليهـا التحاليل
املخربيـة ،كاملـواد الكاشـفة واألدوات

ارتفاع رواتب العاملين والفنيين
أصبحـت رواتـب العاملين يف املخبر
والفنيين مرتفعـة أيضً ـا ،وفـق مـا قاله
املخبري عبـد اللـه لعنـب بلـدي.
ويبلـغ الراتـب الشـهري للمخبري 400
ألـف ليرة سـورية ،وكل مخبر بحاجـة
إىل ثالثـة مخربيين عىل األقـل ،وكل ذلك

يجعـل مـن الصعـب
معي ملـدة طويلة،
الثبـات عىل سـعر ّ
ويسـهم يف ارتفـاع أسـعار التحاليـل
املخربيـة ،على الرغم مـن توزيـع "هيئة
الصحـة" التابعـة لــ"اإلدارة الذاتيـة"
قامئـة بأسـعار التحاليـل املخربيـة بين
الفترة واألخـرى ،بحسـب املخبري.
وتضـم مدينة القامشلي عشرات املخابر
الخاصـة ،تقـدم مختلـف أنـواع التحاليل
الطبيـة كالدموية والهرمونيـة والكيميائية
والجرثوميـة واملناعيـة ،باإلضافـة
إىل املخابـر التـي يضمهـا املستشـفى
"الوطنـي" بالقامشلي ،لكنهـا ال تحظى
بثقـة املواطنين "لعـدم دقتهـا" ،على
حـد قـول بعضهـم ،كما يخشى الكثري
مـن األهـايل الذهـاب إليهـا خوفًـا مـن
املضايقـات واالعتقـاالت مـن قبـل أجهزة
أمـن النظـام السـوري.
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دون بدائل ّ
ري حديثة ..ومع استمرار الجفاف وتراجع "الفرات"

األمن المائي شمال شرقي سوريا بانتظار األسوأ
ينـذر بكارثـة اقتصاديـة قـد تصيـب
املنطقـة ،كما حـثّ "اإلدارة الذاتيـة"
على التواصـل مـع املنظمات الدوليـة
والتحالـف الـدويل لتأمين ودعـم
الـري الحديـث.
مشـاريع
ّ

بحيرة سد الفرات بمنطقة الطبقة في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا 7 -أيلول ( 2021عنب بلدي\ حسام العمر)

الرقة  -حسام العمر
اسـتدان عبـد العزيز األحمـد ( 47عا ًما)،
مـزارع مـن ريف الرقـة الجنـويب ،مبلغ
خمسـة آالف دوالر أمريكي مـن أحـد
را ارتوازية لري
أقربائـه ليحفـر بهـا بئ ً
أرضـه الزراعية.
ورغـم وقـوع أرض عبـد العزيـز على
ري مـن نهـر "الفـرات" ،حيث
مشروع ّ
يجـري توصيـل امليـاه ألطـراف أرضـه
عـن طريـق قنـوات أسـمنتية ،مل مينعه
ذلـك مـن حفـر برئه.
عبـد العزيـز قـال لعنـب بلـدي ،إن
املحاصيـل التـي زرعها ،سـواء محصول
را
القمـح أو الخضراوات ،تضررت كثي ً
هـذا العـام بسـبب قلـة ميـاه الـري ،ما
انعكس سـل ًبا على إنتاجها الذي ال يسـ ّد
التكلفـة املاديـة الباهظـة التـي وضعها
خالل املوسـم.
خـروج مسـاحات مرويـة عـن الخطـة
الزراعيـة التـي تديرهـا "لجنـة الزراعـة
والـري" يف "مجلـس الرقـة املـدين"،
وجفـاف مسـاحات كانت تُسـ ّجل ضمن
املسـاحات البعلية التي تـروى باألمطار،
مشـاهد صادمـة وأحاديـث مقلقـة

يتناولهـا املسـؤولون الزراعيـون يف كل
اجتماع يعقـد يف الرقـة.
عضـو يف "لجنـة الزراعـة والـري"،
تحـدث لعنـب بلـدي عـن حالـة قلـق
يعيشـها املزارعـون ليـس فقـط يف
الرقـة ،بـل يف "أغلـب" املناطـق التـي
تـروى عىل ميـاه نهـر "الفـرات" ومياه
األمطـار.
ومنـذ بدايـة العـام الحـايل ،واجهـت
مناطـق شمايل ورشقي سـوريا ظروف
جفـاف سـببها انخفـاض كميـة تدفـق
مياه نهـر "الفـرات" ،وانخفـاض معدل
الهطـوالت املطريـة.
مبشر
مستقبل غير ّ
ينتظـر األرايض الزراعيـة يف مناطـق
شمايل ورشقـي سـوريا مسـتقبل
مجهـول يف حـال اسـتمرار النقـص
الحاصـل يف الـوارد املـايئ لنهـر
"الفـرات" ،واسـتمرار ظـروف الجفاف
التـي رافقـت نقـص كميـات األمطـار
الهاطلـة خلال الشـتاء املـايض.
عضـو "لجنـة الزراعـة" ،الـذي تحفـظ
على ذكر اسـمه ألسـباب أمنيـة ،تحدث
لعنـب بلـدي عـن عـدم التـزام املزارعني

بتحذيـرات أطلقتها "املؤسسـات املعنية"
بالقطـاع الزراعـي ،تؤكـد رضورة
الرتشـيد مبيـاه الـري وتجنـب هدرهـا،
وعـدم زراعـة مسـاحات كبيرة أو
محاصيـل تحتـاج إىل كميـات كبرية من
امليـاه خلال الـري.
وتعتبر محاصيل القمـح والقطن والذرة
والخضراوات مـن أهـم املحاصيـل يف
الرقـة ،وأكرثها اسـتجرا ًرا للميـاه ،وتروى
إما بشـكل مبارش من مياه النهر بالنسـبة
للأرايض الزراعية القريبة مـن "الفرات"،
وإمـا مـن مشـاريع الـري عبر القنـوات
األسـمنتية أو اآلبـار االرتوازيـة وميـاه
األمطـار التـي تسـقي األرايض البعلية.
التركيز على مشاريع الري
املهنـدس الزراعـي حسين الرجـب قال
لعنـب بلـدي ،إن على "اإلدارة الذاتيـة"
تبنـي خطـة طويلـة األمـد لرتشـيد
اسـتخدام ميـاه الـري ،عبر إدخـال
الـري الحديـث ،سـواء الـري
مشـاريع
ّ
بالـرذاذ أو التنقيـط ،مبا يكفـل توفري ما
يصـل إىل نصـف كمية املياه املسـتخدمة
ري املحاصيـل الزراعيـة.
يف ّ
واعتبر حسين أن إهمال خطـط الري

استنزاف المخزون المائي
أحـد العاملين يف سـد "الفـرات" ،قال
لعنـب بلـدي ،إن الكميـة التي تسـتج ّرها
املنطقـة مـن ميـاه البحيرات الواقعـة
خلـف السـدود املقامـة على نهـر
"الفـرات" ،تتجـاوز الكميـة املتدفقة من
األرايض الرتكيـة ،مـا يعنـي أن املنطقـة
تسـتنزف مخزونهـا املـايئ.
وأضـاف العامل يف السـد ،أن إدارة سـد
"الفـرات" مجربة عىل السماح مبواصلة
تدفق امليـاه ،حتى لو اسـتنزفت البحرية،
باعتبـار أن إيقـاف التدفق يعنـي توقف
توليـد الطاقـة الكهربائيـة ،أي إيقـاف
ميـاه الرشب عن املـدن ،واالنقطـاع التام
للتيـار الكهربايئ.
ويف  8مـن أيلـول املايض ،قالت رئيسـة
اتحـاد املختصين الزراعيين يف الرقـة،
آيـة الحسـن ،إن منطقـة شمال رشقـي
سـوريا أمـام كارثـة حقيقيـة جـراء
تـدن اإلنتـاج
ّ
الجفـاف ،بالتـوازي مـع
الزراعـي يف منطقـة يعتمـد اقتصادهـا
على املـردود املـادي للناتـج الزراعـي
بالدرجـة األوىل ،وفـق مـا نقلتـه وكالة
"نـورث بـرس" املحليـة.
واعتبرت الحسـن أن املنطقـة مهـددة
بفقـدان مصـادر دخلهـا الرئيسـة
بسـبب الجفـاف ،وأن املسـاحة اإلجاملية
للأرايض املروية هي  325ألـف هكتار،
منهـا  225ألـف هكتـار تروى مـن مياه
نهـر "الفـرات" ،وتتجـه املسـاحة نحـو
االنخفـاض بسـبب قلـة ميـاه الـري.
مستوى "الفرات" ..المشكلة إقليمية
تتهـم "اإلدارة الذاتيـة" تركيـا بحبـس
ميـاه نهـر "الفـرات" ،منـذ  27مـن
كانـون الثاين املـايض ،عرب ضـخ كمية
ال تزيـد على  200متر مكعـب يف
الثانيـة من املياه إىل األرايض السـورية،

ما أسـفر عـن انخفـاض منسـوب النهر
وأث ّـر على الزراعة.
وتعتبر هـذه الكميـة أقـل مـن تلـك
املتفـق عليهـا بين سـوريا وتركيـا عام
 ،1987وهـي  500متر مكعـب يف
الثانيـة نحـو األرايض السـورية ،بينما
يحصـل العـراق على نحـو  60%مـن
هـذه الكميـة.
لكـن وكالـة أنبـاء "رويترز" نقلـت
عـن خبراء ومسـؤولني أتـراك أن
املشـكلة إقليميـة سـببها انخفـاض
معـدل األمطـار السـنوي الـذي يتأثـر
بالتغيرات املناخيـة.
وبحسـب ما نقلتـه "رويترز" ،يف 10
مـن أيـار املـايض ،عـن خبراء امليـاه
واملنـاخ ،فـإن مخـاوف امليـاه يف البالد
مل تنتـ ِه بعـد ،وأعـداد السـدود الكبرية
جزء مـن املشـكلة.
وقالـت خبيرة إدارة امليـاه يف مركـز
"اسـطنبول للسياسـات" ،أكغون إلهان،
"بـدل مـن محاولـة تقليـل
ً
للوكالـة،
الطلـب على امليـاه ،أو تقليـل الكميـة
املفقـودة من خلال األنابيب املكسـورة
والترسيبـات ،فإننـا نركّـز فقـط على
خلـق املزيـد من اإلمـداد من خلال بناء
سـدود جديـدة".
وبنـت تركيـا أكثر مـن ألف سـد جديد
عىل مـدار الــ 18عا ًمـا املاضيـة ،ومن
املتوقـع االنتهـاء من  90سـدًا جديدًا يف
العـام الحـايل ،وفقًـا للمديريـة العامة
لألشـغال الهيدروليكيـة الحكوميـة
( )DSIيف البلاد.
وتظهـر أرقـام “ ”DSIأن امليـاه املتاحة
يف تركيـا تنخفـض بشـكل مطّـرد عىل
مـدى العقديـن املاضيين ،مـن حـوايل
ترا مكع ًبا للفـرد يف عام
ألـف و 650م ً
ترا
م
و350
ألـف
مـن
 ،2000إىل أقـل
ً
مكع ًبـا يف عـام .2020
ووفـق معايير األمـم املتحـدة ،تعـاين
الدولـة مـن "اإلجهـاد املـايئ" ،إذ
انخفضـت حصـة الفـرد إىل أقـل مـن
ألـف و 700متر مكعـب سـنويًا ،كما
تعـاين مـن "نـدرة امليـاه" ،إذ وصلـت
حصـة الفـرد إىل ألـف متر مكعـب.

مع ارتفاع سعر المحروقات وضعف الدخل..
ّ
دراجات نارية تلبي الحاجة في اعزاز
عنب بلدي  -اعزاز
يلجـأ أحمـد سـعيد عـادة إىل اسـتخدام
الدراجـات الناريـة املخصصـة للنقـل
باألجـرة بين مناطـق الريـف الشمايل
ملدينـة حلب ،مـن أجـل تلبيـة احتياجاته
املنزليـة مـن األسـواق أو لقضـاء أعاملـه
اليوميـة ،وذلـك بسـبب عـدم قدرته عىل
اسـتخدام سـيارات األجـرة العموميـة
(التـكايس الصفـراء) ،الرتفـاع تكلفـة
النقـل فيهـا بشـكل كبير ،يفـوق يف
بعـض األحيـان مـا يتقاضـاه مـن عمله
اليومـي.
قال أحمـد سـعيد ( 31عا ًما) وهـو عامل
بنـاء ،إن الدراجـات الناريـة متتلـك قدرة
عىل السير داخل شـوارع املدينة بشـكل
خصوصـا أن املجلـس
أسـهل وأرسع،
ً
خصـص الشـوارع
املحلي يف اعـزاز
ّ
الرئيسـة يف املدينـة باتجاه واحـد ،ومنع
الدخـول باتجـاه معاكـس ،عـن طريـق
وضـع مط ّبـات شـوكية متنـع دخـول
السـيارات يف عكـس االتجـاه املسـموح،
مـا يسـاعد النـاس يف قضـاء أعاملهـم
اليوميـة بشـكل أرسع وبتكلفـة أقـل.
املتنقلـون يف مناطـق ريـف حلـب

يتجنبون سـيارات األجرة ملـا يعانونه من
ضيـق ذات اليـد ،وسـط ارتفـاع أسـعار
املحروقـات واألوضاع املعيشـية املرتدية.
وتشـهد مناطـق ريـف حلـب ارتفا ًعا يف
أسـعار املحروقـات ،وفـق مـا رصدتـه
عنـب بلـدي يف املنطقـة ،إذ يبلـغ سـعر
ليتر املـازوت املمتـاز  6.40ليرة تركية،
وسـعر ليتر البنزيـن املمتـاز  6.80لرية
تركيـة ،يف حين وصل سـعر أسـطوانة
الغـاز املنـزيل إىل  90ليرة تركيـة.
عبـد اللـه فريـد ( 24عا ًمـا) ،صاحـب
إحـدى الدراجات النارية التي يسـتخدمها
كمصـدر دخـل مـن خلال عملـه يف
"التوصيلات الداخليـة" مبدينـة اعـزاز،
قـال لعنـب بلـدي ،إن السـكان صـاروا
يعتمـدون بشـكل كبير يف تنقالتهـم
على الدراجـات الناريـة سـواء من خالل
رشائها ،واسـتخدامها بشكل شخيص ،أو
من خلال لجوئهم إىل الدراجـات النارية
املخصصـة للنقـل العـام يف املدينـة ،إذ
تعترب أحـد الحلـول االقتصادية ألصحاب
الدخـل املحـدود ،وتعتبر ميـزة خدميـة
تتميـز بهـا املنطقـة عن سـواها.
ويقـف عبـد اللـه فريـد يف مـكان تج ّمع
الدراجـات الناريـة املعتـاد قـرب جامـع

"امليتـم" يف املدينـة سـاعات طويلـة،
منتظـ ًرا أحـد الراغبين يف طلـب دراجته
الناريـة إليصالـه إىل مقصـده ،ليتقاىض
مبلغًـا ال يتجـاوز العرش ليرات تركية يف
أطـول جوالتـه ضمـن املدينة.
ويعتبر عبـد اللـه فريـد عملـه على
دراجتـه الناريـة "نعمـة مـن اللـه ،يف
ظـل األوضـاع االقتصاديـة السـيئة التي

تعيشـها مناطـق الشمال السـوري".
وبإمـكان أصحـاب الدراجـات الناريـة
توصيـل الزبائـن إىل املـدن والبلـدات
املجـاورة ملدينـة اعـزاز ،وأكثر الطلبـات
تكـون إىل مدينـة مـارع.
وتعـاين املناطـق التـي يسـيطر عليهـا
"الجيـش الوطنـي" التابـع لـ"الحكومة
السـورية املؤقتـة" واملدعـوم مـن تركيا،

من ارتفـاع معدالت البطالـة ،وارتفاع يف
أسـعار السـلع األساسية.
ويرجـع سـبب ارتفـاع أسـعار
املحروقـات ،إىل إغلاق "الجيـش
الوطنـي" بعـض املعابـر الواصلـة
مـع مناطـق سـيطرة "قـوات سـوريا
الدميقراطيـة" (قسـد) ،ومنـع دخـول
املحروقـات أو أي بضائـع تجاريـة.
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مع موسم المؤونة الشتوية

ّ
ّ
"خو ات" الحواجز تزيد الضغط على األهالي واألسواق في حلب
رجل سوري مسن يحمل أكياس بيده قرب القصر البلدي في حي المشارقة بحلب شمالي سويا ( 2021 -عنب بلدي\ صابر الحلبي)

حلب  -صابر الحلبي
تجتمـع الظـروف املعيشـية وضعـف
الدخـول مـع ارتفـاع األسـعار لتضيـف
ضغطًـا إىل أسـواق بيـع الخضـار يف
حلـب ،ويزيـد مـن هـذا الضغـط تلـك
العراقيـل التـي تتسـبب بهـا الحواجـز
العسـكرية التي تفرض "خـ ّوات" مقابل
مرور شـاحنات نقـل املنتجـات الزراعية
أو تقـوم مبصادرتهـا.
محمـد ( 51عا ًمـا) تاجـر خضـار يف
سـوق "الهال" بحلـب قال لعنـب بلدي،
"لـن نسـتطيع السـيطرة عىل األسـعار،
وإذا متـت مصـادرة سـيارة مح ّملـة
بالخضـار يكـون ذلـك على حسـابنا،
ولذلـك نضطـر لرفـع السـعر لتعويـض
الخسـارة ،وامل ُرسـل ال يتكلـف بدفع جزء
مـن الخسـارة ،وهـو غير مسـؤول عن
مصـادرة الحمولـة".
تصـل السـيارات املح ّملـة بالخضـار من

ريفـي حلـب الرشقـي والجنـويب ،ولكن
خلال مرورهـا عبر الحواجـز األمنيـة
التابعـة للنظام السـوري ،تُفـرض عليها
مبالـغ مقابـل السماح لهـا باملرور.
ويف حـال تع ّنت السـائقني تتـم مصادرة
الخضـار ،وهـو مـا يدفـع تجـار سـوق
"الهـال" واألسـواق األخـرى الفرعيـة
إىل رفـع سـعر خرضاواتهـم لتعويـض
الخسـارة.
المواطن يدفع الفاتورة
مل تسـتطع قمـر رشاء خضراوات مـن
أجل متوينهـا لفصل الشـتاء ،وعادت إىل
منزلهـا وهـي تفكر كيف سـتحاول إعداد
املؤونـة ،خاصـة أن األسـعار مرتفعة يف
األسـاس وترتفـع بشـكل يومـي ومل يعد
باسـتطاعتها رشاء أي يشء ،إذ إن بعـض
الخضـار تلزمها مـواد أخـرى لتجهيزها.
"يلزمنـي جـوز ودبـس فليفلـة وزيـت
زيتـون إذا أردت أن أصنـع املكـدوس

لفصـل الشـتاء ،ورشاء هـذه املك ّونـات
مكلـف" ،قالت قمر ( 48عا ًمـا) ،وهي ربة
منـزل مـن مدينـة حلـب ،لعنـب بلـدي.
ال يكفـي راتـب زوج قمر ملصروف ثالثة
أسـابيع ،وتضطـر العائلـة لالسـتدانة
لتغطيـة مصاريـف الشـهر ،بحسـب ما
أضافتـه السـيدة ،لذلـك سـوف تعتمـد
على رشاء مـا يلـزم العائلـة مـن املؤونة
بكميـات قليلـة خلال فصل الشـتاء.
وأشـارت إىل أنهـا سـتضطر إىل البحـث
عـن بدائـل واالسـتغناء عن بعـض أنواع
املؤونـة مثـل الجبنـة و"املكـدوس"
والباذنجـان املحفـور والكوسـا.
محاوالت للتموين
تُعـ ّد مـادة دبـس الفليفلـة واحـدة مـن
مـواد املؤونـة التـي تُسـتهلك وتدخل يف
مك ّونـات الطعـام على املوائـد الحلبية،
ولكـن تكاليفهـا املرتفعـة دفعـت بعض
العائلات إىل االسـتغناء عنهـا خلال

العـام الحـايل ،بينما فضّ ـل البعـض
متويـن كميـة قليلـة على أن يشتري
الكميـات التـي اعتـاد رشاءهـا.
يبلـغ سـعر الكيلوغـرام الواحـد يف
األسـواق مـن دبـس الفليفلة نحو تسـعة
آالف ليرة سـورية ،ومـع ذلـك ،تفضّ ـل
مريـم ( 58عا ًمـا) مـن مدينـة حلـب ،أن
تصنعـه بيدهـا.
وقالـت السـيدة لعنـب بلـدي" ،ال أثـق
باملؤونـة املباعـة يف األسـواق وأفضّ ـل
صناعتهـا يف املنـزل ،وإن اضطـر
األمـر سأسـتدين مبلغًـا مـن املـال
لشراء الخضـار والعمـل على متوينها،
خصوصـا املخللات ودبـس الفليفلـة،
ً
وسـأحاول أن أشتري البنـدورة مـن
أجـل طبخهـا وحفظهـا يف قطرميـزات
ووضعهـا يف الثالجـة".
وتحدثت عـن تخزينها امللوخيـة والبامية
والثـوم والبصـل والنعنـاع وبعـض
املؤونـة التـي اشترتها بأسـعار مقبولة،
إذ اعتمـدت على أبنائها الذيـن يعملون،
والذين يقتطعـون لها جز ًءا مـن رواتبهم
مـن أجـل رشاء مسـتلزمات املنزل.
تتوقع السـيدة أنهـا لن تسـتطيع متوين
كل مـا تحتـاج إليـه لفصـل الشـتاء ،ألن
ذلـك يتطلـب مبلـغ ثالثـة ماليين ليرة
سـورية ونصف لتجهيزهـا بالكامل ،إىل
جانـب تكاليـف رشاء املـازوت للتدفئة.
ويحتـاج  13.4مليـون شـخص إىل
املسـاعدة يف جميـع أنحـاء سـوريا،
ووصلـت االحتياجـات اإلنسـانية ملاليني
السـوريني إىل أعلى مسـتويات لها منذ
بدايـة الحـرب ،بحسـب أرقـام أمميـة.
السوق
الغالء يضعف ّ
إىل جانـب حرمـان األهـايل مـن تخزين
املؤونـة لفصـل الشـتاء ،يتسـبب ارتفاع
األسـعار يف فقـدان األسـواق للعديد من
أنـواع الخضـار ،لعـدم قـدرة البائعين
على رشائهـا وطرحهـا يف أسـواق
خصوصـا األحيـاء
األحيـاء الشـعبية،
ً

الرشقيـة التـي يعيـش سـكانها أوضا ًعا
معيشـية مرتديـة.
تبحـث إرساء ( 39عا ًمـا) يف بعـض
األسـواق عـن خضراوات لتموينهـا،
ولكنهـا ال تجـد طلبهـا ،ال سـيام أن
األسـواق الشـعبية تفتقر إىل الخرضاوات
الطازجـة ،حيـث تعتمـد تلـك األسـواق
على الخضراوات التـي تأيت إىل سـوق
"الهـال" الـذي يـوزع البضاعـة على
األسـواق مـع سـاعات الصبـاح األوىل.
الكثير من األهـايل باتـوا يفضّ لون رشاء
الخضـار يف وقـت متأخر مـن اليوم ،ألن
البائعين يفضّ لـون يف نهاية اليـوم بيع
بضاعتهـم بـرأس املـال ،على أن تبقـى
الخضـار عندهـم وتتلف.
وقالـت إرساء لعنـب بلـدي ،إنهـا لـن
تسـتطيع متويـن الطعـام للشـتاء مـن
الخضـار املباعـة يف األسـواق ،ألنهـا ال
تنفـع للتمويـن ،ومعظمهـا ذابلـة تُبـاع
بنفـس سـعرها ،وحتـى لـو كانـت كمية
الشراء كبيرة فـإن سـعرها ال يتغير.
وكان رئيـس دائـرة األسـعار يف مديرية
التجـارة الداخليـة وحاميـة املسـتهلك
مبحافظـة حلـب ،ممـدوح ميسر ،قـال،
يف  30مـن آب املـايض ،إن املطلـوب من
التجـار يف ظـل ارتفـاع أسـعار السـلع
املتكـرر ،تخفيض هوامـش أرباحهم قدر
اإلمكان.
وأضـاف ميسر ،يف حديـث إىل إذاعـة
“ميلـودي إف إم” ،أن مناشـدتهم للتجار
تـأيت مـن أجـل “مسـاعدة املسـتهلكني
على الشراء ،وتخفيـف العـبء عنهم”،
باإلضافـة إىل خلق جو من املنافسـة بني
التجـار ،وزيـادة يف إقبـال املسـتهلكني.
وتشـهد معظـم األسـعار يف سـوريا
ارتفاعـات متكررة ملعظم املواد األساسـية
اليوميـة التـي يحتـاج إليهـا املواطنـون،
دون حلـول رسـمية ميكنهـا أن تخفـف
من صعوبـة الوضـع املعيشي ،وانعدام
القـوة الرشائية لدى املقيمين يف مناطق
سـيطرة النظام.

السويداء ..ارتفاع في حاالت الخطف يثير مخاوف األهالي
عنب بلدي  -السويداء
عـادت حـوادث الخطـف يف السـويداء
خلال الفترة املاضية ،بعـد أن انخفضت
يف املنطقـة الجنوبيـة بين محافظتـي
درعا والسـويداء ،لرتتفع داخـل املحافظة
نفسـها نتيجة توتـر أمني عاشـته املدينة
بين الفصائـل املحليـة املسـلحة وبعض
املجموعـات املسـلحة التابعـة لقـوات
النظـام السـوري وأفرعـه األمنيـة يف
املحافظـة.
خلال الفترة املمتـدة بين أيـار وأيلول
املاضيين ،شـهدت املدينـة أكثر مـن
عشر حـاالت خطـف ،إذ خُطف يوسـف
النمير قبـل عدة أيـام من قبـل مجهولني
طالبـوا أرستـه بفديـة ماليـة قدرها 100
ألـف دوالر مقابـل إطالق رساحـه ،ليعود
التوتـر وخـوف السـكان على أرواح
أقربائهـم يف املدينـة مـن جديـد.
مخاوف واتهامات
قـال مدنيـون من أبنـاء بلدة عتيـل لعنب
بلدي ،إن سـكان البلـدة يتهمون مجموعة
"فلحـوط" باالشتراك مـع إحـدى
املجموعـات املسـلحة يف املدينـة بعمليـة
الخطـف ،بعـد أن شـاهدوا مجموعـة من
السـيارات بالقـرب مـن منـزل فلحـوط
يُشـتبه باشتراكها بعمليـة الخطـف.
كما خُطـف مجـد العبـد اللـه مـن أبناء
بلـدة القريـا جنـويب السـويداء ،يف 18

مـن متـوز املـايض ،وطُلبت فديـة قدرها
 250ألـف دوالر لقاء إطلاق رساحه ،وتم
تفويض قـوة "مكافحة اإلرهـاب" حينها
مـن قبل عائلة مجـد ،وأُطلـق رساحه بعد
خمسـة أيـام مـن دون دفـع الفديـة إثـر
إلقـاء القبض عىل أحد املشتركني بعملية
االختطـاف والضغـط على العصابـة
ا لخا طفة .
ويف أيـار املـايض ،خُطـف نـواف
الحريـري ( 75عا ًمـا) مـن محافظة درعا
املجـاورة يف أثنـاء قدومه إىل السـويداء
لبيـع التبن ،وطُلبـت فديـة بقيمـة 25
مليـون لرية سـورية (سـبعة آالف دوالر)
مقابـل إطالق رساحـه ،دون أي معلومات
عن مـكان وجـوده.
ومنـذ عـدة أيـام ،حصـل توتـر أمني يف
ريـف السـويداء الغـريب بعـد اختطـاف
يحيـى الشـعراين يف أثناء عملـه بزراعة
أرضـه يف قرية صما املحاذيـة ملحافظة
درعـا ،حيـث خُطـف مـن قبـل مجموعة
مسـلحة توجهـت بـه إىل بلـدة ناحتة يف
درعا.
واسـتنفر عىل إثـر الحادثة أقـارب يحيى
ومجموعـات محليـة مسـلحة ،وقامـوا
بعمليـة مضـادة عـن طريق خطـف أكرث
مـن عشرة مدنيين مـن درعـا للضغـط
لإلفـراج عـن يحيـى ،وأُفرج عنـه يف 30
مـن أيلـول املـايض مقابـل اإلفـراج عـن
املختطفين مـن درعا.
ويف  13مـن أيلـول املـايض ،قطعـت
عصابـة "فلحـوط" التابعـة للنظـام

السـوري الطريق الواصل بين محافظتي
دمشـق والسـويداء ،وأقامت فيـه حواجز
أمنيـة لتفتيـش املـا ّرة ،حيـث تـم توقيف
شـيخ تابـع لحركـة "رجـال الكرامـة"
واسـتفزازه ،مـا أثـار حفيظـة الحركـة
املحليـة التي حـارصت بلـدة عتيل رشقي
السـويداء مهددة بضرب معقـل عصابة
"فلحـوط".
وبـدأت حركـة “رجـال الكرامـة” حينها
بحشـد قواتهـا العسـكرية بعـد اعرتاض
أحـد الحواجز األمنية شمايل السـويداء،
الـذي يديـره عنـارص مـن مجموعـة
“فلحـوط” ،ألعضـاء يف الحركـة.

وشـهدت املحافظـة ،منـذ  12مـن أيلول
املـايض ،توت ًرا بين مجموعـة "فلحوط"
وفصيـل "مكافحة اإلرهـاب" ،بعد متكّن
الفصيـل مـن أرس عنصر يتبـع ملجموعة
"فلحـوط" وبـثّ اعرتافـات لـه حـول
نيتـه اسـتهداف عنـارص القـوة بأمر من
"فلحوط".
وتض ّمنـت اعرتافـات العنصر التابـع
لـ"فلحـوط" حيازتـه على بطاقـة أمنية
تابعـة لـ"شـعبة املخابرات العسـكرية"
باإلضافـة إىل كمية من الحشـيش املخدر
ومـادة "الكريسـتال" املخـدرة وبعـض
أنـواع املمنوعـات.

وبالتزامن مـع التوترات التـي تحدث بني
الحين واآلخـر تتوقف عمليـات الخطف،
ولكنهـا تعاود الظهـور من جديـد مجرد
انتهـاء التوتـر ،وتبقـى السـويداء غارقة
يف دوامـة منـذ عدة سـنوات حين بدأت
ظاهـرة الخطـف بالظهور.
وتشـهد محافظـة السـويداء حالـة مـن
الفلتـان األمنـي ،يف ظل هيمنـة عصابات
تابعـة للمفـارز األمنيـة على املدينـة،
والتـي توازيهـا فصائـل محليـة مقاتلة،
وغال ًبـا مـا تشـهد املحافظة توتـرات بني
املجموعـات املدعومـة من قبـل مخابرات
النظـام السـوري وفصائـل محليـة.
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ست سنوات من الجرائم الروسية في سوريا

إبراهيم العلوش
قبل ست سنوات ،قالت القيادة
الروسية إن تدخلها يف سوريا
سيحقق أهدافه بعد شهرين أو ثالثة،
ولكن الضلوع الرويس بجرائم قتل
املدنيني وتهجريهم ال يزال مستم ًرا
حتى اليوم ،وال تبدو له نهاية قريبة
حتى اآلن.
التدخل الرويس املبارش اعتبا ًرا من
 30من أيلول  2015ساعد إيران
والنظام عىل استعادة السيطرة
عىل  60%من األرايض السورية،
وساعدهام أيضً ا عىل ترحيل
السوريني ،فاألرايض املستوىل عليها
من قبل قوات النظام وامليليشيات
اإليرانية رسعان ما تصبح طاردة
للسكان عرب الباصات الخرضاء أو

عرب التهجري الجامعي غري املبارش،
حيث تعمل عىل ترحيلهم إىل الشامل
أو إىل تركيا أو إىل لبنان واألردن
مبعونة روسية تعترب املواطنني
السوريني مجرد أحجار "دومينو"
للضغط عىل الغرب ،وعىل دول
الجوار التي ال تزال ترفض االحتاللني
الرويس واإليراين للبالد السورية.
"الفيتو" الرويس بدوره كان مبثابة
قنبلة نووية نزلت عىل السوريني،
فقد سمح إليران وميليشياتها
باستباحة دم الشعب السوري
وتهجريه ،وسمح بوصول امليليشيات
اللبنانية والعراقية واألفغانية التي
تديرها إيران يف سوريا وتستعملها
كسالح تدمري شامل يجمع بني
التدمري العسكري والتدمري السكاين،
وهذا األثر الخطري ال يقارن اليوم
حتى مبفعول القنابل النووية يف
هريوشيام وناغازايك اليابانيتني.
ما فعله الروس واإليرانيون ونظام
األسد يف سوريا أشبه ما يكون
مبحاولة محو بالد كاملة ،فقد
أرشفت قواتهم عىل تهجري أكرث من
عرشة ماليني سوري من بيوتهم،
وقذفت بستة ماليني منهم إىل خارج
سوريا ،وقتلت مع قوات النظام أكرث
من نصف مليون ،وخلّفت أكرث من
مليون جريح وذي إعاقة!
وباإلضافة إىل كل هذه الجرائم،
فإن الدبلوماسية الروسية تستعمل

ملف مئات ألوف املعتقلني واملختفني
رسا كورقة ضغط عىل املجتمع
ق ً
السوري املعارض ،وتساعد النظام
عىل االحتفاظ بهم لفرض رشوط
استمرار االحتالل ،وإلجبار السوريني
عىل القبول باستمرار نظام املخابرات
وتربئة مجرميه ،مقابل اإلفراج
ً
مستقبل عن املعتقلني واملختفني
رسا يف رساديب "األمن العسكري"
ق ً
و"الجوي" ومختلف أنواع املخابرات
التي ابتكرتها قريحة حافظ األسد
لخنق السوريني إىل األبد.
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق
اإلنسان" ،يف  30من أيلول املايض،
املفصل
تقريرها السنوي السادس
ّ
عن انتهاكات القوات الروسية
املبارشة منذ بدء تدخلها العسكري
يف سوريا ،وقالت إن بعض تلك
االنتهاكات "ترقى إىل جرائم ضد
اإلنسانية وجرائم حرب".
حيث تستعمل القوات الروسية
األرايض السورية كحقل رمي
لعتادها العسكري ولتصوير
فيديوهات تسويق ألسلحتها
الجديدة التي يتم تجريبها عىل
املدنيني السوريني ،وعىل املنشآت
املدنية التي زاد تعدادها عىل 1231
منشأة .وبنفس هذه الذكرى
املشؤومة للتدخل الرويس ،قال
"الدفاع املدين" يف الشامل السوري،

إن "فرقه وثّقت مقتل  4018مدن ًيا
بينهم أطفال ونساء ،ومتكّنت من
إنقاذ  8272مدن ًيا أُصيبوا جراء
القصف والغارات الروسية".
ورغم دعم الروس لنظام بشار
رئيسا رشع ًيا لسوريا
األسد واعتباره
ً
بعد كل الجرائم ضد اإلنسانية التي
ارتكبها ،فإنها تستدعيه بال مواعيد،
وتستقبله دون رفع العلم السوري،
وتع ّرضه ملواقف علنية مهينة ،أسوة
بسلوك املحتل اإليراين الذي ابتكر هذه
املعاملة لنظام األسد ولرئيسه ،وهو
الذي يقبل صاغ ًرا اإلهانة والتبعية
للمحتلني ،سواء بتحويل سوريا إىل
محافظة إضافية تتبع إليران ،أو
تحويلها إىل مستعمرة روسية.
وتتفاوض روسيا اليوم عىل سوريا
مع إرسائيل ،ومع تركيا ،ومع
أمريكا ،ومع أوروبا ،ومع األمم
املتحدة ،وتعترب الشعب السوري
رهينة لها وألهدافها االسرتاتيجية
يف القرم ويف رشق أوكرانيا،
وتتنافس مع إيران عىل أكرب
قدر من االتفاقيات االقتصادية
والعسكرية مع نظام األسد ،وتنرش
املرتزقة الروس من قوات "فاغرن"
يف املواقع التي تستويل عليها
لحامية بعض املواقع التي نجحت
يف انتزاعها من النفوذ اإليراين،
وتستعمل بعض أنصار النظام

لتجنيدهم يف قواتها كمرتزقة يف
ليبيا ورمبا يف مايل ،ويف غريهام
من البلدان ،حيث يسهل عليها
التنصل من املسؤولية عنهم.
ورغم كل مظاهر االنتصارات
الروسية ،فإن القمة الروسية-
عقدت يف  29من أيلول
الرتكية التي ُ
املايض عشية الذكرى السادسة
لالحتالل الرويس لسوريا ،كان
من أهم مواضيعها وضع خارطة
طريق لسوريا ،وطبعا دون أي
حضور سوري أو إيراين ،فالروس
يريدون إنهاء الوضع الضاغط
عليهم يف سوريا ،سواء من
قبل املجتمع الدويل ،أو من قبل
منافستهم إيران ،ومحاولة التحايل
عىل القوانني الدولية بفربكة دستور
يلبي مطامعهم ،ويريدون تربئة
مجرمي الحرب الذين تشاركوا معهم
يف قتل السوريني وبأرسع وقت.
فاالنتصارات املزعومة مل تنعكس
عىل االقتصاد ،وال عىل إعادة اإلعامر،
وال عىل القبول الدويل لنظام بشار
األسد ،وهذا ما يزيد زمن ضلوع
روسيا يف سوريا الذي كانت قد
قدّ رته بثالثة أشهر فقط ،ولكنه ال
يزال مستم ًرا بعد ست سنوات ،وقد
يستمر إىل سنوات مقبلة ،ورمبا ال
ينتهي إال بانسحاب يشبه االنسحاب
الرويس من أفغانستان!

الحرية عندما يطالب بها عباس النوري

نبيل محمد
كل يش يهـون يف بلاد تعيـش فيهـا إال
فقـدان األمـان ،ميكـن احتمال انقطـاع
الكهربـاء واملـاء وعـدم توفـر الخدمات،
وانتشـار الفقر وتفشي الفسـاد العلني،
ولكـن ال ميكـن احتمال فقـدان األمـان.
يفتقـر األمـان الـذي يجـده الفنـان
السـوري عباس النوري مبر ًرا للبقاء يف
وطنـه إىل املعنى وفق أي تفسير بسـيط
للمصطلـح ،ما هـو األمـان إذًا ،إن افت ِقدَت
مقومـات الحيـاة تلـك التـي يعـاين منها
الفنـان وغريه من السـوريني املقيمني يف
البلاد حتـى اليوم؟
يف لقـاء أجرتـه معـه إذاعـة شـام FM
مؤخـ ًرا ،يبحـث عبـاس النـوري الهثًا عن
مبرر عـدم مغادرتـه سـوريا ،لريبـط
القضيـة تـارة باألمـان الـذي يشـعر بـه
حتى اليـوم ،ثم بــ "النكايـا" باآلخرين،
ثـم عـدم اسـتعداده النفسي للمغـادرة،
لكنـه يعتبر نفسـه جـز ًءا مـن صمـود
البلاد ،وسـيادتها ،وهنـا يعـ ّرف أيضً ـا
السـيادة تعريفًـا شـكل ًيا سـيم ّر دون
تعقيـب كونـه يعـرف ضمن ًيا أن أحـدًا لن
يعقّـب عليـه رغم سـهولة ذلـك ،فهو يف
النهايـة يجـري الحـوار يف إذاعـة تابعة
لنجوميتـه تصفّـق آلرائـه بعيـدًا عـن
التعقيـب عليهـا .السـيادة هـي الحـدود
والعلـم والنشـيد ..لـك أن تتخيـل هـذه
السـيادة إذًا يف بلـد كسـورية اليـوم،
يصعـب عىل أحد رسـم خريطـة واضحة

لـه وللقـوى املسـيطرة فيـه.
قـد يبدو أن نقـاش أفكار ومقـوالت فنان
سـوري ذي مواقـف وآراء معروفـة بعـد
حـل يف بلاده كال ًما
عرش سـنوات مما ّ
مكـرو ًرا غير ذي معنـى ،لكـن مالحقـة
طبقة مـن الفنانين الفاعلين يف امليديا،
والحارضيـن يف الدفـاع عـن النظـام
السـوري يف كل محرض ،تأخذنـا باتجاه
تقييـم الحلول واملخارج التـي يجرتعونها
للثبات على مواقفهم يف ظـل التطورات
التـي باتـت متـس صنابير امليـاه يف
حامماتهم ،والوقود يف سـياراتهم ،ولدى
عبـاس النـوري بالتحديـد مصطلحـات
مرنة قـادرة على تطوير نفسـها بهدوء،
وقـادرة أن تعطي نفسـها املعنـى الجاهز
يف كل موقـع.

املشـكلة يف سـوريا انعـدام الجـدارة
يف قيـادة املجتمـع ،املشـكلة أيضً ـا حـل
االتحاد النسـايئ ومنظمة طالئـع البعث
(تجـدر اإلشـارة إىل أن املنظمـة مل تحـل
أصلا) ،من يشـكّل الـرأي العـام؟ ما هو
ً
مطلـب املواطـن؟ لكل تلك األسـئلة أجوبة
ال تسـتدعي مغـادرة البالد وفـق النوري.
يطالـب الفنـان بالحريـة ،بـكل معانيها،
حريـة إبـداء الـرأي بالعلـن ،وحريـة
إنشـاء قنـوات تلفزيونيـة ،سـتمكّن مـن
إنشـاء سـوق درامـي سـوري محلي،
فالتعويـل على أسـواق الخـارج ال يبني
ف ًنـا حقيق ًيا ،حسـ ًنا إذًا ما مشـكلة الفنان
مع مـن طالبـوا بالحريـة؟ أومل تكن هي
املطلـب الرئيسي والجوهـري للجامهري
السـورية التـي انتفضـت ضـد النظـام،

الـذي ال ميلـك الجـدارة بقيـادة املجمـع
وفـق قوله؟
يسـقط الفـن عـن الفنـان إن عمـل
بالسياسـة ،السياسـة لهـا مختصـون،
أمـا الفنـان فيعمـل يف املجـال الثقـايف
الـذي ال يجـب أن يكـون لـه مشروع
آخـر سـواه ،بهـذه املقولة ينتقـد النوري
زملاءه الذيـن خاضوا يف السياسـية يف
الخـارج ،وينفـي وجـود تواصـل معهم
رغـم أنـه يحترم أن يكـون لهـم رأيهـم
السـيايس ،كما لـه رأيـه أيضً ـا ،فهـذا
مـن تبعـات الحريـة التـي يطالـب بها،
الحريـة التـي يبـدو أن مـن رشوطهـا
أن تكـون حريـة رسـمية ،ممنوحـة مـن
الدولـة مبوجـب القانـون واملؤسسـات،
فالحريـة التـي ينعـم بهـا الجمهـور

على وسـائل التواصـل االجتامعـي،
مجـرد حريـة شـكلية ال قيمـة لهـا ،إذ
هـذه الوسـائل إمنـا وجـدت لتخريـب
الـرأي العـام ال لتشـكيله ،هـي مجـرد
قنـوات طارئـة أهدافهـا تشـويهية ،ال
تغنـي عـن وسـائل اإلعلام التقليديـة
التـي تتيـح التعبير عـن الـرأي ..لكـن
لألسـف ال ميكـن لقنـاة إعالميـة الوجود
يف سـوريا خـارج نطـاق "الدبكـة"،
وفـق تعبير الفنـان ،ووفـق ذلـك أيضً ا
على الجمهـور فقـط االنتظـار ريثما
تتيح املؤسسـة الرسـمية الحريـة قانونًا،
والخضـوع للعذابـات اليوميـة والصبر
وعـدم مغـادرة البلاد التي تنعـم بنعمة
األمـان الذي مـا زال موجودًا يف سـوريا
وبشـهادة عبـاس النـوري
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تتعـدد الخيـارات أمـام الطلاب يف
شمال غـريب سـوريا للدراسـة
الجامعية ،يف بقعة جغرافية تسـيطر
عليهـا حكومتـان مدنيتـان وجهـات
عسـكرية عـدة ،مـع تعـدد الجامعات
العاملـة يف املنطقـة.
هـذه الخيـارات تنحسر مـع انتهـاء
املرحلـة واالقتراب مـن الخطـوة
األخيرة التـي يحصـل مبوجبهـا
الطالـب عىل إجـازة جامعيـة معرتف
بهـا محل ًيا فقط ،ليجد الخريج نفسـه
أمـام مفترق طـرق ،إمـا توظيـف
شـهادته يف العمـل محل ًيـا وإمـا
السـعي للحصول عىل فرصة للدراسة
أو العمـل خـارج حـدود املنطقـة.
ومـع محدوديـة إمكانيـة السـفر

وغيـاب حريـة التنقـل ،يف ظـل
الشروط التـي تفرضهـا الحكومـات
حـول العـامل بشـكل عـام والجـارة
جـح العديد
الرتكية بشـكل خـاص ،ير ّ
مـن الطلاب البقاء للعمل أو الدراسـة
يف الشمال السـوري ،مـا يخفـض
مـن درجـة اهتاممهـم باالعتراف
الخارجـي لشـهاداتهم.
االهتامم بقضية االعتراف باإلجازات
الجامعيـة يعـود إىل الواجهـة مـع
طلـب جامعـات تركيـة مـن طلاب
تخرجـوا مـن جامعـات الشمال
ويكملون دراسـتهم فيها اآلن ،اعرتافًا
ترك ًيا بشـهاداتهم ،ما سـيحدد مصري
مسـتقبلهم الـدرايس خـارج حـدود
املنطقـة.

بعدمـا أنهـى دراسـة درجـة
البكالوريوس يف الهندسـة الكيميائية
عـام  2020مـع املرتبـة األوىل على
دفعتـه ،حصـل املهنـدس وطالـب
املاجسـتري معتـز مرنـدي ،املنحـدر
مـن مدينـة حلب ،على فرصـة إكامل
دراسـاته العليـا يف تركيـا ،مبوجـب
اتفاقيـة وقّعتهـا جامعـة "الشـام"
الخاصة التـي تخرج منهـا مع جامعة
"كارابـوك" الرتكيـة.
دخـل معتـز إىل األرايض الرتكيـة مـن
معبر "بـاب السلامة" الحـدودي
بوسـاطة منظمـة "هيئـة اإلغاثـة
الرتكيـة" ( ،)İHHومل تشـهد رحلتـه
الدراسـية الجديـدة أي عوائـق سـوى
طلـب مـن الجامعـة بالحصـول على
وثيقـة االعتراف بشـهادة التخرج من
جامعته السـورية من مجلـس التعليم
العـايل التريك (.)YÖK
مل يسـتطع املهنـدس الشـاب وزمالؤه
الذيـن حصلـوا على نفـس الفرصـة
الدراسـية الحصـول على الوثيقـة
املطلوبة ،بسـبب عدم اعتراف مجلس
التعليـم العـايل التريك بالشـهادات
الصـادرة عـن الجامعـات يف الشمال
السـوري ،وال يـدري مـا إذا كانت هذه
الوثيقة سـتعوق تحصيلـه العلمي يف
تركيـا أم ال.
مؤخـ ًرا ،علـم املهنـدس أنه سـيحصل
على شـهادة مـن جامعـة "كارابوك"
تخ ّولـه دراسـة درجـة الدكتـوراه
الحقًـا ،وقال لعنب بلـدي ،إن االعرتاف
بشـهادته الجامعيـة السـورية يف
تركيـا أمـر غير معـروف بعد ،وسـط
حديث عـن إمكانية عمله يف املنشـآت
والرشكات الرتكية الخاصـة ،وإمكانية
ترشـيح اسـمه كطالـب للحصول عىل
الجنسـية الرتكيـة.
وال يهتـم معتـز بقضيـة االعتراف
بشـهادته ،حسـبام قال ،إذ كان يدرس
يف جامعـة غير معترف بشـهادتها،
لكن مـا يهتـم له هـو الخبرة العملية
التـي سـيحصل عليهـا مـن التدريـب
يف تركيـا (سـتاج) ،والتـي سـيحملها
معـه عنـد عودتـه إىل سـوريا ليعمـل
كمـد ّرس يف إحـدى الجامعـات.

أو يف إطـار املنـح الدراسـية التـي
تقدمهـا إدارة املنـح الرتكيـة التابعـة
لـ"رئاسـة أتـراك املهجـر واملجتمعـات
ذوي القـرىب" ( ،)YTBيف خطـوة مل
يُحـدد بعد مـا إذا كانت اعرتافًا رسـم ًيا
بشـهادات هـؤالء الطلاب أم ال.
وتتعلّـق آمـال الطلاب والعاملين
يف قطـاع التعليـم العـايل بالشمال
السـوري باالعتراف التريك ،على
اعتبـار أن السـلطات الرتكيـة تدعـم
التعليـم العـايل يف املنطقـة عبر
قبـول الشـهادات الثانويـة الصـادرة
عـن املجالـس املحليـة للتسـجيل يف
جامعاتهـا ،والسماح بشـكل محدود
ووفـق رشوط للطلاب بالعبـور إىل
أراضيهـا للدراسـة يف جامعاتهـا،
وافتتـاح كليـات وأقسـام لجامعـة
حكوميـة تركيـة يف سـوريا.
ويف حزيـران املـايض ،أعلنـت جامعة
"إدلـب" إيفـاد الدفعـة الثانيـة مـن
طلاب الدراسـات العليـا املقبولين
يف املنحـة الرتكيـة إىل تركيـا ،بعـد أن
أوفـدت  30طال ًبـا من حملـة اإلجازات
الجامعيـة واملاجسـتري عقـب قبولهم
يف املنحـة الرتكيـة ،يف ترشيـن األول
.2020
ويف  10مـن آذار املـايض ،أعلنـت
مؤسسـة "تعليـم بلا حـدود -مـداد"
قبـول مجموعة مـن خريجـي جامعة
"حلـب يف املناطـق املحـررة" مبرحلة
الدراسـات العليـا يف جامعـة "غـازي
عينتـاب" الرتكيـة ،بنـاء على اتفاقية
تعـاون مشتركة بين املؤسسـة
والجامعـة.
وتقـدم طلاب مـن خريجـي جامعـة
"حلـب الحـرة" إىل جامعـات تركيـة
للدراسـة فيهـا ،وقُبلـوا دون وجـود
مذكـرات تعـاون بين جامعـة "حلب"
وهـذه الجامعات ،بحسـب نائب رئيس
الجامعـة للشـؤون اإلداريـة وشـؤون
الطلاب ،ضيـاء القالـش.
وقـال القالـش لعنـب بلـدي ،إن اتفاقًا
ُوقّـع بين جامعـة "حلـب الحـرة"
وبعـض الجامعـات الرتكيـة عىل قبول
طلاب مـن خريجـي الجامعـة يف
برامـج الدراسـات العليـا لديهـا.
وتحـدث عـن التواصـل مـع عـدد من
الجامعـات الرتكيـة مـن أجـل عقـد
اتفاقيـات تعاون يف مجـاالت متعددة،
يرا إىل أن
منهـا قبـول الطلاب ،مش ً
الصعوبـة التـي تعترض الجامعـة
والطلبـة الذيـن قُبلـوا يف جامعـات
تركيـة هـي إذن الدخـول إىل األرايض
الرتكيـة ملتابعـة الدراسـة.
وال يُعتبر اسـتكامل الدراسـات العليا
لخريجـي جامعات الشمال السـوري
يف الجامعـات الرتكيـة اعرتافًـا بهـذه
الجامعـات ،وإمنـا هو فرصـة تقدمها
هـذه الجامعـات للطلاب السـوريني

ال اعتراف إلى اآلن
مل تعترف الجامعـات الرتكيـة أو
مجلـس التعليم العايل التريك (يقابل
وزارة التعليـم العـايل يف بعض الدول)
بالشـهادات الصـادرة عـن الجامعـات
الحكوميـة أو الخاصـة يف الشمال
الغـريب السـوري بشـكل رسـمي إىل
اآلن.
لكـن بعـض الجامعـات الرتكيـة تقبل
بعـض الخريجين إلكمال دراسـاتهم
العليا فيهـا بعد توقيعهـا بروتوكوالت
تعـاون مـع الجامعـات السـورية،

يف حزيـران  ،2019أعـدّت عنب بلدي
ملفًـا بعنـوان "جامعـات الشمال..
مسـتقبل معلّـق باألزمـات" ،رصدت
فيـه أبرز املشـكالت التي يعـاين منها
واقـع مؤسسـات التعليـم العايل يف
الشمال ،ورصدت مدى رضـا الطالب
عـن عمل هـذه املؤسسـات.
ويف هـذا امللـف ،تسـلّط عنـب بلـدي
الضـوء على قضيـة االعتراف
الخارجـي باإلجـازات الجامعيـة
الصـادرة عـن جامعـات الشمال
السـوري العامة والخاصـة ،وتناقش
مـع مسـؤولني جامعيين املسـاعي
لالعتراف بجامعـات املنطقـة
والصعوبـات التـي تواجـه هـذه
ا ملسـا عي .
ملتابعـة تحصيلهم العلمـي ،عن طريق
عالقـات بين مؤسسـات مجتمـع
مـدين أو جامعـات يف الشمال مـع
الجامعـات الرتكيـة ،بحسـب املديـر
اإلداري للمنـح الطالبيـة يف مؤسسـة
"مـداد" ،أحمـد إسماعيل.
وقـال إسماعيل لعنـب بلـدي ،إن
مؤسسـة "مـداد" سـجلت لخمسـة
طلاب مـن خريجـي جامعـة "حلب"
يف جامعـة "غـازي عينتـاب" عـن
طريـق بروتوكـول مع الجامعـة ،كون
املؤسسـة تدعـم كليـات الجامعـة
الرتكيـة يف الداخـل السـوري ومتنـح
رواتـب للكـوادر التدريسـية.
لكـن هـؤالء الطلاب مهـددون اآلن
بالفصـل ،بسـبب طلب رئيـس جامعة
"غـازي عينتـاب" الجديـد منهـم
تزويـد الجامعـة باعتراف بإجازاتهـم
الجامعيـة السـورية مـن مجلـس
التعليـم العـايل ( ،)YÖKوهـو أمـر
يعجـزون عـن فعلـه.
وأضاف إسماعيل أن أغلـب الجامعات
الرتكيـة تطلـب اآلن مـن الطلاب
السـوريني اعرتافًـا ترك ًيا بشـهاداتهم،
ورشوط قبول الطالب تختلف بحسـب
الجامعـة وأحيانًـا بحسـب إدارتهـا.
وأوضـح أن إنشـاء عالقـات مـع
الجامعـات الرتكيـة ووجـود مفاوضات
يسر قبـول الخريجين إلكامل
معهـا يُ ّ
دراسـتهم فيهـا ،إذ إن األمـر متـاح
بشـكل مسـبق ،وهـذا األمر اسـتفادت
منه جامعـة "إدلب" واسـتطاعت إيفاد
العـدد األكرب مـن الخريجين إىل تركيا.

مـن جهتـه ،أوضـح رئيـس جامعـة
"إدلـب" ،الدكتـور أحمـد أبـو حجـر،
يف حديـث إىل عنـب بلـدي ،أن قبول
الطلاب املوفديـن إىل تركيـا يتـم
مبوجـب اتفاق بين الجامعـة وإدارة
املنـح الرتكيـة ( )YTBالتـي تعمـل
على قبـول الخريجين مبعظـم
االختصاصـات ومعظـم الجامعـات
الحكوميـة الرتكيـة.
وقـال أبـو حجـر ،إن "هـذا القبـول
هـو عبـارة عـن اعتماد أو اعتراف
بالشـهادة الصـادرة عـن جامعـة
(إدلـب)".
وأضـاف أن االعتراف ليـس فقـط
لشـهادة جامعـة "إدلـب" بدرجـة
لدرجـة
وإمنـا
البكالوريـوس
املاجسـتري أيضً ـا ،إذ يسـتطيع
الطالـب متابعـة درجـة الدكتـوراه
عنـد حصولـه على املاجسـتري مـن
ا لجا معـة .
وأشـار إىل أن هـذا "االعتماد"
موجـود خـارج إطـار املنـح ،فهنـاك
العديـد مـن الطلاب املتخرجين مـن
جامعـة "إدلـب" ويرغبـون مبتابعـة
الدراسـات العليـا مـن دون توقيـع
عقـد مـع الــ"."YTB
وهنـاك الكثير مـن التنسـيق مـع
جامعـات وعضويات واتحـادات عىل
مسـتوى العـامل "معتمـدة شـهادة
جامعـة إدلـب ،وليسـت معرتفـة
بها" ،بحسـب أبـو حجر ،الـذي اعترب
أن الشـهادات التـي متنحهـا الجامعة
"قويـة يف محتواهـا العلمـي".

توفر بعض الجامعات الرتكية
مقاعد دراسية لخريجي
جامعات الشامل السوري
إلكامل دراساتهم العليا،
لدرجتي املاجستري والدكتوراه،
بأربع طرق:
 تسجيل الطالب للدراسة يفالجامعة بشكل مبارش دون
وساطة الجامعة أو مؤسسات
املجتمع املدين.
 اتفاقيات تعاون بنيالجامعات الرتكية والجامعات
السورية العاملة يف الشامل.
 التسجيل يف الجامعات عربإدارة املنح الرتكية (Türkiye
.)Bursları
 مذكرات تعاون بني منظامتمجتمع مدين والجامعات
الرتكية

ماذا يعني االعتماد واالعتراف بالجامعة؟
األسـتاذ الجامعـي عبـد الرحمـن
الحـاج ،أوضـح يف منشـور عبر
صفحتـه يف "فيـس بـوك" أن
االعتراف بالجامعـة هـو إقـرار
بـأن الشـهادة التـي تصـدر عـن
جامعـة مع ّينـة هـي شـهادة تتمتع
باملصداقيـة فيما يتعلـق مبؤهالت
حاملهـا ،ومطابقتـه ملعايري الجودة
املعتمـدة يف مجلـس التعليم العايل
لدولـة مـا أو وزارة التعليـم العـايل
(حسـب نظـام كل دولـة).
وصدور قـرار بـ"اعتماد" الجامعة
يعنـي "االعتراف" بهـا والتعامـل
معهـا ،ويجـب أن يصـدر قـرار
االعتماد مـن الجهـة الرسـمية
املختصـة يف الدولـة بالتعليـم
العـايل (مجلـس التعليـم العايل أو
وزارة التعليـم العـايل).

وبين الحـاج أن االعتراف درجات،
ّ
اعتراف الدولـة التـي ُرخصـت
الجامعـة على أراضيهـا واع ُتمـدت
من قبـل الهيئـة الرسـمية املختصة
بالتعليـم العـايل بالبلاد هـو أدىن
درجـات االعتراف ،إذ إنـه سـاري
املفعـول فقـط على أراضيهـا.
واالعتراف خـارج الدولـة التـي
ُرخصـت واع ُتمـدت فيهـا ،ويتطلب
الحصـول على اعتماد أو اعتراف
من إحـدى هيئات االعتماد الدولية
املعترف بهـا (روابـط ،هيئـات،
مؤسسـات ،اتحـادات) ،ويبقـى
اعتمادًا محـدودًا يف حـدود الـدول
التـي تعترف بهيئـة االعتماد التي
حصلـت منهـا عليـه.
وال ميكـن التقديـم على االعتماد
خـارج حـدود الدولة املسـجلة فيها

الجامعـة إال بعـد تخـرج الدفعـة
األوىل مـن الطلاب (مـن ثلاث
كليـات على األقـل لـدى بعـض
الروابـط) ،أي بعـد مـرور خمـس
سـنوات على األقـل عىل إنشـائها،
والحصـول على االعتراف أو
االعتماد قـد يتطلـب سـنوات.

عنب بلدي  -السنة العاشرة  -ملف خاص
العدد  - 502األحد  03تشرين األول  /أكتوبر 2021
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قطاع منقسم
َ
مجلسين
تحت مظلة
تديـر حكومتـا "اإلنقـاذ" و"السـورية املؤقتة"
العاملتـان يف الشمال السـوري قطـاع التعليم
العـايل عبر مجلسي التعليـم العـايل يف
مناطـق محافظـة إدلـب ومـدن وبلـدات ريـف
حلـب الواقعـة تحـت سـيطرتهام.
وبعـد توقـف الدراسـة يف كليـات جامعـة
"حلـب" التابعة للنظـام السـوري املوجودة يف
إدلـب ،مع سـيطرة فصائل املعارضـة عىل مركز
سسـت جامعـة "حلـب
املدينـة يف آذار  ،2015أُ ّ
الحـرة" أو "جامعـة حلب يف املناطـق املحررة"
بقـرار مـن "الحكومـة السـورية املؤقتـة" عام
 2015يف حلـب وإدلـب وريـف حمـص وريـف
دمشـق ودرعـا ،بأكثر مـن  13كليـة وأربعـة
معاهـد تقانية.
وبعد سـيطرة حكومة "اإلنقـاذ" عىل محافظة
إدلـب وأجـزاء من ريـف حلب الغـريب يف أواخر
 ،2017أغلقـت كليـات جامعـة "حلـب الحرة"،
ومقـر الجامعـة يف بلـدة الدانـا شمال إدلـب
عـام  ،2018مـا دفـع "الحكومة املؤقتـة" لنقل
مقرهـا إىل ريـف حلب.
ويف حزيـران عـام  ،2018أغلقـت مجموعـة

"سـواعد الخير" التابعـة لـ"هيئـة تحريـر
الشـام" املسـيطرة عسـكريًا يف إدلـب ،جامعة
"إيبلا" الخاصـة شمال رشقـي رساقـب يف
ريـف إدلـب ،بعـد اقتحامها مقـر الجامعـة إثر
انتشـار مقطـع فيديـو يظهـر فيـه الطلاب
والطالبـات يرقصـون م ًعـا يف أثنـاء حفلـة
تخـرج ،واعتقلـت رئيـس الجامعـة حينهـا
وأحالتـه إىل القضـاء.
ويف شـباط  ،2019أغلقـت جامعـة "اإلنقـاذ
الدوليـة" يف ريـف إدلـب أبوابهـا أمـام الطالب
مـع عـدم قدرتها على الرتخيـص ،بعـد صدور
قـرار ،يف كانـون الثاين مـن العام نفسـه ،عن
"مجلـس التعليـم العـايل" يف املدينـة يقضي
بإيقـاف العملية االمتحانيـة يف كل من جامعة
"اإلنقـاذ الدوليـة" ،وجامعة "الريـان العاملية"،
وجامعـة “آرام للعلـوم” ،و”الجامعة السـورية
الطبية” ،وجامعة "شـمس القلـوب" ،ومنح كل
منهـا مدة شـهر لتسـوية أوضاعها واسـتكامل
تراخيصها.
ويف شـباط املايض ،أعلنـت "الحكومة املؤقتة"
إغلاق عـدد مـن الكليـات واملعاهـد الطبية يف

"الجامعـة الدوليـة للعلـوم والنهضـة الخاصة"
يف مدينـة اعـزاز بريـف حلـب الشمايل ،لعدم
وجـود ترخيص لهـا ،مـع رشط تأمين امللفات
للرتخيـص ملتابعة العمليـة التعليميـة فيها.
وباإلضافـة إىل الجامعـات السـورية العامـة
والخاصـة يف املنطقـة ،افتتحـت السـلطات
الرتكيـة كليـات وأقسـا ًما لجامعتـي "غـازي
عينتاب" و"العلـوم الصحيـة" الحكوميتني يف
مـدن وبلـدات ريـف حلـب الخاضعـة لسـيطرة
"الحكومـة املؤقتـة".
وبينما اتخـذت تركيـا هـذه الخطـوة يف ريف
حلـب ،ترفـض جامعـة "إدلـب" افتتـاح كليات
تابعـة لجامعـات تركيـة يف املنطقة.
وقـال رئيـس الجامعـة ،الدكتـور أحمـد أبـو
حجـر ،وهـو املكلّـف بتسـيري أعمال وزارة
التعليـم العـايل يف حكومـة "اإلنقـاذ" ،لعنب
بلـدي" ،هـذا ال نرغـب بـه وال نسـعى لـه،
وعنـد طلب افتتـاح كليـات للجامعـات الرتكية
يف الشمال املحـرر سـيكون وفـق ضوابـط
ورشوط نحـن نحددهـا واختصاصـات تحتـاج
إليهـا املنطقـة".

شروط تعرقل االعتراف..

جامعة "باشاك شهير" حالة فريدة
تضـع الجامعـات التـي تحـاول
جامعـات الشمال التعـاون معهـا
مـن أجـل الحصـول على اعتراف بها
رشوطهـا ،التـي تتمثـل يف مبالـغ
مرتفعـة ،أو أوراق رسـمية مصدقـة
مـن جهـة حكوميـة تعترف بهـا ،أو
أن تكـون الجامعـة قـد خ ّرجـت عـددًا
مع ّي ًنـا مـن الطلاب ،وهـي رشوط مل
تسـتطع معظـم الجامعـات السـورية
تحقيقهـا .
واالعتراف قـرار سـيايس ،لـه
متطلبـات عديـدة ،منهـا نسـبة أعداد
الطالب وحملة الدكتوراه واملاجسـتري،
وكيفيـة وضع األسـئلة ،وعـدد املخابر
والتقسـيامت اإلداريـة.
وتسـعى جميـع الجامعـات شمال
غـريب سـوريا إىل الحصـول على
اعتماد ،لكـن حتـى اآلن مل توفـق
أي جامعـة بالحصـول على اعتراف
حقيقـي ،وجميعهـا حصـل على
اعرتافـات جزئية من بعـض الجامعات
عـن طريق عالقـات توأمة أو مشـاركة
أو تعـاون علمـي ،مـع وعـود "قوية"
بوجـود اعرتافـات يف املراحـل املقبلة،
بحسـب رئيـس جامعـة "مـاري"
الخاصـة ،الدكتـور خالـد الطويـل.
وقـال الطويـل ،يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،إن بعض الجامعـات التي أرادت
أن تعطـي جامعـة "مـاري" اعرتافًـا
طلبـت مبالغ كبرية ،وسـيرتتب قسـم
مـن هـذه املبالـغ على الطلاب ،ولـن
يكونـوا مسـتعدين لدفعهـا.
وأضـاف أن الطالـب الـذي يـدرس يف
جامعـات الشمال مقتنع أنه سـيعمل
يف هـذه املنطقـة وال يهمـه موضـوع
االعتراف كثيرًا ،أمـا مـن الناحيـة
العلميـة فهـو يتلقى معلومـات علمية
وتعليم أفضل مـن التعليم
"ممتـازة"،
ً
يف الجامعـات التـي يديرهـا النظـام
ورمبـا أفضل من التعليـم يف جامعات
الدول املجـاورة.
وحول الهـدف من إنشـاء جامعات يف
الشمال دون وجـود اعتراف خارجي
بهـا ،أوضـح الطويـل أن الطلاب
سـيتابعون تعليمهـم الجامعي سـواء
أكان هنـاك اعتراف خارجـي أم ال،
وإذا ُوجـد االعتراف فـ"األمـر جيـد"،
ولكـن إذا مل يوجـد فلـن يُترك الطالب
"ليجلسـوا يف الشـوارع دون دراسـة،
واألفضـل أن يدرسـوا مـع انتظـار

الفـرج مـن اللـه" ،بحسـب تعبيره.
وتحـدث الطويـل عـن اسـتقطاب
الجامعـات الرتكيـة طالبًا من الشمال
إلكمال دراسـتهم العليـا ،مشيرًا إىل
اسـتقبالها نحـو  75طال ًبـا من جامعة
"إدلـب" سـابقًا ،ووعـود هـذا العـام
باسـتقطاب عـدد مـن طلاب "إدلب"
مـع طلاب مـن جامعتـي "الشمال"
و"مـاري" الخاصتين.
محاولة سابقة للحصول على اعتراف
حاولـت جامعة "مـاري" العام املايض
الحصـول على اعتراف مـن جامعـة
"مريم أباشـا" األمريكيـة الخاصة يف
النيجـر ،وتلقت وعـودًا بالحصول عىل
اعتراف ،لكـن الجامعـة األمريكيـة
طلبـت عـددًا كبيرًا مـن الخريجين
( 100طالـب سـنويًا) ،وهـو عـدد ال
متتلكـه الجامعـة لكونهـا جامعـة
خاصـة "صغيرة".
وأُسسـت جامعـة "مريـم أباشـا"
األمريكيـة يف النيجـر عـام ،2013
وهـي جامعـة معترف بهـا مـن قبـل
وزارة التعليـم الفيدراليـة للحكومـة
النيجرييـة ،ومعتمدة مـن قبل "خدمة
االعتماد للكليـات الدوليـة" ،وهـي
عضـو "املجلـس األمريكي للتعليـم".
كما طلبـت الجامعة األمريكيـة مبالغ
كبيرة بهـدف تصديـق الشـهادات أو
االعتراف بهـا ،والطلاب مل يكونـوا
"متحمسين" لهـذا األمـر ،مـا اضطر
الجامعـة للوقـوف "عاجـزة" عـن
الحصـول على االعتراف ،ومـن
املمكـن يف السـنوات املقبلـة ،يف حال
حدوث تطـورات جديدة ،إعـادة تفعيل
االتفـاق مـع الجامعـة والحصول عىل
اعرتافهـا ،بحسـب الطويـل.
االعتراف موجود لكنه مرتفع التكلفة
بينما تجـد الجامعـات يف الشمال
السـوري صعوبـة يف الحصـول على
اعتراف بهـا من قبـل جامعـات أخرى
خـارج حـدود سـوريا ،اسـتطاعت
جامعـة "باشـاك شـهري" يف مدينـة
البـاب إبـرام اتفاقيـة مـع جامعـة
"الريمـوك" األردنيـة ملنـح شـهادة
األخيرة لطالبهـا.
وأصـل الجامعـة هـو "أكادمييـة
باشـاك شـهري" امل ُفتتحـة يف منطقة
باشاك شـهري باسـطنبول عام ،2015

ولديهـا رخصـة للعمـل يف تركيـا،
وافتتحـت فرعهـا يف مدينـة البـاب
بريف حلب عـام  ،2017بعـد تحريرها
من تنظيـم "الدولة اإلسلامية" ،ويف
العـام الحـايل ،وبعد تشـكيل "مجلس
التعليـم العـايل" التابـع لـ"الحكومـة
املؤقتـة" ،حصلـت على ترخيـص
يف الداخـل السـوري بنفـس االسـم،
بحسـب املسـؤول اإلداري للجامعـة،
محمـد الخضر.
وقّعـت الجامعـة اتفاقيـات مـع
جامعـات خـارج تركيـا تخولهـا منـح
شـهادتها ،كجامعـة "الريمـوك"
األردنيـة ،بشرط أن تلتـزم بقوانين
وأنظمـة الجامعـة الرشيكـة ،بحسـب
مـا قالـه الخضر يف حديـث إىل عنب
بلـدي.
وأضـاف الخضر أن "باشـاك شـهري"
كأكادمييـة يف تركيـا ليسـت جامعـة
متنـح شـهادتها ولكنها متنح شـهادة
الجامعـة الرشيكـة ،فطالبهـا الذيـن
درسـوا برنامـج جامعـة "الريمـوك"
حصلـوا على شـهادتها يف مرحلتـي
اإلجـازة والدراسـات العليـا.
أمـا يف الداخـل السـوري ،فتقـدم

جامعـة "باشـاك شـهري" لطالبهـا
شـهادتني ،األوىل مـن الجامعـة
نفسـها مصدقة مـن "مجلـس التعليم
العـايل" التابع لـ"الحكومـة املؤقتة"،
والثانيـة مـن الجامعـة الرشيكـة إن
رغـب الطلاب يف ذلـك.
وأوضح املسـؤول اإلداري أن الشـهادة
التـي يحصـل عليهـا الطالب كشـهادة
جامعـة "الريمـوك" معترف بها حول
العـامل ،أمـا رشوط التعديـل فتختلـف
مـن بلـد آلخـر وحسـب نـوع التعديل
ا ملطلوب .
وتسـعى الجامعـة لتغطيـة الطلاب
أكادمي ًيـا بشـهادات دولية ملـن يرغب،
بحسـب الخرض ،إذ إن لديهـا اتفاقيات
جديـدة مـع "الجامعـة الدوليـة
الحـرة" يف مالدوفـا ،وحصلـت منهـا
على أغلـب الربامـج ،مـا عـدا برامـج
الرشيعـة اإلسلامية واللغـة العربيـة
التـي بقيـت مـع الجامعـات الرشيكة
األخـرى.
وأشـار إىل بعـض االتفاقيـات التـي
وقّعتهـا األكادمييـة مـع إدارة برامـج
اللغـة العربيـة يف جامعـات أخـرى،
كاتفاقيـات مـع جامعتـي "آغـري"

و"إغـدر" الحكوميتين الرتكيتين،
التي تعطـي األكادمييـة صالحية إدارة
وتسـجيل الطالب والتدريـس يف اللغة
العربيـة يف تلـك الجامعـات.
وتقبـل الجامعة من الطالب للتسـجيل
فيهـا جميـع الشـهادات التـي يقبلهـا
"مجلـس التعليم العـايل" وبرشوطه،
أمـا سـابقًا ،وعندمـا كانـت أكادميية
فقـط ،فكانت تلتزم بشروط الجامعة
الرشيكـة ،التـي كان مـن أهمهـا أن
ً
أصـول أو أن
يصـدق الطالـب أوراقـه
ً
حاصلا على املعادلـة الرتكية
يكـون
(.)Denklik
وأشـار الخضر إىل أن اإلقبـال على
الحصـول على شـهادة "الريمـوك"
ضعيـف ،بسـبب الضائقـة لـدى
الطلاب ،ولذلـك يـدرس حـوايل 95%
من الطلاب مبنـح مدفوعـة بالكامل،
أمـا يف درجـة املاجسـتري فنسـبة
الطالب الذين يدرسـون عىل حسـابهم
الخـاص أعلى.
وتبلـغ تكلفـة الحصول عىل الشـهادة
أربعـة آالف دوالر لـكل مـن درجتـي
البكالوريـوس واملاجسـتري مـع
املناقشـة.
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مع االعتراف..
صعوبات تعترض عمل الجامعات في الشمال
إىل جانـب أزمـة االعتراف ،يفـرض
واقـع الحـرب ومـا خلّفـه مـن أزمـات
اقتصاديـة صعوبـات عـدة على سير
عمـل الجامعـات يف الشمال السـوري،
ويشـتيك الطلاب يف املنطقـة مـن
ارتفـاع األقسـاط الجامعيـة يف ظـل
تدهـور الوضـع االقتصـادي واملعيشي.

ويعـد عـدم اسـتقرار املنطقـة أمن ًيـا
وعسـكر يًا مـن أبـرز املشـكالت التـي
تواجـه الجامعـات ،إذ يدفـع مالكوهـا
مبالـغ "طائلـة" يف سـبيل تأمين أبنية
وتجهيـزات مناسـبة للطلاب ،لكـن عدم
االسـتقرار يجعـل املسـتثمر والهيئـات
التدريسـية والطلاب يف حالـة قلـق

دامئـة مـن تقـدم للنظـام أو حـدوث
قصـف أو دمـار ،بحسـب رئيـس جامعة
"مـاري" الخاصـة ،خالـد الطويـل.
وقـال رئيـس جامعـة "إدلـب" ،أحمـد
أبـو حجـر ،إن هنـاك صعوبـات ماليـة
لـدى بعـض الطلاب ،لكنهـم يعملـون
على حلهـا مـن خلال وجـود العديـد
جامعة
"باشاك شهير"

مـن الهيئـات الداعمـة للمتعرثيـن مال ًيا،
مثـل "الهيئـة العامـة للـزكاة" و"فريق
ملهـم" وغريهما مـن الفـرق الخرييـة.
كما تعـاين مؤسسـات التعليـم العـايل
يف الداخـل السـوري مـن نقـص يف
أعـداد الكـوادر التدريسـية وحملـة
شـهادات املاجسـتري يف بعـض

جامعة
جامعة
"العلوم الصحية" "الشام العالمية"

الحسكة
الباب

الرقة
جامعة
"حلب في المناطق المحررة"

دير الزور

جامعة "إدلب" (حكومية /اإلنقاذ)
تاريخ اإلنشاء2015 :

الموقع :إدلب

الكليات واألقسام:
كلية الطـب البشري -كلية الصيدلـة -كلية
طـب األسـنان -كلية الطـب البيطري
كليـة الهندسـة املدنيـة -كليـة الهندسـة
امليكانيكيـة -كليـة الهندسـة املعلوماتيـة-
كليـة الهندسـة الكهربائيـة -كلية الهندسـة
الزراعيـة
كليـة الرشيعـة والحقـوق -كليـة االقتصاد
واإلدارة -كليـة العلـوم العامـة-

جامعة "غازي عينتاب" التركية

تاريخ افتتاح كليات يف الشامل السوري:
2019
املوقـع :حلـب -البـاب ،اعـزاز ،عفريـن،
جرا بلـس
الكليـات واملعاهـد :كليـة االقتصـاد والعلوم
اإلداريـة -كليـة الرتبيـة -كليـة العلـوم
اإلسلامية -معهـد إدارة املكاتـب -معهـد
اإلسـعافات األوليـة والطـوارئ -معهد األمن
والحاميـة -معهـد اإللهيـات -معهـد العالج
الفيزيـايئ -معهـد القبالـة -معهـد اللغـة
الرتكيـة -معهـد برمجـة الحواسـيب

جامعة
"ماري" الخاصة
جامعة "إدلب"

حلب
إدلب
الالذقية
طرطوس

جامعة "الشمال" الخاصة

جامعة "الشام العالمية"

الموقع :حلب
الكليـات واملعاهـد :الطـب البشري-
الصيدلـة -طـب األسـنان -هندسـة
"امليكاترونيكـس" -الهندسـة املعلوماتيـة-
الهندسـة الزراعيـة -الرتبيـة -الحقـوق-
االقتصـاد -العلـوم السياسـية -اآلداب
والعلـوم اإلنسـانية -الرشيعـة -العلـوم
املعهـد التقـاين الطبـي -املعهـد التقـاين
للحاسـوب -املعهـد التقـاين إلدارة األعامل-
املعهـد العـايل للإدارة والرقابـة املاليـة-
املعهـد التقـاين لإلعلام

الموقع :حلب -اعزاز
الكليـات واملعاهـد :الهندسـة
املعلوماتيـة -الهندسـة املدنيـة-
هندسـة "امليكاترونيكس" -الهندسـة
الزراعيـة -الهندسـة الكيميائيـة-
هندسـة االتصـاالت -كليـة العلـوم
السياسـية -كليـة االقتصـاد واإلدارة-
كليـة الرشيعـة والقانـون -كليـة
ا لرت بيـة

تاريخ اإلنشاء2015 :

"الجامعة الدولية للعلوم والنهضة"

جامعة "باشاك شهير"

الموقع :حلب -اعزاز
الكليـات واملعاهـد :الطـب البشري-
الصيدلـة -طب األسـنان -العلـوم الصحية-
الهندسـة املعلوماتيـة -الهندسـة املعامرية-
اإلدارة واالقتصـاد -العلوم النفسـية -اإلعالم
اإللكتروين -تعليـم اللغـة اإلنجليزيـة-
معاهـد إداريـة -معاهـد تقنيـة -معاهـد
تعليميـة ولغـات -معاهـد طبيـة

الموقع :حلب -الباب
الكليـات واملعاهـد :كليات الرشيعـة واآلداب
(عـريب وإنجليـزي) -الرتبيـة -اإلعلام-
إدارة األعمال -العلـوم السياسـية -العلـوم
العامـة -هندسـة الربمجيـات -هندسـة
العمارة -معهـد إعـداد املعلمين -معهـد
اللغـة اإلنجليزيـة -معهـد الرياضيـات-
معهـد الحاسـوب -معهـد املحاسـبة

الموقع :إدلب -سراقب
الكليـات واألقسـام :كليـة طـب األسـنان-
كليـة الهندسـة املعلوماتية -املعهـد التقاين
لطب األسـنان (تعويضات سـنية ،مساعدات
سـنية) -معهـد العلاج الفيزيـايئ -معهـد
األشـعة -املعهـد التقـاين الهنـديس -معهد
ا لقبا لة

تاريخ اإلنشاء2016 :

اعزاز

حمص

جامعة "ماري" الخاصة

تاريخ اإلنشاء2017 :

"الجامعة الدولية
للعلوم والنهضة"
جامعة
"الشمال" الخاصة

الراعي

الجامعات السورية
الحكومية و الخاصة
و التركية الموجودة
في الشمال السوري

االختصاصـات ونقـص يف حملـة
شـهادات الدكتـوراه ،وتعـاين لوجسـت ًيا
مـن عـدم وجـود األجهـزة التخصصيـة
كالحواسـيب العاليـة الدقـة واملراسـم
وأجهـزة املخابـر ،بحسـب املسـؤول
اإلداري لجامعـة "باشـاك شـهري"،
محمـد الخضر.

تاريخ اإلنشاء2015 :

تاريخ اإلنشاء2016 :

جامعة "العلوم الصحية" الرتكية

تاريـخ إنشـاء كليات يف الشمال السـوري:
2021
املوقع :حلب -الراعي
الكليـات واملعاهـد :كليـة الطـب -املعهـد
العـايل للخدمـات الصحيـة
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خبير :الهروب واحد من ثالثة سيناريوهات أمام رجال األعمال

من يحكم االقتصاد في سوريا ..النظام أم التجار الداعمون
رئيس النظام السوري بشار األسد إلى جانب عدد من رجال األعمال في مدينة عدرا الصناعية  -حزيران ( 2021سانا)

عنب بلدي  -جنى العيسى
بـدا حاكـم مصرف سـوريا املركـزي،
محمـد عصام هزميـة ،خالل لقائـه بعدد
مـن التجار والصناعيني بدمشـق ،يف 22
مـن أيلول املـايض ،خائفًا على االقتصاد
السـوري "الـذي مل يعـد قـاد ًرا على
تحمـل الهـزات الناتجـة عـن املامرسـات
الفرديـة الخاطئـة" ،بحسـب تعبيره.
ووجـه هزميـة حينهـا خطابـه إىل
أصحـاب رؤوس األمـوال املقيمين يف
سـوريا ،مص ّو ًرا أن النظـام يتعامل معهم
جمي ًعـا على أنهـم سواسـية ،ومهـددًا
إياهـم بعواقـب قـد تطالهـم يف حـال
تجاوزهـم للقوانين.
وبأسـاليب مختلفـة ،تحـدث هزميـة إىل
رجـال األعمال عـن هـدف القـرارات
املرصفيـة األخيرة يف رفـع سـويّة
ربا أنهـا ال تلحق
االقتصـاد وخدمتـه ،معت ً
الضرر بهـم "كما يظنـون".
ورغـم أن قـرارات مصرف سـوريا
فعلا مبصالـح
ً
املركـزي األخيرة تضر
بعـض أصحاب األمـوال وتض ّيـق الخناق
على بعـض رجـال األعمال املوجوديـن
يف سـوريا ،فإنهـا تصـب يف مصلحـة
تجـار مقربين مـن النظـام ،ال تسري
عليهـم جميـع القوانين املفروضـة كما
تسري على غريهـم ،بحسـب مـا يـراه
باحثـون اقتصاديـون.
وخلال السـنوات املاضية ،برزت أسماء
العديـد مـن رجـال األعمال املؤيديـن
للنظـام السـوري ،اسـتخدمهم مـن أجل
حاميـة مصالحه االقتصادية يف السـابق،
ودعمهـم إىل أن أصبحـت القـرارات التي
ُفصـل عىل قياسـهم.
يفرضهـا اليـوم ت ّ
"النظام هو الحلقة األضعف"
أكـد الباحـث يف االقتصـاد السـيايس
يحيـى السـيد عمـر ،وجـود توجـه يف
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري لدعم
رشائـح محـددة من رجـال األعمال عىل
حسـاب األغلبيـة مـن التجـار اآلخريـن.
ويـرى الباحـث ،يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،أن هـذا األمـر يف جوهـره يعـود
بالضرر على جميـع رشائـح املجتمـع
مبـا فيهـا النظام ،لكـن باسـتثناء التجار
را إىل أن مصلحـة
املدعومين ،مشي ً
النظـام األساسـية تقوم عىل دعـم الدورة

دوالر أمريكي
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االقتصاديـة ،مـن أجل تخفيـف الضغوط
واألزمـات املتعايشـة معـه ،وبالتايل فإن
دعمـه لتجـار دون آخرين يُلحـق الرضر
بتلـك املصلحة.
وفسر يحيـى السـيد عمـر حالـة تخ ّبط
ّ
النظـام هـذه بالسماح لوجـود أفعـال
تضر مبصلحتـه ،بغيـاب سـيطرته
والسـلطة التـي كان يتحكـم بهـا سـابقًا
على معظـم القطاعـات يف الدولـة،
كالسياسـية والعسـكرية ومثلهـا
االقتصاديـة.
وبسـبب غيـاب املركزيـة يف مختلـف
القطاعـات ،فـإن حكومـة النظـام هـي
الحلقـة األضعـف ضمـن جملـة القـوى
الفاعلـة يف سـوريا ،إذ تغيـب رفاهيـة
اتخـاذ القـرارات لديهـا ،فلا تسـتطيع
دعـم أي نشـاط اقتصـادي أو عرقلة آخر،
بحسـب ما أوضحـه الباحث السـيد عمر.
ويعتقـد السـيد عمـر أن ضعـف النظـام
بهـذا القـدر ،أدى إىل ظهـور قـوى
عديـدة فاعلـة يف مختلـف القطاعـات،
ويف االقتصـاد ظهـر بعـض رجـال
األعمال ليمتلكـوا سـيطرة غير مبارشة
على بعـض مفاصـل الحكـم ،فأصبـح
بإمكانهـم اسـتصدار قـرارات تدعمهـم
وتصـب يف مصالحهـم ،على حسـاب
صغـار رجال األعمال ،األمر الـذي يعزز
وبشـكل مبـارش "تحـول النظـام إىل
مافيـات".
ويف  9مـن حزيـران املـايض ،وخلال
زيـارة لرئيـس النظام ،بشـار األسـد ،إىل
مدينـة عـدرا الصناعيـة بريـف دمشـق،
وأمـام عـدد مـن الصناعيين ورجـال
األعمال املقربين منـه ،تع ّمد األسـد مدح
رجـال األعمال املؤيدين لسـلطته والذين
بقـوا إىل جانبـه ،واعـدًا إياهـم بتقديـم
التسـهيالت.
ومقابـل ذلـك ،مل يفـ ّوت األسـد الفرصـة
لتوجيـه رسـائل سـلبية ضـد رجـال
األعمال الذيـن خرجـوا مـن البلاد،
وانطلـق مـن الواقـع املعيشي للمواطـن
يف سـوريا ،لتحميلهـم مسـؤولية تدهور
ربا
ظـروف السـوريني االقتصاديـة ،معت ً
أنهـم بخروجهـم مـن سـوريا "خانـوا
املواطـن".
"معي وإال الخسارة"
أسـلوب النظام السـوري يف دعـم التجار
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ومتييزهـم عـن بعضهـم ،يعتمـد على
فلسـفة تبناهـا وعمـل بهـا يف تعامالته
مـع التجـار والصناعيين وأصحـاب
رؤوس األمـوال منـذ انـدالع الثـورة
السـورية ،بحسـب مـا يـراه الباحـث
االقتصـادي خالـد تـركاوي.
وقـال تـركاوي ،يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،إن النظـام زرع يف رؤوس هـؤالء
التجـار ،بأنهـم يجـب أن يكونـوا جـز ًءا
منـه ،مندمجين معـه يف جميـع حاالته،
ومتشـاركني ذات املصير ،إذ صـ ّور
لهـم بـأن سـقوطه يعتبر سـقوطًا لهم،
ونجاحه سـيعود عليهـم بالنجـاح أيضً ا.
وأضاف تـركاوي أن بعضهـم اقتنع بهذه
الفلسـفة وبـدأ السير بركـب النظـام،
را إىل أن مـن رفض التبعيـة للنظام
مشي ً
أصبـح اآلن مصيره معروفًـا ،فإمـا
مصـادرة أموالـه بحجـج قانونيـة كثرية،
وإمـا تعرضـه ملضايقـات أمنية مـن قبل
جامعـات تابعـة للنظـام.
وخلال السـنوات املاضيـة ،أصـدرت
وزارة املاليـة يف حكومـة النظـام الكثري
مـن القـرارات التـي تقضي بالحجـز
االحتياطـي أو مصـادرة أمـوال تجـار
وصناعيين ،أبرزهـا يف مدينتـي حلـب
ودمشـق ،بتهـم متعـددة منهـا التهريب
أو عـدم دفعهـم الرضائب التـي تفرضها
الدولـة عليهـم.
وبحسـب تقريـر ملركـز "جسـور
للدراسـات" صـدر يف نهايـة آب املايض،
تعـود أسـباب حملـة الحجـز االحتياطي
على ممتلـكات حـوايل  650تاجـ ًرا
يف مدينـة حلـب ،إىل رغبـة النظـام
باسـتغالل تجـار حلـب لسـد العجـز
املـايل الـذي يعانيـه مـن جهـة ،وإىل
حـرص النظـام على تطويـع تجـار
حلـب ومسـتثمريها املتمتعين بعالقـات
تجاريـة واسـعة وقـدرات ماليـة كبيرة،
وإرغامهـم على االنضبـاط مبنظومتـه
األمنيـة واالقتصاديـة ،ال سـيام املتذمرين
منهم مـن دور بعض الجهـات الحكومية
أو األذرع األمنيـة الرسـمية والرديفـة يف
عرقلـة عجلـة الصناعـة والتجـارة يف
حلـب.
ويف  25مـن أيلول املـايض ،أعلنت وزارة
املاليـة عـن إصدارهـا ألفـي قـرار حجـز
احتياطـي على األمـوال املنقولـة وغير
املنقولـة لتجـار وحرفيين ورشكات يف

يورو
180

محافظـة دمشـق فقـط خلال النصـف
األول مـن العـام الحـايل.
ووصلـت قيمـة األمـوال التـي متـت
املطالبـة بهـا عبر تلـك القـرارات ،إىل
حـوايل  5.5مليار لرية سـورية ،بحسـب
الـوزارة.

النظام زرع في
رؤوس التجار ،بأنهم
يجب أن يكونوا ً
جزءا
منه ،مندمجين معه
في جميع حاالته،
ومتشاركين ذات
المصير ،إذ ّ
صور لهم بأن
ً
سقوطا
سقوطه يعتبر
لهم ،ونجاحه سيعود
عليهم بالنجاح ً
أيضا.

"ثالثة خيارات ألصحاب األموال"
سـتؤدي تلـك املامرسـات التمييزيـة بني
التجار عىل أسـاس "والئهـم" للنظام إىل
ثالثـة خيـارات لطـرق سيسـلكها رجـال
األعمال املوجـودون اليـوم يف سـوريا،
بحسـب مـا يـراه الباحـث االقتصـادي
خالد تـركاوي.
يتجلى الخيـار األول مبوافقـة بعـض
التجـار عىل الدخـول ضمـن منظومة دعم
النظـام ،وتق ّبـل املصير الواحـد لكليهام،
حظ جل ًيـا يف سـلوك عدد من
وهـو مـا يال َ
التجـار اليوم ،وهـم بهذا الخيـار مجربون
على اتباع رشوط هـذه املنظومة ،كالتبعية
ملختلـف القـوى االقتصاديـة املسـيطرة
كروسـيا وإيـران وحتـى النظام.

مبيع  4032شراء 4096
البنزين
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ليرة تركية

كما يـرى بعـض التجـار يف تكتّلهـم
إىل جانـب بعضهـم مطالبين بقـرارات
تحفـظ حقوقهـم قـدر اإلمـكان ،جـز ًءا
مـن حـل قـد يسـاعدهم يف املقاومـة
بعـدم االنصيـاع ملطالـب النظـام ،إال
أنـه حـل مؤقـت ،بحسـب مـا أوضحـه
را إىل أن عقليـة النظـام
تـركاوي ،مشي ً
تعتبر قضيـة تكتّلهـم "أخطـر" مـن
إجـراء آخـر قـد يتخذونـه ،حتـى لـو
انتهـى بهـم املطـاف بالخـروج مـن
سـوريا.
بينما ُيكـن لبعـض التجـار اآلخريـن،
كخيـار ثالـث ،أن يبحثوا عـن خالصهم
الفـردي مـن التبعيـة التامـة ألسـاليب
النظـام االقتصاديـة ،وخروجهـم خارج
سـوريا ،وفقًا لتركاوي.
وأضـاف تـركاوي أن هـذه الفئـة مـن
التجـار ،بـدت تتزايـد خلال الفترة
املاضيـة ،مـع إدراكهـم أبعـاد قضيـة
االشتراك مع النظام يف مامرسـاته ،يف
ظـل مـا يعـزز اللجـوء إىل هـذا الخيار
مـن ضعـف الخدمـات املحليـة املقدمـة
إليهـم ،باإلضافـة إىل التضييـق الـذي
يوا جهونـه.
وخلال األيـام املاضيـة ،كثرت
األحاديـث عـن هجـرة كبيرة تشـهدها
سـوريا لصناعيين وحرفيين.
إال أن عـددًا مـن املسـؤولني شـككوا
بحجـم الهجـرة التـي تحدثـت عنهـا
مختلـف وسـائل اإلعلام ،ومنهـم مـن
أساسـا ،بهـدف عـدم الرتويـج
نفوهـا
ً
لهـذا الحـل الـذي يـرى فيـه الكثري من
خالصـا ملعاناتهـم.
أصحـاب األمـوال
ً
ويف مطلـع آب املـايض ،قـال رئيـس
قطـاع النسـيج يف غرفة صناعة دمشـق
وريفهـا ،مهنـد دعـدوش ،إن مناطـق
سـيطرة النظام السـوري شـهدت هجرة
“خياليـة” مـن الصناعيين “الذيـن ال
ميكـن تعويضهـم” نحـو مصر ،نتيجة
الصعوبـات التـي يعانـون منهـا يف
سو ر يا .
بينما نفى وزيـر الصناعـة يف حكومة
النظـام السـوري ،زيـاد صبـاغ،
أساسـا ،إذ قـال
موضـوع الهجـرة
ً
يف حديـث إىل إذاعـة “شـام إف إم”
املحليـة ،يف  26مـن أيلـول املايض ،إن
أي صناعـي مل يغـادر سـوريا خلال
الفترة املاضيـة.
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عنب بلدي  -السنة العاشرة  -العدد  - 502األحد  03تشرين ااأول /أكتوبر

رصاص "الجندرما" التركية..
قتل صامت ضمن حدود إدلب

2021

جندي تركي أثناء تدريبات قرب الحدود السورية )shutterstock( 2020 -

في  5من آذار الماضي ،أنهت رصاصة ُأطلقت من جانب الحدود التركية حياة الطفل أحمد

ياسر العبد ،خالل وجوده أمام منزله في قرية المدلوسة التابعة لمدينة سلقين شمالي إدلب،
على الحدود السورية مع تركيا.
مشهد إطالق النار من قبل عناصر حرس الحدود التركي (الجندرما) في ريف إدلب على
المدنيين في القرى الحدودية ،والعاملين في األراضي الزراعية ،وما يسببه بسقوط ضحايا
ً
مألوفا لدى األهالي ،بحسب ما ذكره مدنيون من أبناء المنطقة التقت بهم
مدنيين ،صار
عنب بلدي.
عنب بلدي -علي درويش
مل يكـن أحمـد العبـد الشـخص األول
مـن عائلتـه الـذي يتلقـى رصاصـة من
الجنـود األتـراك ،إذ اسـتقرت رصاصـة
بقـدم والـده العـام املـايض ،أطلقهـا
الجنـود األتـراك ،بحسـب مـا قالـه عبد
حسـن فلاح (ابـن عـم املصـاب) لعنب
بلد ي .
وبحسـب عبـد ،فـإن جـدران منـازل
القريـة توثـق اسـتهداف الجنـود
األتـراك لهـا ،فعـدد ال بـأس بـه مـن
املنـازل تظهـر عليـه آثـار طلقـات
متسـائل ،أيـن يذهـب األهـايل
ً
ناريـة،
وكيـف يحمـون أنفسـهم مـن ذلـك،
فهنـاك بيـوت ال تبعـد عـن الجـدار
الحـدودي سـوى  200متر؟
مصـدر النـار الـذي قتـل أحمـد العبد،
هـو ذاتـه الـذي خـرق برصاصتـه
الكتـف اليمنـى للطفل يزن حـاج باكري
( 11عا ًمـا) لتخـرج مـن إبطـه األيرس،
قتيلا أمـام أعين جـده الحاج
ً
وترديـه
"أبـو أحمـد" ( 60عا ًما) وأخيـه محمد.
وكان الجـد "أبـو أحمـد" توجـه يف
محاولـة يائسـة بحفيـده فـور إصابته،
يف  11مـن شـباط املـايض ،إىل أقـرب
مستشـفى لكـن الطفـل فـارق الحيـاة.

جمهور "التواصل"
بين الكوميديا
والتبرير

القتل بناء
على الجنس..
موقف المجتمع
من الجريمة

ومل يكـن "أبـو أحمـد" وحفيـداه
الطفلان لحظة إطلاق النـار يف وقت
املسـاء أو بعـد العصر ،الـذي مينـع
فيـه حـرس الحـدود التريك املزارعني
السـوريني مـن الدخـول إىل مزارعهم،
بحسـب مـا أكـده بشير حـاج بكير،
أحـد أقربـاء الحـاج "أبـو أحمـد".
ويفصـل بين األرض والجـدار الرتيك
وا ٍد عميـق ،مـا يعنـي غيـاب أي تهديد
أو خطـر مـن قبـل املدنيين على
الجنـود ،بحسـب بشير حـاج بكير.
ويف  21مـن أيـار املـايض ،أدى
إطلاق نـار مـن قبـل حـرس الحـدود
التريك على طفـل مـن قاطنـي مخيم
"الكرامـة" يف قريـة أطمـة شمايل
إدلـب ،يعمـل يف رعـي األغنـام بالقرب
مـن الجـدار الفاصـل بين الحـدود
السـورية -الرتكيـة ،إىل مقتلـه.
دفـع ذلـك بعـض شـبان املخيـم إىل
إلقـاء قنبلـة على أحـد "املحـارس"
التابعـة للجيـش التريك ،وتطـور
األمـر إىل اشـتباكات جـرت بني شـبان
مـن املخيـم وعنـارص حـرس الحـدود،
وتراجـع عنـارص حـرس الحـدود مـن
نقطـة الحراسـة بالقـرب مـن الجـدار
الفاصـل يف قريـة أطمـة.
وخلال تناولـه الطعام ،طـال رصاص

عنب بلدي  -سكينة المهدي
تختلـف دوافـع القتـل بين األشـخاص
بحسـب املرحلـة العمريـة والبيئـة التـي
يعيشـون ضمنهـا ،كما ترتبـط بعوامـل
نفسـية وعقليـة ،لكـن ردود الفعـل عىل
الجرميـة بحسـب جنس الجـاين واملجني
عليه تختلف باختالف الثقافـات واألعراف
واملناطـق الجغرافيـة ،ومـن الطبيعـي أن
يتعاطـف الناس مـع املجني عليـه ،وعدم
تعاطفهـم معـه يـدل عىل خلـل ما.
قتـل شـاب شـقيقه يف  29مـن أيلـول
املـايض ،وبحسـب مـا نرشتـه وزارة
الداخليـة السـورية عبر صفحتهـا يف
"فيـس بـوك" ،قُتـل الشـاب بسـبب
خالفـات عائليـة ،وبحسـب الـوزارة،
هدد املتهـم زوجة شـقيقه بقتلهـا وقتل
را إياهـم على القـول إن
أطفالهـا ،مجب ً
سـبب وفـاة الرجل هـو وقوعه من سـلّم
ا لبنا ء .
تعـددت ردود الفعـل حول هـذه القصة

حـرس الحـدود الطفـل رضـوان العبيد
( 12عا ًمـا) بشـكل مبـارش ،عندما كان
يف زيـارة مـع والدتـه ألخوالـه يف
مخيـم "أطمـة".

ال يمكن لذوي الضحايا
اللجوء إلى القضاء في
تركيا دون وجودهم
على األراضي التركية،
وتوكيل محامين
إلقامة دعاوى ،يكون
ً
مضمونا لذوي
مصيرها
الضحايا

وقـال عـزام العبيـد ،عـم الطفـل لعنب
را مـن حـرس الحـدود
بلـدي ،إن عنص ً

بعـد نرشهـا يف مواقـع التواصـل عبر
"فيـس بـوك" ،وعلى الرغـم مـن أن
معظـم املعلّقين عىل هذا املنشـور عربوا
عـن اسـتهجانهم للجرميـة ،فـإن عـددًا
مـن التعليقـات سـخرت مـن الجرميـة
وطريقـة القتـل.
وعلّقـت " "Dr-hadeel arrajبـأن
مـن الجيـد عـدم وجـود قنبلـة لديـه
مثـل البقيـة ،يف حين علّـق آخـر (أبـو
قائلا" :أين الكالشـنكوف
ً
سـامر عمر)
والقنابـل والرصـاص ،مل يعجبنـي
السـيناريو".
ويف  15مـن أيلـول املـايض ،نشرت
شـبكة "هـاوار" يف موقعهـا الرسـمي
خبر مقتـل فتـاة اسـمها ديلان عبـد
الرحمـن على يـد شـقيقها ،يف قريـة
رسمسـاخ فوقـاين بريـف الحسـكة،
بطلـق نـاري يف القلـب مبـارشة ،وكان
أهـل الفتـاة قـد زوجوهـا من ابـن عمها
باإلكـراه مطلـع آذار املـايض ،فهربـت
من منـزل زوجهـا إىل بيت أهلهـا طالبة
الطلاق ورافضـة العـودة إىل منـزل

أطلـق النـار على مسـعفي رضـوان
أ يضً ا .
ونشر ناشـطون ،يف  23مـن آب
املـايض ،صـو ًرا لوجبـة طعـام كان
يتناولهـا رضـوان لكـن رصاصـة املوت
منعتـه مـن إكاملهـا.

مل يأخـذوا اإلذن مـن املخفـر التريك
بالتوجـه إىل أرضهـم ،لكـن يف بعـض
األحيـان ُينـع املزارعـون مـن الذهاب
وإن كانـوا ميلكـون اإلذن ،حسـب بيان
ُوجـه للجانـب التريك مـن قبـل أهايل
القريـة ،اطلعـت عليـه عنـب بلدي.

مطالب إلى الجانب التركي ..ال
استجابة
تواصـل بشير حـاج بكير مـن
قريـة املدلوسـة مـع مختـار القريـة
الرتكيـة املقابلـة للحـدود السـورية،
ورشح وضـع املنطقـة لـه ،إذ تربـط
أهـايل القريتين صلات قرابـة ،كما
يتكلـم أهـايل بعـض القـرى السـورية
الحدوديـة اللغـة الرتكيـة (أصلهـم
تركمان).
كما تواصـل مـع قائـم مقـام املنطقـة
ورشح لـه الوضـع ،األمـر الـذي قابلـه
إنـكار مـن الجانـب التريك إلطلاق
النـار على املدنيين.
ويخـاف املزارعـون أصحـاب األرايض
القريبـة من الجـدار الحـدودي التوجه
إىل أراضيهـم بسـبب إطلاق النـار يف
الهـواء ،مـا أدى إىل تأخّـر الكثير مـن
املزارعين يف جنـي املحاصيـل.
يتحجـج الجانـب الرتيك بـأن املزارعني

وتحذر
تسلط الضوء
ّ
منظمة تركية ّ
در"
"مظلـوم
منظمـة
( )MAZLUMDERالحقوقيـة الرتكيـة
املتخصصـة بالدفـاع عـن حقـوق
اإلنسـان ،سـلّطت الضـوء يف تقريـر
صـادر بتاريـخ  9من حزيـران املايض،
على حـوادث إطلاق النـار مـن حرس
الحـدود على املدنيني السـوريني ،التي
"تحـدث غال ًبـا خـارج الجـدار الفاصل
على طـول  12نقطـة مراقبـة تركيـة
حـول املخيمات ،وأخـرى يف األرايض
الزراعيـة واملراعـي" ،حسـب املنظمـة.
وال يبرر اسـتخدام املنطقـة (الحـدود
مع سـوريا) من قبـل عنـارص يهددون
تركيـا قادمين مـن سـوريا ،وحالـة
تأهـب الجيـش التريك الدامئـة ،موت
األطفـال وانتهـاك حقهـم يف الحيـاة،
لألشـخاص الذيـن يحاولـون بالفعـل
البقـاء على قيـد الحيـاة يف ظـروف
قاسـية ،حسـب "مظلـوم در".

زوجهـا ،وقتلهـا أخوهـا بسـبب ذلـك.
بعد انتشـار خبر الجرمية عىل وسـائل
التواصـل االجتامعـي ،تعاطـف أغلـب
املتفاعلين مـع الفتـاة الضح ّيـة ،لكـن
بعـض التعليقـات جـاءت سـاخرة ،إذ
علّـق إسماعيل الفـازع على إحـدى
الصفحـات التـي نشرت الخبر عبر
صفحتهـا يف "فيـس بـوك" بالقـول ،إن
"هذا حصل بسبب مشـاهدتهن (الفتيات)
للمسلسلات الرتكية" ،أما "Mohammad
فعبر عـن تعاطفـه مـع
"Alkannas
ّ
ربا أن األهـم أال يُحبس أخوها
معت
الجـاين،
ً
أو يصيبـه رضر مـن هـذه القصـة.

املجتمـع األخـرى ،كتضخيم أخطـاء أحد
الطرفين والتخفيـف من أخطـاء الطرف
اآلخـر ،والتعامـل مـع الفتـاة بطريقـة
اللـوم أو اإلهانـة وإعطـاء الشـاب دو ًرا
را ،على أنـه حامـي حمـى األرسة
كبي ً
وال ميكـن ألحـد إزعاجـه ،وهـذا يوقـع
على عاتقـه مسـؤولية من داخلـه بعدم
ارتـكاب أخطاء بحق أي فـرد يف العائلة،
فالـدور االجتامعـي والنظـرة االجتامعية
للذكـور واإلنـاث لهما دور يف تسـويغ
مثـل هذه الترصفـات العنيفـة والجرائم.
والتعاطـف بنـاء على جنـس مرتكـب
الجرميـة ،قـد نـراه مـن قبـل اإلنـاث
تجـاه بعضهـن ومـن الذكـور تجـاه
بعضهـم ،وهـذا يكـون أيضً ـا بسـبب
الـدور االجتامعي الـذي يُعطـى للرجل،
فيعتقـد أن مـن حقـه ارتـكاب العنـف
لحاميـة أرستـه ،ويتعاطف معـه من هم
مـن مثل جنسـه ،حتـى السـيدات عندما
ترتكـب إحداهـن جرميـة تجـاه رجـل
قـد يتعاطفـن معهـا ،ويتـم التسـويق
لجرميتهـا على أنهـا قد تكـون مظلومة

تأثير التمييز الجندري
قـال الطبيـب النفسي إسماعيل الزلق،
لعنب بلـدي ،إن اإلحسـاس بالذنب ليس
معيـا ًرا ،وقـد يـرى الذكـر أن ارتـكاب
جرميـة مـا واجـب يقـع على عاتقـه
مـن قبـل املجتمـع ،ويكـون هذا بسـبب
التعامـل مـع األنثـى والذكـر بطريقتني
مختلفتين بـد ًءا مـن املنزل ومؤسسـات

عنب بلدي  -السنة العاشرة  -العدد  - 502األحد  03تشرين األول /أكتوبر

مجتمع

2021

15

ضحايا الجندرما التركية
منذ بداية 2021

16
6

وأشـارت املنظمة إىل أن هـذه األحداث إذا
مل يجـ ِر االهتامم بهـا بالقدر الـكايف ،قد
را" للسـوريني،
"تشـكّل اسـتفزازًا خطي ً
وهـي "انتهـاكات خطيرة ال ميكـن
وصفهـا باألخطـاء".
إذ توجـد ،بحسـب املنظمـة ،عـدة جهـات
اسـتخبارية مـن دول مختلفـة تعمـل
يف املنطقـة بهـدف إرباكهـا ،ومحاولـة
خلـق تصـ ّور سـلبي عـن تركيـا ،خاصـة
يف أذهـان السـوريني ،ومحاولـة متـرد
الالجئين ضـد تركيـا.
وحـذرت املنظمـة مـن أنـه يف حـال
اسـتمرار الوضع على هذا النحـو ،ميكن
أن تكـون نقـاط املراقبـة العسـكرية
والعاملين يف املنظمات غير الحكوميـة
والعاملين الصحيين ،املوجوديـن يف
شمال غـريب سـوريا للمسـاعدة ،يف
حالـة خطـر.
ودعـت املنظمـة السـلطات املختصـة إىل
"اتخـاذ إجـراءات عاجلة" ،لوقـف العنف
الـذي يدعـو إىل االسـتفزاز على الحدود
السـورية دون اللجـوء إىل مفاهيـم مثـل
"التهديـد" على الفـور ،وبـدء تحقيـق
فعـال يف الوفيـات ومعاقبـة املسـؤولني
عنهـا ،واتخـاذ خطـوات للتخفيـف مـن
آالم األرس التـي فقـدت أطفالهـا.

هل يمكن محاسبة مطلقي النار
املحامـي غـزوان قرنفـل أوضـح ،يف
حديـث إىل عنـب بلـدي ،أنـه على
املسـتوى القانـوين ،ال ميكـن لـذوي
الضحايـا اللجـوء إىل القضـاء يف تركيـا
دون وجودهـم على األرايض الرتكيـة،
وتوكيـل محامين إلقامـة دعـاوى ،يكون
مصريهـا مضمونًـا لـذوي الضحايـا.
وميكـن بـذل جهـود إليقـاف عمليـات
إطلاق النـار ،حسـب املحامـي غـزوان
قرنفـل ،بتشـكيل لجنـة ،ومطالبـة لقـاء
الـوايل ،والحديـث معـه بأنـه ال داعـي
إلطالق نـار مميـت واالكتفـاء بالتحذيري
حـال الضرورة ،والسـؤال حول أسـباب
اسـتهداف أصحـاب املزارعين الذيـن
تتكـرر زيارتهـم ألراضيهـم.
وأكـد مديـر "منظمـة سـوريون مـن
أجـل الحقيقـة والعدالـة" ،املحامـي
بسـام األحمـد ،أهميـة تسـليط الضـوء
را إىل
على عمليـات االسـتهداف ،مشي ً
أن االنتهـاكات ضـد الالجئني السـوريني
يف مختلـف الـدول يُسـلَّط الضـوء عليها
بشـكل أكبر مقارنـة برتكيـا ،مـا يعزوه
إىل أسـباب سياسـية متنـع ذلـك.
ويجـب أن توثـق هـذه الحـوادث وتقـدم
إىل محاكـم أخـرى ،كاملحكمـة األوروبية

وال تحظـى بحقوقهـا ،لكـن ال يجـب أن
يصـل هـذا التعاطف إىل تربيـر الجرمية،
مبني على الخلفية
وبالتـايل فالتعاطـف
ّ
االجتامعيـة ،بحسـب مـا قالـه الطبيـب
إسماعيل الزلـق.
االختصـايص يف علـم النفـس محمـد
شـخيص ،قـال لعنب بلدي ،إن اإلحسـاس
بالذنـب موجـود عـادة عنـد األشـخاص
الذيـن يدركـون أنهـم أخطـؤوا ،أمـا
مـن يعتبر القتـل ذكاء أو قـوة ،فيكـون
اعتقـاده هـذا نتيجـة الخلـل النفسي
يف تركيبـة شـخصيته ،وينعـدم هـذا
اإلحسـاس بالذنـب أو تنعـدم حتى صورة
الذنـب بشـكل كامـل لديـه.
ويـرى الباحـث االجتامعي محمد سـلوم،
بحسـب ما قالـه لعنـب بلدي ،أن السـبب
الرئيـس لتعاطـف الناس مـع القاتل عىل
أسـاس جنسـه يحـدث بسـبب العقليـة
األبويـة يف املجتمـع ،وغال ًبـا مـا يتـم
التعاطـف مـع الذكـور ،ألنهـم يعتبرون
املـرأة مخطئـة دامئًـا ،بسـبب البنـاء
االجتامعـي األخالقـي الذي يجعـل الناس
يتعاطفـون مـع املجـرم إذا كان ذك ًرا ،عىل

الرغـم مـن أن املـرأة أكثر سـلمية وأكرث
ضعفًـا ،وهـذا التعاطـف غري مبرر ،وما
هـو إال تراكمات مـن املجتمعـات القامئة
على عقليـة السـلطة األبوية.
آثار تحويل الجريمة إلى كوميديا
يعتقـد الطبيـب النفسي إسماعيل
الزلـق ،أن التعامـل مـع الجرميـة كفعـل
مضحـك من قبـل الفـرد يخفف مـن وقع
تقبلا
ً
الجرميـة ،ويجعـل النـاس أكثر
لهـا ،وأكثر اسـتعدادًا للقيـام بهـا ،لذلك
يجـب التعامـل معهـا على أنهـا اعتـداء
وظلـم ،وال يجـب تسـويغها تحـت أي
ظـرف ،وميكـن تفسيرها دون التطـرق
إىل تربيرهـا ،كما أن تحويـل الجرميـة
يعبر عـن العـدوان
إىل يشء مضحـك
ّ
الداخلي للفـرد ،ويكـون بسـبب العنـف
املطـروق يف األفلام ووسـائل اإلعلام،
وهنا تأيت مسـؤولية املؤسسـات اإلعالمية
لطـرح الجرائـم بطريقة مهنيـة واضحة،
وتوضيـح أثر هـذا الفعـل على املجتمع.
ويقـول الباحث سـلوم ،إن اعتبـار الناس
أن الجرميـة أمـر مضحـك والسـخرية

لحقـوق اإلنسـان ،مـا يفتح البـاب آلليات
تعويـض ومحاسـبة ،حسـب بسـام
األحمـد.
إطالق نار على طالبي اللجوء
إطلاق الرصـاص ال يقتصر على
املزارعين داخـل الحـدود ،بـل يشـمل
السـاعني لعبـور الرشيـط الحـدودي بني
الجانبين ،إذ أدانـت النائبـة السـابقة
لرئيـس "االئتلاف الوطنـي لقـوة الثورة
واملعارضـة السـورية" ،سـمرية مسـاملة،
مقتـل مثانيـة سـوريني على يـد حـرس
الحـدود الرتيك ،يف حزيـران  ،2016يف
بيـان نقلتـه وكالـة "فرانـس ."24
وكانـت منظمـة "هيومـن رايتـس
ووتـش" ،وثقـت يف تقريـر لهـا عـام
 ،2018إطلاق حـرس الحـدود التريك
النـار عشـوائ ًيا على طالبـي لجـوء
سـوريني يف مناطـق حدوديـة مـع
محافظـة إدلـب.
واتهمـت املنظمـة حـرس الحـدود األتراك
بإطلاق النار على السـوريني ورضبهم،
عنـد محاولتهـم الدخـول إىل تركيـا،
مـا تسـبب مبقتـل وإصابـة عـدد منهـم
بجروح خطيرة ،داعية السـلطات الرتكية

منهـا يحـدث بسـبب كثرة الجرائـم التي
ارتُكبـت يف الفترة األخيرة ،وفقـدان
النـاس إحساسـهم بـاألىس ،إذ كانـت
نسـبة التعاطف مـع الضحية أكبر عندما
مثل،
كانـت األخبار تقتصر عىل التلفـاز ً
حتـى إن التعاطـف مـع الضحيـة األنثـى
كان أكبر مـن الوقـت الراهـن ،والسـبب
هـو االنفتـاح على متابعـة األخبـار عرب
وسـائل التواصـل االجتامعـي ،ويجـب
إعـادة بنـاء األخالقيـات يف املجتمعـات
القامئـة على التمييـز الجنـدري املوجود
يف العـامل بـأرسه.
متخصـص علم النفـس محمد شـخيص،
يـرى أن التعامل مع أي جرم بشـكل هزيل
ليس مـن األمـور اإليجابية على اإلطالق،
لكن سـنوات الحـرب الطويلة يف سـوريا
أث ّـرت بشـكل واضـح على التعامـل مـع
الجرائـم والعنـف ،وفكرة املـوت وحدوثه
يف املجتمـع صـارت طبيعيـة ،وأصبحـت
الجرميـة مستسـاغة ومبررة لدرجـة
مثيرة للسـخرية تحـت وطـأة وضغوط
الواقـع الـذي نعيشـه ،وعـدم املنطقيـة
بتوفير االحتياجـات األساسـية للنـاس.

ً
سوريا قتلوا
على يد الجندرما

مدنيين بينهم أطفال قتلوا خالل
ذهابهم إلى أرضهم أو رعاية األغنام

إىل التوقـف عـن "صـد طالبـي اللجـوء
السـوريني والتحقيق يف اسـتخدام القوة
املفرطـة مـن قبـل الحرس".
ونفـى مسـؤول كبير يف الحكومـة
الرتكيـة صحـة التقريـر ،وكـرر القـول
إن تركيـا تسـتضيف  3.5مليـون مـن
الالجئين الفاريـن مـن الحرب السـورية
منـذ عـام  ،2011بحسـب وكالـة
"رويترز" لألنبـاء.
وبلغ عـدد السـوريني املقيمين يف تركيا
ثالثـة ماليين و 576ألفًـا و 344نسـمة،
بحسـب إحصائيـات املديريـة العامـة
إلدارة الهجـرة لعـام .2020
جدار على طول الحدود
كانـت تركيـا أعلنـت ،يف  14مـن شـباط
 ،2015الشروع ببنـاء جـدار أسـمنتي
بارتفـاع ثالثـة أمتـار ،يبـدأ مـن منطقة
الريحانيـة يف محافظـة هاتـاي
الحدوديـة ،وميتـد على طـول الرشيـط
الحـدودي مـع سـوريا ،ملنـع تسـلل
"اإلرهابيين".
وأنهـت السـلطات الرتكيـة ،يف كانـون
الثـاين  ،2016بنـاء جـدار بطـول 11.5
كيلومتر يف مدينـة الريحانيـة املحاذيـة
للحـدود مـع سـوريا.

لكـن الحـدود ال تـزال تشـهد عمليـات
تهريـب مسـتمرة لنازحين فاريـن مـن
العمليات العسـكرية يف سـوريا ،باملقابل
تشـ ّدد السـلطات الرتكيـة مـن رقابتهـا
على الحـدود ،ضـد عمليـات التهريـب.
ويف  ،2019أجـرت القـوات الرتكيـة
عمليـة تأمين حـدود جديـدة ،يف خطوة
ملنـع تدفـق الجئين محتملني من سـوريا
إىل األرايض الرتكيـة ،بحسـب صحيفـة
"ديلي صبـاح" الرتكيـة.
ومتثّلـت اإلجـراءات بوضـع جـدار وكتل
أسـمنتية وأسلاك شـائكة عىل طول 21
ترا على الحـدود مـع إدلـب ،مـع
كيلوم ً
إجـراءات مراقبة مشـددة على طول ذلك
الجدار.
ترا واحـ ًدا
م
الجـدار
ارتفـاع
ويبلـغ
ً
بعـرض  2.5مرت ،ووزن الكتل األسـمنتية
الجديـدة طنـان و 300كيلوغـرام للكتلـة
الواحـدة ،مع سـياج حامية عـا ٍل ومدعوم
بأعمـدة بارتفـاع مرتيـن ،ومضـاف إليه
رؤوس حـادة موضوعـة بأعىل السـياج.
ويبلغ طـول الحـدود بني تركيا وسـوريا
رتا.
مـن جهة محافظـة إدلـب  130كيلوم ً
ويشـتيك املزارعـون السـوريون مـن
وضـع الجـدار ضمـن أراضيهـم مـا
مينعهـم مـن الوصـول إليهـا.

صورة تعبيرية ()shutterstock
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إجراء غير جراحي ينصح به..
ماذا تعرف عن عملية

بالون المعدة
د .كريم مأمون
قد يرغـب األشـخاص الذيـن يعانون من
البدانـة بتخفيف أوزانهم ألسـباب صحية
أو جامليـة ،ويتبـع معظمهـم حميـات
غذائيـة وبرامـج متاريـن رياضيـة ،إال
أن بعضهـم ال يحصـل على النتيجـة
التـي يرغـب بهـا فيبحـث عـن أسـاليب
أخـرى للتخلـص من وزنـه الزائـد ،ومن
اإلجـراءات غير الجراحيـة التـي يُنصح
بهـا "بالـون املعـدة".
ما عملية بالون المعدة؟
هـي عبـارة عـن إجـراء غير جراحـي
إلنقـاص الوزن ،يتـم من خاللهـا إدخال
ويأل
بالـون إىل املعـدة عن طريـق الفمُ ،
مبحلـول ملحـي أو بغـاز النيرتوجين
وذلك حسـب نوع البالـون ،ونظ ًرا إىل أن
البالـون اململـوء كبري جـدًا نسـب ًيا بحيث
ال ميكـن انتقالـه إىل أجـزاء أخـرى مـن
الجهـاز الهضمـي فإنه يطفـو يف املعدة
بحريـة ،ويـؤدي البالـون إىل تقليـص
مسـاحة املعـدة وبالتـايل تقليـل كميـة
الطعام التي يسـتطيع الشـخص تناولها،
مـا يـؤدي إىل ترسيع الشـعور بالشـبع،
كام أن اإلحسـاس بالشـبع يسـتمر لوقت
طويل لسـببني:
 البالـون داخـل املعـدة يبطـئ مـنحركاتهـا ويطيـل الوقت الذي يسـتغرقه
إفـراغ املعـدة.
يغير مسـتويات
املعـدة
 بالـونّ
الهرمونـات التـي تتحكم يف الشـهية ،ما
ينقـص الشـهية.
ومـن الضروري االلتـزام بنظـام غذايئ
صحـي مع مامرسـة التامريـن الرياضية
بشـكل منتظـم من أجـل الحصـول عىل
نتائـج جيـدة للغاية.
َمن األشخاص المؤهلون إلجراء بالون
المعدة؟
هنـاك رشوط يجـب أن تتوفـر لـدى من
يرغـب بالخضـوع إلجـراء بالـون املعدة:

• عـدم القـدرة على إنقـاص الـوزن من
خلال النظـام الغـذايئ ،أو مامرسـة
الرياضـة.
• يتراوح مـؤرش كتلـة الجسـم مـا بني
 30و ،40أمـا بالنسـبة ملـن لديـه مؤرش
كتلـة جسـم أكبر مـن  40فلـن تـأيت
العمليـة بنتائـج ُمرضيـة بالنسـبة لـه.
• االسـتعداد لاللتـزام بتغييرات منـط
الحيـاة الصحيـة واملتابعـة الطبيـة
ا ملنتظمـة .
كما ينبغـي عدم وجـود أي مـن الحاالت
املرضيـة التالية:
• التهاب يف الجهاز الهضمي.
• فتق يف الحجاب الحاجز.
• كتلة يف املعدة.
• تل ّيف يف الكبد.
• جراحة سـابقة لعلاج البدانـة ،أو عىل
الجهـاز الهضمي.
• اضطراب حريك يف املريء.
• مرض نفيس.
ما أنواع بالون املعدة؟
هنـاك العديـد مـن أنـواع بالـون املعـدة
املتوفـرة باألسـواق ،ولكـن إدارة الغـذاء
والـدواء مل تقـر سـوى ثالثـة أنـواع من
بالـون املعـدة ،وهي:
 .1أوربريا ()ORBERA
هذا النوع هو األكرث انتشـا ًرا واسـتخدا ًما
يف معظـم دول العـامل ،وهـو عبـارة عن
بالـون واحـد يتـم إدخالـه يف املعـدة
باسـتخدام منظـار عـن طريـق الفـم ثم
ُيأل مبحلـول ملحي (حـوايل  500مل)،
ويبقـى هـذا البالـون يف املعـدة حـوايل
سـتة أشـهر ،ويفقـد خاللهـا الشـخص
حـوايل  30%مـن وزنه األسـايس.
 .2ريشيب ()RESHAPE
وهـو مشـابه للنـوع األول مـن حيـث
طريقـة اإلدخـال والرتكيـب واملـادة التي
ُيلأ البالون بهـا ،وأيضً ا مـن حيث عدد
الكيلوغرامـات املفقـودة من الـوزن ،لكن
بـدل
يُسـتخدم يف هـذا النـوع بالونـان ً

ما مخاطر إجراء
عملية بالون المعدة؟
علـى الرغـم مـن أن إجـراء بالـون المعـدة غيـر جراحـي ويتـم بصـورة مباشـرة للغايـة،
فإنـه ال تـزال هنـاك بعـض المخاطـر التـي يمكـن أن تحـدث ويجـب االنتبـاه إليهـا:
الجفـاف :قـد تكـون هنـاك صعوبـة فـي اسـتهالك كميـة كافيـة مـن السـوائل ،مـا
ّ
تتكيـف
يـؤدي إلـى حـدوث الجفـاف ،وعـادة مـا تختفـي هـذه المشـكلة بعـد أن
المعـدة مـع البالـون.
الغثيـان :حـدوث الغثيـان بصـورة شـديدة وتقلصـات المعـدة والقيء المسـتمر عادة
ً
ً
ومتوقعـا خلال األيام القليلـة األولى بعـد العملية.
طبيعيـا
مـا يكـون
ً
منفوخا بشـكل زائد ،قد يعاني الشـخص
انتفـاخ البالـون الزائـد :فـي حـال كان البالون
مـن األلـم فـي المعـدة ،والتقيؤ ،وصعوبـة التنفس ،وعادة ما تحدث هذه المشـكلة
بعـد مـرور فتـرة قصيرة على وضـع البالون.
التهـاب البنكريـاس الحـاد :وهـو التهـاب مفاجـئ فـي البنكريـاس ،يحـدث بسـبب
ضغـط البالـون علـى األعضـاء الداخليـة ،حيـث تظهـر األعـراض بعـد مـرور أيـام علـى
وضعـه ،والحـل الوحيـد لهـذه المشـكلة هـو إزالـة البالـون بشـكل مسـتعجل.
انكمـاش البالـون :قـد تتسـرب محتويـات البالـون ،مـا يـؤدي إلـى انكماشـه ،وقـد
يتحـرك البالـون المنكمـش عبـر الجهـاز الهضمـي وقـد يسـبب االنسـداد.
تقـرح المعـدة :مـن المحتمـل حـدوث بعـض التقـرح فـي المعـدة بسـبب تهييـج البالـون
لبطانـة المعدة.
جـداُ ،
انثقـاب المعـدة :نـادر ً
وينسـب إلـى الضغـط المسـتمر المفـرط الـذي يمارسـه
التالمـس المسـتمر للبالـون نفسـه ،علـى جـدار المعـدة ،والتـآكل والقرحـة ،أو نتيجـة
عـدم اتبـاع أسـلوب نمـط حيـاة صحـي مثـل اإلكثـار مـن المشـروبات الغازيـة ،ولكـن
الخطـر األكبـر يكـون للمرضـى الذيـن لديهـم تاريـخ سـابق فـي جراحـة المعـدة.

مـن واحد.
ويتميـز هـذا النـوع مـن البالونـات عن
النـوع السـابق بأنـه أقـل يف نسـبة
احتامليـة ثقـب البالـون وإخراجـه قبـل
موعـده.
 .3أوبالون ()OBALON
يسـمى بكبسـولة املعـدة أو الكبسـولة
الذكيـة للتنحيـف ،ويختلـف هـذا النوع
متا ًمـا عـن النوعين السـابقني مـن
بالونـات املعـدة ،حيـث يتـم إدخـال
البالـون إىل املعـدة عىل شـكل كبسـولة
صغيرة تحتـوي على بالـون منكمش،
يتـم ابتالعهـا ثم تُ لأ بغـاز النيرتوجني
لتتوسـع وتأخـذ شـكل البالـون ،وتراقَب
عـن طريـق األشـعة السـينية.
ميكـن اسـتخدام أكثر مـن كبسـولة
واحـدة لتقليـص أكبر مسـاحة ممكنـة
مـن املعـدة ،وتبقـى يف العدة ملـدة ثالثة
وحتى سـتة أشـهر كحد أقىص ،ويسـهم
هـذا النـوع يف إنقـاص الـوزن بنسـبة
 10%تقري ًبـا.
كيف ُتجرى عملية بالون المعدة؟
يف األنـواع التقليديـة يتـم إدخـال بالون
سـيليكون ناعـم إىل املعـدة بواسـطة
نزول
املنظـار الداخلي عـن طريق الفـم ً
مـن الحلـق باتجـاه املعـدة ،ومبجـرد
وضـع البالـون يف املعدة بأمـان ُيأل عن
طريـق قسـطرة مبحلـول ملحـي معقـم
مـع إضافـة بعـض قطـرات مـن صبغة
زرقـاء لتفيـد كتحذيـر عند حـدوث ثقب
رسب املحلـول امللحي يف
يف البالـون أو ت ّ
املعـدة ،ففـي هـذه الحالة سـوف يالحظ
الشـخص وجـود لـون أزرق يف البـول،
وعندهـا يجـب إخبـار الطبيـب فـو ًرا
ليقـوم باإلجـراءات الالزمـة.
أمـا بالنسـبة لكبسـولة املعـدة فيقـوم
الشـخص بابتالعهـا عـن طريـق الفـم،
وبعـد التحقـق مـن وصولهـا إىل املعدة
واسـتقرارها فيهـا عرب األشـعة السـينية
يتـم نفـخ البالـون بالنيرتوجين (غـاز
خفيف جـدًا وغري خطر إذا ث ُقـب البالون
وتسرب الغـاز إىل املعدة) بواسـطة
متصلا
ً
أنبـوب رفيـع يكـون
بالكبسـولة ليتمـدد البالـون
ويأخـذ ح ّيـ ًزا مـن املعـدة،
ثـم يُسـحب األنبـوب عرب
ا لفم .

وال تحتـاج هـذه اإلجـراءات إىل التخدير،
وال إىل البقـاء يف املستشـفى ،وميكـن
البدء برشب السـوائل بعد سـت سـاعات
مـن وضـع البالـون ،ولكـن كما هـي
الحـال مـع عمليـات املعـدة ،فـإن األيام
القليلـة األوىل بعـد إجـراء عمليـة بالون
املعـدة يُقتصر فيهـا فقط عىل السـوائل
واألطعمـة املهروسـة واللينـة ،ثـم يتـم
االنتقـال من السـوائل إىل األطعمة األكرث
صالبـة ببـطء خطـوة بخطـوة لتعويـد
املعـدة بشـكل تدريجـي وتجنـب حدوث
الغثيـان الشـديد ،وميكـن الوصـول إىل
األطعمـة الصلبـة ذات القـوام الطبيعـي
بعـد حوايل أسـبوعني مـن إجـراء عملية
البالـون ،مـع االنتبـاه إىل رضورة اتبـاع
توصيات النظـام الغذايئ والبـدء بتناول
الطعـام الصحـي ومامرسـة الرياضـة
بشـكل أكبر للوصـول إىل النتيجـة
املرجـوة مـن العمليـة وهـي إنقـاص
الوزن.
ما ميزات إجراء العملية
مـا يجعـل هـذه العمليـة فريـدة مـن
نوعهـا هـو أنهـا ال تتطلـب تخديـ ًرا
إلدخـال البالـون أو إجراء صع ًبـا إلزالته.
ويتميز بالون املعـدة بأنه قابل لالنعكاس
متا ًمـا بعكـس جراحـات املعـدة ،فهـو
يغير مـن الشـكل
ال
ّ
ا لترش يحـي
للمعـدة ،وتتم
إزالتـه بعـد

سـتة أو  12شـه ًرا ،فهـو حـل قصير
املـدى وآمـن للغايـة.
يحدث فقـدان للوزن بنسـبة 15% –10
على األقـل مـن الـوزن األسـايس خالل
األشـهر السـتة التاليـة لوضـع البالـون،
ويعتمـد مقـدار الـوزن الـذي يفقـده
الشـخص على مـدى قدرته على تغيري
عاداتـه الغذائيـة وأسـلوب حياتـه.
وكام هـي الحال مـع اإلجـراءات األخرى
التـي تـؤدي إىل خسـارة كبيرة يف
الـوزن ،قـد يسـاعد بالـون املعـدة على
تحسين أو حـل الحـاالت التـي غال ًبا ما
تكـون مرتبطـة بزيـادة الـوزن ،مبا يف
ذ لك :
مرض القلب أو السكتة الدماغية.
ضغط الدم املرتفع.
توقف التنفس يف أثناء النوم.
الداء السكري من النمط الثاين.
كيف تتم إزالة بالون المعدة؟
تسـتغرق عمليـة إزالـة البالـون مـن 20
إىل  30دقيقـة تقري ًبـا ،إذ تتـم إزالتـه
باسـتخدام املنظـار الداخلي عـن طريق
الفـم ،ويجـب على الشـخص الصيـام
عـن الطعام قبل  48سـاعة مـن العملية،
والصيام عن السـوائل قبل  12سـاعة من
إجـراء العمليـة ،وال يلزم مبيت الشـخص
يف املستشـفى بعـد إزالـة البالـون،
ويُنصـح بعـد ذلـك باملداومة عىل
مامرسـة التامريـن الرياضية،
واتبـاع نظام غـذايئ صحي،
وذلـك لتجنـب عـودة
اكتسـاب الـوزن.

عنب بلدي  -السنة العاشرة  -العدد  - 502األحد  03تشرين األول /أكتوبر
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خمسة محركات
للبحث عن الصور
بأسلوب عكسي
يقـع املسـتخدم ،يف حـال حاجتـه إىل صـورة،
مطـب تحديـد تاريخهـا وموقعها ،مـا يعني
أمـام
ّ
الوصـف الدقيـق لهـا ،ليختـار مـا ينسـجم مـع
موضوعـه ،ال سـيام يف ظـل تناقـل واسـتخدام
الكثير مـن الصـور خـارج سـياقها ،مـا يضـع
را أو غير ذلك ،يف
النـص املرافـق ،سـواء كان خب ً
موضـع تشـكيك ،حتـى يف حـال مصداقيتـه.
وتحتـوي الكثري من محـركات البحث على وظيفة
البحـث العكسي عـن الصـور ،مبـا يشـبه البحث
العادي.
ورغـم تفـ ّوق "جوجـل" يف تقديم هـذا النوع من
الخدمـات واملزايـا ،فإن هنـاك الكثري مـن محركات
شـمول.
ً
البحـث البديلـة التي تعطـي نتائج أكرث
ومن أبرز تلك التطبيقات ما ييل:
""Prepostseo
يقـدم هـذا املحـرك أسـلوبًا مختلفًا بعـض اليشء
عـن اآلليـة التـي يتيحهـا محـرك "جوجـل" عنـد
فبـدل مـن وضـع كلمـة
ً
البحـث عـن الصـورة،
مفتاحيـة للصـورة التـي يـود املسـتخدم البحـث
عنهـا ،يجـب أولً حفـظ الصـورة يف الجهـاز ثـم
لصقهـا يف مربـع البحـث ،أو لصـق رابطهـا عىل
ا ألقل .

ويتض ّمـن املوقـع العديد مـن املزايا األساسـية التي
يتشـارك بهـا مع محـركات البحث األخـرى ،إضافة
إىل أسـاليب تتيـح تصفية الصـور وتصنيفها وفق
العديد مـن املعطيـات خالل عمليـة البحث.
""Getty Images
يعتبر املوقـع مـن أغنـى مواقـع الصـور األصلية
مبختلـف مجاالتهـا وفئاتهـا ،مـع توفريهـا بدقـة
عاليـة وأحجـام كبيرة ،وجميـع الصـور املتوفـرة
ضمـن محـرك البحـث هـذا خاليـة مـن حقـوق
امللكيـة الفكريـة لالسـتخدامات اإلبداعيـة ،وبعـد
الوصـول إىل الصـورة املطلوبة عرب نتائـج البحث،
ميكـن النقـر عليها لشراء حقوقها ثم اسـتخدامها
يف املشـاريع الشـخصية.
""IDQB
يعتبر املوقـع واحـدًا مـن املواقـع املتخصصة يف
مواضيـع التصميـم املـريئ والرسـوم املتحركة ،إذ
يتخـذ نه ًجـا مختلفًـا عنـد اسـتخدامه يف البحـث
العكسي عـن الصور.
ويركـز محـرك البحـث على مواقـع الرسـوم
املتحركـة و"اإلنيميشـن" بشـكل خـاص.

"مديح الظل العالي"..
قصيدة درويش التي طالت

وقال فيها الكثير

"بنترسنت"
يتيـح محـرك بحـث "بنرتسـنت" اسـتخدام أداة
البحـث العكسي عـن الصـور املتعلقـة بالصـورة
الحاليـة ،عبر الضغـط على الـزر املوجود أسـفل
يسـار الصـورة ،مـا يتيح تصفيـة النتائـج وتقديم
األقـرب مـن الصـورة التـي يجـري البحـث عنهـا،
باإلضافـة إليهـا نفسـها يف حـال تعـرف عليهـا
ا ملحرك .
""Bing Visual
يعـد محـرك بحـث " "Bing Visualواحـدًا مـن
أفضـل محـركات البحـث عـن الصـور بشـكل
عكسي ،إذ يتيـح أسـاليب متعـددة آلليـة البحـث،
كتحميـل الصـورة من الجهـاز أو لصق رابـط لها،
أو التقـاط صـورة باسـتخدام كاميرا الجهـاز ،أو
البحث عـن صورة عاديـة ،قبل اسـتخدامها للبحث
العكسي.
ويتبـع املحـرك لرشكـة "مايكروسـوفت" ،ويقـدم
العديـد مـن الخيـارات واألدوات ،التـي تشـكّل
إضافـة إىل مـا يتيحـه محـرك بحـث "جوجـل"،
كقـص الصـورة تلقائ ًيـا ،وتقديـم معلومـات حول
الصـورة ميكـن تحويلهـا إىل نـص قابل للنسـخ.

سينما

"..”The professor and the madman

كيف عشقت قاتل زوجها
ينطلـق الفيلـم األيرلنـدي "The professor and
 ،"the madmanأو "الربوفيسـور والرجـل
املجنـون" ،مـن سيرة ذاتيـة يـؤ ّرخ فيهـا قصة
الربوفيسـور جيمـس مـوراي ،الـذي يعمل عىل
تجميع الكلمات املتباينـة ضمن النسـخة األوىل
مـن قاموس "أكسـفورد" اإلنجليزي يف منتصف
القـرن الـ.19
ينكـب فيـه مـوراي على
الـذي
ويف الوقـت
ّ
تجميـع قاموسـه كأضخـم مرشوع لحفـظ اللغة
اإلنجليزيـة وصونهـا مـن االنزياحـات اللغويـة،
يتلقـى رسـائل من متطـوع يقدم لـه نحو عرشة
آالف كلمـة وإدخـال قـادرة على تحديـد جـذور
الكلمات وأصـول اسـتخدامها ومنشـئها.
إنـه الدكتور ويليـام مينور ،وهـو مريض جنايئ
يف مصـح "برودمور" العقيل الجنـايئ ،فالرجل
ذو الخلفيـة العسـكرية ارتكب عـن طريق الخطأ
جرميـة قتـل بـات يدفـع رضيبتها مـن ضمريه
وإحساسـه بالذنـب ،قبـل أن تحيلـه املحكمة إىل
السـجن ضمـن مصـح عقيل بسـبب عـدم اتزان
تفكريه.
لكـن الرجـل الـذي بـدا مضطربًـا بنظـر هيئـة
املحكمـة ،أخـذه عـذاب الضمير ،والشـعور
باملسـؤولية تجاه أرسة الرجل الـذي قتله ،فعرض
النفقـة على أرسة املغـدور التي ترفـض العرض
أولً لكنهـا تخضـع أمـام ثقـل الفقـر والحاجة.
وبعـد محـاوالت ،يطلـب الدكتـور ويليـام لقـاء
زوجـة املغدور التي تكـرر زياراتها إىل السـجني
وتتعرف إىل شـخصية الجاين أكثر ،ليتضح لها
نبـل أخالقـه ،رغم ارتكابـه جناية من هـذا النوع.
لقـاءات وأحاديـث ،وسير طويـل يف حديقـة
املصـح ،ثم تعليـم املـرأة القـراءة والكتابة ومحو
أ ّم ّيتهـا ،لتمحـو بدورهـا أ ّم ّيـة أطفالهـا ،كل
ذلـك يقدمـه الدكتـور ويليـام إلسـكات ضمريه،
والتخفيـف مـن وطـأة الشـعور بالذنـب.
تأخـذ هـذه اللقـاءات منحـى آخـر حين تصـل
إىل الدكتـور ويليـام رسـالة مـن زوجـة القتيـل
تصارحـه خاللهـا بحبهـا لـه ،مـا يوقـظ داخله

مزيـدًا مـن تأنيـب النفـس وجلدهـا ،فالطبيـب
املريـض يعتقد أنه ال يسـتحق الحـب ،وال يصلح
لـه ،وأنه بذلك يقتـل القتيل مرة أخرى ،سـلبه يف
األوىل حياتـه ،ويف الثانيـة زوجتـه وعاملـه.
والربوفيسـور جيمـس موراي يقف عىل مسـافة
قريبـة من هذه األحـداث كلها ،إذ جمعه قاموسـه
املنشـود بالدكتـور ويليـام ،لتقوم بين الرجلني
عالقـة صداقة متينة على رشف العلـم وحفظه.
تسـوء حال ويليـام يف مركـز الحجـز ،ويرفض
الزيـارات والحـب ،ويـرىض العقـاب ويطلبـه
إلسـكات عـذاب الضمير ،مـا يدفـع الصديـق
للتدخـل يف سـبيل إنقاذ صديقه الذي بـات واقفًا
على شـفا خطـوة مـن الجنون.
العمـل الـذي يسرد قصـة مـن واقـع الحيـاة
القدميـة ،يركّـز أيضً ـا على القيمـة اإلنسـانية
النبيلـة التـي ال يحدّهـا الوقـت ،كحالـة النبـل
األخالقـي التي يتحلى بها الطبيـب املريض ،إىل
جانب قيمـة الصداقـة ومتانتها ،وأهميتهـا أيضً ا
يف إنقـاذ الرجـل الـذي يسير نحو حتفـه برضا
وإذعـان ،تحـت وطـأة وازع أخالقـي يك ّبـل يديه

ويفقـده حقـه يف عيـش مشـاعر ال سـلطة له
عليها .
تتصاعـد األحـداث ،وتضـع الربوفيسـور
ومسـتقبله العلمـي وصداقتـه على املحـك،
وعليـه أن يختـار ،لكـ ّن اختيـا ًرا واحـدًا صائ ًبا
يفتـح البـاب على الكثير مـن الخيـارات
املحمـودة العاقبـة ،والعكـس بالعكـس.
صـدر الفيلـم عـام  ،2019بأسـلوب إخراجـي
جـاذب ،يعيـد املشـاهد إىل تلـك الحقبـة مـن
تاريخ ميضي رسي ًعا يف الفيلم الذي اسـتغرق
 124دقيقـة إلكمال قصـة بهـذا الحجم.
الفيلـم مقتبس عـن روايـة للكاتـب والصحفي
الربيطـاين سـيمون وينشستر ،وشـارك يف
تأليفـه كل من جون بورمـان ،وتود كومارينيك
الذي كتـب أيضً ا سـيناريو فيلـم " ،"Sullyمن
بطولـة تـوم هانكس ،عـام .2016
وحصـد العمـل تقييـم  7.3مـن أصـل ،10
عبر موقـع " ،"IMDbلنقـد وتقييـم األعمال
الدراميـة والسـينامئية ،وهـو مـن بطولـة ميل
جيبسـون ،وشـون بين ،وناتـايل دورمـر.

لقطة من الفيلم

"كسروك كـم كسروك يك يقفـوا على سـاقيك عرشً ـا،
وتقاسـموك وأنكـروك وخ ّبؤوك وأنشـؤوا ليديك جيشً ـا".
يصـل الشـاعر الفلسـطيني الراحـل محمـود درويش ،يف
الدقائـق األوىل مـن قصيـدة "مديـح الظـل العـايل" ،إىل
هـذه األبيـات ،ألن مـا بعدهـا يختلـف عنهـا يف العواطف
اإلنسـانية املـراد التعبير عنها.
حالة الرثاء والشـكوى وذم الواقـع يف القصيدة التي طالت
وقـال فيها درويـش الكثري ،حتـى جعلها ديوانًـا لوحدها،
لن تطـول ،لكن ال بد من التعبري عن الشـعور الفلسـطيني
العـام يف أعقـاب الخروج مـن العاصمة اللبنانيـة بريوت،
نحـو تونس التي بكى درويش فيهـا ولها امتنانًا وشـك ًرا
وحزنًا.
لكـن رسعان مـا يتجه الخطـاب نحـو حالة الخـذالن ،هذا
الشـعور الذي عاشـه الفلسـطيني ألكرث من مرة ،بالخروج
األول مـن فلسـطني ،ثـم الخروج مـن بريوت تحـت وطأة
معـارك ومقاومـة أخرجـت الفلسـطينيني مـن البحـر،
وأدخلـت االحتلال اإلرسائيلي مـن الرب.
"هـم يرسقـون اآلن جلـدك فاحـذر مالمحهم وغمـدك ،كم
أب كـم كنت
كنـت وحـدك يـا ابـن أمي ،يـا ابـن أكرث مـن ٍ
وحدك".
ورغـم الرمزيـة التـي تصبـغ شـعر درويـش حتـى صار
واحـدًا مـن ر ّوادهـا العـرب ،فـإن مـا تقدمـه "مديـح
الظـل العـايل" ناصـع وواضـح وال يقبـل الشـك باملعنى،
فالفلسـطيني هنا ضحيـة ،ومرتوك ومنبوذ بعـد طرده من
أرض أهلـه ،يف الوقـت الـذي تقاسـم فيه املجتمـع الدويل
معانـاة شـعب كامـل ،دون أن يضـع حـدًا لها.
ويـرى املرتجـم واملسـترشق األملـاين شـتيفان فايدنـر ،أن
شـعر محمود درويش م ّر يف السـتينيات مبرحلة السهولة
يف التنـاول ،على خلاف مـا امتـازت بـه قصائـده يف
الثامنينيـات ومـا بعدها ،كما أن تت ّبع املرحلـة الفاصلة يف
القضيـة الفلسـطينية ،أث ّـر يف تكوين قاموسـه اللغوي.
وبعـد اجتياح بريوت ،كشـف درويش عن نيتـه عدم كتابة
الشـعر السـهل ،انطالقًا مـن التعامـل والتفاعل مـع أرقى
املسـتويات الشـعرية العامليـة ،فالشـعب الفلسـطيني كام
يراه ابنه الشـاعر ،يحتـاج إىل تغيري فني وجمايل متقدّم،
وهـذا ما جعـل "مديـح الظل العـايل" قصيـدة ذات إيقاع
متواتـر ،تنخفـض يف بعض الصـور إىل السـهل الواضح
وضـوح الجرميـة ،ثـم تغـوص يف الرمـزي الغامـض
غمـوض الفاعل.
"وحـدي أدافـع عن جدار ليـس يل ،وحدي أدافـع عن هواء
ليـس يل ،ووحـدي كنـت وحـدي عندمـا قاومـت وحدي
وحـدة الـروح األخرية".
عىل طـول القصيدة ،تنوعت املواضيـع والقضايا ،لكن الهم
اإلنسـاين الـذي م ّهد لهـا انعكس على كل موضوعاتها ،إذ
عبر درويـش عن "وحـدة الـروح األخيرة" ،بعـد خروج
ّ
املقاومة الفلسـطينية مـن لبنـان ،وارتكاب مجـازر صربا،
يعـل بها صوت
عـام  ،1982التـي اسـتمرت ثالثة أيـام مل ُ
آخـر عىل صـوت املدافـع والرصاص.
تلـك األيـام التي ل ّونـت تاريـخ القضيـة باألحمـر القاين،
ص ّبت شـيئًا مـن حربها عىل معـاين القصيـدة وانفعاالت
ٍ
وتحـد وكثري من
شـاعرها أيضً ـا ،فألقاهـا بيأس وغضـب
تعبر عن حالـة عـدم اليقني يف
املشـاعر املختلطـة التـي
ّ
تلـك الفرتة مـن تاريـخ القضية.
فاملنفـى والشـتات وحـق العـودة والنضـال ،والخيـال
والذكريـات ،واالقتبـاس الدينـي الهـارب مـن واقـع غير
مشـتهى ،كل ذلـك حارض يف "مديـح الظل العـايل" التي
تعبر عـن "وحدة الـروح األخيرة" لدرويش فحسـب،
مل
ّ
بـل ألمـة كاملـة تنـادي بأناشـيدها وأغنياتها وشـعاراتها
بالوحـدة ،لكن العريب مل يشـهد منها سـوى "وحدة الروح
األخرية".

18

تسالي

عنب بلدي  -السنة العاشرة  -العدد  - 502األحد  03تشرين األول /أكتوبر

1

1

5

8

2

4
2

5
3

2
8
8

3
2

8

4
5

1
1

3

7

6

9
8

4

إضاءة على الجولة
الثانية للشامبيونزليغ

3

7

4
5

2

6
6

3

1

5
7

2

4

5

6

7

8

9

10

2021

2

7

1

8

لعبة تتكون من  9مربعات كبرية  ،3×3و 81مربع صغري .9×9
تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايةً،
وعىل الالعب إكامل باقي املربعات باستخدام األرقام من  1إىل  ،9يف
ٍ
واحد من املربعات التسعة الكبرية ،ويف كل ٍ
صف أو عمود.
كل

9

عروة قنواتي

10

حلول العدد السابق
7

1

2

9

6

4

5

8

3

1

4

9

5

3

1

8

2

6

7

2

6

8

3

7

5

2

9

1

4

3

1

2

6

5

8

7

4

3

9

5

3

7

1

4

9

8

2

6

9

4

8

2

3

6

1

7

5

7

3

5

9

6

2

1

7

4

8

8

2

7

4

8

9

3

6

5

1

9

8

6

1

4

7

5

3

9

2

10

4
5
6

1

2

ب
ا
س
ت
و
ر

و
ل
ي
م
ه

ر
ك ا
ق
ي و

3

4

5

ر ت و
ب ا ن
ا ج
ط ر
ه
س ل ا
ي ا ل
ل ب ك
ا ر
ن س م

6

7

8

9

10

ر ي ك و
ي ا
ع ت
ي ف ت د ي
ل ع ب
م
و
و ق ح
م ت ك
س
ن
م ن
ا ج
ه
ت ي ف ا ل
ح م و د

أفقي
1.رئيس أرجنتيني سابق من أصل سوري
2.من كواكب املجموعة الشمسية  -كربت يف
السن ومل تتزوج
3.اداة من ادوات الحرب القدمية  -ماركة
سيارات فاخرة تنتجها رشكة تويوتا اليابانية
4.من العمالت  -ذكاء ولباقة(معكوس)
5.مؤرخ ورئيس قضاة روماين من مؤلفاته
كتايب الحواليات والتواريخ  -أكمل اآلية
( ......تلك آيات الكتاب املبني)
6.مسطحات مائية تقع جنوب العراق
 خبيث ,متمرد ,رشير7.ازال او انتزع (معكوس)  -والديت(معكوس)
 أداة استفهام (معكوس) 8.كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية
9.مؤذن الرسول (معكوس)  -يفشل(معكوس)
	10.عاصمة سلوفاكيا
عمودي
	11.مركبات كيميائية عبارة عن امالح
كانت تعرف قدميا بأسم الزاج  -حرف
عطف(معكوس)
	 2- 12.برنامج تعليمي وتربوي عريب
أنتج لالطفال سنة  - 1987وحدة قياس
املساحات األرضية
	13.ذكرت يف القرآن مبعنى رحمة لله  -حرب
دامت بني قبيلتني  40سنة (معكوس)
	14.ارتفاع عن األرض (معكوس) -
معجزة(معكوس) -حبس املشاعر وعدم
اظهارها
	15.شارع املال والبورصة يف أمريكا
	16.يعطى كجائزة يف املسابقات  -مريض
(معكوس)
	17.يدعي(معكوس)  -رشكة نرش أمريكية تنرش
مجالت القصص املصورة كسبايدر مان و
هالك
	18.سلسلة سابقات للسيارات تجري يف امريكا
 شقيقي (معكوس)	19.أكمل ( ....كم من حاجة يل مهمة -اذا جئتكم
ياليل مل أدر ما هيا) ملجنون ليىل (معكوس)
	20.البضائع التي تجلب من الخارج

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
عبر البريد اإللكتروني إلى editor@enabbaladi.org
اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

مضت الجولة الثانية يف مسـابقة دوري األبطال
بنتائجهـا املثرية والصادمة والتاريخية ،وعادت
األندية إىل منافسـاتها املحلية ،يحمل بعضها
ثقة الصراع ،أو إعادة فحص املكابح ،وبعضها
يرتنح من شـدة الرضبات مع االستعداد لتبديالت
محتملة عىل مسـتوى اإلدارة الفنية أو خيار
التشكيل األسايس.
ما علينـا ،فنتيجة ريال مدريد مع الفريق
املولدويف ليسـت سح ًرا أو إعجازًا عىل مستوى
كـرة القدم ،وتحصل يف أغلب وأقوى البطوالت
الرسـمية ،ولكنها يف الوقت ذاته ليست طبيعية
وعادية بحـق النادي املليك مع صحوته التي
اتضحت قبل أسـابيع برفقة العمالق كارلو
أنشيلويت ،فالسـقوط أمام سبورتينغ لشبونة أو
بنفيكا قد تتجاوزه الجامهري ،ولكن أمام شيريف
ترياسـبول فلن متر القضية إعالم ًيا مرور الكرام،
حتى لو حـارص الفريق األبيض خصمه فن ًيا
وكرويًا ملدة  90دقيقة.
هذا األمر ينطبق عىل البارسـا أيضً ا ،ولكن بحدة
مغايرة وبأسـلحة متعددة ،فمنذ متى مل يخرس
البارسـا مباراة الجولة األوىل والثانية يف دوري
األبطال؟ ومنذ متى مل يسـجل أي هدف يف
الجولة األوىل والثانيـة؟ ومنذ متى يتلقى نفس
النتيجـة عىل التوايل داخل أرضه وخارجها من
فريقني مختلفني دون أن يح ّرك أي سـاكن؟
املفارقة هنا أن العبي البارسـا السابقني يف
أنديتهم الحالية سـ ّجلوا ،ولكن البارسا مل يس ّجل.
مييس سـ ّجل هدفًا لسان جريمان ،وأنقذ سواريز
وغريزمان أتلتيكو مدريد من الخسـارة أمام
امليالن بقلب الطاولة يف الدقائق األخرية ،وسـ ّجل
ايفان راكتيتش من عالمة الجزاء أيضً ا إلشـبيلية
ليضمن التعادل للفريق .ولكن البارسـا تلقى ستة
أهداف يف جولتني ومل يسـجل أي هدف حتى
اآلن.
قبل مواجهة سـان جريمان مع السيتي يف
"حديقة األمراء" ،انشـغلت الصحافة وأحاديث
الجامهري يف قـدرة بوكتينيو عىل توظيف
الثلايث األخطر :مبايب ،مييس ،نيامر ،ضمن
تشكيل واحد ،واالسـتفادة منهم أمام فريق خطري
كالسـيتي ،وهناك من ذهب إىل سيناريوهات
مختلفـة مبا يخص خالفات مبايب ونيامر أو
مييس ومبايب.
يف املباراة سـيطر السيتي وفاز سان جريمان،
ليقع السـيد بيب غوارديوال مجددًا ضحية فلسفته
وضحيـة عدم وجود رأس حربة رصيح يف
تشـكيلته مع وجود دفاع وحارس مرمى من
النـوع الصلب مع خصمه البارييس.
وبدل أن ينشـغل العامل بهدف مييس األول له
مع سـان جريمان والثاين لفريقه خالل املباراة،
ذهب االهتامم إىل صورة مييس وقد اسـتلقى
عىل األرض خلـف الجدار الدفاعي قبل تنفيذ
محاول حامية املرمى
ً
الرضبة الحرة للامن سـيتي،
مع زمالئه!
يف الجولـة الثانية أيضً ا ،أكد أليغري ثبات
فريقـه اإليطايل يف دوري األبطال بفوز ثانٍ
عىل حسـاب البطل هذه املرة (تشيليس) ،ليكون
جدي ًرا بعـدم الترسع يف الحكم عليه من قبل
عشـاق اليويف والنقاد والصحف واملجالت.
ريا عن هزميتني
فيام س ُيسـأل توماس توخيل كث ً
متتاليتني يف الدوري والشـامبيونز أمام السيتي
واليويف ،رغم أن أسماء الخصوم كبرية ومن
الطبيعي والواقعـي أن يُهزم توخيل أمامهم ،ففي
طويل لبنفيكا
ً
كرة القدم تسـتطيع أن تصفّق
ريا ج ًدا.
وكث
ا
ري
كث
واليبزغ ولكنك تسـأل البطل
ً
ً
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على نهج مواطنه فان خال ..اقترب رحيل كومان

أربعة مدربين مرشحون لخالفة كومان في برشلونة

ر

وبيرتو مارتينيز

يرتقـب جامهير وعشـاق فريق برشـلونة
اإلسـباين ،مصري املدرب الهولنـدي رونالد
كومـان ،املديـر الفنـي للفريـق ،بعـد أن
تواصلـت النتائـج السـلبية والكارثيـة
للفريـق.
ففـي املباريـات الخمـس املاضيـة ،خسر
الفريـق الكتالـوين مباراتين يف دوري
أبطـال أوروبا ،مـن بايرن ميونيـخ األملاين
وبنفيـكا الربتغـايل بنتيجـة ثقيلـة بثالثة
أهـداف دون رد يف كل منهما.
ويف الـدوري اإلسـباين ،تعـادل يف
مواجهتني ضـد غرناطة وقـادش ،وانترص
فقـط على ليفانتـي بثالثيـة نظيفـة ،يف
مبـاراة مل يكـن املـدرب رونالـد كومـان
يديرها ،بسـبب اإليقاف ،وأُسـندت ملساعده
يف الجهـاز الفنـي ألفريـد رشودر.
وذكـرت صحيفـة "مونـدو ديبورتيفـور"
اإلسـبانية املقربـة مـن النـادي الكتالوين،
عبر موقعهـا اإللكتروين ،أن برشـلونة
يقترب من إقالـة رونالـد كومـان ،وعالقه
تتدهـور مـع إدارة النـادي بسـبب سـوء
النتائـج التـي حققهـا مـع الفريـق.
وردد كومـان يف مؤمتـر صحفـي ،يف 1
مـن ترشيـن األول الحـايل ،نفـس عبارات
مواطنـه الهولنـدي لويـس فان خـال حني
قـرر املغادرة عـن النـادي ،يف  20من أيار
 ،2000يف إشـارة منـه إىل اقتراب الرحيل.
وبحسـب إذاعة ""El Partidazo de COPE
اإلسـبانية ،فـإن إدارة النـادي الكتالـوين
تواصلـت مـع أربعـة مدربين مـن أجـل
اسـتطالع رأيهـم بشـأن تدريـب الفريـق.
وقالـت اإلذاعـة ،إن املدربين األربعـة هم:
اإلسـباين تشـايف هرينانديـز ،ومواطنـه

تشا

أندريا بيرلو
روبريتـو مارتينيـز ،بجانـب األرجنتينـي
فضلا عـن اإليطـايل
ً
مارسـيلو جـاالردو،
أندريـا بريلو.
تشايف هرينانديز
أشـارت صحيفـة "مونـدو ديبورتيفـور"
إىل أن نـادي برشـلونة يقرتب مـن التعاقد
مع مـدرب السـد القطـري الحـايل والعب
برشـلونة السـابق تشـايف هرينانديـز،
لخالفـة املديـر الفنـي للفريـق األول لكـرة
القـدم رونالـد كومـان.
تشـايف هرينانديـز هـو املرشـح األوفـر
حظًـا لتدريـب برشـلونة ،وهـو األكثر
تفضيلا مـن قبـل أعضـاء مجلـس اإلدارة
ً
واملسـؤولني يف النـادي ،كما أنـه مفضّ ل
مـن الجامهير لكونـه إحـدى أسـاطري
النـادي ،لكنـه ال يحظـى بثقـة الرئيـس
خـوان البورتـا ،الـذي مل يفكـر بالتوقيـع
معـه يف الصيـف املـايض.
وأضافـت الصحيفـة أن تشـايف نفسـه
يعلـم جيـدًا ارتبـاط اسـمه بربشـلونة يف
األيـام األخيرة ،لكنه مل يصرح بأي يشء،
الحرتامـه لرونالـد كومـان املسـتمر يف
منصبـه حتـى هـذه اللحظـة.
ويخوض تشـايف موسـمه الثالـث كمدرب
لنـادي السـد ،وميلـك عقـدًا ميتـد حتـى
عـام  ،2023لكن إن أراد برشـلونة التعاقد
معـه فلن تكـون هذه مشـكلة كبيرة ،ألن
املـدرب اإلسـباين الشـاب لديـه اتفـاق
مـع إدارة النـادي بالرحيـل يف أي وقـت
إن عـرض عليـه "الربشـا" تـويل منصب
املديـر الفني.
أندريا بيرلو
كشـف موقـع "كالتشـيو مريكاتـو" عـن

في هيرنانديز

تطـورات جديـة يف إمكانيـة تعاقـد فريق
برشـلونة اإلسـباين مـع املـدرب اإليطـايل
أندريـا بريلو.
وأشـار املوقـع اإليطـايل ،يف  1من ترشين
األول الحـايل ،إىل أن فريـق برشـلونة
اإلسـباين اقترب مـن التوقيـع مـع املدرب
اإليطـايل أندريـا بريلـو ،وأن هنـاك
مفاوضـات جديـة معـه يقودهـا الرئيـس
خـوان البورتا ،بينما يدرس بريلـو الخيار
لتحديـد إن كان قـاد ًرا على قيـادة فريـق
كبير مثـل النـادي الكتالـوين.
ورغـم وجـود الكثير مـن املرشـحني عىل
طاولـة إدارة فريق برشـلونة ،فإن اإليطايل
بريلـو يبـدو األقرب بسـبب تفضيـل رئيس
النـادي الكتالـوين له.
وكان بريلـو أقيـل مـن تدريـب يوفنتوس،
يف  28مـن أيـار املـايض ،بعـد موسـم
واحـد فقط مـن توليـه املسـؤولية ،إذ فقد
لقب الـدوري اإليطـايل الذي سـيطر عليه
البيانكونيري على مدار تسـعة مواسـم.
روبيرتو مارتينيز
رغـم أن روبريتـو مارتينيز مـدرب املنتخب
حـا
البلجيكي الحـايل يعـد
ً
اسما مطرو ً
وبقـوة على طاولـة الفريـق الكتالـوين،
بجانـب األسماء التـي ذُكرت ،نفـى وجود
أي اتصـاالت مـع فريـق برشـلونة.
ويف حديـث ملارتينيز مـع "Het Laatste
 ،"Nieuwsقـال إنـه ملتـزم بعقـده مـع
"الشـياطني الحمـر" ،ويصـب كامـل
را يف نفـس الوقت إىل
تركيزه عليهم ،مشي ً
أن الشـخص ال يعـرف مـا الذي سـيحدث
يف األيـام املقبلـة ،يف إشـارة إىل إمكانيـة

تدريـب فريـق برشـلونة اإلسـباين.
وأضـاف" ،ال توجد اتصاالت مع برشـلونة،
وال أحـد يعرف ماذا سـيحدث غـدًا يف كرة
القدم".
وقـال املـدرب ،إن أسـاس صداقتـه مـع
جـوردي كرويف املستشـار الفنـي لرئيس
برشـلونة البورتـا ،هـو فصـل الحيـاة
الخاصـة عـن العمـل ،ومل يسـأل جـوردي
يف أي وقـت عـن وضـع فريـق برشـلونة،
ويعتقـد بأن جـوردي ليـس املسـؤول عن
ملـف التعاقـد مـع مـدرب جديـد.
كام أوضـح مارتينيـز أيضً ا أنـه مل ينجذب
عاطف ًيـا أكثر أو أقـل إىل نـادي برشـلونة
ألنـه كتالـوين" ،ال ينبغـي أبـدًا أن يلتـزم
املـدرب عاطف ًيا تجاه نا ٍد أو بلـد أو ثقافة".
وكان مارتينيـز قـاد منتخـب بلجيـكا إىل
املركـز الثالـث التاريخـي بـكأس العـامل
 2018يف روسـيا ،وكان قـد جـدد عقـده
مع “الشـياطني الحمر” حتـى عام .2022
كما يتصـدّر منتخـب بلجيـكا بقيادتـه
الرتتيـب العاملي للمنتخبـات ،وفق تصنيف
االتحـاد الـدويل لكـرة القـدم (.)FIFA
مارسيلو جاالردو
عـاد اسـم املـدرب األرجنتينـي مارسـيلو
جـاالردو ،املـدرب الحـايل لريفـر باليـت،
إىل خيـارات النادي الكتالـوين بعد أن كان
خيـا ًرا سـابقًا لربشـلونة ،كبديـل محتمـل
للمدرب السـابق إرنسـتو فالفيردي ،عندما
متـت إقالته.
لكـن جـاالردو كان متحفظًـا عـن أي
إجابـات ،متحدث ًـا أنـه يركّـز على مباراته
املقبلـة مـع الفريـق األرجنتينـي ،ويف

أندير بارنيتشيا..
موهبة مقبلة في المالعب اإلسبانية
ظهـر اإلسـباين أنديـر بارنيتشـيا فجـأة ومـن
دون مقدمـات مـع فريـق ريـال سوسـييداد،
كمهاجم شـاب بـدأ يفرض وجـوده يف الدوري
اإلسـباين للدرجـة األوىل للموسـم الحـايل.
املهاجم الشـاب مـن مواليد  27مـن كانون األول
مهاجم على الجهة
حـا
ً
عـام  ،2001يلعـب جنا ً
اليسرى ،وميكن لـه اللعـب يف الجنـاح األمين
أيضً ا ،بحسـب تشـكيلة املدرب.
يتمتـع الالعـب بالقـدرة العاليـة على املراوغة،
ويحـاول دامئًـا العـودة إىل منتصـف امللعـب
لتسـلّم الكـرة وبنـاء الهجمات معتمـدًا على
قدرتـه يف مراوغـة الخصـوم لتفكيـك الضغط،
وقراءتـه الجيـدة للملعـب.
كما ميكنـه التمريـر ورفـع العرضيـات بدقـة
بالقدمين ،بحسـب الوضعية التـي يوظفه فيها
املـدرب على الجناحني.

رتا ،بـوزن  78كيلوغرا ًما،
يبلغ طوله  178سـنتم ً
بقـوة جسمانية متكّنـه أيضً ـا مـن املشـاركة
الدفاعيـة مـع الفريق.
ومل يُ ِ
خـف اإلسـباين إميانويل الغواسـيل ،املدير
الفنـي لفريـق ريـال سوسـييداد ،الـذي يحتـل
حال ًيـا املركـز الثـاين بجـدارة بين الكبـار يف
الـدوري اإلسـباين ،إعجابـه بـأداء ومسـتوى
الالعـب الشـاب ،ولهـذا يعتمـد وضعـه يف
التشـكيلة األساسـية للفريـق هـذا املوسـم.
وشـارك مـع الفريق هـذا املوسـم ثلاث مرات،
سـ ّجل خاللهـا هدفًـا وصنـع آخر.
وخلال املوسـم املـايض والحـايل ،شـارك يف
 40مباراة رسـمية ،سـ ّجل خاللهـا ثالثة أهداف
وصنـع سـبعة ،وهو رقم كبير بالنسـبة لالعب
شا ب .
وحسب موقع "ترانسـفري ماركت" لإلحصائيات،

مار

سيلو جاالردو

تبلـغ القيمة السـوقية ألندير  15مليـون يورو،
وانضـم إىل نـادي ريـال سوسـييداد يف  1من
متـوز عـام  ،2019وجـدّد العقـد يف  3مـن
شـباط  ،2021وينتهـي عقـده يف  30مـن
حزيـران .2027
ولعب بارنيتشـيا ضمـن الفئـات ال ُعمرية بنادي
سوسـييداد ،فقـد لعب مـع فريق "ب" موسـم
2019ـ  ،2020وسـبق أن لعـب مع فريق تحت
 19سـنة موسم
2018ـ .2019
كما لعـب بارنيتشـيا مـع منتخبـات
إسـبانيا السـنية ،حيث شـارك مع منتخب
بلاده تحـت  21سـنة يف تصفيـات كأس
أمـم أوروبـا للشـباب ،وظهـر معه يف خمسـة
لقـاءات وسـ ّجل هدفًا وصنـع آخـر ،وكانت له
متريرة حاسـمة.

الوقـت الحـايل ال يريـد تشـتيت أفـكاره
بأمـور أخـرى.
وبحسـب إذاعـة " "RAC1اإلسـبانية،
عقـد جـاالردو مؤمتـ ًرا صحف ًيـا ،للحديث
عـن مبـاراة السـوبر كالسـيكو مـع بـوكا
جونيـورز ،املقـررة األحـد.
حا
متا
سـيكون
وأوضـح خالل املؤمتـر أنه
ً
للعمـل يف الشـتاء بعـد انتهـاء عقـده مع
ريفـر باليـت ،لكنـه حال ًيـا مرتبـط بعقـد
مـع النـادي األرجنتيني.
ويف جعبـة جـاالردو العديـد مـن األلقـاب
مـع ريفـر باليـت ،أبرزهـا كأس كوبا سـود
أمريكانـا يف  ،2014وكوبا ليربتادوريس يف
عـام  ،2015وريكوبا سـود أمريكانا (كأس
السـوبر)  ،2016 2015-ووصافـة كأس
العـامل لألنديـة خلف برشـلونة اإلسـباين.
رغـم ترشـيح هذه األسماء لقيـادة الفريق
الكتالـوين ،تبقـى خيـارات الفريـق
محـدودة بقواعـد االتحـاد اإلسـباين لكرة
القـدم املطبقـة على الفـرق ،والتـي تحدد
إطـار الرواتـب لـكل فريـق بنسـبة ثابتـة
مـن الدخـول.
على الجانـب اآلخـر ،ينتظـر عشـاق
املسـتديرة إقالـة أو مغادرة املـدرب الحايل
كومـان ،وسـط ترقّب ولهفـة ملعرفة املدرب
الجديـد للفريـق ،بانتظـار عودتـه إىل
املنافسـة وإىل سـكة االنتصـارات.
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الالجئون السوريون في لبنان
عاجزون عن ضمان البقاء
أصـدرت األمـم املتحـدة تقريـ ًرا حول
التدهـور الرسيـع ألوضـاع الالجئين
السـوريني يف لبنـان يف ظـل األزمـة
االجتامعيـة واالقتصاديـة والصحيـة
التـي تشـهدها البالد.
وبحسـب التقريـر ،املنشـور يف 29
مـن أيلول املـايض ،أعربـت املفوضية
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون
الالجئين وبرنامـج األغذيـة العاملـي
ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة
(يونيسـف) ،عـن قلقهـا البالـغ إزاء
أوضـاع الالجئين السـوريني الذيـن
“باتـوا عاجزيـن عـن توفير الحـ ّد
األدىن مـن اإلنفـاق اللازم لضمان
البقـاء على قيـد الحيـاة".
وقـال التقريـر ،إن األزمـة االجتامعية
واالقتصاديـة والصحية التي يشـهدها
لبنـان ،أث ّـرت بشـكل خـاص على
العائلات اللبنانيـة والالجئـة األكثر
فقـ ًرا ،إذ كشـفت النتائـج األوليـة
لتقييـم جوانـب الضعـف لـدى
الالجئين السـوريني يف لبنـان لعـام
“ ،2021عـن وضع بائـس يُرىث له”،
حسـب وصـف املنظمات.
وأضـاف أن تسـعة مـن أصـل كل
عشرة الجئين سـوريني ال يزالـون
يعيشـون اليـوم يف فقـر مدقـع.
ففـي عـام  ،2021واصلـت أغلبيـة

الالجئين االعتامد عىل استراتيجيات
مواجهـة “سـلبية” للبقـاء على قيـد
الحيـاة ،مثل التسـ ّول أو اقتراض املال،
أو التوقـف عـن إرسـال أطفالهـم إىل
املدرسـة ،أو تقليـص النفقـات الصحية
أو عـدم تسـديد اإليجـار.
وأشـار هـذا التقييـم إىل أنـه يف عـام
 ،2021ازداد عـدد أفـراد األرس الذيـن
اضطـروا إىل قبـول وظائـف زهيـدة
األجـر أو شـديدة الخطـورة أو نوبـات
عمـل إضافيـة ،لتأمين الدخـل نفسـه
الـذي كانـت األرسة قادرة على توفريه
يف العـام .2020
وتؤثـر استراتيجيات املواجهـة هـذه
بشـكل سـلبي عىل القدرة عىل التأقلم،
وعلى توليـد الدخـل يف املسـتقبل ،ما
يجعـل أرس الالجئين أكثر ُعرضـة
النعـدام األمن الغـذايئ ،وأكثر اعتامدًا
على املسـاعدات اإلنسـانية ،حسـب
التقرير.
رصح ممثـل املفوضية السـامية لألمم
و ّ
املتحـدة لشـؤون الالجئين يف لبنـان،
أيـايك إيتـو ،أنـه “على مدى األشـهر
الـ 18املاضيـة ،فقدت العملـة اللبنانية
أكرث مـن  85%مـن قيمتهـا ،وارتفعت
األسـعار بشـكل كبير ،وأصبـح مجرد
البقـاء على قيـد الحيـاة بعيـدًا عـن
متناول عائلات الالجئني السـوريني".

وأضـاف أنـه سـيكون لهـذه األزمـة
تأثير طويـل األمـد على رفـاه
الالجئين ومسـتقبل أطفالهـم ،كما
أنهـا تهدد املكاسـب التي تـم تحقيقها
يف السـابق ،مثـل إمكانيـة الوصـول
ريا إىل أن
إىل الخدمات األساسـية ،مش ً
العائلات اللبنانيـة تكافح هـي أيضً ا.
وأكـد الحاجة املاسـة إىل تعزيز الدعم
املقـدّم للسـكان اللبنانيين والالجئني
والفئات األخرى املهمشـة.
ال مأوى ً
آمنا
وذكـر التقريـر أن الالجئين ال يزالون
يعانـون للعثـور على مـأوى الئـق
وآمـن ،وأن حـوايل  60%مـن عائالت
الالجئين السـوريني يعيشـون يف
مسـاكن مع ّرضـة للخطـر أو دون
املعايير املطلوبـة أو مكتظـة.
وأظهـرت الدراسـة التي أجرتهـا األمم
املتحـدة زيـادة يف متوسـط بـدالت
اإليجـار لجميـع أنـواع املسـاكن ويف
فضل عـن زيادة
ً
جميـع املحافظـات،
يف احتامليـة اإلخلاء.
انعدام في األمن الغذائي
أث ّر التضخم بشـكل كبري عىل أسـعار
املـواد الغذائيـة ،فخالل الفترة املمتدة
بين ترشيـن األول  2019وحزيـران

 ،2021ارتفعـت تكلفة املـواد الغذائية
بنسـبة  ،404%ما أدى إىل مستويات
مقلقـة مـن انعـدام األمـن الغـذايئ
وسـط عائلات الالجئين السـوريني،
وفـق التقرير.
ففـي حزيـران مـن العـام ،2021
بلغـت نسـبة عائلات الالجئين
السـوريني الذيـن يعانون مـن انعدام
األمـن الغـذايئ  ،49%واضطـر ثلثـا
العائلات إىل تقليـص حجـم حصص
الطعـام أو تقليـل عـدد الوجبـات
املسـتهلَكة يوم ًيـا.
وبحسـب ممثـل برنامـج األغذيـة
العاملـي ومديـره القطـري يف لبنـان،
عبـد اللـه الـوردات“ ،كان هـذا العام
حافلا بالصعـاب بالنسـبة إىل جميع
ً
السـكان يف لبنـان ،فقـد رأينـا كيـف
باتـت أسـعار املـواد الغذائيـة خـارج
متنـاول العديـد مـن األرس".
ونـ ّوه التقريـر إىل أن املجتمعـات
اللبنانيـة املضيفـة تكافـح بدورهـا
مـن أجـل مواجهة هـذه األزمـات ،يف
ظـل مواصلـة وكاالت األمـم املتحـدة
الثلاث العمـل مع الحكومـة والجهات
الرشيكـة لتقديـم الدعـم الحيـوي
والضروري إىل جميـع املجتمعـات
التـي تحتـاج إىل املسـاعدة ،مبـن يف
ذلـك السـكان اللبنانيـون والالجئون.

“”BRINGING ASSAD TO JUSTICE

ّ
يوثق الجرائم في سوريا خالل عقد
الفيلـم
يسـعى
التسـجييل“BRINGING ASSAD
( ”TO JUSTICEتقديـم األسـد
للعدالـة) ،إىل توثيـق الجرائـم
املرتكبة يف سـوريا خالل السـنوات
العشر املاضيـة ،ويح ّمـل نظـام
مسـؤوليتها.
األسـد
وأعلنت أرسة الفيلـم أن العرض األول
سـيكون يف  5مـن ترشيـن األول
الحـايل يف العاصمـة األملانية برلني.
ومل يتوقـف الفيلم عنـد توثيق األدلة
التي تدين األسـد وحسـب ،بـل وث ّق
الطريقـة التـي حاول األسـد وحليفه
الـرويس من خاللهـا تشـويه األدلة،
وتحويل الضحايـا إىل جناة.
وقـال مخـرج الفيلـم رونـان تينان،
لعنـب بلـدي ،إن العمـل اسـتغرق
را إىل أن
قرابة ثلاث سـنوات ،مشي ً
واحـدة مـن أبـرز الصعوبـات التي
واجههـا كان خـوف الكثير مـن
ضحايـا النظـام مـن الظهـور عىل
الشاشـات.
ويف الحديـث عـن املصـادر التـي
اعتمـد عليها الفيلـم ،قال تينـان ،إن
الفيلـم اعتمـد عىل منظمات حقوق
اإلنسـان املسـتقلة ،وهيئـات األمـم
املتحـدة ،واملنظامت غير الحكومية،
واملحامين الدوليني املتخصصني يف
رفـع القضايا ضد األنظمـة الضالعة
يف جرائـم ضد اإلنسـانية.
كما اعتمـد تينـان والقامئـون
على العمـل بشـكل أسـايس
على ضحايـا جرائـم النظـام،
واألشـخاص الذيـن يسـعون
بشـكل مسـتمر لتحقيـق العدالـة
واملسـاءلة ،لنقـل الحقيقـة كاملة.

ورغـم أن األسـد املسـؤول األول عـن
كل الجرائـم يف سـوريا ،فمحاسـبة
جميـع مرتكبـي جرائم الحـرب هي
جـزء أسـايس مـن العدالـة التـي
يسـعون لتحقيقهـا ،وفـق مـا قالـه
تينـان لعنـب بلدي.
ويف حديـث لعنـب بلـدي ،قـال
أحـد املشـاركني بالعمـل ومديـر
مبـادرة “تعـايف” املختصـة بدعـم
الناجين والناجيـات مـن االعتقـال،
أحمـد حلمـي ،إن املنـاخ الـدويل يف
الوقـت الحايل ال يسـمح مبحاسـبة
املجرمين ،موض ًحـا أن املجرمين ما
زالوا مبراكـز القوة ،والـدول الداعمة
لهـم مسـتمرة بدعمهـم.
وأضـاف حلمـي أن محاسـبة النظام
وجميـع مرتكبـي جرائـم الحـرب
والجرائم ضد اإلنسـانية يف سـوريا
مرتبطـة باملزاج السـيايس الدويل ،ال
بالواقع العسـكري.
وأكد حلمـي أهمية كل الجهـود التي
تسـعى لتوثيـق جرائم األسـد ،ونقل
را إىل أن األفالم
الحقيقة للعامل ،مشي ً
من أنجـح األدوات للتأثري عىل العامة
والـرأي العـام العاملي كما حدث مع
عـدة أفلام وثائقيـة سـابقة على
رأسـها “إىل سام”.
وسـيواجه األسـد وجميـع مرتكبـي
جرائـم الحـرب يف سـوريا العدالـة،
ألن األدلـة ضدهـم سـاحقة جـدًا
ُوجمعـت بشـكل منهجـي منـذ عام
 ،2011بحسـب حلمـي.
وحـول الجمع بني جرميـة الكياموي
وجرائـم “قيرص” ،أوضـح حلمي أن
الجمـع بني ملـف الكيماوي وملف
التعذيـب يف سـوريا املشـار إليـه

مبلـف “قيصر” ال يعنـي مسـاواة
بحجـم االنتهـاك أو بحجـم اإلدانة.
و”تقديـم األسـد للعدالـة” ليـس
العمـل األول للمخرج تينـان ،إذ قدّم
يف  2018الفيلـم الوثائقـي “The
.”Impossible Revolution
وعمـل الفيلـم على توثيـق أبـرز
األحـداث يف سـوريا منـذ بدايـة
حكـم حافـظ األسـد حتى سـقوط
حلـب يف عـام .2016

وجـرت خلال السـنوات املاضيـة
محـاوالت لتوثيـق جرائـم النظـام،
وعكـس الواقـع السـوري مـن
خلال العديد مـن األفلام ،أبرزها
فيلما “إىل سما” و”الكهـف".
لجائـزة
الفيلمان
و ُرشّ ـح
“األوسـكار” للـدورة الــ”،92″
يف حين حصـل فيلم “إىل سما”
على  53جائـزة منـذ إطالقـه يف
عـام .2019

بوسر الفيلم

حكومة "الجوالني"
والفرقة الموسيقية
تعود الفكرة التي تتحدث عن "لعنة بشار األسد"
إىل السنوات األوىل من عمر الثورة( .الحظوا أننا
رصنا نقيس مراحل الثورة بالسنوات ،وأننا ما زلنا
نسميها ثورة عىل الرغم من األوساخ ،واألنشاح،
واألوخام ،واألشنيات ،والطحالب التي علقت بها).
كتبت ،أنا محسوبكم ،عن هذا املوضوع ،سنة
ُ
 ،2013يف مجلة "الغربال" التي كان يصدرها
الصديق محمد السلوم يف كفرنبل ،وهي،
باملناسبة ،املجلة التي تعرضت لهجوم داعيش
مبكر ،بذريعة أنها موالية ألمريكا! من املعيب،
طب ًعا ،أن نناقش فكرة والء مجلة "الغربال"
ألمريكا ،ولكن ميكننا أن نشري هنا إىل نقطة
تالقٍ بعثية داعشية ممتازة ،فالطرفان ،البعثي
والداعيش ،يعاديان أمريكا ،ويتهامن َمن ال
يعاديها بالعاملة لها .ثم جاءت "جبهة النرصة"،
بقيادة الرجل الغريب امللقب "الجوالين" ،واحتلت
منطقة إدلب باسم تنظيم "القاعدة" ،وأعلنت ،هي
األخرى ،عداءها ألمريكا ،وصار السؤال الرئيس
جه للمعتقلني يف فروع مخابرات "جبهة
الذي يو ّ
النرصة" هو :بأي طريقة تتواصل مع أمريكا؟
وكم تدفع لك املخابرات األمريكية لقاء وقوفك
ضد إخوتك املجاهدين؟ وهل صحيح أنك تدعو إىل
تطبيق الدميقراطية األمريكية بهدف إخراج أبناء
شعب بلدك املسلم عن دينهم؟ إلخ.
الطريف يف األمر ،وعندنا كل يشء صار طريفًا
والحمد لله ،أن األطراف الثالثة" ،البعث"،
و"داعش" ،و"النرصة" ،عندما تأتيهم بشائر
خري تقول إن أمريكا تنظر إليهم بعني الرضا ،أو
أنها ليست غاضبة منهم ،يبلغون حافة اإلغامء
من شدة الفرح ،ويشيش معهم الغرام بأمريكا،
فرتاهم يتاميلون كالدراويش يف أثناء "ال ِذكْر"،
ح ّي" ،حتى إن الرجل الغريب،
ويصيحون " َ
"الجوالين" ،بعدما التقى به صحفي أمرييك
عادي ،وأعطاه جرعة أمل أمريكية صغرية،
شخصت عيناه ،ونادى عىل أسياده "مدد مدد"،
وأصدر أمره إىل اإلمعات الذين يشتغلون تحت
إمرته بأن يرخوا أيديهم يف بعض األشياء،
كاملوسيقا ،ومحسوبكم هنا ال ميزح ،وال يؤنكل،
فحكومة "اإلنقاذ" التي تتبع للرجل الغريب
"الجوالين" أصدرت ،بالفعل ،الـ"ال مانع" من
تشكيل فرقة موسيقية ،وحاولت وضعها موضع
التنفيذ .ولكن مراضاة أمريكا ،عند هؤالء القوم،
ال يجوز أن تدفعهم للخوض يف اآلثام واملوبقات،
صلة،
يعني ،من اآلخر ،إذا كرسنا عىل أنفنا بَ َ
ووافقنا عىل إحداث فرقة إنشاد ،هل يعقل أن
نقبل باستخدام العود ،والكمنجة ،والقانون،
والكونرتباص ،واألكروديون ،والغيتار؟ وأن نقبل
أن تشاركنا الغناء أصوات رويب ونانيس وأليسا؟
يا أخي أصوات النساء ممنوعة ،فهي فتنة،
والفتنة أشد من القتل.
نعود اآلن إىل فكرة "لعنة بشار األسد" التي
ابتكرها النبيح اللبناين ذو الوجه البسام ،املمتلئ
بالحبور ،النشوان ،عىل حد تعبري وديع الصايف،
بخمر العافية ،وئام وهاب ،وملخصها أن كل من
عادى بشار األسد مىش ،أو سيميش ،مثل حمد
بن جاسم ،وأحمد داود أوغلو ،وباراك أوباما،
ودونالد ترامب ،وساركوزي ،ومريكل ،وكويف
عنان ،واألخرض اإلبراهيمي ،ونتنياهو ...وبقي
بشار األسد!
ولكن ،املصيبة اآلن ،أن "داعش" و"النرصة"
وحكومة "اإلنقاذ" ال يعادون بشار األسد ،ومن
ثم سـينجون من حلول لعنته عليهم ،يعني نحن،
أبناء هذا الشـعب التعيس ،كنا ببشار األسد،
وصارت لدينا تشكيلة واسعة من املصائب
والبالوي الزرقاء.

