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"اللبن المدحبر" و"الجميد" 
و"الكشك".. أولويات نساء

03أخبار سوريا

بين  القتيل  دوافيع  تختليف 
املرحلية  بحسيب  األشيخاص 
العمرية والبيئة التي يعيشيون 
ضمنهيا، كيا ترتبيط بعوامل 
ردود  لكين  وعقليية،  نفسيية 
الفعيل عيى الجرمية بحسيب 
واملجنيي  الجياين  جنيس 
باختياف  تختليف  علييه 
الثقافيات واألعيراف واملناطق 
الجغرافيية، ومين الطبيعي أن 
يتعاطيف النياس ميع املجني 

علييه، وعيدم تعاطفهيم معه 
ييدل عيى خليل ما.

قتل شياب شيقيقه يف 29 من 
أيليول امليايض، وبحسيب ميا 
نرشته وزارة الداخلية السيورية 
"فييس  يف  صفحتهيا  عير 
بسيبب  الشياب  قُتيل  بيوك"، 
وبحسيب  عائليية،  خافيات 
املتهيم زوجية  اليوزارة، هيدد 
شيقيقه بقتلها وقتيل أطفالها، 
مجيرًا إياهيم عيى القيول إن 

سيبب وفاة الرجل هيو وقوعه 
البناء. مين سيلّم 

حيول  الفعيل  ردود  تعيددت 
هيذه القصية بعيد نرشهيا يف 
مواقيع التواصيل عير "فيس 
بيوك"، وعيى الرغيم مين أن 
هيذا  عيى  املعلّقين  معظيم 
املنشيور عروا عن استهجانهم 
مين  عيدًدا  فيإن  للجرميية، 
مين  سيخرت  التعليقيات 

القتيل. وطريقية  14الجرميية 

األمن المائي شمال شرقي 
سوريا بانتظار األسوأ 
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واشنطن تنأى بنفسها 
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أندير بارنيتشيا.. 
موهبة مقبلة 

في المالعب اإلسبانية

خريجو جامعات الشمال.. 
مستقرون في الداخل 

تائهون في الخارج
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي      

ييزداد الحضيور اإلييراين يف مطيارات 
إطيار  ضمين  الرشقيي،  حليب  رييف 
محياوالت فرض واقيع عسيكري إيراين 
يف املنطقية، منيذ سييطرة النظيام عى 
نهايية  املحافظية  مناطيق واسيعة مين 

.2016 عيام 
اإليرانيية  امليليشييات  قواعيد  وتعتير 
القواعيد  أهيم  مين  حليب  برييف 
يُيرشف  العسيكرية يف سيوريا، حييث 
عليهيا كبيار ضبياط "الحيرس الثيوري 
وتضيم  القيدس"،  و"فيليق  اإلييراين" 
الليه"  "حيزب  نخيب  مين  مجموعيات 
العراقيية  "النجبياء"  وحركية  اللبنياين 
تُجهيز  إذ  اإلييراين،  القيدس"  و"فيليق 
هيذه القواعيد بأهيم األسيلحة وطيران 

االسيتطاع.
قواعيد  اإليرانيية  امليليشييات  وتنشيئ 
بعيد  خصوًصيا  جدييدة،  عسيكرية 
انسيحاب قسيم كبير مين قواتهيا مين 
الجنوب السيوري باتجاه الشيال، وفق 

دوليية. تفاهيات 

في الشرق.. يد على المطارات 
يف  اإليرانيية  املواقيع  انتشيار  يرتكيز 
محييط مطيار "حليب اليدويل" ومطار 
"النيرب العسيكري"، رشقيي حلب، كا 
تعميل طهيران حاليًيا عى إنشياء مواقع 
عسيكرية جديدة يف املطارات العسيكرية 

واملدنيية برييف حليب الرشقي.
حليب  يف  بليدي  عنيب  مراسيل  ونقيل 
معلوميات عين أن امليليشييات املدعومية 
مين طهيران تعيزز وجودها العسيكري 
حليب  رشقيي  "كوييرس"،  مطيار  يف 
قواعيد  طهيران  تنشيئ  حييث  أيًضيا، 
عسيكرية وتدعمهيا مبقاتلين سيورين 

ولبنانيين.
يف  عملهيا،  بيارشت  امليليشييات  هيذه 
24 مين أيلول امليايض، بياإلرشاف عى 
صيانية مدارج مطيار "كوييرس"، عى 

شيهر  نحيو  فييه  األعيال  تسيتمر  أن 
ونصيف.

بنياء  إعيادة  العميل عيى  كيا يجيري 
بعيض امليدارج التي ُدمرت بشيكل شيبه 
تعيرض  اليذي  القصيف  نتيجية  كاميل 
السيابقة،  األعيوام  خيال  املطيار  ليه 
وذليك بتنسييق ميع الرشطة العسيكرية 

الروسيية.

ووفيق مصيادر متقاطعية لعنيب بلدي، 
فيإن التنسييق بين اليروس واإليرانين 
يرتكيز يف حليب وريفهيا حيول عمليات 
مطيار  مين  القادمية  األسيلحة  نقيل 
"دمشيق الدويل" إىل املواقيع اإليرانية.
ييرشف  عسيكرية  قاعيدة  توجيد  كيا 
عليهيا خيراء إيرانييون برفقية عنارص 
سيورين يف بليدة تيل حاصيل رشقيي 
حليب، ومينع العنيارص السيوريون من 

الدخيول إليهيا.

جدار يقسم "كويرس".. أين 
موسكو؟

اإلييراين  اليرويس-  التوافيق  عين 
العسيكري والوجيود املشيرتك يف مطار 
املحليل  قيال  العسيكري"،  "كوييرس 
“الجييش  يف  والضابيط  العسيكري 
عياد  العقييد  السيوري”  الوطنيي 
شيحود، إن مطيار "كويرس" مل يشيهد 
واإليرانيين،  اليروس  بين  توافيق  أي 
متحدثًيا عن أن املطار قُسيم عين طريق 
جيدار فاصيل لتحدييد النفيوذ اإليراين 

اليرويس. والنفيوذ 
وفيق  شيحود،  العقييد  وأضياف 
ُمطليع عليهيا،  معلوميات اسيتخباراتية 
الغيريب مين املطيار يطليق  القسيم  أن 
عليه اسيم “املسيلخ” وهو سيجن تديره 
ميليشييا “النجبياء” العراقيية، و”حزب 
الليه” اللبنياين، وميليشييا “فاطميون” 
التابعية لي"الحيرس الثيوري اإليراين".
بينيا تتمركيز يف القسيم الرشقيي مين 
املطيار قيوات “النمير”، التيي يقودهيا 
سهيل الحسين املوايل لروسييا، ليتحول 
القسيم الرشقيي إىل جيزء منفصيل عن 
املطيار، مبدخل مين الجهية الرشقية له.
للمطيار  الرشقيية  الجهية  يف  وتوجيد 
“توشيكا”  لصوارييخ  مسيتودعات 
لروسييا،  مواليية  مجموعيات  تديرهيا 
بحسيب العقييد يف "الجييش الوطني" 

شيحود. عياد 
عيى  النظيام سييطرت  قيوات  وكانيت 
مطيار "كوييرس العسيكري" يف ريف 
حليب الرشقيي عيام 2015 بدعيم مين 
سياح الجيو اليرويس، بعد حصيار من 

تنظييم "الدولية اإلسيامية".

أسلحة وأنفاق في "النيرب"
مقاتيل يف فصييل مدعيوم إيرانيًيا، يف 
مطيار "النرب العسيكري"، قيال لعنب 
العسيكري  الوجيود  حجيم  إن  بليدي، 
يف املطيار ييزداد يوميًيا، إذ تعميل هذه 
القيوات عيى نقيل األسيلحة إىل أنفياق 

تعرضهيا  مين  خوفًيا  املطيار  داخيل 
إرسائييي. لقصيف 

وأضياف املقاتيل أن املواقيع العسيكرية 
صيار  املطيار  محييط  يف  اإليرانيية 
إىل  باإلضافية  نقياط،  أربيع  عددهيا 
قاعيدة صوارييخ قييد اإلنشياء يف قرية 

العبيد، رشقيي حليب. رسيم 
وامتيد الوجيود اإلييراين خيال العيام 
الحيايل، بحسيب املقاتيل، حتيى رييف 
القيوات  صيارت  إذ  الجنيويب،  حليب 
تدرييب  معسيكَري  متليك  اإليرانيية 
يشيهد  اليذي  الجنيويب،  الرييف  يف 
اسيتمرار انضيام املقاتلين لتدريبهيم 

. فيه
ضبياط  املواقيع  هيذه  عيى  وييرشف 
بشيكل  يوجيدون  إيرانييون  وخيراء 
اإلرسائيليية،  للغيارات  تجنبًيا  متقطّيع 
بهيذه  التدرييب  عملييات  تجيري  إذ 
املعسيكرات ميرة واحيدة كل شيهرين، 

املقاتيل. بحسيب 
يف حين قيال العقيد عار شيحود، إن 
تسييطر  العسيكري"  "النيرب  مطيار 
علييه امليليشييات اإليرانية بشيكل شيبه 
امليليشييات يف  وتتمركيز هيذه  كاميل، 
ما يُعيرف داخيل املطيار بي"مباين إف 
إم"، إضافية إىل ميا يُعيرف بي”مركيز 
فييه  تتمركيز  اليذي   ”99 بحيوث 

إلييران. تتبيع  مجموعيات 
عيى  اليرويس  الوجيود  ويقتير 
اسيتعال ميدارج املطيار ويف عملييات 

العقييد. بحسيب  الشيحن، 
أعلين   ،2020 عيام  آذار  مين   1 ويف 
الرئييس الرتيك، رجب طييب أردوغان، 
تدمير مطيار "النيرب" التابيع لقوات 
إن  قائيًا  السيوري يف حليب،  النظيام 
القيوات الرتكيية دّمرت مطيار "النرب 
العسيكري" بالكاميل، ومل يعيد النظام 

السيوري يسيتطيع اسيتخدامه.
بالقيرب مين  ويقيع مطيار "النيرب" 
ويتخيذه  اليدويل"،  "حليب  مطيار 
الطائيرات  النطياق  مركيزًا  النظيام 

إدليب  أحيياء  التيي تقصيف  املروحيية 
املتفجيرة. بالرامييل  وريفهيا 

السيتقبال  مركيزًا  املطيار  ويعيد 
النظيام  ميع  تقاتيل  التيي  امليليشييات 
وأفغانسيتان  العيراق  مين  والقادمية 
ولبنيان، وشيهد عدة زييارات مين قادة 
امليليشييات، منهيا زييارة زعييم حركية 
الكعبيي،  أكيرم  العراقيية،  “النجبياء” 
.2016 يف  حليب،  مدينية  يف  لقواتيه 

إيران في سوريا بين 2013 و2020
 ”Atlantic Council“ مركيز  نيرش 
األمرييك للدراسيات الدوليية، يف 5 من 
ترشيين الثياين 2020، تقرييرًا للخبير 
العسيكرية  الشيؤون  يف  السيوري 
فييه  ناقيش  شيعبان،  نيوار  وامليدانيية 
الوجيود والنفوذ العسيكري اإليراين يف 

سيوريا.
اإلييراين  الوجيود  التقريير  ويتنياول 
اليذي بيدأ ميع بدايية االحتجاجيات يف 
بعميل  وتجيى   ،2011 عيام  سيوريا 
إييران املبيارش ميع امليليشييات األجنبية 
للنظيام  التابعية  املحليية  وامليليشييات 
السيوري، ودمجها لهذه امليليشييات يف 
قيوات النظيام والفيروع األمنيية لتحتل 
مكانية قانونيية يف سيوريا، لحايتهيا 
اإلرسائيليية  الجويية  الرضبيات  مين 

املحتملية.
وبحسيب التقرير، بيدأت إيران بإنشياء 
قيوات الدفاع املحليية اإليرانيية منذ عام 
2012، ودعيم ألويية محيددة يف قوات 
النظيام، وأنشيأت رشكات أمنيية محليية 
وحايتهيا  وجودهيا،  لتغطيية  خاصية 
مين كونهيا هدفًيا سيهًا أميام القصف 

ئيي. اإلرسا
بحسيب  امليليشييات،  هيذه  وتنقسيم 
التقريير، إىل "قيوات الدفياع الوطني"، 
و"قيوات الدفياع املحلية"، وامليليشييات 
السيورية، وميليشييات أجنبية،  الشيعية 
سيورية  أمنيية  رشكات  إىل  إضافية 

خاصية تابعية إلييران.

أخبار سورياأخبار سوريا

عنصر من ميليشيات "أبو الفضل العباس" الموالية إليران خالل عرض عسكري )رويترز(

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 99” الذي تتمركز 
فيه مجموعات تتبع إليران

حلب.. 
أذرع إيران تتمدد في مطارات الشرق
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يف إطيار التقلبيات السياسيية باملنطقية، 
اسيتغال  السيوري  النظيام  يحياول 
هوامش متّكنيه من العيودة للتحكم بعدة 
ملفيات إقليمية، وسيط ردود فعل خجولة 

مين الوالييات املتحيدة األمريكية.
وتغيّرت اليردود األمريكيية وتباينت يف 
موقفهيا مين النظيام السيوري، إذ كانت 
تجيرّم النظيام، وتفرض عقوبيات تحظر 
التعاميات االقتصادية معه، لكنها سيّهلت 
تعامل دول الجيوار معيه، وأبرزها األردن 
ولبنيان ومير يف مليف نقل الغياز، ثم 
جياء الحدييث عين اسيتثناءات لعقوبات 
قانيون "قيير" املفروضة عيى النظام.

من اقترح تخفيف العقوبات؟
تعيين  تثبييت  جلسية  يف  ذليك  جياء 
وزيير  مسياعدة  ملنصيب  املرشيحة 
اليرشق  لشيؤون  األمريييك  الخارجيية 
األدىن، باربيرا لييف، يف 18 مين أيليول 
املايض، وترأسيها السييناتور مين الحزب 

مينيندييز. بيوب  “الدميقراطيي” 
الشييوخ  مجليس  يف  العضيو  وطيرح 
آنيذاك،  هولين،  فيان  كرييس  األمريييك 
سيؤااًل عيى باربرا لييف حيول األوضاع 
يف لبنيان وقضيية اسيتجرار الطاقية إىل 
البياد مين مير واألردن عير سيوريا، 
السيفرة  اقرتحتيه  اليذي  األمير  وهيو 
إذ  دورويث شييا،  لبنيان،  األمريكيية يف 
تسياءل هولن ميا إذا كان االقيرتاح يتوافق 
ميع قانيون “قيير” أم سيتكون هنالك 

تنيازالت.
مين جهتها، أجابيت ليف بيأن “الخارجية 
األمريكيية تنظر إىل هذا امليرشوع بتمّعن 
ضمين اإلطيار العيام للقوانين األمريكية 
الخاصية بالعقوبيات، وأن الخطة املذكورة 
تظهير بوادر جييدة، وسيتعمل الخارجية 
عيى استشيارة وزارة الخزانية لتحقييق 
هيذا األمير”، كيا شيجعت لييف عيى 
املرشوع اليذي وصفته بالحيل “األرخص 
واألنظيف واألكير أمانًيا” ملشيكلة كبرة 

لبنان. يف 
الحيزب  مين  السييناتور  عّقيب  بينيا 
عيى  مينيندييز،  بيوب  “الدميقراطيي” 
تريح لييف قائًا، "يف هيذه الظروف، 
إذا أعطيت الخارجيية األمريكيية قيرارًا أن 
)قيير( هيو العائيق الوحييد لوصيول 
الطاقية إىل لبنيان فمين املمكين أن نجيد 

حيًا"، حسيب تعبيره.

ويشيّكل ترييح مينيندييز تحيواًل يف 
رؤيتيه لألوضياع يف سيوريا، إذ كان من 
أشيد املطالبن مبحاسيبة النظام، وترأّس، 
يف آذار امليايض، لجنة العاقات الخارجية 
مبجلس الشييوخ األمرييك إلقيرار قانون 
محاسيبة النظيام السيوري بالتزامين مع 

الذكرى العيارشة للثورة السيورية.
وبعيد مراجعية صيغية قانيون "قير" 
قانونيًيا، يتضيح تعيارض هذا االسيتثناء 
ميع بنيود القانيون، إذ أجميع قانونييون 
وحقوقييون وخيراء اقتصياد التقت بهم 
االقتصاديية  الفوائيد  بليدي عيى  عنيب 
والسياسيية للنظيام السيوري مين هيذا 

االسيتثناء. 

ماذا تقول واشنطن؟
يف  الخارجيية  الشيؤون  قسيم  أجياب 
وزارة الخارجيية األمريكيية، يف مراسيلة 
إلكرتونيية لعنيب بليدي، رًدا عى سيؤال 
حيول فتيح هيذه التحيوالت البياب عيى 
إجيراء تعدييات عيى قانيون "قيير" 
مبيا يتناسيب ميع مصاليح دول الجيوار، 
بيأن الحكومية األمريكيية تقيّدر الجهود 
مبتكيرة  املبذولية إليجياد حليول طاقية 
النقيص  ملعالجية  ومسيتدامة  وشيفافة 
الحياد بالطاقية والوقود يف لبنيان، الذي 
يهيدد الخدميات الحيويية مثيل الرعايية 

الصحيية وامليياه.
وبحسيب الخارجيية، فيا ييزال هناليك 
عميل  آليية  األسيئلة حيول  مين  العدييد 
الرتتيبيات  ولكين  املحتملية،  الصفقيات 
املحتملية توفر حيًا إقليميًا ملشيكلة ُملّحة 
يف  معاناتيه  مين  لتخليصيه  لبنيان  يف 

الطاقية. مشيكلة 
ويحظيى قانيون "قيير" بتأييد واسيع 
مين الحزبين يف الكونجيرس األمرييك، 
املفروضية  العقوبيات  إىل  باإلضافية 
مين طيرف سيلطات أخيرى، وهيو أداة 
مهمية للضغيط مين أجيل مسياءلة نظام 
األسيد، وسيتواصل الحكومية األمريكيية 

الخارجيية. بحسيب  اسيتخدامه، 
وأشيارت إىل أن األزمة اإلنسيانية الشديدة 
والبالغية الخطورة يف سيوريا هي نتيجة 
مبيارشة لعرقلية نظام األسيد املسياعدات 
املنقذة للحياة، والفسياد املنهجي، وسيوء 

االقتصادية. اإلدارة 
ال  العقوبيات  أن  الخارجيية  وأوضحيت 
بالعميل  متصلية  أنشيطة  أي  تسيتهدف 
اإلنسياين، سيواء كانت تجارة أو مساعدة، 
بل ُصمميت لتقييد قدرة األطيراف الفاعلة 

النظيام  مين  االسيتفادة  عيى  السييئة 
الوالييات  تهدييد  أو  امليايل  األمريييك 
املتحيدة، وحلفائها، ورشكائهيا، واملدنين.

تضارب أمريكي
النيأي  األمريكيية مبيدأ  السياسية  تتبيع 
بالنفيس، دون التدخيل املبيارش يف إعادة 
االعيرتاف بالنظام عيى السياحة العربية 
خصوًصيا، إذ تطورت العاقيات األردنية- 
السيورية عيى عيدة أصعيدة اقتصاديية 
الدفياع  وزيير  زييارة  منهيا  وسياسيية، 
السيوري، عي عبد الله أييوب، يف 19 من 
أيليول امليايض، العاصمية األردنية عان، 
التقى خالها برئييس األركان األردين، يف 
زييارة كانيت األوىل مين نوعهيا منذ عام 

.2011

كا تطيورت العاقيات بين البلدين عى 
أعلنيت  إذ  أيًضيا،  االقتصيادي  الصعييد 
الحكومية األردنيية عين اسيتئنافها حركة 

الطيران بين دمشيق وعان.
وأميام هيذه التحيوالت، رحبيت املتحدثة 
جيلينيا  األمريكيية،  الخارجيية  باسيم 
بورتير، بحسيب ما نقلتيه قنياة "الحرة" 
الرحيات  اسيتئناف  بقيرار  األمريكيية، 
الجويية، لتعود خيال سياعات وترتاجع 

عين إعيان الرتحييب بالقيرار.
ويف 29 مين أيلول املايض، قيال متحدث 
يف  األمريكيية،  الخارجيية  وزارة  باسيم 
عيى  رًدا  "روييرتز"،  لوكالية  ترييح 
سيؤال حيول إذا ميا كانيت بياده تدعيم 
التقيارب بين الحكومة األردنيية والنظام 
السيوري، إن واشينطن ليسيت لديهيا أي 
خطيط لرتقيية العاقات الدبلوماسيية مع 

األسيد، وال تشيجع أي أحيد عيى القييام 
. لك بذ

وجياء رد املتحيدث تعليًقيا عى ميا قالته 
بورتر، ميا يوضح التضارب يف األوسياط 
األمريكيية حول التعاميل الجديد يف امللف 

السوري.

ما وراء التضارب
من جهته، قال الناشيط السييايس واملقيم 
يف واشينطن محميد غانيم، لعنيب بلدي، 
إن اإلدارة األمريكيية مل تصميم حتيى اآلن 
سياسية محيددة تجياه املليف السيوري، 
ولكين هنالك ركائيز ثابتية مل تتغر حتى 

العقوبات.  اآلن، وهيي 
ميع  تسياهلت  اإلدارة  أن  غانيم  وييرى 
اليروس يف قضيية املفاوضيات بتمدييد 
املسياعدات  إدخيال  يف  بالعميل  اإلذن 
عيى  اليروس  حصيل  إذ  املعابير،  عير 
مقابيل إلعيادة التمدييد )املسياعدات عر 
الخطوط(، عيى أن قرار إعيادة التمديد ال 

االسيتقرار. إعيادة  إجيراءات  يعيارض 
واضيح  تطبييق  الييوم  يحصيل  ال  كيا 
ومحيارصة للنظيام السيوري مين قبيل 
سيات  مين  وهيذا  األمريكيية،  اإلدارة 
الحيزب "الدميقراطيي" اليذي ال يحب أن 

العقوبيات بشيكل كبير. يلجيأ إىل 
وبحسيب غانيم، يحتياج األمير إىل همية 
دبلوماسيية وعميل مين قبيل املعارضية 
السيورية، ولكين املعارضية انتهيت فعليًا 
عيى الصعييد اليدويل، إذ يرى أنهيا تتبع 
الييوم ليدول مؤثيرة يف امللف السيوري.

انقسامات في الحزب "الديمقراطي"
قال السيفر األمرييك السيابق يف سوريا 
والباحيث يف معهيد "اليرشق األوسيط" 
بواشينطن، روبرت فورد، إن االنقسيامات 
تتزاييد داخل الحيزب "الدميقراطي" فيا 

الخارجية. بالسياسيات  يتعلق 
ويف24  مين أيليول املايض، فشيل النائب 
“الدميقراطيي” يف الكونجرس األمرييك 
جيال بوميان، يف متريير تعدييل قانون 
العسيكري  الوجيود  إلنهياء  اقرتحيه 

األمريييك يف سيوريا.
ورُفيض تعدييل القانيون، اليذي يقيي 
يف  األمريكيية  القيوات  وجيود  بإلغياء 
وتضّمين  املجليس،  قبيل  مين  سيوريا، 
التعدييل التصوييت عى أكر مين عرشة 
تعدييات عى ميرشوع قانون السياسية 

الدفاعيية السينوي.
الكونجيرس األمريييك بعيد  مل يصيّوت 

سيبع سينوات من الوجيود األمرييك يف 
سيوريا وإىل اآلن باملوافقية عيى التدخل 
العسيكري، كا مل يفرس أي من الرؤسياء 
األمريكيين السيابقن يف الوقيت الحايل 
اسيرتاتيجية أو خطية القوات العسيكرية 

سيوريا. يف  األمريكية 
مين  120موافقية  بوميان  اقيرتاح  نيال 
يصيّوت  ومل  "الدميقراطيين"،  النيواب 
ميا  "دميقراطيًيا"،   98 سيوى  ضيده 
يكشيف التبايين يف السياسية األمريكيية 
تجاه سيوريا، وازديياد انتقيادات الجانب 
اليسياري للحيزب تجياه سياسية باييدن 
الخارجيية يف سيوريا أو حقوق اإلنسيان 

وملفيات أخيرى. 
ورفيض معظيم النيواب "الدميقراطين" 
موقيف القييادة الرافيض القيرتاح بومان 
عيى الرغيم مين تأيييده مين قبيل قادة 
الحيزب وأقيرب حلفاء باييدن، وعليه، فإن 
دعيم الحزب "الدميقراطي" ملهمة سيوريا 
لييس قويًيا عى ما يبيدو، بحسيب فورد.

محور عربي- أمريكي يبعد إيران
قال الدبلومايس السيوري السيابق بسيام 
بربنيدي، يف حدييث إىل عنيب بليدي، إن 
كًا مين األردن ومير، الدولتين اللتين 
حقيقيية،  اقتصاديية  مشيكات  لديهيا 
تقدميان نفسييها أميام اإلدارة األمريكية 
عيى أنهيا قادرتيان عيى إنشياء محور 
عيريب، ليس قويًا باليرضورة، ولكنه ليس 
ضعيًفا ولدييه إمكانيات جييدة، ميكن أن 
يسياعد السياسية األمريكيية يف اليرشق 
األوسيط، ويُدعيم باملقابل مين قبلها ليك 
يسيتفيد الجمييع وال ترُتك املنطقية إليران 

. فقط
وييرى بربنيدي أن هيذا الطيرح يناسيب 
اإلدارة األمريكيية، عر محاولة دول عربية 
تتيوىل زمام املبيادرة وتسيتفيد اقتصاديًا 
اليرشق  بتفاهيات  سياسييًا  وتدعمهيا 

األوسيط الكيرى.
ويتطليب هذا امليرشوع لتنفييذه التواصل 
ميع النظيام مين زاويتين، األوىل هيي 
األميور التقنية والقانونية مين ناحية خط 
الغاز، والتنسييق املتبادل الذي سييتم مع 
بقيية اليدول يف إطيار التعاميل معه عى 
الرغم مين العقوبات وتقديم التسيهيات.

ومين زاوية سياسيية أخرى، فإن سيوريا 
ليسيت مرتوكة إلييران وحدهيا، وإذا كان 
عدم تيرك املنطقية إليران مثنيه تخفيض 
العقوبات عين النظام، فياإلدارة األمريكية 

ليسيت لديها مشيكلة، بحسيب بربندي.

أخبار سورياأخبار سوريا

)cnn( 2021 - ملك األردن عبد الله الثاني والرئيس األمريكي جو بايدن

واشنطن تنأى بنفسها 
عن "تقلبات" جوار سوريا السياسية

 اإلدارة األمريكية لم 
تصمم حتى اآلن سياسة 

محددة تجاه الملف 
السوري، ولكن هنالك 

ركائز ثابتة ولم تتغير 
حتى اآلن وهي العقوبات
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القامشلي - مجد السالم  

السييدة روجين  مضيت سياعتان عيى 
مصطفيى )38 عاًميا(، وهيي جالسية يف 
غرفية لانتظار أميام أحد مخابير التحليل 
منتظيرة  القامشيي،  مدينية  يف  الطبيي 
النتيجية التيي سيتعود بهيا إىل الطبييب 
املختيص، ويجلس بالقيرب منها طفلها ذو 
العيرشة أعيوام، وعامات التعيب والضجر 

عليها.  باديية 
تقول السييدة الثاثينية لعنب بليدي، إنها 
الهضميي  الجهياز  تعياين مشيكات يف 
منذ نحو سيتة أشيهر، وإن عيدد التحاليل 
الطبيية اليذي طُلب منهيا أرهقهيا ماديًا. 

"كل تحلييل يكلّفنيي نحيو 50 أليف لرة 
سيورية، ودفعيُت للتحلييل األخير 100 
أليف ليرة سيورية إلجرائيه، وهيو األقيل 
تكلفية بعيد جولية عيى عيدة مخابر يف 
املدينية اتضيح أن هناك تبايًنيا واضًحا يف 

أسيعارها"، حسيب قول السييدة. 
تضييف روجين أنهيا يف كل ميرة تيأيت 

فيهيا إىل الطبييب، تقطيع مسيافة نحيو 
50 كيلوميرتًا مين بلدتها تل بيراك، وتدفع 
أجيرة طرييق خمسية آالف ليرة سيورية 
ذهابًيا وإيابًا، لعدم وجود مخابر مشيابهة 
يف بلدتهيا، وأحيانًيا تتأخير عنيد األطباء 
واملخابير "فينقطع السير"، ميا يضطرها 
السيتئجار سييارة خاصية للعيودة، األمر 

اليذي يكلفهيا "الكثير من األميوال". 
وزوجتيه  )50عاًميا(  مصطفيى  محميد 
يغيادران باكيرًا مخييم "التوينة" شيايل 
درقيية  غيدة  تحلييل  إلجيراء  الحسيكة، 
للزوجية، حييث يقطنيان يف خيمية ميع 
أوالدهيم الثانية بعيد أن نزحيوا من رأس 

 . لعن ا
يقيول محميد لعنيب بليدي، إنيه مضطر 
لقطيع هذه املسيافة إىل القامشيي، وعدم 
الذهياب إىل الحسيكة التيي تبعيد بضعة 
وجيود  لعيدم  املخييم،  عين  كيلوميرتات 
مخير تحلييل ماثيل يف الحسيكة، وإنه 
دفيع مين أجيل هيذا التحلييل نحيو 60 
أليف لرة سيورية، تضياف إليهيا معاينة 

ليرة  آالف  بلغيت عيرشة  التيي  الطبييب 
أليف ليرة  سيورية، وعلبية دواء بيي25 

سيورية تكفيهيا مليدة شيهر فقيط.
سييضطر محميد ليرشاء الدواء عين ثاثة 
أشيهر أخيرى، "وهيذا مكليف جيًدا" يف 
ظيل الوضيع االقتصيادي امليرتدي وحالة 
النيزوح و"التيرشد" التيي يعيشيها ميع 

عائلتيه منيذ عامين تقريبًا. 
تقيدم  منظيات  توجيد  "ال  وأضياف، 
خدمات طبية حقيقيية يف املخيم إىل اآلن، 
وجمييع ميرىض املخيم يجيرون تحاليلهم 
الطبيية الازمية عيى حسيابهم الخاص، 

وهيي باهظية الثمين بغالبهيا". 

ارتفاع األسعار وتباينها
عين سيبب ارتفياع األسيعار وتباينهيا من 
مخير إىل آخير، قيال املخيري عبيد الله 
العمير )41 عاًميا( مين مدينة القامشيي 
هيو  الرئييس  السيبب  إن  بليدي،  لعنيب 
امليواد األولية التيي تحتاج إليهيا التحاليل 
واألدوات  الكاشيفة  كامليواد  املخريية، 

املخريية، وغرهيا مين املواد 
التيي يتيم رشاؤهيا باليدوالر 

حيرًا، يف ظيل تدهيور قيمية 
الليرة السيورية، وارتفياع أسيعار األجهزة 
املسيتخدمة وتكالييف إصاحهيا العالية. 

كيا يضياف إىل ذليك أن قيمية إيجيار 
امليكان أصبحيت مرتفعية، فأقيل مخير 
يدفيع نحيو 200 دوالر شيهريًا، وفيق ما 

قاليه املخيري. 
وأشيار إىل قيمية اشيرتاك "األمبيرات" 
الشيهرية، فاملخير يحتياج إىل ميا ال يقل 
عين خمسية "أمبيرات" تكلّيف 20 ألف 

لرة سيورية شيهريًا. 
 

ارتفاع رواتب العاملين والفنيين 
املخير  يف  العاملين  رواتيب  أصبحيت 
والفنيين مرتفعية أيًضيا، وفيق ميا قاله 

املخيري عبيد الليه لعنيب بليدي. 
ويبليغ الراتيب الشيهري للمخيري 400 
أليف ليرة سيورية، وكل مخير بحاجية 
إىل ثاثية مخريين عى األقيل، وكل ذلك 

الصعيب  مين  يجعيل 
الثبيات عى سيعر معّن مليدة طويلة، 

التحالييل  أسيعار  ارتفياع  يف  ويسيهم 
املخريية، عيى الرغم مين توزييع "هيئة 
الذاتيية"  ليي"اإلدارة  التابعية  الصحية" 
قامئية بأسيعار التحالييل املخريية بين 

الفيرتة واألخيرى، بحسيب املخيري. 
وتضيم مدينة القامشيي عيرشات املخابر 
الخاصية، تقيدم مختليف أنيواع التحاليل 
الطبيية كالدموية والهرمونيية والكيميائية 
باإلضافية  واملناعيية،  والجرثوميية 
املستشيفى  يضمهيا  التيي  املخابير  إىل 
"الوطنيي" بالقامشيي، لكنهيا ال تحظى 
املواطنين "لعيدم دقتهيا"، عيى  بثقية 
حيد قيول بعضهيم، كيا يخيى الكثر 
مين األهيايل الذهياب إليهيا خوفًيا مين 
املضايقيات واالعتقياالت مين قبيل أجهزة 

أمين النظيام السيوري.

"الخاّصة" تتذرع بأسعار المواد والرواتب  

من الحسكة إلى مخابر القامشلي.. 
مرضى يدفعون "فاتورة" مضاعفة    

درعا - حليم محمد   

تصنيع "أم محميود" من سيكان حوض 
الرميوك يف درعيا، مع العديد من نسياء 
املدينية، مين اللين مؤونة من "الكشيك" 
املكّونيات  ولهيذه  واللبنية،  و"الجمييد" 
حضور عى املائيدة الحورانيية، وخاصة 

الشيتاء. يف فصل 
يُصَنيع "الكشيك" مين اللين الحامض، 
وهنياك عيدة طيرق لصناعته، التيي تبدأ 

من شيهر آب حتيى ترشيين األول. 
"أم محميود" )50 عاًميا( تجمع اللن يف 
عبيوات بعييًدا عين الترييد حتيى يأخذ 

درجية حموضية معيّنة. 
"كليا كان اللين حامًضيا أعطيى نكهة 
أطييب للفطائر"، قالت الخمسيينية لعنب 
بليدي وهيي تيرشح عمليية "التنطيل"، 
كا تسيميها نسياء درعيا، والتيي تخلط 

بعيد  املسيلوق  )القميح  الرغيل  فيهيا 
تجفيفه وجرشيه( باللين، وتضيف امللح 
حتيى يتيازج الخليط، بعدهيا يُنرش عى 

املنزل.  سيطح 
بعيد ذليك، يُيرتك الخلييط عيى شيكل 
"كمشيات" تحيت أشيعة الشيمس حتى 
يف  يُعبيأ  ثيم  بعدهيا  ويُفيرك  يجيف، 
عبيوات ويُيرتك لوقيت صناعية الفطائر. 
أميا سيمية )40 عاًميا( مين سيكان تيل 
شيهاب، فلها طريقية أخيرى يف صناعة 
لعنيب  أوضحيت  حسيبا  "الكشيك"، 

 . ي بلد
فبعيد أن تحّميض سيمية اللين، تصّفيه 
وتطبيخ الرغيل يف نصيف اسيتواء مع 
حتيى  باللين  وتخلطيه  اللين،  مصيل 
يتيازج، وتفيرده عيى رششيف أبييض 
بعيد ذليك، وتضعيه عيى سيطح املنزل 

حتيى يجيف. 

لي"الكشيك"،  الشيهر  واالسيتخدام 
بحسيب سيمية، هيو صناعية الفطائير، 
وهيي أرغفية مين العجين يفيرد عليها 
البنيدورة  ميع  نقعيه  بعيد  "الكشيك" 
الفيرن،  ويُخبيز يف  الناعمية،  واللحمية 
أغلبيية  تفضلهيا  شيتوية  أكلية  وهيي 

الحورانيية.  العائيات 
عيى  اإلقبيال  أن  السييدة  وأوضحيت 
تحضير "الكشيك" ضعييف هيذا العام 
مقارنية باألعوام املاضيية، وأرجعت ذلك 
إىل غياء الغاز املنيزيل الذي كان سيببًا 
يف حرميان السيكان مين أكلية الفطائر، 
تسيتهلك  مل  العائيات  أغليب  أن  كيا 

كاميل "الكشيك" املخيزّن لديهيا. 
يف  الغياز  أسيطوانة  سيعر  ووصيل 
ليرة  أليف   100 إىل  املحليية  السيوق 
سيورية )نحيو 29 دوالًرا(، يف حين ال 
تكفيي كميية الغياز التي مُتنيح للعائات 

عير "البطاقية الذكية" ألكر من شيهر، 
وقيد ميتيد التسيليم لفيرتات تصيل إىل 

ثاثية أشيهر. 

"الجميد" ُيمرث لصناعة "المليحي"
يُعيد الجمييد مين املكونات الرئيسية يف 
واليذي  الحيوراين،  املليحيي"  "منسيف 
مُييرث مبياء سياخن ليُصنع منه حسياء 
"املليحيي" اليذي يضاف إىل "منسيف" 

الرغيل، واللحيم ميع السيمن العيريب.
ويُصنيع "الجمييد" مين لين الغنيم أو 
لين البقير بعد سيحب الزبيدة منيه، أو 

ميا يطليق علييه "الشينينة".
وعين طريقية تحضيره، قاليت سيمية 
إنها تصّفي "الشينينة" يف قطعة شياش 
أبييض حتيى ينفصيل عنه املصيل، وبعد 
تصفيتيه بأييام يُخليط بالطحين وامللح 

ويُنيرش عيى سيطح املنزل.

وتفضل نّسياء درعا اسيتخدام "الجميد" 
الناتيج عين لن الغنيم، ألنه أكير طراوة 

مين جميد لين البقر.
مين  الحيوراين"  "املنسيف  ويعتير 
أهيم املأكيوالت الشيعبية، وتشيتهر فييه 
األفيراح  يف  وخاصية  درعيا،  محافظية 

والوالئيم.

اللبنة ُتخّزن لفصل الشتاء
و"الكشيك"  "الجمييد"  يحيرّض  وكيا 
ملؤونية فصيل الشيتاء، تعيد نسياء درعا 
اللبنية عيى الرغيم مين ارتفياع تكلفية 
إعدادهيا، ميع الظيروف االقتصادية التي 

ميير بهيا السيكان يف سيوريا. 
فاطمية )30 عاًميا( من سيكان اليادودة 
برييف درعا الغيريب قالت لعنيب بلدي، 
إن مين النيادر أن تخليو مائيدة اإلفطيار 
التيي تعدهيا لعائلتهيا من اللبنية بالزيت 

وخاصية يف فصل الشيتاء.
تخيزّن الشيابة، التيي تعيول عائلية من 
)لين  بالزييت  اللين  أفيراد،  خمسية 
"املكيدوس"،  تخيزّن  كيا  مدحير( 
وهيذان املكّونيان مين األطباق الرئيسية 

منزلهيا. يف  اإلفطيار  لوجبية 
وأضافيت فاطمية أنهيا ال تيزال تحافيظ 
مين  الرغيم  عيى  اللبنية  صنيع  عيى 
ارتفياع تكلفتهيا، ولكن بكمييات أقل من 

السيابق.
بينا تشيرتي سيهام مين سيكان مدينة 
درعيا، الحلييب وتصنيع منيه اللين، ثم 
تصّفييه حتيى يجف بشيكل جييد، ومن 
بعدهيا تجعيل مين قطيع اللين كيرات 
مدّورة وتضعهيا يف عبوات باسيتيكية، 
وتضييف إليهيا زييت الزيتيون لتخزّنها 

الشيتاء.  لفصل 
وقاليت سيهام لعنيب بليدي، إن ارتفياع 
األسيعار يحرم الكثير مين العائات من 
تخزيين هيذه املتطلبيات الرضوريية يف 

الشيتاء. فصل 
ويبليغ سيعر كيلوغيرام اللين الجاهيز 
للتخزيين عيرشة آالف ليرة سيورية، يف 
إىل  الحلييب  كيليو  حين وصيل سيعر 
1200 ليرة، وسيعر ليرت زييت الزيتون 

إىل عيرشة آالف ليرة.

مؤنة الشتاء من اللبنة في ريف درعا جنوبي سوريا- 27 أيلول 2021 )عنب بلدي\ حليم محمد(

"اللبن المدحبر" و"الجميد" و"الكشك".. 
أولويات نساء درعا للشتاء 

https://www.enabbaladi.net/archives/517076
https://www.enabbaladi.net/archives/517038
https://www.enabbaladi.net/archives/517038


05 عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 502 - األحد 03  تشرين األول  /أكتوبر 2021
تقارير المراسلين

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

الرقة - حسام العمر  

اسيتدان عبيد العزيز األحميد )47 عاًما(، 
ميزارع مين ريف الرقية الجنيويب، مبلغ 
أحيد  مين  أمريييك  دوالر  آالف  خمسية 
أقربائيه ليحفير بهيا بيرًا ارتوازية لري 

الزراعية.  أرضيه 
ورغيم وقيوع أرض عبيد العزييز عيى 
ميرشوع رّي مين نهير "الفيرات"، حيث 
يجيري توصييل امليياه ألطيراف أرضيه 
عين طرييق قنيوات أسيمنتية، مل مينعه 

ذليك مين حفير بره.  
إن  بليدي،  لعنيب  قيال  العزييز  عبيد 
املحاصييل التيي زرعها، سيواء محصول 
القميح أو الخيرضاوات، تيرضرت كثيرًا 
هيذا العيام بسيبب قلية ميياه اليري، ما 
انعكس سيلبًا عيى إنتاجها الذي ال يسيّد 
التكلفية املاديية الباهظية التيي وضعها 

املوسيم.  خال 
خيروج مسياحات مرويية عين الخطية 
الزراعيية التيي تديرهيا "لجنية الزراعية 
امليدين"،  الرقية  "مجليس  يف  واليري" 
وجفياف مسياحات كانت تُسيّجل ضمن 
املسياحات البعلية التي تيروى باألمطار، 
مقلقية  وأحادييث  صادمية  مشياهد 

يتناولهيا املسيؤولون الزراعييون يف كل 
اجتياع يعقيد يف الرقية. 

واليري"،  الزراعية  "لجنية  يف  عضيو 
قليق  حالية  عين  بليدي  لعنيب  تحيدث 
يف  فقيط  لييس  املزارعيون  يعيشيها 
الرقية، بيل يف "أغليب" املناطيق التيي 
تيروى عى ميياه نهير "الفيرات" ومياه 

األمطيار. 
واجهيت  الحيايل،  العيام  بدايية  ومنيذ 
مناطيق شيايل ورشقي سيوريا ظروف 
جفياف سيببها انخفياض كميية تدفيق 
مياه نهير "الفيرات"، وانخفياض معدل 

الهطيوالت املطريية. 

مستقبل غير مبّشر
مناطيق  يف  الزراعيية  األرايض  ينتظير 
مسيتقبل  سيوريا  ورشقيي  شيايل 
النقيص  اسيتمرار  حيال  يف  مجهيول 
لنهير  امليايئ  اليوارد  يف  الحاصيل 
"الفيرات"، واسيتمرار ظيروف الجفاف 
األمطيار  كمييات  نقيص  رافقيت  التيي 

امليايض.  الشيتاء  خيال  الهاطلية 
عضيو "لجنية الزراعية"، اليذي تحفيظ 
عيى ذكر اسيمه ألسيباب أمنيية، تحدث 
لعنيب بليدي عين عيدم التيزام املزارعن 

بتحذييرات أطلقتها "املؤسسيات املعنية" 
رضورة  تؤكيد  الزراعيي،  بالقطياع 
الرتشييد مبيياه اليري وتجنيب هدرهيا، 
أو  كبيرة  مسياحات  زراعية  وعيدم 
محاصييل تحتياج إىل كمييات كبرة من 

امليياه خيال اليري. 
وتعتير محاصيل القميح والقطن والذرة 
يف  املحاصييل  أهيم  مين  والخيرضاوات 
الرقية، وأكرها اسيتجرارًا للميياه، وتروى 
إما بشيكل مبارش من مياه النهر بالنسيبة 
ليألرايض الزراعية القريبة مين "الفرات"، 
وإميا مين مشياريع اليري عير القنيوات 
وميياه  االرتوازيية  اآلبيار  أو  األسيمنتية 

األمطيار التيي تسيقي األرايض البعلية. 

التركيز على مشاريع الري 
املهنيدس الزراعيي حسين الرجيب قال 
لعنيب بليدي، إن عيى "اإلدارة الذاتيية" 
لرتشييد  األميد  طويلية  خطية  تبنيي 
إدخيال  عير  اليري،  ميياه  اسيتخدام 
اليري  الحدييث، سيواء  اليرّي  مشياريع 
باليرذاذ أو التنقييط، مبا يكفيل توفر ما 
يصيل إىل نصيف كمية املياه املسيتخدمة 

الزراعيية.  املحاصييل  رّي  يف 
واعتير حسين أن إهيال خطيط الري 

تصييب  قيد  اقتصاديية  بكارثية  ينيذر 
الذاتيية"  "اإلدارة  حيّث  كيا  املنطقية، 
عيى التواصيل ميع املنظيات الدوليية 
ودعيم  لتأمين  اليدويل  والتحاليف 

الحدييث.  اليرّي  مشياريع 

استنزاف المخزون المائي 
أحيد العاملين يف سيد "الفيرات"، قال 
لعنيب بليدي، إن الكميية التي تسيتجرّها 
الواقعية  البحيرات  ميياه  مين  املنطقية 
نهير  عيى  املقامية  السيدود  خليف 
"الفيرات"، تتجياوز الكميية املتدفقة من 
األرايض الرتكيية، ميا يعنيي أن املنطقية 

امليايئ. تسيتنزف مخزونهيا 
وأضياف العامل يف السيد، أن إدارة سيد 
"الفيرات" مجرة عى السياح مبواصلة 
تدفق امليياه، حتى لو اسيتنزفت البحرة، 
باعتبيار أن إيقياف التدفق يعنيي توقف 
إيقياف  أي  الكهربائيية،  الطاقية  تولييد 
ميياه الرشب عن امليدن، واالنقطياع التام 

الكهربايئ.  للتييار 
ويف 8 مين أيليول املايض، قالت رئيسية 
اتحياد املختصين الزراعيين يف الرقية، 
آيية الحسين، إن منطقية شيال رشقيي 
جيراء  حقيقيية  كارثية  أميام  سيوريا 
الجفياف، بالتيوازي ميع تيديّن اإلنتياج 
الزراعيي يف منطقية يعتميد اقتصادهيا 
الزراعيي  للناتيج  امليادي  امليردود  عيى 
بالدرجية األوىل، وفيق ميا نقلتيه وكالة 

"نيورث بيرس" املحليية. 
مهيددة  املنطقية  أن  الحسين  واعتيرت 
الرئيسية  دخلهيا  مصيادر  بفقيدان 
بسيبب الجفياف، وأن املسياحة اإلجالية 
ليألرايض املروية هي 325 أليف هكتار، 
منهيا 225 أليف هكتيار تروى مين مياه 
نهير "الفيرات"، وتتجيه املسياحة نحيو 

االنخفياض بسيبب قلية ميياه اليري.

مستوى "الفرات".. المشكلة إقليمية 
الذاتيية" تركييا بحبيس  تتهيم "اإلدارة 
مين   27 منيذ  "الفيرات"،  نهير  ميياه 
كانيون الثاين امليايض، عر ضيخ كمية 
يف  مكعيب  ميرت   200 عيى  تزييد  ال 
الثانيية من املياه إىل األرايض السيورية، 

ما أسيفر عين انخفياض منسيوب النهر 
الزراعة. عيى  وأثّير 

تليك  مين  أقيل  الكميية  هيذه  وتعتير 
املتفيق عليهيا بين سيوريا وتركييا عام 
يف  مكعيب  ميرت   500 وهيي   ،1987
الثانيية نحيو األرايض السيورية، بينيا 
يحصيل العيراق عيى نحيو %60 مين 

هيذه الكميية.
نقليت  "روييرتز"  أنبياء  وكالية  لكين 
أن  أتيراك  ومسيؤولن  خيراء  عين 
انخفياض  سيببها  إقليميية  املشيكلة 
معيدل األمطيار السينوي اليذي يتأثير 

املناخيية. بالتغيرات 
وبحسيب ما نقلتيه "روييرتز"، يف 10 
امليياه  امليايض، عين خيراء  أييار  مين 
واملنياخ، فيإن مخياوف امليياه يف الباد 
مل تنتيِه بعيد، وأعيداد السيدود الكبرة 

املشيكلة. مين  جزء 
مركيز  يف  امليياه  إدارة  خبيرة  وقاليت 
"اسيطنبول للسياسيات"، أكغون إلهان، 
تقلييل  محاولية  مين  "بيداًل  للوكالية، 
الكميية  أو تقلييل  امليياه،  الطليب عيى 
املفقيودة من خيال األنابيب املكسيورة 
والترسيبيات، فإننيا نركّيز فقيط عيى 
خليق املزييد من اإلميداد من خيال بناء 

سيدود جدييدة".
وبنيت تركييا أكير مين ألف سيد جديد 
عى ميدار اليي18 عاًميا املاضيية، ومن 
املتوقيع االنتهياء من 90 سيًدا جديًدا يف 
العيام الحيايل، وفًقيا للمديريية العامة 
الحكوميية  الهيدروليكيية  لألشيغال 

البياد. يف   )DSI(
وتظهير أرقيام “DSI” أن امليياه املتاحة 
يف تركييا تنخفيض بشيكل مطّيرد عى 
ميدى العقديين املاضيين، مين حيوايل 
أليف و650 ميرتًا مكعبًا للفيرد يف عام 
2000، إىل أقيل مين أليف و350 ميرتًا 

مكعبًيا يف عيام 2020.
ووفيق معايير األميم املتحيدة، تعياين 
إذ  امليايئ"،  "اإلجهياد  مين  الدولية 
انخفضيت حصية الفيرد إىل أقيل مين 
أليف و700 ميرت مكعيب سينويًا، كيا 
تعياين مين "نيدرة امليياه"، إذ وصليت 

أليف ميرت مكعيب. الفيرد إىل  حصية 

دون بدائل رّي حديثة.. ومع استمرار الجفاف وتراجع "الفرات"  

األمن المائي شمال شرقي سوريا بانتظار األسوأ 

دراجات نارية في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي- 23 من أيلول 2021 )عنب بلدي\ وليد عثمان(

عنب بلدي - اعزاز  

يلجيأ أحميد سيعيد عيادة إىل اسيتخدام 
للنقيل  املخصصية  الناريية  الدراجيات 
باألجيرة بين مناطيق الرييف الشيايل 
ملدينية حلب، مين أجيل تلبيية احتياجاته 
املنزليية مين األسيواق أو لقضياء أعاليه 
اليوميية، وذليك بسيبب عيدم قدرته عى 
العموميية  األجيرة  سييارات  اسيتخدام 
تكلفية  الرتفياع  الصفيراء(،  )التيكايس 
يف  يفيوق  كبير،  بشيكل  فيهيا  النقيل 
بعيض األحييان ميا يتقاضياه مين عمله 

اليوميي.
قال أحميد سيعيد )31 عاًما( وهيو عامل 
بنياء، إن الدراجيات الناريية متتليك قدرة 
عى السير داخل شيوارع املدينة بشيكل 
املجليس  أن  خصوًصيا  وأرسع،  أسيهل 
الشيوارع  خّصيص  اعيزاز  يف  املحيي 
الرئيسية يف املدينية باتجاه واحيد، ومنع 
الدخيول باتجياه معاكيس، عين طرييق 
دخيول  متنيع  شيوكية  مطبّيات  وضيع 
السييارات يف عكيس االتجياه املسيموح، 
النياس يف قضياء أعالهيم  ميا يسياعد 

اليوميية بشيكل أرسع وبتكلفية أقيل.
حليب  رييف  مناطيق  يف  املتنقليون 

يتجنبون سييارات األجرة مليا يعانونه من 
ضييق ذات الييد، وسيط ارتفياع أسيعار 
املرتدية. املعيشيية  املحروقيات واألوضاع 
وتشيهد مناطيق رييف حليب ارتفاًعا يف 
رصدتيه  ميا  وفيق  املحروقيات،  أسيعار 
عنيب بليدي يف املنطقية، إذ يبليغ سيعر 
لييرت امليازوت املمتياز 6.40 ليرة تركية، 
وسيعر لييرت البنزيين املمتياز 6.80 لرة 
تركيية، يف حين وصل سيعر أسيطوانة 

الغياز املنيزيل إىل 90 ليرة تركيية.
صاحيب  عاًميا(،   24( فرييد  الليه  عبيد 
إحيدى الدراجات النارية التي يسيتخدمها 
يف  عمليه  خيال  مين  دخيل  كمصيدر 
"التوصييات الداخليية" مبدينية اعيزاز، 
قيال لعنيب بليدي، إن السيكان صياروا 
تنقاتهيم  يف  كبير  بشيكل  يعتميدون 
عيى الدراجيات الناريية سيواء من خال 
رشائها، واسيتخدامها بشكل شخيص، أو 
من خيال لجوئهم إىل الدراجيات النارية 
املخصصية للنقيل العيام يف املدينية، إذ 
تعتر أحيد الحليول االقتصادية ألصحاب 
الدخيل املحيدود، وتعتير مييزة خدميية 

تتمييز بهيا املنطقية عن سيواها.
ويقيف عبيد الليه فرييد يف ميكان تجّمع 
الدراجيات الناريية املعتياد قيرب جاميع 

طويلية،  سياعات  املدينية  يف  "امليتيم" 
منتظيرًا أحيد الراغبين يف طليب دراجته 
الناريية إليصاليه إىل مقصيده، ليتقاىض 
مبلًغيا ال يتجياوز العرش ليرات تركية يف 

أطيول جوالتيه ضمين املدينة.
عيى  عمليه  فرييد  الليه  عبيد  ويعتير 
الليه، يف  الناريية "نعمية مين  دراجتيه 
ظيل األوضياع االقتصاديية السييئة التي 

السيوري". الشيال  مناطيق  تعيشيها 
الناريية  الدراجيات  أصحياب  وبإميكان 
والبليدات  امليدن  إىل  الزبائين  توصييل 
املجياورة ملدينية اعيزاز، وأكير الطلبيات 

تكيون إىل مدينية ميارع.
عليهيا  يسييطر  التيي  املناطيق  وتعياين 
"الجييش الوطنيي" التابيع لي"الحكومة 
السيورية املؤقتية" واملدعيوم مين تركيا، 

من ارتفياع معدالت البطالية، وارتفاع يف 
األساسية. السيلع  أسيعار 

أسيعار  ارتفياع  سيبب  ويرجيع 
"الجييش  إغياق  إىل  املحروقيات، 
الواصلية  املعابير  بعيض  الوطنيي" 
سيوريا  "قيوات  سييطرة  مناطيق  ميع 
دخيول  ومنيع  )قسيد(،  الدميقراطيية" 
تجاريية. بضائيع  أي  أو  املحروقيات 

مع ارتفاع سعر المحروقات وضعف الدخل.. 
دراجات نارية تلّبي الحاجة في اعزاز 
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عنب بلدي - السويداء  

السيويداء  يف  الخطيف  حيوادث  عيادت 
خيال الفيرتة املاضية، بعيد أن انخفضت 
محافظتيي  بين  الجنوبيية  املنطقية  يف 
درعا والسيويداء، لرتتفع داخيل املحافظة 
نفسيها نتيجة توتير أمني عاشيته املدينة 
بين الفصائيل املحليية املسيلحة وبعض 
لقيوات  التابعية  املسيلحة  املجموعيات 
يف  األمنيية  وأفرعيه  السيوري  النظيام 

املحافظية.

خيال الفيرتة املمتيدة بين أييار وأيلول 
مين  أكير  املدينية  شيهدت  املاضيين، 
عيرش حياالت خطيف، إذ ُخطف يوسيف 
النمير قبيل عدة أييام من قبيل مجهولن 
طالبيوا أرستيه بفديية ماليية قدرها 100 
أليف دوالر مقابيل إطاق رساحيه، ليعود 
أرواح  عيى  السيكان  وخيوف  التوتير 

أقربائهيم يف املدينية مين جدييد.

مخاوف واتهامات
قيال مدنييون من أبنياء بلدة عتييل لعنب 
بلدي، إن سيكان البليدة يتهمون مجموعة 
إحيدى  ميع  باالشيرتاك  "فلحيوط" 
املجموعيات املسيلحة يف املدينية بعمليية 
الخطيف، بعيد أن شياهدوا مجموعية من 
بالقيرب مين منيزل فلحيوط  السييارات 

يُشيتبه باشيرتاكها بعمليية الخطيف.
كيا ُخطيف مجيد العبيد الليه مين أبناء 
بليدة القرييا جنيويب السيويداء، يف 18 

مين متيوز امليايض، وطُلبت فديية قدرها 
250 أليف دوالر لقاء إطياق رساحه، وتم 
تفويض قيوة "مكافحة اإلرهياب" حينها 
مين قبل عائلة مجيد، وأُطليق رساحه بعد 
خمسية أييام مين دون دفيع الفديية إثير 
إلقياء القبض عى أحد املشيرتكن بعملية 
العصابية  عيى  والضغيط  االختطياف 

. طفة لخا ا
نيواف  ُخطيف  امليايض،  أييار  ويف 
الحرييري )75 عاًميا( مين محافظة درعا 
املجياورة يف أثنياء قدومه إىل السيويداء 
 25 بقيمية  التين، وطُلبيت فديية  لبييع 
ملييون لرة سيورية )سيبعة آالف دوالر( 
مقابيل إطاق رساحيه، دون أي معلومات 

وجيوده. ميكان  عن 
ومنيذ عيدة أييام، حصيل توتير أمني يف 
رييف السيويداء الغيريب بعيد اختطياف 
يحييى الشيعراين يف أثناء عمليه بزراعة 
أرضيه يف قرية صيا املحاذيية ملحافظة 
درعيا، حييث ُخطيف مين قبيل مجموعة 
مسيلحة توجهيت بيه إىل بليدة ناحتة يف 

. درعا
واسيتنفر عى إثير الحادثة أقيارب يحيى 
وقاميوا  مسيلحة،  محليية  ومجموعيات 
بعمليية مضيادة عين طريق خطيف أكر 
مين عيرشة مدنيين مين درعيا للضغيط 
لإلفيراج عين يحييى، وأُفرج عنيه يف 30 
مين أيليول امليايض مقابيل اإلفيراج عين 

درعا. مين  املختطفين 
قطعيت  امليايض،  أيليول  مين   13 ويف 
للنظيام  التابعية  "فلحيوط"  عصابية 

السيوري الطريق الواصل بين محافظتي 
دمشيق والسيويداء، وأقامت فييه حواجز 
أمنيية لتفتييش امليارّة، حييث تيم توقيف 
الكرامية"  "رجيال  لحركية  تابيع  شييخ 
الحركية  حفيظية  أثيار  ميا  واسيتفزازه، 
املحليية التي حيارصت بليدة عتيل رشقي 
السيويداء مهددة بيرضب معقيل عصابة 

"فلحيوط".
وبيدأت حركية “رجيال الكرامية” حينها 
بحشيد قواتهيا العسيكرية بعيد اعرتاض 
أحيد الحواجز األمنية شيايل السيويداء، 
مجموعية  مين  عنيارص  يدييره  اليذي 

الحركية. “فلحيوط”، ألعضياء يف 

وشيهدت املحافظية، منيذ 12 مين أيلول 
امليايض، توترًا بين مجموعية "فلحوط" 
وفصييل "مكافحة اإلرهياب"، بعد متّكن 
الفصييل مين أرس عنير يتبيع ملجموعة 
حيول  ليه  اعرتافيات  وبيّث  "فلحيوط" 
نيتيه اسيتهداف عنيارص القيوة بأمر من 

"فلحوط".
التابيع  العنير  اعرتافيات  وتضّمنيت 
لي"فلحيوط" حيازتيه عيى بطاقية أمنية 
تابعية لي"شيعبة املخابرات العسيكرية" 
باإلضافية إىل كمية من الحشييش املخدر 
املخيدرة وبعيض  وميادة "الكريسيتال" 

أنيواع املمنوعيات.

وبالتزامن ميع التوترات التيي تحدث بن 
الحين واآلخير تتوقف عملييات الخطف، 
ولكنهيا تعاود الظهيور من جدييد مجرد 
انتهياء التوتير، وتبقيى السيويداء غارقة 
يف دوامية منيذ عدة سينوات حين بدأت 

ظاهيرة الخطيف بالظهور.
وتشيهد محافظية السيويداء حالية مين 
الفلتيان األمنيي، يف ظل هيمنية عصابات 
املدينية،  عيى  األمنيية  للمفيارز  تابعية 
والتيي توازيهيا فصائيل محليية مقاتلة، 
وغالبًيا ميا تشيهد املحافظة توتيرات بن 
املجموعيات املدعومية من قبيل مخابرات 

النظيام السيوري وفصائيل محليية.

السويداء.. ارتفاع في حاالت الخطف يثير مخاوف األهالي

 مع موسم المؤونة الشتوية  

غط على األهالي واألسواق في حلب
ّ

"خّوات" الحواجز تزيد الض

حلب - صابر الحلبي   

وضعيف  املعيشيية  الظيروف  تجتميع 
الدخيول ميع ارتفياع األسيعار لتضييف 
يف  الخضيار  بييع  أسيواق  إىل  ضغطًيا 
حليب، ويزييد مين هيذا الضغيط تليك 
الحواجيز  بهيا  تتسيبب  التيي  العراقييل 
العسيكرية التي تفرض "خيّوات" مقابل 
مرور شياحنات نقيل املنتجيات الزراعية 

مبصادرتهيا.  تقيوم  أو 
يف  خضيار  تاجير  عاًميا(   51( محميد 
سيوق "الهال" بحليب قال لعنيب بلدي، 
"لين نسيتطيع السييطرة عى األسيعار، 
محّملية  سييارة  مصيادرة  متيت  وإذا 
حسيابنا،  عيى  ذليك  يكيون  بالخضيار 
ولذليك نضطير لرفيع السيعر لتعوييض 
الخسيارة، واملُرسيل ال يتكليف بدفع جزء 
مين الخسيارة، وهيو غير مسيؤول عن 

الحمولية".  مصيادرة 
تصيل السييارات املحّملية بالخضيار من 

ريفيي حليب الرشقيي والجنيويب، ولكن 
خيال مرورهيا عير الحواجيز األمنيية 
التابعية للنظام السيوري، تُفيرض عليها 

مباليغ مقابيل السياح لهيا باملرور.
ويف حيال تعّنت السيائقن تتيم مصادرة 
الخضيار، وهيو ميا يدفيع تجيار سيوق 
الفرعيية  األخيرى  واألسيواق  "الهيال" 
إىل رفيع سيعر خرضاواتهيم لتعوييض 

الخسيارة.

المواطن يدفع الفاتورة
مل تسيتطع قمير رشاء خيرضاوات مين 
أجل متوينهيا لفصل الشيتاء، وعادت إىل 
منزلهيا وهيي تفكر كيف سيتحاول إعداد 
املؤونية، خاصية أن األسيعار مرتفعة يف 
األسياس وترتفيع بشيكل يوميي ومل يعد 
باسيتطاعتها رشاء أي يشء، إذ إن بعيض 
الخضيار تلزمها ميواد أخيرى لتجهيزها.

فليفلية وزييت  "يلزمنيي جيوز ودبيس 
املكيدوس  أصنيع  أن  أردت  إذا  زيتيون 

املكّونيات  هيذه  ورشاء  الشيتاء،  لفصيل 
مكليف"، قالت قمر )48 عاًميا(، وهي ربة 
منيزل مين مدينية حليب، لعنيب بليدي.

ال يكفيي راتيب زوج قمر مليروف ثاثة 
لاسيتدانة  العائلية  وتضطير  أسيابيع، 
لتغطيية مصارييف الشيهر، بحسيب ما 
السييدة، لذليك سيوف تعتميد  أضافتيه 
عيى رشاء ميا يليزم العائلية مين املؤونة 

بكمييات قليلية خيال فصل الشيتاء.
وأشيارت إىل أنهيا سيتضطر إىل البحيث 
عين بدائيل واالسيتغناء عن بعيض أنواع 
و"املكيدوس"  الجبنية  مثيل  املؤونية 

والكوسيا. املحفيور  والباذنجيان 

محاوالت للتموين
تُعيّد ميادة دبيس الفليفلية واحيدة مين 
ميواد املؤونية التيي تُسيتهلك وتدخل يف 
مكّونيات الطعيام عيى املوائيد الحلبية، 
ولكين تكاليفهيا املرتفعية دفعيت بعض 
خيال  عنهيا  االسيتغناء  إىل  العائيات 

البعيض  فّضيل  بينيا  الحيايل،  العيام 
يشيرتي  أن  عيى  قليلية  كميية  متويين 

الكمييات التيي اعتياد رشاءهيا.
يف  الواحيد  الكيلوغيرام  سيعر  يبليغ 
األسيواق مين دبيس الفليفلة نحو تسيعة 
آالف ليرة سيورية، وميع ذليك، تفّضيل 
مرييم )58 عاًميا( مين مدينية حليب، أن 

تصنعيه بيدهيا.
أثيق  السييدة لعنيب بليدي، "ال  وقاليت 
وأفّضيل  األسيواق  يف  املباعية  باملؤونية 
اضطير  وإن  املنيزل،  يف  صناعتهيا 
امليال  مين  مبلًغيا  سأسيتدين  األمير 
ليرشاء الخضيار والعميل عيى متوينها، 
الفليفلية،  ودبيس  املخليات  خصوًصيا 
مين  البنيدورة  أشيرتي  أن  وسيأحاول 
أجيل طبخهيا وحفظهيا يف قطرمييزات 

الثاجية". يف  ووضعهيا 
وتحدثت عين تخزينها امللوخيية والبامية 
وبعيض  والنعنياع  والبصيل  والثيوم 
املؤونية التيي اشيرتتها بأسيعار مقبولة، 
إذ اعتميدت عيى أبنائها الذيين يعملون، 
والذين يقتطعيون لها جزًءا مين رواتبهم 

مين أجيل رشاء مسيتلزمات املنزل.
تتوقع السييدة أنهيا لن تسيتطيع متوين 
كل ميا تحتياج إلييه لفصيل الشيتاء، ألن 
ذليك يتطليب مبليغ ثاثية مايين ليرة 
سيورية ونصف لتجهيزهيا بالكامل، إىل 

جانيب تكالييف رشاء امليازوت للتدفئة.
إىل  شيخص  ملييون   13.4 ويحتياج 
سيوريا،  أنحياء  جمييع  يف  املسياعدة 
ووصليت االحتياجيات اإلنسيانية ملاين 
السيورين إىل أعيى مسيتويات لها منذ 

بدايية الحيرب، بحسيب أرقيام أمميية.

الغالء يضعف الّسوق 
إىل جانيب حرميان األهيايل مين تخزين 
املؤونية لفصيل الشيتاء، يتسيبب ارتفاع 
األسيعار يف فقيدان األسيواق للعديد من 
أنيواع الخضيار، لعيدم قيدرة البائعين 
أسيواق  يف  وطرحهيا  رشائهيا  عيى 
األحيياء  خصوًصيا  الشيعبية،  األحيياء 

الرشقيية التيي يعييش سيكانها أوضاًعا 
مرتديية. معيشيية 

بعيض  يف  عاًميا(   39( إرساء  تبحيث 
لتموينهيا،  خيرضاوات  عين  األسيواق 
أن  سييا  ال  طلبهيا،  تجيد  ال  ولكنهيا 
األسيواق الشيعبية تفتقر إىل الخرضاوات 
الطازجية، حييث تعتميد تليك األسيواق 
عيى الخيرضاوات التيي تأيت إىل سيوق 
عيى  البضاعية  ييوزع  اليذي  "الهيال" 
األوىل. الصبياح  ميع سياعات  األسيواق 

الكثير من األهيايل باتيوا يفّضلون رشاء 
الخضيار يف وقيت متأخر مين اليوم، ألن 
البائعين يفّضليون يف نهاية الييوم بيع 
بضاعتهيم بيرأس امليال، عيى أن تبقيى 

الخضيار عندهيم وتتلف.
لين  إنهيا  بليدي،  لعنيب  إرساء  وقاليت 
للشيتاء مين  الطعيام  تسيتطيع متويين 
الخضيار املباعية يف األسيواق، ألنهيا ال 
تنفيع للتمويين، ومعظمهيا ذابلية تُبياع 
بنفيس سيعرها، وحتيى ليو كانيت كمية 
اليرشاء كبيرة فيإن سيعرها ال يتغير. 
وكان رئييس دائيرة األسيعار يف مديرية 
املسيتهلك  وحايية  الداخليية  التجيارة 
مبحافظية حليب، مميدوح مييرس، قيال، 
يف 30 مين آب امليايض، إن املطليوب من 
التجيار يف ظيل ارتفياع أسيعار السيلع 
املتكيرر، تخفيض هواميش أرباحهم قدر 

ن. اإلمكا
وأضياف مييرس، يف حدييث إىل إذاعية 
“ميليودي إف إم”، أن مناشيدتهم للتجار 
تيأيت مين أجيل “مسياعدة املسيتهلكن 
عيى اليرشاء، وتخفييف العيبء عنهم”، 
باإلضافية إىل خلق جو من املنافسية بن 
التجيار، وزييادة يف إقبيال املسيتهلكن.

سيوريا  يف  األسيعار  معظيم  وتشيهد 
ارتفاعيات متكررة ملعظم املواد األساسيية 
اليوميية التيي يحتياج إليهيا املواطنيون، 
دون حليول رسيمية ميكنهيا أن تخفيف 
من صعوبية الوضيع املعييي، وانعدام 
القيوة الرشائية لدى املقيمين يف مناطق 

النظام. سييطرة 

رجل سوري مسن يحمل أكياس بيده قرب القصر البلدي في حي المشارقة بحلب شمالي سويا - 2021 )عنب بلدي\ صابر الحلبي(
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نبيل محمد

كل يش يهيون يف بياد تعييش فيهيا إال 
فقيدان األميان، ميكين احتيال انقطياع 
الكهربياء واملياء وعيدم توفير الخدمات، 
وانتشيار الفقر وتفيي الفسياد العلني، 
ولكين ال ميكين احتيال فقيدان األميان. 
الفنيان  يجيده  اليذي  األميان  يفتقير 
السيوري عباس النوري ميرًرا للبقاء يف 
وطنيه إىل املعنى وفق أي تفسير بسييط 
للمصطليح، ما هيو األميان إًذا، إن افتِقَدت 
مقوميات الحيياة تليك التيي يعياين منها 
الفنيان وغره من السيورين املقيمن يف 

اليوم؟ البياد حتيى 
 FM يف لقياء أجرتيه معيه إذاعية شيام
مؤخيرًا، يبحيث عبياس النيوري الهثًا عن 
لربيط  سيوريا،  مغادرتيه  عيدم  ميرر 
القضيية تيارة باألميان اليذي يشيعر بيه 
حتى الييوم، ثم بيي "النكاييا" باآلخرين، 
ثيم عيدم اسيتعداده النفيي للمغيادرة، 
لكنيه يعتير نفسيه جيزًءا مين صميود 
البياد، وسييادتها، وهنيا يعيرّف أيًضيا 
دون  سييمّر  شيكليًا  تعريًفيا  السييادة 
تعقييب كونيه يعيرف ضمنيًا أن أحيًدا لن 
يعّقيب علييه رغم سيهولة ذليك، فهو يف 
النهايية يجيري الحيوار يف إذاعية تابعة 
عين  بعييًدا  آلرائيه  تصّفيق  لنجوميتيه 
التعقييب عليهيا. السييادة هيي الحيدود 
والعليم والنشييد.. ليك أن تتخييل هيذه 
الييوم،  كسيورية  بليد  يف  إًذا  السييادة 
يصعيب عى أحد رسيم خريطية واضحة 

ليه وللقيوى املسييطرة فييه.
قيد يبدو أن نقياش أفكار ومقيوالت فنان 
سيوري ذي مواقيف وآراء معروفية بعيد 
عرش سينوات ميا حيّل يف بياده كاًما 
مكيروًرا غير ذي معنيى، لكين ماحقية 
طبقة مين الفنانين الفاعلين يف امليديا، 
النظيام  عين  الدفياع  يف  والحارضيين 
السيوري يف كل محرض، تأخذنيا باتجاه 
تقيييم الحلول واملخارج التيي يجرتعونها 
للثبات عيى مواقفهم يف ظيل التطورات 
يف  امليياه  صنابير  متيس  باتيت  التيي 
حاماتهم، والوقود يف سيياراتهم، ولدى 
مصطلحيات  بالتحدييد  النيوري  عبياس 
مرنة قيادرة عيى تطوير نفسيها بهدوء، 
وقيادرة أن تعطي نفسيها املعنيى الجاهز 

يف كل موقيع.

الجيدارة  انعيدام  سيوريا  يف  املشيكلة 
يف قييادة املجتميع، املشيكلة أيًضيا حيل 
االتحاد النسيايئ ومنظمة طائيع البعث 
)تجيدر اإلشيارة إىل أن املنظمية مل تحيل 
أصيًا(، من يشيّكل اليرأي العيام؟ ما هو 
مطليب املواطين؟ لكل تلك األسيئلة أجوبة 
ال تسيتدعي مغيادرة الباد وفيق النوري.
يطاليب الفنيان بالحريية، بيكل معانيها، 
وحريية  بالعلين،  اليرأي  إبيداء  حريية 
إنشياء قنيوات تلفزيونيية، سيتمّكن مين 
محيي،  سيوري  دراميي  سيوق  إنشياء 
فالتعوييل عيى أسيواق الخيارج ال يبني 
فًنيا حقيقيًا، حسيًنا إًذا ما مشيكلة الفنان 
مع مين طالبيوا بالحريية؟ أومل تكن هي 
املطليب الرئييي والجوهيري للجاهر 
السيورية التيي انتفضيت ضيد النظيام، 

اليذي ال ميليك الجيدارة بقييادة املجميع 
قوله؟ وفيق 

عميل  إن  الفنيان  عين  الفين  يسيقط 
مختصيون،  لهيا  السياسية  بالسياسية، 
أميا الفنيان فيعميل يف املجيال الثقيايف 
ميرشوع  ليه  يكيون  أن  يجيب  ال  اليذي 
آخير سيواه، بهيذه املقولة ينتقيد النوري 
زمياءه الذيين خاضوا يف السياسيية يف 
الخيارج، وينفيي وجيود تواصيل معهم 
رغيم أنيه يحيرتم أن يكيون لهيم رأيهيم 
السييايس، كيا ليه رأييه أيًضيا، فهيذا 
مين تبعيات الحريية التيي يطاليب بها، 
رشوطهيا  مين  أن  يبيدو  التيي  الحريية 
أن تكيون حريية رسيمية، ممنوحية مين 
واملؤسسيات،  القانيون  الدولية مبوجيب 
الجمهيور  بهيا  ينعيم  التيي  فالحريية 

االجتاعيي،  التواصيل  وسيائل  عيى 
إذ  لهيا،  قيمية  ال  مجيرد حريية شيكلية 
لتخرييب  وجيدت  إمنيا  الوسيائل  هيذه 
مجيرد  هيي  لتشيكيله،  ال  العيام  اليرأي 
ال  تشيويهية،  أهدافهيا  طارئية  قنيوات 
التقليديية  اإلعيام  وسيائل  عين  تغنيي 
التيي تتييح التعبير عين اليرأي.. لكين 
لألسيف ال ميكين لقنياة إعاميية الوجود 
"الدبكية"،  نطياق  خيارج  سيوريا  يف 
وفيق تعبير الفنيان، ووفيق ذليك أيًضا 
ريثيا  االنتظيار  فقيط  الجمهيور  عيى 
تتيح املؤسسية الرسيمية الحريية قانونًا، 
والخضيوع للعذابيات اليوميية والصير 
وعيدم مغيادرة البياد التي تنعيم بنعمة 
األميان الذي ميا زال موجوًدا يف سيوريا 

النيوري عبياس  وبشيهادة 

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 مستمًرا 

حتى اليوم، وال تبدو له نهاية قريبة 
حتى اآلن.

التدخل الرويس املبارش اعتباًرا من 
30 من أيلول 2015 ساعد إيران 
والنظام عىل استعادة السيطرة 

عىل %60 من األرايض السورية، 
وساعدهام أيًضا 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 

اليابانيتني.  هريوشيام وناغازايك 
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 
قرًسا كورقة ضغط عىل املجتمع 

السوري املعارض، وتساعد النظام 
عىل االحتفاظ بهم لفرض رشوط 

استمرار االحتالل، وإلجبار السوريني 
عىل القبول باستمرار نظام املخابرات 

وتربئة مجرميه، مقابل اإلفراج 
مستقباًل عن املعتقلني واملختفني 

قرًسا يف رساديب "األمن العسكري" 
و"الجوي" ومختلف أنواع املخابرات 

التي ابتكرتها قريحة حافظ األسد 
لخنق السوريني إىل األبد.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان"، يف 30 من أيلول املايض، 

تقريرها السنوي السادس املفّصل 
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 4018 مدنًيا 
بينهم أطفال ونساء، ومتكّنت من 

إنقاذ 8272 مدنًيا أُصيبوا جراء 
القصف والغارات الروسية".

ورغم دعم الروس لنظام بشار 
األسد واعتباره رئيًسا رشعًيا لسوريا 

بعد كل الجرائم ضد اإلنسانية التي 
ارتكبها، فإنها تستدعيه بال مواعيد، 
وتستقبله دون رفع العلم السوري، 
وتعرّضه ملواقف علنية مهينة، أسوة 

بسلوك املحتل اإليراين الذي ابتكر هذه 
املعاملة لنظام األسد ولرئيسه، وهو 

الذي يقبل صاغًرا 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- 

الرتكية التي ُعقدت يف 29 من أيلول 
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 

قّدرته بثالثة أشهر فقط، ولكنه ال 
يزال مستمًرا بعد ست سنوات، وقد 
يستمر إىل سنوات مقبلة، ورمبا ال 

ينتهي إال بانسحاب يشبه االنسحاب 
الرويس من أفغانستان!

رأي وتحليل

ست سنوات من الجرائم الروسية في سوريا

الحرية عندما يطالب بها عباس النوري

)FM الممثل السوري عباس النوري مع المذيع عطية عوض في مقابلة مع إذاعة شام إف إم  - 4 آب 2021 )شام
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توفر بعض الجامعات الرتكية 
مقاعد دراسية لخريجي 

جامعات الشامل السوري 
إلكامل دراساتهم العليا، 

لدرجتي املاجستري والدكتوراه،

 بأربع طرق:
- تسجيل الطالب للدراسة يف 

الجامعة بشكل مبارش دون 
وساطة الجامعة أو مؤسسات 

املجتمع املدين.
- اتفاقيات تعاون بني 

الجامعات الرتكية والجامعات 
السورية العاملة يف الشامل. 
- التسجيل يف الجامعات عرب 

 Türkiye( إدارة املنح الرتكية
 .)Bursları

- مذكرات تعاون بني منظامت 
مجتمع مدين والجامعات 

الرتكية

درجـة  دراسـة  أنهـى  بعدمـا 
البكالوريوس يف الهندسـة الكيميائية 
األوىل عـىل  املرتبـة  2020 مـع  عـام 
وطالـب  املهنـدس  حصـل  دفعتـه، 
املنحـدر  مرنـدي،  معتـز  املاجسـتري 
مـن مدينـة حلب، عـىل فرصـة إكامل 
مبوجـب  تركيـا،  يف  العليـا  دراسـاته 
"الشـام"  جامعـة  وّقعتهـا  اتفاقيـة 
الخاصة التـي تخرج منهـا مع جامعة 

الرتكيـة.  "كارابـوك" 
دخـل معتـز إىل األرايض الرتكيـة مـن 
الحـدودي  السـالمة"  "بـاب  معـرب 
اإلغاثـة  "هيئـة  منظمـة  بوسـاطة 
الرتكيـة" )İHH(، ومل تشـهد رحلتـه 
الدراسـية الجديـدة أي عوائـق سـوى 
طلـب مـن الجامعـة بالحصـول عـىل 
وثيقـة االعـرتاف بشـهادة التخرج من 
جامعته السـورية من مجلـس التعليم 

 .)YÖK( الـرتيك  العـايل 
مل يسـتطع املهنـدس الشـاب وزمالؤه 
الفرصـة  الذيـن حصلـوا عـىل نفـس 
الوثيقـة  عـىل  الحصـول  الدراسـية 
املطلوبة، بسـبب عدم اعـرتاف مجلس 
بالشـهادات  الـرتيك  العـايل  التعليـم 
الصـادرة عـن الجامعـات يف الشـامل 
السـوري، وال يـدري مـا إذا كانت هذه 
الوثيقة سـتعوق تحصيلـه العلمي يف 

تركيـا أم ال. 
مؤخـًرا، علـم املهنـدس أنه سـيحصل 
عـىل شـهادة مـن جامعـة "كارابوك" 
الدكتـوراه  درجـة  دراسـة  تخّولـه 
الحًقـا، وقال لعنب بلـدي، إن االعرتاف 
يف  السـورية  الجامعيـة  بشـهادته 
تركيـا أمـر غـري معـروف بعد، وسـط 
حديث عـن إمكانية عمله يف املنشـآت 
الخاصـة، وإمكانية  الرتكية  والرشكات 
ترشـيح اسـمه كطالـب للحصول عىل 

الجنسـية الرتكيـة. 
االعـرتاف  بقضيـة  معتـز  يهتـم  وال 
بشـهادته، حسـبام قال، إذ كان يدرس 
يف جامعـة غـري معـرتف بشـهادتها، 
لكن مـا يهتـم له هـو الخـربة العملية 
التـي سـيحصل عليهـا مـن التدريـب 
يف تركيـا )سـتاج(، والتـي سـيحملها 
معـه عنـد عودتـه إىل سـوريا ليعمـل 

كمـدّرس يف إحـدى الجامعـات. 

ال اعتراف إلى اآلن
أو  الرتكيـة  الجامعـات  تعـرتف  مل 
مجلـس التعليم العايل الـرتيك )يقابل 
وزارة التعليـم العـايل يف بعض الدول( 
بالشـهادات الصـادرة عـن الجامعـات 
الشـامل  يف  الخاصـة  أو  الحكوميـة 
الغـريب السـوري بشـكل رسـمي إىل 

اآلن. 
لكـن بعـض الجامعـات الرتكيـة تقبل 
بعـض الخريجـني إلكـامل دراسـاتهم 
العليا فيهـا بعد توقيعهـا بروتوكوالت 
السـورية،  الجامعـات  مـع  تعـاون 

التـي  الدراسـية  املنـح  إطـار  يف  أو 
التابعـة  الرتكيـة  املنـح  إدارة  تقدمهـا 
لـ"رئاسـة أتـراك املهجـر واملجتمعـات 
ذوي القـرىب" )YTB(، يف خطـوة مل 
يُحـدد بعد مـا إذا كانت اعرتاًفا رسـمًيا 

بشـهادات هـؤالء الطـالب أم ال. 
والعاملـني  الطـالب  آمـال  وتتعلّـق 
بالشـامل  العـايل  التعليـم  قطـاع  يف 
عـىل  الـرتيك،  باالعـرتاف  السـوري 
تدعـم  الرتكيـة  السـلطات  أن  اعتبـار 
عـرب  املنطقـة  يف  العـايل  التعليـم 
الصـادرة  الثانويـة  الشـهادات  قبـول 
يف  للتسـجيل  املحليـة  املجالـس  عـن 
جامعاتهـا، والسـامح بشـكل محدود 
إىل  بالعبـور  للطـالب  رشوط  ووفـق 
جامعاتهـا،  يف  للدراسـة  أراضيهـا 
لجامعـة  وأقسـام  كليـات  وافتتـاح 

سـوريا.  يف  تركيـة  حكوميـة 
ويف حزيـران املـايض، أعلنـت جامعة 
مـن  الثانيـة  الدفعـة  إيفـاد  "إدلـب" 
املقبولـني  العليـا  الدراسـات  طـالب 
يف املنحـة الرتكيـة إىل تركيـا، بعـد أن 
أوفـدت 30 طالًبـا من حملـة اإلجازات 
الجامعيـة واملاجسـتري عقـب قبولهم 
يف املنحـة الرتكيـة، يف ترشيـن األول 

 .2020
أعلنـت  املـايض،  آذار  مـن   10 ويف 
مؤسسـة "تعليـم بـال حـدود- مـداد" 
قبـول مجموعة مـن خريجـي جامعة 
"حلـب يف املناطـق املحـررة" مبرحلة 
الدراسـات العليـا يف جامعـة "غـازي 
عينتـاب" الرتكيـة، بنـاء عـىل اتفاقية 
املؤسسـة  بـني  مشـرتكة  تعـاون 

والجامعـة. 
وتقـدم طـالب مـن خريجـي جامعـة 
تركيـة  جامعـات  إىل  الحـرة"  "حلـب 
وجـود  دون  وُقبلـوا  فيهـا،  للدراسـة 
مذكـرات تعـاون بـني جامعـة "حلب" 
وهـذه الجامعات، بحسـب نائب رئيس 
الجامعـة للشـؤون اإلداريـة وشـؤون 

الطـالب، ضيـاء القالـش. 
وقـال القالـش لعنـب بلـدي، إن اتفاًقا 
الحـرة"  "حلـب  جامعـة  بـني  ُوّقـع 
وبعـض الجامعـات الرتكيـة عىل قبول 
يف  الجامعـة  خريجـي  مـن  طـالب 

برامـج الدراسـات العليـا لديهـا. 
وتحـدث عـن التواصـل مـع عـدد من 
عقـد  أجـل  مـن  الرتكيـة  الجامعـات 
اتفاقيـات تعاون يف مجـاالت متعددة، 
أن  إىل  مشـريًا  الطـالب،  قبـول  منهـا 
الجامعـة  تعـرتض  التـي  الصعوبـة 
جامعـات  يف  ُقبلـوا  الذيـن  والطلبـة 
تركيـة هـي إذن الدخـول إىل األرايض 

الدراسـة. ملتابعـة  الرتكيـة 
وال يُعتـرب اسـتكامل الدراسـات العليا 
لخريجـي جامعات الشـامل السـوري 
يف الجامعـات الرتكيـة اعرتاًفـا بهـذه 
الجامعـات، وإمنـا هو فرصـة تقدمها 
السـوريني  للطـالب  الجامعـات  هـذه 

ملتابعـة تحصيلهم العلمـي، عن طريق 
مجتمـع  مؤسسـات  بـني  عالقـات 
الشـامل مـع  أو جامعـات يف  مـدين 
املديـر  بحسـب  الرتكيـة،  الجامعـات 
اإلداري للمنـح الطالبيـة يف مؤسسـة 

"مـداد"، أحمـد إسـامعيل. 
إن  بلـدي،  لعنـب  إسـامعيل  وقـال 
لخمسـة  سـجلت  "مـداد"  مؤسسـة 
طـالب مـن خريجـي جامعـة "حلب" 
عـن  عينتـاب"  "غـازي  جامعـة  يف 
طريـق بروتوكـول مع الجامعـة، كون 
الجامعـة  كليـات  تدعـم  املؤسسـة 
الرتكيـة يف الداخـل السـوري ومتنـح 

التدريسـية. للكـوادر  رواتـب 
اآلن  مهـددون  الطـالب  هـؤالء  لكـن 
بالفصـل، بسـبب طلب رئيـس جامعة 
منهـم  الجديـد  عينتـاب"  "غـازي 
تزويـد الجامعـة باعـرتاف بإجازاتهـم 
مجلـس  مـن  السـورية  الجامعيـة 
أمـر  وهـو   ،)YÖK( العـايل  التعليـم 

فعلـه.  عـن  يعجـزون 
وأضاف إسـامعيل أن أغلـب الجامعات 
الطـالب  مـن  اآلن  تطلـب  الرتكيـة 
السـوريني اعرتاًفـا تركًيا بشـهاداتهم، 
ورشوط قبول الطالب تختلف بحسـب 

الجامعـة وأحيانًـا بحسـب إدارتهـا. 
مـع  عالقـات  إنشـاء  أن  وأوضـح 
الجامعـات الرتكيـة ووجـود مفاوضات 
معهـا يُيـرّس قبـول الخريجـني إلكامل 
متـاح  األمـر  إن  إذ  فيهـا،  دراسـتهم 
بشـكل مسـبق، وهـذا األمر اسـتفادت 
منه جامعـة "إدلب" واسـتطاعت إيفاد 
العـدد األكرب مـن الخريجـني إىل تركيا. 

أوضـح رئيـس جامعـة  مـن جهتـه، 
"إدلـب"، الدكتـور أحمـد أبـو حجـر، 
يف حديـث إىل عنـب بلـدي، أن قبول 
يتـم  تركيـا  إىل  املوفديـن  الطـالب 
مبوجـب اتفاق بـني الجامعـة وإدارة 
تعمـل  التـي   )YTB( الرتكيـة  املنـح 
مبعظـم  الخريجـني  قبـول  عـىل 
الجامعـات  ومعظـم  االختصاصـات 

الرتكيـة.  الحكوميـة 
القبـول  إن "هـذا  أبـو حجـر،  وقـال 
أو اعـرتاف  هـو عبـارة عـن اعتـامد 
جامعـة  عـن  الصـادرة  بالشـهادة 

)إدلـب(". 
فقـط  ليـس  االعـرتاف  أن  وأضـاف 
بدرجـة  "إدلـب"  جامعـة  لشـهادة 
لدرجـة  وإمنـا  البكالوريـوس 
يسـتطيع  إذ  أيًضـا،  املاجسـتري 
الدكتـوراه  درجـة  متابعـة  الطالـب 
املاجسـتري مـن  عنـد حصولـه عـىل 

 . معـة لجا ا
"االعتـامد"  هـذا  أن  إىل  وأشـار 
موجـود خـارج إطـار املنـح، فهنـاك 
العديـد مـن الطـالب املتخرجـني مـن 
جامعـة "إدلـب" ويرغبـون مبتابعـة 
توقيـع  دون  مـن  العليـا  الدراسـات 

 ."YTB"عقـد مـع الــ
مـع  التنسـيق  مـن  الكثـري  وهنـاك 
جامعـات وعضويات واتحـادات عىل 
شـهادة  "معتمـدة  العـامل  مسـتوى 
معرتفـة  وليسـت  إدلـب،  جامعـة 
بها"، بحسـب أبـو حجر، الـذي اعترب 
أن الشـهادات التـي متنحهـا الجامعة 

العلمـي".  محتواهـا  يف  "قويـة 

يف  الطـالب  أمـام  الخيـارات  تتعـدد 
للدراسـة  سـوريا  غـريب  شـامل 
الجامعية، يف بقعة جغرافية تسـيطر 
عليهـا حكومتـان مدنيتـان وجهـات 
عسـكرية عـدة، مـع تعـدد الجامعات 

املنطقـة. يف  العاملـة 
هـذه الخيـارات تنحـرس مـع انتهـاء 
الخطـوة  مـن  واالقـرتاب  املرحلـة 
مبوجبهـا  يحصـل  التـي  األخـرية 
الطالـب عىل إجـازة جامعيـة معرتف 
بهـا محلًيا فقط، ليجد الخريج نفسـه 
توظيـف  إمـا  طـرق،  مفـرتق  أمـام 
وإمـا  محلًيـا  العمـل  يف  شـهادته 
السـعي للحصول عىل فرصة للدراسة 

أو العمـل خـارج حـدود املنطقـة.  
السـفر  إمكانيـة  محدوديـة  ومـع 

ظـل  يف  التنقـل،  حريـة  وغيـاب 
الـرشوط التـي تفرضهـا الحكومـات 
والجـارة  العـامل بشـكل عـام  حـول 
الرتكية بشـكل خـاص، يرّجـح العديد 
مـن الطـالب البقاء للعمل أو الدراسـة 
السـوري، مـا يخفـض  الشـامل  يف 
باالعـرتاف  اهتاممهـم  درجـة  مـن 

لشـهاداتهم.  الخارجـي 
االهتامم بقضية االعـرتاف باإلجازات 
مـع  الواجهـة  إىل  يعـود  الجامعيـة 
تركيـة مـن طـالب  طلـب جامعـات 
الشـامل  جامعـات  مـن  تخرجـوا 
ويكملون دراسـتهم فيها اآلن، اعرتاًفا 
تركًيا بشـهاداتهم، ما سـيحدد مصري 
الـدرايس خـارج حـدود  مسـتقبلهم 

املنطقـة. 

يف حزيـران 2019، أعـّدت عنب بلدي 
الشـامل..  بعنـوان "جامعـات  ملًفـا 
مسـتقبل معلّـق باألزمـات"، رصدت 
فيـه أبرز املشـكالت التي يعـاين منها 
واقـع مؤسسـات التعليـم العايل يف 
الشـامل، ورصدت مدى رضـا الطالب 

عـن عمل هـذه املؤسسـات. 
ويف هـذا امللـف، تسـلّط عنـب بلـدي 
االعـرتاف  قضيـة  عـىل  الضـوء 
الجامعيـة  باإلجـازات  الخارجـي 
الشـامل  جامعـات  عـن  الصـادرة 
السـوري العامة والخاصـة، وتناقش 
مـع مسـؤولني جامعيـني املسـاعي 
املنطقـة  بجامعـات  لالعـرتاف 
هـذه  تواجـه  التـي  والصعوبـات 

. عي ملسـا ا

الرحمـن  عبـد  الجامعـي  األسـتاذ 
عـرب  منشـور  يف  أوضـح  الحـاج، 
أن  بـوك"  "فيـس  يف  صفحتـه 
إقـرار  هـو  بالجامعـة  االعـرتاف 
عـن  تصـدر  التـي  الشـهادة  بـأن 
جامعـة معّينـة هـي شـهادة تتمتع 
باملصداقيـة فيـام يتعلـق مبؤهالت 
حاملهـا، ومطابقتـه ملعايري الجودة 
املعتمـدة يف مجلـس التعليم العايل 
لدولـة مـا أو وزارة التعليـم العـايل 

دولـة(.  كل  نظـام  )حسـب 
وصدور قـرار بـ"اعتـامد" الجامعة 
والتعامـل  بهـا  "االعـرتاف"  يعنـي 
قـرار  يصـدر  أن  ويجـب  معهـا، 
الرسـمية  الجهـة  مـن  االعتـامد 
بالتعليـم  الدولـة  يف  املختصـة 
العـايل )مجلـس التعليـم العايل أو 

العـايل(. التعليـم  وزارة 

وبـنّي الحـاج أن االعـرتاف درجات، 
ُرخصـت  التـي  الدولـة  اعـرتاف 
الجامعـة عـىل أراضيهـا واعُتمـدت 
من قبـل الهيئـة الرسـمية املختصة 
بالتعليـم العـايل بالبـالد هـو أدىن 
سـاري  إنـه  إذ  االعـرتاف،  درجـات 

املفعـول فقـط عـىل أراضيهـا.
التـي  الدولـة  خـارج  واالعـرتاف 
ُرخصـت واعُتمـدت فيهـا، ويتطلب 
الحصـول عـىل اعتـامد أو اعـرتاف 
من إحـدى هيئات االعتـامد الدولية 
هيئـات،  )روابـط،  بهـا  املعـرتف 
ويبقـى  اتحـادات(،  مؤسسـات، 
اعتـامًدا محـدوًدا يف حـدود الـدول 
التـي تعـرتف بهيئـة االعتـامد التي 

حصلـت منهـا عليـه.
وال ميكـن التقديـم عـىل االعتـامد 
خـارج حـدود الدولة املسـجلة فيها 

الدفعـة  تخـرج  بعـد  إال  الجامعـة 
ثـالث  )مـن  الطـالب  مـن  األوىل 
بعـض  لـدى  األقـل  عـىل  كليـات 
خمـس  مـرور  بعـد  أي  الروابـط(، 
سـنوات عـىل األقـل عىل إنشـائها، 
أو  االعـرتاف  عـىل  والحصـول 

سـنوات. يتطلـب  قـد  االعتـامد 

غياب "وثيقة اعتراف" تركية 
يهّدد طالًبا بالفصل

ماذا يعني االعتماد واالعتراف بالجامعة؟

https://www.enabbaladi.net/archives/517128
https://www.enabbaladi.net/archives/517128
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تحـاول  التـي  الجامعـات  تضـع 
معهـا  التعـاون  الشـامل  جامعـات 
مـن أجـل الحصـول عـىل اعـرتاف بها 
مبالـغ  يف  تتمثـل  التـي  رشوطهـا، 
مصدقـة  رسـمية  أوراق  أو  مرتفعـة، 
مـن جهـة حكوميـة تعـرتف بهـا، أو 
أن تكـون الجامعـة قـد خرّجـت عـدًدا 
معّيًنـا مـن الطـالب، وهـي رشوط مل 
تسـتطع معظـم الجامعـات السـورية 

 . تحقيقهـا
لـه  سـيايس،  قـرار  واالعـرتاف 
متطلبـات عديـدة، منهـا نسـبة أعداد 
الدكتوراه واملاجسـتري،  الطالب وحملة 
وكيفيـة وضع األسـئلة، وعـدد املخابر 

اإلداريـة. والتقسـيامت 
شـامل  الجامعـات  جميـع  وتسـعى 
عـىل  الحصـول  إىل  سـوريا  غـريب 
توفـق  مل  اآلن  حتـى  لكـن  اعتـامد، 
أي جامعـة بالحصـول عـىل اعـرتاف 
عـىل  حصـل  وجميعهـا  حقيقـي، 
اعرتافـات جزئية من بعـض الجامعات 
عـن طريق عالقـات توأمة أو مشـاركة 
أو تعـاون علمـي، مـع وعـود "قوية" 
بوجـود اعرتافـات يف املراحـل املقبلة، 
"مـاري"  جامعـة  رئيـس  بحسـب 

الطويـل.  خالـد  الدكتـور  الخاصـة، 
وقـال الطويـل، يف حديـث إىل عنـب 
بلـدي، إن بعض الجامعـات التي أرادت 
اعرتاًفـا  "مـاري"  تعطـي جامعـة  أن 
طلبـت مبالغ كبرية، وسـيرتتب قسـم 
مـن هـذه املبالـغ عـىل الطـالب، ولـن 

يكونـوا مسـتعدين لدفعهـا. 
وأضـاف أن الطالـب الـذي يـدرس يف 
جامعـات الشـامل مقتنع أنه سـيعمل 
يف هـذه املنطقـة وال يهمـه موضـوع 
الناحيـة  مـن  أمـا  كثـريًا،  االعـرتاف 
العلميـة فهـو يتلقى معلومـات علمية 
"ممتـازة"، وتعلياًم أفضل مـن التعليم 
النظـام  يديرهـا  التـي  الجامعـات  يف 
ورمبـا أفضل من التعليـم يف جامعات 

املجـاورة. الدول 
وحول الهـدف من إنشـاء جامعات يف 
الشـامل دون وجـود اعـرتاف خارجي 
الطـالب  أن  الطويـل  أوضـح  بهـا، 
سـيتابعون تعليمهـم الجامعي سـواء 
ال،  أم  خارجـي  اعـرتاف  هنـاك  أكان 
وإذا ُوجـد االعـرتاف فـ"األمـر جيـد"، 
ولكـن إذا مل يوجـد فلـن يُـرتك الطالب 
"ليجلسـوا يف الشـوارع دون دراسـة، 
انتظـار  مـع  يدرسـوا  أن  واألفضـل 

الفـرج مـن اللـه"، بحسـب تعبـريه. 
اسـتقطاب  عـن  الطويـل  وتحـدث 
الجامعـات الرتكيـة طالبًا من الشـامل 
إلكـامل دراسـتهم العليـا، مشـريًا إىل 
اسـتقبالها نحـو 75 طالًبـا من جامعة 
"إدلـب" سـابًقا، ووعـود هـذا العـام 
باسـتقطاب عـدد مـن طـالب "إدلب" 
مـع طـالب مـن جامعتـي "الشـامل" 

الخاصتـني.  و"مـاري" 

محاولة سابقة للحصول على اعتراف
حاولـت جامعة "مـاري" العام املايض 
الحصـول عـىل اعـرتاف مـن جامعـة 
"مريم أباشـا" األمريكيـة الخاصة يف 
النيجـر، وتلقت وعـوًدا بالحصول عىل 
األمريكيـة  الجامعـة  لكـن  اعـرتاف، 
الخريجـني  مـن  كبـريًا  عـدًدا  طلبـت 
)100 طالـب سـنويًا(، وهـو عـدد ال 
جامعـة  لكونهـا  الجامعـة  متتلكـه 

"صغـرية".  خاصـة 
أباشـا"  "مريـم  جامعـة  وأُسسـت 
 ،2013 عـام  النيجـر  يف  األمريكيـة 
وهـي جامعـة معـرتف بهـا مـن قبـل 
للحكومـة  الفيدراليـة  التعليـم  وزارة 
النيجرييـة، ومعتمدة مـن قبل "خدمة 
وهـي  الدوليـة"،  للكليـات  االعتـامد 
عضـو "املجلـس األمريـي للتعليـم". 
كـام طلبـت الجامعة األمريكيـة مبالغ 
أو  الشـهادات  بهـدف تصديـق  كبـرية 
يكونـوا  مل  والطـالب  بهـا،  االعـرتاف 
"متحمسـني" لهـذا األمـر، مـا اضطر 
عـن  "عاجـزة"  للوقـوف  الجامعـة 
ومـن  االعـرتاف،  عـىل  الحصـول 
املمكـن يف السـنوات املقبلـة، يف حال 
حدوث تطـورات جديدة، إعـادة تفعيل 
االتفـاق مـع الجامعـة والحصول عىل 

اعرتافهـا، بحسـب الطويـل. 

االعتراف موجود لكنه مرتفع التكلفة
الشـامل  يف  الجامعـات  تجـد  بينـام 
السـوري صعوبـة يف الحصـول عـىل 
اعـرتاف بهـا من قبـل جامعـات أخرى 
اسـتطاعت  سـوريا،  حـدود  خـارج 
جامعـة "باشـاك شـهري" يف مدينـة 
جامعـة  مـع  اتفاقيـة  إبـرام  البـاب 
شـهادة  ملنـح  األردنيـة  "الريمـوك" 

لطالبهـا.  األخـرية 
"أكادمييـة  هـو  الجامعـة  وأصـل 
باشـاك شـهري" املُفتتحـة يف منطقة 
باشاك شـهري باسـطنبول عام 2015، 

تركيـا،  يف  للعمـل  رخصـة  ولديهـا 
البـاب  مدينـة  يف  فرعهـا  وافتتحـت 
بريف حلب عـام 2017، بعـد تحريرها 
من تنظيـم "الدولة اإلسـالمية"، ويف 
العـام الحـايل، وبعد تشـكيل "مجلس 
التعليـم العـايل" التابـع لـ"الحكومـة 
ترخيـص  عـىل  حصلـت  املؤقتـة"، 
الداخـل السـوري بنفـس االسـم،  يف 
للجامعـة،  اإلداري  املسـؤول  بحسـب 

الخـرض.  محمـد 
مـع  اتفاقيـات  الجامعـة  وّقعـت 
جامعـات خـارج تركيـا تخولهـا منـح 
"الريمـوك"  كجامعـة  شـهادتها، 
بقوانـني  تلتـزم  أن  بـرشط  األردنيـة، 
وأنظمـة الجامعـة الرشيكـة، بحسـب 
مـا قالـه الخـرض يف حديـث إىل عنب 

بلـدي. 
وأضـاف الخـرض أن "باشـاك شـهري" 
كأكادمييـة يف تركيـا ليسـت جامعـة 
متنـح شـهادتها ولكنها متنح شـهادة 
الذيـن  فطالبهـا  الرشيكـة،  الجامعـة 
"الريمـوك"  جامعـة  برنامـج  درسـوا 
حصلـوا عـىل شـهادتها يف مرحلتـي 

اإلجـازة والدراسـات العليـا.
فتقـدم  السـوري،  الداخـل  يف  أمـا 

لطالبهـا  شـهري"  "باشـاك  جامعـة 
الجامعـة  مـن  األوىل  شـهادتني، 
نفسـها مصدقة مـن "مجلـس التعليم 
العـايل" التابع لـ"الحكومـة املؤقتة"، 
إن  الرشيكـة  الجامعـة  مـن  والثانيـة 

ذلـك.  يف  الطـالب  رغـب 
وأوضح املسـؤول اإلداري أن الشـهادة 
التـي يحصـل عليهـا الطالب كشـهادة 
جامعـة "الريمـوك" معـرتف بها حول 
العـامل، أمـا رشوط التعديـل فتختلـف 
مـن بلـد آلخـر وحسـب نـوع التعديل 

. ملطلوب ا
الطـالب  لتغطيـة  الجامعـة  وتسـعى 
أكادميًيـا بشـهادات دولية ملـن يرغب، 
بحسـب الخرض، إذ إن لديهـا اتفاقيات 
الدوليـة  "الجامعـة  مـع  جديـدة 
الحـرة" يف مالدوفـا، وحصلـت منهـا 
عـىل أغلـب الربامـج، مـا عـدا برامـج 
الرشيعـة اإلسـالمية واللغـة العربيـة 
التـي بقيـت مـع الجامعـات الرشيكة 

األخـرى. 
التـي  االتفاقيـات  بعـض  إىل  وأشـار 
وّقعتهـا األكادمييـة مـع إدارة برامـج 
أخـرى،  جامعـات  يف  العربيـة  اللغـة 
"آغـري"  جامعتـي  مـع  كاتفاقيـات 

الرتكيتـني،  الحكوميتـني  و"إغـدر" 
التي تعطـي األكادمييـة صالحية إدارة 
وتسـجيل الطالب والتدريـس يف اللغة 

العربيـة يف تلـك الجامعـات. 
وتقبـل الجامعة من الطالب للتسـجيل 
فيهـا جميـع الشـهادات التـي يقبلهـا 
التعليم العـايل" وبرشوطه،  "مجلـس 
أمـا سـابًقا، وعندمـا كانـت أكادميية 
فقـط، فكانت تلتزم بـرشوط الجامعة 
أن  أهمهـا  مـن  كان  التـي  الرشيكـة، 
يصـدق الطالـب أوراقـه أصـواًل أو أن 
يكـون حاصـاًل عـىل املعادلـة الرتكية 

 .)Denklik(
اإلقبـال عـىل  أن  إىل  الخـرض  وأشـار 
"الريمـوك"  شـهادة  عـىل  الحصـول 
لـدى  الضائقـة  بسـبب  ضعيـف، 
الطـالب، ولذلـك يـدرس حـوايل 95% 
من الطـالب مبنـح مدفوعـة بالكامل، 
فنسـبة  املاجسـتري  درجـة  يف  أمـا 
الطالب الذين يدرسـون عىل حسـابهم 

أعـىل. الخـاص 
وتبلـغ تكلفـة الحصول عىل الشـهادة 
درجتـي  مـن  لـكل  دوالر  آالف  أربعـة 
مـع  واملاجسـتري  البكالوريـوس 

املناقشـة. 

تديـر حكومتـا "اإلنقـاذ" و"السـورية املؤقتة" 
العاملتـان يف الشـامل السـوري قطـاع التعليم 
يف  العـايل  التعليـم  مجلـي  عـرب  العـايل 
مناطـق محافظـة إدلـب ومـدن وبلـدات ريـف 

حلـب الواقعـة تحـت سـيطرتهام. 
جامعـة  كليـات  يف  الدراسـة  توقـف  وبعـد 
"حلـب" التابعة للنظـام السـوري املوجودة يف 
إدلـب، مع سـيطرة فصائل املعارضـة عىل مركز 
املدينـة يف آذار 2015، أُّسسـت جامعـة "حلـب 
الحـرة" أو "جامعـة حلب يف املناطـق املحررة" 
بقـرار مـن "الحكومـة السـورية املؤقتـة" عام 
2015 يف حلـب وإدلـب وريـف حمـص وريـف 
دمشـق ودرعـا، بأكـرث مـن 13 كليـة وأربعـة 

تقانية.  معاهـد 
وبعد سـيطرة حكومة "اإلنقـاذ" عىل محافظة 
إدلـب وأجـزاء من ريـف حلب الغـريب يف أواخر 
2017، أغلقـت كليـات جامعـة "حلـب الحرة"، 
ومقـر الجامعـة يف بلـدة الدانـا شـامل إدلـب 
عـام 2018، مـا دفـع "الحكومة املؤقتـة" لنقل 

مقرهـا إىل ريـف حلب. 
مجموعـة  أغلقـت   ،2018 عـام  حزيـران  ويف 

تحريـر  لـ"هيئـة  التابعـة  الخـري"  "سـواعد 
الشـام" املسـيطرة عسـكريًا يف إدلـب، جامعة 
الخاصـة شـامل رشقـي رساقـب يف  "إيبـال" 
ريـف إدلـب، بعـد اقتحامها مقـر الجامعـة إثر 
الطـالب  فيـه  يظهـر  فيديـو  مقطـع  انتشـار 
حفلـة  أثنـاء  يف  مًعـا  يرقصـون  والطالبـات 
حينهـا  الجامعـة  رئيـس  واعتقلـت  تخـرج، 

القضـاء. إىل  وأحالتـه 
"اإلنقـاذ  جامعـة  أغلقـت   ،2019 ويف شـباط 
الدوليـة" يف ريـف إدلـب أبوابهـا أمـام الطالب 
مـع عـدم قدرتها عـىل الرتخيـص، بعـد صدور 
قـرار، يف كانـون الثاين مـن العام نفسـه، عن 
"مجلـس التعليـم العـايل" يف املدينـة يقـي 
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 

 . خيصها ترا
ويف شـباط املايض، أعلنـت "الحكومة املؤقتة" 
إغـالق عـدد مـن الكليـات واملعاهـد الطبية يف 

"الجامعـة الدوليـة للعلـوم والنهضـة الخاصة" 
يف مدينـة اعـزاز بريـف حلـب الشـاميل، لعدم 
وجـود ترخيص لهـا، مـع رشط تأمـني امللفات 

للرتخيـص ملتابعة العمليـة التعليميـة فيها. 
العامـة  السـورية  الجامعـات  إىل  وباإلضافـة 
السـلطات  افتتحـت  املنطقـة،  يف  والخاصـة 
"غـازي  لجامعتـي  وأقسـاًما  كليـات  الرتكيـة 
عينتاب" و"العلـوم الصحيـة" الحكوميتني يف 
مـدن وبلـدات ريـف حلـب الخاضعـة لسـيطرة 

املؤقتـة".  "الحكومـة 
وبينـام اتخـذت تركيـا هـذه الخطـوة يف ريف 
حلـب، ترفـض جامعـة "إدلـب" افتتـاح كليات 

تابعـة لجامعـات تركيـة يف املنطقة. 
أبـو  أحمـد  الدكتـور  الجامعـة،  رئيـس  وقـال 
وزارة  أعـامل  بتسـيري  املكلّـف  وهـو  حجـر، 
التعليـم العـايل يف حكومـة "اإلنقـاذ"، لعنب 
لـه،  نسـعى  وال  بـه  نرغـب  ال  "هـذا  بلـدي، 
وعنـد طلب افتتـاح كليـات للجامعـات الرتكية 
ضوابـط  وفـق  سـيكون  املحـرر  الشـامل  يف 
ورشوط نحـن نحددهـا واختصاصـات تحتـاج 

املنطقـة".  إليهـا 
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طالب يخضعون المتحان نظري في جامعة "ماري" الخاصة في إدلب 1 تموز 2021 )جامعة ماري(

قطاع منقسم 
تحت مظلة مجلَسين 

شروط تعرقل االعتراف.. 

جامعة "باشاك شهير" حالة فريدة

https://www.enabbaladi.net/archives/517128
https://www.enabbaladi.net/archives/517128
https://www.enabbaladi.net/archives/517128


عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص
العدد 502 - األحد  03 تشرين األول  / أكتوبر 2021 12

مع االعتراف.. 
صعوبات تعترض عمل الجامعات في الشمال

يفيرض  االعيرتاف،  أزمية  جانيب  إىل 
أزميات  مين  خلّفيه  وميا  الحيرب  واقيع 
سير  عيى  عيدة  صعوبيات  اقتصاديية 
عميل الجامعيات يف الشيال السيوري، 
مين  املنطقية  يف  الطياب  ويشيتيك 
ظيل  يف  الجامعيية  األقسياط  ارتفياع 
تدهيور الوضيع االقتصيادي واملعييي. 

أمنيًيا  املنطقية  اسيتقرار  عيدم  ويعيد 
التيي  املشيكات  أبيرز  مين  وعسيكريًا 
مالكوهيا  يدفيع  إذ  الجامعيات،  تواجيه 
مباليغ "طائلية" يف سيبيل تأمين أبنية 
وتجهييزات مناسيبة للطياب، لكين عدم 
والهيئيات  املسيتثمر  يجعيل  االسيتقرار 
قليق  حالية  يف  والطياب  التدريسيية 

حيدوث  أو  للنظيام  تقيدم  مين  دامئية 
قصيف أو دميار، بحسيب رئييس جامعة 

الطوييل.  خاليد  الخاصية،  "مياري" 
أحميد  "إدليب"،  جامعية  رئييس  وقيال 
ماليية  إن هنياك صعوبيات  أبيو حجير، 
يعمليون  لكنهيم  الطياب،  بعيض  ليدى 
العدييد  مين خيال وجيود  عيى حلهيا 

مين الهيئيات الداعمية للمتعريين ماليًا، 
لليزكاة" و"فريق  العامية  مثيل "الهيئية 
ملهيم" وغرهيا مين الفيرق الخريية. 
كيا تعياين مؤسسيات التعلييم العيايل 
يف  نقيص  مين  السيوري  الداخيل  يف 
وحملية  التدريسيية  الكيوادر  أعيداد 
بعيض  يف  املاجسيتر  شيهادات 

حملية  يف  ونقيص  االختصاصيات 
شيهادات الدكتيوراه، وتعياين لوجسيتيًا 
مين عيدم وجيود األجهيزة التخصصيية 
واملراسيم  الدقية  العاليية  كالحواسييب 
املسيؤول  بحسيب  املخابير،  وأجهيزة 
شيهر"،  "باشياك  لجامعية  اإلداري 

الخيرض.  محميد 

حلب

اعزاز

الباب

الراعي

الرقة

دير الزور

جامعة 
"الشام العالمية"

جامعة 
"باشاك شهير" 

جامعة 
"العلوم الصحية"

"الجامعة الدولية 
للعلوم والنهضة"

جامعة "إدلب"

جامعة 
"ماري" الخاصة

جامعة 
"الشمال" الخاصة 

جامعة 
"حلب في المناطق المحررة"

الحسكة

طرطوسحمص

الالذقية

إدلب

جامعة "إدلب" )حكومية/ اإلنقاذ(
تاريخ اإلنشاء: 2015 

الموقع: إدلب  

الكليات واألقسام: 
كلية الطيب البيرشي- كلية الصيدلية- كلية 

طيب األسينان- كلية الطيب البيطري
الهندسية  كليية  املدنيية-  الهندسية  كليية 
املعلوماتيية-  الهندسية  كليية  امليكانيكيية- 
كليية الهندسية الكهربائيية- كلية الهندسية 

الزراعيية
كليية الرشيعية والحقيوق- كليية االقتصاد 

واإلدارة- كليية العليوم العامية- 

جامعة "ماري" الخاصة
تاريخ اإلنشاء: 2015 

الموقع: إدلب- سراقب 
األسينان-  كليية طيب  واألقسيام:  الكلييات 
كليية الهندسية املعلوماتية- املعهيد التقاين 
لطب األسينان )تعويضات سينية، مساعدات 
سينية(- معهيد العياج الفيزييايئ- معهيد 
األشيعة- املعهيد التقياين الهنيديس- معهد 

لة لقبا ا

"الجامعة الدولية للعلوم والنهضة"
تاريخ اإلنشاء: 2016 

الموقع: حلب- اعزاز
البيرشي-  الطيب  واملعاهيد:  الكلييات 
الصيدلية- طب األسينان- العليوم الصحية- 
الهندسية املعلوماتيية- الهندسية املعارية- 
اإلدارة واالقتصياد- العلوم النفسيية- اإلعام 
اإلنجليزيية-  اللغية  تعلييم  اإللكيرتوين- 
معاهيد  تقنيية-  معاهيد  إداريية-  معاهيد 

تعليميية ولغيات- معاهيد طبيية 

جامعة "باشاك شهير" 
تاريخ اإلنشاء: 2017  

الموقع: حلب- الباب
الكلييات واملعاهيد: كليات الرشيعية واآلداب 
اإلعيام-  الرتبيية-  وإنجلييزي(-  )عيريب 
إدارة األعيال- العليوم السياسيية- العليوم 
هندسية  الرمجييات-  هندسية  العامية- 
معهيد  املعلمين-  إعيداد  معهيد  العيارة- 
الرياضييات-  معهيد  اإلنجليزيية-  اللغية 

املحاسيبة  معهيد  الحاسيوب-  معهيد 

جامعة "غازي عينتاب" التركية 
تاريخ افتتاح كليات يف الشال السوري: 

 2019
عفريين،  اعيزاز،  البياب،  حليب-  املوقيع: 

بليس  جرا
الكلييات واملعاهيد: كليية االقتصياد والعلوم 
العليوم  كليية  الرتبيية-  كليية  اإلداريية- 
معهيد  املكاتيب-  إدارة  معهيد  اإلسيامية- 
اإلسيعافات األوليية والطيوارئ- معهد األمن 
والحايية- معهيد اإللهييات- معهيد العاج 
اللغية  القبالية- معهيد  الفيزييايئ- معهيد 

الرتكيية- معهيد برمجية الحواسييب

جامعة "العلوم الصحية" الرتكية
تارييخ إنشياء كليات يف الشيال السيوري: 

 2021
املوقع: حلب- الراعي

املعهيد  الطيب-  كليية  واملعاهيد:  الكلييات 
الصحيية للخدميات  العيايل 

جامعة "الشمال" الخاصة 
تاريخ اإلنشاء: 2015 

الموقع: حلب 
البيرشي-  الطيب  واملعاهيد:  الكلييات 
هندسية  األسينان-  طيب  الصيدلية- 
"امليكاترونيكيس"- الهندسية املعلوماتيية- 
الحقيوق-  الرتبيية-  الزراعيية-  الهندسية 
اآلداب  السياسيية-  العليوم  االقتصياد- 
العليوم  الرشيعية-  اإلنسيانية-  والعليوم 
التقياين  املعهيد  الطبيي-  التقياين  املعهيد 
للحاسيوب- املعهيد التقياين إلدارة األعال- 
املاليية-  والرقابية  ليإلدارة  العيايل  املعهيد 

املعهيد التقياين لإلعيام 

جامعة "الشام العالمية"
تاريخ اإلنشاء: 2016 

الموقع: حلب- اعزاز
الهندسية  واملعاهيد:  الكلييات 
املدنيية-  الهندسية  املعلوماتيية- 
الهندسية  هندسية "امليكاترونيكس"- 
الكيميائيية-  الهندسية  الزراعيية- 
العليوم  كليية  االتصياالت-  هندسية 
السياسيية- كليية االقتصياد واإلدارة- 
كليية  والقانيون-  الرشيعية  كليية 

بيية لرت ا

الجامعات السورية 

الحكومية والخاصة 

والتركية الموجودة 

في الشمال السوري
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اقتصاد

رئيس النظام السوري بشار األسد إلى جانب عدد من رجال األعمال في مدينة عدرا الصناعية - حزيران 2021 )سانا(

خبير: الهروب واحد من ثالثة سيناريوهات أمام رجال األعمال 

من يحكم االقتصاد في سوريا.. النظام أم التجار الداعمون 

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

                                     170,859 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 398  دوالر أمريكي  مبيع 3440  شراء 3490 

الذهب 18  146,537                                    

 يورو   مبيع 4032 شراء 4096

عنب بلدي - جنى العيسى      

املركيزي،  سيوريا  ميرف  حاكيم  بيدا 
محميد عصام هزميية، خال لقائيه بعدد 
مين التجار والصناعين بدمشيق، يف 22 
مين أيلول امليايض، خائًفا عيى االقتصاد 
عيى  قيادًرا  يعيد  مل  "اليذي  السيوري 
تحميل الهيزات الناتجية عين املارسيات 

الفرديية الخاطئية"، بحسيب تعبيره.
إىل  خطابيه  حينهيا  هزميية  ووجيه 
يف  املقيمين  األميوال  رؤوس  أصحياب 
سيوريا، مصّوًرا أن النظيام يتعامل معهم 
ومهيدًدا  سواسيية،  أنهيم  عيى  جميًعيا 
حيال  يف  تطالهيم  قيد  بعواقيب  إياهيم 

للقوانين. تجاوزهيم 
وبأسياليب مختلفية، تحيدث هزميية إىل 
القيرارات  هيدف  عين  األعيال  رجيال 
سيويّة  رفيع  يف  األخيرة  املرفيية 
االقتصياد وخدمتيه، معترًا أنهيا ال تلحق 

يظنيون". "كيا  بهيم  اليرضر 
سيوريا  ميرف  قيرارات  أن  ورغيم 
املركيزي األخيرة تيرض فعيًا مبصاليح 
بعيض أصحاب األميوال وتضيّيق الخناق 
عيى بعيض رجيال األعيال املوجوديين 
يف سيوريا، فإنهيا تصيب يف مصلحية 
النظيام، ال تيرسي  تجيار مقربين مين 
عليهيم جمييع القوانين املفروضية كيا 
تيرسي عيى غرهيم، بحسيب ميا ييراه 

اقتصادييون. باحثيون 
وخيال السينوات املاضية، برزت أسياء 
املؤيديين  األعيال  رجيال  مين  العدييد 
للنظيام السيوري، اسيتخدمهم مين أجل 
حايية مصالحه االقتصادية يف السيابق، 
ودعمهيم إىل أن أصبحيت القيرارات التي 

يفرضهيا الييوم تُفّصيل عى قياسيهم.

"النظام هو الحلقة األضعف"
السييايس  االقتصياد  يف  الباحيث  أكيد 
السييد عمير، وجيود توجيه يف  يحييى 
مناطيق سييطرة النظيام السيوري لدعم 
رشائيح محيددة من رجيال األعيال عى 
حسياب األغلبيية مين التجيار اآلخريين.

عنيب  إىل  حدييث  يف  الباحيث،  وييرى 
بليدي، أن هيذا األمير يف جوهيره يعيود 
املجتميع  باليرضر عيى جمييع رشائيح 
مبيا فيهيا النظام، لكين باسيتثناء التجار 
مصلحية  أن  إىل  مشيرًا  املدعومين، 
النظيام األساسيية تقوم عى دعيم الدورة 

االقتصاديية، مين أجل تخفييف الضغوط 
واألزميات املتعايشية معيه، وبالتايل فإن 
دعميه لتجيار دون آخرين يُلحيق الرضر 

املصلحة. بتليك 
وفيرّس يحييى السييد عمير حالية تخبّط 
أفعيال  لوجيود  بالسياح  هيذه  النظيام 
سييطرته  بغيياب  مبصلحتيه،  تيرض 
والسيلطة التيي كان يتحكيم بهيا سيابًقا 
الدولية،  يف  القطاعيات  معظيم  عيى 
ومثلهيا  والعسيكرية  كالسياسيية 

االقتصاديية.
مختليف  يف  املركزيية  غيياب  وبسيبب 
النظيام هيي  القطاعيات، فيإن حكومية 
الحلقية األضعيف ضمين جملية القيوى 
رفاهيية  تغييب  إذ  سيوريا،  يف  الفاعلية 
تسيتطيع  فيا  لديهيا،  القيرارات  اتخياذ 
دعيم أي نشياط اقتصيادي أو عرقلة آخر، 
بحسيب ما أوضحيه الباحث السييد عمر.
ويعتقيد السييد عمير أن ضعيف النظيام 
قيوى  ظهيور  إىل  أدى  القيدر،  بهيذا 
القطاعيات،  مختليف  يف  فاعلية  عدييدة 
رجيال  بعيض  ظهير  االقتصياد  ويف 
األعيال ليمتلكيوا سييطرة غير مبارشة 
عيى بعيض مفاصيل الحكيم، فأصبيح 
تدعمهيم  قيرارات  اسيتصدار  بإمكانهيم 
حسياب  عيى  مصالحهيم،  يف  وتصيب 
صغيار رجال األعيال، األمر اليذي يعزز 
إىل  النظيام  "تحيول  مبيارش  وبشيكل 

مافييات".
امليايض، وخيال  مين حزييران   9 ويف 
زييارة لرئييس النظام، بشيار األسيد، إىل 
مدينية عيدرا الصناعيية برييف دمشيق، 
ورجيال  الصناعيين  مين  عيدد  وأميام 
األعيال املقربين منيه، تعّمد األسيد مدح 
رجيال األعيال املؤيدين لسيلطته والذين 
بقيوا إىل جانبيه، واعيًدا إياهيم بتقدييم 

التسيهيات.
ومقابيل ذليك، مل يفيّوت األسيد الفرصية 
رجيال  ضيد  سيلبية  رسيائل  لتوجييه 
البياد،  مين  خرجيوا  الذيين  األعيال 
وانطليق مين الواقيع املعييي للمواطين 
يف سيوريا، لتحميلهيم مسيؤولية تدهور 
االقتصاديية، معترًا  السيورين  ظيروف 
"خانيوا  سيوريا  مين  بخروجهيم  أنهيم 

املواطين".

"معي وإال الخسارة"
أسيلوب النظام السيوري يف دعيم التجار 

عيى  يعتميد  بعضهيم،  عين  ومتييزهيم 
فلسيفة تبناهيا وعميل بهيا يف تعاماته 
وأصحياب  والصناعيين  التجيار  ميع 
الثيورة  انيدالع  منيذ  األميوال  رؤوس 
الباحيث  ييراه  ميا  بحسيب  السيورية، 

تيركاوي. خاليد  االقتصيادي 
عنيب  إىل  حدييث  يف  تيركاوي،  وقيال 
بليدي، إن النظيام زرع يف رؤوس هيؤالء 
التجيار، بأنهيم يجيب أن يكونيوا جيزًءا 
منيه، مندمجين معيه يف جمييع حاالته، 
صيّور  إذ  املصير،  ذات  ومتشياركن 
لهيم بيأن سيقوطه يعتير سيقوطًا لهم، 
ونجاحه سييعود عليهيم بالنجياح أيًضا.

وأضاف تيركاوي أن بعضهيم اقتنع بهذه 
النظيام،  بركيب  السير  وبيدأ  الفلسيفة 
مشيرًا إىل أن مين رفض التبعيية للنظام 
فإميا  معروفًيا،  مصيره  اآلن  أصبيح 
مصيادرة أمواليه بحجيج قانونيية كثرة، 
وإميا تعرضيه ملضايقيات أمنية مين قبل 

جاعيات تابعية للنظيام.
أصيدرت  املاضيية،  السينوات  وخيال 
وزارة املاليية يف حكومية النظيام الكثر 
بالحجيز  تقيي  التيي  القيرارات  مين 
تجيار  أميوال  مصيادرة  أو  االحتياطيي 
أبرزهيا يف مدينتيي حليب  وصناعيين، 
ودمشيق، بتهيم متعيددة منهيا التهريب 
أو عيدم دفعهيم الرضائب التيي تفرضها 

الدولية عليهيم.
"جسيور  ملركيز  تقريير  وبحسيب 
للدراسيات" صيدر يف نهايية آب املايض، 
تعيود أسيباب حملية الحجيز االحتياطي 
تاجيرًا   650 حيوايل  ممتليكات  عيى 
النظيام  رغبية  إىل  حليب،  مدينية  يف 
العجيز  لسيد  حليب  تجيار  باسيتغال 
وإىل  جهية،  مين  يعانييه  اليذي  امليايل 
تجيار  تطوييع  عيى  النظيام  حيرص 
حليب ومسيتثمريها املتمتعين بعاقيات 
تجاريية واسيعة وقيدرات ماليية كبيرة، 
مبنظومتيه  االنضبياط  عيى  وإرغامهيم 
األمنيية واالقتصاديية، ال سييا املتذمرين 
منهم مين دور بعض الجهيات الحكومية 
أو األذرع األمنيية الرسيمية والرديفية يف 
يف  والتجيارة  الصناعية  عجلية  عرقلية 

حليب.
ويف 25 مين أيلول امليايض، أعلنت وزارة 
املاليية عين إصدارهيا ألفيي قيرار حجيز 
احتياطيي عيى األميوال املنقولية وغير 
يف  ورشكات  وحرفيين  لتجيار  املنقولية 

محافظية دمشيق فقيط خيال النصيف 
األول مين العيام الحيايل.

متيت  التيي  األميوال  قيمية  ووصليت 
إىل  القيرارات،  تليك  بهيا عير  املطالبية 
حيوايل 5.5 مليار لرة سيورية، بحسيب 

اليوزارة.

"ثالثة خيارات ألصحاب األموال"
سيتؤدي تليك املارسيات التمييزيية بن 
التجار عى أسياس "والئهيم" للنظام إىل 
ثاثية خييارات لطيرق سيسيلكها رجيال 
األعيال املوجيودون الييوم يف سيوريا، 
االقتصيادي  الباحيث  ييراه  ميا  بحسيب 

تيركاوي. خالد 
بعيض  مبوافقية  األول  الخييار  يتجيى 
التجيار عى الدخيول ضمين منظومة دعم 
النظيام، وتقبّيل املصير الواحيد لكليها، 
وهيو ميا ياَحظ جليًيا يف سيلوك عدد من 
التجيار اليوم، وهيم بهذا الخييار مجرون 
عيى اتباع رشوط هيذه املنظومة، كالتبعية 
املسييطرة  االقتصاديية  القيوى  ملختليف 

كروسييا وإييران وحتيى النظام.

تكتّلهيم  يف  التجيار  بعيض  ييرى  كيا 
إىل جانيب بعضهيم مطالبين بقيرارات 
تحفيظ حقوقهيم قيدر اإلميكان، جيزًءا 
املقاومية  يف  يسياعدهم  قيد  حيل  مين 
إال  النظيام،  ملطاليب  االنصيياع  بعيدم 
أنيه حيل مؤقيت، بحسيب ميا أوضحيه 
تيركاوي، مشيرًا إىل أن عقليية النظيام 
مين  "أخطير"  تكتّلهيم  قضيية  تعتير 
ليو  حتيى  يتخذونيه،  قيد  آخير  إجيراء 
مين  بالخيروج  املطياف  بهيم  انتهيى 

سيوريا.
بينيا مُيكين لبعيض التجيار اآلخريين، 
كخييار ثاليث، أن يبحثوا عين خاصهم 
التامية ألسياليب  التبعيية  الفيردي مين 
النظيام االقتصاديية، وخروجهيم خارج 

ليرتكاوي. وفًقا  سيوريا، 
الفئية مين  وأضياف تيركاوي أن هيذه 
الفيرتة  خيال  تتزاييد  بيدت  التجيار، 
قضيية  أبعياد  إدراكهيم  ميع  املاضيية، 
االشيرتاك مع النظام يف مارسياته، يف 
ظيل ميا يعيزز اللجيوء إىل هيذا الخيار 
مين ضعيف الخدميات املحليية املقدمية 
اليذي  التضيييق  إىل  باإلضافية  إليهيم، 

يواجهونيه.
كيرت  املاضيية،  األييام  وخيال 
األحادييث عين هجيرة كبيرة تشيهدها 

وحرفيين. لصناعيين  سيوريا 
شيككوا  املسيؤولن  مين  عيدًدا  أن  إال 
عنهيا  تحدثيت  التيي  الهجيرة  بحجيم 
مختليف وسيائل اإلعيام، ومنهيم مين 
نفوهيا أساًسيا، بهيدف عيدم الرتوييج 
لهيذا الحيل اليذي ييرى فييه الكثر من 
ملعاناتهيم. خاًصيا  األميوال  أصحياب 

رئييس  قيال  امليايض،  آب  مطليع  ويف 
قطياع النسييج يف غرفة صناعة دمشيق 
مناطيق  إن  دعيدوش،  مهنيد  وريفهيا، 
سييطرة النظام السيوري شيهدت هجرة 
ال  “الذيين  الصناعيين  مين  “خياليية” 
ميكين تعويضهيم” نحيو مير، نتيجة 
يف  منهيا  يعانيون  التيي  الصعوبيات 

. يا ر سو
بينيا نفى وزيير الصناعية يف حكومة 
صبياغ،  زيياد  السيوري،  النظيام 
قيال  إذ  أساًسيا،  الهجيرة  موضيوع 
إم”  إف  “شيام  إذاعية  إىل  حدييث  يف 
املحليية، يف 26 مين أيليول املايض، إن 
خيال  سيوريا  يغيادر  مل  صناعيي  أي 

املاضيية. الفيرتة 

النظام زرع في 
رؤوس التجار، بأنهم 

يجب أن يكونوا جزًءا 
منه، مندمجين معه 

في جميع حاالته، 
ومتشاركين ذات 

المصير، إذ صّور لهم بأن 
سقوطه يعتبر سقوًطا 

لهم، ونجاحه سيعود 
عليهم بالنجاح أيًضا.

https://www.enabbaladi.net/archives/517113
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األول  الشيخص  العبيد  أحميد  يكين  مل 
مين عائلتيه اليذي يتلقيى رصاصية من 
الجنيود األتيراك، إذ اسيتقرت رصاصية 
أطلقهيا  امليايض،  العيام  واليده  بقيدم 
الجنيود األتيراك، بحسيب ميا قاليه عبد 
حسين فياح )ابين عيم املصياب( لعنب 

. ي بلد
منيازل  جيدران  فيإن  عبيد،  وبحسيب 
الجنيود  اسيتهداف  توثيق  القريية 
مين  بيه  بيأس  ال  فعيدد  لهيا،  األتيراك 
طلقيات  آثيار  علييه  تظهير  املنيازل 
ناريية، متسيائًا، أيين يذهيب األهيايل 
ذليك،  مين  أنفسيهم  يحميون  وكييف 
الجيدار  عين  تبعيد  ال  بييوت  فهنياك 

ميرت؟  200 سيوى  الحيدودي 
مصيدر النيار اليذي قتيل أحميد العبد، 
برصاصتيه  خيرق  اليذي  ذاتيه  هيو 
الكتيف اليمنيى للطفل يزن حياج باكر 
)11 عاًميا( لتخيرج مين إبطيه األيرس، 
وتردييه قتييًا أميام أعين جيده الحاج 
"أبيو أحميد" )60 عاًما( وأخييه محمد.
يف  توجيه  أحميد"  "أبيو  الجيد  وكان 
محاولية يائسية بحفييده فيور إصابته، 
يف 11 مين شيباط امليايض، إىل أقيرب 
مستشيفى لكين الطفيل فيارق الحيياة.

وحفييداه  أحميد"  "أبيو  يكين  ومل 
الطفيان لحظة إطياق النيار يف وقت 
مينيع  اليذي  العير،  بعيد  أو  املسياء 
فييه حيرس الحيدود اليرتيك املزارعن 
السيورين مين الدخيول إىل مزارعهم، 
بحسيب ميا أكيده بشير حياج بكير، 

أحيد أقربياء الحياج "أبيو أحميد".
ويفصيل بين األرض والجيدار الرتيك 
واٍد عمييق، ميا يعنيي غيياب أي تهديد 
عيى  املدنيين  قبيل  مين  خطير  أو 
بكير. حياج  بشير  بحسيب  الجنيود، 

أدى  امليايض،  أييار  مين   21 ويف 
إطياق نيار مين قبيل حيرس الحيدود 
اليرتيك عيى طفيل مين قاطنيي مخيم 
شيايل  أطمية  قريية  يف  "الكرامية" 
إدليب، يعميل يف رعيي األغنيام بالقرب 
الحيدود  بين  الفاصيل  الجيدار  مين 

مقتليه.  إىل  الرتكيية،  السيورية- 
إىل  املخييم  شيبان  بعيض  ذليك  دفيع 
"املحيارس"  أحيد  عيى  قنبلية  إلقياء 
وتطيور  اليرتيك،  للجييش  التابعية 
األمير إىل اشيتباكات جيرت بن شيبان 
مين املخييم وعنيارص حيرس الحيدود، 
وتراجيع عنيارص حيرس الحيدود مين 
الجيدار  بالقيرب مين  الحراسية  نقطية 

أطمية.  قريية  يف  الفاصيل 
وخيال تناوليه الطعام، طيال رصاص 

حيرس الحيدود الطفيل رضيوان العبيد 
)12 عاًميا( بشيكل مبيارش، عندما كان 
يف  ألخواليه  والدتيه  ميع  زييارة  يف 

مخييم "أطمية". 

وقيال عيزام العبييد، عيم الطفيل لعنب 
بليدي، إن عنيًرا مين حيرس الحيدود 

رضيوان  مسيعفي  عيى  النيار  أطليق 
 . يًضا أ

آب  مين   23 يف  ناشيطون،  ونيرش 
كان  طعيام  لوجبية  صيوًرا  امليايض، 
يتناولهيا رضيوان لكين رصاصية املوت 

إكالهيا.  مين  منعتيه 

مطالب إلى الجانب التركي.. ال 
استجابة

مين  بكير  حياج  بشير  تواصيل 
القريية  مختيار  ميع  املدلوسية  قريية 
السيورية،  للحيدود  املقابلية  الرتكيية 
تربيط  إذ  ليه،  املنطقية  وضيع  ورشح 
كيا  قرابية،  صيات  القريتين  أهيايل 
يتكليم أهيايل بعيض القيرى السيورية 
)أصلهيم  الرتكيية  اللغية  الحدوديية 

 . تركيان(
كيا تواصيل ميع قائيم مقيام املنطقية 
ورشح ليه الوضيع، األمير اليذي قابليه 
إلطياق  اليرتيك  الجانيب  مين  إنيكار 

النيار عيى املدنيين.
األرايض  أصحياب  املزارعيون  ويخياف 
القريبية من الجيدار الحيدودي التوجه 
إىل أراضيهيم بسيبب إطياق النيار يف 
الهيواء، ميا أدى إىل تأّخير الكثير مين 

املزارعين يف جنيي املحاصييل.
يتحجيج الجانيب الرتيك بيأن املزارعن 

اليرتيك  املخفير  مين  اإلذن  يأخيذوا  مل 
بالتوجيه إىل أرضهيم، لكين يف بعيض 
الذهاب  األحييان مُينيع املزارعيون مين 
وإن كانيوا ميلكيون اإلذن، حسيب بيان 
ُوجيه للجانيب اليرتيك مين قبيل أهايل 

القريية، اطلعيت علييه عنيب بلدي. 

منظمة تركية تسّلط الضوء وتحّذر 
در"  "مظليوم  منظمية 
)MAZLUMDER( الحقوقيية الرتكيية 
حقيوق  عين  بالدفياع  املتخصصية 
تقريير  يف  الضيوء  سيلّطت  اإلنسيان، 
صيادر بتارييخ 9 من حزييران املايض، 
عيى حيوادث إطياق النيار مين حرس 
الحيدود عيى املدنين السيورين، التي 
"تحيدث غالبًيا خيارج الجيدار الفاصل 
12 نقطية مراقبية تركيية  عيى طيول 
حيول املخييات، وأخيرى يف األرايض 
الزراعيية واملراعيي"، حسيب املنظمية.  
وال ييرر اسيتخدام املنطقية )الحيدود 
مع سيوريا( من قبيل عنيارص يهددون 
وحالية  سيوريا،  مين  قادمين  تركييا 
الدامئية، موت  تأهيب الجييش اليرتيك 
الحيياة،  وانتهياك حقهيم يف  األطفيال 
بالفعيل  يحاوليون  الذيين  لألشيخاص 
الحيياة يف ظيروف  قييد  البقياء عيى 

در".  "مظليوم  حسيب  قاسيية، 

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

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

ال يمكن لذوي الضحايا 
اللجوء إلى القضاء في 

تركيا دون وجودهم 
على األراضي التركية، 

وتوكيل محامين 
إلقامة دعاوى، يكون 

مصيرها مضموًنا لذوي 
الضحايا

 جمهور "التواصل" 
بين الكوميديا 

والتبرير  
 القتل بناء 

على الجنس.. 
موقف المجتمع 

من الجريمة 

عنب بلدي - سكينة المهدي

تختليف دوافيع القتيل بين األشيخاص 
بحسيب املرحلية العمريية والبيئية التيي 
يعيشيون ضمنهيا، كيا ترتبيط بعواميل 
نفسيية وعقليية، لكين ردود الفعيل عى 
الجرميية بحسيب جنس الجياين واملجني 
عليه تختلف باختاف الثقافيات واألعراف 
واملناطيق الجغرافيية، ومين الطبيعيي أن 
يتعاطيف الناس ميع املجني علييه، وعدم 

تعاطفهيم معيه ييدل عى خليل ما.

قتيل شياب شيقيقه يف 29 مين أيليول 
وزارة  نرشتيه  ميا  وبحسيب  امليايض، 
السيورية عير صفحتهيا يف  الداخليية 
بسيبب  الشياب  قُتيل  بيوك"،  "فييس 
اليوزارة،  وبحسيب  عائليية،  خافيات 
هدد املتهيم زوجة شيقيقه بقتلهيا وقتل 
أطفالهيا، مجيرًا إياهيم عيى القيول إن 
سيبب وفياة الرجل هيو وقوعه من سيلّم 

. ء لبنا ا
تعيددت ردود الفعيل حول هيذه القصة 

بعيد نرشهيا يف مواقيع التواصيل عير 
أن  مين  الرغيم  وعيى  بيوك"،  "فييس 
معظيم املعلّقين عى هذا املنشيور عروا 
عين اسيتهجانهم للجرميية، فيإن عيدًدا 
مين التعليقيات سيخرت مين الجرميية 

وطريقية القتيل.
بيأن   "Dr-hadeel arraj" وعلّقيت 
لدييه  قنبلية  وجيود  عيدم  الجييد  مين 
مثيل البقيية، يف حين علّيق آخير )أبيو 
سيامر عمر( قائيًا: "أين الكاشينكوف 
يعجبنيي  مل  والرصياص،  والقنابيل 

السييناريو".
نيرشت  امليايض،  أيليول  مين   15 ويف 
شيبكة "هياوار" يف موقعهيا الرسيمي 
خير مقتيل فتياة اسيمها دييان عبيد 
الرحمين عيى ييد شيقيقها، يف قريية 
الحسيكة،  برييف  فوقياين  رسمسياخ 
بطليق نياري يف القليب مبيارشة، وكان 
أهيل الفتياة قيد زوجوهيا من ابين عمها 
فهربيت  امليايض،  آذار  مطليع  باإلكيراه 
من منيزل زوجهيا إىل بيت أهلهيا طالبة 
منيزل  إىل  العيودة  ورافضية  الطياق 

زوجهيا، وقتلهيا أخوهيا بسيبب ذليك.
بعد انتشيار خير الجرمية عى وسيائل 
أغليب  تعاطيف  االجتاعيي،  التواصيل 
لكين  الضحيّية،  الفتياة  املتفاعلين ميع 
إذ  سياخرة،  جياءت  التعليقيات  بعيض 
إحيدى  عيى  الفيازع  إسياعيل  علّيق 
عير  الخير  نيرشت  التيي  الصفحيات 
صفحتهيا يف "فييس بيوك" بالقيول، إن 
"هذا حصل بسبب مشياهدتهن )الفتيات( 
 Mohammad" للمسلسيات الرتكية"، أما
ميع  تعاطفيه  عين  فعيّر   "Alkannas
الجياين، معترًا أن األهيم أال يُحبس أخوها 

أو يصيبيه رضر مين هيذه القصية.

تأثير التمييز الجندري  
قيال الطبييب النفيي إسياعيل الزلق، 
لعنب بليدي، إن اإلحسياس بالذنب ليس 
ارتيكاب  أن  الذكير  معيياًرا، وقيد ييرى 
يقيع عيى عاتقيه  جرميية ميا واجيب 
مين قبيل املجتميع، ويكيون هذا بسيبب 
التعاميل ميع األنثيى والذكير بطريقتن 
مختلفتين بيدًءا مين املنزل ومؤسسيات 

املجتميع األخيرى، كتضخيم أخطياء أحد 
الطرفين والتخفييف من أخطياء الطرف 
اآلخير، والتعاميل ميع الفتياة بطريقية 
الليوم أو اإلهانية وإعطياء الشياب دوًرا 
أنيه حاميي حميى األرسة  كبيرًا، عيى 
وال ميكين ألحيد إزعاجيه، وهيذا يوقيع 
عيى عاتقيه مسيؤولية من داخليه بعدم 
ارتيكاب أخطاء بحق أي فيرد يف العائلة، 
فاليدور االجتاعيي والنظيرة االجتاعية 
للذكيور واإلنياث لهيا دور يف تسيويغ 
مثيل هذه الترفيات العنيفية والجرائم.

والتعاطيف بنياء عيى جنيس مرتكيب 
اإلنياث  قبيل  مين  نيراه  قيد  الجرميية، 
تجياه  الذكيور  ومين  بعضهين  تجياه 
بسيبب  أيًضيا  يكيون  وهيذا  بعضهيم، 
اليدور االجتاعي اليذي يُعطيى للرجل، 
فيعتقيد أن مين حقيه ارتيكاب العنيف 
لحايية أرستيه، ويتعاطف معيه من هم 
مين مثل جنسيه، حتيى السييدات عندما 
تجياه رجيل  إحداهين جرميية  ترتكيب 
التسيويق  ويتيم  معهيا،  يتعاطفين  قيد 
لجرميتهيا عيى أنهيا قد تكيون مظلومة 

في 5 من 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 

مدنيين، صار مألوًفا لدى األهالي، بحسب ما ذكره مدنيون من أبناء المنطقة التقت بهم 

عنب بلدي.
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ضحايا الجندرما التركية 
منذ بداية 2021

سورًيا قتلوا 
16 على يد الجندرما 

مدنيين بينهم أطفال قتلوا خالل 6 
ذهابهم إلى أرضهم أو رعاية األغنام

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

)shutterstock( صورة تعبيرية

وأشيارت املنظمة إىل أن هيذه األحداث إذا 
مل يجيِر االهتام بهيا بالقدر اليكايف، قد 
"تشيّكل اسيتفزازًا خطيرًا" للسيورين، 
ميكين  ال  خطيرة  "انتهياكات  وهيي 

باألخطياء".  وصفهيا 
إذ توجيد، بحسيب املنظمية، عيدة جهيات 
تعميل  مختلفية  دول  مين  اسيتخبارية 
ومحاولية  إرباكهيا،  بهيدف  املنطقية  يف 
خليق تصيّور سيلبي عين تركييا، خاصية 
متيرد  ومحاولية  السيورين،  أذهيان  يف 

الاجئين ضيد تركييا. 
حيال  يف  أنيه  مين  املنظمية  وحيذرت 
اسيتمرار الوضع عيى هذا النحيو، ميكن 
العسيكرية  املراقبية  نقياط  تكيون  أن 
والعاملين يف املنظيات غير الحكوميية 
يف  املوجوديين  الصحيين،  والعاملين 
يف  للمسياعدة،  سيوريا  غيريب  شيال 

خطير.  حالية 
ودعيت املنظمية السيلطات املختصية إىل 
"اتخياذ إجيراءات عاجلة"، لوقيف العنف 
اليذي يدعيو إىل االسيتفزاز عيى الحدود 
السيورية دون اللجيوء إىل مفاهييم مثيل 
تحقييق  وبيدء  الفيور،  عيى  "التهدييد" 
فعيال يف الوفييات ومعاقبية املسيؤولن 
مين  للتخفييف  واتخياذ خطيوات  عنهيا، 

آالم األرس التيي فقيدت أطفالهيا.

هل يمكن محاسبة مطلقي النار 
يف  أوضيح،  قرنفيل  غيزوان  املحاميي 
عيى  أنيه  بليدي،  عنيب  إىل  حدييث 
ليذوي  ميكين  ال  القانيوين،  املسيتوى 
الضحاييا اللجيوء إىل القضياء يف تركييا 
الرتكيية،  األرايض  عيى  وجودهيم  دون 
وتوكييل محامين إلقامية دعياوى، يكون 
الضحاييا.   ليذوي  مضمونًيا  مصرهيا 

عملييات  إليقياف  جهيود  بيذل  وميكين 
غيزوان  املحاميي  حسيب  النيار،  إطياق 
قرنفيل، بتشيكيل لجنية، ومطالبية لقياء 
داعيي  ال  بأنيه  معيه  والحدييث  اليوايل، 
إلطاق نيار ممييت واالكتفياء بالتحذيري 
حيال اليرضورة، والسيؤال حول أسيباب 
الذيين  املزارعين  أصحياب  اسيتهداف 

ألراضيهيم.  زيارتهيم  تتكيرر 
مين  سيوريون  "منظمية  مديير  وأكيد 
املحاميي  والعدالية"،  الحقيقية  أجيل 
الضيوء  تسيليط  أهميية  األحميد،  بسيام 
إىل  مشيرًا  االسيتهداف،  عملييات  عيى 
السيورين  الاجئن  االنتهياكات ضيد  أن 
يف مختليف اليدول يُسيلَّط الضيوء عليها 
بشيكل أكير مقارنية برتكييا، ميا يعزوه 

ذليك. متنيع  سياسيية  أسيباب  إىل 
ويجيب أن توثيق هيذه الحيوادث وتقيدم 
إىل محاكيم أخيرى، كاملحكمية األوروبية 

لحقيوق اإلنسيان، ميا يفتح البياب آلليات 
بسيام  حسيب  ومحاسيبة،  تعوييض 

األحميد. 

إطالق نار على طالبي اللجوء
عيى  يقتير  ال  الرصياص  إطياق 
يشيمل  بيل  الحيدود،  داخيل  املزارعين 
السياعن لعبيور الرشييط الحيدودي بن 
السيابقة  النائبية  أدانيت  إذ  الجانبين، 
لرئييس "االئتياف الوطنيي لقيوة الثورة 
واملعارضية السيورية"، سيمرة مسياملة، 
مقتيل مثانيية سيورين عيى ييد حيرس 
الحيدود الرتيك، يف حزييران 2016، يف 

."24 "فرانيس  وكالية  نقلتيه  بييان 
رايتيس  "هيومين  منظمية  وكانيت 
عيام  لهيا  تقريير  يف  وثقيت  ووتيش"، 
اليرتيك  الحيدود  2018، إطياق حيرس 
لجيوء  طالبيي  عيى  عشيوائيًا  النيار 
ميع  حدوديية  مناطيق  يف  سيورين 

إدليب. محافظية 

واتهميت املنظمية حيرس الحيدود األتراك 
بإطياق النار عيى السيورين ورضبهم، 
تركييا،  إىل  الدخيول  محاولتهيم  عنيد 
ميا تسيبب مبقتيل وإصابية عيدد منهيم 
بجروح خطيرة، داعية السيلطات الرتكية 

إىل التوقيف عين "صيد طالبيي اللجيوء 
السيورين والتحقيق يف اسيتخدام القوة 

املفرطية مين قبيل الحرس".
الحكومية  يف  كبير  مسيؤول  ونفيى 
القيول  وكيرر  التقريير،  صحية  الرتكيية 
مين  ملييون   3.5 تسيتضيف  تركييا  إن 
الاجئين الفاريين مين الحرب السيورية 
وكالية  بحسيب   ،2011 عيام  منيذ 

لألنبياء. "روييرتز" 
وبلغ عيدد السيورين املقيمين يف تركيا 
ثاثية مايين و576 ألًفيا و344 نسيمة، 
العامية  املديريية  إحصائييات  بحسيب 

.2020 لعيام  الهجيرة  إلدارة 

جدار على طول الحدود
كانيت تركييا أعلنيت، يف 14 مين شيباط 
أسيمنتي  جيدار  ببنياء  اليرشوع   ،2015
بارتفياع ثاثية أمتيار، يبيدأ مين منطقة 
هاتياي  محافظية  يف  الريحانيية 
الحدوديية، وميتيد عيى طيول الرشييط 
تسيلل  ملنيع  سيوريا،  ميع  الحيدودي 

بيين". "اإلرها
كانيون  يف  الرتكيية،  السيلطات  وأنهيت 
الثياين 2016، بنياء جيدار بطيول 11.5 
كيلوميرت يف مدينية الريحانيية املحاذيية 

للحيدود ميع سيوريا.

عملييات  تشيهد  تيزال  ال  الحيدود  لكين 
مين  فاريين  لنازحين  مسيتمرة  تهرييب 
العمليات العسيكرية يف سيوريا، باملقابل 
رقابتهيا  مين  الرتكيية  السيلطات  تشيّدد 
عيى الحيدود، ضيد عملييات التهرييب.

الرتكيية  القيوات  أجيرت   ،2019 ويف 
عمليية تأمين حيدود جدييدة، يف خطوة 
ملنيع تدفيق الجئين محتملن من سيوريا 
صحيفية  بحسيب  الرتكيية،  األرايض  إىل 

"دييي صبياح" الرتكيية.
ومتثّليت اإلجيراءات بوضيع جيدار وكتل 
 21 أسيمنتية وأسياك شيائكة عى طول 
كيلوميرتًا عيى الحيدود ميع إدليب، ميع 
إجيراءات مراقبة مشيددة عيى طول ذلك 

ر. ا لجد ا
واحيًدا  ميرتًا  الجيدار  ارتفياع  ويبليغ 
بعيرض 2.5 مرت، ووزن الكتل األسيمنتية 
الجدييدة طنيان و300 كيلوغيرام للكتلية 
الواحيدة، مع سيياج حاية عياٍل ومدعوم 
إليه  بأعميدة بارتفياع مرتيين، ومضياف 
رؤوس حيادة موضوعية بأعى السيياج.
ويبلغ طيول الحيدود بن تركيا وسيوريا 
مين جهة محافظية إدليب 130 كيلومرتًا.

مين  السيوريون  املزارعيون  ويشيتيك 
ميا  أراضيهيم  ضمين  الجيدار  وضيع 

إليهيا. الوصيول  مين  مينعهيم 

وال تحظيى بحقوقهيا، لكين ال يجيب أن 
يصيل هيذا التعاطف إىل تريير الجرمية، 
وبالتيايل فالتعاطيف مبنّي عيى الخلفية 
الطبييب  قاليه  ميا  بحسيب  االجتاعيية، 

إسياعيل الزليق.
محميد  النفيس  عليم  يف  االختصيايص 
شيخيص، قيال لعنب بلدي، إن اإلحسياس 
بالذنيب موجيود عيادة عنيد األشيخاص 
أميا  أخطيؤوا،  أنهيم  يدركيون  الذيين 
مين يعتير القتيل ذكاء أو قيوة، فيكيون 
النفيي  الخليل  نتيجية  هيذا  اعتقياده 
هيذا  وينعيدم  شيخصيته،  تركيبية  يف 
اإلحسياس بالذنيب أو تنعيدم حتى صورة 

الذنيب بشيكل كاميل لدييه.
وييرى الباحيث االجتاعي محمد سيلوم، 
بحسيب ما قاليه لعنيب بلدي، أن السيبب 
الرئييس لتعاطيف الناس ميع القاتل عى 
العقليية  بسيبب  يحيدث  جنسيه  أسياس 
يتيم  ميا  وغالبًيا  املجتميع،  يف  األبويية 
التعاطيف ميع الذكيور، ألنهيم يعتيرون 
البنياء  بسيبب  دامئًيا،  مخطئية  امليرأة 
االجتاعيي األخاقيي الذي يجعيل الناس 
يتعاطفيون ميع املجيرم إذا كان ذكرًا، عى 

الرغيم مين أن امليرأة أكير سيلمية وأكر 
ضعًفيا، وهيذا التعاطيف غر ميرر، وما 
هيو إال تراكيات مين املجتمعيات القامئة 

األبوية. السيلطة  عيى عقليية 

آثار تحويل الجريمة إلى كوميديا  
إسياعيل  النفيي  الطبييب  يعتقيد 
الزليق، أن التعاميل ميع الجرميية كفعيل 
مضحيك من قبيل الفيرد يخفف مين وقع 
تقبيًا  أكير  النياس  ويجعيل  الجرميية، 
لهيا، وأكير اسيتعداًدا للقييام بهيا، لذلك 
يجيب التعاميل معهيا عيى أنهيا اعتيداء 
أي  تحيت  تسيويغها  يجيب  وال  وظليم، 
ظيرف، وميكين تفسيرها دون التطيرق 
الجرميية  أن تحوييل  إىل تريرهيا، كيا 
العيدوان  عين  يعيّر  مضحيك  يشء  إىل 
الداخيي للفيرد، ويكيون بسيبب العنيف 
اإلعيام،  ووسيائل  األفيام  يف  املطيروق 
وهنا تأيت مسيؤولية املؤسسيات اإلعامية 
لطيرح الجرائيم بطريقة مهنيية واضحة، 
وتوضييح أثر هيذا الفعيل عيى املجتمع.
ويقيول الباحث سيلوم، إن اعتبيار الناس 
والسيخرية  مضحيك  أمير  الجرميية  أن 

منهيا يحيدث بسيبب كيرة الجرائيم التي 
وفقيدان  األخيرة،  الفيرتة  يف  ارتُكبيت 
كانيت  إذ  بياألىس،  إحساسيهم  النياس 
نسيبة التعاطف ميع الضحية أكير عندما 
كانيت األخبار تقتير عى التلفياز مثًا، 
حتيى إن التعاطيف ميع الضحيية األنثيى 
كان أكير مين الوقيت الراهين، والسيبب 
هيو االنفتياح عيى متابعية األخبيار عر 
ويجيب  االجتاعيي،  التواصيل  وسيائل 
املجتمعيات  يف  األخاقييات  بنياء  إعيادة 
القامئية عيى التميييز الجنيدري املوجود 

يف العيامل بيأرسه.
متخصيص علم النفيس محمد شيخيص، 
ييرى أن التعامل مع أي جرم بشيكل هزيل 
ليس مين األميور اإليجابية عيى اإلطاق، 
لكن سينوات الحيرب الطويلة يف سيوريا 
أثّيرت بشيكل واضيح عيى التعاميل ميع 
الجرائيم والعنيف، وفكرة امليوت وحدوثه 
يف املجتميع صيارت طبيعيية، وأصبحيت 
لدرجية  وميررة  مستسياغة  الجرميية 
مثيرة للسيخرية تحيت وطيأة وضغوط 
املنطقيية  وعيدم  نعيشيه،  اليذي  الواقيع 

بتوفير االحتياجيات األساسيية للنياس.
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إجراء غير جراحي ينصح به.. 
ماذا تعرف عن عملية

بالون المعدة
د. كريم مأمون

قد يرغيب األشيخاص الذيين يعانون من 
البدانية بتخفيف أوزانهم ألسيباب صحية 
حمييات  معظمهيم  ويتبيع  جاليية،  أو 
إال  رياضيية،  متاريين  وبراميج  غذائيية 
النتيجية  عيى  يحصيل  ال  بعضهيم  أن 
التيي يرغيب بهيا فيبحيث عين أسياليب 
أخيرى للتخليص من وزنيه الزائيد، ومن 
اإلجيراءات غير الجراحيية التيي يُنصح 

بهيا "باليون املعيدة".

ما عملية بالون المعدة؟
جراحيي  غير  إجيراء  عين  عبيارة  هيي 
إلنقياص الوزن، يتيم من خالهيا إدخال 
باليون إىل املعيدة عن طرييق الفم، ومُيأل 
النيرتوجين  بغياز  أو  ملحيي  مبحليول 
وذلك حسيب نوع الباليون، ونظرًا إىل أن 
الباليون اململيوء كبر جيًدا نسيبيًا بحيث 
ال ميكين انتقاليه إىل أجيزاء أخيرى مين 
الجهياز الهضميي فإنه يطفيو يف املعدة 
تقلييص  إىل  الباليون  وييؤدي  بحريية، 
مسياحة املعيدة وبالتيايل تقلييل كميية 
الطعام التي يسيتطيع الشيخص تناولها، 
ميا ييؤدي إىل ترسيع الشيعور بالشيبع، 
كا أن اإلحسياس بالشيبع يسيتمر لوقت 

لسيببن:  طويل 
مين  يبطيئ  املعيدة  داخيل  الباليون   -
حركاتهيا ويطييل الوقت الذي يسيتغرقه 

إفيراغ املعيدة.
مسيتويات  يغيّر  املعيدة  باليون   -
الهرمونيات التيي تتحكم يف الشيهية، ما 

الشيهية. ينقيص 
ومين اليرضوري االلتيزام بنظيام غذايئ 
صحيي مع مارسية التاريين الرياضية 
بشيكل منتظيم من أجيل الحصيول عى 

نتائيج جييدة للغاية.

َمن األشخاص المؤهلون إلجراء بالون 
المعدة؟

هنياك رشوط يجيب أن تتوفير ليدى من 
يرغيب بالخضيوع إلجيراء باليون املعدة: 

• عيدم القيدرة عيى إنقياص اليوزن من 
مارسية  أو  الغيذايئ،  النظيام  خيال 

الرياضية.
• ييرتاوح ميؤرش كتلية الجسيم ميا بن 
30 و40، أميا بالنسيبة ملين لدييه مؤرش 
40 فلين تيأيت  كتلية جسيم أكير مين 
العمليية بنتائيج ُمرضيية بالنسيبة ليه. 

منيط  بتغييرات  لالتيزام  االسيتعداد   •
الطبيية  واملتابعية  الصحيية  الحيياة 

. ملنتظمية ا
كيا ينبغيي عدم وجيود أي مين الحاالت 

التالية: املرضيية 
• التهاب يف الجهاز الهضمي.

• فتق يف الحجاب الحاجز.
• كتلة يف املعدة.
• تليّف يف الكبد.

• جراحة سيابقة لعياج البدانية، أو عى 
الهضمي. الجهياز 

• اضطراب حريك يف املريء.
• مرض نفي.

ما أنواع بالون املعدة؟
هنياك العدييد مين أنيواع باليون املعيدة 
املتوفيرة باألسيواق، ولكين إدارة الغيذاء 
واليدواء مل تقير سيوى ثاثية أنيواع من 

وهي: املعيدة،  باليون 
)ORBERA(  1. أوربرا

هذا النوع هو األكر انتشياًرا واسيتخداًما 
يف معظيم دول العيامل، وهيو عبيارة عن 
املعيدة  يف  إدخاليه  يتيم  واحيد  باليون 
باسيتخدام منظيار عين طرييق الفيم ثم 
مُيأل مبحليول ملحي )حيوايل 500 مل(، 
ويبقيى هيذا الباليون يف املعيدة حيوايل 
سيتة أشيهر، ويفقيد خالهيا الشيخص 

حيوايل %30 مين وزنه األسيايس.

)RESHAPE(  2.  ريشيب
حييث  مين  األول  للنيوع  مشيابه  وهيو 
طريقية اإلدخيال والرتكييب وامليادة التي 
مُييأل البالون بهيا، وأيًضا مين حيث عدد 
الكيلوغراميات املفقيودة من اليوزن، لكن 
يُسيتخدم يف هيذا النيوع بالونيان بيداًل 

واحد. مين 
ويتمييز هيذا النيوع مين البالونيات عن 
نسيبة  يف  أقيل  بأنيه  السيابق  النيوع 
احتاليية ثقيب الباليون وإخراجيه قبيل 

موعيده.

)OBALON(  3.  أوبالون
الكبسيولة  أو  املعيدة  بكبسيولة  يسيمى 
الذكيية للتنحييف، ويختليف هيذا النوع 
مين  السيابقن  النوعين  عين  متاًميا 
إدخيال  يتيم  حييث  املعيدة،  بالونيات 
الباليون إىل املعيدة عى شيكل كبسيولة 
صغيرة تحتيوي عيى باليون منكمش، 
يتيم ابتاعهيا ثم مُتيأل بغياز النيرتوجن 
لتتوسيع وتأخيذ شيكل الباليون، وتراقَب 

عين طرييق األشيعة السيينية.
كبسيولة  مين  أكير  اسيتخدام  ميكين 
واحيدة لتقلييص أكير مسياحة ممكنية 
مين املعيدة، وتبقيى يف العدة مليدة ثاثة 
وحتى سيتة أشيهر كحد أقىص، ويسيهم 
هيذا النيوع يف إنقياص اليوزن بنسيبة 

تقريبًيا.  10%

كيف ُتجرى عملية بالون المعدة؟
يف األنيواع التقليديية يتيم إدخيال بالون 
بواسيطة  املعيدة  إىل  ناعيم  سييليكون 
املنظيار الداخيي عين طريق الفيم نزواًل 
ومبجيرد  املعيدة،  باتجياه  الحليق  مين 
وضيع الباليون يف املعدة بأميان مُيأل عن 
طرييق قسيطرة مبحليول ملحيي معقيم 
ميع إضافية بعيض قطيرات مين صبغة 
زرقياء لتفييد كتحذيير عند حيدوث ثقب 
يف الباليون أو ترّسب املحليول امللحي يف 
املعيدة، ففيي هيذه الحالة سيوف ياحظ 
الشيخص وجيود ليون أزرق يف البيول، 
فيوًرا  الطبييب  إخبيار  يجيب  وعندهيا 

ليقيوم باإلجيراءات الازمية.
فيقيوم  املعيدة  لكبسيولة  بالنسيبة  أميا 
الشيخص بابتاعهيا عين طرييق الفيم، 
وبعيد التحقيق مين وصولهيا إىل املعدة 
واسيتقرارها فيهيا عر األشيعة السيينية 
يتيم نفيخ الباليون بالنيرتوجين )غياز 
خفيف جيًدا وغر خطر إذا ثُقيب البالون 

وتيرسب الغياز إىل املعدة( بواسيطة 
متصيًا  يكيون  رفييع  أنبيوب 

الباليون  ليتميدد  بالكبسيولة 
املعيدة،  مين  حيّيزًا  ويأخيذ 

ثيم يُسيحب األنبيوب عر 
. لفم ا

وال تحتياج هيذه اإلجيراءات إىل التخدير، 
وميكين  املستشيفى،  يف  البقياء  إىل  وال 
البدء برشب السيوائل بعد سيت سياعات 
هيي  كيا  ولكين  الباليون،  وضيع  مين 
الحيال ميع عملييات املعيدة، فيإن األيام 
القليلية األوىل بعيد إجيراء عمليية بالون 
املعيدة يُقتير فيهيا فقط عى السيوائل 
يتيم  ثيم  واللينية،  املهروسية  واألطعمية 
االنتقيال من السيوائل إىل األطعمة األكر 
صابية ببيطء خطيوة بخطيوة لتعوييد 
املعيدة بشيكل تدريجيي وتجنيب حدوث 
الغثييان الشيديد، وميكين الوصيول إىل 
األطعمية الصلبية ذات القيوام الطبيعيي 
بعيد حوايل أسيبوعن مين إجيراء عملية 
الباليون، ميع االنتبياه إىل رضورة اتبياع 
توصيات النظيام الغذايئ والبيدء بتناول 
الرياضية  ومارسية  الصحيي  الطعيام 
النتيجية  إىل  للوصيول  أكير  بشيكل 
إنقياص  وهيي  العمليية  مين  املرجيوة 

لوزن. ا

ما ميزات إجراء العملية 
مين  فرييدة  العمليية  هيذه  يجعيل  ميا 
تخدييرًا  تتطليب  ال  أنهيا  هيو  نوعهيا 
إلدخيال الباليون أو إجراء صعبًيا إلزالته.
ويتميز بالون املعيدة بأنه قابل لانعكاس 

فهيو متاًميا بعكيس جراحيات املعيدة، 
الشيكل  ال يغيّر مين 

يحيي  لترش ا
وتتم  للمعيدة، 

إزالتيه بعيد 

12 شيهرًا، فهيو حيل قصير  أو  سيتة 
للغايية. وآمين  امليدى 

يحدث فقيدان للوزن بنسيبة 10– 15% 
عيى األقيل مين اليوزن األسيايس خال 
األشيهر السيتة التاليية لوضيع الباليون، 
يفقيده  اليذي  اليوزن  مقيدار  ويعتميد 
الشيخص عيى ميدى قدرته عيى تغير 

عاداتيه الغذائيية وأسيلوب حياتيه.
وكا هيي الحال ميع اإلجيراءات األخرى 
يف  كبيرة  خسيارة  إىل  تيؤدي  التيي 
اليوزن، قيد يسياعد باليون املعيدة عيى 
تحسين أو حيل الحياالت التيي غالبًا ما 
تكيون مرتبطية بزييادة اليوزن، مبا يف 

: لك ذ
مرض القلب أو السكتة الدماغية.

ضغط الدم املرتفع.
توقف التنفس يف أثناء النوم.

الداء السكري من النمط الثاين.

كيف تتم إزالة بالون المعدة؟
تسيتغرق عمليية إزالية الباليون مين 20 
إزالتيه  تتيم  إذ  تقريبًيا،  دقيقية   30 إىل 
باسيتخدام املنظيار الداخيي عين طريق 
الفيم، ويجيب عيى الشيخص الصييام 
عين الطعام قبل 48 سياعة مين العملية، 
والصيام عن السيوائل قبل 12 سياعة من 
إجيراء العمليية، وال يلزم مبيت الشيخص 
الباليون،  إزالية  بعيد  املستشيفى  يف 
ويُنصيح بعيد ذليك باملداومة عى 
الرياضية،  التاريين  مارسية 
واتبياع نظام غيذايئ صحي، 
عيودة  لتجنيب  وذليك 

اكتسياب اليوزن.

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 
أن تتكّيـف  المشـكلة بعـد  الجفـاف، وعـادة مـا تختفـي هـذه  إلـى حـدوث  يـؤدي 

المعـدة مـع البالـون.

الغثيـان: حـدوث الغثيـان بصـورة شـديدة وتقلصـات المعـدة والقيء المسـتمر عادة 
مـا يكـون طبيعًيـا ومتوقًعـا خـالل األيام القليلـة األولى بعـد العملية.

انتفـاخ البالـون الزائـد: فـي حـال كان البالون منفوًخا بشـكل زائد، قد يعاني الشـخص 
مـن األلـم فـي المعـدة، والتقيؤ، وصعوبـة التنفس، وعادة ما تحدث هذه المشـكلة 

بعـد مـرور فتـرة قصيرة على وضـع البالون.

بسـبب  يحـدث  البنكريـاس،  فـي  مفاجـئ  التهـاب  وهـو  الحـاد:  البنكريـاس  التهـاب 
ضغـط البالـون علـى األعضـاء الداخليـة، حيـث تظهـر األعـراض بعـد مـرور أيـام علـى 

مسـتعجل. بشـكل  البالـون  إزالـة  هـو  المشـكلة  لهـذه  الوحيـد  والحـل  وضعـه، 

وقـد  انكماشـه،  إلـى  يـؤدي  مـا  البالـون،  محتويـات  تتسـرب  قـد  البالـون:  انكمـاش 
االنسـداد.   يسـبب  وقـد  الهضمـي  الجهـاز  عبـر  المنكمـش  البالـون  يتحـرك 

تقـرح المعـدة: مـن المحتمـل حـدوث بعـض التقـرح فـي المعـدة بسـبب تهييـج البالـون 
المعدة. لبطانـة 

يمارسـه  الـذي  المفـرط  المسـتمر  الضغـط  إلـى  وُينسـب  جـًدا،  نـادر  المعـدة:  انثقـاب 
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.

https://www.enabbaladi.net/archives/517090
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"كيرسوك كيم كيرسوك يك يقفيوا عيى سياقيك عرًشيا، 

وتقاسيموك وأنكيروك وخبّؤوك وأنشيؤوا ليديك جيًشيا". 

يصيل الشياعر الفلسيطيني الراحيل محميود درويش، يف 

الدقائيق األوىل مين قصييدة "مدييح الظيل العيايل"، إىل 

هيذه األبييات، ألن ميا بعدهيا يختليف عنهيا يف العواطف 

اإلنسيانية امليراد التعبير عنها.

حالة الرثاء والشيكوى وذم الواقيع يف القصيدة التي طالت 

وقيال فيها دروييش الكثر، حتيى جعلها ديوانًيا لوحدها، 

لن تطيول، لكن ال بد من التعبر عن الشيعور الفلسيطيني 

العيام يف أعقياب الخروج مين العاصمة اللبنانيية بروت، 

نحيو تونس التي بيى درويش فيهيا ولها امتنانًا وشيكرًا 

وحزنًا.  

لكين رسعان ميا يتجه الخطياب نحيو حالة الخيذالن، هذا 

الشيعور الذي عاشيه الفلسيطيني ألكر من مرة، بالخروج 

األول مين فلسيطن، ثيم الخروج مين بروت تحيت وطأة 

البحير،  مين  الفلسيطينين  أخرجيت  ومقاومية  معيارك 

وأدخليت االحتيال اإلرسائييي مين الر. 

"هيم يرسقيون اآلن جليدك فاحيذر مامحهم وغميدك، كم 

كنيت وحيدك ييا ابين أمي، ييا ابين أكر مين أٍب كيم كنت 

وحدك". 

ورغيم الرمزيية التيي تصبيغ شيعر دروييش حتيى صار 

تقدميه "مدييح  ميا  فيإن  العيرب،  رّوادهيا  واحيًدا مين 

الظيل العيايل" ناصيع وواضيح وال يقبيل الشيك باملعنى، 

فالفلسيطيني هنا ضحيية، ومرتوك ومنبوذ بعيد طرده من 

أرض أهليه، يف الوقيت اليذي تقاسيم فيه املجتميع الدويل 

معانياة شيعب كاميل، دون أن يضيع حيًدا لها. 

وييرى املرتجيم واملسيترشق األملياين شيتيفان فايدنير، أن 

شيعر محمود درويش مّر يف السيتينيات مبرحلة السهولة 

يف التنياول، عيى خياف ميا امتيازت بيه قصائيده يف 

الثانينييات وميا بعدها، كيا أن تتبّع املرحلية الفاصلة يف 

القضيية الفلسيطينية، أثّير يف تكوين قاموسيه اللغوي. 

وبعيد اجتياح بروت، كشيف درويش عن نيتيه عدم كتابة 

الشيعر السيهل، انطاقًا مين التعاميل والتفاعل ميع أرقى 

املسيتويات الشيعرية العامليية، فالشيعب الفلسيطيني كا 

يراه ابنه الشياعر، يحتياج إىل تغير فني وجيايل متقّدم، 

وهيذا ما جعيل "مدييح الظل العيايل" قصييدة ذات إيقاع 

متواتير، تنخفيض يف بعض الصيور إىل السيهل الواضح 

الغاميض  الرميزي  يف  تغيوص  ثيم  الجرميية،  وضيوح 

الفاعل.  غميوض 

"وحيدي أدافيع عن جدار لييس يل، وحدي أدافيع عن هواء 

لييس يل، ووحيدي كنيت وحيدي عندميا قاوميت وحدي 

وحيدة اليروح األخرة". 

عى طيول القصيدة، تنوعت املواضييع والقضايا، لكن الهم 

اإلنسياين اليذي مّهد لهيا انعكس عيى كل موضوعاتها، إذ 

عيّر دروييش عن "وحيدة اليروح األخيرة"، بعيد خروج 

املقاومة الفلسيطينية مين لبنيان، وارتكاب مجيازر صرا، 

عيام 1982، التيي اسيتمرت ثاثة أييام مل يعيُل بها صوت 

آخير عى صيوت املدافيع والرصاص.

تليك األييام التي لّونيت تارييخ القضيية باألحمير القاين، 

صبّت شييئًا مين حرها عى معياين القصييدة وانفعاالت 

شياعرها أيًضيا، فألقاهيا بيأس وغضيب وتحيٍد وكثر من 

املشياعر املختلطية التيي تعيّر عن حالية عيدم اليقن يف 

تليك الفرتة مين تارييخ القضية. 

والخييال  والنضيال،  العيودة  وحيق  والشيتات  فاملنفيى 

والذكرييات، واالقتبياس الدينيي الهيارب مين واقيع غير 

مشيتهى، كل ذليك حارض يف "مدييح الظل العيايل" التي 

مل تعيّر عين "وحدة اليروح األخيرة" لدرويش فحسيب، 

بيل ألمية كاملية تنيادي بأناشييدها وأغنياتها وشيعاراتها 

بالوحيدة، لكن العريب مل يشيهد منها سيوى "وحدة الروح 

األخرة". 

"مديح الظل العالي".. 
قصيدة درويش التي طالت 

وقال فيها الكثير 

كتاب

سينما

صيورة،  إىل  حاجتيه  حيال  يف  املسيتخدم،  يقيع 
أميام مطيّب تحدييد تاريخهيا وموقعها، ميا يعني 
الوصيف الدقييق لهيا، ليختيار ميا ينسيجم ميع 
واسيتخدام  تناقيل  ال سييا يف ظيل  موضوعيه، 
الصيور خيارج سيياقها، ميا يضيع  الكثير مين 
النيص املرافيق، سيواء كان خيرًا أو غير ذلك، يف 

موضيع تشيكيك، حتيى يف حيال مصداقيتيه.
وتحتيوي الكثر من محيركات البحث عيى وظيفة 
البحيث العكيي عين الصيور، مبيا يشيبه البحث 

العادي. 
ورغيم تفيّوق "جوجيل" يف تقديم هيذا النوع من 
الخدميات واملزاييا، فإن هنياك الكثر مين محركات 

البحيث البديلية التي تعطيي نتائج أكر شيمواًل. 
ومن أبرز تلك التطبيقات ما يي: 

"Prepostseo"
يقيدم هيذا املحيرك أسيلوبًا مختلًفا بعيض اليء 
عين اآلليية التيي يتيحهيا محيرك "جوجيل" عنيد 
كلمية  وضيع  مين  فبيداًل  الصيورة،  عين  البحيث 
مفتاحيية للصيورة التيي ييود املسيتخدم البحيث 
عنهيا، يجيب أواًل حفيظ الصيورة يف الجهياز ثيم 
لصقهيا يف مربيع البحيث، أو لصيق رابطهيا عى 

 . ألقل ا

ويتضّمين املوقيع العديد مين املزايا األساسيية التي 
يتشيارك بهيا مع محيركات البحث األخيرى، إضافة 
إىل أسياليب تتييح تصفية الصيور وتصنيفها وفق 

العديد مين املعطييات خال عمليية البحث.  

"Getty Images"
يعتير املوقيع مين أغنيى مواقيع الصيور األصلية 
مبختليف مجاالتهيا وفئاتهيا، ميع توفرهيا بدقية 
عاليية وأحجيام كبيرة، وجمييع الصيور املتوفيرة 
البحيث هيذا خاليية مين حقيوق  ضمين محيرك 
امللكيية الفكريية لاسيتخدامات اإلبداعيية، وبعيد 
الوصيول إىل الصيورة املطلوبة عر نتائيج البحث، 
ميكين النقير عليها ليرشاء حقوقها ثم اسيتخدامها 

يف املشياريع الشيخصية. 

"IDQB"
يعتير املوقيع واحيًدا مين املواقيع املتخصصة يف 
مواضييع التصمييم امليريئ والرسيوم املتحركة، إذ 
يتخيذ نهًجيا مختلًفيا عنيد اسيتخدامه يف البحيث 

الصور.  عين  العكيي 
الرسيوم  مواقيع  عيى  البحيث  محيرك  ويركيز 

خياص.  بشيكل  و"اإلنيميشين"  املتحركية 

"بنترسنت" 
أداة  اسيتخدام  "بنرتسينت"  بحيث  يتييح محيرك 
البحيث العكيي عين الصيور املتعلقية بالصيورة 
الحاليية، عير الضغيط عيى اليزر املوجود أسيفل 
يسيار الصيورة، ميا يتيح تصفيية النتائيج وتقديم 
األقيرب مين الصيورة التيي يجيري البحيث عنهيا، 
باإلضافية إليهيا نفسيها يف حيال تعيرف عليهيا 

 . ملحرك ا

"Bing Visual"
يعيد محيرك بحيث "Bing Visual" واحيًدا مين 
بشيكل  الصيور  عين  البحيث  محيركات  أفضيل 
عكيي، إذ يتييح أسياليب متعيددة آلليية البحيث، 
كتحمييل الصيورة من الجهياز أو لصق رابيط لها، 
أو التقياط صيورة باسيتخدام كاميرا الجهياز، أو 
البحث عين صورة عاديية، قبل اسيتخدامها للبحث 

العكيي. 
ويتبيع املحيرك لرشكية "مايكروسيوفت"، ويقيدم 
تشيّكل  التيي  واألدوات،  الخييارات  مين  العدييد 
إضافية إىل ميا يتيحيه محيرك بحيث "جوجيل"، 
كقيص الصيورة تلقائيًيا، وتقدييم معلوميات حول 
الصيورة ميكين تحويلهيا إىل نيص قابل للنسيخ.

 The professor and" ينطليق الفيليم األيرلنيدي
والرجيل  "الروفيسيور  أو   ،"the madman
املجنيون"، مين سيرة ذاتيية ييؤرّخ فيهيا قصة 
الروفيسيور جيميس ميوراي، اليذي يعمل عى 
تجميع الكليات املتباينية ضمن النسيخة األوىل 
مين قاموس "أكسيفورد" اإلنجليزي يف منتصف 

القيرن الي19. 
عيى  ميوراي  فييه  ينكيّب  اليذي  الوقيت  ويف 
تجمييع قاموسيه كأضخيم مرشوع لحفيظ اللغة 
اإلنجليزيية وصونهيا مين االنزياحيات اللغويية، 
يتلقيى رسيائل من متطيوع يقدم ليه نحو عرشة 
آالف كلمية وإدخيال قيادرة عيى تحدييد جيذور 

الكليات وأصيول اسيتخدامها ومنشيئها. 
إنيه الدكتور ويلييام مينور، وهيو مريض جنايئ 
يف مصيح "برودمور" العقي الجنيايئ، فالرجل 
ذو الخلفيية العسيكرية ارتكب عين طريق الخطأ 
جرميية قتيل بيات يدفيع رضيبتها مين ضمره 
وإحساسيه بالذنيب، قبيل أن تحيليه املحكمة إىل 
السيجن ضمين مصيح عقي بسيبب عيدم اتزان 

 . تفكره
لكين الرجيل اليذي بيدا مضطربًيا بنظير هيئية 
والشيعور  الضمير،  عيذاب  أخيذه  املحكمية، 
باملسيؤولية تجاه أرسة الرجل اليذي قتله، فعرض 
النفقية عيى أرسة املغيدور التي ترفيض العرض 
أواًل لكنهيا تخضيع أميام ثقيل الفقير والحاجة. 
وبعيد محياوالت، يطليب الدكتيور ويلييام لقياء 
زوجية املغدور التي تكيرر زياراتها إىل السيجن 
وتتعرف إىل شيخصية الجاين أكير، ليتضح لها 
نبيل أخاقيه، رغم ارتكابيه جناية من هيذا النوع. 
وأحادييث، وسير طوييل يف حديقية  لقياءات 
املصيح، ثم تعلييم امليرأة القيراءة والكتابة ومحو 
كل  أطفالهيا،  أّميّية  بدورهيا  لتمحيو  أّميّتهيا، 
ذليك يقدميه الدكتيور ويلييام إلسيكات ضمره، 

والتخفييف مين وطيأة الشيعور بالذنيب. 
تأخيذ هيذه اللقياءات منحيى آخير حين تصيل 
إىل الدكتيور ويلييام رسيالة مين زوجية القتييل 
تصارحيه خالهيا بحبهيا ليه، ميا يوقيظ داخله 

مزييًدا مين تأنييب النفيس وجلدهيا، فالطبييب 
املرييض يعتقد أنه ال يسيتحق الحيب، وال يصلح 
ليه، وأنه بذلك يقتيل القتيل مرة أخرى، سيلبه يف 

األوىل حياتيه، ويف الثانيية زوجتيه وعامليه. 
والروفيسيور جيميس موراي يقف عى مسيافة 
قريبية من هذه األحيداث كلها، إذ جمعه قاموسيه 
املنشيود بالدكتيور ويلييام، لتقوم بين الرجلن 
عاقية صداقة متينة عيى رشف العليم وحفظه. 
تسيوء حال ويلييام يف مركيز الحجيز، ويرفض 
ويطلبيه  العقياب  وييرىض  والحيب،  الزييارات 
إلسيكات عيذاب الضمير، ميا يدفيع الصدييق 
للتدخيل يف سيبيل إنقاذ صديقه الذي بيات واقًفا 

عيى شيفا خطيوة مين الجنون. 
العميل اليذي ييرسد قصية مين واقيع الحيياة 
القدميية، يركّيز أيًضيا عيى القيمية اإلنسيانية 
النبيلية التيي ال يحّدهيا الوقيت، كحالية النبيل 
األخاقيي التي يتحيى بها الطبييب املريض، إىل 
جانب قيمية الصداقية ومتانتها، وأهميتهيا أيًضا 
يف إنقياذ الرجيل اليذي يسير نحو حتفيه برضا 
وإذعيان، تحيت وطيأة وازع أخاقيي يكبّيل يديه 

ويفقيده حقيه يف عييش مشياعر ال سيلطة له 
 . عليها

الروفيسيور  وتضيع  األحيداث،  تتصاعيد 
املحيك،  عيى  وصداقتيه  العلميي  ومسيتقبله 
وعلييه أن يختيار، لكيّن اختيياًرا واحيًدا صائبًا 
الخييارات  مين  الكثير  عيى  البياب  يفتيح 

بالعكيس.  والعكيس  العاقبية،  املحميودة 
صيدر الفيليم عيام 2019، بأسيلوب إخراجيي 
جياذب، يعييد املشياهد إىل تليك الحقبية مين 
تاريخ مييي رسيًعا يف الفيلم الذي اسيتغرق 

124 دقيقية إلكيال قصية بهيذا الحجم. 
الفيليم مقتبس عين روايية للكاتيب والصحفي 
يف  وشيارك  وينشسيرت،  سييمون  الريطياين 
تأليفيه كل من جون بورميان، وتود كومارينيك 
الذي كتيب أيًضا سييناريو فيليم "Sully"، من 

بطولية تيوم هانكس، عيام 2016. 
 ،10 أصيل  مين   7.3 تقيييم  العميل  وحصيد 
عير موقيع "IMDb"، لنقيد وتقيييم األعيال 
الدراميية والسيينائية، وهيو مين بطولية ميل 

جيبسيون، وشيون بين، وناتيايل دورمير. 

 ..”The professor and the madman"
كيف عشقت قاتل زوجها   

لقطة من الفيلم

خمسة محركات 
للبحث عن الصور 

بأسلوب عكسي 
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عروة قنواتي 

مضت الجولة الثانية يف مسيابقة دوري األبطال 
بنتائجهيا املثرة والصادمة والتاريخية، وعادت 

األندية إىل منافسياتها املحلية، يحمل بعضها 
ثقة اليراع، أو إعادة فحص املكابح، وبعضها 

يرتنح من شيدة الرضبات مع االستعداد لتبديات 
محتملة عى مسيتوى اإلدارة الفنية أو خيار 

األسايس. التشكيل 
ما علينيا، فنتيجة ريال مدريد مع الفريق 

املولدويف ليسيت سحًرا أو إعجازًا عى مستوى 
كيرة القدم، وتحصل يف أغلب وأقوى البطوالت 
الرسيمية، ولكنها يف الوقت ذاته ليست طبيعية 

وعادية بحيق النادي املليك مع صحوته التي 
اتضحت قبل أسيابيع برفقة العماق كارلو 

أنشيلويت، فالسيقوط أمام سبورتينغ لشبونة أو 
بنفيكا قد تتجاوزه الجاهر، ولكن أمام شيريف 
تراسيبول فلن متر القضية إعاميًا مرور الكرام، 

حتى لو حيارص الفريق األبيض خصمه فنيًا 
90 دقيقة. وكرويًا ملدة 

هذا األمر ينطبق عى البارسيا أيًضا، ولكن بحدة 
مغايرة وبأسيلحة متعددة، فمنذ متى مل يخرس 

البارسيا مباراة الجولة األوىل والثانية يف دوري 
األبطال؟ ومنذ متى مل يسيجل أي هدف يف 

الجولة األوىل والثانيية؟ ومنذ متى يتلقى نفس 
النتيجية عى التوايل داخل أرضه وخارجها من 

فريقن مختلفن دون أن يحرّك أي سياكن؟
املفارقة هنا أن العبي البارسيا السابقن يف 

أنديتهم الحالية سيّجلوا، ولكن البارسا مل يسّجل. 
ميي سيّجل هدفًا لسان جرمان، وأنقذ سواريز 

وغريزمان أتلتيكو مدريد من الخسيارة أمام 
امليان بقلب الطاولة يف الدقائق األخرة، وسيّجل 

ايفان راكتيتش من عامة الجزاء أيًضا إلشيبيلية 
ليضمن التعادل للفريق. ولكن البارسيا تلقى ستة 

أهداف يف جولتن ومل يسيجل أي هدف حتى 
اآلن.

قبل مواجهة سيان جرمان مع السيتي يف 
"حديقة األمراء"، انشيغلت الصحافة وأحاديث 

الجاهر يف قيدرة بوكتينيو عى توظيف 
الثيايث األخطر: مبايب، ميي، نيار، ضمن 

تشكيل واحد، واالسيتفادة منهم أمام فريق خطر 
كالسييتي، وهناك من ذهب إىل سيناريوهات 
مختلفية مبا يخص خافات مبايب ونيار أو 

ومبايب. ميي 
يف املباراة سييطر السيتي وفاز سان جرمان، 

ليقع السييد بيب غوارديوال مجدًدا ضحية فلسفته 
وضحيية عدم وجود رأس حربة رصيح يف 

تشيكيلته مع وجود دفاع وحارس مرمى من 
النيوع الصلب مع خصمه الباريي.

وبدل أن ينشيغل العامل بهدف ميي األول له 
مع سيان جرمان والثاين لفريقه خال املباراة، 

ذهب االهتام إىل صورة ميي وقد اسيتلقى 
عى األرض خليف الجدار الدفاعي قبل تنفيذ 

الرضبة الحرة للان سييتي، محاواًل حاية املرمى 
مع زمائه!

يف الجولية الثانية أيًضا، أكد أليغري ثبات 
فريقيه اإليطايل يف دوري األبطال بفوز ثاٍن 

عى حسياب البطل هذه املرة )تشيلي(، ليكون 
جديًرا بعيدم الترسع يف الحكم عليه من قبل 

عشياق اليويف والنقاد والصحف واملجات.
فيا سيُسيأل توماس توخيل كثرًا عن هزميتن 

متتاليتن يف الدوري والشيامبيونز أمام السيتي 
واليويف، رغم أن أسياء الخصوم كبرة ومن 

الطبيعي والواقعيي أن يُهزم توخيل أمامهم، ففي 
كرة القدم تسيتطيع أن تصّفق طويًا لبنفيكا 

واليبزغ ولكنك تسيأل البطل كثرًا وكثرًا جًدا.

إضاءة على الجولة 
الثانية للشامبيونزليغ

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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ظهير اإلسيباين أنديير بارنيتشييا فجيأة ومين 
رييال سوسيييداد،  فرييق  ميع  مقدميات  دون 
كمهاجم شياب بيدأ يفرض وجيوده يف الدوري 

اإلسيباين للدرجية األوىل للموسيم الحيايل.
املهاجم الشياب مين مواليد 27 مين كانون األول 
عيام 2001، يلعيب جناًحيا مهاجًا عيى الجهة 
الييرسى، وميكن ليه اللعيب يف الجنياح األمين 

أيًضا، بحسيب تشيكيلة املدرب.
يتمتيع الاعيب بالقيدرة العاليية عيى املراوغة، 
ويحياول دامئًيا العيودة إىل منتصيف امللعيب 
لتسيلّم الكيرة وبنياء الهجيات معتميًدا عيى 
قدرتيه يف مراوغية الخصيوم لتفكييك الضغط، 

وقراءتيه الجييدة للملعيب.
كيا ميكنيه التمريير ورفيع العرضييات بدقية 
بالقدمين، بحسيب الوضعية التيي يوظفه فيها 

الجناحن. امليدرب عيى 

يبلغ طوله 178 سينتمرتًا، بيوزن 78 كيلوغراًما، 
أيًضيا مين املشياركة  بقيوة جسيانية متّكنيه 

الدفاعيية ميع الفريق.
ومل يُخيِف اإلسيباين إميانويل الغواسييل، املدير 
الفنيي لفرييق رييال سوسيييداد، اليذي يحتيل 
حاليًيا املركيز الثياين بجيدارة بين الكبيار يف 
ومسيتوى  بيأداء  إعجابيه  اإلسيباين،  اليدوري 
يف  وضعيه  يعتميد  ولهيذا  الشياب،  الاعيب 

التشيكيلة األساسيية للفرييق هيذا املوسيم.
وشيارك ميع الفريق هيذا املوسيم ثياث مرات، 

سيّجل خالهيا هدفًيا وصنيع آخر. 
وخيال املوسيم امليايض والحيايل، شيارك يف 
40 مباراة رسيمية، سيّجل خالهيا ثاثة أهداف 
وصنيع سيبعة، وهو رقم كبير بالنسيبة لاعب 

. ب شا
وحسب موقع "ترانسيفر ماركت" لإلحصائيات، 

تبليغ القيمة السيوقية ألندير 15 ملييون يورو، 
وانضيم إىل نيادي رييال سوسيييداد يف 1 من 
3 مين  العقيد يف  2019، وجيّدد  متيوز عيام 
مين   30 يف  عقيده  وينتهيي   ،2021 شيباط 

.2027 حزييران 
ولعب بارنيتشييا ضمين الفئيات الُعمرية بنادي 
سوسيييداد، فقيد لعب ميع فريق "ب" موسيم 
2019ي 2020، وسيبق أن لعيب مع فريق تحت 

19 سينة موسم 
2018ي 2019.

منتخبيات  ميع  بارنيتشييا  لعيب  كيا 
إسيبانيا السينية، حيث شيارك مع منتخب 

بياده تحيت 21 سينة يف تصفييات كأس 
أميم أوروبيا للشيباب، وظهير معه يف خمسية 
لقياءات وسيّجل هدفًا وصنيع آخير، وكانت له 

حاسيمة. متريرة 

يرتقـب جامهـر وعشـاق فريق برشـلونة 
اإلسـباين، مصر املدرب الهولنـدي رونالد 
أن  بعـد  للفريـق،  الفنـي  املديـر  كومـان، 
والكارثيـة  السـلبية  النتائـج  تواصلـت 

للفريـق.
ففـي املباريـات الخمـس املاضيـة، خـر 
دوري  يف  مباراتـن  الكتالـوين  الفريـق 
أبطـال أوروبا، مـن بايرن ميونيـخ األملاين 
وبنفيـكا الربتغـايل بنتيجـة ثقيلـة بثالثة 

أهـداف دون رد يف كل منهـام.
يف  تعـادل  اإلسـباين،  الـدوري  ويف 
مواجهتن ضـد غرناطة وقـادش، وانترص 
فقـط عـى ليفانتـي بثالثيـة نظيفـة، يف 
كومـان  رونالـد  املـدرب  يكـن  مل  مبـاراة 
يديرها، بسـبب اإليقاف، وأُسـندت ملساعده 

ألفريـد رشودر. الفنـي  الجهـاز  يف 
وذكـرت صحيفـة "مونـدو ديبورتيفـور" 
اإلسـبانية املقربـة مـن النـادي الكتالوين، 
برشـلونة  أن  اإللكـرتوين،  موقعهـا  عـرب 
يقـرتب من إقالـة رونالـد كومـان، وعالقه 
النـادي بسـبب سـوء  إدارة  تتدهـور مـع 

النتائـج التـي حققهـا مـع الفريـق.
وردد كومـان يف مؤمتـر صحفـي، يف 1 
مـن ترشيـن األول الحـايل، نفـس عبارات 
مواطنـه الهولنـدي لويـس فان خـال حن 
قـرر املغادرة عـن النـادي، يف 20 من أيار 
2000، يف إشـارة منـه إىل اقـرتاب الرحيل.

 "El Partidazo de COPE" وبحسـب إذاعة
الكتالـوين  النـادي  إدارة  فـإن  اإلسـبانية، 
أجـل  مـن  مدربـن  أربعـة  مـع  تواصلـت 

اسـتطالع رأيهـم بشـأن تدريـب الفريـق.
وقالـت اإلذاعـة، إن املدربـن األربعـة هم: 
ومواطنـه  هرنانديـز،  تشـايف  اإلسـباين 

األرجنتينـي  بجانـب  مارتينيـز،  روبرتـو 
مارسـيلو جـاالردو، فضـاًل عـن اإليطـايل 

برلو. أندريـا 
تشايف هرنانديز

ديبورتيفـور"  أشـارت صحيفـة "مونـدو 
إىل أن نـادي برشـلونة يقرتب مـن التعاقد 
مع مـدرب السـد القطـري الحـايل والعب 
هرنانديـز،  تشـايف  السـابق  برشـلونة 
لخالفـة املديـر الفنـي للفريـق األول لكـرة 

القـدم رونالـد كومـان.
األوفـر  املرشـح  هـو  هرنانديـز  تشـايف 
األكـر  وهـو  برشـلونة،  لتدريـب  حظًـا 
تفضيـاًل مـن قبـل أعضـاء مجلـس اإلدارة 
واملسـؤولن يف النـادي، كـام أنـه مفّضل 
أسـاطر  إحـدى  لكونـه  الجامهـر  مـن 
الرئيـس  بثقـة  يحظـى  ال  لكنـه  النـادي، 
خـوان البورتـا، الـذي مل يفكـر بالتوقيـع 

املـايض. الصيـف  يف  معـه 
نفسـه  تشـايف  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
يعلـم جيـًدا ارتبـاط اسـمه بربشـلونة يف 
األيـام األخـرة، لكنه مل يـرصح بأي يشء، 
يف  املسـتمر  كومـان  لرونالـد  الحرتامـه 

منصبـه حتـى هـذه اللحظـة.
ويخوض تشـايف موسـمه الثالـث كمدرب 
لنـادي السـد، وميلـك عقـًدا ميتـد حتـى 
عـام 2023، لكن إن أراد برشـلونة التعاقد 
معـه فلن تكـون هذه مشـكلة كبـرة، ألن 
اتفـاق  لديـه  الشـاب  اإلسـباين  املـدرب 
مـع إدارة النـادي بالرحيـل يف أي وقـت 
إن عـرض عليـه "الربشـا" تـويل منصب 

الفني. املديـر 
أندريا بيرلو

كشـف موقـع "كالتشـيو مركاتـو" عـن 

تطـورات جديـة يف إمكانيـة تعاقـد فريق 
برشـلونة اإلسـباين مـع املـدرب اإليطـايل 

برلو. أندريـا 
وأشـار املوقـع اإليطـايل، يف 1 من ترشين 
برشـلونة  فريـق  أن  إىل  الحـايل،  األول 
اإلسـباين اقـرتب مـن التوقيـع مـع املدرب 
هنـاك  وأن  برلـو،  أندريـا  اإليطـايل 
مفاوضـات جديـة معـه يقودهـا الرئيـس 
خـوان البورتا، بينـام يدرس برلـو الخيار 
لتحديـد إن كان قـادًرا عـى قيـادة فريـق 

كبـر مثـل النـادي الكتالـوين.
ورغـم وجـود الكثـر مـن املرشـحن عى 
طاولـة إدارة فريق برشـلونة، فإن اإليطايل 
برلـو يبـدو األقرب بسـبب تفضيـل رئيس 

النـادي الكتالـوين له.
وكان برلـو أقيـل مـن تدريـب يوفنتوس، 
موسـم  بعـد  املـايض،  أيـار  مـن   28 يف 
واحـد فقط مـن توليـه املسـؤولية، إذ فقد 
لقب الـدوري اإليطـايل الذي سـيطر عليه 
البيانكونـري عـى مدار تسـعة مواسـم.

روبيرتو مارتينيز
رغـم أن روبرتـو مارتينيز مـدرب املنتخب 
اسـاًم مطروًحـا  يعـد  الحـايل  البلجيـي 
وبقـوة عـى طاولـة الفريـق الكتالـوين، 
بجانـب األسـامء التـي ذُكرت، نفـى وجود 

أي اتصـاالت مـع فريـق برشـلونة.
 Het Laatste" ويف حديـث ملارتينيز مـع
بعقـده مـع  ملتـزم  إنـه  قـال   ،"Nieuws
كامـل  ويصـب  الحمـر"،  "الشـياطن 
تركيزه عليهم، مشـرًا يف نفـس الوقت إىل 
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 غـًدا يف كرة 

القدم".
مـع  صداقتـه  أسـاس  إن  املـدرب،  وقـال 
جـوردي كرويف املستشـار الفنـي لرئيس 
الحيـاة  فصـل  هـو  البورتـا،  برشـلونة 
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 أيًضا أنـه مل ينجذب 
عاطفيًـا أكـر أو أقـل إىل نـادي برشـلونة 
ألنـه كتالـوين، "ال ينبغـي أبـًدا أن يلتـزم 
املـدرب عاطفيًا تجاه ناٍد أو بلـد أو ثقافة".

وكان مارتينيـز قـاد منتخـب بلجيـكا إىل 
العـامل  بـكأس  التاريخـي  الثالـث  املركـز 
2018 يف روسـيا، وكان قـد جـدد عقـده 
مع “الشـياطن الحمر” حتـى عام 2022.

بقيادتـه  بلجيـكا  منتخـب  يتصـّدر  كـام 
الرتتيـب العاملي للمنتخبـات، وفق تصنيف 

.)FIFA( االتحـاد الـدويل لكـرة القـدم

مارسيلو جاالردو
مارسـيلو  األرجنتينـي  املـدرب  اسـم  عـاد 
جـاالردو، املـدرب الحـايل لريفـر باليـت، 
إىل خيـارات النادي الكتالـوين بعد أن كان 
خيـاًرا سـابًقا لربشـلونة، كبديـل محتمـل 
للمدرب السـابق إرنسـتو فالفـردي، عندما 

إقالته. متـت 
أي  عـن  متحفظًـا  كان  جـاالردو  لكـن 
إجابـات، متحدثًـا أنـه يركّـز عـى مباراته 
ويف  األرجنتينـي،  الفريـق  مـع  املقبلـة 

الحـايل ال يريـد تشـتيت أفـكاره  الوقـت 
أخـرى. بأمـور 

اإلسـبانية،   "RAC1" إذاعـة  وبحسـب 
عقـد جـاالردو مؤمتـرًا صحفيًـا، للحديث 
عـن مبـاراة السـوبر كالسـيكو مـع بـوكا 

األحـد. املقـررة  جونيـورز، 
وأوضـح خالل املؤمتـر أنه سـيكون متاًحا 
للعمـل يف الشـتاء بعـد انتهـاء عقـده مع 
ريفـر باليـت، لكنـه حاليًـا مرتبـط بعقـد 

األرجنتيني. النـادي  مـع 
ويف جعبـة جـاالردو العديـد مـن األلقـاب 
مـع ريفـر باليـت، أبرزهـا كأس كوبا سـود 
أمريكانـا يف 2014، وكوبا ليربتادوريس يف 
عـام 2015، وريكوبا سـود أمريكانا )كأس 
كأس  ووصافـة   ،2016  2015- السـوبر( 

العـامل لألنديـة خلف برشـلونة اإلسـباين.
رغـم ترشـيح هذه األسـامء لقيـادة الفريق 
الفريـق  خيـارات  تبقـى  الكتالـوين، 
محـدودة بقواعـد االتحـاد اإلسـباين لكرة 
القـدم املطبقـة عـى الفـرق، والتـي تحدد 
إطـار الرواتـب لـكل فريـق بنسـبة ثابتـة 

مـن الدخـول.
عشـاق  ينتظـر  اآلخـر،  الجانـب  عـى 
املسـتديرة إقالـة أو مغادرة املـدرب الحايل 
كومـان، وسـط ترقّب ولهفـة ملعرفة املدرب 
إىل  عودتـه  بانتظـار  للفريـق،  الجديـد 

االنتصـارات. سـكة  وإىل  املنافسـة 

أندير بارنيتشيا.. 
موهبة مقبلة في المالعب اإلسبانية

على نهج مواطنه فان خال.. اقترب رحيل كومان

أربعة مدربين مرشحون لخالفة كومان في برشلونة

تشافي هيرنانديز أندريا بيرلو مارسيلو جاالردوروبيرتو مارتينيز
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األحــــداألحــــد    0303  تشرين األول /أكتوبر تشرين األول /أكتوبر 20212021
العاشـــرة السنــــــــة  العاشـــرة-  السنــــــــة   -     502502 العـــــــــدد العـــــــــدد 

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(. 
كتبُت، أنا محسوبكم، عن هذا املوضوع، سنة 
2013، يف مجلة "الغربال" التي كان يصدرها 

الصديق محمد السلوم يف كفرنبل، وهي، 
باملناسبة، املجلة التي تعرضت لهجوم داعيش 
مبكر، بذريعة أنها موالية ألمريكا! من املعيب، 

طبًعا، أن نناقش فكرة والء مجلة "الغربال" 
ألمريكا، ولكن ميكننا أن نشري هنا إىل نقطة 

تالٍق 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 

الذي يوّجه للمعتقلني يف فروع مخابرات "جبهة 
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 طريًفا 

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 "الِذكْر"، 

ويصيحون "َحّي"، حتى إن الرجل الغريب، 
"الجوالين"، بعدما التقى به صحفي أمريي 

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، 
يعني، من اآلخر، إذا كرسنا عىل أنفنا بََصلة، 

ووافقنا عىل إحداث فرقة إنشاد، هل يعقل أن 
نقبل باستخدام العود، والكمنجة، والقانون، 

والكونرتباص، واألكروديون، والغيتار؟ وأن نقبل 
أن تشاركنا الغناء أصوات رويب وناني 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.  

حكومة "الجوالني" 
والفرقة الموسيقية

الالجئون السوريون في لبنان 
عاجزون عن ضمان البقاء

 ”BRINGING ASSAD TO JUSTICE“ 
ق الجرائم في سوريا خالل عقد

ّ
يوث

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015

نبيل الشربجينبيل الشربجي أحمد شحادةأحمد شحادة محمد شحادةمحمد شحادة محمد قريطممحمد قريطم

بوسر الفيلم

أصيدرت األميم املتحيدة تقرييرًا حول 
التدهيور الرسييع ألوضياع الاجئين 
السيورين يف لبنيان يف ظيل األزمية 
والصحيية  واالقتصاديية  االجتاعيية 

الباد. تشيهدها  التيي 
 29 يف  املنشيور  التقريير،  وبحسيب 
مين أيلول امليايض، أعربيت املفوضية 
لشيؤون  املتحيدة  لألميم  السيامية 
العامليي  األغذيية  الاجئين وبرناميج 
للطفولية  املتحيدة  األميم  ومنظمية 
إزاء  الباليغ  قلقهيا  عين  )يونيسيف(، 
الذيين  السيورين  الاجئين  أوضياع 
الحيّد  توفير  عين  عاجزيين  “باتيوا 
لضيان  اليازم  اإلنفياق  مين  األدىن 

البقياء عيى قييد الحيياة".
وقيال التقريير، إن األزمية االجتاعية 
واالقتصاديية والصحية التي يشيهدها 
عيى  خياص  بشيكل  أثّيرت  لبنيان، 
اللبنانيية والاجئية األكير  العائيات 
األوليية  النتائيج  كشيفت  إذ  فقيرًا، 
ليدى  الضعيف  جوانيب  لتقيييم 
الاجئين السيورين يف لبنيان لعيام 
2021، “عين وضع بائيس يُرىث له”، 

املنظيات. وصيف  حسيب 
كل  أصيل  مين  تسيعة  أن  وأضياف 
يزاليون  ال  سيورين  الجئين  عيرشة 

مدقيع. فقير  يف  الييوم  يعيشيون 
أغلبيية  واصليت   ،2021 عيام  ففيي 

الاجئين االعتاد عى اسيرتاتيجيات 
مواجهية “سيلبية” للبقياء عيى قييد 
الحيياة، مثل التسيّول أو اقيرتاض املال، 
أو التوقيف عين إرسيال أطفالهيم إىل 
املدرسية، أو تقلييص النفقيات الصحية 

أو عيدم تسيديد اإليجيار.
وأشيار هيذا التقيييم إىل أنيه يف عيام 
2021، ازداد عيدد أفيراد األرس الذيين 
قبيول وظائيف زهييدة  إىل  اضطيروا 
األجير أو شيديدة الخطيورة أو نوبيات 
عميل إضافيية، لتأمين الدخيل نفسيه 
اليذي كانيت األرسة قادرة عيى توفره 

.2020 العيام  يف 
املواجهية هيذه  اسيرتاتيجيات  وتؤثير 
بشيكل سيلبي عى القدرة عى التأقلم، 
وعيى تولييد الدخيل يف املسيتقبل، ما 
ُعرضية  أكير  الاجئين  أرس  يجعيل 
النعيدام األمن الغيذايئ، وأكير اعتادًا 
حسيب  اإلنسيانية،  املسياعدات  عيى 

لتقرير. ا
ورّصح ممثيل املفوضية السيامية لألمم 
املتحيدة لشيؤون الاجئين يف لبنيان، 
أييايك إيتيو، أنيه “عيى مدى األشيهر 
الي18 املاضيية، فقدت العملية اللبنانية 
أكر مين %85 مين قيمتهيا، وارتفعت 
األسيعار بشيكل كبير، وأصبيح مجرد 
البقياء عيى قييد الحيياة بعييًدا عين 
متناول عائيات الاجئن السيورين".

وأضياف أنيه سييكون لهيذه األزمية 
رفياه  عيى  األميد  طوييل  تأثير 
كيا  أطفالهيم،  ومسيتقبل  الاجئين 
أنهيا تهدد املكاسيب التي تيم تحقيقها 
يف السيابق، مثيل إمكانيية الوصيول 
إىل الخدمات األساسيية، مشرًا إىل أن 
العائيات اللبنانيية تكافح هيي أيًضا.

وأكيد الحاجة املاسية إىل تعزيز الدعم 
املقيّدم للسيكان اللبنانيين والاجئن 

املهمشية. األخرى  والفئات 

ال مأوى آمًنا
وذكير التقريير أن الاجئين ال يزالون 
الئيق  ميأوى  عيى  للعثيور  يعانيون 
وآمين، وأن حيوايل %60 مين عائات 
يف  يعيشيون  السيورين  الاجئين 
دون  أو  للخطير  معرّضية  مسياكن 

مكتظية. أو  املطلوبية  املعايير 
وأظهيرت الدراسية التي أجرتهيا األمم 
بيدالت  متوسيط  يف  زييادة  املتحيدة 
اإليجيار لجمييع أنيواع املسياكن ويف 
جمييع املحافظيات، فضًا عين زيادة 

يف احتاليية اإلخياء.

انعدام في األمن الغذائي
أثّر التضخم بشيكل كبر عى أسيعار 
امليواد الغذائيية، فخال الفيرتة املمتدة 
بين ترشيين األول 2019 وحزييران 

2021، ارتفعيت تكلفة امليواد الغذائية 
بنسيبة %404، ما أدى إىل مستويات 
الغيذايئ  األمين  انعيدام  مين  مقلقية 
وسيط عائيات الاجئين السيورين، 

التقرير. وفيق 
 ،2021 العيام  مين  حزييران  ففيي 
الاجئين  عائيات  نسيبة  بلغيت 
السيورين الذيين يعانون مين انعدام 
األمين الغيذايئ %49، واضطير ثلثيا 
العائيات إىل تقلييص حجيم حصص 
الوجبيات  عيدد  تقلييل  أو  الطعيام 

يوميًيا. املسيتهلَكة 
األغذيية  برناميج  ممثيل  وبحسيب 
العامليي ومدييره القطيري يف لبنيان، 
عبيد الليه اليوردات، “كان هيذا العام 
حافيًا بالصعياب بالنسيبة إىل جميع 
السيكان يف لبنيان، فقيد رأينيا كييف 
باتيت أسيعار امليواد الغذائيية خيارج 

متنياول العدييد مين األرس".
املجتمعيات  أن  إىل  التقريير  ونيّوه 
بدورهيا  تكافيح  املضيفية  اللبنانيية 
مين أجيل مواجهة هيذه األزميات، يف 
ظيل مواصلية وكاالت األميم املتحيدة 
الثياث العميل مع الحكومية والجهات 
الحييوي  الدعيم  لتقدييم  الرشيكية 
املجتمعيات  جمييع  إىل  واليرضوري 
التيي تحتياج إىل املسياعدة، مبين يف 
ذليك السيكان اللبنانييون والاجئون.

الفيليم  يسيعى 
 BRINGING ASSAD“التسيجيي
األسيد  )تقدييم   ”TO JUSTICE
الجرائيم  توثييق  إىل  للعدالية(، 
املرتكبة يف سيوريا خال السينوات 
نظيام  ويحّميل  املاضيية،  العيرش 

مسيؤوليتها. األسيد 
وأعلنت أرسة الفيليم أن العرض األول 
األول  ترشيين  مين   5 يف  سييكون 
الحيايل يف العاصمية األملانية برلن.

ومل يتوقيف الفيلم عنيد توثيق األدلة 
التي تدين األسيد وحسيب، بيل وثّق 
الطريقية التيي حاول األسيد وحليفه 
اليرويس من خالهيا تشيويه األدلة، 

وتحويل الضحاييا إىل جناة.
وقيال مخيرج الفيليم رونيان تينان، 
اسيتغرق  العميل  إن  بليدي،  لعنيب 
قرابة ثياث سينوات، مشيرًا إىل أن 
واحيدة مين أبيرز الصعوبيات التي 
مين  الكثير  خيوف  كان  واجههيا 
ضحاييا النظيام مين الظهيور عى 

الشاشيات.
التيي  املصيادر  عين  الحدييث  ويف 
اعتميد عليها الفيليم، قال تينيان، إن 
الفيليم اعتميد عى منظيات حقوق 
األميم  املسيتقلة، وهيئيات  اإلنسيان 
املتحيدة، واملنظات غير الحكومية، 
واملحامين الدولين املتخصصن يف 
رفيع القضايا ضد األنظمية الضالعة 

يف جرائيم ضد اإلنسيانية.
والقامئيون  تينيان  اعتميد  كيا 
أسيايس  بشيكل  العميل  عيى 
النظيام،  جرائيم  ضحاييا  عيى 
يسيعون  الذيين  واألشيخاص 
العدالية  لتحقييق  بشيكل مسيتمر 
واملسياءلة، لنقيل الحقيقية كاملة.

ورغيم أن األسيد املسيؤول األول عين 
كل الجرائيم يف سيوريا، فمحاسيبة 
جمييع مرتكبيي جرائم الحيرب هي 
التيي  العدالية  مين  أسيايس  جيزء 
يسيعون لتحقيقهيا، وفيق ميا قاليه 

بلدي. لعنيب  تينيان 
قيال  بليدي،  لعنيب  حدييث  ويف 
ومديير  بالعميل  املشياركن  أحيد 
مبيادرة “تعيايف” املختصية بدعيم 
الناجين والناجييات مين االعتقيال، 
أحميد حلميي، إن املنياخ اليدويل يف 
الوقيت الحايل ال يسيمح مبحاسيبة 
املجرمين، موضًحيا أن املجرمين ما 
زالوا مبراكيز القوة، واليدول الداعمة 

لهيم مسيتمرة بدعمهيم.
وأضياف حلميي أن محاسيبة النظام 
الحيرب  جرائيم  مرتكبيي  وجمييع 
والجرائم ضد اإلنسيانية يف سيوريا 
مرتبطية باملزاج السييايس الدويل، ال 

العسيكري. بالواقع 
وأكد حلميي أهمية كل الجهيود التي 
تسيعى لتوثييق جرائم األسيد، ونقل 
الحقيقة للعامل، مشيرًا إىل أن األفام 
من أنجيح األدوات للتأثر عى العامة 
واليرأي العيام العاملي كيا حدث مع 
عيدة أفيام وثائقيية سيابقة عيى 

رأسيها “إىل سا”.
وسييواجه األسيد وجمييع مرتكبيي 
جرائيم الحيرب يف سيوريا العدالية، 
جيًدا  سياحقة  ضدهيم  األدلية  ألن 
ُوجمعيت بشيكل منهجيي منيذ عام 

حلميي. بحسيب   ،2011
وحيول الجمع بن جرميية الكياوي 
وجرائيم “قير”، أوضيح حلمي أن 
الجميع بن مليف الكيياوي وملف 
إلييه  املشيار  سيوريا  يف  التعذييب 

مبليف “قيير” ال يعنيي مسياواة 
بحجيم االنتهياك أو بحجيم اإلدانة.
لييس  للعدالية”  األسيد  و”تقدييم 
العميل األول للمخرج تينيان، إذ قّدم 
 The“ يف 2018 الفيليم الوثائقيي

.”Impossible Revolution
وعميل الفيليم عيى توثييق أبيرز 
بدايية  منيذ  سيوريا  يف  األحيداث 
حكيم حافيظ األسيد حتى سيقوط 

.2016 عيام  يف  حليب 

املاضيية  السينوات  وجيرت خيال 
محياوالت لتوثييق جرائيم النظيام، 
مين  السيوري  الواقيع  وعكيس 
خيال العديد مين األفيام، أبرزها 

و”الكهيف". سيا”  “إىل  فيليا 
لجائيزة  الفيليان  ورُّشيح 
اليي”92″،  لليدورة  “األوسيكار” 
يف حين حصيل فيلم “إىل سيا” 
عيى 53 جائيزة منيذ إطاقيه يف 

.2019 عيام 
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