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04تقارير المراسلين

أعـوام،  سـبعة  حـوايل  منـذ 
 51( الناطـور  أسـاء  وجـدت 
يف  الجئـة  نفسـها  عاًمـا( 
مـن  كثـر  مثـل  الدمنـارك، 
السـوريني، بعـد رحلـة اقرتنت 
مـكان  مـن  واألىس  بالخـوف 
إىل آخـر، بحثًـا عـن شـكل من 

االسـتقرار،  أشـكال 
اللجـوء  يف  حقهـا  ورغـم 
الـذي يكفلـه القانـون الـدويل 
الحـق  هـذا  فـإن  اإلنسـاين، 

بالنسـبة ألسـاء  بالزوال  مهدد 
وعـرات الالجئـني السـوريني 
ضمـن  املقبلـة،  الفـرتة  خـالل 
طأمنينـة  أي  يحمـل  ال  مصـر 

اآلن. حتـى 
تحت رشفة جارتهـا الدمناركية، 
لتودع  الناطـور  وقفـت أسـاء 
الذي  املسـنة، واملـكان  جارتهـا 
منحهـا الفرصـة يك تُنهـي فيه 
تجاربهـا القاسـية املخزنـة يف 
ذاكرتهـا مبخيـم "الرموك" يف 

دمشـق، مـن قصـف، وتهجر، 
عائلتها  أفـراد  باعتقال  وتهديـد 

مـن أجـل التجنيـد اإلجباري.
صـورة  وثّقتهـا  املشـاعر  تلـك 
الناطـور،  ألسـاء  ُملتَقطـة 
السـلطات  أجربتهـا  أن  بعـد 
الدمناركيـة، يف 26 مـن ترين 
االنتقـال  عـى  املـايض،  األول 
الرتحيـل"،  "مراكـز  أحـد  إىل 
متهيـًدا لرتحيلهـا دون إرادتهـا 

البـالد. خـارج  14إىل 

الخيمة.. 
حرمان من اللحظات 

العاطفية 
وكشف ألسرار العائلة

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

شتاء من دون تدفئة 
ينتظر سكان درعا

05تقارير مراسلين
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األسعار في حلب.. 
األلبسة الشتوية
"غير معقولة" 

و"البالة" فوق القدرة 

تقارير مراسلين

ضغط تركي 
يدفع بـ"قسد" 

إلى أيدي الروس
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عبد الله كامارا.. 
أصغر المواهب 

في نادي دورتموند

ملف خاص

"كابوس" العودة 
يطارد الالجئين السوريين.. 

الدنمارك ال تكترث

األتراك والالجئون السوريون.. 
من يردم الفجوة؟
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي

رابعـة  عسـكرية  بعمليـة  تركيـا  تلـّوح 
يف سـوريا، مـن أريـاف حلـب والرقـة 
والحسـكة، بهدف إنشـاء "منطقـة آمنة" 
 30 بعمـق  الجنوبيـة  حدودهـا  عـى 
كيلومـرتًا، بحسـب ترصيحـات متكـررة 
اإلعـالم ويف  أتـراك لوسـائل  ملسـؤولني 

الدوليـة. املحافـل 
يف املقابل، تـزداد التحـركات عى الضفة 
املقابلـة، التـي توحـي باقـرتاب "قـوات 
سـوريا الدميقراطية" )قسـد( من التفاهم 
مع روسـيا والنظام السـوري، األمر الذي 
يدفع للتسـاؤل عـن املدى الـذي ميكن أن 
تصـل إليه التحـوالت يف مواقف "قسـد" 

نتيجـة للضغـط الرتيك. 

توغل روسي
يف 3 مـن تريـن الثـاين الحـايل، أجرت 
طائرات مروحية وحربية روسـية مناورات 
وتدريبات عسـكرية وقتالية استمرت لعدة 
أيام شـال رشقي سـوريا، باالشـرتاك مع 

مجموعـات مقاتلة من "قسـد".
املنـاورات التي نقلتها وكالة “سـبوتنيك” 
الروسـية عن مصـادر ميدانية مل تسـّمها، 
يف 3 من ترين الثاين الحايل، شـاركت 
فيهـا مقاتـالت حربيـة ومروحيـات يف 
عيـى،  عـني  ملدينـة  الرقـي  الريـف 
بـني “قسـد"  التّـاس  وعـى خطـوط 
صوامـع  يف  الوطنـي”  و”الجيـش 
البالونـات  "رشكـراك"، وألقـت خاللهـا 

الضوئيـة. الحراريـة والقنابـل 
وحصلـت عنـب بلـدي عـى معلومـات 
يف  أول  مـالزم  برتبـة  ضابـط  مـن 
كان  السـوري،  النظـام  قـوات  صفـوف 
مـن املشـاركني يف املنـاورات العسـكرية 
“قسـد”  أن  والحسـكة،  الرقـة  بأريـاف 
وصفهـا  عسـكرية  تدريبـات  أجـرت 
بـ”التكتيكيـة” مع مجموعـات من قوات 
النظام ومبشـاركة ثالث طائرات روسـية.
الـذي تحفـظ عـى  وأضـاف الضابـط، 
اسـمه ألسـباب أمنيـة، أن املنـاورات بدأت 
منـذ عـدة أيـام، ألقـت خاللهـا الطائرات 
يف  حراريـة  بالونـات  عـدة  الروسـية 
املنطقـة الفاصلـة بـني قـوات “الجيـش 
الوطني” و”قسـد” شـال وشـال غرب 

بلـدة تل متـر بريـف الحسـكة.
وتزامنـت املناورات، بحسـب الضابط، مع 
تعزيـزات عسـكرية اسـتقدمتها “قسـد” 
إىل ريـف تـل متـر قادمـة مـن مناطـق 
متفرقـة مـن الحسـكة، إذ ُوزّعـت هـذه 
التعزيـزات عى قـرى تل اللـن والعالية، 
وبـاب الخـر الغـريب، ودردارة، وشـيخ 
عـي، وقرب الصغر، ومسـلطة والعبوش.

مقاتـي  تـوزع  أماكـن  إىل  وبالنظـر 
طوقًـا  تشـّكل  صـارت  فإنهـا  “قسـد”، 
عسـكريًا يحيـط ببلدة تل متـر من الريف 
الشـايل الرقي وحتى الريف الشـايل 
 ،"4M" الغـريب مبحاذاة الطريق الـدويل
باالشـرتاك مـع قـوات النظـام السـوري 
التـي تتشـارك معهـا األنفـاق والخنـادق 
والتحصينـات داخل وعى أطـراف البلدة.

زيادة الضغط تدفع للبحث عن حليف
"جسـور  مركـز  يف  الباحـث  اعتـرب 
للدراسـات" وائـل علـوان، أن الضغـوط 
الرتكيـة لتأمني حدودهـا الجنوبية صارت 
أكـر جديـة اآلن، إضافـة إىل محاوالتهـا 
تأمـني مناطق املعارضة شـايل سـوريا.
تفاوضيـة،  سياسـية  الضغـوط  وهـذه 
بالحـل  تركيـا  تلويـح  مـع  تتـوازى 
املسـاعي  فشـلت  حـال  يف  العسـكري 
روسـيا  تسـتغله  مـا  وهـذا  السياسـية، 
بـني  اسـرتاتيجية  تفاهـات  إلنجـاح 

علـوان. بحسـب  والنظـام،  "قسـد" 
مشـكلة  أسـاس  فـإن  علـوان،  وبـرأي 
املتصاعـد  الـرويس  والـدور  "قسـد"، 
رشقـي سـوريا، هـو تخـي أمريكيـا عن 
حليفهـا رشق الفـرات، وتراجـع تدخلهـا 
سـابًقا  ُعقـدت  إذ  والعسـكري،  األمنـي 
تفاهـات اقتصاديـة برعاية روسـيا بني 
"قسـد" والنظـام، وهـي خـرق واضـح 
للعقوبـات األمريكيـة، لكـن إدارة بايـدن 

غّضـت الطـرف عـن ذلـك.
إذ سـعت موسـكو لذلـك عـى الصعيـد 
وكان  سـابقة،  مراحـل  يف  السـيايس 
أول هـذه املالمـح، يف 28 مـن تريـن 
األول املـايض، عندمـا هبطـت، ألول مرة، 
طائـرة "سـوخوي" روسـية يف مطـار 
"القامشـي" رشقـي البـالد، القريب من 
القاعـدة األمريكيـة يف املنطقـة، والـذي 
تسـتخدمه الرطة العسـكرية الروسـية 

كقاعـدة عسـكرية.
قبـل ذلك بيومني، تحدث الرئيس املشـرتك 

الكردسـتاين"  املجتمـع  لـ"منظومـة 
“العـال  حـزب  يف  الثـاين  والرجـل 
الكردسـتاين”، جميـل بايـك، يف مقابلـة 
عـن  اللبنانيـة،  “النهـار”  جريـدة  مـع 
العالقـة “املتذبذبة” بـني “اإلدارة الذاتية” 

وموسـكو.
أراد  لطاملـا  الحـزب  أن  بايـك  وأوضـح 
مشـكالتها  الذاتيـة”  “اإلدارة  تحـل  أن 
مـع دمشـق، وحـاول اسـتخدام تأثـره 
يف هـذا االتجـاه، ألن الحـل األصـح هـو 
املصالحة بـني “اإلدارة” وحكومة النظام، 
إذ ال ميكـن لسـوريا أن تكـون سـوريا ما 
قبـل عـام 2011، “وهـم أيًضـا )حكومة 
النظام( قبلـوا بهذا، وحقيقـة قولهم إنهم 
يفكـرون يف نظـام المركـزي فتـح بـاب 

املصالحـة مـع اإلدارة املسـتقلة".
نيـة  إذا كان هنـاك حسـن  أنـه  واعتـرب 
ومرونـة متبـادالن، فـإن حكومـة النظام 
و”اإلدارة الذاتيـة” سـتتفقان عـى حـل، 
وهذا سـيكون مفيـًدا للكـرد، داعيًا النظام 
إىل التخـي عن األحكام املسـبقة، إذ ميكن 

“أن تصبـح سـوريا أقـوى مـع الكرد".
وحـول عالقـة الحـزب بروسـيا، بـنّي أن 
العالقـة كانـت يف بعـض األحيـان غـر 
مبـارشة ومبارشة يف أحيـان أخرى، وهي 
تختلـف بحسـب عالقـات روسـيا برتكيا، 
سـلبي  نهـج  الحـزب  لـدى  يوجـد  وال 
تجـاه روسـيا أو أي دولـة أخـرى، ومـع 
ذلـك، هنـاك دول لديهـا موقـف سـلبي 
تجـاه الحـزب بسـبب عالقتهـا برتكيـا، 
مشـكالت  الحـزب  لـدى  السـبب  ولهـذا 

الـدول  وبعـض  املتحـدة  الواليـات  مـع 
األوروبيـة.

تزامنـت التدريبـات مـع حديـث وسـائل 
تسـليم  إمكانيـة  عـن  الروسـية  اإلعـالم 
مناطـق تسـيطر عليهـا "اإلدارة الذاتية"، 
املظلـة السياسـية لـ"قسـد"، إىل النظام 
السـوري، مـن بينهـا املناطـق التـي تقع 

النفط. آبـار  فيهـا 
الدميقراطـي"  “االتحـاد  حـزب  وأبـدى 
)PYD( اسـتعداده لتسـليم حقول النفط 
الذاتيـة”  “اإلدارة  سـيطرة  مناطـق  يف 
النظـام  إىل  سـوريا  رشقـي  شـال 
السـوري، بـرط أن يكـون ملـف النفط 
والـروات املوجودة يف املنطقـة جزًءا ما 
وصفـه بعمليـة “الحـوار النهائيـة” مـع 

النظـام.
 ”PYD“ وقـال عضو الهيئة الرئاسـية يف
آلـدار خليـل، خـالل لقـاء بثـه تلفزيـون 
“روسـيا اليوم”، يف 4 مـن ترين الثاين 
الحـايل، إن الخـرات والـروات املوجودة 
يف شـال رشقي سـوريا هي ليست فقط 
لهـذه املنطقة، و”االتحـاد الدميقراطي” ال 
يريـد احتكار الـروات، ويعتربهـا ثروات 

السـوريني. لجميع  وطنية 
وأشـار إىل أن االتفاق حـول حقول النفط 
التفـاوض  مـن  جـزًءا  يكـون  أن  يجـب 
يف عمليـة الحـوار النهائيـة، مضيًفـا أن 
مناقشـة التفاصيـل حـول هـذه املـوارد 
مرهونـة  املنطقـة  هـذه  يف  املوجـودة 
بقابليـة املفاوضـات مـع قـوات النظـام.

ضغط تركي 
يدفع بـ"قسد" 
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عنب بلدي - أمل رنتيسي

شـهدت محافظـة درعـا جنويب سـوريا 
عـدًدا مـن التغيـرات بعـد انتهـاء ملف 
"التسـويات" وعمليات تسـليم األسـلحة 
يف  األمنيـة"  "اللجنـة  نفذتهـا  التـي 
الروسـية،  القـوات  بـإرشاف  املدينـة، 
"اللجـان  مـع  مشـرتك  وبتنسـيق 
املركزيـة" والوجهـاء املمثلـني لألهـايل.

منطقـة  يف  "التسـويات"  وبـدأت 
درعـا البلـد، مطلـع أيلـول املـايض، ثم 
انتقلـت إىل بلـدات الريـف الغـريب ثـم 
الريـف  بلـدات  إىل  وأخـرًا  الشـايل، 
الرقـي، وشـملت جميـع املناطـق مبـا 
فيهـا قـرى اللجـاة، ولكن اسـتثنت هذه 
"التسـويات" فقط مدينة برصى الشـام 
وجميـع  وجمريـن  وصـاد  ومعربـة 
القـرى املالصقـة لبـرصى الشـام، التي 
لـ"اللـواء  األسـايس  املعقـل  تعتـرب 
الخامـس"  لـ"الفيلـق  التابـع  الثامـن" 

املدعـوم مـن روسـيا.

تبديالت لخريطة السيطرة 
يف 4 مـن ترين الثاين الحـايل، أعادت 
قـوات النظـام السـوري متركـز قواتها، 
إذ انسـحبت أرتـال تتبـع لـ"الفرقة 15" 
مـن مدينـة درعـا، وعـادت إىل مواقعها 
يف السـويداء، وكذلـك اسـتبدلت قـوات 
النظـام عنـارص تابعني لألمن السـيايس 

بحواجـز الجيـش يف معـرب "نصيب".
درعـا  يف  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأفـاد 
نقـاًل عـن قيـادي سـابق يف املعارضـة، 
أن ترتيبـات جديـدة تجري لنفـوذ قوات 
النظـام وتوزيع مناطق السـيطرة، وسـد 
الفـراغ الـذي خلّفـه انسـحاب "الفرقـة 

الغريب. الريـف  الرابعـة" مـن 

لسـيطرة  الغـريب  الريـف  وسـيخضع 
الـذي  الوقـت  العسـكري"، يف  "األمـن 
يخضـع فيـه الريـف الرقـي لسـيطرة 
سـيبقى  بينـا  الجويـة"،  "املخابـرات 
الريـف الشـايل تحـت سـيطرة "أمـن 

القيـادي. بحسـب  الدولـة"، 
التحـركات بـدأت  القيـادي أن  وأضـاف 
بانسـحاب حاجـز لـ"األمن العسـكري" 
من بلـدة النعيمـة بوابة الريـف الرقي 
الجوية"، وكذلك  لـ"املخابرات  وتسـليمه 
بلـدة  محيـط  يف  حاجزيـن  انسـحاب 
تسـيل وحواجـز يف داعـل كانـت تتبـع 

الجوية". لـ"املخابـرات 
"األمـن  فـإن  القيـادي،  وبحسـب 
روسـيا،  عـى  محسـوب  العسـكري" 
و"املخابـرات الجويـة" تتبـع يف والئها 
املنطقـة  يف  التغيـرات  وإن  إليـران، 
بـدأت بعـد انسـحاب "الفرقـة الرابعة" 

أيًضـا. إيـران  عـى  املحسـوبة 
وعـن تبديل عنـارص "األمن السـيايس" 
يتبـع  األول  إن  الجيـش، قـال  بحواجـز 
لـوزارة الداخليـة، ويسـعى النظـام من 

هـذه الخطـوة إلظهـار الطابـع املـدين 
مـن  للقادمـني  وخاصـة  الدولـة  عـى 

معـرب "نصيـب".
وحـول الغاية من تـوزع النفـوذ الجديد 
قـال  "التسـويات"،  بعـد  درعـا  يف 
الباحـث يف مركز "جسـور للدراسـات" 
إىل  عـايص، يف حديـث  الوهـاب  عبـد 
"التسـوية"  اتفـاق  إن  بلـدي،  عنـب 
األخـر يخلص إىل إعـادة توزيع خارطة 
السـيطرة والنفـوذ بـني روسـيا وإيران 
يف الجنـوب السـوري، وذلـك بنـاء عى 
ضانـات قّدمتهـا روسـيا إىل إرسائيـل 
لتقليـص  املتحـدة  والواليـات  واألردن 

نفـوذ إيـران يف محافظـة درعـا.
تقليـص نفوذ إيـران يف الريـف الغريب 
والشـايل قـد يكـون مقبـواًل بالنسـبة 
يف  روسـيا  بقـاء  بينـا  إرسائيـل،  إىل 
الريـف الرقـي مـع منـح إيـران قدرة 
عـى التمركـز فيـه قـد ال يكـون ُمرضيًا 
ال  ذلـك  أن  رغـم  األردن،  إىل  بالنسـبة 
يعنـي عـدم قبولـه ال سـيا مـع وجـود 
الشـام،  بـرصى  يف  الثامـن"  "اللـواء 

حسـب عبـد الوهـاب عـايص. 
توزيـع  إعـادة  إىل  النظـر  مُيكـن  وال 
خارطـة النفـوذ والسـيطرة يف محافظة 
الربـح  ميـزان  خـالل  مـن  إال  درعـا، 
اتفـاق  إليـه  أفـى  الـذي  والخسـارة 
إىل  أدى  والـذي  األخـر،  "التسـوية" 
خسـارة إيـران جـزًءا من نفوذهـا مقابل 
تحصيـل مكاسـب يف الريـف الرقـي 

إعـادة  إذا مـا اسـتطاعت  ببنـاء نفـوذ، 
قراهـم. إىل  الشـيعة  السـكان 

باملقابـل، خرست روسـيا نفوذهـا الكبر 
حققـت  لكنهـا  الرقـي،  الريـف  يف 
الغـريب  الريفـني  يف  أكـرب  وصـواًل 
"العسـكري"  األمـن  عـرب  والشـايل 

و"السـيايس".
وبدورها، اسـتطاعت "اللجنـة املركزية" 
املحافظـة  أبنـاء  ترحيـل  عـدم  ضـان 
مقابـل إجـراء "تسـويات" شـكلية، مبا 
يف ذلك انتشـار عنـارص األمن مـن أبناء 
املنطقـة الذيـن لـن يتوانوا عـن الوقوف 
مـع ذويهـم يف مواجهة سياسـات إيران 
فـرتة  خـالل  حصـل  مثلـا  وروسـيا 

التصعيـد، وفـق مـا يـراه عايص. 

أين "اللواء الثامن" من تبدالت 
السيطرة؟ 

نقـل "تجمـع أحـرار حـوران" املحـي، 
املـايض،  األول  تريـن  مـن   11 يف 
أن  الثامـن"،  "اللـواء  يف  قيـادي  عـن 
التشـكيل العسـكري املدعوم من روسـيا 
يف طريقـه للتفـكك، خصوًصـا بعـد أن 
شـملت "التسـويات" مجموعات تتبع له 
يف قريـة نصيـب الحدودية مـع األردن.

يف حـني تعتـرب األسـلحة التـي ميلكهـا 
منظمـة  أسـلحة  "اللـواء"  عنـارص 
ومسـجلة لـدى قيادتـه، وتـرف عليها 
روسـيا، كا ترف عى العنـارص الذين 

تقاسم 
نفوذ جديد 
بعد انتهاء 
"التسويات" 
في درعا
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مفاوضات أم تفاهمات؟
السـيايس  واملحلـل  الباحـث  يعتقـد 
وائـل  للدراسـات"  يف مركـز "جسـور 
بـني  يجـري  مـا  تسـمية  أن  علـوان، 
هـو  باملفاوضـات  وروسـيا  "قسـد" 
أمـر غـر دقيـق، فهـا اآلن يف مرحلـة 
أبـدت  "قسـد"  كـون  "تفاهـات"، 
اسـتعدادها لالسـتجابة دون أي رشوط 
ملطالـب الـروس، لكـن النظـام هـو من 
يضـع الـروط التي حتـى ال تتوافق مع 
إرادة روسـيا الحريصـة عى عـدم تغّول 
إيـران كـا حصـل يف جنويب سـوريا.
إذ صـارت "قسـد" جاهـزة لالسـتجابة 
يف  مبـا  الروسـية،  للمبـادرة  الكاملـة 
أمنيـة  كبـرة  تنـازالت  تقديـم  ذلـك 
واقتصاديـة للنظـام، فأمـام التهديـدات 
أصبحـت  األمريـي  والتخـي  الرتكيـة 
الخارسيـن،  أكـرب  هـي  "قسـد" 
النظـام  مصلحـة  يف  ذلـك  وسـيكون 
الـذي انتقـل بفضـل روسـيا إىل فرض 

الحـادة. الـروط 
وعن خارطـة توزع القـوى يف املنطقة، 
مرهـون  تغرهـا  إن  علـوان،  قـال 
التـي  الرتكيـة  الروسـية-  بالتفاهـات 
متـر مبراحل صعبـة يف هـذه األوقات، 
مشـرًا إىل أنـه ال ثقـة لرتكيـا بالنظـام 
وقواتـه، كـا أن أنقرة تـدرك أن النظام 
بالعمليـات  اسـتثمر  مـن  أكـر  هـو 
اإلرهابيـة و"االنفصاليـة" ضـد تركيـا، 

علـوان. بحسـب 

ما موقف مكّونات القوات "المعادية 
للنظام"

يف 22 مـن تريـن األول املـايض، منعت 
مجموعة مـن املدنيـني ووجهاء العشـائر 
العبـور  مـن  روسـية  عسـكرية  دوريـة 
باتجاه مناطق سـيطرة “قسـد” يف ريف 
مدينـة دير الـزور الغريب رشقي سـوريا.
مدنيـون  مصـّور  تسـجيل  يف  وظهـر 
الـزور  ديـر  "مجلـس  باسـم  يتحدثـون 
العسـكري" )املنضـوي يف "قسـد"( عن 
أن وجود روسـيا والنظام السـوري اللذين 
قتـال األطفال السـوريني أمر غـر مقبول 
بالنسـبة للمجلس والتحالف و"قسـد" يف 

مدينـة ديـر الزور.
تلـت ذلك تظاهـرات واحتجاجات يف ريف 
دير الـزور الغـريب بحاية عسـكرية من 
بعـدم  طالبـت  الـزور"،  ديـر  "مجلـس 
دخـول أرتال عسـكرية روسـية أو عبورها 
املنطقـة باتجـاه مناطـق نفـوذ "قسـد" 

شـال رشقي سـوريا.
لكـن ما لبثـت املظاهـرات أن انتهت، حتى 
أّمنـت "قسـد" طريًقـا جانبيًا بعيـًدا عن 
ديـر  يف  العسـكري"  "املجلـس  أنظـار 
الـزور، لتعرب مـن خالله األرتال الروسـية 
أرايض  مـن  الحسـكة  باتجـاه محافظـة 

الـزور. دير  محافظـة 
األمـر الذي أظهـر عدم توافـق يف املوقف 
مـن وجـود هـذه القـوات يف املنطقة بني 
الكيـان األم )قسـد(، وأحـد فروعهـا الذي 
تشـّكل من وجهاء ديـر الـزور، وقياديني 

سـابقني يف قـوات املعارضة.
وللوقـوف عى مظاهـر الخـالف األخرة 
العسـكري"  الـزور  بـني "مجلـس ديـر 
و"قسـد"، حاولـت عنـب بلـدي التواصل 
مع املكتـب اإلعالمـي لـ"املجلـس"، الذي 
رفـض الترصيـح، قائـاًل "إن هـذا األمـر 
يجب أن يـرّصح به املركـز اإلعالمي التابع 

لـ)قسد(".
االسـرتاتيجي  واملحلـل  الباحـث  واعتـرب 
فايـز األسـمر، الذي ينحدر مـن مدينة دير 
الـزور، خالل حديـث إىل عنب بلـدي، أنه 
مهـا ادعى مجلـس دير الزور العسـكري 
"الثوريـة"، فهـذه الصفـة سـقطت عنـه 
عمليًـا، معتـربًا أن "املجلـس أصبـح أداة 

لتحقيـق أهداف )قسـد(".
اسـتغلت  "قسـد"  أن  األسـمر  وأضـاف 
لبعـض  العشـائري  والثقـل  النفـوذ 
وأعطتهـا  والفعاليـات،  الشـخصيات 
تسـميات ومناصـب "براقـة ال تسـمن وال 
تغنـي مـن جـوع" السـتثارها شـعبيًا، 
وحثتهـا عى العمـل السـتقطاب مجندين 
لقتـال  األوىل  الصفـوف  يف  يوضعـون 

"الدولـة". تنظيـم 
واعتـرب الباحـث أن جميـع تلـك املكّونات 
العسـكرية واملجالس املدنية التي شـّكلتها 
"قسـد" ال متلك القـرار أو القـوة امليدانية 
الـذي  الخارجـي،  الدعـم  أو  الحقيقيـة 
تسـتطيع مـن خالله رمبـا أن تكـون رقًا 
صعبًـا ال ميكـن تجاوزه، وتفرض نفسـها 
عـى مجريات األحـداث أو تغّر شـيئًا يف 

السـلوك العـام لـ"قسـد"، مشـرًا إىل أن 
معـاداة هـذه املكّونـات للنظـام لـن تؤثر 
عى خطـة "قسـد" يف تغيـر تحالفاتها 

املنطقة. يف 
سـلوك  يـؤدي  أن  املمكـن  مـن  لكـن 
"قسـد" وتقربهـا مـن الـروس والنظـام 
بحجـة الخـوف مـن التهديـدات والعملية 
العسـكرية الرتكيـة املرتقبـة، إىل بعـض 
االمتعـاض مـن قبـل املجالس العسـكرية 
أو املدنية العربية تجاه سياسـات "قسـد"، 
لكـن األسـمر اعتـرب أن هـذا االمتعاض ال 
ميكـن أن يؤثر عى مجريـات األحداث يف 

املنطقـة، املقبلـة عـى تغـرات عديدة.

"قسد" تتوقع انسحاًبا أمريكًيا من 
سوريا

قالت الرئيسـة التنفيذية لـ”مجلس سوريا 
الدميقراطية” )مسـد(، إلهـام أحمد، خالل 
مقابلـة لها مع قنـاة “RT” الروسـية، يف 
2 مـن آب املـايض، إن مـن املتوقع حدوث 
انسـحابات للقوات األمريكية مـن املناطق 
التـي توجـد فيها، ومـن ضمنها سـوريا، 
وذلـك وفـق تنفيـذ اسـرتاتيجية الواليات 

املتحدة.
األمريـي  الوجـود  أن  أحمـد  ورصّحـت 
وجـود  هـو  سـوريا  رشقـي  شـال  يف 
أو  الـكايف  بالعـدد  وليـس  “متثيـي”، 

الكبـر.
وأضافـت أن “االنسـحاب أو البقاء يف هذا 
الجزء الصغـر من سـوريا بطبيعة الحال 

سـيؤثر عـى االسـرتاتيجية األمريكية يف 
أن  املمكـن  لذلـك مـن  األوسـط،  الـرق 
نتوقـع أن تكـون هنـاك انسـحابات كـا 
ميكن توقـع االسـتمرار يف البقاء حسـب 

األمريكية”. املصالـح 
وتطرقـت أحمد خـالل املقابلـة إىل قضية 
لشـال  الذاتيـة”  بــ”اإلدارة  االعـرتاف 
مـن  وفـد  زيـارة  بعـد  سـوريا  رشقـي 
إميانويـل  الفرنـي،  الرئيـس  "اإلدارة" 
ماكرون، إذ اعتربت أن االعرتاف “سـيكون 
سـببًا يف تغيـر الدسـتور يف سـوريا”.
 ”POLITICO“ يف حني نقلـت صحيفـة
املـايض،  27 مـن متـوز  األمريكيـة، يف 
عـن أحـد كبـار مسـؤويل إدارة الرئيـس 
األمريـي، جـو بايـدن، أن 900 جنـدي 
لتقديـم  سـوريا  يف  سـيبقون  أمريـي 
الدعم واملشـورة لـ"قسـد" يف حربها ضد 
تنظيم “الدولة اإلسـالمية”، مشـرًا إىل أن 
الوجـود األمريي يف سـوريا اقترص عى 
دعـم “قسـد” يف الحـرب ضـد التنظيم.

ويف عـام 2020، أمـر الرئيـس األمريي 
السـابق، دونالـد ترامـب، بسـحب القوات 
األمريكيـة مـن الحـدود الشـالية بالقرب 
مـن تركيـا كجـزء مـن مخطـط لسـحب 

جميـع القـوات األمريكيـة من سـوريا.
لكن تحت ضغـط وزارة الدفـاع األمريكية 
)البنتاغـون(، وافـق ترامـب الحًقـا عـى 
إبقاء القـوات األمريكية يف الرق ملواصلة 
العمل مع “قسـد”، وحاية حقـول النفط 

من القـوى املوجـودة هناك.

صارت "قسد" جاهزة لالستجابة 
الكاملة للمبادرة الروسية، بما في 

ذلك تقديم تنازالت كبيرة أمنية 
واقتصادية للنظام، فأمام التهديدات 

التركية والتخلي األمريكي 
أصبحت "قسد" هي أكبر الخاسرين، 
وسيكون ذلك في مصلحة النظام 
الذي انتقل بفضل روسيا إلى فرض 

الشروط الحادة

عناصر من "قسد" - 23 من آذار 2021 )تعديل عنب بلدي(

شـملهم اتفاق "التسـوية"، بحسب حديث 
قيـادي سـابق يف فصائـل املعارضـة إىل 

بلدي. عنـب 
"اللـواء  انكفـأ  الجديـد،  التـوزع  ويف 
الثامـن" مبدينة بـرصى الشـام فقط بعد 
أن سـحب سـالح مجموعاته، كـا تراجع 
حضـوره بعـد أن كان يُطـرح يف السـابق 

كقـوات تقبـل بهـا املعارضة.
نفـوذ  بتقليـص  روسـيا  قـرار  وحـول 
وامتيازات "اللـواء الثامن"، يـرى الباحث 
يبـدو  األمـر  أن  عـايص  الوهـاب  عبـد 
مرتبطًـا بعـدم نجـاح مـروع "اللـواء" 
االلتـزام  ناحيـة  مـن  سـواء  بالكامـل، 
باملهـام أي "مكافحـة اإلرهـاب"، أو حتى 
التسـويق لـه يف محافظـة درعـا كطرف 
مقبـول يسـاعدها عـى ضـان الوصول. 
الوقـت  أن روسـيا يف  وأضـاف عـايص 
نفسـه مل تتخـلَّ عـن "اللـواء" باإلبقـاء 
لقناعتهـا  وذلـك  الرئيـس،  مقـره  عـى 
بـرورة الحفـاظ عـى منـوذج "الفيلق 
بهـا  الثقـة  زعزعـة  ولعـدم  الخامـس"، 
كوسـيط بني الفاعلني املحليـني، وبطبيعة 
الحـال السـرتضاء األردن، الـذي يحـرص 
عـى اإلبقـاء عـى قـوة سـنية يف الريف 

الرقـي ملواجهـة إيـران.

قـوات  قبـل  مـن  درعـا  حصـار  وبعـد 
طُرحـت  املـايض،  متـوز  يف  النظـام، 
وسـاطة من قبـل قيـادة "اللـواء الثامن" 

لنـر حواجـز لـه داخـل مدينـة درعـا 
البلـد، وهـو مـا وافقـت عليـه املعارضـة 
حينهـا  رفضـت  لكـن  املدينـة،  داخـل 
"اللجنـة األمنيـة" هـذا العـرض معتـربة 
الجيـش  جسـم  مـن  "ليـس  اللـواء  أن 

السـوري". 
الريـف  يف  "تسـويات"  إجـراء  وبعـد 
الريـف  إىل  وصـواًل  والشـايل  الغـريب 
األمنيـة"  "اللجنـة  اصطدمـت  الرقـي، 
بوجـود سـالح تابـع ملجموعـات "اللواء" 
يف الريـف الرقـي، فطلبـت روسـيا من 
"اللـواء" جمـع السـالح يف مسـتودعات 
بـرصى الشـام، وهـذا مـا سـّهل املهمـة 
عـى "اللجنـة األمنية" يف درعـا، وجعلها 
تسـتفرد بالريـف الرقـي وترفع سـقف 
كل  يف  السـالح  قطـع  مبئـات  املطالـب 

 . ية قر
واسـتثنت "اللجنة األمنيـة" مدينة برصى 
الشـام ومعربة وجمرين من "التسـوية"، 
وهـي مناطـق مركزيـة لقـوات النظـام، 
ويف حديث سـابق لقيـادي مـن "اللواء" 
إىل عنـب بلدي، اعتـرب أن قيـادة "اللواء" 
قـادرة عى ضبـط السـالح، وأنهـا أجرت 

"تسـوية" لعنارصها يف متـوز 2019. 
فصيـل  مـن  الثامـن"  "اللـواء  وُشـّكل 
"شـباب السـنة"، أحـد فصائـل "الجبهة 
جنـويب  للنظـام  املعارضـة  الجنوبيـة" 
سـوريا، بقيادة أحمـد العـودة، وكان أحد 
أهـم الفصائـل املقاتلـة واملنظمـة، كونـه 

مدينـة  يف  املوجـود  الوحيـد  الفصيـل 
الشـام. بـرصى 

ومـع دخـول "تسـويات" النظـام برعاية 
 ،2018 عـام  التنفيـذ  حيـز  روسـية 
حافـظ العـودة عـى تنظيمـه العسـكري 
إىل  لالنضـام  بـه  وانتقـل  املعـارض، 
"الفيلـق الخامس" الذي أسسـته روسـيا 
عـام 2016 كقوات رديفـة لجيش النظام.

فوضى مستمرة في المحافظة بـ"أياٍد 
إيرانية" 

تحقيـق  السـوري  النظـام  ادعـاء  رغـم 
انتهـاء  بعـد  درعـا  يف  واألمـان  األمـن 
آالف  خاللهـا  مـن  تسـلّمت  "تسـويات" 
قطـع السـالح الخفيـف، يخالـف الواقـع 
تلك االدعـاءات، إذ عادت عمليـات االغتيال 
"مكتـب  وسـجل  متسـارعة،  بوتـرة 
اغتيـال  درعـا  يف  الشـهداء"  توثيـق 
33 شـخًصا خـالل شـهر تريـن األول 

فقـط.  املـايض 
العميـد املتقاعـد أسـعد عـوض الزعبي، 
أن  بلـدي  عنـب  إىل  حديـث  يف  يـرى 
عمليـات االغتيـال يف درعا تقـف خلفها 
إيـران التـي تسـعى لتغيـر دميوغرايف 
أهـم  ألن  رويس،  بدعـم  املنطقـة  يف 
التخلـص  املنطقـة  يف  روسـيا  أهـداف 

للنظـام.  املعارضـني  املقاتلـني  مـن 
فهيـم،  هـام  الناشـط  قـال  بـدوره، 
املقيـم يف درعـا، إنـه بعد "التسـويات" 

بشـكل  االغتيـال  عمليـات  ازدادت 
ملحـوظ، معتـربًا أن "الجنوب السـوري 
مقبل عـى مرحلة جديدة سـتكون أشـد 
خطـورة وفتـًكا مـا سـبقها، وعنوانهـا 

تعبـره.  حسـب  األمنيـة"،  الفـوىض 
اإليرانية إىل تسـليم  امليليشـيات  وعمدت 
إذ  لهـا،  مواليـة  لوجـوه جديـدة  امللـف 
ُسـلّم ملـف الجنـوب للـواء مفيد حسـن 

القـدس"  لـ"فيلـق  بوالئـه  املعـروف 
اإليـراين، وفـق الناشـط هـام فهيـم.  

وكان مراسـل عنـب بلـدي يف درعـا أفاد 
أنـه بعـد مشـارفة "اللجنة األمنيـة" عى 
السـوري  النظـام  مهامهـا، عـزل  نهايـة 
اللـواء حسـام لوقـا مـن مهامـه، وعـنّي 
بـداًل منـه اللـواء مفيد حسـن، وهـو قائد 

"الفيلـق األول"، رئيًسـا للجنـة.

الشرطة الروسية في حي األربعين بدرعا البلد - 1 من أيلول 2021 )تجمع أحرار حوران(
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عـى الرغـم مـن كونـه يعمـل يف مهنة 
تعتـرب ذات دخـل مرتفع، فإن الشـكوى 
شـملت جميـع رشائح املجتمـع يف مدينة 
الحسـكة، مبـن فيهـا محمد العـي )30 
عاًمـا(، وذلك بسـبب االرتفـاع الكبر يف 
أسـعار األلبسـة الشـتوية، التـي يعتربها 
النـاس مبالًغـا فيهـا، وال تعكـس حقيقة 
يف  التجـار  يتحّملهـا  التـي  التكاليـف 

البضائع. تأمـني 
اشـرتى الطبيـب محمـد العـي ألطفاله 
الرياضيـة  األلبسـة  مـن  أطقـم  ثالثـة 
الشـتوية، كلّفتـه حـوايل 225 ألـف لرة 

أن  بعـد  دوالًرا(،   70 )حـوايل  سـورية 
دخـل يف "بـازار" مـع صاحـب محـل 

األلبسـة.
قـال محمـد العـي لعنـب بلـدي، إنـه ال 
يتحرج مـن "عمليـة البـازار واملفاصلة" 
األسـعار  ألن  طبيبًـا،  كان  لـو  حتـى 
الشـتوية  خصوًصـا  لأللبسـة،  املحـددة 
"رسقـة  وهـي  جـًدا،  مرتفعـة  منهـا، 
األوضـاع  بحجـة  املواطنـني  لجيـوب 
قيمـة  وتراجـع  املتدهـورة  االقتصاديـة 
اللرة"، وفق مـا يراه الطبيـب الثالثيني، 
متعجبًا مـن قدرة املواطنـني ذوي الدخل 
املحدود عى تأمني "الكسـوة الشـتوية" 

ألطفالهـم.

أسعار ال تناسب األغلبية
بحـث مالـك الحسـني )38 عاًمـا( مـن 
مـن  أكـر  ضمـن  القامشـي  سـكان 
سـتة محـال تجاريـة لأللبسـة الجاهـزة 
عـن معاطـف شـتوية ألطفالـه األربعـة 
بأسـعار مناسـبة، لكـن جميعهـا كانـت 
لألغلبيـة عـى  قـدرة  ال  مرتفـع،  بثمـن 
دفعـه، وفق مـا قالـه مالك لعنـب بلدي.
ذي  الواحـد  املعطـف  سـعر  ويـرتاوح 
الجودة املتوسـطة يف أسـواق القامشـي 
التجاريـة بـني 50 و60 ألـف لـرة )بني 
ذي  سـعر  ويصـل  دوالًرا(،  و16   15
الجـودة املنخفضـة إىل حـوايل 35 ألف 
لـرة )عـرة دوالرات(، وهـذا األخر "ال 

مينح الـدفء املطلـوب" لألطفـال الذين 
سـيمضون أغلـب يومهـم تقريبًـا خارج 
املنـزل، يف املدرسـة التـي "ال توجد فيها 
تدفئـة"، وفـق مـا قالـه مالك الحسـني.

بدائل متاحة
روعـة الجميـل )30 عاًمـا( مـن سـكان 
القامشـي، تـرى يف األلبسـة األوروبيـة 
املسـتعملة أو مـا يُعـرف باسـم "البالة" 
حـاًل ملشـكلة تأمني كسـوة األطفـال من 
األلبسـة الشـتوية، إذ من املمكن، بحسـب 
مـا قالتـه لعنـب بلـدي، إيجـاد معاطف 
بحالـة  وصوفيـة  قطنيـة  و"كنـزات" 
لكـن  األوروبيـة،  "البالـة"  يف  ممتـازة 

األمـر يحتـاج إىل البحـث كثـرًا ويف أكر 
محل. مـن 

اشـرتت روعـة الجميـل ألطفالهـا ثالثـة 
أطقـم شـتوية بجـودة جيـدة بسـعر 20 
ألف لـرة )سـتة دوالرات(، وقالـت إنها لو 
اشـرتت ألبسة جديدة سـيكلف ذلك حوايل 

150 ألـف لـرة )حـوايل 45 دوالرًا(.
يسـتطيع األفراد أخـذ معطـف ألطفالهم 
بسـعر عرة آالف لرة )ثالثـة دوالرات(، 
باملقارنـة مـع أسـعار املعاطـف الجديدة 
ألـف  و150   100 بـني  تراوحـت  التـي 
لـرة للمعطـف الواحـد، حسـب الجودة.

بلـدي يف  وبحسـب مـا رصدتـه عنـب 
محال "البالة" مبدينة القامشـي، تشـهد 

"سرقة للمواطنين بحجة تراجع قيمة الليرة"..

القامشلي.. 
المالبس "المستعملة" مقبولة لبعضهم و"الجاهزة" ال تناسب األغلبية

عنب بلدي - حلب   

شـعر طـارق )47 عاًمـا( باإلحبـاط يف 
أثنـاء تجوله بني محال األلبسـة الشـتوية 
مدينـة  أسـواق  يف  و"البالـة"  الجديـدة 
حلـب، فأسـعارها تفـوق دخله الشـهري 

بأضعـاف.
وأوضـح طـارق، وهو موظـف يف رشكة 
"كهربـاء حلـب"، يف حديـث إىل عنـب 
بلـدي، أن راتبـه الشـهري لـن مُيّكنه من 
أبنائـه  رشاء املالبـس الشـتوية ألي مـن 
الخمسـة، نظرًا إىل ارتفاع أسـعارها "غر 

املعقول".
ويف ظـل ارتفاع أسـعار املواد األساسـية 
والغذائيـة الروريـة لـكل عائلـة، يـرى 
طارق نفسـه أمـام اللجوء القـرتاض املال 
لـراء مالبـس أوالده، أو تنظيـم دور لهم 
بحيـث يشـرتي يف كل شـهر مالبس فرد 
واحـد مـن العائلـة، يف حـال مل تصله أي 
حوالـة مالية مـن أقربائه املقيمـني خارج 
سـوريا إلعانتـه عـى مسـتلزمات أوالده، 

عـى حـد قوله.

بينـا كانـت أميمـة )51 عاًمـا( تعتمـد 
رشاء  عـى  املاضيـة  السـنوات  خـالل 
أخطـاء  )فيهـا  "املروبـة"  املالبـس 
بسـيطة ال متنع اسـتخدامها( من أصحاب 
األلبسـة،  تصنيـع  وورشـات  املعامـل 
بأسـعار تعادل نصـف سـعرها الحقيقي 
)فيـا لـو كانـت غـر معرّضة للـرر(.

املعامـل  أصحـاب  بعـض  لجـوء  ولكـن 
األلبسـة  تلـك  بيـع  إىل  والورشـات 
"املتـررة" يف األسـواق، خـالل السـنة 
تقـارب  قـد  مرتفعـة  بأسـعار  الحاليـة، 
أسـعار األلبسـة السـليمة، جعـل أميمـة 
تحجـم أيًضا عن هـذا الخيار، بحسـب ما 

قالتـه لعنـب بلـدي.
وكخيـار ال بديـل عنـه، أوضحـت أميمـة 
أنهـا لجـأت إىل تسـجيل أسـاء عائالتها 
لـدى إحدى قوائـم "الجمعيـات الخرية" 
التـي تعمل عى توزيع األلبسـة الشـتوية 

كل عـام ملحتاجيها.
ويف 31 من تريـن األول املايض، تحدث 
عضو مجلـس إدارة "املؤسسـة السـورية 
"املصّدريـن  رابطـة  وعضـو  للتجـارة" 

ماهـر  والنسـيج"،  لأللبسـة  السـوريني 
الزيـات، عـن ارتفاع يف أسـعار األلبسـة 

العام. الشـتوية هـذا 
وعـزا الزيات األسـباب إىل ارتفاع أسـعار 
املـواد األوليـة كالخيـوط واألقمشـة حول 
العـامل، بنسـب تقـارب %15 مـن جهـة، 
وإىل ارتفـاع أجور الشـحن والجارك من 

ثانية. جهـة 
وبحسـب مـا رصدته عنـب بلدي، تشـهد 
أسواق األلبسـة ركوًدا وحركة منخفضة من 
الزبائـن، يف ظـل وصول أسـعار األلبسـة 
الشـتوية إىل مسـتويات غر مسـبوقة، إذ 
يتجـاوز سـعر الجاكيت الشـتوي الرجايل 

الواحـد 130 ألـف لرة سـورية.

حمالت الجمارك تقّلل اإلنتاج
و"املكتـب  الجـارك  حمـالت  أدت 
الـرسي" املسـتمرة يف مدينـة حلب، إىل 
توقف عـدد من معامـل إنتاج األقمشـة، 
مـا أدى إىل تراجـع حركـة اإلنتـاج التي 
رافقتهـا زيادة يف األسـعار، بحسـب ما 

بلدي. عنـب  رصدتـه 

واعترب عبـد الرحمن )55 عاًمـا(، صاحب 
ورشـة لتصنيع األلبسـة الجديـدة يف حي 
الجابريـة بحلـب، أن الرتاجـع يف إنتـاج 
واسـتراد األقمشـة هـو السـبب الرئيـس 
لرفـع أسـعار األلبسـة الشـتوية الجديدة، 

وكذلـك انخفـاض إنتاجها.
وأضـاف عبـد الرحمـن، يف حديثـه إىل 
ورشـات  مـن  العديـد  أن  بلـدي،  عنـب 
تصنيـع األلبسـة يف املدينـة تعتمـد اآلن 
عـى إنتـاج كميات بحسـب الطلـب فقط 

زيـادة. دون 
وأوضـح عبد الرحمن أن أسـعار األلبسـة 
تختلـف بـني وقت وآخر بحسـب أسـعار 
"بيـع  أن  معتـربًا  وتوفرهـا،  األقمشـة 
األلبسـة املُصّنعـة حديثًـا بأسـعار قدمية 
لخسـائر  التجـار  مـن  الكثـر  يُعـرّض 

كبـرة".
املـايض،  األول  تريـن  منتصـف  ويف 
أجـرت دوريـات الجـارك يف محافظـة 
حلـب حملـة مفاجئـة بهـدف "مصـادرة 
األقمشـة املهربـة" يف عـدد مـن املناطق 

الصناعيـة واملعامـل يف املدينـة.

معامـل  أصحـاب  حديـث  وبحسـب 
لألقمشـة يف املدينـة، التقـت بهـم عنـب 
بلـدي، تسـببت الحملـة مبصـادرة أطنان 
مـن "األقمشـة املهربـة" التـي دخلت عن 

واألردن. تركيـا  طريـق 

أسعار "البالة" ليست أفضل
تشـهد أسـعار األلبسة املسـتعملة )البالة( 
ارتفاًعـا عـن أسـعارها خـالل السـنوات 
املاضية، بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي.

عـى  املنتـرة  الدوريـات  تالحـق  كـا 
الطرقـات الرئيسـة ألسـواق مدينـة حلب 
أصحـاب "بسـطات" ومحـال "البالـة"، 
"دخولهـا  بحجـة  بضاعتهـم  ملصـادرة 
بشـكل غـر نظامـي"، و"عـدم مرورهـا 

الجـارك". عـرب 

وائـل )39 عاًمـا( صاحـب محـل لبيـع 
مالبـس "البالـة" يف حـي صـالح الدين 
أسـباب  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  بحلـب، 
ارتفاع أسـعار املالبـس املسـتعملة تعود 
خسـارتهم  عـدم  التجـار  ضـان  إىل 
تكاليف نقلهـا وإدخالها إىل األسـواق إذا 

متـت مصـادرة أجـزاء مـن الكميـات.
املسـتعملة  األلبسـة  أن  وائـل  وأوضـح 
تدخـل بأكياس كبـرة إىل أسـواق حلب، 
عن طريـق "مهربني" يسـتوردونها عرب 
املناطـق الواقعة تحت سـيطرة املعارضة، 
بسـعر عرة يوروهـات للكيلـو الواحد.

وأضـاف أن حمـالت الدوريـات املنترة 
تدخـل  أن  املمكـن  مـن  األسـواق  يف 
محـال "البالـة" يف أي لحظـة، مـا قـد 
يسـبب "خسـارة كبـرة" للتاجـر عنـد 
مصادرتهـا، متوقًعـا أن تتوقـف العديـد 
إذا  العمـل،  عـن  "البالـة"  محـال  مـن 

بكـرة. الحمـالت  تلـك  اسـتمرت 
لألسـعار  العـام  املسـتوى  ويشـهد 
ارتفاعـات متكـررة شـبه يوميـة تطـال 
سـلًعا ومواد أساسـية وغذائيـة، تضاعف 
انعـدام القـدرة الرائيـة للمواطنني يف 

النظـام. مناطـق سـيطرة 
الشـهرية  الرواتـب  متوسـط  ويبلـغ 
القطـاع  )يف  سـوريا  يف  للموظفـني 
لـرة  ألـف   149 والعـام(  الخـاص 
موقـع  بحسـب  دوالًرا(،   32( سـورية 

."Salar yexplorer "
ويلجـأ معظـم السـوريني إىل االعتـاد 
عـى أكـر مـن مصـدر ملحاولـة املوازنة 
تلـك  وأبـرز  واملصاريـف،  الدخـل  بـني 
املصـادر الحـواالت املاليـة مـن مغرتبني 
خـارج سـوريا، واالعتـاد عـى أعـال 
عـن  عائـالت  تسـتغني  بينـا  ثانيـة، 
مـن  لتخفـض  حياتهـا  يف  أساسـيات 

إنفاقهـا. معـدل 

سوق "التل" الشعبي قرب ساحة باب الفرج في حلب شمالي سوريا- 5 من تشرين الثاني 2021 )عنب بلدي\ صابر الحلبي(

أقترض ألكسي أوالدي..

حلب.. األلبسة الشتوية "غير معقولة" و"البالة" فوق القدرة 

https://www.enabbaladi.net/archives/524416
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ألبسة شتوية لألطفال في إحدى المحال التجارية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا- 5 من تشرين الثاني 2021 )عنب بلدي\ مجد السالم(

اإلقبـال  املحـال كثافـة مـن حيـث  تلـك 
عليهـا مـن مختلـف األعـار والرائـح 
االجتاعيـة، بسـبب تنّوع مـا تحتويه من 
ألبسـة شـتوية كاملعاطـف و"الكنـزات" 
الصوفيـة واللفحات والقفـازات والقبعات 
الشـتوية، حيث تراوحت أسـعار املعاطف 
بـني عـرة و20 ألـف لـرة، يف حـني 
تراوحـت أسـعار "الكنزات" بني خمسـة 

وسـبعة آالف لـرة.

ما أسباب ارتفاع األسعار
هيثـم صبحـي )45 عاًمـا( صاحـب محل 
أن  القامشـي، يـرى  األلبسـة مـن  لبيـع 
اإلقبال عى األلبسـة الشتوية كان متواضًعا 
منذ أيلول املـايض، إال أن هنـاك إقبااًل جيًدا 
مع بدايـة شـهر تريـن األول، إذ ترافقت 
زيـادة معـدل اإلقبـال مـع أول الهطـوالت 

املطريـة وزيـادة الـربودة يف الطقس.
وأغلب البضاعـة املوجودة يف السـوق هي 
تركيـة املنشـأ، تدخل إىل مدينة القامشـي 
عـرب معـرب "سـيالكا"، الـذي يقـع عى 
الحـدود الشـالية الرقيـة لسـوريا مـع 
 ،2012 عـام  وأُنشـئ  العراقيـة،  األرايض 
ويفصـل بينهـا فـرع "الخابـور" من نهر 

جمركيـة  رسـوم  فـرض  بعـد  "دجلـة"، 
. عليها

قسـم آخر يأيت مـن معامل حلب ودمشـق 
عـرب مناطق سـيطرة النظام، وهناك قسـم 
صينـي املنشـأ، يدخـل أيًضـا مـن خـالل 

"سـيالكا". معرب 
ويعزو بعض التجار غالء أسـعار األلبسـة 
الشـتوية لعدة أسـباب، وفق هيثم صبحي، 
مـن أهمهـا تدهـور قيمـة اللرة السـورية 
أمـام الـدوالر، إذ بلـغ سـعر رصف اللـرة 
مقابـل الـدوالر 3500 لرة خـالل ترين 

املايض. األول 
كـا يرتبط األمـر بارتفاع إيجـارات املحال 
الشـهرية التـي يشـرتط مالكهـا أن تكون 
بالـدوالر حرصًا، وترتاوح بـني 150 و400 
دوالر شـهريًا، حسـب حجـم وموقع املحل 

السوق. يف 
ويلعـب غالء املـواد األولية التـي تدخل يف 
صناعـة هـذه املالبس من خيوط وأقمشـة، 
ارتفـاع األسـعار، باإلضافـة إىل  دورًا يف 
كـرة الرائـب والرسـوم التـي تفرضها 
"اإلدارة الذاتيـة" والنظـام السـوري مـن 
خالل حواجـزه التي تأخذ إتـاوات لدخول 

أي مـواد أوليـة يف صناعـة املالبـس.

عنب بلدي- الرقة   

يعجـز يوسـف )30 عاًمـا( عـن وصـف 
عمليـة  حـدوث  احتـال  مـن  تخوفـه 
السـوري  النظـام  قـوات  مـن  اقتحـام 
ملدينة الرقة شـال رشقي سـوريا، ضمن 
تصاعـدت  التـي  العسـكرية  التحـركات 
يف األيـام األخـرة، والتـي متّهـد لعملية 
عسـكرية تركيـة مرتقبـة ضـد "قـوات 
سـوريا الدميقراطية" )قسـد( قـد تحمل 
معهـا تقدًما لقوات النظـام وحلفائها يف 

. ملنطقة ا
تلـك  مـن  يوسـف  مخـاوف  تـأيت 
اسـمه  كـون  العسـكرية  التحـركات 
موجـوًدا عى قوائـم املطلوبـني لألجهزة 
دمشـق. يف  للسـلطة  التابعـة  األمنيـة 
تحـدث يوسـف لعنـب بلدي عـن تخوف 
يحيـط  الحاليـة  الفـرتة  يف  متواصـل 
ضمـن  السـوري  للنظـام  باملطلوبـني 
مناطق سـيطرة "قسـد"، مـع كل حديث 
عـن احتالية تحرك عسـكري يف املنطقة 
قـد يغّر خريطة تـوزع القـوى املتنازعة 

يف شـال رشقي سـوريا.
ويقيـم يف مناطـق "قسـد" مئـات آالف 
للنظـام،  املطلوبـني  مـن  األشـخاص 
بينهـم جنود انشـقوا عـن قـوات النظام 
خـالل السـنوات املاضيـة، باإلضافـة إىل 
والسياسـيني  املدنيـني  الناشـطني  آالف 
الخدمـة  عـن  واملتخلفـني  املعارضـني، 

اإللزاميـة. العسـكرية 
وتسـيطر قـوات النظـام السـوري اليوم 
عـى مناطـق عـدة يف أريـاف محافظة 
الرقـة، مثل بلـدة الرصافة جنـوب مدينة 
املنصـورة، التـي تبعـد 30 كيلومرتًا غرب 
مدينـة الرقـة، ومـدن معـدان والسـبخة 
والقـرى التابعة لها يف الريـف الجنويب 
القـوات  تلـك  توجـد  بينـا  الرقـي، 
بتفاهـات مـع "قسـد" يف ريـف بلـدة 

."4M" عـني عيـى، ومحيـط طريـق
ويف عـام 2016، شـنت "قسـد" حملـة 
عسـكرية، مدعومـة مـن قـوات التحالف 
املتحـدة،  الواليـات  بقيـادة  الـدويل 
مـن  ومتّكنـت  الرقـة،  عـى  للسـيطرة 
يف  املدينـة  عـى  السـيطرة  اسـتعادة 
تريـن األول 2017، يف حني سـيطرت 
الجنـويب. النظـام عـى ريفهـا  قـوات 

باملطلوبـني  املخـاوف  تلـك  ترتبـط  وال 
املوجوديـن يف الرقـة فقـط، فقـد توجه 
سـيطرة  عـن  خرجـت  التـي  للمدينـة 
 2013 عـام  بدايـة  السـوري  النظـام 
نازحـون مـن مناطـق سـورية مختلفة، 

الـزور. خصوًصـا مـن مدينـة ديـر 

ارتباط بالتحركات التركية
الناشـط املـدين يف مدينـة الرقـة فـادي 
الحسـن، يـرى أن التحـركات العسـكرية 
للنظـام وحلفائـه تنشـط مـع كل حديث 
عن عمليـة عسـكرية تركية ضـد املناطق 

التـي تسـيطر عليها "قسـد".
وقـال الناشـط املـدين لعنـب بلـدي، إن 
"املسـؤولني يف شـال رشقـي سـوريا 
والتفاهـم  السـوري  النظـام  يفّضلـون 
معـه، عـى القبـول بدخـول تركيـا إىل 
مناطق جديـدة رشق الفـرات، وهذا األمر 

يقلـق السـكان".
الرئيسـة  قالـت  املـايض،  أيلـول  ويف 
سـوريا  لـ"مجلـس  املشـرتكة 
الدميقراطيـة" )مسـد(، أمينـة عمـر، إن 
"املسـؤولني يف شـال رشقـي سـوريا 
مـن  السـكان  تخـّوف  جيـًدا  يدركـون 
عـودة النظام السـوري وأجهزتـه األمنية 

املنطقـة". إىل 
وأشـارت املسـؤولة يف "مسـد"، إىل أن 
أي حـوار أو اتفـاق مـع حكومـة النظام 
سـوف يراعي وضع السـكان يف شـال 
مصلحتهـم،  وضـان  سـوريا،  رشقـي 
وعـدم املسـاس بأي حـق مـن حقوقهم.
 "REACH" ملبـادرة  تقريـر  وبحسـب 
نـر يف 2 مـن تريـن الثـاين الحايل، 
فإن نصـف السـكان يف الرقة يعيشـون 
يف مالجـئ متـررة أو غـر مالمئة من 
أجـل حايتهم ضـد أي عملية عسـكرية.

 2016 عـام  الثـاين  تريـن  وبـني 
تصاعـد   ،2017 عـام  األول  وتريـن 
مـا  الرقـة،  مدينـة  يف  املسـلح  النـزاع 
أدى إىل تدمـر البنيـة التحتيـة وتريد 

سـكانها. مـن  العظمـى  األغلبيـة 
وانخفـض عـدد السـكان يف تلـك الفرتة 
مـن حـوايل 300 ألف يف أواخـر 2016 
يف  شـخص  آالف  مـن سـبعة  أقـل  إىل 
التقريـر،  وفـق   ،2017 األول  تريـن 
بعـد  مجـدًدا  السـكان  عـدد  لرتفـع 

املدينـة. سـيطرة "قسـد" عـى 
ويبلـغ عـدد سـكان مدينة الرقـة حوايل 
350 ألـف نسـمة، موزعني ضمن تسـعة 
املدينـة،  أحيـاء  مـن  للشـعب  مجالـس 
بعـد توافـد نازحني مـن مناطـق متفرقة 
مـن محافظة ديـر الـزور، وفـق إحصاء 

"مجلـس الرقـة املـدين" لعـام 2019.
سـكانه  عـدد  فيبلـغ  الرقـة  ريـف  أمـا 
 24 ضمـن  نسـمة،  ألـف   500 حـوايل 
قـرى  عـى  موزعـة  للشـعب  مجلًسـا 

الرقـة. أريـاف  وبلديـات 
وتقـع الرقـة عى الضفـة الرقيـة لنهر 
"الفـرات"، وتبعـد عن العاصمة دمشـق 
حـوايل 500 كيلومرت، وعـن مدينة حلب 
200 كيلومـرت، اللتني تخضعان لسـيطرة 

النظام.

ارتباك في إدارة المنطقة
مـا يجـري يف شـال رشقي سـوريا من 

ارتبـاك يف املوقـف السـيايس ملسـؤويل 
"اإلدارة الذاتيـة" و"مسـد"، تقف وراءه 
"ضبابيـة وغمـوض املوقـف األمريـي 
تجـاه املنطقـة"، وفـق مـا يـراه عضـو 
يف "مسـد" يف حديـث إىل عنـب بلدي.

واعتـرب عضـو "مسـد"، الـذي تحفـظ 
أن  أمنيـة،  ألسـباب  اسـمه  ذكـر  عـن 
اسـتمرار الوضـع عـى مـا هـو عليـه، 
األمنـي  االسـتقرار  بـوادر  وغيـاب 
سـوريا،  رشقـي  شـال  يف  واإلداري 
"ميهـد األرضيـة لعـودة قويـة" لتنظيم 

اإلسـالمية". "الدولـة 
توتـرًا  دامئًـا  تشـهد  فاملنطقـة  لذلـك، 
موقـف  اتخـاذ  عـدم  بسـبب  داخليًـا 
سـيايس، يتبعـه موقـف عسـكري ثابت 
يعطـي  سـوريا،  رشقـي  شـال  يف 

للسـكان. أمـن  شـعور 
املواليـة  الهادئـة"  "الخاليـا  وتلعـب 
اسـتمرار  يف  دوًرا  "الدولـة"  لتنظيـم 
شـال  يف  الداخـي  األمنـي  التوتـر 
رشقي سـوريا، مـن خالل تنفيـذ العديد 
مـن العمليـات والحمالت األمنيـة، وهي 
وتنفـذ  املنطقـة،  يف  نشـطة  تـزال  ال 
اغتيـاالت تسـتهدف املدنيـني والعشـائر 

الذاتيـة". "اإلدارة  مـن  وأعضـاء 
إال أن وزارة الخارجيـة األمريكيـة أكدت، 
الواليـات  التـزام  املـايض،  أيلـول  يف 
تنظيـم  قتـال  باسـتمرارها يف  املتحـدة 
تـزال  ال  كونهـا  اإلسـالمية"،  "الدولـة 

"قسـد"  متلـك  وال  خطـرًا"،  "تهديـًدا 
مواجهـة ذلـك وحدهـا.

الواليـات  يف  "مسـد"  ممثلـة  وقالـت 
لـ“الـرق  محمـد،  سـنام  املتحـدة، 
األمريكيـة  التطمينـات  إن  األوسـط"، 
ليسـت  سـوريا  أن  عـى  جـاءت 
"سـيناريو  أن  وأكـدت  أفغانسـتان، 
أفغانسـتان لـن يتكـرر"، لكـن الجميـع 
يعلـم أن "الوجـود األمريـي لـن يبقى 

األبـد". إىل 
"جسـور  مركـز  وثقـه  مـا  وبحسـب 
للدراسـات"، يوجـد 33 نقطـة وقاعـدة 
للتحالف الدويل عى األرايض السـورية، 
منهـا 19 يف محافظـة الحسـكة، وعر 
نقـاط يف ديـر الزور، واثنتـان يف الرقة، 
ومثلهـا يف ريـف دمشـق عـى الحدود 

العراقية. السـورية- 
وعاشـت مناطق شـال رشقي سـوريا، 
ومنهـا الرقـة، حالـة من الخـوف خالل 
التدخـل العسـكري الرتيك قبـل عامني، 
بالتزامـن مـع إدخـال "قسـد" عنـارص 
مـن قوات النظـام السـوري إىل املنطقة، 
ضمـن تفاهـات رعتهـا روسـيا حينها.

وكانـت غايـة "قسـد" من إدخـال قوات 
النظـام السـوري حينها، منـع تقدم كل 
مـن الجيش الـرتيك و"الجيـش الوطني 
يف  جديـدة  مناطـق  نحـو  السـوري" 
عـى  سـيطرتها  بعـد  الرقـة،  شـال 

مدينـة تـل أبيـض الحدوديـة.

برج ساعة في مدينة الرقة 22- من آب 2021 ) عنب بلدي / حسام العمر (

وسط تحركات عسكرية شمال شرقي سوريا  

الرقة.. مئات اآلالف يعيشون ذعر عودة النظام السوري 
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مدفأة كهربائية معروضة للبيع في أحد المحالت بريف درعا )عنب بلدي/حليم محمد(

درعا - حليم محمد   

يحتـاج املنـزل يف مـدن ريـف درعـا إىل 
ثالثـة أطنـان من الحطـب للتدفئة شـتاء 
عـى أقـل تقديـر، يف وقـت وصـل فيـه 
سـعر الطـن "الناشـف" إىل 500 ألـف 
لرة سـورية )نحـو 144 دوالًرا أمريكيًا(.

التدفئـة  تختـار  التـي  العائلـة  وتحتـاج 
عـى املـازوت إىل 500 ليرت كحـد أدىن، 
بحسـب مـا أوضحه الشـاب أسـامة )35 
عاًمـا( مـن سـكان حـوض الرمـوك يف 

ريـف درعـا الغـريب لعنـب بلدي.
وقـال الشـاب، الذي يعـول عائلـة مكونة 
مـن سـتة أفـراد، إنـه مل يؤّمـن وسـيلة 
تدفئـة حتـى اآلن، ألن مقدرتـه املاليـة ال 
تسـمح لـه بـراء الحطـب أو املـازوت. 

عـى  املـازوت  ليـرت  سـعر  ويبلـغ 
لـرة   3700 درعـا  يف  "البسـطات" 
سـورية، مـا يعـادل نحـو دوالر واحـد. 
مـن جهتها، اسـتبعدت نرسيـن، وهي من 
سـكان مدينـة نـوى، خيار تركيـب مدفأة 
حطـب لتكلفـة الحطـب املاديـة، وحالتها 
املرضيـة التـي تسـتوجب عـدم تعرضها 

لألدخنة.
مـازوت  مدفـأة  تركيـب  قـررت  ولذلـك 
مسـتفيدة مـن املـازوت املدعوم، بحسـب 

إىل  مشـرة  بلـدي،  لعنـب  قالتـه  مـا 
أنهـا ستشـرتي املـازوت بالليـرت حسـب 
مقدرتهـا املاديـة بعد نفـاد مخصصاتها.

مخصصات الحكومة ال تكفي شهًرا
لتخزيـن  السـورية  "الركـة  حـددت 
وتوزيـع املشـتقات البرتوليـة" 200 ليرت 
حصـة لـكل عائلـة سـورية، تـوزع عى 
وال  ليـرتًا،   50 دفعـة  كل  دفعـات  أربـع 
تُـوزع الدفعـة قبـل االنتهـاء مـن الدفعة 

قبلها. التـي 
رفعـت  املـايض،  متـوز  مـن   11 ويف 
ليـرت  سـعر  السـوري  النظـام  حكومـة 
املـازوت املدعـوم بنحـو %178، ليصبح 
500 لرة سـورية بعـد أن كان 180 لرة.

نرسيـن أوضحـت أن املخصصـات كانت 
تُـوزع خالل األعـوام املاضيـة عى دفعة 
الدفعـة  وكانـت  دفعتـني،  أو  واحـدة 
نهايـة  مـع  أي  آذار  يف  تُسـلّم  الثانيـة 

فصـل الشـتاء.
وأضافـت أن املواطنـني كانوا يتسـلّمون 
لليـرت،  لـرة   200 بسـعر  املخصصـات 
بينـا يكلّـف الليـرت يف العـام الحـايل 
600 لـرة مـع أجرة توصيلـه إىل املنزل. 
سـكان  مـن  أحمـد"،  "أم  تعـّول  ومل 
اليـادودة يف ريـف درعا، عـى الكميات 

روتـني  أن  اعتـربت  إذ  املدعومـة، 
التسـليم،  يؤخـر  الدولـة  مؤسسـات 
وتوقعـت أن تسـتفيد عائلتهـا مـن دفعة 

فقـط. واحـدة 
كميـة  إن  بلـدي،  لعنـب  وقالـت 
200 ليـرتال تكفي  البالغـة  املخصصـات 
لتدفئـة عائلتهـا مـدة شـهر ونصـف مع 

. لتقنـني ا
عاًمـا(   40( فوزيـة  اسـتبعدت  كذلـك 
مـن سـكان طفـس التدفئـة عـى الغاز، 
وخاصـة بعد أن وصل سـعر األسـطوانة 
إىل 90 ألـف لـرة سـورية )26 دوالًرا(.

وعـم  للطبـخ،  يكفـي  دوب  يـا  "الغـاز 
املحليـة،  بالسـوق  ونشـرتيه  ننقطـع 
وتوجـد عنـدي مدفـأة تعمل عـى الغاز، 
ولكـن لن أسـتعملها هـذا العـام"، قالت 

فوزيـة لعنـب بلـدي.  
وعـن إمكانيـة االعتـاد عـى الكهرباء، 
الكهربـايئ  التيـار  أن  السـيدة  أضافـت 
يصـل ثـالث سـاعات يف اليـوم ويكون 
ضعيًفـا، وال ميكـن االعتـاد عليـه أبًدا.

ومـن الوسـائل التـي يلجـأ إليهـا بعض 
تخزيـن  للتدفئـة  درعـا  يف  السـكان 
"الجلة"، وهـي مخلفـات الحيوانات بعد 
األغصـان  مخلفـات  وجمـع  تجفيفهـا، 
بعـد تقليـم الرمـان والكرمـة والزيتون.

شتاء من دون تدفئة ينتظر سكان درعا

إدلب - هاديا منصور   

طريقـة  بإيجـاد  الشـواف  ليـال  تحلـم 
يخـرتق  الـذي  الصـوت  فيهـا  تعـزل 
فبـكاء  املجـاورة،  الخيـام  مـن  خيمتهـا 
أطفـال جرانهـا مينعها من النـوم طوال 
تتكلـم مـع زوجهـا  الليـل، وكثـرًا مـا 
خوفًـا  الهمـس  طريـق  عـن  وأطفالهـا 
مـن تسـلل صوتهـا إىل خيـام جرانهـا 
املالصقـة لخيمتهـا، مـا يشـّكل حرًجـا 
كبـرًا، خصوًصا يف أوقات شـجارها مع 
زوجهـا، أو خالل لحظاتهم الرومانسـية.
املخيـات وضجيجها،  "سـئمت صخـب 
الحركـة  يف  التقيـد  هـذا  كل  سـئمت 
كل  مـن  مراقبـة  وكأننـي  والصـوت، 
املوجوديـن هنـا، مل أشـعر بالراحـة منذ 
زمن بعيـد، يكفـي أن يكون املرء جالًسـا 
يف خيمتـه ليعـرف كل مـا يجـري داخل 
الخيـام حوله"، قالـت ليال لعنـب بلدي. 
مل  أنهـا  العرينيـة  الشـابة  وأضافـت 
"فهـي  الحيـاة،  هـذه  اعتيـاد  تسـتطع 
يضـع  الـذي  الكبـر  بالسـجن  أشـبه 

ضوابـط لتحركاتنـا وترصفاتنـا وحتـى 
النسـاء". نحـن  أنفاسـنا 

متّنـت الشـابة أال يطـول األمـر أكـر من 
ذلـك، ألنهـا تشـعر أن قدرتهـا النفسـية 
االنتهـاء،  عـى  شـارفت  التحمـل  عـى 
املـرض،  أو  الجنـون  إال  أمامهـا  وليـس 
بحسـب تعبرهـا، يف إشـارة منهـا إىل 
مـا تسـببه لهـا كل تلـك الفـوىض مـن 
إصابتهـا  إىل  سـتفيض  ضغوطـات 

والنفسـية. الجسـدية  باألمـراض 
والهـدوء  النفسـية  الراحـة  تعـد  مل 
لـدى  متوفـرة  بالخصوصيـة  والشـعور 
إدلـب  مخيـات  يف  النازحـات  النسـاء 
لحظـة  فمنـذ  سـوريا،  غـريب  وشـال 
مغـادرة منازلهـن التـي سـيطرت عليها 
قـوات النظـام السـوري، والضجيج ميأل 
املـكان، وال سـبيل لتخفيـف الضوضـاء 
املختلفـة التـي تخـرتق جـدران الخيـام 
القاشـية، مـا يجعـل الحيـاة يف املخيم 

أكـر تعقيـًدا. 
أطفـال يلعبون هنا وهناك ويتشـاجرون، 
متداخلـة  والنسـاء  الرجـال  أصـوات 

التالفـة لتمـأل  الخيـام  تخـرتق جـدران 
مخيـات  يف  املشـهد  ويبـدو  املـكان، 
شـايل سـوريا أبعد ما يكون عـن هدوء 
العيـش ورغـده، إذ يصعب عـى املرء أن 
يجـد مكانًـا هادئًـا يتمتع فيه مبارسـة 
هوايتـه املحببـة، أو حتـى فرصـة للتأمل 
بهدوء، بحسـب مـا قالته نازحـات التقت 

بهـن عنـب بلدي. 

األطفال ال ينامون 
عاًمـا(   30( الصـايف  سـعاد  تواجـه 
صعوبـة يف تهدئـة طفلهـا البالـغ مـن 
العمر خمسـة أشـهر، فاألصوات املستمرة 
تقلقـه وتجعلـه قليـل النوم كثـر البكاء 
والتوتـر، فتلجأ لألدويـة املنومة يف كثر 
مـن األحيـان ملسـاعدته عـى النـوم مدة 

سـاعة متواصلـة عـى األقل.
وقالـت لعنب بلـدي، إن "ضوضاء املخيم 
تؤثـر سـلبًا عـى حياتنـا، وتحرمنـا من 
الحيـاة الطبيعية الهادئـة، املكان مزدحم، 
بالخـارج، وال  التأثـر  والخيـام ال تلجـم 

تخفيفه". حتـى 

انعـدام  عـن  الشـابة  وتحدثـت 
املخيـم،  داخـل  واألرسار  الخصوصيـة 
فهـي وبـكل بسـاطة تسـتطيع معرفـة 
مـا يخطـط لـه جرانهـا، ومـا يفعلونه 
ومـا يطبخـون مـن طعام وحتى تسـمع 

ليـاًل. همسـاتهم 
واألمـر ذاتـه ينطبـق عليها، بحسـب ما 
السـهرات  حرمهـا  مـا  وهـو  أضافتـه، 
وجعلهـا  زوجهـا،  مـع  العاطفيـة 
يكتفيـان بالنـوم باكرًا تفاديًـا ألي خرق 
ملـا يتبادالنـه مـن أحاديـث رسعـان مـا 
يفاجـآن بوصولهـا حرفيًـا إىل جارتها 
فوزيـة التـي ال تتـواىن عـن إعـادة مـا 
دار بينهـا مـن حديث يف اليـوم التايل، 
كدليـل عـى معرفتها لكل مـا يجري يف 

خيمـة جرانهـا دون خجـل.
تابعت الشـابة، "ال يهم البعض أن يسـمع 
شـجاره مـع زوجتـه كل مـن يف املخيم، 
والبعـض اآلخـر يحـاول التكتـم والتعتيم 
قـدر اإلمكان عـى مشـكالته، واألمر ليس 
سـهاًل بكتـا الحالتـني، مثـة مـا يجعلنـا 

مراقبـني ومتوتريـن طـوال الوقت". 

الضجيج سبب للعديد من األمراض
الناجمـة عـن ضوضـاء  األرضار  وعـن 
وانعـدام  وضجيجهـا،  املخيـات 
الهـدوء والخصوصيـة، قالـت املرشـدة 
االجتاعيـة رنيـم السـلان )35 عاًمـا( 
سـلبًا  تؤثـر  املخيـات  ضوضـاء  إن 
عـى املقيمـني فيـه، خصوًصـا النسـاء 
مـن  فيـه  وجـوًدا  األكـر  واألطفـال 
الرجـال الذيـن ميكـن أن يخرجـوا إىل 

أعالهـم.
يف  االجتاعيـة،  املرشـدة  وأوضحـت 
اسـتمرار  أن  بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث 
النسـاء  الفـوىض والضجيـج يف حيـاة 
ميكـن أن يـؤدي يف كثـر مـن األحيـان 
إىل اإلجهـاد، وضعـف الرتكيـز، وعـدم 
التعليـم،  أو  اإلنجـاز  عـى  القـدرة 
وصعوبـات التواصـل، واإلرهـاق، وقلـة 
النـوم، والضعـف اإلدرايك، وطنني األذن 
يكـون مرتبطًـا  الـذي  السـمع  وفقـدان 
عـادة بفقدان مصـدر اإلدراك نفسـه يف 
املـخ، مـا يفـيض ألمـراض ألزهاميـر أو 
الخـرف املبكـر، عـدا عـن ارتفـاع ضغط 
الـدم وضعـف املناعة الناتجة عـن ارتفاع 
بشـكل  والضغوطـات  التوتـر  هرمـون 

مسـتمر.
ومنـذ أول ليلـة لهـا يف املخيـم، تفقـد 
املـرأة النازحـة مقومـات األمـان والراحة 
متالصقـة  فالخيـام  والخصوصيـة، 
ترتبـط  مـا  وكثـرًا  معدومـة،  والراحـة 

باملصاعـب. حياتهـا 
وتعـاين مخيـات النازحـني داخليًـا يف 
االكتظـاظ،  مـن  شـال غـريب سـوريا 
وأصبـح إيجـاد مأوى يف املنـازل القامئة 
محـدوًدا، كا أصبـح العثور عـى مكان 
األمـور  مـن  مكتمـل  غـر  مبنـى  يف 
الشـبه املسـتحيلة، بحسـب بيـان لفريق 
"منسـقو اسـتجابة سـوريا"، صادر يف 

29 مـن تريـن األول املـايض. 
وازدادت أعـداد املخيات بشـكل ملحوظ 
خـالل الفرتة السـابقة لتصـل إىل 1489 
مليـون  مـن  أكـر  يقطنهـا  مخيـًا، 
ونصـف مليـون نسـمة، من بينهـا 452 
مخيًا عشـوائيًا يقطنهـا 233 ألًفا و671 

البيان.  بحسـب  شـخًصا، 

أطفال في مخيم جبل كللي في مدينة إدلب )عنب بلدي(

 مخيمات إدلب تفرض أمراضها على النساء

الخيمة.. حرمان من اللحظات العاطفية وكشف ألسرار العائلة

تكثر الخيارات أمام أسامة العتماد وسيلة تدفئة ترد عن عائلته برد الشتاء، ولكن جميعها تفوق قدرته المالية، ويبدو أن سكان درعا مقدمون على شتاء 

بارد بعد غالء المازوت، والحطب، والغاز، وغياب الكهرباء، وهو ما أكدته أغلبية من قابلتهم عنب بلدي.

https://www.enabbaladi.net/archives/524423
https://www.enabbaladi.net/archives/524404
https://www.enabbaladi.net/archives/524423
https://www.enabbaladi.net/archives/524423
https://www.enabbaladi.net/archives/524404
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 مخيمات إدلب تفرض أمراضها على النساء

محاكمات معتقلي الرأي الخيمة.. حرمان من اللحظات العاطفية وكشف ألسرار العائلة
في مناطق النظام السوري

https://www.enabbaladi.net/archives/524404


عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 507 - األحد 7 تشرين الثاني  /نوفمبر 082021

نبيل محمد

صار طبيعًيا خالل سنوات مضت أن 
تشاهد مسلساًل تلفزيونًيا مدبلًجا 

باللهجة السورية، بل صارت تلك 
الدبلجة لدى جمهور عريض منطًقا 

طبيعًيا، يبدو معه عرض مسلسل 
تريك بلهجته األم مع ترجمته إىل 

العربية هو األمر الغريب، وكأن 
اللهجة السورية هي اللغة الرتكية 
أساًسا، ما حدا بالبعض إىل البناء 
عىل هذا املفهوم، كالفنان املرصي 

أحمد ميك الذي قّدم يف واحدة من 
أمتع شطحاته الكوميدية، وهي 

الجزء األخري من مسلسله الشهري 
"الكبري"، إذ تدور أحداثه يف تركيا 

التي يتحدث جميع سكانها "اللهجة 
السورية" كونها هي اللغة الرتكية. 

اللهجة السورية، وبعد حضورها 
الطاغي يف دبالج األعامل الرتكية، 

وصلت لتكون لهجة الدبلجة العربية 
املعتمدة لدى "نتفليكس" يف 

األصلية. مسلسالتها 
ميزة جديدة أتاحتها مؤخًرا الشبكة 

األكرب عاملًيا يف اإلنتاج والعرض 
الدرامي، ميزة تثري التساؤل 

واالستغراب رمبا، لكنها تشري مام 
ال شك فيه إىل وجود قناعة لدى 

"نتفليكس" بأن اللهجة السورية هي 
األكرث نفاًذا يف اللهجات العربية، 

مبعنى أنها مفهومة لدى كل الناطقني 

بالعربية، وأن إتاحتها بداًل من دبلجة 
املسلسالت عربًيا باللغة الفصحى 
أفضل وأكرث تقّباًل لدى الجمهور.

من املعروف أن الدراما السورية خالل 
العقدين املاضيني، ومن ثم ظاهرة 
دبلجة املسلسالت الرتكية الطويلة 
باللهجة السورية، وانتشارها يف 
مختلف بلدان العامل العريب، جعل 
هذه اللهجة مقبولة وواضحة، أو 

عىل األقل عّممها كلهجة مفهومة 
لدى جميع الناطقني بالعربية، 

كاللهجة املرصية التي كانت ورمبا 
ما زالت تحتل مكانة اللهجة الناصعة 

بكل مفرداتها لكل العرب، لكن أن 
تنطق أعامل عاملية عىل "نتفليكس" 

باللهجة السورية، لعلّه أوسع 
انطالقة لهذه اللهجة حتى اليوم يف 

شبكة أعداد متابعيها تزداد شهريًا 
باملاليني، وال بد أن مستخدمي 

الدبلجة العربية فيها من املتابعني 
العرب، ليسوا قلّة.

ال يشكّل خرب إتاحة الدبلجة باللهجة 
السورية أي أهمية بالنسبة لكثري 

من املتابعني، كون الدبلجة ميزة 
مرفوضة لكثريين، مبا تنقصه بشكل 

عام من القيمة الفنية ألي عمل، 
حيث تلغي وظيفة صوت املمثل 

الذي ال بد أنه يؤدي دوًرا أساسًيا 
يف تشكيل انطباعاته، وتكوين 

شخصيته بنظر الجمهور، لهذا فإن 
اللجوء إىل الدبلجة أساًسا مبنّي 

عىل مسببني، إما صعوبات قراءة 
الرتجمة، وإما استسهال املتابعة من 
دون قراءة، لكن مع ذلك فإن معدالت 
مستخدمي الدبلجة يف "نتفليكس" 
تتزايد بشكل الفت للنظر، يصل إىل 

%120 يف كل عام، وفق الشبكة 
نفسها التي بدأت تصف اإلقبال عىل 
هذه امليزة بـ"ثورة الدبلجة". ليست 
أرقام مستخدمي الدبلجة فقط هي 
املتضاعفة يف "نتفليكس" مؤخًرا 

وإمنا مجمل األرقام األخرى التي 

بينها عدد املشاهدين العرب أيًضا.
قد نفاَجأ يف املستقبل مع توسع 
الشبكة بالدبلجة، بأعامل عاملية 

كربى ستتاح دبلجتها باللهجة 
السورية، سيكون ذلك كوميديًا 
يف بعض تفاصيله، كأن يرشح 

الربوفيسور يف مسلسل "ال كاسا 
دي بابل" خططه بلهجة شامّية، 

أو أن تتحدث امللكة إليزابيث يف "ذا 
كراون" لشعبها بصوت سوري، 

لكن تراكم األعامل واحًدا تلو اآلخر 
سيحّول القضية إىل أمر طبيعي، 

ليصبح مع ميض الزمن من تقاليد 
العمل الفني عىل "نتفليكس".

االنتشار الكبري للشبكة بني املتابعني 
العرب، وتوفري خدمة الدبلجة 

باللهجة السورية، لن ميّس أصحاب 
هذه اللهجة، إال إذا كانوا خارج 

بالدهم، فال تزال الحصانة السورية 
ضد "نتفليكس" حارضة بقّوة، 

إىل جانب دول أخرى مثل الصني 
وكوريا الشاملية وشبه جزيرة 

القرم، تلك الدول التي ترفض أن متنح 
"نتفليكس" الحق باالنتشار بني 

مواطنيها، سلوك رمبا هو واحد من 
أكرث السلوكيات الدكتاتورية التقليدية 

املتعّفنة، التي تفتقد أحيانًا إىل 
األسباب الواضحة والحقيقية، فحول 
العامل اليوم أنظمة دكتاتورية شتى، 

وماملك وإمارات تقليدية، تتيح شبكة 
"نتفليكس" وغريها من شبكات 

اإلنتاج والبث ملواطنيها، بل وتتيح 
لإلنتاج الوطني املحيل التعاون معها 
والبث من خاللها بشكل طبيعي خاٍل 

من اإلحساس مبؤامرة الغرب عىل 
الشعوب من خالل "امليديا" والفن.

إبراهيم العلوش 

ألقى الربوفسور الفرنيس داميان 
كولون محارضة عن جوانب التفاعل 

الدبلومايس يف أثناء الحروب 
الصليبية، واستشهد مطواًل بتفاهامت 

اإلمرباطور األملاين فريدريك الثاين 
مع السلطان األيويب الكامل، كاشًفا 
صفحات غائبة من التبادل والتفاهم 

بني الطرفني.
تحدث الربوفسور داميان كولون 
إىل السوريني مساء الجمعة 29 

من ترشين األول املايض، يف 
قاعة جمعية "ألزاس سوريا" يف 

سرتاسبورغ بفرنسا، عن عمله 
يف الجامعة كأستاذ للتاريخ مهتم 

بالحروب الصليبية )1098– 1270( 
والعالقات األوروبية- العربية، وقال 
إن الحروب الصليبية كانت متقطّعة 

وحدثت عىل تسع مراحل، تفصل 
بينها فرتات من التعايش والتفاهم، 
وهذا غري متداول يف أخبار الحروب 

املتبادلة بني الطرفني.
بدأت الحروب الصليبية عىل شكل 
حج دموي، دّمر مدن الرشق مثل 

القدس وأنطاكية وأورفا، ودّمر حتى 
العاصمة املسيحية القسطنطينية 

حيث تم نهبها من قبل الحمالت 
األوىل للحروب الصليبية، ولكن تلك 

الحروب تالشت، وتآكل االحتالل 
الصليبي بفضل تعاون أهل الرشق 

واستعامل لغة املصالح التجارية 
والدبلوماسية من أجل إحباط قيام 

املزيد من الحمالت الصليبية، فتجار 
البندقية مثاًل رفضوا االستمرار 

بتأجري السفن للصليبيني حفاظًا عىل 
عالقاتهم التجارية مع مرص، والبعد 

الديني لتلك الحمالت قد تالىش، ورفع 
البابوات الغطاء الديني عنها بسبب 

األعامل الغوغائية التي ارتكبتها، ومل 
توفر حتى املسيحيني من عنفها.
يف خضم الحروب الصليبية، برز 

اإلمرباطور األملاين فريدريك الثاين، 
واستبدل باألعامل الحربية العمل 

الدبلومايس، وأرىس أول التفاهامت 
مع الحكام يف املنطقة وخاصة 

السلطان الكامل، وأعد االتفاقات 
التي كانت تخاطب مصلحة الطرفني 

ومصلحة استمرارهام يف الحكم 
وتبادل املعلومات حول القالقل 
السياسية والعسكرية وإنشاء 

منظومـة لإلنذار املبكر بني الطرفني.
هذه املحارضة تثري أسئلة كثرية، 

منها هل التفاهم األورويب مع 
العريب واإلسالمي سيبقى  العامل 
صعًبا، وهل سـتبقى العالقات بني 

الطرفـني مقرونة بالهيمنة والتعايل 
مـن جهة، وبالغرور القومي والديني 

من الطرف اآلخر.
وقد يأيت الجواب من هجرة 

السوريني والعرب اىل أوروبا بأعداد 
كبـرية وصلت إىل مليون مهاجر يف 
أملانيا، وقد وصل هؤالء املهاجرون 
من البالد نفسـها التي استهدفتها 
جاؤوا  سابًقا،  الصليبية  الحروب 

واالندماج  والتفاهم  السالم  يطلبون 
يف املجتمعـات الغربية مع الحفاظ 

عـىل هويتهم الدينية، ومع القدرة 
عـىل التفاعل الثقايف مع املجتمعات 

الجديدة، وقد يقومون بإزالة سوء 
االسترشاقية  والعقلية  التفاهم 

إذا تفّوقـوا عىل األحزاب اليمينية 
املجتمعات  وأقنعوا  املتطرفة، 
األوروبية بجدوى وجودهم 
الكثرية يف إرساء  ومنافعه 

التفاهـم بني الرشق والغرب، هذا إذا 
الدين والسياسة من  تخىل رجال 

الطرفني عن أبعادهم السـلبية التي 
يسـتهدفون بها بعضهم بعًضا خالل 

املاضية. السنني  مئات 
أنجيـال مريكل، التي تحّدت اليمني 

الكبرية  األعداد  واستقبلت  املتطرف 
مـن الالجئني، رمبا كانت هي نظرية 

الثاين،  اإلمرباطور األملاين فريدريك 
وقد بدأت تفاهاًم جديًدا مع العامل 

العريب واإلسالمي عندما رحبت 
بالخائفني واملطاَردين السوريني عام 

2015، غري آبهة باالختالف الديني 
والثقايف، ومتحدية أحزاب اليمني 

األوروبية، لتؤسس مرحلة جديدة من 
التعايش الغريب مع العاملني العريب 

واإلسالمي.
قد تكون عملية التعايش هذه شائكة 

وغري مضمونة النتائج، ولكن علينا 
أن نعمل عىل إنجاحها كمهاجرين 

يف أوروبا، فمجرد الوجود السكاين 
عىل األرايض األوروبية ال يعني 

حتمية االستمرار، وال يعني حتمية 
التفاهم، فالتجربة األندلسية التي 
دامت حوايل مثانية قرون انتهت 

بالفشل وبالتهجري القرسي للعرب 
واملسلمني واليهود إىل بالد املغرب 

وبشكل مأساوي، وتنبغي دراسة تلك 
املرحلة وتوخي الدقة يف العوامل التي 

أدت إىل فشلها، رغم أن تلك التجربة 
تسببت بكثري من التبادل الثقايف 

والحضاري، وعّززت وجود الجوار 
العريب واإلسالمي بكونه جواًرا 

منتًجا للحضارة وللعلوم، وليس مجرد 
ركام للتطرف الديني والدكتاتوريات 

املهووسة بالقتل كام يتم تصويره 
اليوم.

ما فعلته أنجيال مريكل بشجاعة 
يتطلب منا شجاعة مقابلة، وقدرة 

فائقة عىل التعايش وعىل عقد 

التفاهامت مع الثقافة األوروبية 
ومع مختلف الثقافات التي توجد 
عىل الرب األورويب، فأوروبا اليوم 

مليئة بتشكيلة واسعة من الثقافات 
الغربية والرشقية من دول املغرب 

العريب وإفريقيا، مروًرا مبرص 
وتركيا وسوريا والعراق، وصواًل 

إىل الهند وتايوان وفيتنام والصني 
واليابان، وإىل دول أمريكا الشاملية 

والجنوبية، العامل كله بني يدي 
املهاجر السوري، فهل ينجح يف 

التفاعل الحضاري أم سيبقى متخًذا 
وضعية املتشيّك واملتلّفع بنظريات 

املؤامرة التي ال تُسمن وال تُغني شيًئا.
من فريدريك الثاين الذي بدأ 

الدبلوماسية يف مرحلة الحرب 
الصليبية بكل اهتامم، إىل أنجيال 
مريكل التي بدأت مرحلة التعايش 

حديًثا بكل إرصار، قد تتغري العالقات، 
ورمبا ستبرش مبستقبل أفضل 

وبتفاهم أعمق بعيًدا عن الغرور 
االستعامري وعن التطرف القومي 

والديني.
نتمنى أن تبدأ أجيال جديدة من 

الطرفني مبسرية حضارية تنعكس 
إيجابًا عىل املنطقتني، فبناء سوريا 

الجديدة، مثاًل، يتطلب اإلخالص 
من مهاجريها كام يتطلب الرثوات 

والتقنيات والعلوم األوروبية، وهذا 
االتحاد الفعال لن يتكّون بال عقلية 

إيجابية وإرادة مخلصة يصنعها 
التفاهم بني الطرفني.

رأي وتحليل

من فريدريك الثاني إلى أنجيال ميركل

نتفليكس.. باللهجة السورية

لقطة من مسلسل "الكبير أوي"

https://www.enabbaladi.net/archives/524472
https://www.enabbaladi.net/archives/524435
https://www.enabbaladi.net/archives/524435
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عنب بلدي
ملف العدد 507 

األحد 7 تشرين الثاني 2021

إعداد:
حسام المحمود

زينب مصري
جنى العيسى

األتراك والالجئون السوريون.. 
من يردم الفجوة؟

تتنامـى حالـة من عـدم االسـتقرار 
االجتامعـي ضمن أوسـاط الالجئني 
السـوريني يف تركيا، جـراء موجات 
متالحقـة من الخطـاب العنرصي، ال 
تكاد تخمد جذوتهـا يف مكان، حتى 
تتجـدد يف آخـر، متغذيـة عـىل مـا 
بقـي عالًقا مـن رواسـب اجتامعية 

جـراء مشـكالت وخطابات سـابقة، 
إىل جانـب ضـخ إعالمـي تحرييض 
يؤجـج حالة العنرصيـة، دون تقديم 

مـا يخـدم السـلم املجتمعي.
ومنذ انـدالع الثـورة السـورية، عام 
ماليـني  أربعـة  نحـو  اتجـه   ،2011
سـوري للجـوء يف تركيا، مشـكّلني 

يف الوقـت نفسـه مجتمًعـا سـوريًا 
الـرتيك،  املجتمـع  ضمـن  مصغـًرا، 
العزلـة  مـن  حالـة  يخلـق  مـا 
االجتامعيـة، واالسـتغناء الضمنـي، 
االجتامعيـة  العالقـات  أن  باعتبـار 
يف هـذه الحالـة غـري قامئـة عـىل 

متبـادل.  تأثـري 

هـذا  يف  بلـدي  عنـب  قابلـت 
الصحفيـني  مـن  مجموعـة  امللـف 
الالجئـني  بقضايـا  والعاملـني 
لبحـث  تركيـا،  يف  السـوريني 
العوامـل التـي مّهـدت لخلـق هـّوة 
الالجـئ،  السـوري  املجتمـع  بـني 

الـرتيك. واملجتمـع 

دور  عـىل  الضـوء  وسـلّطت 
وسـائل اإلعـالم يف تصعيـد الحالة 
سـبل  بحثـت  كـام  العنرصيـة، 
التوصـل إىل حلول تفـيض إىل ردم 
مكّونـني  بـني  املجتمعيـة  الهـّوة 
اجتامعيـني يعيشـان بشـكل متواٍز 

واحـد.  بلـد  ضمـن 
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بـني  الفجـوة  أسـباب  إرجـاع  ميكـن 
املجتمعـني السـوري والـرتيك إىل أمرين: 
أولهـا خطاب الكراهيـة والعنرصية الذي 
صـدر من بعض الشـخصيات السياسـية، 
وهـو الخطـاب الـذي يجـد طريًقا سـهاًل 
إىل وسـائل اإلعـالم ومنصـات التواصـل 
االجتاعـي، والثاين غياب سـلطة القانون 
التـي متثلهـا الحكومة الرتكية، بحسـب ما 
قالـه الناشـط يف مجال حقـوق الالجئني 
طـه الغـازي يف حديـث إىل عنـب بلدي. 
السـنوات  خـالل  ولّـدا  األمـران  هـذان 
السـابقة حالـة مجتمعيـة سـبّبت انغالق 
السـوريني كمجتمـع الجئ عى أنفسـهم، 
مـا أدى إىل انعزالهـم، وصعوبـة تأقلمهم 
واندماجهـم مـع املجتمع الـرتيك، إضافة 

إىل مجموعـة مـن العوامـل، أبرزهـا:

اللغة
أبعـد  اللغـة  أن عامـل  الغـازي  وأضـاف 
السـوريني عن األتـراك، فعدد كبـر منهم 
مـا زال غر ملـّم باللغـة الرتكيـة، باعتبار 
املعيـي  الواقـع  أو  املاديـة  الحالـة  أن 
يكـون دامئًـا عائًقا أساسـيًا أمـام تعلمهم 

أو تفرغهـم للتعلـم.

معلومات منقوصة عن السوريين
غـر  الثقافـة  فـإن  الناشـط،  وبحسـب 
املكتملـة عـن الالجئني السـوريني تسـهم 
أيًضـا يف اتسـاع هـذه الفجوة، فالشـارع 
السـوري  املجتمـع  يـدرك  ال  الـرتيك 
املجتمـع  فئـات  مـن  وبعـض  وثقافتـه، 
مـع  تعـاٍل  بطريقـة  تتعامـل  الـرتيك 
الحيـاة  مناحـي  بعـض  يف  السـوريني 

والتعليميـة.  والصحيـة  االجتاعيـة 
التدهور االقتصادي

وال ميكـن إرجـاع التفرقـة املوجـودة بني 
املجتمـع الرتيك والسـوريني يف تركيا إىل 
سـبب واحـد، بـرأي الباحـث االجتاعـي 
يف جامعـة "ماردين أرتوكلـو" الحكومية 
مهميـت أوز، ولكـن التدهـور االقتصادي 
تتسـبب  كـا  وضوًحـا،  أكـر  يجعلهـا 
الخطابـات السياسـية املعارضـة وصداها 
يف  االجتاعـي  التواصـل  وسـائل  عـى 

التفرقة. تعميـق 

إحجام األتراك عن االندماج
ويف حديـث إىل عنـب بلدي، قـال الباحث 
مهميـت أوز، إن دراسـاته امليدانيـة تُظهر 
قابليـة السـوريني للتكيّـف مـع املجتمـع 
توقّـع  املمكـن  مـن غـر  لكـن  الـرتيك، 
قبـول تـريك بتكيّـف مقابـل، إذ يفّضـل 
جـزء كبر مـن األتراك عـودة السـوريني 

إىل بلدهـم. 
وأضـاف أن االنسـجام أو االندمـاج بـني 
السـوريني واألتـراك ليـس أمـرًا أحـادي 
الخطـوات  النظـر عـن  البعـد، فبـرصف 
يحتـاج  السـوريني،  الندمـاج  املتخـذة 
لهـذا  االسـتعداد  إىل  أيًضـا  األتـراك 
برامـج  تنفيـذ  يجـب  ولذلـك  االندمـاج، 

بذلـك. األتـراك  ليقبـل  مختلفـة 
ومـن الـروري للشـعب الـرتيك عـدم 
ارتفـاع  مسـؤولية  السـوريني  تحميـل 
وفـق  الغذائيـة،  واملـواد  املنـازل  أسـعار 
أوز، إىل جانـب منـع انتشـار املعلومـات 
واالدعـاءات الكاذبـة عنهـم، باإلضافة إىل 
توعيـة العامـة بشـكل جـدي يف مسـألة 

وجودهـم. 

الخطاب السياسي
مـن جهتهـا، تـرى الباحثـة الرتكيـة يف 
علـم االجتـاع بجامعـة "كاليفورنيا" يف 
الواليـات املتحدة األمريكيـة نهال كيايل أن 
كثـرًا من التوتـر بني األتراك والسـوريني 
مدفـوع بالخطـاب السـيايس املحـي يف 
تركيـا، حيث يُسـتخدم السـوريون كورقة 

سياسية.  مسـاومة 
ويتعـارض هـذا الوضـع السـيايس مـع 
اإلنسـانية  للرؤيـة  األساسـية  األهميـة 
بـني  العديـدة  الشـبه  وأوجـه  املشـرتكة 
السـوريني واألتـراك، بحسـب مـا قالتـه 
بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث  يف  الباحثـة 
مشـرة إىل حقيقـة أن القوميـة املنتـرة 
إىل حد كبـر يف تركيا هي أيًضا مشـكلة. 
وكـا هـي الحـال يف العديد مـن البلدان، 
عندمـا يتدهـور الوضـع االقتصـادي يف 
بلـد مـا، ويواجـه املواطنـون صعوبـات 
النـاس  يبـدأ  وظيفـة،  عـى  العثـور  يف 
بلـوم املهاجرين والالجئني، وهـذا الوضع 

يحـدث حاليًـا يف تركيـا، وفـق كيـايل. 

غياب استراتيجيات الدمج المجتمعي 
الهجـرة  ملركـز  العـام  املنسـق  ويـرى 
"كـرك  مركـز  يف  الثقافيـة  والدراسـات 
عينتـاب،  غـازي  بواليـة  الـرتيك  آيـاك" 
أسـباب  أحـد  أن  تـارالن،  فـورال  كـال 
السـوري  املجتمعـني  بـني  الفجـوة 
والـرتيك، عدم امتـالك تركيا اسـرتاتيجية 
الالجئـني  ألن  جيـدة،  مجتمعـي  إدمـاج 
املضيـف  الـرتيك  واملجتمـع  السـوريني 

الثقافيـة. الناحيـة  مـن  متباينـان 

"الحماية المؤقتة" حاجز
وقـال كـال تـارالن، يف حديـث إىل عنب 
بلـدي، إن حالـة "الحايـة املؤقتـة" التي 
يوجـد الالجئـون السـوريون مبوجبها يف 
تركيـا، أحـد األسـباب التي تعّمـق الفجوة 

املجتمعني.  بـني 
عـر  منـذ  للسـوريني،  يُقـال  فبينـا 
سـنوات، إنهـم ضيـوف ووجودهـم  يف 
تركيـا مؤقـت، يُقال لألتراك إن السـوريني 

سـرحلون ولـن يبقـوا ملـدة طويلـة. 
التـاس  نقـاط  مـن  يقلّـل  األمـر  وهـذا 
إىل  ويـؤدي  املجتمعـني،  بـني  الطوعيـة 
عيشـها مع بعضهـا لكن بشـكل متواٍز 

دون وجـود نقـاط للتقاطـع بينهـا. 

الشعبان مختلفان
السـوريني  اعتبـار  أن  تـارالن  ويـرى 

واألتـراك قريبني من بعضهم مـن الناحية 
الثقافيـة خطأ يف املشـاريع املُنجـزة التي 
املجتمـع  يف  السـوريني  بإدمـاج  تتعلـق 

الـرتيك.
فاألتـراك والسـوريون متباينـون ثقافيًـا، 
ويتحدثـون بلغات مختلفـة ولديهم عادات 
مختلفـة، إذ كانـا يعيشـان مـع بعضهـا 
تاريخيًـا، لكن منـذ نحو 100 عـام افرتقا 
وظهـرت حـدود جديـة وعميقـة بينهـا، 

رأيه.  وفـق 
وال رضورة ألن يشـبه املجتمعان بعضها، 
مقـدار الحاجة إىل تعلّمهـا كيفية العيش 
يحصـل  ال  األمـر  وهـذا  بعضهـا،  مـع 
مـع حالـة "الحايـة املؤقتـة" املمنوحـة 

للسـوريني مـن قبـل الحكومـة الرتكيـة، 
ألنهـا مبينـة عـى كونهـا مؤقتة وليسـت 

تـارالن.  وفق  دامئـة، 

مشاريع غير كافية
املشـاريع  معظـم  أن  تـارالن  وأوضـح 
املجتمـع  منظـات  بهـا  تقـوم  التـي 
املـدين والجمعيـات الخرية واملؤسسـات 
الحكوميـة يف تركيـا غر مجديـة، ألنها ال 
متتلك اسـرتاتيجية دمـج اجتاعية، وغر 
املجتمعـني  تقريـب  مسـألة  يف  مفيـدة 

السـوري والـرتيك مـن بعضهـا. 
املوجهـة  املشـاريع  معظـم  أن  كـا 
للسـوريني، هـي عبارة عـن برامـج تدور 

يف إطـار "الحايـة املؤقتـة" وتتمحـور 
حول املسـاعدة فقـط، وتظهر السـوريني 
بشـكل دائم عـى أنهم ضحايـا وأصحاب 
حاجـة، وبعـض منها فقـط يتمحور حول 
الدمـج واملواءمـة االجتاعيـة، إىل جانـب 

انعـدام مفعولهـا.
كـا لفـت إىل أن بعـض املؤسسـات فقط 
تعمـل بوعـي وفق برامـج تتمحـور حول 
االجتاعـي،  والتكامـل  الدمـج  مشـاريع 
املؤسسـات  بقيـة  تسـتهدف  بينـا 
وهـذا  األتـراك،  دون  فقـط  السـوريني 
أمـر "خطـر" ألنـه يسـحب السـوريني 
إىل الخلـف ويجعلهـم يكتفـون بذاتهـم، 

تعبـره.  بحسـب 

السوريون في تركيا

ما أسباب العزلة

أعداد السوريون في تركيا بحسب 
األوراق الرسمية الحاصلين عليها 

ثالثة ماليين و728 ألًفا و612 الجئ سوري 

يقيم في تركيا وفق الحماية المؤقتة  

87 ألًفا و890 سورًيا حاصاًل 

على إقامة قصيرة األمد )سياحية(  

4987 سورًيا يقيم في تركيا 

بموجب اإلقامة الطالبية  

2852 سورًيا حاصل على إقامة عائلية  

174 ألًفا و726 سورًيا حصل على الجنسية 

التركية 

38 ألًفا و855 سورًيا تزوجوا من أتراك  

https://www.enabbaladi.net/archives/524467
https://www.enabbaladi.net/archives/524467


11 عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص
العدد 507 - األحد  7 تشرين الثاني  / نوفمبر 2021

تسـهم وسـائل اإلعـالم املوجهـة لجمهـور 
معـنّي بتوجيـه رأيـه العـام، فتعمـل عـرب 
محتواهـا عـى تعزيـز أفـكاره وتوجهاتـه 
يف مختلـف املجـاالت، أو توعيتـه ملعرفـة 
الحقائـق التـي قـد ال يدركهـا يف ظل عدم 
اطالعـه عـى مختلـف اآلراء يف قضية ما.
ويف تركيـا، تعمـل بعـض وسـائل اإلعالم 
الرتكيـة املعارضـة بانحياز واضـح توجهه 
العوامـل والقضايـا السياسـية يف البـالد، 
الكراهيـة  خطـاب  تعزيـز  إىل  أدى  مـا 
والعنرصيـة ضـد الالجئني السـوريني يف 

تركيـا منـذ سـنوات عـدة.
وقد يكـون انحياز وسـائل اإلعـالم الرتكية 
يف القضايـا التـي تخـص السـوريني، أحد 
أهم أسـباب تعزيـز الفجوة بـني املجتمعني 
ظـل  يف  تركيـا،  يف  والـرتيك  السـوري 
عـن  السـورية  اإلعـالم  وسـائل  ابتعـاد 
دورهـا يف ردم هذه الفجوة عرب تسـليطها 
الضـوء عـى زوايـا إيجابية موجـودة لدى 
السـوريني، قـادرة عـى التأثـر يف وجهة 

األتـراك تجاههم.  نظـر بعـض 
الجئـون"  "جميعنـا  ملنصـة  تقريـر  ويف 
املناهضـة   )Hepimiz Göçmeniz(
تركيـا،  يف  الالجئـني  تجـاه  للعنرصيـة 
أشـار إىل "التمييـز" الذي متارسـه بعض 
وسـائل اإلعـالم الرتكيـة ضـد السـوريني.
الوسـائل  تلـك  سـلوك  التقريـر  ورشح 
مواضيـع  يتضّمـن  عـام  خـرب  بعنونـة 
مختلفـة بـ"الداخلية الرتكيـة توضح أعداد 

تركيـا". يف  السـوريني 
تبـدأ  ذاتـه  الخـرب  أن  التقريـر  وأضـاف 
مقدمتـه بإعـالن وزارة الداخليـة فعـاًل عن 
عـدد السـوريني، ليـرح يف الفقـرة التي 
تليهـا قضيـة "اإلرهـاب"، وتفاصيل حول 
املسـتجد"  "كورونـا  فـروس  انتشـار 

البـالد. يف   )19 )كوفيـد- 
أن  منصـة "جميعنـا الجئـون"  واعتـربت 
محتـوى الخـرب السـابق سـيعطي صـورة 
عـن "أهـم املشـكالت التـي يريـد املجتمع 
مقدمتهـا  ويف  منهـا،  التخلـص  الـرتيك 

السـوريون". الالجئـون 

تغطيات تفرضها الظروف السياسية
الكاتـب والصحفـي الـرتيك جـالل دمير، 
اعتـرب الفجـوة بـني املجتمعـني السـوري 
والـرتيك عـى األرايض الرتكيـة موجـودة 
ألسـباب كثـرة، موضًحـا أن مـا تعرضـه 
لتفكـر  "انعـكاس  هـو  اإلعـالم  وسـائل 
النـاس يف الواقـع، فهـم مـن يغـذي املواد 

اإلعالميـة"، عـى حـد قوله.
وأرجـع دميـر، يف حديث إىل عنـب بلدي، 

وسـائل  بعـض  نقـل  يف  املبالغـة  سـبب 
اإلعـالم الرتكيـة ألشـخاص أتـراك تظهـر 
ضـد  مقصـودة  عنرصيـة  خطابهـم  يف 
السـوريني إىل "املبالغـة مـن أجـل جـذب 

النـاس مـع القليـل مـن البهـارات".
لـكل مـن وسـائل  أن  إىل  وأشـار دميـر 
للحـزب  املواليـة  سـواء  الرتكيـة  اإلعـالم 
الحاكـم أو املعارضـة له منـربًا تتوجه عربه 
لجمهورهـا، مؤكـًدا أن تغطياتهـا اإلخبارية 
القامئـني  أفـكار  مـن  تنطلـق  وبرامجهـا 

عليهـا.
أن  دميـر  جـالل  الصحفـي  وأضـاف 
أو  الرتكيـة  اإلعـالم  وسـائل  مختلـف 
السـورية ال يتشـابه محتواهـا أو أفكارهـا 
أو حتـى جمهورهـا، الفتًـا إىل أن معظـم 
تغطياتهـا تفرضـه الظـروف والسياسـات 
التابعـة لهـا "مها حـاول القامئـون عى 

الحياديـة". اتبـاع  الوسـائل  هـذه 
ووثـق "املركـز السـوري لإلعـالم وحريـة 
التعبـر" الدوافـع التـي أدت إىل تصاعـد 
خطـاب الكراهيـة مـن قبـل األتـراك تجاه 

السـوريني. الالجئـني 
وأصـدر املركز تقريـرًا، يف 29 مـن كانون 
تبايـن  عـن  فيـه  يتحـدث   ،2020 األول 
املرحلـة األوىل التـي جـاء فيهـا الالجئون 
السـوريون إىل تركيـا يف بدايـة موجـات 

النـزوح مـع املرحلـة التـي تلتها.
الرتحيـب  اسـتمرار  عـدم  التقريـر  وعـزا 
بالالجئـني  الـرتيك  والحكومـي  الشـعبي 
موجـات  بدايـة  كان يف  كـا  السـوريني، 
االقتصـادي  الوضـع  إىل  النـزوح، 
االجتاعيـة،  الثقافيـة  واالختالفـات 
خاصـة  العمـل،  سـوق  عـى  واملنافسـة 
لـذوي املسـتوى املعيي املنخفـض، وهي 
نتيجـة طبيعيـة قـد تحصـل يف أي مكان 

العـامل. يف  الالجئـني  تجـاه 
الـرتيك  الرفـض  نسـبة  وصلـت  كـا 
لالجئـني السـوريني إىل %67 عام 2019، 
 ،2016 عـام   57% نحـو  كانـت  بعدمـا 
بحسـب اسـتطالع أجـراه مركز الدراسـات 

"قـادر هـاس". الـرتيك يف جامعـة 

"الكرة بملعب السوريين"
مـن وسـائل  العديـد  قيـام  عـدم  وحـول 
مشـاريع  عـى  بالعمـل  الرتكيـة  اإلعـالم 
األتـراك،  للمواطنـني  توجههـا  إعالميـة 
توضـح حقيقـة أسـباب وجود السـوريني 
يتلقـون  أنهـم  تعميـم  وعـدم  تركيـا،  يف 
املسـاعدات مـن الدولة، أو لفـت االنتباه إىل 
مشـاركة العديـد مـن أصحاب األمـوال من 
السـوريني يف دعـم االقتصاد الـرتيك، قال 

الكاتـب والصحفـي الـرتيك جـالل دمير، 
إن "الكـرة هنـا يف ملعـب السـوريني".

وأضـاف دميـر أن هـذا يجـب أن يكـون 
إحـدى أولويـات وسـائل اإلعالم السـورية 
املوجـودة يف تركيـا، موضًحـا أن بالده مل 
متنـع إقامة منصـات سـورية إعالمية عى 

أراضيها.
عليهـا  الوسـائل "يجـب  تلـك  أن  واعتـرب 
تحسـني جودة محتواهـا لجـذب األتراك"، 
تواصـل  نقطـة  تكـون  أن  املمكـن  فمـن 
بـني السـوريني واألتـراك، وفًقـا لحديـث 

الـرتيك جـالل دميـر. الصحفـي 
ويـرى دميـر أن وجود صحفيـني ناطقني 
باللغـة الرتكيـة رمبـا يسـهم يف إيصـال 
للشـعب  السـوريني  عـن  جيـدة  صـورة 
الـرتيك، وانتقـاء مواضيـع يوجههـا لهـم 
قـد تجـذب اهتامهـم ملعرفـة املزيـد مـن 
التفاصيـل، التي قـد ال يرونهـا يف حال مل 

تنقلهـا الوسـائل السـورية.
 الصحفـي السـوري نضـال معلـوف، أكد 
تقصر وسـائل اإلعالم السـورية املوجودة 
يف تركيـا يف لعـب دورهـا املهم مبسـاعدة 
الالجئـني السـوريني عـى االندمـاج مـع 
للشـارع  خطابهـا  وتوجيـه  األتـراك، 
الـرتيك مبواضيـع قـد تعـزز االندماج بني 

املجتمعـني.
عنـب  إىل  حديـث  يف  معلـوف،  وأرجـع 
بلـدي، أسـباب هـذا التقصـر إىل غيـاب 
التمويـل كعامـل أسـايس من جهـة، وإىل 
غيـاب املؤسسـة الحقيقيـة بسـبب غيـاب 

الدولـة مـن جهـة أخـرى.
وأوضح معلـوف أن الـدور الحقيقي املؤثر 
إىل  يحتـاج  السـوريني  مشـكالت  لحـل 
دولـة تخلـق مؤسسـات صحفيـة محرتفة، 
وصحفيـني ميتلكـون القـدرة عـى إنجاز 
خـربة  إىل  تحتـاج  التـي  النوعيـة  املـواد 
النقـص  إىل  مشـرًا  كبريـن،  وتدريـب 
الواضح لدى املؤسسـات اإلعالميـة الحالية 

يف ذلـك، عـى حـد قوله.
أن  إىل  الصحفـي نضـال معلـوف  ولفـت 
غيـاب التمويـل يشـّكل العامـل األسـايس 
السـورية  اإلعـالم  وسـائل  توجـه  بعـدم 

الـرتيك. للمجتمـع 

"التوعية أواًل"
يـرى الصحفـي السـوري نضـال معلوف، 
أن دور وسـائل اإلعالم السـورية األسـايس 
يتمثـل بقيامهـا بـدور أفضـل قـد يسـاعد 
الشـعب  مـع  االندمـاج  عـى  السـوريني 

. لرتيك ا
نحـو  التوجـه  أن  معلـوف  وأضـاف 

وتعريفهـم  بتوعيتهـم  اليـوم  السـوريني 
الـرتيك،  املجتمـع  وضوابـط  بعـادات 
التـي  األساسـية  القوانـني  إىل  باإلضافـة 
مـن  يقيهـم  قـد  اتباعهـا،  عليهـم  يجـب 
التـي  املخالفـات،  أو  لإلزعـاج  التعـرض 
قـد تنعكـس بسـبب شـخص عـى جالية 

. كملهـا بأ
الخطـوة  تـي  معلـوف  يراهـا  وكخطـوة 
السـابقة، يجـب عى وسـائل اإلعـالم "يف 
حـال امتالكهـا القـدرات املاديـة وغرها"، 
مبؤسسـات  احتـكاك  عـى  تكـون  أن 
باتجـاه  خطـاب  إلنتـاج  تركيـة  صحفيـة 
مغايـر ملـا تنتجـه وسـائل اإلعـالم التـي 

العنرصيـة. عـى  تحـرض 
وإنتـاج الخطـاب املوجـه للشـعب الرتيك 
يحتاج إىل دراسـة وفق أولويات تسـاعدهم 
عـى تقبـل وجـود السـوريني، ومتّكنهـم 
مقنعـة  سـورية  شـخصيات  رؤيـة  مـن 
عـى شاشـات القنـوات الرتكية تنقـل لهم 

الخطـاب "بتـوازن".

مبادرات فردية تحاول ردم الفجوة
يحـاول العديـد من السـوريني املقيمني يف 
وموقعـه،  اسـتطاعته  بحسـب  كل  تركيـا، 
العمـل عـى توضيـح الصـورة التـي قـد 
تدعـم فكرة االندمـاج ككل، إحساًسـا منهم 
باملسـؤولية يف دورهـم الـذي رمبـا يؤثـر 
األتـراك  بعـض  نظـر  وجهـة  تغيـر  يف 

املعاديـة للسـوريني.
خالـد عبـدو طالـب صحافـة يف جامعـة 
تركيـة، ينقـل يوميًا عرب صفحاته الرسـمية 
يف وسـائل التواصـل االجتاعـي العديـد 
من عناويـن األخبار والتعليقات السياسـية 
بلغـة تركية موجهـة ملتابعيه مـن املواطنني 

والسـوريني. األتراك 
ويـرى خالـد عبـدو، يف حديـث إىل عنـب 
بلـدي، أن وجـود مبـادرة جاعيـة من قبل 
وسـائل اإلعالم السـورية لـردم الفجوة بني 
األتـراك والسـوريني "أمـر رضوري جًدا"، 
حيـاة  متـس  مبالغـات  وجـود  ظـل  يف 
السـوريني يف صفحات التواصـل الرتكية.

ويعتقـد خالـد أن التأثـر اليـوم، ومحاولة 
العمـل عى إعـادة االندماج بني السـوريني 
واألتـراك، قد ال يحقـق النفـع املطلوب كا 

لـو كان بـدأ قبل سـنوات عديدة.
وتحتـاج املبـادرات الجاعية عى مسـتوى 
أوضحـه  مـا  بحسـب  إعالميـة،  مؤسسـة 
الصحفيـني  مـن  عـدد  إىل  عبـدو،  خالـد 
األتـراك لرصـد القضايـا "املخطئـة" التي 
يف  والبحـث  الـرتيك،  الشـارع  يتداولهـا 
تفاصيلهـا، لتوضيـح حقيقتهـا بعـد ذلك، 

واصًفـا ذلـك "باألمر السـهل نوًعـا ما عى 
مؤسسـة إعالميـة".

"تصورات ضد الالجئين السوريين"
ويف حزيـران املـايض، أجـرت "مؤسسـة 
واالقتصاديـة  االجتاعيـة  البحـوث 
بعنـوان  دراسـة  تركيـا"  يف  والسياسـية 
الالجئـني  ضـد  ومواقـف  "تصـورات 
بهـدف  اسـطنبول"،  يف  السـوريني 
تحسـني العالقـات االجتاعية بـني األتراك 

لسـوريني. وا
للـرأي  اسـتطالع  يف  الدراسـة  وأظهـرت 
أجرتـه عـى ألفـني و284 شـخًصا تركيًـا 
أن  اسـطنبول،  واليـة  يف  يقيمـون  ممـن 
يف  املشـاركني  األتـراك  املواطنـني  أغلـب 
االسـتطالع يعتـربون أن السـوريني "عبء 
اقتصـادي"، وأنهم يحصلون عـى معاملة 

تفضيليـة مقارنـة باملواطنـني األتـراك.
كا يعتقـد أغلب املشـاركني أن السـوريني 
مـن  ويسـتفيدون  الرائـب،  يدفعـون  ال 
خدمـات الكهربـاء واملـاء بشـكل مجـاين، 

ويحصلـون عـى رواتـب مـن الدولة.
األتـراك  فاملواطنـون  للدراسـة،  ووفًقـا 
لديهـم  اسـطنبول،  واليـة  يف  املقيمـون 
"احتـكاك اجتاعي محـدود" مع الالجئني، 
عالقـات  بنـاء  يف  يرغبـون  ال  وأغلبيتهـم 
اجتاعيـة معهـم، رغـم وجود السـوريني 

الواليـة. يف  الكبـر 
وأوضحـت الدراسـة أن أكر مـن يرفضون 
إقامة عالقـات اجتاعية مع السـوريني هم 
مـن أنصـار حـزب "الشـعب الجمهوري" 
لحـزب  املعارضـني  "الجيـد"  وحـزب 

"العدالـة والتنميـة" الحاكـم يف البـالد.

صحفي سوري: اإلعالم السوري مقصر 
صحفي تركي: الكرة في ملعب السوريين

سوريون في مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول )عنب بلدي/عمران عكاشة(

الدور الحقيقي المؤثر لحل 
مشكالت السوريين يحتاج 
إلى دولة تخلق مؤسسات 

صحفية محترفة، وصحفيين 
يمتلكون القدرة على إنجاز 

المواد النوعية التي تحتاج 
إلى خبرة وتدريب كبيرين

حالة الحماية المؤقتة التي يوجد 
الالجئون السوريون بموجبها في تركيا، 
واحدة من األسباب التي تعمق الفجوة 

بين المجتمعين. 
فبينما ُيقال للسوريين، منذ عشر سنوات، 

إنهم ضيوف ووجودهم  في تركيا 
مؤقت، ُيقال لألتراك إن السوريين 
سيرحلون ولن يبقوا لمدة طويلة. 

وهذا األمر يقلل من نقاط التماس 
الطوعية بين المجتمعين، ويؤدي إلى 

عيشهما مع بعضهما لكن بشكل 
متواٍز دون وجود نقاط للتقاطع بينهما. 

https://www.enabbaladi.net/archives/524467
https://www.enabbaladi.net/archives/524467


عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص
العدد 507 - األحد  7 تشرين الثاني / نوفمبر 2021 12

كيف نردم الفجوة بين المجتمعين

إسطنبول

بورصة

قونياأضنة مرسين

إزمير

أورفة
459 ألف426 ألف

182 ألف

149 ألف

122 ألف 235 ألف254 ألف 437 ألف 106 ألف

535 ألف
غازي عنتاب

هاتايكلس

الالجـئ  املجتمعـني  بـني  الفجـوة  ردم 
واملضيـف ال يقـع عـى عاتـق السـوريني 
لوحدهـم، وإمنـا يتحّمـل جانـب كبـر من 
املجتمع الرتيك ذلك أيًضا، بحسـب الناشـط 
يف مجـال حقـوق اإلنسـان طـه الغـازي.

وقـال الغـازي، إن برامـج الدمـج املجتمعي 
التـي أطلقتهـا رئاسـة الهجـرة الرتكيـة مـا 
زالـت قـارصة، إذ تسـتهدف فقـط الالجئني 
املجتمـع  إىل  تتوجـه  أن  دون  السـوريني 

الـرتيك. 
وتسـاءل الغازي كيف سـيندمج السـوريون 
مـع فئـات مـن املجتمـع الـرتيك ال تتقبـل 
وجودهم، محّماًل املسـؤولية لرئاسـة الهجرة 
ووزارة الداخليـة، ومشـرًا يف الوقت نفسـه 
للحاجـة إىل طرح مشـاريع دمـج مجتمعي 
تالمس محـوري الدمـج )املجتمع السـوري 

الالجـئ واملجتمـع الرتيك(.
وميكـن أن يكـون التقـارب مـن خـالل عقد 
ندوات ومشـاريع مشرتكة، سـواء أكانت هذه 
املشـاريع عى مسـتوى األحياء أو املناطق أو 
الواليـات بـكل مسـاراتها، لتقريـب وجهات 

النظر، بحسـب الناشـط طـه الغازي.

تحركات موجودة 
ويعمل الغـازي مع مجموعة من الناشـطني 
النظـر  تقريـب وجهـات  السـوريني عـى 
خطـاب  مـن  والحـد  الرتكيـة،  السـورية- 
الكراهيـة املتصاعد ضد الالجئني السـوريني 
شـخصيات  مـع  لقـاءات  مجموعـة  عـرب 

سياسـية تركيـة. 
وانطلقـت فكـرة االجتاعات مع املسـؤولني 
األتـراك قبـل نحـو سـنتني، خـالل مؤمتـر 
ُعقـد بجامعـة "ميديبـول" يف اسـطنبول 
الحقوقيـة  املنظـات  كل  إليـه  دُعيـت 
الرتكيـة ومنظـات املجتمـع املـدين وجانب 
السـوري،  املـدين  املجتمـع  منظـات  مـن 
وُشـّكلت خاللـه لجنة مركزية لتجمع اسـمه 
 ."Sığınmacılar Hakları Platformu"
وخرجـت األطـراف املجتمعة بنهايـة املؤمتر 
يف 10 مـن أيلـول 2020، بوثيقـة تدعو إىل 
رضورة انفتـاح املجتمـع السـوري الالجـئ 
عرب تشـكيالت ومجموعات وهيئات عى كل 
أطياف املجتمـع الرتيك سياسـيًا واجتاعيًا 

وثقافيًا. 
لكن فكـرة االجتاعـات توقفت خـالل فرتة 
تفـي جائحـة "كورونـا"، وفًقـا للغازي، 
ليُعـاد تفعليهـا منـذ مـدة، خـالل االجتاع 
مبجموعـة مـن األحـزاب السياسـية الرتكية 
والهيئـات الحقوقيـة ولقاء عدة شـخصيات، 
أبرزهـا زعيـم املعارضـة الرتكيـة ورئيـس 
حزب "الشـعب الجمهـوري" )CHP(، كال 

أوغلو.  كلتشـدار 
وأوضـح الغـازي أن الجانـب السـوري أكـد 
رضورة وجـود ميثـاق تتعهـد فيـه جميـع 
األحـزاب الرتكيـة بتحييـد ملـف الالجئـني 
نزاعـات  أو  رصاعـات  أي  عـن  السـوريني 

داخليـة سياسـية، وعدم اسـتخدامهم كورقة 
 . بية نتخا ا

ويـرى أن هـذه االجتاعـات مـن املمكـن أن 
تخفض مـن العنرصيـة وخطـاب الكراهية، 
أنفسـهم  عـى  السـوريني  انغـالق  ألن 
و"تقوقعهـم يف الزاويـة" ليس أمرًا سـليًا، 
املجنسـني  للسـوريني  يكـون  أن  بـد  وال 
وجـود ودور مؤثـر من خـالل تواصلهم مع 

األحـزاب. 

تعزيز مشاريع االندماج
وتنظـر الباحثـة الرتكيـة يف علـم االجتاع 
بجامعـة "كاليفورنيا" يف الواليـات املتحدة 
األمريكيـة نهـال كيـايل، بإيجابيـة لتنظيم 
املؤسسـات الحكوميـة ومنظـات املجتمـع 
املدين مشـاريع لكل من األتراك والسـوريني 
لتسـهيل االندمـاج، رغـم أن أغلبيـة الناس ال 

يشـاركون يف هذه املشـاريع واألنشـطة.
ولذلـك، فـإن املؤسسـات األكـر فعالية يف 
مسـألة االندمـاج هـي املؤسسـات املوجودة 
مسـبًقا والتـي تجمـع السـوريني واألتراك، 
كاملـدارس، وأماكـن العمـل، والتـي يجب أن 
يتـم العمـل مـن خاللهـا بشـكل دائـم عى 
تعزيـز االحرتام املتبـادل واالعـرتاف بكرامة 

اإلنسـان، لـي تكـون فّعالة. 
فيجـب تدريـب املعلمـني مثـاًل عـى كيفية 
تنمية هـذا االحـرتام املتبـادل بـني الطالب، 
وميكن للمنظـات غر الحكومية املسـاعدة 
يف تنفيـذ مثـل هـذه الربامج، وفـق كيايل، 
التـي تأمـل أن تسـاعد املـدارس يف التغلـب 
عـى التوترات مع منـو األجيال الشـابة مًعا. 
وقالـت كيـايل، إن هنـاك كثـرًا مـن األمور 
املشـرتكة واملتشـابهة بني الشـعبني الرتيك 
والسـوري، لكنـه من غـر املجـدي التفكر 
يف هذين الشـعبني كمجموعتني متجانستني 

متناقضتني. أو 
كـا أنـه ليـس مـن املفيـد حـرص املاليـني 
مـن األشـخاص املختلفـني مـن كال البلدين، 
والذيـن ميلكون مختلف املهـارات والدرجات 
العلمية واللغات واملارسـات الدينية املختلفة 
أن  يجـب  إذ  بسـيطة،  منطيـة  قوالـب  يف 
يكـون الطرفـان قادَرين عى قبول إنسـانية 
أيًضـا،  االختالفـات  احـرتام  مـع  مشـرتكة 

تعبرها.  بحسـب 

إيجاد استراتيجيات فّعالة
دمج السـوريني يف املجتمـع الرتيك مفهوم 
إشـكايل، بحسب املنسـق العام ملركز الهجرة 
والدراسـات الثقافيـة يف مركز "كـرك آياك" 
الـرتيك، كـال فـورال تـارالن، ويعنـي أن 
تندمـج املجموعـات الصغـرة باملجتمعـات 

األكرب.
وهـذا سـبب يف فشـل سياسـات اإلدمـاج 
العامليـة، لذلك هنـاك حاجة إىل اسـرتاتيجية 
دمـج اجتاعي تعتمـد عى ما يغـره الجدد 
)السـوريون( وما يغـره القدمـاء )األتراك( 

املشـرتك،  العيـش  مـن  سـيتعلمونه  ومـا 
بحسـب مـا قاله. 

كا يجب أن تشـمل االسـرتاتيجية تحسـني 
ومنحهـم  للسـوريني،  املعيشـية  الظـروف 
أذون عمـل وتأمـني مسـتقبل يسـتطيعون 
أن يحلمـوا فيـه، وحصولهـم عـى الحقوق 
املتاحـة لجميـع النـاس يف تركيـا، وتأمـني 
وصـول جميـع األطفـال إىل التعليم بشـكل 

 . يع رس

االستفادة من التجارب العالمية 
وأضـاف تـارالن انطالقًـا مـن التجربـة يف 
مركـز "كـرك آيـاك"، أنـه يجـب النظـر إىل 
جوانب القصـور يف التجـارب العاملية حيال 
مسـألة ردم الفجوة بني املجتمعني السـوري 
والـرتيك، كالتجـارب يف أملانيـا وكنـدا التي 
الثقافـات  تعتمـد عـى مشـاريع متعـددة 

تتمحـور حـول العيش املشـرتك. 
نقـاط  عـى  العمـل  رضورة  عـى  وشـّدد 
التـاس املشـرتكة بـني الشـعبني لكونهـم 
يعيشـون مع بعضهم بشـكل مواٍز، ووصلوا 
إىل نقطـة ال يحتاجـون فيهـا إىل بعضهـم 
وانتشـار  املتسـارعة  الحيـاة  رشوط  مـع 

املتطـورة.  التكنولوجيـا 

نفسًيا.. جهود الحل تفوق التسبب 
بالمشكلة 

تـرتك األحـداث واملواقف العنرصيـة تأثرها 
عـى ضحيـة أو موضوع الحـدث العنرصي 

بطريقـة ال ميكن التنبـؤ بحجمها. 
هـذا املوقف الـذي قد يحدث بني شـخصني، 
أو شـخص ومجموعة، ميكـن أن يرُتجم عى 
األرض بحالـة انفجـار أو غضـب مبالـغ به، 
بسـبب تأثره بالعديد من العوامـل، كمواقف 
عنرصية سـابقة قوبلت بالتجاهـل، أو الضخ 
اإلعالمـي املوّجـه واملركّـز والـذي يصب يف 
اتجـاه واحد لنقل وجهـة نظر معيّنـة، دون 

تقديم مـا يقابلها، أو الـرد عليها. 
جـود املرصي، طالبـة تتحر للدراسـة يف 
إحدى الجامعـات الرتكية، تحدثـت إىل عنب 
بلـدي حول قلقهـا كالجئـة سـورية مقيمة 
يف تركيـا منـذ سـنوات عـدة، مـن تصاعـد 
صوت العنرصيـة ضد الالجئني السـوريني. 
وأعربـت الشـابة )19 عاًمـا( عـن مخاوفها 
مـن تعامـل املعارضـة الرتكيـة مـع قضيـة 
مـن  كجـزء  تركيـا  يف  السـوريني  وجـود 

انتخابـات.  مروعهـم قبـل أي 
وقالـت جـود، إنهـا تخىش أن تكـون مجربة 
بيـوم وليلـة عـى االنتقـال إىل بلـد جديد، 
والعـودة للبـدء من الصفـر مجددًا، مشـددة 
عـى أنهـا ال تحمـل أي مخاوف أو مشـاعر 
نفـور تجـاه املجتمـع الـرتيك، إىل جانـب 
رغبتها بإظهـار صورة إيجابيـة عن املجتمع 

السـوري الالجـئ، قـد ال يراهـا الجميع. 
أما حسـام الحـوراين )30 عاًمـا( فلفت إىل 
وجـود حالة عدم اسـتجابة يواجههـا أحيانًا 

عند التعامـل مع موظفـي الدوائر الرسـمية 
يف تركيـا، رغـم حصولـه عـى الجنسـية 

الرتكية. 
وأكـد الشـاب حسـام، املوظـف يف رشكـة 
اللغـة  إتقـان  اسـتثارات تركيـة، أن عـدم 
الرتكيـة كـا يتحـدث بها أبنـاء البلـد يخلق 
نوًعـا من الفجـوة يف التواصل بني الطرفني، 
قد تصـل إىل درجة عدم التجـاوب، أو عرقلة 
املعاملـة، يف حـال كان املراجـع ال يتحـدث 
الرتكيـة بطالقة، فالجنسـية يف هـذه الحالة 

لن تقيـه فـخ التمييز. 
تنتـاب  التـي  واملشـاعر  األحاسـيس  وعـن 
الالجـئ السـوري عنـد سـره يف الطرقات 
والشـوارع الرتكيـة، أكـد حسـام أن شـعور 
األمـان والراحـة يطغـى عـى أي مخـاوف 
ملتزًمـا  الشـخص  يكـون  حـني  أخـرى 

االجتاعيـة.  والضوابـط  بالقوانـني 
وأشـار الشـاب إىل عـدم الرغبـة باالحتكاك 
باملواطنـني األتـراك مـا مل تسـتدعِ الرورة 
ذلـك، مخافة الوقوع ضحيـة ملوقف عنرصي 
محـرج قد يثـر الحساسـية، يف حـال كان 
الطـرف اآلخر يحمـل أفـكارًا عنرصية تجاة 

السـوريني.  الالجئني 
حسـام لفت أيًضـا إىل قلق الالجئ السـوري 
يف تركيـا، حتـى يف حال امتالكه الجنسـية 
االسـتثنائية، من خطابـات املعارضة الرتكية 
التـي تتوعـد السـوريني بالرتحيـل من وقت 
آلخـر، لعـدم وجـود ملجـأ أو جهـة بديلـة 

يقصدهـا السـوريون، وفـق رأيه.  
ولفـت حسـام إىل دور اللغة كأسـلوب فعال 
ملحاربـة العنرصيـة، فامتـالك اللغـة يعني 
القـدرة عـى مناقشـة األفـكار واملواضيـع 
بأسـلوب حضاري، دون تأجيـج ألي موقف 
أو تحميلـه أكـرب من حجمـه، مشـرًا إىل أن 
التجاهـل يف بعـض املواقـف قـد يوفر عى 
الشـخص الوقوع مبشـكالت يصعـب التنبؤ 

وأبعادها. بحجمهـا 
التـي  النفسـية  واآلثـار  األفـكار  وحـول 
تلقـي بظاللهـا عى حيـاة ضحايـا املواقف 
العنرصيـة، مييـز الدكتـور يف علـم النفس 
الرتبـوي عامـر الغضبـان، بـني نوعني من 
السـلوكيات، أحدها مرتبط بالتقبل، والثقة، 
واإليجابيـة يف التعامـل، وغيـاب االحتكاك.

والحالـة الثانية تتجى بغياب الثقـة، وبروز 
إىل  تفـيض  ظاهـرة  عنرصيـة  سـلوكيات 
اسـتجابة سـيئة تطفـو عـى السـطح حني 
يكـون األفـراد متوتريـن، وبالتـايل فمجرد 
وجود شـخص مـن مجموعة مختلفـة يغّر 

الجـو العـام للمجموعة.
وأوضـح الغضبـان، يف حديـث إىل عنـب 
بلـدي، أن االنتقـال من حالة التقبـل إىل عدم 
التقبل أو العنرصية، يحصـل بوترة رسيعة 
أحيانًـا، ال سـيا عنـد ارتباطهـا بحالة ضخ 
إعالمـي وتكويـن رأي عـام مضـاد ملجموعة 

. معيّنة
وال يعنـي التعـرض لهـذا الضـخ أو الـرأي 

الجمهـور،  لـدى  بالـرورة  العـام قبولـه 
لكـن حصول موقـف يؤيد فكـرة العنرصية 
وشـيطنة اآلخـر، قـد يدفع الشـخص لتبني 
األحكام التي كان يرفضهـا حيال العنرصية، 
وهـو مـا يحـدث مـع عامـة النـاس، وفـق 
الغضبـان، الـذي يلفـت إىل رسعـة االنتقال 
بني حالتـي التقبل وعدم التقبل، جـراء ردود 
فعـل قد ال تـأيت مـن اتجاه عنـرصي كامل.

فرمبـا ال يكـون الشـخص عنرصيًـا، لكنـه 
يكـرر خطابًـا عنرصيًـا سـمعه، مـا يعنـي 
أن الترصفـات والخطابـات العنرصيـة قـد 
ال تعـرب عـن عنرصيـة حقيقيـة، وبالتـايل 
مـن الـروري مراعـاة ذلـك عنـد تحديـد 

االسـتجابة.
وشـدد الغضبـان عـى أن أهـم آثـار الحالة 
العنرصية هـي حالة االنقـالب النفي، فقد 
يفاَجأ الشـخص بتغّر أسـلوب التعامل بني 
فرديـن ينتمـي كل منهـا لجاعـة مختلفة، 
بنـاء عـى توجيهات مـن اإلعـالم أو األرسة، 
أو املجتمـع، مـا يعنـي زعزعـة اإلحسـاس 
باألمـان، إىل جانـب آثـار أخـرى كالتنمـر 
واإلسـاءة والضغـوط املتواصلـة التـي ترتك 

آثـارًا نفسـية عـى األفراد.
الشـخص  العنرصيـة قـد يصـل  وبسـبب 
إىل اضطرابـات قلـق، تقـوده إىل اضطراب 
أو مـرض نفـي، وشـعور بعـدم األمـان 
والرغبـة باالنعزال، فتخفـف األرسة عالقاتها 
لحايـة أفرادها، وقـد تتخذ قـرارات يف هذا 
السـياق، كتغيـر مـكان العمـل أو اإلقامة أو 
مدارس األطفـال أو تحركات االنعزال املعرقلة 
عـى  بالـرورة  يقـوم  الـذي  لالندمـاج، 
أسـلوب التعامل والترصفـات، وليس تذويب 

الثقافـة واالنصهـار يف بوتقـة اآلخر. 
ومـا يعـزز االندماج، بـرأي الغضبـان، اللغة 
املنطقـة، وتعزيـز  البـالد وطبيعـة  وفهـم 
زيـادة  خدمـة  يف  يصـب  مبـا  التجـارب 

مهـارات االندمـاج لـدى الفـرد. 
وحـول أسـاليب ردم الهـّوة بـني املجتمـع 
السـوري الالجـئ، أو "الضيـف" بوصـف 
الـرتيك،  واملجتمـع  الرتكيـة،  الحكومـة 
يـرى الغضبـان أن السـعي للتقبـل وتوجيه 
الخطـاب نحو هـذا الغرض، وتحقيـق حالة 
توازن بـني التعبر عن النفـس وعدم قمعها 
ضمـن التجمعـات، يسـهم يف تحقيـق هذا 

الغـرض. 
كـا شـدد عـى دور ومسـؤولية الوجهـاء 
والقيـادات التقليديـة ومؤسسـات اإلعـالم، 
عن تقديم جهـود رضوريـة لحاية املجتمع 
والوضـع االجتاعـي القائـم مـن الشـعور 
بتهديـد عنرصي قد يطيح باسـتقرار منطقة 

ورمبـا دولـة بأرسها.
وإذا كان تركيـز خطـاب إعالمـي واحـد عى 
حالـة سـلبية واحـدة كفيـاًل بخلـق منـاخ 
عنـرصي، فإزالة تلـك اآلثار سـتتطلب جهًدا 
أكـرب، وضمـن أكـر مـن خطـاب للتخلص 

مـن الحالـة كلل.

https://www.enabbaladi.net/archives/524467
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المصرف المركزي السوري )صفحة المصرف على فيسبوك(

فعلها في ورقة الخمسة آالف

ورقة العشرة آالف ليرة.. 
هل يكرر النظام السوري فلسفة جس النبض

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

                                     170,859 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
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عنب بلدي - زينب مصري      

مواقـع  عـى  محليـة  صفحـات  أعـادت 
التواصـل االجتاعـي تـداول صـورة مع 
أنبـاء تتحـدث عـن نيـة املـرصف إصدار 
ورقـة عـرة آالف لـرة، بعد أشـهر عى 
يف  آالف  خمسـة  ورقـة  طـرح  إعالنـه 
األسـواق، مـا دفـع املركـزي لنفـي هـذه 

 . ء ألنبا ا
ورّصح حاكـم املـرصف، محمـد عصـام 
األول  تريـن  مـن   30 يف  هزميـة، 
املايض، بأنه ال توجـد أي رضورة لطباعة 
فئـات نقديـة جديدة، خاصـة أن منظومة 
الدفـع اإللكـرتوين الجـاري العمـل عى 
تطبيقهـا، سـوف تخفـف بشـكل كبـر 
من تـداول النقود الورقية، مشـرًا إىل أن 
العمـل مسـتمر للمحافظة عى اسـتقرار 

أسـعار الـرصف وكبـح التضخم. 
هذه ليسـت املـرة األوىل التـي ينفي فيها 
النقديـة،  الورقـة  هـذه  طـرح  املـرصف 
فبعـد إعالنـه إصـدار ورقة خمسـة آالف 
لـرة سـورية، يف 24 مـن كانـون األول 
2020، بنحو شـهر، نفى األنبـاء املتداولة 
حـول تحضرات لطـرح ورقـة نقدية من 

فئـة عـرة آالف لرة.
إىل  تهـدف  اإلشـاعات  هـذه  أن  واعتـرب 
زعزعـة الثقـة بالعملـة الوطنيـة وتصب 
أن  إىل  الفتًـا  املضاربـني،  مصلحـة  يف 
إصدار الفئـات النقدية مبنّي عى دراسـة 
واقـع االقتصـاد الوطنـي ومتطلباتـه من 
الجانـب النقـدي، ومبـا ينسـجم مع منو 
اإلنتـاج املحـي، وذلك من خـالل متابعته 
لألسـواق، وتأمني احتياجـات التداول من 

النقديـة جميعها. فئـات األوراق 

نفي ثم طرح.. آلية سابقة
عقـب إعـالن حاكـم "املركزي السـوري" 
عملـة  طـرح  درغـام،  دريـد  األسـبق، 
جديـدة مـن فئـة ألفـي لـرة يف متـوز 

انتـرت شـائعات عـن إصـدار   ،2017
املـرصف ورقـة خمسـة آالف لـرة، لكـن 
املـرصف نفى ذلـك مـراًرا كـون القانون 
الناظـم لعمله ال يسـمح له بإصـدار هذه 

حينها.  الفئـة، 
ويف أيـار 2018، أعلـن مجلـس الشـعب 
يسـمح  جديـد  قانـون  مـروع  عـن 
للمـرصف املركـزي بإصدار ورقـة نقدية 
مـن فئـة خمسـة آالف لـرة، نـص عـى 
تعديـل “املـادة 16” من قانـون املرصف 
األوراق  إصـدار  مـن  ليمّكنـه  املركـزي، 
النقديـة مـن فئـة اللـرة وحتى خمسـة 

آالف لـرة.
بعـد ذلـك بنحـو عامـني، ومـع االرتفاع 
باملسـتوى العـام لألسـعار عقـب وصول 
سـعر الـرصف يف السـوق السـوداء إىل 
نحـو ثالثـة آالف لـرة سـورية للـدوالر 
الواحـد، أعلـن املـرصف املركـزي طـرح 
يف  للتـداول  لـرة  آالف  خمسـة  ورقـة 
األسـواق، كان قـد طبعهـا قبـل الطـرح 
احتياجـات  توقعـات  لتلبيـة  بعامـني 
النقديـة. األوراق  الفعليـة مـن  التـداول 

بيـان  بحسـب  الطباعـة،  خطـوة  وعـزا 
تسـهيل  إىل  اإلعـالن،  حـني  صـادر 
املعامـالت النقديـة، وتخفيـض تكاليفها 
وإسـهامها مبواجهـة آثار التضخـم التي 
حدثت خـالل السـنوات املاضيـة، إضافة 
التعامـل  كثافـة  مـن  التخفيـض  إىل 
باألوراق النقدية بسـبب ارتفاع األسـعار، 
والتخلـص التدريجي مـن األوراق النقدية 
التالفـة، ال سـيا أن االهـرتاء قـد تزايـد 

خـالل اآلونـة األخـرة.

تمهيد لتمويل بالعجز
ال يعـد النفي مسـألة معتربة عنـد النظام 
االقتصـادي  الخبـر  بحسـب  السـوري، 
السـوري والباحـث يف مركـز "جسـور 
ففـي  تـركاوي،  خالـد  للدراسـات" 
مسـألة طـرح ورقـة خمسـة آالف لـرة 

سـورية، كان النظـام قـد نفـى ثـم أعلن 
عـن طباعتهـا قبـل نحـو عامـني عـى 

إصدارهـا.
نفـي  أن  االقتصـادي  الخبـر  يـرى  وال 
النظـام يـأيت يف سـبيل جـس النبـض 
املـرصف  عمـل  ولكـن  الشـارع،  لـدى 
الرسيـة،  عـى  عـادة  يعتمـد  املركـزي 
ويجـب أن تكـون لديه معلومـات خاصة 
به، ويف ظـل عدم وجود مؤسسـاتية يف 
املـرصف، فمن املمكـن أن يتـرسب الخرب 
قالـه  مـا  بحسـب  أساًسـا،  داخلـه  مـن 

تـركاوي يف حديثـه إىل عنـب بلـدي.
الفئـة  طباعـة  أن  الباحـث  وأوضـح 
الجديـدة ميكـن أن تخفف حمـل األوراق 
النقديـة وتقلـل تكاليـف الطباعـة عـى 
البنـك، ولكنهـا سـرتفع األسـعار كثـرًا، 
مشـرًا إىل اعتقـاده أن املرصف سـيقوم 
بهـذه الخطوة خـالل العام املقبـل، كون 
املوازنـة ضخمـة للغايـة، وتعنـي زيـادة 
يف  النقديـة  الكتلـة  وزيـادة  اإلنفـاق 

السـوق. 
ويف 20 مـن تريـن األول املـايض، أقر 
"املجلـس األعـى للتخطيـط االقتصـادي 
واالجتاعـي" بحكومة النظام السـوري، 
املوازنـة  ملـروع  األوليـة  االعتـادات 
العامـة للدولـة للعام املقبـل 2022 بنحو 
13 تريليـون لـرة سـورية، يف الشـقني 
مقـدر  بعجـز  والجـاري،  االسـتثاري 
يصـل إىل نحـو أربعـة آالف و118 مليار 

. لرة
ياغـي،  كنـان  املاليـة،  وزيـر  وبحسـب 
العجـز عـن طريـق اقـرتاض  سـيُغطى 
مليـار لـرة مـن سـندات خزينـة   600
الدولـة، و500 مليـون لـرة مـن "موارد 
خارجيـة"، بينـا سـيُغطى باقـي العجز 
املركـزي  سـوريا  مـرصف  طريـق  عـن 
كاعتـادات مأخوذة مـن االحتياطي لدى 

املـرصف.
وعقـب طـرح ورقـة خمسـة آالف لـرة 

الـذي أىت بعد اإلعالن عـن املوازنة العامة 
لعام 2021 بأشـهر قليلة، أكد مسـؤولون 
يف حكومـة النظـام أن املـرصف املركزي 
مل يلجـأ للتمويـل بالعجز، وطـرح العملة 
الجديـدة سـيجري مـع اسـتبدال العملة 

املهرتئة.  املتداولـة 
النظـام حينهـا عـى  وراهنـت حكومـة 
بـاألوراق  الـرصف  سـعر  تأثـر  عـدم 
النقديـة الجديـدة، لكـن اللرة السـورية 
انخفضـت مقابـل الـدوالر ووصلـت إىل 
مسـتويات قياسية مالمسـة حاجز 5000 

لـرة للـدوالر الواحـد. 
وللتمويـل بالعجـز عـدة أشـكال، منهـا 
أن تلجـأ الحكومـة إىل اإلصـدار النقـدي 
الجديـد دون وجـود مقابـل لهـذا النقـد 
إىل  يـؤدي  مـا  إنتـاج(،  نفـط،  )ذهـب، 
العملـة  قيمـة  وانخفـاض  التضخـم 
وانخفـاض  األسـعار،  وارتفـاع  املحليـة، 

املواطنـني.  لـدى  الرائيـة  القـدرة 

حذف أصفار أم طباعة أوراق؟
مـع الحديث عـن احتالية إصـدار نقدي 
جديـد للعملة السـورية، بـرزت مطالبات 
بحـذف أصفار مـن العملـة املحليـة بدل 
طباعـة أوراق نقديـة بعدد أصفـار أكرب، 
لرتشـيق العملـة )تقليـل األوراق النقدية 
املطلوبـة وخفـض األرقـام املحاسـبية(، 
االنخفـاض  مشـكلة  لحـل  ومحاولـة 
املسـتمر للعملـة املحليـة أمـام العمـالت 
املواطنـني  ثقـة  واسـتعادة  األجنبيـة، 

بالعملـة. 
الحكوميـة  "البعـث"  صحيفـة  وكانـت 
صـادر  اقتصـادي  تحليـل  يف  اقرتحـت 
يف آذار املايض، مناقشـة جـدوى إصدار 
األوىل  مـن  أن  معتـربة  جديـدة،  عملـة 
للمـرصف املركـزي دراسـة هـذا املقرتح، 
بـداًل من االكتفاء بدراسـة جـدوى إصدار 

أوراق نقديـة كبـرة.
أن  تـركاوي،  خالـد  الباحـث  وأوضـح 

حـذف األصفار مـن العملة مسـألة تقنية 
نقديـة بحتـة تحتـاج إىل قـرار وقـدرة 
عى ضبـط العملـة، وإال ستشـهد الفئات 
مضاعفـة  مـرات  انخفاًضـا  الجديـدة 
مثلهـا مثـل الوضـع الراهن، ولذلـك فإن 
هـذه الخطوة ليسـت ذات جـدوى حاليًا، 

رأيه.  بحسـب 
العملـة وحـذف  وتتـم عمليـة اسـتبدال 
املسـتقرة  البلـدان  يف  عـادة  األصفـار 
اقتصاديًـا، وتسـتوجب اسـتقراًرا أمنيًـا، 
واسـتقراًرا يف عمل املؤسسات، ومستوى 

معقـواًل مـن الناتـج املحـي. 
كـا أن حـذف األصفـار يُعتـرب تغيـرًا 
وهميًـا لقيمـة النقود، ال يغّر مـن القدرة 
للعملـة، وال يسـهم  الحقيقيـة  الرائيـة 
يف الحـد من معـدالت التضخـم، ويُكلّف 
السـلطات أموااًل لطباعـة األوراق النقدية 

الجديدة. 

سُيغطى العجز عن طريق 
اقتراض 600 مليار ليرة 

من سندات خزينة الدولة، 
و500 مليون ليرة من 
"موارد خارجية"، بينما 
سُيغطى باقي العجز 

عن طريق مصرف سوريا 
المركزي كاعتمادات 

مأخوذة من االحتياطي 
لدى المصرف

ُتعيد األنباء التي تحدثت، خالل األيام القليلة الماضية، عن نية مصرف سوريا المركزي طرح ورقة عشرة آالف ليرة سورية للتداول في األسواق، ونفي 

المصرف لها، إلى األذهان، اآللية التي تعاملت بها حكومة النظام في نفي األنباء التي تحدثت في السنوات الماضية، عن نية المصرف طرح ورقة خمسة 

آالف ليرة، ثم طرحها الحًقا للتداول. 

https://www.enabbaladi.net/archives/524389
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تقـع مواضيع الهجـرة واللجـوء واالندماج 
أكـر  ضمـن  الجديـدة،  املجتمعـات  يف 
وصـار  أوروبـا،  تشـغل  التـي  القضايـا 
الالجـئ حـارًضا يف قضايا متـس املواطن 
بعـض  أن  إال  مبـارش،  بشـكل  األورويب 
بلـدان االتحـاد األورويب تتعامـل مع ملف 
الالجئـني بعيـًدا عـن الضوابـط القانونية، 
متهيـد  بأنـه  بعضهـم  يفـرسه  مـا  وهـو 
لتقـارب سـيايس مسـتقبي مـع السـلطة 
يف دمشـق، دون أن تسـتند القرارات بشأن 

هـذه القضيـة إىل عوامـل أخالقيـة.

انتظار مقلق
"عوديت إىل دمشـق تجسـد تقرير منظمة 
العفـو الدوليـة )أنـت ذاهـب إىل املـوت(، 
مـويت"،  إىل  اليـوم  أذهـب  أن  يسـتحيل 
بلـدي  لعنـب  الناطـور  أسـاء  تشـكو 
مخاوفهـا مـن ترحيل إىل خـارج الدمنارك، 
السـلطات  أعـادت  أن  ترتقبـه بقلـق بعـد 
الدمناركيـة تقييـم مئـات تصاريـح اإلقامة 
املمنوحـة لالجئـني سـوريني، بنـاء عـى 
تقريـر أصدرتـه الدمنـارك يف 2019، جاء 
فيـه أن الوضـع األمنـي يف بعـض أجـزاء 

سـوريا "تحّسـن بشـكل ملحـوظ".
الناطـور خـالل حديثهـا  تقتبـس أسـاء 
عنـوان تقرير منظمـة العفـو الدولية الذي 
صـدر يف أيلول املـايض، ووثّـق انتهاكات 
بحـق عدد مـن الالجئـني السـوريني الذين 

حيـث  األصليـة،  مناطقهـم  إىل  عـادوا 
والتعذيـب  لالعتقـال واالختفـاء  تعرضـوا 
النظـام  قـوات  أيـدي  عـى  واالغتصـاب 
السـوري، مـا يثبـت أنـه ال يـزال مـن غر 
إىل  السـوريني  الالجئـني  عـودة  اآلمـن 

بالدهـم.
إقامـة  عـى  وعائلتهـا  الناطـور  حصلـت 
"الحايـة اإلنسـانية" بعـد تسـعة أشـهر 
بالالجئـني،  إقامتهـا مبخيـم خـاص  مـن 
اسـتخدمت  الدمناركيـة  السـلطات  لكـن 
التـي  الدمنـارك  يف  السياسـيني  قـرارات 
تنـص عـى أن "دمشـق منطقـة آمنـة"، 
كذريعـة لسـحب اإلقامة مـن العائلـة التي 

.2014 منـذ  الدمنـارك  يف  تعيـش 
وبعـد مـرور أشـهر عـى سـحب اإلقامـة 
مـن أسـاء وزوجهـا، وتزامًنـا مـع العديد 
الناشـطني  قبـل  مـن  املطالبـات  مـن 
السـوريني، وتوقيـع عريضـة مـن قبل 52 
ألـف ناشـط دمنـاريك ملطالبـة السـلطات 
بإيقـاف قـرارات الرتحيـل، قالت السـيدة، 
إن "السـلطات أجربتهـا عـى االنتقـال إىل 

أحـد مراكـز الرتحيـل".
ويُخـّر الالجـئ بعـد انتقالـه إىل "مراكز 
الرتحيـل" بـني بقائـه يف املركـز وتقييـد 
الالزمـة  الخدمـات  توفـر  دون  حريتـه 
وفًقـا  سـوريا،  إىل  ترحيلـه  أو  للعيـش، 

الناطـور. ألسـاء 
وانتقـد تقرير منظمـة العفـو الدولية الذي 
املـوت"،  حمـل عنـوان "أنـت ذاهـب إىل 
وجـه  عـى  وتركيـا  والسـويد  الدمنـارك 

التحديـد، لتقييـد الحايـة والضغـط عى 
الالجئـني من سـوريا للعـودة إىل ديارهم، 
وكذلـك لبنـان واألردن، اللـذان لديها أكرب 
عـدد من الالجئـني السـوريني بعـد تركيا.

"سوريا المشمسة"
وصـل   ،2014 عـام  الثـاين  تريـن  يف 
بالل القلعـي )50 عاًمـا( إىل الدمنارك بعد 
أن اتخـذ قـراره باللجوء إىل خارج سـوريا 
متوجًهـا إىل أوروبـا، فبعـد خروجـه مـن 
املعتقـل يف قدسـيا بريـف دمشـق، مل يعد 
يحتمـل العيـش يف املدينـة التـي سـلبته 
لعنـب  تعبـره  وفـق  وكرامتـه،  حقوقـه 

. ي بلد
الدولـة  بأنهـا  الدمنـارك سـوريا  "تعتـرب 
املشمسـة، ال يعلمـون حجـم املعانـاة التي 
سـنواجهها حـني نعـود دون رغبتنـا إىل 
سـوريا، بيتـي ال أعلم مـا مصـره، ال أعلم 
إىل أين سـأعود، حياة عائلتي سـتكون يف 
خطـر". تحيـط ببـالل مخـاوف مرتاكمـة 
يف هـذه الفـرتة، إذ خـالل أقـل مـن عرة 
أيام سـتنقله السـلطات الدمناركية إىل أحد 
"مراكـز الرتحيـل"، دون أن يكـون لـه أي 

أدوات ملواجهـة ذلـك.
يشـر بالل يف حديثـه إىل امللصق الدعايئ 
الـذي تناقلته وسـائل التواصـل االجتاعي 
 Identitaer“ يف نيسـان املـايض لحملـة
Generation” التابعـة للحـزب "اليمينـي 
الدمناريك"، بعنوان "سـوريا مشمسـة"، 
الطرقيـة  اللوحـات  يف  ُعلّـق  والـذي 

بشـوارع الدمنـارك الرئيسـة.
إىل  يهـدف  الدعـايئ  امللصـق  ذلـك  وكان 
تحفيـز الحكومـة الدمناركيـة عـى ترحيل 
مـن  القادمـني  السـوريني  الالجئـني 

دمشـق. العاصمـة 
امتلـك بـالل القلعـي عمله الخـاص خالل 
إقامتـه يف الدمنـارك، حيـث أسـس رشكة 
توصيـل للزبائن يف املـدن الدمناركية، وفق 
مـا قالـه، مـن أجـل تأمـني عائلتـه املكونة 

مـن أربعـة أطفال.
مـا ميارسـه بـالل هـو الـيء ذاتـه الذي 
يحـاول آالف الالجئـني مارسـته، يبحثون 
عن مـالذ آمن حـول العـامل، بعيـًدا عن أي 
نـزاع ال يزال مسـتمرًا، وال ميكـن أن يتحمل 

مسـؤوليته الضحايـا مـن املدنيني.

أحالم صارت كوابيس
مل تواجـه قـرارات ترحيـل أسـاء الناطور 
قانونيـة  ضوابـط  أي  القلعـي  بـالل  أو 
لديهـا،  املخـاوف  تلـك  إيقـاف  ميكنهـا 
إذ مل يجـد الشـاب أي محـاٍم متفـرغ يك 
يسـاعده يف تعديـل وضعـه القانـوين، أو 
أي منظمـة حقوقيـة باسـتطاعتها أن تنظر 

مشـكلته. يف 
املحامـني  مـن  كبـرة  فئـة  "هنـاك 
تجـاه  عنرصيـة  ميلكـون  الدمناركيـني 
الالجئـني، فـال يرغبـون بتسـلّم القضيـة، 
رغـم بحثي املسـتمر عـن أحدهـم، لكن إىل 
اآلن مل أجـد أحـًدا )...( واملحامـون العـرب 
ال يعرفـون مـا يجب فعلـه من إجـراءات"، 

وفـق مـا قالـه بـالل القلعـي، يف حني أن 
مـرور  مـع  تتحـّول  باالسـتقرار  أحالمـه 
الوقـت إىل "كوابيس" العودة إىل سـوريا، 

وفـق تعبـره.
إىل  انتقلـت  التـي  الناطـور  أسـاء  أمـا 
املـايض،  األسـبوع  الرتحيـل"  "مراكـز 
فاعتـربت وجـود الالجئني يف تلـك املراكز 
"منافيًـا لـكل معايـر اإلنسـانية"، كـون 
املركـز عبـارة عـن "سـكن عسـكري قديم 
أُخـي بعـد أن صار غـر صالـح للعيش"، 

توصيفهـا. بحسـب 
ملفـات  الدمناركيـة  الحكومـة  وتحـّول 
الالجئـني السـوريني املهدديـن بالرتحيـل 
محاميًـا  وتُعـنّي  املظـامل"،  "محكمـة  إىل 
لالجـئ ليأخـذ حقـه يف محاولـة الطعـن 

الرتحيـل. بحكـم 
األسـئلة  بعـض  بلـدي  عنـب  وطرحـت 
عـى  الناطـور  أسـاء  مبلـف  املتعلقـة 
نيلـز  عنهـا  املـوكل  الدمنـاريك  املحامـي 
أي  إعطـاء  لكنـه رفـض  إيريـك هانسـن، 
معلومـات، موضًحا أن اإلجابة عن األسـئلة 
ميكـن أن تتسـبب بطـرده مـن وظيفتـه، 
وفـق مـا قالـه عـرب مراسـلة إلكرتونيـة.

ومـن املتوقـع أن تكـون جلسـة املحكمـة 
أسـاء  مصـر  سـتحدد  التـي  األخـرة 
الناطـور وزوجهـا خـالل األسـبوع املقبل، 
وال يوجـد حتى تاريـخ كتابة هـذا التقرير 
مـا يضمـن حقهـا، ويحميهـا مـن قرار 

الرتحيـل.
عـى  الدمناركيـة  السـلطات  وعرضـت 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

شهد عام 2012 بداية انتشـار ثقافة األلعاب 
لدى الشـباب العرب عى أنهـا مهنة ميكن أن 
يسـلكها الفـرد، حالها كحـال أي اختصاص 
عمـل آخـر، األمـر الـذي تسـبب بانتشـار 
العديـد من منصـات البـث املبـارش العربية 
ورشكات تنظيـم البطـوالت، مقابـل جوائـز 

ماليـة تكـون كبـرة يف بعـض األحيان.
الظاهـرة دفعت ببعـض الشـباب واملراهقني 
المتهـان العمـل باأللعـاب، إذ تنتـر اليوم 
مجموعـات مـن الشـباب يشـّكلون فرقًا يف 
البطـوالت  يف  ويشـاركون  معيّنـة،  لعبـة 
املحليـة والدوليـة التـي تقـام فيهـا، والتـي 
تصـل جوائزهـا املاليـة يف بعـض األحيـان 
إىل مئـات آالف الـدوالرات للفائزيـن باملراكز 
 SYD األوىل، كـا هـي الحـال مـع فريـق
Gaming"" السـوري الـذي بلـغ نهائيـات 
بطولـة لعبـة "dota2"، ثـم خرسهـا نهاية 

عـام 2019. 
ومـن رواد هـذا املجـال مـن بنـى خربتـه 
يف التعليـق الصـويت عـى املباريـات التي 
تقيمهـا رشكات متخصصـة يف مجال ألعاب 
الفيديـو، تُعرف باسـم "E-SPORT"، وبات 
معلًّقـا عـى املباريـات اإللكرتونيـة، ويعمل 

فيهـا موظًفـا بأجور ماليـة تصـل إىل آالف 
الـدوالرات.

وباتت وسـائل الربـح املادي من هـذه املهنة 
كثـرة وعديـدة، ومنهـا ما يسـر بتسـهيل 
ودعم حكومـي يف بعض الـدول العربية، ما 

حّولها إىل مهنـة حقيقية.

"ستريمينغ" ُمربحة و"صعبة المنال"
أكـر  إحـدى  هـي  املبـارش  البـث  ميـزة 
وسـائل الربـح املادي مـن األلعـاب، والتي 
االجتاعـي،  التواصـل  منصـات  تتيحهـا 
2019 يف منصـات  تنتـر عـام  وبـدأت 
مثـل "فيـس بـوك" و"يوتيـوب"، ومنهـا 

كـ"تويتـش". املسـتقلة  املنصـات 
مبـارش  بـث  عمليـة  عـن  عبـارة  وهـي 
"سـرتميينغ" ملنشـئي املحتـوى عـرب هذه 
املنصـات يف أثنـاء لعبهـم إحـدى األلعاب 
اإللكرتونيـة، والتـي تشـهد إقبـااًل واسـًعا 

والسـوري. العـريب  املجتمـع  يف 
عـرب  "تربـون"  مثـل  محتـوى  منشـئ 
املتابعـني،  ماليـني  لـه  بـوك"  "فيـس 
ووصلـت مشـاهداته عى البـث املبارش يف 
أثناء مشـاركته لعبـة "pubg m" إىل أكر 

مـن مئـة ألـف مشـاهد حـي.
وتعمـل خاصيـة الربـح املادي مـن "فيس 

بـوك"، من خـالل تربعـات املتابعـني التي 
سـّجلت أرقاًما قياسـية يف بعـض األحيان، 
ملنصـة  خليجـي  أعـال  رجـل  تـربع  إذ 
أمريـي  دوالر   3000 مببلـغ   "G2G"

خـالل بثـه املبـارش للعبـة فيديو.
كـا حصـل العـب فرنـي، يف أثنـاء بثـه 
املبـارش إلحـدى ألعـاب الــ"shooter" عرب 
"تويتـش" عـى مبلـغ تجـاوز مئـة ألـف 

. يورو
األمـر الـذي يجعـل مـن أربـاح التربعـات 
التـي يجنيها منشـئو محتوى األلعـاب، أحد 
األمـور الرئيسـة التـي يطمح إليهـا الالعب.

هـوس  يقتـرص  السـوري،  الواقـع  يف 
األلعـاب عـى مـا هـو مخصـص للهواتف 
النقالـة، كـون خدمـة اإلنرتنـت ال تسـاعد 
يف عمليـات البـث املبـارش، كا أن أسـعار 
أجهـزة الكمبيوتـر املرتفعة ال تشـجع عى 
خـوض التجربـة، بحسـب مـا قالـه عار، 
وهـو أحـد الذيـن حاولـوا مـرات عديـدة 
كان  لكـن  مبـارش  بـث  محتـوى  إنشـاء 

للواقـع السـوري رأي آخـر.

بيع جوائز األلعاب أشبه بـ"البورصة"
قـد  التـي  الجوائـز  بيـع  عمليـات  تعتـرب 
يجنيهـا الالعـب مجانًـا أو يشـرتيها داخل 

اللعبة، إحدى الوسـائل التي يسـلكها بعض 
الالعبـني لتحقيق أرباح إضافيـة، خصوًصا 
إذا متّكـن الالعـب من حيـازة قطعـة نادرة 
)كثيـاب مميـزة، أو قصة شـعر مميـزة، أو 
ألـوان معيّنـة لبعـض األسـلحة يف  رمبـا 

القتال(. ألعـاب 
وتشـهد منصة "سـتيم" لبيع األلعاب رواًجا 
لعمليات تجـارة الجوائـز اإللكرتونية، وهي 
املنصـة األشـهر يف العـامل لبيـع األلعـاب، 
إذ تبيـع "سـتيم" قرابـة %18 مـن األلعاب 

العامل. حـول  املُباعة 
كـرم )28 عاًمـا( وهو صاحـب منصة للبث 
املبـارش عرب العديد من مواقـع اإللكرتونية، 
و"تويتـش"،  بـوك"،  "فيـس  منهـا 
و"يوتيـوب"، قال لعنب بلـدي، إن عمليات 
الربـح هـذه أشـبه بالبورصـة، إذ يتعـنّي 
القطعـة  سـعر  اختـالف  انتظـار  عليـك 
التـي ربحتهـا بعد تجـاوزك مرحلـة معيّنة 
يف لعبـة معيّنـة، لبيعهـا ألحـد الالعبـني 
اآلخريـن الذيـن مل يتمكنـوا مـن حيازتهـا 

عـرب تحقيـق مسـتوى معـنّي.
وميكـن ربـح هـذه القطـع املميـزة داخـل 
اللعبـة، عن طريـق فتح "صناديـق الحظ" 
املوجـودة يف جميـع األلعـاب، أو عن طريق 

اجتيـاز مسـتويات ومراحـل معيّنة.

 الهالك في "سوريا المشمسة"

"كابوس" العودة 
يطارد الالجئين السوريين.. 
الدنمارك ال تكترث

الشباب السوري 
وعالم األلعاب.. 

تسلية أم 
مصدر رزق 

منذ حوالي سبعة أعوام، وجدت أسماء الناطور )51 عاًما( نفسها الجئة في الدنمارك، مثل كثير من 
السوريين، بعد رحلة اقترنت بالخوف واألسى من مكان إلى آخر، بحًثا عن شكل من أشكال االستقرار، 

ورغم حقها في اللجوء الذي يكفله القانون الدولي اإلنساني، فإن هذا الحق مهدد بالزوال بالنسبة 
ألسماء وعشرات الالجئين السوريين خالل الفترة المقبلة، ضمن مصير ال يحمل أي طمأنينة حتى اآلن.

تحت شرفة جارتها الدنماركية، وقفت أسماء الناطور لتودع جارتها المسنة، والمكان الذي منحها 
الفرصة كي ُتنهي فيه تجاربها القاسية المخزنة في ذاكرتها بمخيم "اليرموك" في دمشق، من 

قصف، وتهجير، وتهديد باعتقال أفراد عائلتها من أجل التجنيد اإلجباري.
تلك المشاعر وّثقتها صورة ُملَتقطة ألسماء الناطور، بعد أن أجبرتها السلطات الدنماركية، في 26 من 

تشرين األول الماضي، على االنتقال إلى أحد "مراكز الترحيل"، تمهيًدا لترحيلها دون إرادتها إلى خارج البالد.

https://www.enabbaladi.net/archives/524376
https://www.enabbaladi.net/archives/524413
https://www.enabbaladi.net/archives/524376
https://www.enabbaladi.net/archives/524376
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)Simon Læssøe / Ritzau Scanpix( 2015 الجؤون سوريون تحت خطر الترحيل في مدينة كوبنهاغن بالدنمارك- تشرين الثاني

)ua.news( 2018 بطولة لأللعاب اإللكترونية في كندا

أسـاء الناطـور مبلـغ 150 ألـف كرون 
دمنـاريك )حـوايل 23 ألـف دوالر(، يف 
حـال قبلـت العـودة إىل دمشـق طوًعـا، 

قالته. مـا  وفـق 

القضاء في صف الالجئ
الدمنـارك هـي مـن البلـدان املوقّعة عى 
اإلنسـان،  لحقـوق  األوروبيـة  االتفاقيـة 
اللجـوء  طالبـي  ترحيـل  متنـع  التـي 
املرفوضـني إذا تعرضـوا لخطـر التعذيب 

األصليـة. بلدانهـم  االضطهـاد يف  أو 
وأورد قانـون الالجئـني الـدويل املبـادئ 
الحايـة  إليهـا  تسـتند  التـي  الرئيسـة 
األساسـية  والوثائـق  لالجئـني،  الدوليـة 
هـي اتفاقيـة عـام 1951، التـي تعتـرب 
حجـر الزاويـة للحاية الدوليـة لالجئني 
وبروتوكـول 1967، وتتضمـن أحكامهـا 
حظـر إعـادة الالجئـني وطالبـي اللجوء 
إىل خطـر االضطهـاد ضمن مبـدأ "عدم 
اإلبعـاد"، ورشط معاملـة جميع الالجئني 

غـر متييزي.  بشـكل 
والالجـئ هـو الـذي ُمنـح سـبب اللجوء 
بسـبب تعرضـه الضطهاد حقيقـي يهدد 
حياتـه، وبالتـايل أي قـرار لإلعـادة غر 
وطعـن  اعـرتاض  محـل  هـو  الطوعيـة 
بـه أمـام محكمـة "العـدل األوروبيـة"، 
ملخالفتـه الرصيحة لبنود هـذه االتفاقية.
اتفاقيـة  املـادة رقـم "33" مـن  تنـص 
بالحقـوق  املـس  عـدم  عـى   ،1951
األساسـية لالجئ، إذ "ال يجـوز ألي دولة 

أو أن تعيـده  متعاقـدة أن تطـرد الجئًـا 
قـرًسا بأي صـورة من الصـور إىل حدود 
األقاليـم التـي تكـون حياتـه أو حريتـه 
مهددتـني فيهـا، بسـبب عرقـه، أو دينه، 
أو جنسـيته، أو انتائـه إىل فئة اجتاعية 

معيّنـة، أو بسـبب آرائـه السياسـية". 
املدنيـني  مـن  اآلالف  عـرات  يـزال  وال 
سـوريا  يف  تعسـفيًا  اعتُقلـوا  الذيـن 
آالف  تعـرض  بينـا  قـرًسا،  مختفـني 
آخـرون للتعذيـب، مبـا يف ذلـك العنـف 
الجنـي، أو املـوت رهن االحتجـاز، وفًقا 
لتقريـر لجنـة التحقيق الدولية املسـتقلة 
آذار  مـن   1 يف  املنشـور  بشأن سـوريا، 

املـايض.
يف تريـن الثـاين عـام 2020، أصدرت 
محكمـة "العـدل األوروبيـة" حكمها بأن 
هنـاك "افرتاًضـا قويًـا" أن رفـض أداء 
الخدمة العسـكرية بسـياق النزاع املسلح 
القائـم يف سـوريا حاليًا مرتبط بأسـباب 
قد تـؤدي إىل اسـتحقاق االعـرتاف بحق 
اللجـوء، ألنـه يف حـاالت كثـرة يكـون 
هـذا الرفض تعبـرًا عن آراء سياسـية أو 

دينية. معتقـدات 
هيئـة  أعـى  وهـي  املحكمـة،  وجـدت 
أن  األورويب،  االتحـاد  لـدول  قضائيـة 
رفـض الشـخص أداء الخدمة العسـكرية 
التـي  الخمسـة  األسـباب  بأحـد  مرتبـط 

بـه كالجـئ. االعـرتاف  إىل  تـؤدي 
الحـرب  "جرائـم  أن  املحكمـة  وتـرى 
املرتكبـة من قبل الجيش السـوري موثقة 

بشـكل جيـد، كـا أن الفرار مـن الخدمة 
السـلطات  لـدى  يصنـف  العسـكرية 
السـورية عـى أنـه فعـل ضـد النظام". 
و"مـن املحتمل جـًدا أن تفرس السـلطات 
رفـض أداء الخدمـة العسـكرية عـى أنه 
تعبـر عـن املعارضـة السياسـية"، وفق 

األوروبية".  "العـدل 
ودعت املحكمة سـلطات الدولة األوروبية 
التـي تـدرس طلـب اللجـوء، إىل فحص 
سـبب رفض أداء الخدمة العسـكرية، وما 
إذا كان سـيعرّض ملتمـس اللجوء ألحـد 
القامئـة  االضطهاد الخمسـة  أشـكال 
عـى العـرق، أو الديـن، أو الجنسـية، أو 
فئـة  العضويـة يف  أو  السياسـية،  اآلراء 

معيّنة. اجتاعيـة 
القضائيـة  القـرارات  تلـك  أن  إال 
تحديـات  تواجـه  الدوليـة  واالتفاقيـات 
اقـرتح  حيـث  الدمنـارك،  يف  سياسـية 
أحـد األحـزاب الدمناركيـة املعارضـة يف 
شـباط املـايض، إيجـاد طريقـة للتعاون 
مع رئيس النظام السـوري، بشـار األسد، 
عـى إعـادة الالجئـني السـوريني الذين 
ُسـحبت،  أو  لجوئهـم  طلبـات  رُفضـت 
دمشـق  مدينـة  أن  اعتبـار  عـى  وذلـك 

إليهـا". للعـودة  آمنـة  "منطقـة 
بقضايـا  املختصـة  املحكمـة  وتعتـرب 
هـي  أوروبـا  يف  الالجئـني  ترحيـل 
"املحكمـة األوروبيـة لحقوق اإلنسـان"، 
أوضحـه  مـا  وفـق  فرنسـا،  ومقرهـا 
املحامي السـوري والحقوقـي يف قضايا 

اللجـوء هشـام مسـاملة، يف حديـث إىل 
بلـدي. عنـب 

لحقـوق  األوروبيـة  "املحكمـة  تعتـرب 
اإلنسـان" هيئـة قضائيـة دوليـة، تتألف 
مـن عدد مـن القضـاة يعادل عـدد الدول 
التـي  األورويب  االتحـاد  يف  األعضـاء 
صّدقت عـى االتفاقيـة األوروبية لحاية 
حقـوق اإلنسـان والحريـات األساسـية، 
وفـق ما أوضحـه املحامي مسـاملة، ويبلغ 

عـدد هـذه الـدول 47 دولة.
بصفـة  املحكمـة  يف  القضـاة  ويقـيض 
فرديـة، وفق املحامـي، أي أنهم ال ميثلون 
أي دولـة يف معالجـة القضايـا املتقـدم 
بهـا أمامهـا، ضمـن إجـراءات وضوابط 
فلهـذا  حكمهـا  تصـدر  وحـني  معيّنـة، 
الحكـم قـوة ملزمـة، إذ يجـب عـى البلد 

تطبيقه. املعنـي 
بالقضيـة  التقـدم  وميكـن ألي شـخص 
أمام هـذه املحكمـة إذا كان يعترب نفسـه، 
النتهـاك  ضحيـة  ومبـارشة،  شـخصيًا 
الحقـوق والضانـات املنصـوص عليهـا 
يف االتفاقيـة األوروبية لحقوق اإلنسـان، 
يكـون  أن  ويجـب  املحامـي،  بحسـب 
االنتهـاك مرتكبًـا من إحدى الـدول امللزمة 

باالتفاقيـة.
ومن ضمـن املحظورات املنصـوص عليها 
يف االتفاقيـة "الطرد الجاعـي ألجانب".

وال تنظـر املحكمة بقضية أي الجئ إال يف 
حال اسـتوىف جميـع اإلجـراءات اإلدارية 
والطـرق القضائيـة للحصول عـى حقه 

بـه  أوىص  مـا  وبحسـب  اللجـوء،  يف 
املحامـي املسـاملة، يجـب توكيـل محـاٍم 
مـن أجـل تقديـم القضيـة إىل املحكمـة 
بسـبب  اإلنسـان،  لحقـوق  األوروبيـة 
وجـود عـدة إجـراءات وطلبـات شـكلية 
دونهـا سـرُتفض القضيـة شـكليًا قبـل 
النظـر فيهـا موضوعيًـا، وقـد تنقـيض 
مـدة عـام قبـل نظـر املحكمـة ألول مرة 
يف القضيـة، لكـن ميكـن إعطـاء بعـض 
القضايـا صفـة االسـتعجال ومعالجتهـا 
بشـكل أويل، خصوًصا يف الحـاالت التي 
يوجـد فيهـا خطر يهـدد سـالمة الالجئ.

وإذا أُعلـن عـدم قبول القضيـة، يكون هذا 
القـرار نهائيًـا وغر قابـل للرجوع عنه.

تشـجع  القضيـة،  قبـول  أُعلـن  وإذا 
املحكمة الطرفـني )الالجـئ والدولة التي 
أصـدرت قـرار ترحيلـه( عـى التوصـل 
إىل تسـوية بالرتايض، ويف حـال انعدام 
املحكمـة  تبـادر  بالـرتايض،  التسـوية 
حينهـا إىل النظـر يف موضـوع القضية، 
أي أن تنظـر املحكمة يف حصـول انتهاك 

عدمه. مـن  لالتفاقيـة 
املحكمـة  اختصـاص  مـن  ليـس  لكـن 
القـرارات  إلغـاء  أو  األحـكام  تنفيـذ 
املحليـة للدولـة، إذ تبقى مسـؤولية تنفيذ 
األحـكام ضمـن نطـاق "لجنة الـوزراء" 
مبراقبـة  املكلفـة  األورويب  االتحـاد  يف 
تطبيـق الحكـم، وبالتـايل فـال تتدخـل 
املحكمـة مبـارشة يف سـلطة الدولة التي 

يشـكو منهـا الالجـئ.

أورد قانون الالجئين الدولي 
المبادئ الرئيسة التي تستند 

إليها الحماية الدولية لالجئين، 
والوثائق األساسية هي 

اتفاقية عام 1951، التي تعتبر 
حجر الزاوية للحماية الدولية 
لالجئين وبروتوكول 1967، 

وتتضمن أحكامها حظر إعادة 
الالجئين وطالبي اللجوء إلى 

خطر االضطهاد ضمن مبدأ 
"عدم اإلبعاد"، وشرط معاملة 

جميع الالجئين بشكل غير 
تمييزي

ويجـري عـرض القطعة عرب حسـابك يف 
"سـتيم" للتفاوض مع املشـرتين، وتبيعها 

ملـن يدفع السـعر األعى، بحسـب كرم.
لكـن مـا يقيّـد هـذا النـوع مـن األربـاح 
هو أنهـا ال تشـمل جميع األلعـاب، فهناك 
أنـواع معيّنـة مـن األلعـاب تعطيـك ميزة 

بيـع جوائـزك مـن داخـل اللعبة.

غاية أم وسيلة للعيش
مـن  املاديـة  األربـاح  أن  يـزن  يعتقـد 
األمـر مجـرد  بـادئ  كانـت يف  األلعـاب 
مكسـب إضـايف، إضافـة إىل املتعـة التي 
الالعـب مـن هوايـة ميارسـها،  يحققهـا 
لكن مـع تـردي الوضع املعيي بالنسـبة 
للسـوريني، والوضـع االقتصادي السـيئ 
التـي  الـدول  الـذي تعـاين منـه بعـض 
بـات  سـوريون،  الجئـون  فيهـا  يوجـد 
الربـح املـادي هدفًا وغاية للعيش وكسـب 

الـرزق.
إذ ميكـن ملـن يبحـث عـن املكسـب املادي 
مـن هـذه املنصـات والوسـائل، أن يحقق 

مبالـغ جيـدة بفـرتة زمنيـة قصرة.
ويعمـل يزن مدير قسـم ألحـد املطاعم يف 
فرنسـا، إال أنـه يعود بعد انتهـاء عمله إىل 
حاسـوبه للخـوض يف منصـات األلعـاب 

التـي تحقـق الهدفـني اللذيـن يقصدها، 
وهـا التسـلية واملكسـب املـادي، األمـر 
الـذي ال ميكـن اعتبـاره مضيعـة للوقـت 

نوًعـا مـا، بحسـب يزن.

ما “الرياضة اإللكترونية”
 ،”E-SPORT“ الرياضـة اإللكرتونيـة، أو
هـي مفهـوم صـار منتـًرا بكـرة خالل 
السـنوات القليلـة املاضيـة، وتعتـرب مـن 
أكـر أنـواع الرياضـات تكلفـة، وتشـهد 
مسـابقات بجوائـز مالية كبـرة تصل إىل 

أحيانًا. الـدوالرات  ماليـني 
 Dota“ كـا هي الحال يف مسـابقة لعبـة
 The" اسـم  تحـت  أُقيمـت  التـي   ،”2
 International Dota Championship
اللجنـة  2020، عندمـا قدمـت  2"، عـام 
املنظمـة مـا يُعتـرب أكـرب مجمـوع جوائز 
بتاريـخ  واحـدة  تنافسـية  دورة  يف 
إذ  االحرتافيـة،  أو  اإللكرتونيـة  الرياضـة 
وصلـت الجوائـز إىل أكر مـن 34 مليون 
دوالر، بحسـب موقع “DOTA” الرسمي.
وتعتـرب ألعـاب الــ“Shooter” )ألعـاب 
إطـالق النـار(، مـن أكـر األلعـاب التـي 
تحظـى باملشـاهدات يف العـامل العـريب، 
 PLAYER“ لعبـة  أشـهرها  ومـن 

 ”UNKNOWNS BATTLEGROUNDS
“ببجـي”. باسـم  املشـهورة 

وبالنسـبة إىل محـرتيف ألعـاب الفيديـو 
متثّـل  أيًضـا،  الهـواة  مـن  كثـر  وإىل 
بـل  حياتهـم،  كل  اإللكرتونيـة  األلعـاب 
يتحـول األمـر إىل اإلدمـان، خاصـة لدى 
مـن يقـيض نحـو 20 سـاعة يوميًـا يف 
اللعـب، ومنهـم مـن يتخـى عـن النـوم 

والدراسـة. والوجبـات 
ومـع أن منظمـة الصحـة العامليـة صّنفت 
اإلدمـان عـى ألعـاب الفيديـو كنـوع من 
أنـواع االضطراب العقي، يف نسـختها من 
دليـل تصنيـف األمـراض التـي أصدرتهـا 
تصنيـف  إن  خـرباء،  قـال   ،2018 عـام 
إدمـان مارسـة ألعـاب الفيديـو اضطرابًا 
ذهنيًا “سـابق ألوانه”، واعتمـد عى “ذعر 

."BBC" أخالقـي”، بحسـب شـبكة
ووفًقـا للمنظمـة، فـإن هـذا االضطـراب 
عـى  السـيطرة  بـ”ضعـف  يوصـف 
األلعـاب، وإعطـاء أولويـة متزايـدة للعب 
األلعـاب عى األنشـطة األخـرى، إىل الحد 
الـذي تنـال فيـه األلعـاب األسـبقية عى 
االهتامـات األخـرى واألنشـطة اليوميـة، 
واسـتمرار أو تصاعـد اللعب رغـم حدوث 

عواقـب سـلبية”.
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قـد يعـاين بعضنا مـن أعـراض هضمية 
بعـد  باالنتفـاخ  كالشـعور  بسـيطة 
الوجبـات، وأمل بأعـى البطـن، والحرقة، 
واإلسـهال، واإلمسـاك، وغالبًـا مـا نلجـأ 
طريـق  عـن  العرضيـة  للمعالجـات 
اسـتخدام األدويـة دون وصفـة طبيـب، 
لكـن هـذه األعـراض قـد تكون مـؤرًشا 
عـى وجـود تقـرح يف املعـدة، ورمبـا 
كانـت بسـبب رسطـان املعـدة الخطر. 

ما هو مرض سرطان المعدة؟
هـو عبارة عـن ورم خبيث يصيـب باطن 
املعـدة نتيجـة منـو خاليـا غـر طبيعية 
وميكـن  فيهـا،  عليهـا  مسـيطر  وغـر 
أن يكـون يف أي جـزء مـن املعـدة، مـن 
الوصـل املعـدي املريئـي وحتـى منطقة 
باألمعـاء  املعـدة  اتصـال  عنـد  البـواب 
الحـاالت  معظـم  يف  ولكـن  الدقيقـة، 
يتكـون يف الجـزء الرئيـس مـن املعـدة، 
املحيطـة  األنسـجة  الـورم  يغـزو  وقـد 
والسـليمة ويدمرهـا، ومبـرور الوقت قد 
ينتـر إىل بقية أجـزاء الجسـم األخرى، 
خاصـة الكبـد والرئـة والعظـام والبطن 

الليمفاويـة. والعقـدة 
خامـس  املعـدة  رسطـان  يعـد  عامليًـا، 
أنـواع الرسطـان انتشـاًرا، وثالث سـبب 
رئيـس للوفـاة مـن الرسطـان، بينا كان 
سـابًقا يشـّكل السـبب األول للوفـاة من 
الرسطـان، ويُعتقد أن السـبب يف تراجع 
تراجـع  إىل  يعـود  الوفيـات  معـدالت 
تنـاول األطعمة اململحـة واملخللـة نتيجة 
لتطـور عمليـة التثليج بوصفهـا طريقة 

الطعـام طازًجا. للحفـاظ عـى 
وهـو يصيـب الرجـال أكـر من النسـاء 
بنسـبة الضعـف، لذلـك يُعتقـد أنه ميكن 
مـن  النسـاء  يحمـي  أن  لألسـرتوجني 

اإلصابـة بهـذا النـوع مـن الرسطـان.

ما أسباب اإلصابة بسرطان المعدة؟
تعـد اإلصابـة ببكتريـا امللويـة البوابية 
)جرثومـة املعدة( السـبب األكر شـيوًعا 
لإلصابـة برسطـان املعـدة، فهي السـبب 

وراء أكـر مـن %60 مـن الحاالت.
كـا ترتبط اإلصابة بشـكل عـام بالنظام 
الغـذايئ الـذي يحتوي عى نسـبة كبرة 
املخللـة، ونقـص  والخضـار  امللـح  مـن 
الفاكهـة والخـراوات، والنظام  تنـاول 
الغـذايئ الغني باملواد املسـببة للرسطان، 
مثل تلـك املوجودة يف املنتجـات الغذائية 
املدخنـة  واألطعمـة  واملعلبـة  املصنعـة 
واملشـوية عـى الفحـم، وكذلـك اإلكثـار 

مـن رشب الكحـول، وتدخني السـجائر.
وتشـمل العوامـل األخرى التـي تزيد من 

احتـال اإلصابة:
التقـدم بالعمر: فكلا تقدمنـا يف العمر، 
املعـدة،  برسطـان  اإلصابـة  خطـر  زاد 

وخاصـة بعـد عمر 55 سـنة.
لإلصابـة  معرضـون  الرجـال  الجنـس: 

باملـرض مرتـني أكـر مـن النسـاء.
التاريـخ العائـي: الشـخص الـذي لديه 
قريـب مبـارش مصـاب برسطـان املعدة 
يكـون معرًضـا لخطـر متزايـد لإلصابة 

املرض. بهـذا 
التاريـخ املـريض: اإلصابـة بفقـر الـدم 
الوبيـل، أو وجـود التهابـات مزمنـة يف 
املعـدة، أو البوليبات املعديـة، أو االرتجاع 

املريئي. املعـدي 
التاريـخ الجراحي: الخضوع يف السـابق 

لعملية جراحيـة يف املعدة. 
عوامل بيئيـة: التعرض للملوثـات واملواد 
الكيميائيـة واملواد املسـببة للرسطان يف 
الهـواء لفـرتات طويلة يـؤدي إىل زيادة 
برسطـان  لإلصابـة  التعـرض  خطـر 

ملعدة. ا
البدانة.

ما أعراض وعالمات اإلصابة بسرطان 
المعدة؟

عـادة مـا ينمو هـذا النوع مـن الرسطان 
مبعدل بطـيء، وتكون األعـراض خفيفة 
املبكـرة، وهـذا مـا  املراحـل  نسـبيًا يف 
للتغـايض عنهـا، ويعنـي ذلـك  يـؤدي 
الشـخص  إصابـة  اكتشـاف  أنـه حتـى 
قـد  املـرض  يكـون  املعـدة،  برسطـان 
تفاقـم يف كثر مـن األحيـان لدرجة أنه 
ينتـر إىل أعضـاء أخـرى قريبـة مـن 

 . ة ملعد ا
وتشمل األعراض يف املراحل املبكرة:

• الغـازات أو االنتفـاخ أو عـرس الهضـم 
متكرر. بشـكل 

• الغثيان والقيء.
• فقدان الشهية.

بعـد  الصـدر  يف  بحرقـة  اإلحسـاس   •
الطعـام.  تنـاول 

• آالًما يف الجزء العلوي للبطن.
• الشـعور باالمتـالء بعد تنـاول وجبات 

. صغرة
فـإن  األعـراض،  هـذه  تجاهـل  تـم  إذا 
أن  ميكـن  وعندهـا  يسـتفحل،  املـرض 

التاليـة: األعـراض  تظهـر 
• الشـعور بالضعـف واإلنهـاك خاصـة 

بعـد األكل.
مفاجـئ  بشـكل  الـوزن  فقـدان   •

مفهومـة. غـر  وألسـباب 
• القيء املتكرر.

• وجود دم مع اإلقياء.
• خروج الرباز أسود اللون.

• اإلصابة بفقر الدم. 
• اصفرار الجلد وبياض العينني.

كيف ُيشّخص سرطان المعدة؟
عنـد وجـود أعـراض موجهة سـيتم أخذ 
عينـات للتحليـل، مثل تحليل تعـداد الدم 
عينـات  تحليـل  إىل  باإلضافـة  الكامـل 
مـن الـرباز، ومن ثـم القيـام باإلجراءات 

لية: لتا ا
التصويـر باألشـعة السـينية بعـد ابتالع 
التباينيـة: يظهـر هـذا  الباريـوم  مـادة 
غـر  أجسـام  أو  عقـد  أي  التصويـر 
طبيعيـة يف العـدة، لكنه مل يعـد معتَمًدا 

املعـدة. تشـخيص رسطـان  يف 
تنظـر املعـدة: يتـم تشـخيص رسطان 
املعـدة غالبًـا بواسـطة تنظـر املعـدة، 
وهـو فحص ميكـن بواسـطته الكشـف 
عن وجـود قرحة معديـة، أو كتلة ورمية، 
أو تكثـف يف جدار املعـدة الداخي، وقد 

يتـم خـالل الفحص أخـذ عينـة صغرة 
بـه  مشـتبه  نسـيج  أي  مـن  خزعـة  أي 
لفحصهـا مجهريًـا، وعنـد مقارنة تنظر 
املعـدة بابتـالع مـادة الباريـوم التباينية 

تبـني أن هـذه الطريقـة أكـر دقة.
الصوتيـة  فـوق  باملوجـات  التصويـر 
بالتنظـر الداخـي: يوفر رؤيـة واضحة 
معلومـات عـن مـدى  ويوفـر  للمعـدة، 
تغلغـل الرسطـان يف جـدار املعدة ويف 
العقـد الليمفاويـة، وبالتايل عـن املرحلة 

التـي وصـل إليهـا املـرض بالفعل. 
التصويـر املقطعي املحوسـب: يُسـتخدم 
لالسـتيضاح الطبـي، إذ يعطـي الطاقـم 
يف  األبعـاد  ثالثيـة  صـورة  الطبـي 
غايـة التفصيـل لألعضـاء الداخليـة، مـا 
يسـاعدهم عـى تحديـد موضع انتشـار 

واكتشـافه. الرسطـان 

كيف يعاَلج سرطان المعدة؟
يختلـف عـالج رسطـان املعـدة بحسـب 
مرحلـة املرض عند التشـخيص، وتشـّكل 
السـتئصال  ة  املُعـدَّ الجراحيـة  العمليـة 
الوحيـدة  الطريقـة  املعـدة  مـن  الـورم 
لعـالج املـرض والتـي ميكـن أن تحقـق 
الشـفاء التـام منـه. ميكـن إجـراء هـذه 
العمليـة عـن طريـق الجراحـة املفتوحة 
أو الجراحـة التنظريـة، وميكـن خاللها 
اسـتئصال جزء مـن املعدة أو اسـتئصال 
الحاجـة  وفـق  وذلـك  بالكامـل  املعـدة 

وتبًعـا لدرجـة انتشـار الـورم.
إىل  الكيميـايئ  العـالج  يسـتخدم  وقـد 
جانـب التدخـل الجراحي لعـالج رسطان 
املعـدة، ألن ذلـك مـن شـأنه أن يقلل من 
بالرسطـان،  اإلصابـة  تكـرار  احتاليـة 
وكذلك يقلـل من خطر انتشـار الرسطان 

وعـى  األخـرى،  األعضـاء  إىل 
ذلـك،  مـن  الرغـم 

العـالج  يحمـل 
الكيميـايئ معه 

الجانبيـة  اآلثـار  العديـد مـن  مخاطـر 
كالغثيـان والقـيء واإلرهـاق الشـديد.

وعادة ما يكون العالج كا يأيت:
مـرىض الرسطـان يف املراحـل املبكرة، 
املراحـل  يف  الرسطـان  عـالج  ميكـن 
املبكـرة باملنظـار، حيث يتم مـن خالله 
مـن  الطبيعيـة  غـر  األنسـجة  إزالـة 
املعـدة، وفرصـة نجـاح هـذه الطريقة 

. ة كبر
الـذي  بالرسطـان  املصابـون  املـرىض 
مل  ولكـن  النمـو،  مرحلـة  يف  يـزال  ال 
ينتـر املـرض بعد ليصـل إىل األعضاء 
األخـرى، عـادة مـا يتـم عالجهـم عـن 
إلزالـة  الجراحـي  التدخـل  طريـق 
الرسطـان والغـدد الليمفاويـة القريبة، 
وقـد يتطلـب هـذا النـوع مـن العـالج 

الكيميـايئ. العـالج  مـن  دورة  أيًضـا 
الرسطـان الـذي انتـر بالفعل ووصل 

أنسـجة  مثـل  املجـاورة،  األعضـاء  إىل 
جـدار البطـن، ومل يتم عالجـه من قبل، 
الكيميـايئ إىل  العـالج  يتـم اسـتخدام 
جانـب العـالج بالحـرارة أو ما يسـمى 
بفـرط  الكيميـايئ  العـالج  جراحـة 
الحـرارة داخـل الصفـاق، وهـي عملية 
الكيميـايئ  العـالج  عقاقـر  تسـخني 
مـا  البطـن،  تجويـف  إىل  وتوصيلهـا 
للبقـاء  أفضـل  فرصـة  املـرىض  مينـح 

عـى قيـد الحيـاة.
أو  املتأخـرة  مراحلـه  يف  الرسطـان 
إىل  ليصـل  انتـر  الـذي  الرسطـان 
ذلـك  يف  مبـا  األخـرى،  األعضـاء 
الرئتـان والكبـد، ترتكـز املعالجـة عادة 
واإلسـناد  الدعـم  أسـباب  توفـر  يف 
املحافظـة عـى  مـن حيـث  للمريـض، 
نظام غـذايئ سـليم وتقديـم العالجات 

لـآالم.   املسـّكنة 

هل يمكن الوقاية 
من سرطان المعدة؟

نعم، من خالل ما يأتي:
الكحوليـة، واإلقـالع  • تجنـب املروبـات 

عـن التدخـني.
• تجنـب تنـاول األطعمـة املدخنـة واملخللة 

اململحة. واألسـاك  واللحـوم 
• تنـاول الفواكـه والخـراوات الطازجـة 
مـن  املصنوعـة  األطعمـة  مـن  والكثـر 
الحبـوب  خبـز  مثـل:  الكاملـة،  الحبـوب 
واألرز. واملعكرونـة،  والحبـوب،  الكاملـة، 

• املحافظة عى وزن صحي.
• مراجعـة الطبيـب عنـد الشـعور بأعراض 
هضميـة متكـررة تشـمل النفخـة وعـرسة 
الهضـم وآالًما بأعـى البطن وحرقـة، وعدم 
الحموضـة  مضـادات  السـتخدام  اللجـوء 
لفـرتات تتجـاوز األسـبوعني دون تحديـد 

األعـراض. هذه  سـبب 

أعراضه خفيفة في البداية 
والرجال معرضون لإلصابة أكثر

سرطان المعدة
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خالل تاريخ سـوريا شـهدت السياسـة عدة محاكات شـغلت الرأي العام، 

بسـبب القضايـا التي تتعلـق بتلـك املحاكات، مثـل الجرائم التـي تتعلق 

بحريـة الـرأي والتعبر، وتشـمل محاكمـة الصحافـة واملختصـني فيها، 

وقضايـا الخيانـة العظمـى، والقضايـا التـي تتعلـق بالتآمر عى سـالمة 

الدولة.

يوثق الباحث السـوري هاشـم عثان يف كتابه "املحاكات السياسـية يف 

سـوريا"، الصـادر عـام 2004، محاكـات نُرت يف الصحـف واملجالت 

وقائعهـا الكاملة، مـن بدايتها إىل نهايتهـا مع األحكام التـي صدرت بحق 

املتهمني.

ويف املقابـل، تحدثـت صفحات الكتاب عن "تعتيم عـى بعض املحاكات، 

فلـم تنـر الصحف غـر األحـكام التـي أصدرتها املحاكـم. أمـا وقائعها 

فظلت مجهولـة مل يطّلع عليهـا أحد".

يسـتعرض الكتـاب )394 صفحة( أبـرز املحاكات السياسـية السـورية 

التـي جرت منـذ زمن االنتـداب الفرني حتى زمـن "ربيع دمشـق" الذي 

بدأ عام 2001، بانتشـار املنتديـات الثقافية والسياسـية التي أرشف عليها 

سياسـيون سـوريون معارضون للسلطة.

وتعتـرب محاكمـة الزعيـم الوطنـي إبراهيـم هنانـو أشـهر املحاكـات 

السياسـية يف تاريـخ سـوريا الحديـث، كـون املطلـوب محاكمتـه ليـس 

شـخًصا عاديًـا، وإمنا هـو رمز وطنـي، إذ يوثـق الكتاب بشـكل تفصيي 

التجربـة التي خاضتها "ثورة هنانو" ضد الفرنسـيني ضمـن 121 معركة 

يف شـايل سـوريا، وكان مرسـوًما لها النـرص بجميع تلك املعـارك، إال أن 

معاهـدة "أنقرة" التي وقعتها فرنسـا مـع تركيا عـام 1921 كان لها الدور 

األسـايس يف انطفاء الثـورة، وذلك ألنهـا قطعت عن الثوار طريـق اإلمداد 

بالذخـرة والعتاد.

ويف ظـل هـذه املعطيـات، قـرر هنانـو، يف 12 مـن متـوز عـام 1921، 

أن يغـادر املنطقـة بصحبـة 55 جنديًـا باتجـاه مدينة السـلمية يف ريف 

حـاة، ثـم غـادر، يف 10 مـن آب، إىل األردن لزيـارة القـدس، وهناك كان 

الفرنسـيون عقـدوا مع القائـد اإلنجليزي يف فلسـطني اتفاقيـة لـ"تبادل 

املجرمـني"، وكان هدفهـا اعتقـال هنانـو، وهذا مـا حصـل يف 13 من آب 

1921، أمـام فنـدق "القـدس" محل إقامـة هنانو.

حـني اُعتقل هنانـو اختار للدفاع عنه املحامي السـوري فتـح الله الصقال، 

وهو أحد أشـهر محامي حلـب يف زمنه.

نتـج عـن مرافعـة الصقـال إعالن رئيـس املحكمـة بـراءة هنانـو، وخرج 

هنانـو مـن السـجن يف ظـل القضـاء الفرنـي، ليواصـل نضالـه ضـد 

االنتـداب الفرنـي حتـى وفاتـه عـام 1935 يف منطقـة كفـر تخاريـم 

إدلب. مبحافظـة 

محاكمة معتقلي الرأي
شـهدت قاعـة محكمـة "أمـن الدولـة العليـا" يف دمشـق خـالل فـرتة 

"ربيـع دمشـق" محاكـات ملعتقـي الـرأي، تحدثـت عنهـا الصحـف 

واإلذاعـات األجنبيـة، أبرزهـا محاكمـة ريـاض الـرتك، والدكتـور عارف 

دليلـة، والنائبـني السـابقني رياض سـيف ومأمون الحمـي، واملحامي 

عيـى حبيـب، واملحامـي فاتـح جاموس.

وقائـع هـذه املحاكـات مل تُوثّـق، ألنـه ممنـوع عـى الصحـف نـر 

أخبارهـا أو األحـكام التي تصدرها بحـق املتهمني، ومن غر املسـموح به 

االطـالع عـى ملفات هـذه القضايـا يف محكمـة "أمـن الدولة".

لكـن وعـى الرغـم مـن ذلـك، اسـتطاع الكتـاب توثيـق بعـض الوقائع 

التـي تتعلـق مبحاكمـة كل مـن النائب السـابق واملعارض رياض سـيف 

والدكتـور عـارف دليلـة مـن محامي سـيف وعائلـة دليلة.

ومـن ضمـن تلـك الوقائـع، الدفـوع التي تقـدم بهـا محامو الدفـاع عن 

ريـاض سـيف، وضبط فـرع "األمن السـيايس" املتضمن إفـادة الدكتور 

عـارف دليلـة، ومحـر اسـتجواب دليلـة أمـام محكمـة "أمـن الدولة 

العليـا"، وقـرار االتهام الـذي أصدره رئيـس النيابة العامة لـدى محكمة 

"أمـن الدولة" بحـق دليلة.

وتعتـرب محاكمة رياض سـيف أبرز محاكـات الرأي يف سـوريا، والتي 

شـغلت الرأي العام السـوري لسـنوات عدة.

ريـاض سـيف هو أحـد أعمـدة الصناعة يف سـوريا، اسـتطاع تأسـيس 

رشكـة مـن أكـرب رشكات صناعـة القمصـان واأللبسـة الجاهـزة، وهـي 

ماركـة "400"، ودفعـه نجاحـه إىل تأسـيس رشكة يف شـايل فرنسـا 

لبيـع املالبـس السـورية مبـارشة للمسـتهلك الفرني.

ويف "مجلس الشـعب"، بدأ نشـاط سـيف السـيايس من خالل مداخالته 

الكثـرة التي تنـاول فيها قضايا حساسـة مل تجرؤ األغلبيـة عى التحدث 

عنهـا، كونها متـس السـلطة مبارشة، منهـا قانـون االسـتثار، والركود 

االقتصادي وأسـبابه يف سوريا.

عـى إثـر تلك املواضيع اُسـتدعي رياض سـيف للتحقيـق، يف 3 من آذار 

لعـام 2001، دون توقيفـه، بحسـب الكتـاب، ونتيجة لذلك أعلن سـيف، 

يف 31 مـن الشـهر نفسـه، عن إغالق منتـدى "الحـوار الوطني".

إال أن ذلـك مل مينع السـلطة يف سـوريا مـن محاكمته بسـبب "عقد عدة 

منتديـات يف منزلـه الكائـن يف بلـدة صحنايا بعـد أن دعـا إليها بعض 

األشـخاص الذيـن كانـوا يتناولـون قضايـا وطنيـة )...( لتغيـر بعض 

مواد الدسـتور السـوري"، وفـق قرار املحكمـة، وتم تجرميه وفـق املادة 

"291" مـن قانـون العقوبات، ووضعه يف سـجن االعتقـال املؤقت مدة 

خمس سـنوات.

"المحاكمات السياسية في سوريا".. 
قضايا شغلت الرأي العام السوري

كتاب

سينما

عـادة  املحمولـة  الهواتـف  مسـتخدمو  يواجـه 
وقـت  خـالل  أجهزتهـم  شـحن  يف  مشـكالت 
قصـر، ال سـيا عنـد اضطرارهـم إىل مغادرة 
املنـزل أو مـكان العمـل، واكتشـاف أن نسـبة 
جانـب  إىل  منخفضـة،  الجهـاز  يف  الشـحن 
للهاتـف  املخصـص  الشـاحن  أداء  ضعـف 
املحمـول بعد مـيض فرتة عـى اسـتخدامه، ما 
يؤخـر عمليـة الشـحن، ويسـتغرق املزيـد مـن 

الوقـت.
ذات  الشـواحن  مـن  مجموعـة  يـأيت  وفيـا 
الهواتـف  ألجهـزة  بالنسـبة  العاليـة  الكفـاءة 
"آبـل"  رشكـة  تصدرهـا  التـي  املحمولـة 
ملسـتخدمي أجهزتهـا، والتـي تتيـح رسعـة يف 
الشـحن، وتوفـرًا يف الوقـت الـذي تسـتغرقه 

العمليـة. 

"Anker PowerPort III Duo" 
يسـاعد هذا الشـاحن يف تنشـيط حالة الشـحن 
فالشـاحن  الوقـت نفسـه،  عـى جهازيـن يف 
الـذي تصدره رشكـة "Anker" مـزّود مبنفذي 
يف  جهازيـن  شـحن  يتيـح  مـا   ،”USB-C”

الوقـت نفسـه، وبرسعـة عالية. 
أمـان متعـدد  الجهـاز تقنيـة  كـا يسـتخدم 
القـدرات، لحايـة الجهـاز يف أثناء الشـحن، 
للطـي،  الشـاحن  قابليـة مقبـس  إضافـة إىل 
مـا يجعلـه أحـد الشـواحن الفعالـة ألجهـزة 

 .”iPhone“

هـذا الشـاحن مدعـوم بكفالة ملدة عـام ونصف 
مـن قبـل الركـة املنتجـة، ويبلـغ سـعره مـا 

يعـادل 26 دوالًرا أمريكيًـا تقريبًـا. 

"Apple 30W Official Fast Charger"
املوحـدة  األشـياء  باقتنـاء  الرغبـة  حـال  يف 
املصـدر، فهـذا الشـاحن هـو الخيـار املالئـم، 
إنتـاج رشكـة “Apple”، وهـو  باعتبـاره مـن 
يوفـر  إذ  الركـة،  ألجهـزة  األنسـب  الشـاحن 
ميزة شـحن برسعـة عالية تصـل إىل 30 واطًا، 
ما يتيـح شـحن أي جهـاز “iPhone” من 0% 
وحتـى %50 خـالل نصـف سـاعة فقـط، كا 
يعمـل الشـاحن بشـكل جيـد يتيح اسـتخدامه 
.”USB-C“ مـع األجهـزة التـي تعتمـد منفـذ

 MacBook“ جهـاز  مـع  الشـاحن  ويتوافـق 
 iPad“ ومختلـف أنواع األجهـزة اللوحية ،”Air

 .”Pro
دوالًرا   49 نحـو  الشـاحن  هـذا  سـعر  ويبلـغ 

الركـة.  متاجـر  يف  أمريكيًـا 

"Anker Nano II 30W"
تبلـغ قدرة هـذا الشـاحن 30 واطًا، مـا يعني 
إىل  الرسيـع،  الشـحن  عـى  كبـرة  قـدرة 
جانـب أناقـة التصميـم، وامتالكـه تقنية أمان 
لحايـة الجهـاز مـن الجهـد الزائـد ودرجات 
الحـرارة العاليـة، والتيـار الكهربـايئ الزائـد 

املنظم.  وغـر 

 Apple“ سـاعات  مـع  الشـاحن  ويتوافـق 
 ،”AirPods“ وسـاعات  الذكيـة،   ”Watch
الركـة  تنتجهـا  التـي  اللوحيـة  واألجهـزة 
"البتـوب"  أجهـزة  أنـواع  وبعـض   ،”iPad“
 ،”MacBook Air“ للركة نفسـها، مـن طـراز
مـا جعلـه مـن األجهـزة املتعـددة االسـتعال 
والرسيعـة الشـحن التي ميكـن االعتـاد عليها 

 .”iPhone“ ملسـتخدمي  بالنسـبة 

"Hyper-X 100W 4-Port Charger"
أبرز ميـزات هذا الشـاحن تعدد منافذ الشـحن، 
يف  متنوعـة  أجهـزة  عـدة  شـحن  وإمكانيـة 
الوقـت نفسـه، إذ يحتـوي عـى منفـذ لشـحن 
جهـاز "البتـوب"، ومنفذيـن لشـحن جهـازي 

هاتـف محمـول يف الوقـت نفسـه. 
كـا يعمـل عى ترسيـع عمليـة تربيـد الحرارة 
للحفـاظ عـى بـرودة الشـاحن والجهـاز الذي 

شـحنه.  يجري 

وتتوافـق منافـذ الشـحن األربعـة يف الشـاحن 
وبعـض  والسـاعات  املحمـول  أجهـزة  مـع 
أنـواع األجهـزة اللوحيـة، وأجهـزة "البتـوب" 
 ،”iPad Pro“ مثـل  الركـة،  تنتجهـا  التـي 
 ،”MacBook Pro و”   ،”MacBook Air و” 
باإلضافـة إىل توافقـه مـع األجهـزة اللوحيـة، 
والهواتـف املحمولـة، وأجهـزة "البتـوب" التي 

تعمـل بنظـام تشـغيل "أندرويـد". 

سـبيي  كيفـن  األمريـي  املمثـل  يلعـب 
 The" فيلـم  يف  غيـل"  "ديفيـد  شـخصية 
Life of David Gale" وهـو أسـتاذ جامعي 
وناشـط مـدين ضـد عقوبـة اإلعـدام، إال أنه 
يُحكـم عليـه باإلعـدام بتهمة اغتصـاب وقتل 
زميلتـه يف هذا النشـاط "كونسـتانس" التي 

لعبـت شـخصيتها املمثلـة لـورا ليني.
وقبـل أن تُطبـق عـى "ديفيد غيـل" عقوبة 
الصحفيـة  املراسـلة  مـن  يُطلـب  اإلعـدام، 
"بيتـي بلـوم" التـي لعبـت دورهـا املمثلة 
كيت وينسـلت، إجـراء مقابـالت صحفية مع 
املعـزول يف  تكسـاس  السـجني يف سـجن 

أيامـه األربعـة األخـرة.
"ديفيـد"  يحـاول  املقابـالت  تلـك  وخـالل 
إيصـال رسـالة إىل الـرأي العـام األمريـي 
أنـه بـريء، فيقـوم بـرسد قصتـه مـن بداية 
حياتـه املهنيـة إىل لحظة الجرميـة، وتحاول 
بتصديـق  تبـدأ  الصحفيـة مسـاعدته حـني 
روايتـه، إال أن جميـع األدلـة تُثبـت أنـه هـو 

. تل لقا ا
يقـدم الفيلـم، الـذي أُنتج عـام 2003، خالل 
أحداثـه فرضية األشـخاص الذين يـرون بأن 
القاتـل ال يسـتحق اإلعـدام وإنهـاء حياتـه، 
ويجـب عـى القضـاء منحـه فرصـة أخـرى 
يك يدافـع بـكل ما ميلـك للحفـاظ عى حقه 

الحياة. يف 
يـد  عـى  أشـخاص  يُقتـل  يـوم  كل  يف  إذ 

عـى  عقابًـا  الدولـة  ميثـل  الـذي  القضـاء 
مجموعة مـن الجرائـم، ولكن تكـون قرارات 
اإلعـدام بنـاء عى أعـال ال ينبغـي أن تكون 

مجرّمـة.
يقـدم ألـن باركـر فيلمـه برؤيـة إخراجيـة 
تجعـل املشـاهد يتعاطف مع فكـرة معارضة 
عقوبة اإلعـدام كمبادرة فنيـة للرتويج إللغاء 
هـذه العقوبـة، أو تضييق نطـاق العمل بها، 

أو التقليـل مـن حـاالت تطبيقها.

فيلـم  مجـرد  القصـة  يف  املشـاهد  يـرى  ال 
اعتيـادي، بـل حجـة فنية ُصنعـت يك تخلق 
لـدى الجمهـور إعـادة نظـر حـول اإلعـدام 
ونتائجـه، ويفتـح الفيلـم باب النقـاش حول 

مـدى عدالـة تلـك العقوبة.
ورغـم أن الفيلم مل يحَظ بشـهرة كافية، فإنه 
حصـل عى تقييـم 7.5 مـن أصـل 10، عرب 
موقـع "IMDb" املتخصـص بجمـع بيانات 

السـينائية. األفالم 

لقطة من الفيلم

شواحن ُينصح بها لمستخدمي "آيفون"

 .."The Life of David Gale"
حجة سينمائية ضد عقوبة اإلعدام

https://www.enabbaladi.net/archives/524421
https://www.enabbaladi.net/archives/524367
https://www.enabbaladi.net/archives/524371
https://www.enabbaladi.net/archives/524429
https://www.enabbaladi.net/archives/524371
https://www.enabbaladi.net/archives/524429
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عروة قنواتي 

سنوات طويلة ومواسم كروية أوروبية مرت عى املتابعني 
والعشاق يف كرة القدم، وجائزة الكرة الذهبية التي 

تقدمها سنويًا مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية محجوزة 
باألمنيات والترصيحات والتوقعات، قبل األرقام والنتائج، 

بالنجمني ليونيل ميي قائد املنتخب األرجنتيني، 
وكريستيانو رونالدو قائد املنتخب الربتغايل، فقد متت 

السيطرة من قبلها متاًما عى الجائزة ملدة 11 عاًما، مل 
يتمّكن خاللها إال الكروايت لوكا مودريتش من انتزاع 

الجائزة مرة واحدة يف العام 2018 .
ومنذ أن تُّوج الربازيي كاكا نجم اي يس ميالن يف 

العام 2007 بالجائزة، دخل الدون والربغوث إىل قامئة 
األساطر عى مستوى الجائزة وعى مستوى كرة القدم، 

فكان نصيب ليونيل ميي ست كرات ذهبية، أعوام 
-2009 -2010 -2011 -2012 -2015 2019، يف 

حني كان نصيب الدون رونالدو خمس كرات ذهبية، أعوام 
.2017 2016- 2014- 2013- 2008-

وهذا التفوق لكل منها يدل عى القدرات والطاقة التي 
قدمها النجان يف األندية واملنتخبات، وبحضورها 

الساحر والفريد يف عامل كرة القدم، وتحطيم األرقام يف 
كل مناسبة وبطولة.

اليوم، ومع غياب إنجازات برشلونة اإلسباين، ورحيل 
ليونيل ميي عن بيته باتجاه نادي باريس سان جرمان، 

وخروج الدون رونالدو من يوفنتوس اإليطايل باتجاه 
مانشسرت يونايتد اإلنجليزي بعد ثالثة مواسم غاب فيها 
الدون عن املنافسة فيا يخص األرقام التهديفية العالية، 

كا كان يف السابق، برزت أساء مهمة يف أنديتها، 
صبغت كرة القدم األوروبية ومنافساتها بأسلوب جميل 

ومرعب يف الوقت نفسه، ولنكن منصفني أكر، هذه 
األساء تربز وتتألق منذ مواسم عدة، ولكن سحر وطاقة 

النجمني ميي ورونالدو عى امليزان يجعالن الكرة 
الذهبية بحاجة إىل تعب وجهد وإىل كثر من الحظ 

لدخول اسم جديد إىل قامئة الكرة الذهبية يف فرتة عطاء 
األساطر.

البولندي روبرت ليفاندوفسي املرشح األبرز هذا العام 
لنيل الكرة الذهبية. اسم مهم وشخصية تهديفية مرعبة 

يف مالعب أملانيا بقميص البافاري، أرقامه وأسلوبه 
واحرتافيته العالية تجعل كثرًا من الالعبني والنجوم يف 
مهمة شاقة لكرس أرقامه التهديفية عى املستوى املحي 

وعى مستوى دوري األبطال منذ ثالث سنوات وحتى 
اليوم. صحيح أن مجموعة البافاري عالية الجودة منذ 
سنوات، إال أن ليفا هو الكفة الراجحة والعامل املساعد 

األقوى يف انتصارات الفريق، وأرقامه واضحة لكل من 
يعشق كرة القدم.

الفرني كريم بنزميا أحد املرشحني املهمني لنيل الجائزة 
أيًضا هذا العام. صام أمان النادي امللي بعد رحيل 

الدون الربتغايل رونالدو قبل أربع سنوات، نجم من طراز 
رفيع، يحمل يف كل موسم الفريق عى أكتافه ويف قلبه، 

ويعد املحارب األول لتجاوز املصاعب واملعوقات التي 
تواجه الفريق األبيض، سجلّه التهديفي حافل باألرقام 

املميزة، وال نبالغ عندما نقول إنه إحدى أساطر النادي 
امللي وضمن القامئة الذهبية لتاريخ النادي.

املرصي محمد صالح، لحن عريب كروي جميل، محرتف 
من طراز الكبار، مل تعرف الكرة العربية اسًا وصل إىل 

األرقام التي حققها صالح، وعاد ليكرسها ويسجل غرها، 
وال عى مستوى القارة اإلفريقية، مع االحرتام لكل األساء 

الكروية العربية واإلفريقية الالمعة يف مالعب العامل 
سابًقا والحًقا، وها هو يدّون اسمه بأحرف من ذهب بني 

أساطر نادي ليفربول، ويرتبع عى عرش أهم نجوم 
الربميرليغ يف التاريخ .

األساء الثالثة التي مررنا بها معكم مرور الكرام يف هذه 
الزاوية، تستعد إلقفال صفحة النجمني عى مستوى الكرة 

الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، وتستعد 
لفتح صفحة جديدة ألساطر كرة القدم ، فكل اسم هنا 

يحلم ويأمل بكل قوة وقدرة لنيل الكرة الذهبية، وما هو 
أهم منها، وهذا الحلم مروع، وآمال النجوم يف ساحة 

كرة القدم مروعة .

الكرة الذهبية.. 
آمال مشروعة

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 السابقحلول العدد السابق

أفقي
مضيق يف الخليج العريب. 1

نظرن إليه بحدة - فيضان ما بعد املطر مثال. 2

طباخ - مرجل. 3

واحدة. 4

ثلثا يعي - النهاية الزمن - انتفاخ مريض يف . 5

الجسم )مبعرة(

خط وهمي يتساوى عنده الليل والنهار. 6

أحس بيدي - ألهي. 7

أعى قمة يف أوروبا. 8

وضع السائل يف املاكينة بغرض صيانتها. 9

مخزن . 10  - )معكوسة(  باليد  اإلحساس  مرة 

بذرة الحياة

عمودي
يف الطبيخ - عكس متاسك )معكوسة(. 11

صالح . 12 غر   - جمع  أو  احتضن  أو  حضن 

لالستعال

املاركي . 13 الفكر  يف  مبدأ   - قطرات  يسيل 

باتحاد أمم العامل

واالبيض . 14 األحمر  البحرين  بني  مايئ  ممر 

املتوسط

ثالثة حروف متشابهة - ثلثا باب - ننهي. 15

وضع شيئا يف مكان ما خفية. 16

أرًضا ووضع يديه عى . 17 النهار - جلس  أخر 

ركبتيه

عصر الزيتون - عملة روسيا. 18

شبيهة . 19 حضارة  ذات  أمة   - متشابهان 

بحضارة الفراعنة لكن يف أمركا الجنوبية

نظرية داروين للتطور - قام من فراشه ومن . 20

سباته

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الالعب 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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يعتـرب الغـاين عبـد اللـه كامـارا أصغـر 
دورمتونـد،  بوروسـيا  نـادي  يف  العـب 
وهـو أصغر العب يف دوري البوندسـليغا 

ألملاين. ا
وقـد ظهـرت موهبـة هـذا الشـاب )16 
نـادي  يف  يلعـب  كان  عندمـا  سـنة( 
باريس سـان جرمـان بفريـق تحت 19 

سـنة.
كامـارا العـب ارتـكاز يف خـط الوسـط 
الدفاعـي، ويتميـز بالتمركـز بشـكل جيد 
لقطـع الكـرات، والبنية الجسـانية التي 
تسـاعده يف ذلـك، واالحتفـاظ بالكرة أو 
التقـدم إىل األمـام برسعـة للتحكـم برتم 
لبنـاء  بدقـة  التمريـر  وبعدهـا  اللعـب، 

الهجـات.

وعـى الرغـم مـن صغـر سـنه، أرشكـه 
مـدرب فريـق دورمتوند ماركـو روزه مع 
الفريـق األول يف سـبع مباريـات، علـًا 
يحتـل  دورمتونـد  بوروسـيا  فريـق  أن 
املركـز الثاين يف الـدوري األملـاين حاليًا 
برصيـد 24 نقطـة، ويتأخـر عـن البايرن 

بفـارق نقطـة واحدة. املتصـدر 
ويعتمـد ماركـو روزه كثرًا عـى املواهب 
الشـابة، فقبـل انضـام كامارا سـبق أن 
انضـم إليـه ثـالث مواهـب شـابة أخرى، 
مثل يوسـافا موكوكو )16 سـنة( وسوما 
يوالكـو كوليبايل )17 سـنة( وجيوفياين 

ريينا )18 سـنة(.
ويُعـرف نـادي دورمتوند بكونه مدرسـة 
لتصديـر الالعبـني الشـباب، عـى غـرار 

هولندا. يف  أياكـس 
ماركـت"،  "ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
السـوقية لكامـارا مليـون  القيمـة  تبلـغ 
بوروسـيا  نـادي  إىل  وانضـم  يـورو، 

دورمتونـد يف 1 مـن متـوز املـايض، 
الباريـي،  الفريـق  مـن  قادًمـا 

مـدة  نهايـة  تحديـد  دون  وذلـك 
الطرفـني. بـني  العقـد 

مـن  كامـارا  اللـه  عبـد  أصـول 
غينيـا، ولكنـه ولد بفرنسـا يف 
عـام  الثـاين  تريـن  مـن   6
2004، يلعب بالقـدم اليمنى، 
ورقـم  سـم   182 طولـه 

.32 النـادي  يف  قميصـه 

عبد الله كامارا.. 
أصغر المواهب في نادي دورتموند

أبرز المدربين المقالين في الدوريات األوروبية

عنب بلدي - محمد النجار

مـع ميض عـر جـوالت مـن الدوريات 
مـن  عـدد  أُقيـل  الكـرى،  األوروبيـة 
انطالقـات  يحققـوا  مل  الذيـن  املدربـن 

جيـدة مـع فرقهـم.
يف  املقالـن  املدربـن  عـدد  ووصـل 
الدوريـات الخمسـة الكـرى إىل مثانيـة 
مدربـن، منـذ أيلـول وحتـى اآلن، وهذا 
يف  إربـاك  حالـة  يعكـس  كبـر،  رقـم 

وفنيًـا. ماديًـا  األنديـة 

نونو سانتو آخر الُمقالين
أعلـن نـادي توتنهـام هوتسـبر، يف 1 
مـن ترين الثـاين الحايل، إقالـة مدرب 
الفريـق األول الرتغـايل نونـو إسـبرتو 

سنة(.  47( سـانتو 
فريـق  خسـارة  عقـب  اإلقالـة  وجـاءت 
توتنهـام يف عقـر داره أمـام مانشسـر 
يونايتـد 0×3 لفائـدة الجولـة العـارشة 

مـن الـدوري اإلنجليـزي املمتـاز.
 وقـال نـادي توتنهـام، يف بيـان اإلقالة 
عـر موقعـه الرسـمي، إن اإلدارة تعـرف 
رغبـة نونـو وطاقمه يف تحقيـق النجاح، 
وتأسـف ألنـه كان عليها اتخـاذ مثل هذا 

القرار.
مـع  تعاقـد  توتنهـام  نـادي  وكان 
الرتغـايل نونو إسـبرتو سـانتو يف 30 
مـن حزيـران املـايض، بعقد ميتـد حتى 
عـام 2023، وذلك خلًفـا ملواطنه جوزيه 
مورينيـو الـذي انتقـل إىل تدريـب روما 
اإليطـايل، بعـد إقالتـه املوسـم املـايض 

. يًضا أ
ويحتـل فريـق توتنهـام املركـز الثامـن 
برصيـد 15 نقطـة مـن عـر مباريـات 
لعبهـا حتـى اآلن، حيـث فـاز يف خمس 

يحقـق  ومل  مبثلهـا،  وخـر  مباريـات 
التعـادل يف أي لقـاء.

وكان فريـق توتنهـام بـدأ املوسـم بثالث 
عـى  الفـوز  فيهـا  حقـق  مباريـات، 
مانشسـر سـيتي )حامل اللقب(، وكذلك 
عـى وولفـر هامبتـون وعـى واتفـورد 
حـن  يف   ،1×0 نفسـها  وبالنتيجـة 
تعـرض لخسـارات غـر متوقعـة أمـام 
كريسـتال بـالس 3×0، وأمام تشـيليس 
أرسـنال  وأمـام   ،3×0 أوروبـا  بطـل 
األخرتـن  املباراتـن  يف  وكذلـك   ،1×3
بالجولـة التاسـعة أمام وسـت هام 1×0، 

.3×0 يونايتـد  ومانشسـر 
وعـّن النـادي اإليطايل أنطونيـو كونتي 
بديـاًل لنونو، بعد موسـم مـع إنر ميالن 
اإليطـايل، كـر فيـه سـيطرة يوفنتوس 

عـى األلقاب لعقـد كامل.

إقالة متوقعة لكومان 
أقـال نـادي برشـلونة اإلسـباين مدربه 
)58 سـنة(  الهولنـدي رونالـد كومـان 
يف بيـان أصـدره النـادي عـى موقعـه 
األول  تريـن  مـن   28 يف  الرسـمي، 

املـايض.
وجـاءت اإلقالة إثـر هزميـة الفريق أمام 
رايـو فاليكانـو، بهـدف لصفـر، ليبقـى 
الـدوري  برتيـب  التاسـع  املركـز  يف 

اإلسـباين.
كـا أن الفريـق متعـر هذا املوسـم يف 
يحتـل  كان  إذ  أوروبـا،  أبطـال  دوري 
املركـز الثالث قبـل إقالة كومـان برصيد 
يف  مباريـات  ثـالث  مـن  نقـاط  ثـالث 

الخامسـة. املجموعـة 
كومـان  رونالـد  الهولنـدي  تسـلّم 
قيـادة الفريـق الكتالـوين، يف 19 مـن 
اإلسـباين  مـن  بـداًل   ،2020 عـام  آب 

الفريـق  ودع  بعدمـا  سـيتن،  كيـي 
حالـة،  بأسـوأ  أوروبـا  أبطـال  دوري 
 ،8×2 قاسـية  تاريخيـة  خسـارة  عقـب 
كانـت مبثابـة التحـول الكبر يف مسـار 

البارسـا.
ومل يحـرز كومـان سـوى لقـب واحـد 
املوسـم املـايض، عندمـا اسـتطاع إحراز 

اللقـب 31 يف كأس ملـك إسـبانيا. 
وتعاقـد النـادي مـع تشـايف هرنانديز 
بديـاًل لكومـان، قادًمـا مـن نادي السـد 
القطـري، عـى أن يعلـن عـن تفاصيـل 

املقبل. االثنـن  يـوم  التعاقـد 

ستيف بروس.. إقالة بالتراضي   
بـدوره، أعلـن نـادي نيوكاسـل يونايتد 
األول  مـن تريـن   20 اإلنجليـزي، يف 
أن  الرسـمي،  موقعـه  عـر  املـايض، 
املـدرب سـتيف بـروس )61 سـنة( ترك 
مهامـه بصفتـه مدربًـا للنـادي، وذلـك 

الطرفـن. بالـرايض بـن 
أن قـى  بـروس غـادر منصبـه بعـد 
موسـمن بصفتـه مدربًـا للنـادي، دون 
املسـابقات  يف  بطولـة  أي  يحقـق  أن 

والقاريـة. املحليـة 
عـر  بـروس،  سـتيف  املـدرب  وعـّر 
لـكل  امتنانـه  عـن  النـادي،  موقـع 
نيوكاسـل،  بنـادي  مرتبـط  شـخص 
الفريـق  وشـكر  لـه،  الفرصـة  إلتاحـة 
الفـرة  رافقـه طـوال  الـذي  التدريبـي 
املاضيـة، وكذلـك شـكر الالعبـن عـى 

الشـاق. عملهـم 
وجاءت اإلقالـة بعد اسـتحواذ "صندوق 
النـادي،  عـى  السـعودي"  االسـتثار 
وسـط حديث عـن طفـرة متوقعـة عى 

صعيـد التعاقـدات يف الفريـق األول.

تشيسكو أول مدرب ُيقال في 
البريمرليج 

يُعتر اإلسـباين تشيسـكو مونيوز )41 
سـنة( املـدرب السـابق لفريـق واتفورد 
اإلنجليـزي  الـدوري  يف  املُقالـن  أول 

الحايل. للموسـم  املمتـاز 
ومتـت إقالتـه بعـد مـرور سـبع جوالت 
مـن الرميرليـج، عـر بيـان نـر عى 
حينهـا  وكان  الرسـمي،  النـادي  موقـع 
واتفـورد يحتـل املركـز 14 برصيد سـبع 

نقـاط قبـل رحيل املـدرب.
مـع  تعاقـد  قـد  واتفـورد  نـادي  وكان 

املـايض. األول  كانـون  يف  مونيـوز 
ومل يسـتفد النـادي مـن خـرات املدرب 
الجديـد اإليطايل كالوديـو رانيري )70 
سـنة(، إذ تراجـع الفريـق إىل املركز 16 
برصيـد عـر نقـاط، وهـو بالقـرب من 

الخطر.   دائـرة 

مدربا كالياري وفيرونا في يوم واحد 
شـهد الـدوري اإليطـايل للدرجـة األول 
إقالـة مدربـن اثنـن دفعة واحـدة، يف 
14 مـن أيلـول املايض، بعـد ميض ثالث 

جـوالت فقط مـن الكالتشـيو.
املـدرب  فرونـا  هيـالس  نـادي  وأقـال 
فرانشيسـكو )53 سـنة( بعـد أن تعرض 

الفريـق لثـالث هزائـم متتاليـة.
كـا هـي الحـال عنـد نـادي كاليـاري، 
الـذي أقـال مدربه ليونـاردو بعـد ثالث 
جـوالت، ومل يحرز سـوى نقطـة واحدة 

وتعادل. خسـارتن  إثـر 
وفعـاًل تحسـن أداء فريـق فرونـا الذي 

 15 برصيـد  الثامـن  باملركـز  أصبـح 
نقطـة، يف حـن تراجـع فريـق 

 20 املركـز  إىل  كاليـاري 
جـدول  عـى  واألخـر 

الرتيـب برصيد سـت نقاط، وهـو مهدد 
بشـكل كبر يف الهبوط للدرجـة الثانية.

باكو لوبيز أول الُمقالين في الليجا
بـدوره، يُعتـر باكـو لوبيز )54 سـنة( 
املدرب السـابق لفريق ليفانتي اإلسـباين 
أول املُقالـن يف الليجا للموسـم الحايل، 
يف 3 مـن تريـن األول املـايض، بعـد 
إخفاقـه يف قيـادة الفريق وعـدم تحقيق 

الفـوز يف مثـاين مباريـات لعبها.
وكان الفريـق يحتـل املركـز 18 برصيـد 
أربـع نقاط وهـو ضمـن دائـرة الخطر، 
ولكـن مل يقـدم البديـل خافيـر بريـرا 
أي يشء، بـل اسـتمر الفريق بالخسـائر 
وبقـي يف مركـزه رغـم أنـه قـاد الفريق 

يف ثـالث مباريـات. 

خيتافي لم يوّفق بالمدربين 
يف 4 مـن تريـن األول املـايض، أعلـن 
نادي خيتـايف إقالة مـدرب الفريق األول 
مـن  سـنة(   58( جونزاليـس  ميتشـيل 

النتائج. لسـوء  منصبـه 
وكان الفريـق تعـرض بقيـادة ميتشـيل 
لسـبع هزائم متتالية، اعتُرت األسـوأ يف 

تاريـخ الدوري اإلسـباين.
الفريـق مـع  نتائـج  ولكـن مل تتحسـن 
قـاد  الـذي  فلوريـس،  كيـي  تعيـن 
الفريـق يف خمس جـوالت دون أي تقدم 

يُذكـر عـى جـدول الرتيـب.
وال يـزال نادي خيتـايف متذيـل الرتيب 
يف املركـز األخـر برصيـد سـت نقـاط، 
مـن عـر مباريـات بفـوز واحـد ومثله 
وهـو  هزائـم،  ومثـاين  تعـادل 
مبـارش  بشـكل  مهـدد 
الدرجـة  إىل  بالهبـوط 

الثانيـة.
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العاشـــرة السنــــــــة  العاشـــرة-  السنــــــــة   -     507507 العـــــــــدد العـــــــــدد 

أحيي السـادة الظرفاء الذين يسهمون يف 
صناعـة "الرتيند". "الرتيند" مادة خربية تنترش 

يف "السوشـيال ميديا" برسعة، وعىل نطاق 
واسـع، وتتدفق التعليقات عليها كام لو أنها 

نهر. مثال ذلـك قصة املوز، التي انطلقت من قول 
رجل تريك، ضمن اسـتطالع للرأي حول وجود 

السـوريني يف تركيا، إن السوريني يشرتون املوز 
ويتناولونه بكرثة، بينام هو ال يسـتطيع رشاءه.

وعىل الرغم مـن جاملية بعض التعليقات 
والقصص والطرائف التي نُسـجت ملشاكسة 

ذلك الرجل واالسـتهزاء برأيه، وكرثة صور 
املـوز التي نرُشت كام هي، أو التي عولجت 

بـ"الفوتوشـوب" قبل نرشها، وخفة ظل الشبان 
الذيـن ظهروا يف فيديوهات وكل واحد يضع 
عىل رأسـه عنقوًدا من املوز، يرى محسوبكم 

كاتُب هذه األسـطر أن تلك املبالغات مل تكن 
يف محلها، فاملادة أصاًل ليسـت "تريندية"، ألن 

صاحب الترصيح رجل عادي، ليس مسـؤواًل 
سياسـًيا من أهل السلطة، وال هو من أحزاب 

املعارضـة، وال هو وزير تكنوقراط، واألخطر من 
ذلك أن محطـات تلفزيونية كثرية، وفيديوهات 

خاصـة كثرية، تناولت املوضوع، ناهيك عن 
التعليقات التي مألت فضاء "فيسـبوك"، وهذا 
التفاعـل العجيب أدى، يف خامتة املطاف، إىل 

اعتقال بضعة سـوريني من قبل أجهزة الدولة، 
وجرى الحديث عـن ترحيلهم، والجميل يف األمر 
أن قرار الرتحيـل لقي معارضة قوية من جهات 

سياسـية وحزبية ومنظامت حقوقية، وهذا يدل، 
من حيـث املبدأ، عىل حيوية املجتمع الرتيك، 

وتشـبعه بقيم الدميقراطية، وحقوق اإلنسان.
األغرب من هذا وذاك أن شـابًا سوريًا مل يدخل 

تركيا قـط، باعرتافه، ومع ذلك بث فيديو تحدث 
فيه عن "عنرصية" الشـعب الرتيك! إن اتهام 

الشـعب الرتيك )أو غريه( بالعنرصية، استناًدا 
إىل حديـث رجل عادي عن رشاء كيلو موز، 

يحتاج إىل جسـارة استثنائية، وهو اتهام 
غريب، ومزعج، وباطل، يشـهد عىل بطالنه 

معظم السـوريني واألجانب الذين يعيشون يف 
تركيا منذ سـنوات، وأنا شخصًيا عشت فيها 

من سـنة 2012 حتى سنة 2020، وأقول، وعىل 
مسـؤوليتي األدبية واألخالقية، إن العكس 

صحيح، فالشـعب الرتيك غري عنرصي، واألتراك، 
عموًمـا، أناس طيبون، وأليفون، وميالون 
للضحك واملزاح، ومعتادون عىل اسـتقبال 

الغرباء ودمجهـم يف املجتمع، بدليل أن مثة حًيا 
 YENİ" شـعبًيا كبريًا يف اسطنبول يحمل اسم

BOSNA"، يعني البوسـنة الجديدة، كان قد أوى 
إليه الهاربون من مذابح البوسـنة والهرسك يف 

التسعينيات.
ال ميكـن طبًعا أن ننفي وقوع حوادث متفرقة 

ومامرسات سـيئة، وفظة، ضد السوريني، ولكن 
معظمهـا وقعت ضمن الفرتات االنتخابية، 

واملسـاجالت السياسية بني السلطة واملعارضة، 
وهذا يسـتند إىل حقيقة ال تخفى عىل أحد، 

هي أن القسـم األكرب من الالجئني السوريني 
يسـريون يف خط السلطة، وهذا ما أحدث أزمة 
منطقـة الفاتح مع حزب "İYİ PARTI"، وأزمة 

"كيملك" اسـطنبول مع الحزب "الجمهوري"، 
قبل سـنوات، وللعلم فإن معظم املشكالت التي 

نشـأت عن وجود السوريني يف تركيا، وبضمنها 
املشـاجرات بني شبان سوريني وشبان أتراك، قد 
تم حلهـا جميعها، كل واحدة يف وقتها. ويكفي 
أن نعلم أن ثالثة ماليني وسـتمئة ألف سوري ما 

زالوا يعيشـون يف تركيا بأمان منذ 2011.    

هل انتهت قضية 
قشر الموز؟

عودة العالج المجاني في تركيا لمرضى الشمال

“محكمة شعبية” في الهاي 
تحقق بالجرائم ضد صحفيين من ثالث دول

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015

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

مجموعة أطفال في وقفة احتجاجية تحت شعار"عالجوا مرضى إدلب"  - 2 تشرين الثاني 2021 )عنب بلدي / إياد عبد الجواد(
أعلـن مدير مكتـب “التنسـيق الطبي” 
يف معـرب “بـاب الهـوى” الحـدودي 
مع تركيا، بشـر السـاعيل، عن عودة 
يف  املجـاين  القديـم  العـالج  نظـام 
املستشـفيات الرتكيـة ملرىض الشـال 
وثيقـة  يحملـون  الذيـن  السـوري 
الهجـرة  إدارة  جديـدة سـتصدر عـن 

الرتكيـة الحًقـا.
تسـجيل  عـرب  السـاعيل،  وقـال 
تريـن  مـن   3 األربعـاء  مصـّور، 
نظـام  تفعيـل  سـيتم  إنـه  الثـاين، 
مستشـفيات  يف  املجـاين  العـالج 
تركيـا للمـرىض املقيمني يف الشـال 
“خـالل وقـت قصـر جـًدا”، ريثـا 
تقـوم وزارة الصحة الرتكيـة بتحديث 
النظـام الصحي للمستشـفيات الرتكية 
أصحـاب  اسـتقبال  مـن  لتتمكـن 

الجديـدة. الوثيقـة 
مكتـب  أن  السـاعيل  وأضـاف 
“التنسـيق الطبـي” يف معـرب “بـاب 
الهـوى” أعـاد العمل بنظـام التحويل 
الطبي للمستشـفيات الرتكيـة املعمول 
دخـول  يبـدأ  أن  عـى  سـابًقا،  بـه 
املـرىض اعتبـاًرا مـن غـد، الخميس 4 

مـن تريـن الثـاين.
طبيعـة  املكتـب  مديـر  يوضـح  ومل 
كان  إن  أو  الجديـدة”  “الوثيقـة 
رشوطًـا  سـيتطلب  عليهـا  الحصـول 

. معينـة
عليهـا  حصلـت  إحصائيـة  وبحسـب 
عنـب بلـدي مـن مديريـة الصحة يف 
الحـاالت  يبلـغ عـدد مـرىض  إدلـب، 
الدخـول  إىل  تحتـاج  التـي  الطبيـة 
للمستشـفيات يف تركيـا وتعـاين من 
أمـراض قلبيـة حـوايل ألفـي حالـة، 
منهـا ألـف و300 طفـل يعـاين مـن 
تصـل  بينـا  القلـب،  يف  مشـكالت 
للمصابـني  الطبيـة  الحـاالت  أعـداد 
مبـرض الرسطـان إىل حـوايل ألفـي 
حالة ُسـجلت خالل عـام 2020، دخل 
منهـم إىل تركيـا ألف و350 شـخًصا 

فقـط قبـل مطلـع آب املـايض.
عـرب  ناشـطون  أطلـق  أيـام،  وقبـل 
حملـة  االجتاعـي  التواصـل  مواقـع 
إعالميـة لتسـليط الضـوء عى مرىض 
السـوري  الشـال  يف  الرسطـان 
الحرجـة والذيـن هـم  الحـاالت  ذوي 

بحاجـة للدخول إىل تركيـا للعالج يف 
. تها مستشـفيا

وناشـد الناشـطون الحكومـة الرتكية 
بالتدخـل وإعطاء املـرىض إذن دخول 
عـرب  أراضيهـا  عـى  العـالج  لتقـي 
 ğdlip( ”وسـم “عالجوا مرىض إدلـب

.)hastalarını tedavi edin
وكان مكتـب “التنسـيق الطبـي” يف 
معـرب “بـاب الهـوى” الحـدودي مع 
إىل  اإلحـاالت  إصـدار  أوقـف  تركيـا، 

أيلـول  مـن   11 مـن  اعتبـاًرا  تركيـا 
املـايض، حتـى تفعيـل نظـام صحي 
يف  السـوريني  للمـرىض  جديـد 

الرتكيـة. املستشـفيات 
وجـاء القـرار عقـب تغيـر الجانـب 
الخاصـة  العـالج  وثيقـة  الـرتيك 
املستشـفيات  السـوريني يف  باملرىض 
عـن  عبـارة  كانـت  والتـي  الرتكيـة، 
املريـض  تخـّول  كيملـك”  “وصـل 
الحصـول الحًقـا عى بطاقـة الحاية 

املؤقتـة، واسـتبدال “وثيقـة سـياحية 
بهـا. عالجيـة” 

تحـدي  السـوري  الشـال  ويواجـه 
عـن  املبكـر  الكشـف  مراكـز  غيـاب 
مراكـز  وجـود  وعـدم  الرسطـان، 
عـى  العـالج  واقتصـار  للتوعيـة، 
األورام  مركـز  وهـو  واحـد،  مركـز 
املركـزي”  “إدلـب  مستشـفى  يف 
السـورية-  الطبيـة  للجمعيـة  )يتبـع 

"سـامز"(. األمريكيـة 

أطلقـت ثـالث منظـات رائـدة يف 
مجـال حريـة الصحافـة واإلعـالم 
محاولـة  يف  شـعبية”  “محكمـة 
بينهـا  مـن  دول،  ثـالث  ملحاسـبة 
سـوريا، لعـدم تحقيـق العدالة يف 

الصحفيـني. قتـل  جرائـم 
ونظمـت “مراسـلون بـال حـدود” 
حـرة  و”صحافـة   ،)RSF(
حايـة  و”لجنـة  حـدود”،  بـال 
األوىل  الجلسـة  الصحفيـني”، 
للمحكمة يف مدينة الهـاي، الثالثاء 
2 مـن تريـن الثاين، الـذي يوافق 
اليـوم العاملـي إلنهـاء اإلفـالت من 
العقاب عـى الجرائـم املرتكبة ضد 
وسـائل  وبحضـور  الصحفيـني، 
قانونيـني  وخـرباء  عامليـة  إعـالم 
الرسـمي  املوقـع  وفـق  دوليـني، 

حـدود". بـال  لـ”مراسـلون 
عـى  الشـعبية  املحاكـم  وتُعـرّف 
أنهـا وسـيلة ملسـاءلة الـدول عـن 
مـن  الـدويل  القانـون  انتهـاكات 
خـالل بنـاء الوعـي العام وإنشـاء 
دور  ولعـب  رشعـي،  أدلـة  سـجل 

مهـم يف متكني الضحايا وتسـجيل 
. قصصهـم

وتعتـرب هـذه املحكمـة مبـادرة من 
مـن  اإلفـالت  إليقـاف  املنظـات 
املرتكبـة  الجرائـم  عـى  العقـاب 
بهـا  يعتـّد  وال  الصحفيـني،  بحـق 

قانونيًـا.
ووجهـت الئحـة االتهـام الرسـمية 
العامـة  املدعيـة  إىل  املقدمـة 
لحقـوق  الدوليـة  واملحاميـة 
تهـًا  برنابيـو،  أملودينـا  اإلنسـان، 
الرسيالنكيـة  الحكومـات  ضـد 
لعـدم  والسـورية  واملكسـيكية 
قتـل  جرائـم  يف  العدالـة  تحقيـق 
بينهـم  مـن  صحفيـني  ثالثـة 
الصحفي السـوري نبيـل رشبجي.
سـجن  يف  رشبجـي  نبيـل  قُتـل 
“صيدنايـا” التابع للنظام السـوري 
2015 بعـد نحـو ثـالث  أيـار  يف 
سـنوات مـن اعتقاله إثر مشـاركته 
واملشـاركة  السـلمي،  الحـراك  يف 
يف تأسـيس أول تجربـة صحفيـة 
مسـتقلة يف داريـا )عنـب بلـدي(.

الجلسـة  خـالل  املنظـات  قدمـت 
الثـالث،  للقضايـا  توثيًقـا  األوىل 
وشـهادات لـ13 صحفيًـا تعرضوا 
لتقييـد  وتهديـدات  النتهـاكات 
حريتهـم، كا سـتظهر األثـر الذي 
يرتكـه اإلفـالت مـن العقـاب عـى 
الصحفية  األوسـاط  الضحايا وعى 

واملجتمعـات.
وسـتجري املحكمـة ثالث جلسـات 
خـالل سـتة أشـهر، ُخصصـت كل 
منهـا للنظـر بقضية إحـدى الدول، 
أيـار  3 مـن  وجلسـة ختاميـة يف 
2022، الـذي يوافـق اليـوم العاملي 

الصحافة. لحريـة 
وقـال ممثـل االدعـاء يف املحكمـة 
قتـل  بجرائـم  الخاصـة  الشـعبية 
برنابيـو،  املودينـا  الصحفيـني، 
الـدول  ملسـاءلة  حـان  الوقـت  إن 
بحـق  املرتكبـة  االنتهـاكات  عـن 
اآلثـار  إىل  مشـرًا  الصحفيـني، 
العقـاب. مـن  لإلفـالت  السـلبية 
الـدول  ُصّنفـت سـوريا مـن بـني 
األسـوأ عـى صعيد حريـة التعبر، 

“مراسـلون  منظمـة  اعتـربت  إذ 
الحـرة  أن الصحافـة  بـال حـدود” 
سـيطرة  مناطـق  يف  منعدمـة 
أن  إىل  مشـرة  السـوري،  النظـام 
وسـائل اإلعالم ال تنقـل إال الخطاب 

النظـام. يوجهـه  الـذي  الرسـمي 
كا احتلت سـوريا املركـز 174 من 
180 يف التصنيف السـنوي لحرية 
التعبـر الصـادر عن املنظمـة لعام 

.2021
وتصـّدرت سـوريا تصنيـف “لجنة 
حايـة الصحفيني” كأكـر البلدان 
يف  عامليًـا  بالصحفيـني  فتـًكا 

.2019 عـام  تصنيفهـا 
عـن  صـادر  تقريـر  أحـدث  ويف 
لحقـوق  السـورية  “الشـبكة 
اإلنسـان” يف أيـار املـايض، وثّقت 
مـن   709 مقتـل  “الشـبكة” 
الصحفيـني والعاملـني يف مجـال 
بينهـم   ،2011 آذار  منـذ  اإلعـالم 
يتحمـل  التعذيـب،  بسـبب   52
 80% النظـام السـوري وروسـيا 

الحصيلـة. هـذه  مـن 
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