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إبل الحسكة تدفع ثمن 
الجفاف والحرب والغالء

03أخبار سوريا

بيرز خيال العقديين املاضيين 
نيوع جدييد مين اإلعيام، يتمثل 
التواصيل  مواقيع  بظهيور 
تطيور  ظيل  يف  االجتامعيي 
تقيدم  ميع  تزامًنيا  اإلنرتنيت 
التكنولوجييا، األمير اليذي قليب 
الطاولية عيى اإلعيام التقليدي، 
عير  اليي21  القيرن  وصيار 
االجتامعيي،  التواصيل  وسيائل 
بعيد أن كان االتصال الجامهريي 
)صحيف، تلفزيون، إذاعة( سيمة 

القيرن اليي20.
وصارت عاقة الجمهور بوسيائل 
لصيقية  االجتامعيي  التواصيل 
ميع ميرور الوقيت، خاصية مع 
مواكبية تقنيات الهواتيف الذكية 
لتطيور تليك الوسيائل، إذ صيار 
الهاتيف اليذيك يف متنياول ييد 
كل شيخص من مختليف الفئات 
العمريية. كيام دفع التطيور يف 
االجتامعيي،  التوصيل  وسيائل 
للتكيّيف  اإلعاميية  املؤسسيات 

مواقيع  عيى  واالعتيامد  معيه، 
التواصيل )فييس بيوك، توييرت، 
إنسيتجرام...(، لنير  يوتييوب، 
املحتيوى اليذي تقدميه، وجليب 
اليزّوار إىل مواقعهيا اإللكرتونية.

تعرضيت  زواجهيا،  خيال 
"فاطمية" لليرب واللكيم مين 
قبيل زوجها، وهيو صاحب محل 
مابيس يف رييف دمشيق، "من 
دون أسيباب مقنعية تصيل إىل 
14تربير اليرب"، بحسيب قولها.

زبائن الذهب في الرقة 
مستاؤون  

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

استمرار الحرب واقتصاد 
اإلغاثة ينشران البطالة 

في إدلب 

04تقارير مراسلين

06

مقايضات سهلت تمديد 
قرار عبور المساعدات 
عبر الحدود في سوريا

تقارير مراسلين

"فتح" والنظام السوري.. 
ما سّر العالقة التي

 لم تنقطع أبًدا

19رياضة

)A
F

P
( 2

02
2 

ي
ثان

ن ال
نو

كا
ن 

 م
13

 -
ي

هائ
الن

ير 
 غ

كم
لح

ع ل
ما

ست
اال

سة 
جل

ل 
خال

يا 
مان

ي أل
غرب

ب 
نو

 ج
نز"

وبل
ك

ة "
كم

مح
ل 

اخ
 د

الن
س

ر ر
نو

د أ
ؤب

لم
ن ا

سج
بال

يه 
عل

م 
كو

مح
ال

راؤول مورو.. 
موهبة إسبانية 

في التسيو اإليطالي

ُحكم أنور رسالن وبقي الفرع "251"  

كوبلنز.. الـ "بروفة"؟
ملف خاص

"المؤثرون" على 
مواقع التواصل.. 

هل يمكن استثمارهم
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أخبار سورياأخبار سوريا

العيسى    عنب بلدي - جنى 

غيادر أمين رس اللجنة املركزيية لحركة 
"فتيح" الفلسيطينية، جربييل الرجوب، 
األسيبوع  السيورية دمشيق،  العاصمية 
رسيالة  أوصيل  أن  بعيد  امليايض، 
الفلسيطيني،  الرئيس  بعثهيا  "رسيية"، 
النظيام  لرئييس  عبياس،  محميود 

األسيد. بشيار  السيوري، 
بزييارة  دمشيق  مين  وعيد  الرجيوب 
السيوري أعيى  للنظيام  قريبية مقبلية 
متثييًا للسيلطة الفلسيطينية مين تليك 
رأسيها  عيى  سييكون  أجراهيا،  التيي 

عبياس. محميود 
وعقيب الزييارة، بيدا الغضيب واضًحيا 
الناشيطن  مين  عيدد  فعيل  ردود  يف 
الزييارة،  مسيتنكرين  الفلسيطينين 
الفلسيطينية  السيلطة  إغيامض  بسيبب 
الاجئيون  عانياه  عيام  عيونهيا 
الفلسيطينيون يف سيوريا مين ترييد 
وقتل واعتقيال وتهجري نتجيت جميعها 

وميليشيياته. وجيشيه  النظيام  عين 
الفلسيطينية  السيلطة  موقيف  ويثيري 
يف  ووقوفهيا  السيورية،  الثيورة  مين 
العلين طيوال السينوات العير املاضية 
السيوري،  النظيام  رئييس  جانيب  إىل 
العدييد مين التسياؤالت حيول أسيباب 
تليك العاقة التيي تجمعهام، ومكاسيب 

بعضهيام. دعيم  الطرفين يف 
ورمبيا صيار مين البديهيي الييوم، أن 
تطويير  إىل  السيوري  النظيام  يسيعى 
عاقاتيه ميع أي مبيادر لذليك، لكسيب 
كانيت  إن  خاصية  يريدهيا،  رشعيية 
العاقيات  بتطويير  الراغبية  األطيراف 
العيريب  الحضين  إىل  بعودتيه  تنيادي 

واليدويل.

النظام االستبدادي يجمع الطرفين
العيايل  "املعهيد  يف  الباحيث  أرجيع 
الدوليية يف جنييف" بيال  للدراسيات 
سيامية، تطيور العاقية التيي جمعيت 
الفلسيطينية برئاسية محميود  السيلطة 
عبياس، ورئييس النظام، بشيار األسيد، 
تحدييًدا بعيد انطياق الثورة السيورية، 

إىل سيببن اثنين.
ميا  بحسيب  األول،  السيبب  يتعليق 

أوضحيه سيامية يف حدييث إىل عنيب 
الفلسيطينية  السيلطة  بيأن  بليدي، 
الييوم، تحولت  املتمثلية بحركة "فتيح" 
إىل نظام سيلطوي اسيتبدادي ال يختلف 
قميع  يف  آخير  عيريب  نظيام  أي  عين 
املعارضين ليه، بالتعاون ميع االحتال 
اإلرسائييي، وهيذا ميا يفير متاهيهيا 
أنيه  معتيربًا  السيوري،  النظيام  ميع 
أمير "طبيعيي" بعيد أن ُعيرف االثنيان 

االسيتبدادية. السيلطوية  بأنظمتهيام 
"مصيري"  تجميع  منسيق  وييرى 
واملحامي الفلسيطيني، أمين أبو هاشيم، 
يف حدييث إىل عنيب بليدي، أن لحركية 
"فتيح" حسيابات خاصية ترجوهيا من 
عاقتهيا ميع النظيام السيوري، تراهيا 
مين  وتيأيت  "ضيقية"،  نظير  بوجهية 

فقيط. كسيلطة  مصلحتهيا 
وتعتيرب هذه املصلحية بعييدة كل البعد 
الوطنيية،  الفلسيطينية  املصلحية  عين 
الحركية  عيى  تفيرض  أن  يجيب  التيي 
عيدم إقامية عاقيات ميع النظيام الذي 
مخيامتهيم  ودّمير  الفلسيطينين  قتيل 

وهّجرهيم مين سيوريا أيًضيا.
وحافظيت حركية "فتح" عيى عاقاتها 
السينوات  خيال  السيوري،  بالنظيام 
إىل  بالقتيال  الحركية  وتُتهيم  املاضيية، 
دمشيق  جنيوب  يف  خاصية  جانبيه 
أيّيد  كيام  الفلسيطينية،  واملخييامت 
عبياس يف تريحيات سيابقة له عودة 
العربية. الجامعية  النظام السيوري إىل 

ملء فراغ حركة "حماس" في 
دمشق

للعاقية  الثياين  السيبب  يتعلّيق  بينيام 
التيي جمعيت الطرفن، بحسيب الباحث 
املناكفية  مين  بنيوع  سيامية،  بيال 
الفلسيطينية الداخليية، بعيد أن سيجلت 
كان  اليذي  موقفهيا  "حيامس"  حركية 

السيورية.  الثيورة  يدعيم 
"حيامس"  خيروج  أن  سيامية  وييرى 
مين دمشيق، ووقيوف بعيض قيادييها 
إىل جانيب مطاليب الشيعب السيوري، 
خليق لي"فتيح" فرصية رأتها مناسيبة، 
عيى  النظيام  ميع  عاقاتهيا  لتعيزز 
حسياب عاقاتيه ميع حركية "حامس".

أبيو  أميين  املحاميي  أكّيده  ميا  وهيذا 

لي"فتيح"  أن  اعتيرب  اليذي  هاشيم، 
التيي  املختلفية  املصاليح  مين  العدييد 
تريدهيا مين فتيح قنيوات العاقية مع 
أبرزهيا  لعيل  كبيرية،  بصيورة  النظيام 
تركتيه  اليذي  الفيراغ  مبيلء  رغبتهيا 
حركية "حيامس" يف سيوريا تزامًنا مع 

الثيورة. انطياق 
وتتمثيل تليك املصاليح أيًضيا، بحسيب 
ميا يراه أبيو هاشيم، بتقديير "خاطئ" 
مين قبل الحركية، باعتقادهيا أن النظام 
عيى  املزعومية  حربيه  يف  "انتير 
ترييد  البياب،  هيذا  ومين  اإلرهياب"، 
"فتح" اسيتغال فرصة هيذا "الحدث" 
ملصلحتهيا مين أجيل إعيادة حضورهيا 
أكيرب،  بحجيم  سيوريا  يف  ووجودهيا 
بعيد خافيات وقفيت أميام مصالحهيا 

يف سيوريا بعهيد األسيد األب.
ميرت العاقيات السياسيية بين حركية 
"حيامس" والنظيام السيوري بتقلّبيات 
منيذ تأسيسيها، بيدأت مبرحلية اليرتدد 
بفتيح أبيواب دمشيق أمامهيا يف عهيد 
القيرن  تسيعينيات  يف  األسيد،  حافيظ 
بشيكل  العاقية  تطيور  قبيل  امليايض، 
تدريجيي لتصيل إىل مرحلية االزدهيار 

ثيم القطيعية يف عهيد بشيار األسيد.
وقيدم النظيام السيوري دعياًم مبختلف 
اسيتقرارها  أّمين  للحركية،  املجياالت 
وميع  عسيكريًا،  وتطورهيا  سياسييًا 
 ،2011 يف  السيورية  الثيورة  انيدالع 
حاوليت الحركية املحافظية عيى عاقة 
متوازنية ميع النظيام، لكنهيا مل تتمّكن 
ميا  وكثيريًا  مواقفهيا،  ضبيط  مين 

تريحاتهيا. يف  تخبّطيت 
السيوري  النظيام  رئييس  واتهيم 
"حيامس" وبعيض أعضائهيا يف عيدة 
املعارضية  جامعيات  بدعيم  مناسيبات 
السيورية والقتيال إىل جانبهيا، واعتقل 
النظيام بعيض عنيارص الحركية الذيين 
وصيادر  السيورية،  األرايض  يف  بقيوا 
األوسيع. الحركية  ممتلكاتهيم وأصيول 
تحدثيت  املاضيية،  السينوات  وخيال 
عين  اإلعاميية  التقاريير  مين  العدييد 
الليه"  "حيزب  مين  وسياطات  عيدة 
إعيادة  إىل  تهيدف  كانيت  وإييران، 
ترتييب عاقية "حيامس" ميع النظيام، 

اآلن. حتيى  مثارهيا  تنضيج  مل 

والنظيام  "حيامس"  أيًضيا:  اقيرأ 
السيوري.. عاقية مضطربية ومواقيف 

بية ر متضا

استرضاء لروسيا وركوب مركب 
"التطبيع" العربي

املحاميي  يعتقيد  آخير،  صعييد  عيى 
أن  هاشيم،  أبيو  أميين  الفلسيطيني 
الهيدف من هيذه العاقيات الييوم، هو 
محاولية حركية "فتيح" إيصال رسيائل 
لروسييا، بأنهيا تدعيم التطبييع العريب 
النظيام  تأهييل  إعيادة  عيى  وتوافيق 
تعميل  اليذي  األمير  دوليًيا،  السيوري 

منيذ سينوات. علييه روسييا 
تيرى  السيوري،  النظيام  دعيم  وعيرب 
إيصيال  يف  تنجيح  قيد  أنهيا  "فتيح" 
رسيالة إىل بعض اليدول العربيية التي 
دخليت يف خيط التطبييع ميع النظيام، 
أيًضيا  قيادرة  )فتيح(  "أن  فحواهيا 
هيذا  يف  مامثيًا  دوًرا  تلعيب  أن  عيى 
االتجياه"، وهدفهيا األسيايس مين هذه 
بكسيب  يتمثيل  "شيخيص"  الرسيالة 
والدوليية،  العربيية  العاقيات  بعيض 

هاشيم. أبيو  أوضحيه  ميا  بحسيب 

سوريا فلسطينيي  حق  تقضم  "فتح" 
أميين  الفلسيطيني  املحاميي  يتفيق  ال 
أبيو هاشيم ميع رؤيية يجيري تداولها 
الييوم، تفييد بيأن العاقية بين حركية 
متليك  ال  السيوري،  والنظيام  "فتيح" 
القيدرة الكافيية لترتك أثيًرا يف مختلف 
املجياالت، والتي اعتيربت أن تريحات 
زييارات  هيي  وزياراتهيام  الطرفين 

بانتهائهيا. أثرهيا  ينتهيي  "فارغية"، 
بيل ييرى أبيو هاشيم أن تليك العاقية 
تسيهم يف التغطيية عى جرائيم النظام 
مين  والسيورين  الفلسيطينين  بحيق 

تجوييع وتدميري وتهجيري.
السيوري  أن  هاشيم  أبيو  وأضياف 
ليقيول  "فتيح"  موقيف  سيسيتغل 
الرعيية  "السيلطة  إن  للجمييع 
الفلسيطينية تقيف معنيا، وهيي موافقة 
بالفلسيطينين"،  فعلنياه  ميا  كل  عيى 

رأييه. بحسيب 
إىل  املسيتمرة  "فتيح"  رسيائل  ورغيم 
السينوات  خيال  السيوري  النظيام 

املاضيية، مل يتضمين أي منهيا قضاييا 
ظيل  يف  سيوريا،  فلسيطينيي  تهيم 
اعتقيال النظيام املئيات منهيم، وتدمري 
 400 مين  أكير  وحاجية  ممتلكاتهيم، 
أليف شيخص منهيم يف سيوريا الييوم 
إىل مسياعدات إنسيانية ماّسية من أجل 

البقياء عيى قييد الحيياة.

رئيس النظام السوري بشار األسد ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس )تعديل عنب بلدي(

"فتح" والنظام السوري.. 
ما سّر العالقة التي لم تنقطع

حافظت حركة "فتح" على 
عالقاتها بالنظام السوري، 

خالل السنوات الماضية، 
وُتتهم الحركة بالقتال 

إلى جانبه خاصة في 
جنوب دمشق والمخيمات 

الفلسطينية، كما أّيد عباس 
في تصريحات سابقة له 

عودة النظام السوري إلى 
الجامعة العربية

https://www.enabbaladi.net/archives/540217
https://www.enabbaladi.net/archives/540217
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عنب بلدي - ديانا رحيمة   

يثيري متدييد قيرار مجليس األمين الدويل 
بإيصيال املسياعدات اإلنسيانية عرب معرب 
"بياب الهيوى"، ملدة سيتة أشيهر أخرى، 
الشيكوك حيول صفقيات غيري معلَنة بن 
اليدول العظميى الفاعلة بشيكل رئيس يف 
السياحة السيورية، واملوافقة عيى القرار 
دون حيدوث تصوييت يف مجليس األمن.

يف 10 مين كانيون الثياين الحيايل، مّدد 
مجليس األمن اليدويل التفوييض الخاص 
إىل  الحيدود  عيرب  املسياعدات  بإيصيال 
سيوريا مليدة سيتة أشيهر أخيرى، وذليك 

دون تصوييت جدييد يف املجليس.
وكان يُفيرتض أن يجيري التصوييت عى 
األمين  مجليس  قيرار  مبوجيب  التمدييد 
رقيم “2585”، الصيادر يف 9 مين متوز 
2021، اليذي سيمح باالسيتمرار بإدخال 
املسياعدات األمميية عيرب الحيدود، برط 
تقدييم األمن العيام لألمم املتحيدة تقريرًا 
خيال سيتة أشيهر، يوضيح فييه ميدى 
تحقق آليية املسياعدات "عيرب الخطوط" 

)من دمشيق إىل الشيامل السيوري(.

ال تصويت رغم تهديد الروس
خيال مؤمتير صحفيي عقيده املتحيدث 
باسيم األمم املتحيدة، سيتيفان دوجاريك، 
قال إن إيصال املسياعدات عيرب الحدود يف 

سيوريا أمير رضوري.
نقيل  إىل  بحاجية  “نحين  وأضياف، 
املسياعدات عيرب الحيدود وخيط الجبهية، 
وهذه عنارص أساسيية بالنسيبة إلينا لتلبية 
االحتياجات اإلنسيانية لجميع السورين".
وليدى سيؤاله عن عيدم حصيول تصويت 
أنيه  أجياب  األمين،  مجليس  يف  جدييد 
يرحيب “بأي قرار” يسيمح لألميم املتحدة 
بي"مواصلية هيذه املسياعدة الحيوية عرب 

الحيدود".
وال تزال روسييا مين أوىل اليدول الرافضة 
لتمدييد تفوييض دخيول املسياعدات عرب 
الحدود بشيكل مسيتمر إىل جانب الصن.

سيوريا،  إىل  اليرويس  املبعيوث  وكان 
ألكسيندر الفرنتيييف، رفيض يف جلسية 
حيول تطيورات الوضيع السيوري، ُعقدت 
يف 20 مين كانيون األول 2021، متدييد 
املسياعدات عيرب الحيدود، مشيريًا إىل أن 
السام يف سيوريا مرتبط بتحقيق السيادة 
الكاملية للحكومة السيورية، وفيق تعبريه.
كيام دعا نائيب منيدوب الصين يف األمم 

املتحيدة، داي بينيغ، إىل تشيكيل خطية 
إغاثة إنسيانية عيرب الخطوط مدتها سيتة 
أشيهر يف الشيامل الغريب، مؤكًدا رضورة 
معالجة قضية السييادة السيورية بشيكل 

. مل شا

المساعدات.. حجر يسند النظام
رئييس اللجنية املشيرتكة لوفيد املعارضة 
هيادي  الدسيتورية،  اللجنية  أعيامل  يف 
البحيرة، قيال يف حدييث إىل عنيب بلدي، 
االقتصيادي  الوضيع  تعليم  روسييا  إن 
الهش الذي يعياين منه النظيام، والنقص 
الحياد يف ميوارده املاليية، وعجيزه عين 
تأمين االحتياجيات اإلنسيانية األساسيية 
للمواطنين يف مناطيق سييطرته، عيى 
الرغيم مين أن نسيبتهم من إجياميل عدد 
ال  سيوريا  داخيل  املوجوديين  السيكان 

.60% تتجياوز 
وبالتيايل، صيارت املسياعدات اإلنسيانية 
التيي تقدمها األميم املتحدة جزًءا أساسييًا 
لتغطيية القسيم األكيرب مين االحتياجات 
الدولية  تؤّمنهيا  أن  يفيرتض  التيي 
ملواطنيهيا، وأي تراجيع فيهيا أو انقطياع 
لها، سيينعكس سيلبًا عى النظام نفسيه.

وييرى البحيرة أن االتفياق عيى متدييد 
القيرار حيدث منيذ سيتة أشيهر، حين 
مرور القيرار يف متيوز 2021، وباالتفاق 
بين موسيكو وواشينطن ومن ثيم ضمن 
اليدول األعضياء يف مجلس األمين، مقابل 
وعيود بأن تتيم زيادة عدد الشيحنات عرب 

التامس. خطيوط 

مقايضات غير معَلنة
نير الباحث يف معهد “الرق األوسيط” 
تشيارلز ليسيرت، عيرب “توييرت”، تغريدة 
قيال فيهيا إن ثاثة مصيادر دبلوماسيية 
أخربته بشيكل موثيوق أن روسييا حاولت 
إفشيال قيرار التمدييد، إال أن إدارة الرئيس 
األمرييي، جو باييدن، أعطت تسيهيات 
للمنظامت غيري الحكوميية الدولية للعمل 

ميع النظام السيوري.
وتابيع أن املقايضية هيي منيح املنظامت 
الدولية غيري الحكومية صاحييات للعمل 

النظام. ميع 
وكانيت وزارة الخزانية األمريكيية أعلنيت 
عين دراسية تعدييل العقوبيات املفروضة 
عى النظام السيوري، لتسيتثني منظامت 

غيري حكومية يف سيوريا.
وجياء يف بييان صيادر عين الخزانة، يف 

24 من تريين الثياين 2021، أن تعديل 
العقوبيات املفروضة عى النظام سييكون 
املتعليق  الحيايل  التفوييض  لتوسييع 
بأنشيطة معيّنية ملنظيامت غيري حكومية 

يف سيوريا.
وبحسيب البييان، سييقوم مكتيب مراقبة 
األصيول األجنبيية، بالتشياور ميع وزارة 
لوائيح  بتعدييل  األمريكيية،  الخارجيية 
الرتخييص  يف  للتوسيع  العقوبيات 
للمنظيامت  بالسيامح  الحيايل  العيام 
أنشيطة  يف  باملشياركة  الحكوميية  غيري 
باملسياعدة  مرتبطية  معيّنية  اسيتثامرية 
لدعم بعض األنشيطة غيري الهادفة للربح 

سيوريا. يف 
وتسياند منظيامت غيري حكوميية النظام 
السيورية  "األمانية  أبرزهيا  السيوري، 
األسيد،  بأسيامء  املرتبطية  للتنميية"، 
وتحظيى بتشيبيك واسيع ميع منظيامت 
األحمير  "الهيال  جانيب  إىل  محليية، 
السيوري"، اليذي ييرف عى مشياريع 
بالفسياد  ويُتهيم  باملسياعدات  متعلقية 

سياسييًا. السيوري  النظيام  وخدمية 
كيام يعمل النظيام السيوري مؤخيرًا عى 
وسيط  أمميية،  منظيامت  ميع  التشيبيك 
انتقيادات ألدوارهيا يف دعم النظيام، الذي 
يسيتغل هيذه العاقية للرتويج السيتعادة 
دول  مين  انطاقًيا  وعاقاتيه  رشعيتيه 

الجيوار.

التعافي المبكر
كيام تحيدث الباحث تشيارلز ليسيرت عن 
السيامح بعميل مسياعدات األميم املتحدة 

يف “التعيايف املبكير” يف سيوريا.
وبحسيب ميا قاليه هيادي البحيرة، لعنب 
بليدي، سيتزداد مشياريع التعيايف املبكر 
الحاجية  أسيس  عيى  املناطيق  كل  يف 
االتفياق  هيذا  تسيييس،  دون  اإلنسيانية 
ُربيط بتقديم األمين العام لألميم املتحدة 
ميدى  يوضيح  سينوي  نصيف  تقرييرًا 
التقيدم يف هيذه املجياالت، أي الشيحنات 
عرب الحيدود، وعيرب الخطوط ومشياريع 

التعيايف املبكير.
بينيام أوضيح الطبييب السيوري محميد 
اإلنسياين  املجيال  يف  الناشيط  كتيوب، 
والعاميل السيابق يف مجيال املسياعدات 
واملنيارصة، يف حدييث سيابق إىل عنيب 
بليدي، أن القيرار األممي يرحب بتوسييع 
جهيود العملييات اإلنسيانية مبيا يشيمل 
“اللجنية  إدارة  تحيت  املبكير  التعيايف 

الدوليية للصلييب األحمير”، التيي مل تكن 
حياديية يف سيوريا، فهيي تعميل حرًا 
املعابير  عيرب  تعميل  ومل  دمشيق  مين 

سيابًقا. الحدوديية 
واعترب أن الدفع باتجاه مسياعدات تسيبب 
التعايف املبكير هو نقطة ملصلحة روسييا 
والنظيام، وحتيى لو مل يسيتجب املانحون 
كلّهيم، فسيسيهل ذليك األمر عيى وكاالت 
السيتخدام  دمشيق  يف  املتحيدة  األميم 
التموييل للتعايف املبكر وليس لاسيتجابة 

فقط. اإلنسيانية 
املختيص  السيوري  السييايس  املحليل 
بالشيأن اليرويس محميود حميزة، لفيت 
يف حدييث لعنيب بليدي، إىل أن اليروس 
حاوليوا الرتويج يف قضية املسياعدات أن 
النظيام قيادر عى إيصال املسياعدات عرب 

. مشق د
وجيرت صفقة بين اليروس واألمريكين 
واعتيرب  املعيرب،  فتيح  عيى  للموافقية 
ويرييدون  منهيم،  تنيازاًل  ذليك  اليروس 
مثًنيا مقابًا ليه، طارحن قضيية التعايف 
املبكير كمقدمية أوليية إلعيادة اإلعامر يف 

. يا سور
كل  مين  الرغيم  عيى  اليروس  ويعيرف 
يوافقيوا عيى  لين  بأنهيم  تريحاتهيم 
إيصيال املسياعدات عيرب الحيدود، وأنهم 
روسييا  ألن  واشينطن  ميع  سييتفقون 
تعليم أن أمرييكا سيتبحث عن حيل جديد 

حميزة. بحسيب  املسياعدات،  إليصيال 

تحت أعين النظام
الخطيوط  كان إيصيال املسياعدات عيرب 
الداخليية التيي تصيل دمشيق بالشيامل 
السيوري، هيي أحد بنيود املقايضية التي 
رّسبتهيا املصيادر الدبلوماسيية للباحيث 
تشيارلز ليسيرت، وذليك بدعيم املزييد من 
املسياعدات عيرب الخطيوط مين دمشيق، 
إضافية إىل تسيهيل أشيياء أخيرى مثيل 
صفقة الغياز والكهرباء املارّة من سيوريا 

إىل لبنيان.
اسيتجرار  ميروع  واشينطن  ودعميت 
الغياز والكهربياء إىل لبنيان مين مير 
واألردن، عيرب سيوريا، عيى الرغيم مين 
عيى  املفروضية  "قيير"  عقوبيات 
النظيام، األمير اليذي اعتربه كثيريون أحد 
بنيود التفياوض لتمدييد تفوييض معرب 

الهيوى". "بياب 
وكانت روسييا تربط دعمهيا آللية إيصال 
املسياعدات إىل سيوريا عرب الحدود بشكل 

دائم، باسيتمرار إيصالها عرب دمشيق.
ويف 25 مين أيليول 2021، قيال وزيير 
اليرويس، سيريغي الفيروف،  الخارجيية 
إن بياده سيتوقف دعمهيا آلليية إيصيال 
املسياعدات اإلنسيانية إىل سوريا، يف حال 
اسيتمرار تجمييد إيصالهيا عيرب دمشيق.

اآلن  يتيم  مل  "إذا  أنيه  الفيروف  ورصح 
اتخياذ خطوات ملموسية لتحريير إيصال 
املسياعدات اإلنسيانية عيرب دمشيق وفيق 
ميا تتطلب ذليك قواعد القانون اإلنسياين 
اليدويل، فسيوف نتوقيف عين دعيم هذه 
األميور غيري الشيفافة العابرة للحيدود”، 

تعبريه بحسيب 
أثبيت الروس خال األشيهر السيتة األوىل 
إمكانيية  األمين  مجليس  تصوييت  مين 
عبيور املسياعدات عيرب مناطيق النظيام، 
عيرب تسييري قافلتن مين املسياعدات عرب 

الخطيوط.
أعلين   ،2021 األول  كانيون  مين   9 يف 
برناميج الغيذاء العامليي، عيرب “توييرت”، 
تسييري قافلية مسياعدات إنسيانية تابعة 
لألميم املتحيدة مين حليب إىل املسيتودع 
املتعاقيد ميع الربناميج يف مدينية رسمدا 
شياميل إدلب، متاشييًا ميع قيرار مجلس 
مين متيوز   9 رقيم “2585” يف  األمين 

.2021
املسياعدات اإلنسيانية املوجودة يف القافلة 
الباليغ عددهيا 14 شياحنة تحتيوي عى 
أخيرى  إنسيانية  وسيلع  غذائيية  ميواد 
سيتُوزع عى املحتاجن من سيكان شامل 
غيريب سيوريا، وهيي مسياعدات مكملة 

للمسياعدات املقدمية “عرب الحيدود”.
املسياعدات  مين  األوىل  القافلية  وكانيت 
األمميية “عرب خطيوط التيامس” وصلت 
2021، وعددهيا  آب  عيى مرحلتين يف 
15 شياحنة نقليت 12 ألف حصية غذائية 
تتبيع  مسيتودعات  لنقيل  خطية  ضمين 

للربناميج مين حليب إىل إدليب.
ودخلت، يف 30 من الشيهر نفسه، املرحلة 
األوىل مين املسياعدات )ثاث شياحنات( 
عيرب معيرب “ميزناز- معيارة النعسيان”، 
اليذي حاولت “هيئة تحرير الشيام” فتحه 
بقصيد األعيامل التجاريية مع النظيام، إال 
أن الرفيض الشيعبي لألمر ألغيى العملية.

ويف 31 من الشيهر نفسيه أيًضيا، دخلت 
دفعة املسياعدات الثانية “عيرب الخطوط” 
مين قريية ميزناز غيريب حليب إىل قرية 
معيارة النعسيان برييف إدليب الرقيي، 

مكّونية من 12 شياحنة.

الرئيسان الروسي فالدمير بوتين واألمريكي جو بايدن )تصميم عنب بلدي(

عبر الحدود في سوريا

مقايضات سّهلت تمديد قرار عبور المساعدات 
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الحسكة - مجد السالم   

منيذ عيرات السينن، تحيرص عائلية 
صفيوك حسين )60 عاًميا( مين رييف 
القامشيي الجنيويب عيى تربيية اإلبيل 
كعيادة تعتز بهيا رغم الصعياب الكثرية 

رعايتها. تعيرتض  التيي 
يشيعر صفوك حسين بالفخير يف أثناء 
حديثيه إىل عنيب بلدي، ألنيه حافظ عى 
اإلبيل التيي ميتلكهيا كل هذه السينوات، 
الجفياف  ظيروف  يف  خصوًصيا 
واملخاطير األمنيية التي تعيشيها املنطقة 

يف الفيرتة الحاليية.
ميتليك الرجيل السيتيني عيرة رؤوس 
تزييد وتنقيص مين فيرتة  اإلبيل،  مين 
ألخيرى، يكابيد كثيريًا يف تأمن األعاف 
واملرعيى لهيا، وفيق ميا قاليه، إضافية 
إىل صعوبية يف تأمين سيوق تريف 

لبيعهيا. أو  ملنتجاتهيا 
الرجيل  عيى  األمير  يهيّون  ميا  لكين 
النفيع  لييس  تربيتهيا  مين  هدفيه  أن 
االقتصيادي، بقيدر ميا هيو نيوع مين 
العربيية  العيادات  عيى  املحافظية 

اإلبيل. تربيية  يف  األصيلية 

االهتمام باإلبل تراجع
كانيت   2011 عيام  قبيل  اإلبيل  تربيية 
الحلييب  تنتيج  فهيي  جيًدا،  "مجزيية 
تقريبًيا طيوال العيام"، وفيق ميا قاليه 
ميريب اإلبيل، وكل ناقية تعطيي حوايل 
ثاثية كيلوغراميات مين الحلييب يوًميا، 

ووبرهيا. لحومهيا  إىل  باإلضافية 
وهيذا ميا أكده عيدة مربن للامشيية من 
أجرتيه  اسيتطاع  القامشيي يف  رييف 
عنيب بلدي باملنطقية، مؤكديين أن اإلبل 
تناقصيت أعدادهيا يف املحافظة بشيكل 

كبيري يف السينوات العيرة األخرية.
كيام انخفضت أعيداد مريب اإلبيل، لعدم 
قدرتهم عيى تأمين متطلبيات تربيتها، 
مين  جعليت  التيي  األمنيية  واملخاطير 
الصعيب رعيهيا يف املراعيي التيي تنيب 
فيهيا األشيواك الحوليية، ونبيات الرمثا، 
وغريهيا مين الشيجريات التيي تتغيذى 

الجامل. عليهيا 

وقطع طيرق تسيويق اإلبيل يف املنطقة 
كان من أبرز أسيباب انخفياض االهتامم 
املحافظيات  يف  خصوًصيا  برتبيتهيا، 
رئيسية  سيوقًا  تشيّكل  التيي  األخيرى 
ومدينية  حيامة  مدينية  مثيل  لبيعهيا، 

وريفهيا. دمشيق 
املناطيق  يف  اإلبيل  تكيون  ميا  وعيادة 
البعييدة عين تجّميع القيرى، بالقرب من 

باديية الحيامد رشقيي سيوريا.

ضعف العرض والطلب
عاًميا(   49( الباقيي  عبيد  عبييد  يعميل 
والخييول  الجيامل  لبييع  سمسياًرا 
القامشيي  العربيية األصيلية يف رييف 
لعنيب  قاليه  ميا  وبحسيب  الجنيويب، 
بلدي، فيإن تربيية الجامل يف الحسيكة 
مهيددة باليزوال نتيجة غيياب الدعم من 

املجيال. بهيذا  املختصية  املؤسسيات 
وقيّدر عبييد عبد الباقي عيدد الجامل يف 
املدينية بحيوايل أليف رأس إبل، وأشيهر 
يف  املوجيودة  الجيامل  سياالت  أنيواع 
املنطقية هيي اإلبيل الشيامية الوضحية 
محّمير(،  )بنيي  وامللحية  )البيضياء(، 

والصفيراء.
أليف   500 بين  أسيعارها  وتيرتاوح 
 140 )بين  سيورية  ليرية  وملييوين 
اإلبيل  سيعر  ويختليف  دوالًرا(،  و550 
وجنسيها  عمرهيا  اختياف  بحسيب 
ولونهيا، إذ يزييد الطليب عليهيا خيال 

األضاحيي. فيرتة 
بييع  فيإن حركية  عيام،  ولكين بشيكل 
ميا  وفيق  جيًدا،  ضعيفية  اإلبيل  ورشاء 
ييراه السمسيار، نتيجية غياء األعياف 
والجفياف، فسيعر طن التنب بليغ مليون 
الشيعري  وطين  دوالًرا(،   290( ليرية 

دوالًرا(.  550( ليرية  ملييوين  حيوايل 
وال يُعيرف عيى وجيه الدقة عيدد اإلبل 
محافظية  داخيل  الحيايل  الوقيت  يف 
الحسيكة، وذليك بحسيب عيدة مربين 

تواصليت معهيم عنيب بليدي، إذ مل تُجَر 
أي عمليية إحصياء رسيمية يف املنطقية 
الذاتيية"  "اإلدارة  أن  كيام   ،2011 منيذ 
إحصياء  أجيرت  املنطقية  يف  العاملية 
لعيدد اإلبيل، لكنهيا مل تنتيِه منيه بعيد.
اإلنتياج  مديير  قاليه  ميا  وبحسيب 
الحييواين يف وزارة الزراعية السيورية، 
األول  كانيون  مطليع  حميود،  أسيامة 
بلغيت  الجيامل  أعيداد  فيإن   ،2021
سيوريا،  كاميل  يف  ألًفيا   40 حيوايل 
وهيي أعيداد غيري مسيتقرة تعتميد عى 

القطييع. منيو  معيدالت 
ويف آب 2021، حيذرت منظيامت إغاثة 
يف  األشيخاص  مايين  أن  مين  دوليية 
لخطير  معرضيون  والعيراق  سيوريا 
املائيية،  امليوارد  إىل  الوصيول  فقيدان 
كارثية  حيدوث  مين  مخياوف  وسيط 
بسيبب الجفاف، وسيط ارتفياع درجات 
امليياه  مسيتويات  وانخفياض  الحيرارة 
هطيول  قلية  جيراء  قييايس،  بشيكل 

والجفياف. األمطيار 

نيسيان  يف  الذاتيية"،  "اإلدارة  وقيدرت 
مين العام نفسيه، نسيبة انخفياض نهر 
"الفيرات" بأكير من خمسية أمتيار من 
منسيوب النهر، وأكير من أربعية أمتار 
يف بحيرية "سيد تريين"، ويف بحرية 
نسيبة  تزييد  )األسيد(  الفيرات"  "سيد 

االنخفياض عيى ثاثية أمتار.

عنب بلدي- خاص

الشياميل  حليب  رييف  ميدن  شيهدت 
بدايية  منيذ  عيدة،  مظاهيرات  والرقيي 
الحيايل، احتجاًجيا عيى  الثياين  كانيون 
سياسية رشكات توزييع الكهربياء العاملة 

املنطقية. يف 
يف مدينية ميارع برييف حليب الشياميل، 
خرجيت مظاهيرة احتجاًجيا عيى ارتفياع 
أسيعار الكهربياء عيى السيكان، وقطيع 

التييار الكهربيايئ املتكيرر عين املدينية.
كيام تظاهير بعض أهيايل املدينية، يف 14 
مين كانيون الثياين الحيايل، أميام مبنيى 
املجليس املحيي، مطالبن املجليس بإعادة 
عين  وتشيغيلها  املوليدات،  عميل  تفعييل 
طرييق الوقيود، لتكيون أقيل تكلفية عى 

. ن لسكا ا
واقتحيم بعيض املتظاهريين مبنيى رشكة 

الكهربياء يف مارع، وأقاميوا خيمة اعتصام 
أميام مبنى املجلس املحيي، ووصف بعض 
الناشيطن االحتجاجيات بأنهيا “انتفاضة 

ضد الفاسيدين”.
وضمين املطالب نفسيها، خيرج العرات 
مين سيكان وناشيطي مدينية البياب، يف 
8 مين كانيون الثياين الحيايل، مبظاهيرة 
شيعبية ضيد ما اعتيربه الناشيط اإلعامي 
املقييم يف املدينية عيامر نصيار، "فشيل 
إدارة عيدة ملفيات معيشيية، أولهيا مليف 
الخبيز مين قبيل املجليس املحيي، وامتد 
هذا الفشيل إلدارة ملف جفياف مياه اآلبار 
املوجيودة يف مدينية البياب، وأزمية املياه 
ميا زالت مسيتمرة، ومدينة البياب ما زالت 

. " عطىش
مدينية  يف  املشيكات  هيذه  حجيم  وزاد 
الكهربياء  رشكية  "احتيكار  ميع  البياب 
عيى  بالقيوة  رأيهيا  وفيرض  وتسيلّطها 

ثاثية  دفيع  عيى  وإجبارهيم  النياس، 
أضعياف السيعر القديم"، بحسيب ما قاله 

الناشيط اإلعاميي لعنيب بليدي.

ثالث شرائح
قبيل تليك املظاهيرة يف مدينة البياب بيوم 
واحيد، أي يف 7 من كانون الثياين الحايل، 
أعلنت رشكات توزييع الكهرباء يف املنطقة 
الكهربياء  بييع  وحيدات  أسيعار  تحدييد 
بالكيلوواط، لاسيتخدام املنيزيل والتجاري 

والصناعي.
وحيددت الركات سيعر الكهربياء لثاث 
رشائيح مين السيكان بعيد االجتيامع مع 
اعيزاز،  مين  كل  يف  املحليية  املجاليس 

والراعيي، وأخرتيين، وميارع. 
وبليغ سيعر الكهربياء للريحية األوىل 
مين املواطنين، التيي تشيمل املشيرتكن 
 100 يسيتخدمون  الذيين  السيكنين 
ليرية   1.15 أقيل،  أو  شيهريًا  كيليوواط 

الواحيد. للكيليوواط  تركيية 
وحيددت السيعر للريحية الثانيية، التي 
الذيين  السيكنين  املشيرتكن  تشيمل 
كيليوواط   100 مين  أكير  يسيتخدمون 
شيهريًا، بي2.30 ليرية تركيية للكيلوواط 

الواحيد. 
املشيرتكن  الثالثية  الريحية  وتشيمل 
سيعر  وبليغ  والصناعيين،  التجاريين 
تركيية  ليرية   2.50 لهيا  الكهربياء 

الواحيد. للكيليوواط 
هيذه  يف  املحليية  املجاليس  وخفضيت 
املناطيق هاميش ربحهيا مين %8.5 إىل 

األسيعار. لدعيم   ،4%
املتظاهريين،  بعيض  اعتيرب  بينيام 
خيال  بليدي  عنيب  إىل  حديثهيم  يف 
احتجاجهيم يف مدينية البياب، أن املجلس 

الكهربياء. لركية  رشييك  املحيي 

بيانات توّضح
تواصليت عنيب بلدي ميع املجليس املحي 
ملدينية البياب، ومل يعلّيق عيى املظاهيرات 
سيوى أن املسيؤول عين رفيع السيعر هيو 

الكهرباء. رشكية 
 AK“ وأصيدرت رشكة الطاقية والكهربياء
املدينية  Energy” املشيّغلة للكهربياء يف 
بيانًيا، يف 3 مين كانيون الثياين الحيايل، 
سيببه  األسيعار  ارتفياع  أن  فييه  ذكيرت 
املصيدر يف تركييا، وأنهيا مل ترفع السيعر 
لحين االتفاق ميع املجلس املحيي للمدينة 
مبيا  األسيعار،  لرفيع  بصيغية  والخيروج 
يتوافيق ميع ارتفياع أسيعار الطاقية مين 

املصيدر.
أميا يف مدينية ميارع، فقاليت "الركية 
السيورية- الرتكيية للطاقية الكهربائيية" 
سيبب  إن  هنياك،  للكهربياء  املشيّغلة 
االنقطياع املفاجيئ للتييار الكهربيايئ يف 
4 مين كانيون الثياين الحيايل، هيو فقدان 
التوتير الكهربايئ مين محطية الريحانية، 
وأوضحيت أن التنسييق يجيري مين أجيل 

إعيادة التييار الكهربيايئ.
وشيهدت مدينة اعزاز شيامل غيريب حلب، 
يف األييام املاضيية، مظاهيرة ضيد رشكية 
بخفيض  طالبيت  املدينية،  يف  الكهربياء 

السيعر وعيدم اسيتغال النياس.
وقيال املجليس املحيي ملدينية اعيزاز، يف 
األول  كانيون  مين   30 يف  صيادر  بييان 
2021، إن القيرار أُلغي نظيرًا إىل مخالفته 
رشوط العقيد املُيربم بين املجليس ورشكة 
الكهربياء، وبعيد شيكاوى عدييدة تلّقاهيا 

. ملجلس ا
وسييتم تعوييض املواطنين املتّرريين، 
الذيين شيحنوا رصيدهم خال فيرتة تنفيذ 
القيرار املذكيور، من قبيل رشكية الكهرباء، 

البيان. بحسيب 

المزيد من االحتجاج
كيام شيهدت بلدتيا صيوران وجندييرس 
يف رييف حليب مظاهيرات واحتجاجات، 
يف األييام املاضيية، رًدا عيى رفيع سيعر 

الكهربياء، وقطعهيا بحجية الصيانية.
واتجيه املتظاهيرون يف بليدة جندييرس 
غيريب عفريين إىل مركز الركية للتظاهر 
واالحتجاجيات أميام املبنيى، بحسيب ميا 
أفياد بيه مراسيل عنيب بليدي يف رييف 

. حلب
صيوران  بليدة  يف  العيرات  وتظاهير 
شيامل رشقيي حليب، أميام مبنيى رشكة 

البليدة. يف  العاملية  الكهربياء 
ويشيتي سيكان املناطيق يف ريف حلب 
مقارنية  الكهربياء  أسيعار  ارتفياع  مين 
اليذي  امليرتدي  االقتصيادي  بالوضيع 
تشيهده مناطق شيامل غريب سيوريا، إذ 
تحتياج العائلية إىل ميا يعادل أجيرة عمل 
عيرة أييام لتسيديد تكالييف الكهربياء 

. يًا شهر
ووصل سيعر رصف اليدوالر أميام اللرية 
امليايض  األسيبوع  نهايية  يف  الرتكيية 
 ”Doviz“ موقيع  بحسيب   ،13.53 إىل 
املتخصيص بأسيعار اليرف يف تركييا.

وشيهد قطياع الكهربياء يف رييف حليب 
الشياميل والرقيي دخيول عيدة رشكات 
اسيتثامرية بعقيود إليصيال الشيبكة إىل 
منيازل املدنيين والدوائير الرسيمية التي 
إيصيال  عيى  وتعميل  املنطقية،  تديير 

الخدميات إليهيا.
وعيى ميدار األعيوام الخمسية املاضيية، 
تركيزت االسيتثامرات باليركات الخاصة 
الرتكيية، التيي وقّعت عقوًدا ميع املجالس 
املرتبيط  املنطقية،  يف  العاملية  املحليية 
عملهيا بالوالييات الرتكيية كواليية غازي 

عينتياب، وكلّيس، وهاتياي.

اإلبل في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا- 22 من كانون األول 2021 )السورية نت(

أغالها أقّل سعًرا من طّن شعير.. 

إبل الحسكة تدفع ثمن الجفاف والحرب والغالء

بيانات ال تطفئ المظاهرات
سكان ريف حلب يحتجون على أسعار الكهرباء: 

فشل في إدارة المشكلة
مظاهرات في مدينة مارع بريف حلب الشمالي بسبب رفع سعر الكهرباء- 14 كانون الثاني 2022 )مارع نيوز/تلجرام(

https://www.enabbaladi.net/archives/540207
https://www.enabbaladi.net/archives/540228
https://www.enabbaladi.net/archives/540207
https://www.enabbaladi.net/archives/540228
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يعيش سكان محافظة درعا، 
كحال بقية السوريين، أوضاًعا 
معيشية صعبة، خصوًصا في 

ظل تدني القدرة الشرائية لليرة 
السورية، وثبات قيمة الرواتب 

لموظفي مؤسسات الدولة 
بحدود 100 ألف ليرة )28 دوالًرا(.

وصار المريض يخصص ميزانية 
قد تستهلك نصف دخله الشهري 

كثمن دواء فقط

عنب بلدي- درعا   

"مين املمكين التخي عن بعيض الطعام، 
ولكين ال ميكين االسيتغناء عن اليدواء"، 
يشيكو محميد )63 عاًما( بهيذه الكلامت 
لعنيب بليدي زييادة أسيعار األدويية يف 
محافظية درعا جنويب سيوريا، إذ يعاين 

مين ارتفاع ضغيط رشيياين بالدم.
صيار رشاء اليدواء هاجًسيا ييؤّرق أهايل 
املحافظية ماديًيا، خصوًصيا بعيد رفيع 
أسيعاره مرتين مين قبيل وزارة الصحة 

السيورية خيال عيام 2021.
"مل تعيد ميزانيتيي تسيمح بيراء كامل 
اليدواء، كنيت سيابًقا أشيرتي الوصفية 
بأسيعار تقيل عرة أضعاف عن سيعرها 
الحيايل، ولكن األسيعار تتزاييد كل فرتة، 
حتيى رصت بحاجية إىل 25 أليف ليرية 
)سيبعة دوالرات( كل عيرة أييام"، وفق 

ميا قاليه الرجل السيتيني.
ويتخيّوف محميد مين اسيتمرار ارتفياع 
أسيعار األدويية، "إذا اسيتمرت الصحية 
يف رفيع األسيعار، لين أمتّكين مين رشاء 

الوصفية".
الصيادلية  "بعيض  إن  محميد  وقيال 
اليدواء،  عين  ببدييل  إقناعيك  يحاوليون 
صيدلياتهيم،  يف  يتوفير  مل  حيال  يف 
ولكين هيذا األمير بحاجية إىل مراجعية 
الطبييب"، وتكمين الخطيورة يف حيال 
وصفية  دون  دواء  الصييدالين  رصف 
امتياك  "عيدم  حيال  يف  كيام  طبيية، 
البائيع يف الصيدلية شيهادة الصيدلة، إذ 
تحوليت الصيدليات يف درعيا إىل متاجر 
بييع دون امتاك شيهادات تجييز العمل 

فيهيا".

تأجيل تناول الدواء
هييام )40 عاًما( من سيكان رييف درعا 
الغيريب، تعاين من ميرض الربيو، قالت 
اليدواء صيارت مرهقية  إن تكلفية رشاء 
لدرجية أن "يتمنى اإلنسيان امليوت، عى 
أن يحتيار يف تأمين مثين كل وصفة". 

موظفية  تعميل  التيي  هييام،  وأضافيت 
رفيع  يف  األكيرب  التأثيري  أن  حكوميية، 

املصابين  عيى  يقيع  األدويية  أسيعار 
باألميراض املزمنية كالربيو، والسيكري، 
نفسيه،  الوقيت  يف  وغريهيا،  واليكى، 
االرتفياع  مين  كثيريًا  يشيكون  "النياس 
زاليت  ميا  باألسيعار، يف حين  الكبيري 
حالهيا  عيى  الشيهرية  رواتبهيم 

. " منخفضية
2021، رفعيت وزارة  يف حزييران عيام 
السيوري  النظيام  حكومية  يف  الصحية 
سيعر أكر مين 11 أليف صنيف دوايئ، 
%30، وكان ذليك بنياء  بنسيب تقيارب 
العلييا  الفنيية  اللجنية  توصييات  عيى 

اليوزارة. لليدواء يف 
بعيد  جياء  باألسيعار،  الكبيري  االرتفياع 
الواقيع  أن  تريحيات رسيمية توضيح 
الطبيي يف سيوريا يعياين نقًصيا كبريًا 
يف أعيداد مين الزمير الدوائيية املختلفة، 
وسييتدهور أكير يف حيال عيدم رفيع 

أسيعار اليدواء.
كيام أن رفيع أسيعار األدويية كان بهدف 
ارتفياع  اسيتمرارها”، يف ظيل  “تأمين 
أصحياب  وتعيرض  إنتاجهيا،  تكالييف 
املعاميل لخسيارات ماليية، بحسيب قول 
للصناعيات  العلميي  املجليس  رئييس 
الدوائيية الوطنيية التابع ليوزارة الصحة، 

رشييد الفيصيل.
وكل ميادة موجودة بالدواء يُدفع سيعرها 
باليدوالر، ابتيداء من الحيرب املوجود عى 
الغياف، حتيى امليادة الفعالية، وفيق ما 
قاليه الفيصل، وميع ذلك، ال تزال أسيعار 
أوقيع  اليذي  األمير  منخفضية،  اليدواء 
معاميل األدوية بخسيائر فادحية ال ميكن 

. تحملها
وتعياين املعاميل من صعوبيات التصنيع 
وارتفياع تكالييف اإلنتياج، كيام تعياين 
املسيتودعات مين قلّية األدويية الواصلية 
تعياين  حين  يف  املعاميل،  مين  إليهيا 
رؤوس  يف  خسيائر  مين  الصيدلييات 
األميوال، وعدم توفير مصيادر لتعويض 

املباعية والخسيائر. األدويية 
التيي تعميل  وقاليت مليياء )28 عاًميا(، 
معلمة للمرحلية االبتدائيية يف املدينة، إن 
مثن "سيحبة السييتامول" صيار 1400 

)40 سينتًا(، و"سيحبة"  ليرية سيورية 
دواء االلتهياب 3500 ليرية )حوايل دوالر 

واحد(.
ال  امليرىض  مين  كبيري  عيدد  "هنياك 
لذليك  أدويتهيم،  رشاء  يسيتطيعون 
يؤّجليون تناولهيا، وبعضهيم يخفف من 
الجرعيات التيي بحاجية إليهيا، وهيذا ما 
يشيّكل خطرًا عيى صحتهيم وحياتهم"، 
وفيق ميا قالتيه مليياء، التيي اسيتذكرت 
امليايض، عندميا كان يرد لهيا الصيدالين 
"سيحبة سييتامول" عوًضيا عين خمس 

ليريات باقيية بعيد رشاء الوصفية. 
وأضافيت مليياء أن التهياب أمعياء ابنهيا 
الباليغ سيتة أعيوام، كلّفهيا حيوايل 30 

أليف ليرية )حيوايل مثانيية دوالرات(.

خطورة تهدد حياة المرضى
قيال مميرض )43 عاًميا( لعنيب بليدي، 
تحفيظ عى ذكير اسيمه ألسيباب أمنية، 
إن تنياول األدوية حسيب وصفية الطبيب 
للميرىض،  رضوري  أمير  املختيص 
مزمين،  مبيرض  املصابين  خصوًصيا 
والتأخيري أو عيدم تناول اليدواء بوقته قد 
يعيرض املرييض للخطر، مثيل الجلطات 
مين  يعياين  كان  حيال  يف  الدماغيية، 
ارتفياع ضغط اليدم، وال يجوز اسيتبدال 
اليدواء بآخير إال بعيد مشياورة الطبييب 

املختيص.
وأضياف املميرض اليذي يعميل يف أحد 
أن  باملدينية،  الحكوميية  املستشيفيات 
هنياك بعيض األنواع مين األدويية املهمة 
ارتفياع  ويؤثير  متوفيرة،  غيري  صيارت 
أسيعار اليدواء عيى إمكانيية رشائه من 

قبيل السيكان.
ويعييش سيكان محافظية درعيا، كحال 
معيشيية  أوضاًعيا  السيورين،  بقيية 
صعبية، خصوًصيا يف ظل تيدين القدرة 
الرائيية لليرية السيورية، وثبيات قيمة 
الدولية  مؤسسيات  ملوظفيي  الرواتيب 
دوالًرا(.  28( ليرية  أليف   100 بحيدود 

وصيار املرييض يخصيص ميزانيية قيد 
تسيتهلك نصيف دخليه الشيهري كثمين 

دواء فقيط.

غياء أسيعار األدويية دفع بعض سيكان 
إىل طيب  متزاييد  بشيكل  درعيا  مدينية 
األعشياب لعياج األميراض اليوميية، مع 
اسيتمرار األزمية االقتصاديية يف عميوم 

سيوريا وضعيف قيمية الليرية.
وميع ارتفياع أسيعار العقاقيري الطبيية 
واألدويية يف الصيدليات، يتوافد السيكان 
عيى محيال بييع األعشياب والبهيارات 
التيي تُسيتخدم يف العياج، فيام يسيمى 

البديل. بالطيب 
ولكين املميرض حيذر مين خطيورة ذلك 
إن "طيب  وقيال  املرييض،  حيياة  عيى 
بدييًا،  يكيون  أن  ميكين  ال  األعشياب 
خصوًصيا أن العاملين فييه ال ميتلكيون 

فنيية يف تحضيريه".  خيربات طبيية 

ضعف الرقابة
ضعيف الرقابة عيى أسيعار الصيدليات 
يلعيب دوًرا كبريًا يف رفع األسيعار دون 
أغلبيية  تلتيزم  ال  إذ  رسيمية،  ضوابيط 
الصيدلييات، خصوًصيا يف رييف درعا، 
تضيع  وإمنيا  الصحية،  وزارة  بأسيعار 
هاميش ربح عرب شيطب السيعر املعتمد 
مين قبيل اليوزارة، ووضع سيعر جديد.

وامليواد  األدويية  يف  الكبيري  النقيص 
داخيل  أنواعهيا  اختياف  الطبيية عيى 
دفيع  درعيا،  مدينية  يف  الصيدلييات 
السيوداء  السيوق  إىل  للتوجيه  األهيايل 
بأضعياف  أدويتهيم  عيى  للحصيول 
وزارة  قبيل  مين  املحيددة  األسيعار 

. لصحية ا
العامليية،  الصحية  منظمية  وأشيارت 
يف 5 مين كانيون الثياين الحيايل، إىل 
 12.2 سييكون   ،2022 عيام  يف  أنيه 
املسياعدة  إىل  بحاجية  ملييون شيخص 
الصحيية، من بن هيؤالء أربعية ماين 
نيازح، و1.33 ملييون طفيل دون سين 
 503.000 ذليك  يف  )مبين  الخامسية 
ملييون سييدة  متوقعية(، و3.38  والدة 

 .)49  15-( اإلنجياب  عمير  يف 
ووجهيت املنظمية نيداء طارئيا لتوفيري 
257.6 ملييون دوالر لتلبيية االحتياجات 
الصحيية الحرجة يف سيوريا، والحفاظ 

عيى الرعايية الصحيية األساسيية، مبيا 
"كورنيا  لفيريوس  االسيتجابة  يشيمل 
وتقدييم   ،)19 )كوفييد-  املسيتجد" 
الخدميات املنقيذة للحيياة وبنياء نظيام 

صحيي ميرن. 
منظمية  عين  صيادر  تقريير  وبحسيب 
األغذيية والزراعية التابعة لألميم املتحدة 
)فاو(، عيام 2021، فإن أخطيار انعدام 
العيام  ارتفعيت خيال  الغيذايئ  األمين 

. يض ملا ا
و19  بسيوريا  يحييط  التقريير،  ووفيق 
دولية أخرى خطير انعدام األمين الغذايئ 
سيوء  إىل  بعميق  يشيري  ميا  الحياد، 
الوضيع املعييش وقسيوته عيى املجتمع 
اليذي يسيتيقظ يوميًيا عيى  السيوري، 
تبايين يف سيعر رصف الليرية السيورية 
يف  وارتفياع  األمرييي،  اليدوالر  أميام 
التيي  الغذائيية  وامليواد  السيلع  أسيعار 
بيدًءا  تأمينهيا،  يف  صعوبية  يواجيه 

الخبيز. برغييف 

إحدى الصيديليات السورية- آب 2019 )صفحة "صيدلية الشفاء" عبر "فيس بوك"(

فاتورة الّدواء في درعا.. 
مرضى يختصرون الوصفة وآخرون حياتهم مهددة

"كل النجاحات في حياتي، وفي كل خطوة أخطوها، يبقى هدفي األول أن أثبت للمجتمع الذي ما زال ينبذ المكفوف، أننا قادرون على أن ننتج، وأن نكون جزًءا من 
نجاحات المجتمع"، بهذه الكلمات اختصرت خلود الحجي )36 عاًما( الهدف الذي أمضت معظم سنوات عمرها بالعمل للوصول إليه.  
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قيررت سيناء محميد )27 عاًميا( رشاء 
الذهيب مين أحيد صاغية  مصياغ مين 
الصائيغ  أن  لتكتشيف  الرقية،  مدينية 

سيورية  ليرية  أليف   200 زييادة  يرييد 
كأجيرة صياغية، فوق قيمتيه البالغة نحو 
ملييون ونصيف ملييون ليرية سيورية. 

تيرى سيناء أن املبلغ "كبري جيًدا"، فليس 
خاتيم  صياغية  تصيل  أن  املعقيول  مين 

وحليق مين الذهيب إىل 200 أليف ليرية 
سيورية، بحسيب ما قالتيه لعنيب بلدي.
ويبيدي زبائين ملحيال بييع الذهيب يف 
مدينة الرقة شياميل سيوريا اسيتياءهم 
مين ارتفاع صياغية الذهب عنيد رشائه، 

يف ظيل عيدم وجيود جهة رسيمية يف 
املدينية تحيدد مثين الصياغية، وتراقب 

تجيارة املعيدن األصفر.
وقيال سيكان تحدثيوا إىل عنيب بلدي، 
إن الكثيري مين النياس كانيوا يلجيؤون 
أوقيات  يف  نقودهيم  الدخيار  للذهيب 
سيابقة، لكين هيذا الخييار تراجيع مع 
ارتفياع قيمة الصياغية التيي يتقاضاها 

تجيار الذهيب يف املدينية.
مبدينية  الذهيب  بييع  محيال  وترتكيز 
اليذي  أبييض  تيل  شيارع  يف  الرقية 
إىل  الرئييس،  املدينية  سيوق  يعتيرب 
يف  املوجيودة  املحيال  بعيض  جانيب 
القوتيي  وشيارع  املنصيور  شيارع 

املدينية. وسيط 
ويضييف الصاغية أجيوًرا إىل صياغية 
التيي  األسيعار  ميع  تتناسيب  الذهيب 
الربيح  لهيم  لتؤّمين  بهيا،  اشيرتوا 
األسيايس، بحسيب ميا قاليه تجيار يف 

بليدي. لعنيب  املدينية 
عياء حياق )44 عاًميا(، ميليك محيًا 
لبييع الذهيب بشيارع تيل أبييض، قال 
قيمية  ارتفياع  إن سيبب  بليدي،  لعنيب 
رصف  سيعر  لتخبّيط  يعيود  الصياغية 
أميام  السيوق  يف  السيورية  الليرية 

األجنبيية. العميات 
وأضاف عياء أن اللرية السيورية فقدت 
قيمتهيا يف التعاميات التجاريية، لذلك، 

مين حيق الصاغية ورشائيح اقتصاديية 
التيي  الخدميات  قيمية  رفيع  أخيرى 
تقدمهيا لتأمين الربيح املفيرتض لهيا.

بتشيكيل  الرقية  تجيارة  غرفية  وتعنيى 
االتحيادات والنقابيات التجاريية ومنها 
وجمعيية  التجاريية،  األصنياف  اتحياد 
تليك  إحيدى  هيي  الذهيب  صاغية 
يف  عضيو  قاليه  ميا  وفيق  النقابيات، 
"اللجنية االقتصاديية" بي"مجلس الرقة 

بليدي. لعنيب  امليدين" 
وأضياف عضيو "اللجنية" )طليب عدم 
تريًحيا  ميليك  ال  ألنيه  اسيمه  ذكير 
هيذه  أن  اإلعيام(،  إىل  بالحدييث 
الجمعيية ال تيزال ال متتليك آليية لضبط 
الصاغة، بسيبب حداثة نشيأتها،  سيوق 
وعيدم التيزام تجيار الذهب باالنتسياب 
والتعلييامت  القوانين  اتبياع  أو  إليهيا، 

تصدرهيا. التيي 
وتعيد جمعييات صاغية الذهيب الجهية 
املسيؤولة عين تحدييد أجيور الصياغة، 
وهيي الجهية املسيؤولة عين إدارة هيذا 
الحرفيين  مين  كثيريًا  لكيّن  القطياع، 
بقراراتهيا  يلتزميون  ال  السيورين 

عنهيا.  الصيادرة  والنيرات 
سيوريا  يف  الذهيب  أسيعار  وتتأثير 
رصف  وسيعر  العامليي  الذهيب  بسيعر 
العميات  أميام  السيورية  الليرية 

. جنبيية أل ا

واجهة أحد محالت الصياغة في شارع المنصور بالرقة- 5 كانون الثاني 2022 )عنب بلدي/حسام العمر(

أجور الصياغة ترتفع.. 

زبائن الذهب في الرقة مستاؤون  

إدلب - أنس الخولي

تفاقميت ظاهيرة ارتفياع نسيبة البطالية 
يف إدليب، التيي تخضع لسييطرة حكومة 
معانياة  معهيا  وازدادت  "اإلنقياذ"، 
سيكان املنطقية، لتيرتك آثاًرا سيلبية عى 
ظيل  يف  خصوًصيا  املحافظية،  مجتميع 
ارتفياع األسيعار وتردي الوضيع املعييش 

للسيكان.
أحميد العيي )28 عاًما(، من أبنياء مدينة 
إدليب، قيال لعنيب بليدي، إنيه يبحث عن 
عميل بأجير ثابيت منيذ عامين ومل يجد 
حتيى اآلن، "أضطر للعمل مياومة حسيب 
أعميل يف سيوق  يوًميا  الفيرص،  توفير 
وأقعيد  آخير،  الهيال، ويوًميا يف ميكان 
أغليب األييام دون عميل، وال نتمّكين مين 

سيد حاجاتنيا األساسيية".
أميا ماهير عيز الديين )37 عاًميا(، وهيو 

البطالية  املدينية، فيريى أن  مين سيكان 
بقنياع  "تتخفيى  الحياالت  بعيض  يف 
عميل غري ُمجيٍد، ال يُدخيل ميردوًدا ماديًا 
ميكين من خاليه أن يعييش الفيرد حياة 
كرمية أو عيى األقل أن يوفر املسيتلزمات 

الروريية".
األعيامل  عين  أمثلية  الديين  عيز  ورضب 
"غيري املجديية"، كوضيع "بسيطة" عى 
األرصفية، أو العميل عيى سييارة أجيرة، 
أو بييع املحيارم عيى الطرقيات، مشيريًا 
إىل أن أبنياء مدينية إدليب يتجهيون إىل 
هذه األعيامل، التيي تتزايد باسيتمرار مع 
ضعيف القيوة الرائية للمواطين، كخيار 

أفضيل مين البقياء دون عمل.

أسباب مباشرة وغير مباشرة 
يف  البطالية  انتشيار  أسيباب  تتعيدد 
بغيياب  مرتبيط  هيو  ميا  بينهيا  إدليب، 

املشياريع االقتصاديية وأدوات اإلنتاج يف 
املنطقية، ومنهيا متعلق بظيروف الحرب 
العامية. واملرافيق  األسيواق  واسيتهداف 
االقتصاديية  الشيؤون  يف  الباحيث 
واإلداريية سيامر منيى، ميّز بين نوعن 
بحسيب  فهنياك،  البطالية،  أسيباب  مين 
قوله، أسيباب مبيارشة كاسيتهداف البنى 
واملراكيز  األسيواق  واسيتهداف  التحتيية 
الحيويية من قبل قيوات النظام السيوري 
هجيرة  إىل  أدى  اليذي  األمير  وروسييا، 
رؤوس األميوال واملشياريع إىل الخيارج، 
باإلضافية إىل عيدم وجود قوانين إدارية 
وأميان نسيبي، ميا أدى إىل عدم تشيجيع 

االسيتثامر. 
بليدي،  عنيب  إىل  حدييث  يف  وأضياف، 
أن مين األسيباب غيري املبيارشة النتشيار 
البطالية يف إدليب، اعتيامد الشيباب عى 
املسياعدات اإلنسيانية، وعيدم التفكري يف 
إنشياء مشياريع صغيرية، وعيدم وجيود 
حكومية تشيجع هيذه املشياريع، إضافة 
يف  الرتكيية  الدولية  عيى  االعتيامد  إىل 

اسيترياد مختليف أنيواع السيلع.
عيى  املنطقية  اعتيامد  أن  إىل  وأشيار 
االسيترياد، ولّيد القناعية بعيدم االعتيامد 

املحيي. اإلنتياج  عيى 

أخطار تهدد بفوضى
الشيؤون  يف  والباحيث  الحقوقيي 
االجتامعيية محميد السيامة، تحيدث إىل 
عنيب بليدي عين أخطيار البطالية، وقال 
إن البطالية مين أخطير الظواهر السيلبية 
يف املجتميع، وبالنسيبة إىل األفيراد تؤثّر 
الشيباب،  نفسيية  عيى  سيلبي  بشيكل 
وتسيبّب العجيز املعنيوي وعيدم القيدرة 
عى اليزواج، وكيرة التفكيري بالهجرة أو 

الكسيب غيري امليروع. 

أميا آثيار البطالية عيى األرسة، بحسيب 
السيامة، فهيي توليد شيعوًرا بالنقيص 
وعيدم الثقية ليدى رب األرسة، وارتفياع 
نسيب الطاق، جيراء عيدم متّكين الزوج 
الروريية،  االحتياجيات  تأمين  مين 
وحيدوث خليل يف العاقيات االجتامعيية 
تفيّكك  إىل  ييؤدي  ميا  األقيارب،  بين 

املجتميع. 
إىل  بالنسيبة  أنيه  السيامة  وأضياف 
تيردي  إىل  البطالية  تيؤدي  املجتميع، 
االهتيامم  وعيدم  الصحيية،  الخدميات 
وبيروز  املجتميع،  وتخلّيف  بالتعلييم 
الفقير، وانتشيار ظاهرة التسيّول، كام أن 
عيدم انشيغال اإلنسيان بأعيامل والفراغ 
الشيباب يزييدان مين معيدل  يف حيياة 
الجرميية واالنحيراف األخاقيي، ويصبح 

بالفيوىض. مهيدًدا  املجتميع 

غياب الحلول 
الباحيث يف الشيؤون االقتصادية سيامر 
مين  للحيّد  حليول  عيدة  اقيرتح  منيى، 
البطالية، قائيًا إنيه ال بيد أواًل مين العمل 
ونظيام  نسيبي  اسيتقرار  تحقييق  عيى 
ويشيجعهم،  املسيتثمرين  يسياعد  إداري 
وإزالية العقبيات التيي تواجيه املشياريع 
االقتصاديية، وخليق بنية تحتية مسياعدة 

عيى القييام باملشياريع الصناعيية.
كيام يجب، بحسيب منيى، رفيع الرائب 
عين اسيترياد امليواد األوليية والصناعية، 
ووضيع قييود عيى املنتجات املسيتوردة 
الجاهزة، واسيتبدال امليواد نصف املصنعة 
بها ليتيم إنتاجها يف إدلب بشيكل نهايئ، 
وبالتيايل خليق املزييد من فيرص العمل، 
الداعمية  والجهيات  املنظيامت  وتوجييه 
نحيو متويل ودعم مشياريع اسيتهاكية، 

بيداًل مين املشياريع اإلغاثية. 

فرص عمل ووعود "الجوالني" 
تحريير  لي“هيئية  العيام  القائيد  كان 
الشيام”، “أبيو محميد الجيوالين”، وعد 
بتوفيري فيرص خيال السينوات املقبلية، 
يف أثنياء فعاليية افتتياح طرييق حليب- 
7 مين كانيون الثياين  بياب الهيوى يف 

الحيايل.
مناًخيا  سييصبح  “املحيرر”  إن  وقيال 
كبيرية  واسيتثامرية  اقتصاديية  وبيئية 
جيًدا، وإن "الثيورة خرجت لنييل الحرية 
والكرامية، وتحققيت الحريية مين خال 
القيوة العسيكرية، أما الكرامة فسيتتحقق 
مين خيال املشياريع االقتصاديية التيي 
باملسيلم"،  تلييق  كرميية  حيياة  متنيح 

"الجيوالين". تعبيري  بحسيب 
وتعّهيد “الجيوالين” بتوفيري ميا يقارب 
ثياث  خيال  عميل  فرصية  أليف   100
سينوات، وبناء مشياريع “تلييق بالثورة” 
كل بضعية أشيهر، مؤكيًدا أهميية إنشياء 
هيذه املشياريع للييد العاملة، وميا تتيحه 
مين فيرص عمل متنيح للفيرد نييل قوت 

. مه يو
تريحيات  عيى  كثيريون  يعيّول  وال 
"الجيوالين"، ويعتربهيا مراقبيون نوًعيا 
السياسيية  والرسيائل  التسيويق  مين 
للخيارج والداخل، بيأن "تحرير الشيام" 
ال تشيّكل تهدييًدا لأليديولوجييا املناهضة 

للتطيرف.

ارتفعيت خيال  البطالية  وكانيت نسيبة 
عيام 2021 إىل نحيو %80 يف محافظة 
إدليب، بحسيب بيانيات فرييق "منسيقو 
انتقيادات  وسيط  سيوريا"،  اسيتجابة 
لحكومية “اإلنقياذ” التيي تسييطر عيى 
اإلدارة املدنيية، لعيدم توفيري فيرص عمل 

عادلية ملين يحتاجيون إليهيا.

استمرار الحرب واقتصاد اإلغاثة ينشران البطالة في إدلب  

الحياة اليومية في أسواق مدينة إدلب- كانون الثاني 2021 )عنب بلدي(

"أغلب األيام ال تتوفر فرصة للعمل وال نتمّكن من سد الحاجات األساسية. البطالة تتخفى وراء أعمال غير مجدية أصاًل"، هكذا يصف شبان عاطلون 
عن العمل في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، لعنب بلدي، معاناتهم مع قلة فرص العمل في المدينة.  

https://www.enabbaladi.net/archives/540137
https://www.enabbaladi.net/archives/540137
https://www.enabbaladi.net/archives/540158
https://www.enabbaladi.net/archives/540158
https://www.enabbaladi.net/archives/540158


07 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 517 - األحد 16 كانون الثاني/ يناير 2022
فعاليات ومبادرات

حصيلة الضحايا المدنيين

13.4  شخص بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية العاجلة
مليون

تمويل مفوضية شؤون الالجئين يبدأ اعتباًرا من 10 من كانون الثاني

465.2  مليون دوالر حجم الدعم المطلوب خالل عام 2022
%2 فقط نسبة التمويل، بينما تنتظر المفوضية تمويل %98 الباقية

طلبت المفوضية أكثر من 628 مليون دوالر في عام 2021، 
بينما حصلت فقط على 190 مليوًنا

يعمل لدى المفوضية 489 موظًفا

 427 موظًفا سورًيا

 62 موظًفا أجنبًيا

"UN" 2022 :المصدر

حجم الدعم المطلوب لتلبية 
االحتياجات اإلنسانية في سوريا عام 2022

لدى المفوضية 8 مكاتب في سوريا
المكتب الرئيس في دمشق

3 مكاتب فرعية في حلب، حمص، القامشلي
2 )مكتبان ميدانيان( في طرطوس، السويداء

2 )نقطتان ميدانيتان( في دمشق، دير الزور

حلب

حمص

دمشق

دير الزور

القامشلي

طرطوس

السويداء
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نبيل محمد

مثري لالستغراب هذا اإلرصار عىل 
إنتاج أجزاء جديدة من أعامل 

تلفزيونية سورية نالت يف يوم 
من األيام شعبية مبنية عىل حداثة 

طرح تلك األعامل، أو عىل جرأتها 
حني كان للجرأة شكل ومعايري 

يف السجن السوري الكبري، فتعلَّق 
الجمهور بأجزائها األوىل، ثم تحّولت 
إىل ما يشبه القدر املحتوم عاًما بعد 
عام، وتحّول إنتاجها السنوي إىل ما 

يشبه محاولة بث الروح يف جسد 
مّيت، فيرص املنتج واملخرج وجميع 

الكوادر عىل إقناعك بأن العمل مستمر 
ويحافظ عىل جودته، فيام سلبية 

شعورك تجاهه تزداد وتأخذ مفعوًل 
رجعًيا بحيث تبدأ بانتقاد وكره قدميه 
إضافة إىل جديده. هكذا متاًما يحدث 

مع "بقعة ضوء"، املسلسل الذي دخل 
جزؤه الـ15 مرحلة التصوير مؤخًرا، 

بعد أن استقدم منتجوه ستة مخرجني 
للعمل فيه.

املخرجون الجدد يف "بقعة ضوء" 
هم من األسامء الجديدة يف عامل 

اإلخراج، أسامء بعضهم ل تبدو غريبة 
عن األذن، فهي أسامء أبناء مخرجني 

سوريني، كعمرو حاتم عيل ومجيد 
باسل الخطيب، أما الباقون فعلّها 

تجربتهم اإلخراجية األوىل، سُيطلب 
منهم كام طُلب خالل السنوات 

السابقة من أسالفهم يف العمل ذاته، 
تجديد املسلسل، وإخراجه بحلّة تعيده 

إىل جمهوره، الذي يفرتض منتجو 
العمل أنه ما زال متمّسكًا به، أو حاماًل 

إرثه يف وجدانه منتظًرا من يعيد إليه 
حيويته.

ل شك أن آلًفا من متابعي، بل 
وعشاق، "بقعة ضوء" يف أجزائه 

األوىل، مل يشاهدوا األجزاء األخرية 
التي بُثَّت منه خالل السنوات السابقة، 

والتي مل تلَق ل إقباًل ول نقًدا 
وتقيياًم، حتى إنه عند استعادتها 
عرب "يوتيوب"، سيخطر عىل بال 

املشاهد سؤال ل يشء سواه، "كيف 
مّر كل هذا دون أن يعّقب عليه أحد؟"، 

فام تضّمنته األجزاء السابقة خاصة 
من املوسم التاسع فصاعًدا، تضّمن 
مستوى من الرداءة غري املستغربة 

كونها أصابت مسلسالت عّدة بل 
ولعلها أصابت الدراما السورية ككل، 

إل أنه يحمل يف طياته أيًضا معنى 
ووظيفة الكوميديا التي يريدها 

النظام السوري بعد 2011.
قّدم "بقعة ضوء" خالل ستة 

مواسم، ول بد أنه سيقدم خالل 
املوسم املقبل، كل ما يخطر عىل 

بال أي مشاهد سوري من رسائل 
سياسية يكرر النظام السوري بثها 

عرب قنواته وألسنة أبواقه، يف "بقعة 
ضوء" ميكنك أن تجد نظريات خالد 

العبود، وسفاهة بسام أبو عبد 
الله، وكذب بثينة شعبان، وبكائيات 

بشار الجعفري، مسلسل يف كل 
لوحة تحمل مضمونًا سياسًيا أو 

حتى اجتامعًيا تجد حضوًرا لقوالب 
النظام الجاهزة يف فهم األشياء 

وتصدير مصطلحاته ونظرياته 
عنها، أما مساحة النقد التي كانت 

أساًسا هي الثيمة التي نال عليها 
املسلسل شهرته يف 2001 و2002 
وما بعدهام، فتأخذ شكل انتقادات 

الصحف الرسمية التي تحارب الفساد 

منذ نعومة أظافر الفساد ذاته.
تجربك األجزاء الجديدة من املسلسل 

عىل مراجعة الرؤية يف األجزاء 
القدمية، بل وعىل العودة إىل 

محطات أساسية يف تجربة "بقعة 
ضوء" ومشاهدتها، تلك التي كانت 

يف زمنها تطرًفا يف النقد عىل 
املستوى السوري، جرأة يستغرب 
املشاهد أحيانًا كيف مرّت، ثم ما 

إن يقرأها بسياقها وبسياق الواقع 
ح  السوري سيعرف أنها الجرأة املرصَّ

بها، املتنّفس املسموح، الذي ُمنح 

لـ"بقعة ضوء" ولـ"مرايا" وألعامل 
أخرى.

ستبتعد كمشاهد عن رؤية جاملية 
العمل متأتية من الجرأة، بل إن هذه 

الجرأة مل تعد هي صفة اللوحة 
التي تعجبك يف املسلسل، سيصبح 

إعجابًا "نوستالجًيا" بأماكن 
وقصص وشخصيات من الذاكرة، 
مبمثلني كنت تحبهم عندما كانوا 

عىل تلك الهيئة، بكوميديا كانت 
أشبه باستثناء، إذ مل تنجح الدراما 

السورية تاريخًيا بصناعة الكوميديا 

بشكل مميز. ستتذكّر أيًضا أن هناك 
كّتابًا أقبلوا عىل "بقعة ضوء" 

محاولني الكتابة بحرية، وصياغة 
لوحات ذكّية ترّمز إىل أبعد مام 

هو انتقادات بسيطة، وأن بعضهم 
غّيبته سجون األسد بعد اندلع الثورة 

كالكاتب عدنان الزراعي، الذي عرف 
الجمهور اسمه يف لوحات املسلسل 

الذي سيجد اليوم يف موسمه 
الجديد كّتابًا كرثًا قادرين عىل كتابة 

اللوحات الناقدة، فام أسهل هذه 
الكتابة يف سوريا اليوم.

إبراهيم العلوش 

يف 12 من كانون الثاين الحايل، 
افتتح النظام مركزا لـ"التسويات" 
يف بلدة السبخة، مبرشًا أبناء الرقة 

بعودة صور بشار األسد، ولكنها هذه 
املرة مصحوبة بصور لبوتني مع صور 

ومتاثيل لقاسم سليامين.
ومثل معظم املدن السورية، بدأ النظام 

يف النصف الثاين من عام 2011 
بتدمري محافظة الرقة ممهًدا الطريق 
لوصول "جبهة النرصة" و"داعش"، 

وها هو اآلن يحاول أن يعود من جديد 
مصحوبًا بقوى الحتالل الجديدة 

التي تبحث عن تعويضات ملصاريفها 
وخسائرها خالل منارصتها لقوات 

األسد التي أنجزت تدمري سوريا 
بالرباميل املتفجرة وبنرش الخوف 

والرعب. وقد قامت تلك القوات 
بتهجري معظم أبناء الرقة أسوة 
بنصف سكان سوريا، الذين تم 

تهجريهم من بيوتهم يف أثناء تصدي 
النظام و"شبيحته" للمؤامرة املريخية 

عىل عرش آل األسد!
هذه اإلعالنات عن "التسويات" 
ليست إل محاولة لبتزاز الناس، 

فـ"التسويات" التي أدارها النظام يف 
املحافظات األخرى مل تجلب ألبنائها 
إل املزيد من الخراب والجوع، ودرعا 

خري مثال عىل انتشار الغتيالت 
والعتقالت، وهي مثال واضح 
عىل تراجع النظام عن كل بنود 

"التسويات" ووعودها، رغم أنها 
كانت بكفالة روسية هناك وبكفالة 

إيرانية يف أماكن أخرى.
يف آذار عام 2013، خرجت قوات 
النظام من مركز مدينة الرقة بعد 

حوايل سنتني من القصف املدفعي 
والصاروخي ضد أهايل املدينة 

وممتلكاتهم، وقد فشلت خطة النظام 
يف وأد ثورة السوريني بدًءا بشعار 
"دبابة أمام كل بيت"، وصوًل اىل 
شعار "األسد أو نحرق البلد"، ذلك 

الشعار الذي يلخص كل خيبات النظام 
وعدائه للشعب السوري الذي خرج 
مطالًبا بحريته من عبودية مزرعة 

األسد التي سّورها حافظ األسد 
بإحكام طوال 30 عاًما من العنف 

والحتقار العلني إلرادة السوريني!

مل يحزن أبناء الرقة عىل خروج 
النظام منها، واملعركة األخرية التي 

دارت بني عنارص املخابرات و"جبهة 
النرصة" مل تكن تعني أبناء الرقة، 

فال "جبهة النرصة" ول "داعش" من 
بعدها هي حاملة األمل الجديد الذي 

يبحث عنه السوريون، ول عنارص 
املخابرات، آخر املنسحبني، كانوا 

ممن خدموا الرقة أو احرتموا أهلها، 
بل إن تاريخهم كان معروًفا للجميع 

يف احتقار الناس، ويف العتقال، 
والتنكيل، والبتزاز، ونرش النفاق من 
خالل إجبار السكان عىل الهتاف يف 

املسريات ويف التجمعات، ومتجيد 
القيادة "الحكيمة" التي أنتجت أخريًا 

كل هذا الخراب!
اليوم أيًضا تأيت "تسويات" النظام 

يف محاولة إلعادة التحالف مع "قوات 
سوريا الدميقراطية" )قسد( التي 

يديرها حزب "العامل" الكردي، الذي 
كان زعيمه عبد الله أوجالن حليًفا 

لحافظ األسد، ول يزال قياديّو الحزب 
يعلنون تحالفهم السرتاتيجي مع 

النظام، رغم الخالفات املصطنعة التي 
يديرونها بينهم من أجل الحصول عىل 

املكاسب املتبادلة.
ورغم وجود الطرفني عىل طريف 

نقيض يف الحروب السورية، فإن 
مصالحهام تكاد تكون متطابقة، 

فحزب "العامل" الذي يعادي الثورة 
السورية، يتحالف مثل نظام األسد 

مع إيران وروسيا، ول يهم الطرفني 
إل استمرار مصالحهام التي تتجاهل 
إرادة السكان يف مناطق سيطرتهام.

استطاعت "قسد" التحالف مع 
األمريكيني يف الحرب ضد "داعش"، 

وحصلت يف العام 2017 عىل 
أجزاء من محافظتي الرقة و دير 

الزور كجوائز ترضية، وهي ليست 
معنية بتمثيل السكان بل بتوزيع 

التهم عليهم، والسيطرة عىل املوارد 
القتصادية التي تتبادلها مع نظام 
األسد علًنا عرب املعابر بينهام عىل 

ضفاف "الفرات" ويف حقول 
البرتول، باإلضافة إىل زيارات إلهام 
أحمد املتكررة لدمشق وملركز قاعدة 

الحتالل الرويس يف حميميم، وتتم 
تلك الزيارات بنصائح أمريكية، وتحت 

ضغط احتامل النسحاب األمرييك 
من مناطق رشق الفرات بأي لحظة، 

كام حدث للقوات األمريكية يف 
العراق ويف أفغانستان!

لن تدافع قوات "قسد" عن السكان 
يف رشق الفرات، ولن متنع النظام 
من دخول املدن الفراتية والنتقام 
من أهلها، ألنها تعمل مببدأ قوات 

"الزكرت" املعروف تاريخًيا يف 
منطقة الجزيرة السورية، وهي قوات 
كانت تستجلبها "املشيخات" البدوية 

للسيطرة عىل املنطقة وللتحكم 
بتابعيها، ويقابلها اليوم مصطلح 

حديث هو "املرتزقة". 

بعد أن سقطت صورة األسد يف 
2013، وبعد أن سقطت  الرقة عام 

2017، ها  صورة "البغدادي" يف 
هـي صور عبد الله أوجالن التي 

تحتل السـاحات يف الرقة تستعد 
إلخالء مكانها لصور قاسـم سليامين 

ومتاثيله التي عّمت لبنان وسـوريا 
املدعومة  التامثيل  تلك  والعراق، 

بفتـوى رشعية من قبل ماليل إيران، 
بأن مـن يعتدي عليها كأنه يعتدي 

عىل منزل اإلمام عيل! 
إيران يف منطقة الجزيرة  نفوذ 

السـورية صار قاعدة خلفية لقواتها 
يف سـوريا ولبنان، وقد أعلن وكيل 

إيران )حسـن نرص الله( أن الجزيرة 
السـورية هي نقطة انطالق الحرب 
ضـد القوات األمريكية يف املنطقة. 
وطبًعـا هذه النقطة هي مرحلة من 

مراحـل تحرير القدس بعد نقاط 
متعددة مـّرت فيها عملية تحرير 

القـدس اإليرانية، مثل تدمري مدينة 
الشام، واألحياء  القصري، وبرصى 
الرشقيـة من مدينة حلب، وغوطة 

دمشق، وقرى دير الزور والبوكامل، 
والتـي قد تصل إىل الرقة مع هذه 

"التسويات". 
وهكذا تسـتمر ميليشيات إيران 

واتجاهاتها  طريقها  بتغيري 
الوصول إىل  األخطبوطية قبل 

القدس، ورمبا سـتصل إىل هناك بعد 
أن تدّمـر كامل املنطقة العربية!

رأي وتحليل

"تسويات" النظام في ريف الرقة

"بقعة ضوء" الذي لم يمت بعد

لقطة من مسلسل "بقعة ضوء"

https://www.enabbaladi.net/archives/540125
https://www.enabbaladi.net/archives/540110
https://www.enabbaladi.net/archives/540110
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املختيص  واملوثّيق  السيوري  الحقوقيي 
بانتهياكات حقيوق اإلنسيان ضمن نطاق 
وقانيون  اليدويل  اإلنسياين  القانيون 
حقيوق اإلنسيان حسيام القطلبيي، يرى 
مهيم  رسيان  أنيور  بحيق  الحكيم  أن 
معنويًيا وأخاقيًيا، ألنيه أول حكم يصدر 
عيى مرتكب انتهياكات لحقوق اإلنسيان 
يف سيوريا منذ اسيتقالها حتيى اليوم، 
رغيم ميا شيهده التارييخ السيوري مين 

فظائيع متتاليية.
مين ناحيية أخيرى، وبالنظير إىل حجيم 
هيذه الفظائيع نفسيها، اعتيرب القطلبيي 
للغايية"،  األهميية  "ضئييل  الحكيم  أن 
مين  جيزًءا  حيال  بيأي  يشيّكل  ال  ألنيه 
والبنياء  للعدالية،  شياملة  اسيرتاتيجية 

للغايية. محيدود  علييه 
إىل  حديثيه  خيال  القطلبيي،  ويرجيع 
عنيب بليدي، ضآلية أهميية هيذا الحكيم 
أن  إىل  األول،  السيبب  إىل  باإلضافية 
أنفسيهم ال ميتلكيون مسيار  السيورين 
يف  يسيهمون  وال  العدالية،  تحقييق 
صياغتيه، إال من خيال دورهم كشيهود 
الكاملية  امللكيية  مقابيل  يف  وضحاييا، 
السييايس  وللقيرار  دوليية  ملنظيامت 

األملياين.
إىل  األقيل  عيى  ضحيية   17 وانضيم 
بصفتهيم  رسيان  أنيور  محاكمية 
لهيذه  ويحيق  متضامنين"،  "مدعين 
املحاكمية،  حضيور  وملحاميهيا  الفئية 
وطليب معلوميات عن وضيع اإلجراءات، 
املحكمية،  يف  اإلفيادات  وإعطياء 
قبيول  وطليب  امللفيات،  إىل  والوصيول 
عيى  أسيئلة  وطيرح  إضافيية،  أدلية 

والخيرباء. الشيهود 
"يشيّكل  رسيان  أنيور  عيى  والحكيم 

عنوانًيا عريًضيا لعجيز العدالية الدوليية 
أميام املليف السيوري، وتقدميهيا بدائل 
رسيعية ومجتيزأة من نوع هيذا الحكم"، 
وهيو أيًضيا يشيّكل جيزًءا مين "مسيار 
ومنيط يتيم تكريسيه ملحاكيامت لهاربن 
مختلفية  عناويين  تحيت  وخارجين، 
مين املنظومية والهيكليية اإلجراميية يف 
السيوري،  الحقوقيي  وفيق  سيوريا"، 
وضمين هيذه املعياين كلهيا، فالحكم هو 
"عنيوان عجز كبري عين العدالية بدل أن 

يكيون عنيوان انتصيار لهيا".
بشيأن  املتوفيرة  والبيانيات  املعلوميات 
انتهياكات حقيوق اإلنسيان يف سيوريا، 
مل تسياعد عى إحيراز تقيدم يف الجهود 
عيى  العدالية  تحقييق  نحيو  الدوليية 
والحاليية،  املاضيية  الدوليية  الجرائيم 
ألنهيا )سيوريا( ليسيت دولية طرفًيا يف 

الدوليية". الجنائيية  "املحكمية 
حكومية  تقبيل  مل  حيال  يف  ولذليك، 
النظيام السيوري واليية املحكمية للنظر 
يف الجرائيم التيي ارتكبتها خيال العقد 
األخيري طوًعا، سيتضطر املدعيية العامة 
يف هيذه املحكمية إىل إحالية الوضع يف 
سيوريا إليهيا مين قبيل مجليس األمين، 

حتيى تفتيح تحقيًقيا هنياك.
ويف 2014، اسيتخدمت روسييا والصن 
قيرار  عيى  اعرتاًضيا  "الفيتيو"  حيق 
منيح  شيأنه  مين  كان  األمين  ملجليس 
املدعيية هيذه الواليية، األمير اليذي حال 
دون القييام بيأي خطيوات عيى طريق 
لحكومية  الحقيقيية  املحاسيبة  ضيامن 
ميا  خارجهيا،  أو  سيوريا  يف  النظيام، 
أسيهم يف وقوع مزييد مين االنتهاكات.
ويف ظيل تعطّيل مسيار العدالية الدويل 
اإلنسيان  حقيوق  انتهياكات  لضحاييا 

الحقوقيية  املراكيز  سيعت  سيوريا،  يف 
السيورية واألوروبيية نحيو التحقيق يف 
القضائيية  واملاحقية  االنتهياكات،  تليك 
مين  محيدود  قيدر  إلحيراز  ملرتكبيهيا، 
محليية  محاكيم  وذليك ضمين  العدالية، 

أوروبيية.
وأحداثهيا  "كوبلنيز"  محكمية  مسيار 
بإمكانيه أن يكيون باليغ األهميية، وفيق 
القطلبيي، لكين هيذه األهميية مروطة 
بإمكانيية اسيتخاص دروس قد تشيّكل 
بنياء  باتجياه  تدفيع  مبكيرة"  "بروفية 
اسيرتاتيجية حقيقيية ملليف العدالية يف 

سيوريا.
كذليك فيإن أهميية الحكيم ضد رسيان 
الصحيحية  القيراءة  عيى  تتوقيف 
املنظيامت  ودور  وشيهودها،  للمحكمية 
السييايس  الدوليية وأجنداتهيا والتأثيري 
املختلفية  واألطيراف  فيهيا،  اليدويل 
التيي تسيتثمر يف مسيار كهذا سياسييًا 

وماليًيا. ودبلوماسييًا 

استثمارها عن  بعيًدا  العدالة  خدمة 
"منيوذج  هيي  "كوبلنيز"  محاكمية 
جييد للقيياس علييه" بخصيوص حريية 

القطلبيي. بيرأي  املتاحية،  النقياش 
النقيد املمكين ملسيارات تتعليق مبصيري 

هيو  الضحاييا  آالف  مئيات  حقيوق 
رضورة يف أي عمليية قضائيية ميكن 

دون  املسيتقبل،  يف  تحيدث  أن 
وتصعييد  السييوف  "إشيهار 

لغية عنيفية تحتميي 

بعناويين كيربى وتابوهات مسيبقة، بأن 
ال صيوت يعليو فيوق صيوت املعركية".

مجيااًل  العدالية  تشيّكل  أال  يجيب  كيام 
مبادئهيا  خيارج  ملصاليح  اسيتثامريًا 
بيه  أوىص  ميا  بحسيب  ونصوصهيا، 
منياخ  إىل  بحاجية  هيذا  وكل  القطلبيي، 
األمير  يشء،  كل  لنقياش  حير  وفضياء 
اليذي "مل يكن بيأي حيال ويف أي وقت 
متاًحيا خال مسيار محكمية )كوبلنز(".

مل  املحاكمية،  خيال 
األميور  تير 

كيام هيو مأميول لهيا، بوجيود قصيور 
يف جوانيب عيدة، منها تضيارب إفادات 
بعيض الشيهود، الذيين أدلوا بشيهادات 
رسيان  أنيور  دور  حيول  متباينية 
أثنياء  يف  اإلنسيان  حقيوق  بانتهياكات 
الفيرع  يف  التحقيقيات  قسيم  رئاسيته 
 2011 الثياين  كانيون  منيذ   ،"251"

.2012 أيليول  حتيى 

العلييا  اإلقليميية  املحكمية  يف  احتشيدت 
كوبلنيز، جنيوب غيريب أملانييا، عيرات 
الفيرع  يف  التعذييب  ضحاييا  قصيص 
"251"، التابيع إلدارة املخابيرات العامية 
)أمين الدولية( بدمشيق، كانيت مهمتهيا 
الوحييدة خال عام ونصف مين املحاكمة، 
ألول  االعيرتاف،  تسيتجدي  تجيارب  رسد 
قضائيية،  جنائيية  مبسيؤولية  ميرة، 
تتحّملهيا أجهيزة املخابرات السيورية، عن 
حقيقية بديهية لطامليا عرفها السيوريون، 
وهيي التعذييب الجسيدي والنفيي بحق 
والقتيل  للسيلطة،  املعارضين  املدنيين 

تحيت التعذييب.
يف  انتهيت  التيي  "كوبلنيز"،  محاكمية 
13 مين كانيون الثياين الحيايل، بإصدار 
الحكيم الثياين ضيد الضابط السيابق يف 
املخابيرات العامية السيورية أنور رسيان 
)58 عاًميا(، بالسيجن املؤبيد )15 عاًميا 

عيى األقيل(، أظهرت إفيادة شيهود قالوا 
 ،"251" الفيرع  داخيل  احتُجيزوا  إنهيم 
أن  بعيد  متشيابهة  تجيارب  وعاشيوا 

أوقفتهيم قيوات األمين.
ومبوجيب القانيون األملياين، فيإن الحكم 
املؤبيد يعنيي السيجن مليدة غري محيددة، 
 15 بعيد  اليراح  إطياق  إمكانيية  ميع 

عاًميا، مبوافقية قيايض املحكمية.
ترتبيط  بتهيم  رسيان  املحكمية  أدانيت 
فيهيا  مبيا  اإلنسيانية،  ضيد  بجرائيم 
التعذييب، و27 جرميية قتيل، و25 حالية 
العنيف الجنيي )قابلية  اعتيداء تشيمل 

. لاسيتئناف(

مين   24 يف  أصيدرت،  املحكمية  وكانيت 
بحيق  األول  حكمهيا   ،2021 شيباط 
العامية  املخابيرات  السيابق يف  العنير 
إيياد الغرييب )45 عاًميا(، بالسيجن ملدة 

السينة، إلدانتيه  أربيع سينوات ونصيف 
ضيد  جرائيم  ارتيكاب  يف  بالتواطيؤ 

نية. اإلنسيا
"إن أعظيم عميل إنسياين هيو رد العدالة 
الكاتيب  تعبيري  بحسيب  فقدهيا"،  ملين 
نتيجية  فيإن  ولذليك  فولتيري،  الفرنيي 
مين  كثيريون  انتظرهيا  التيي  الحكيم 
عيدة. دالالت  معهيا  تحميل  السيورين 

املليف  بليدي يف هيذا  تسيتعرض عنيب 
لحقوقيين  مختلفية  نظير  وجهيات 
سيورين قريبين مين أحيداث املحاكمة، 
مجتمعيات  يف  عاملين  إىل  باإلضافية 
الناجين والناجييات مين سيجون النظام 
السيوري، حيول الحكيم الصيادر بحيق 
"كوبلنيز"،  محكمية  يف  رسيان  أنيور 
باإلضافية إىل األثر الذي ميكين أن يرتكه 
عيى  عموًميا  واملحاكمية  الحكيم  هيذا 
جهيود العدالية السيورية يف املسيتقبل.

بموجب قانون  "الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي"  األلماني، يمكن للسلطات 
األلمانية أن تحقق في الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في الخارج، وأن تحاكمها 
حتى عندما ال تكون لهذه الجرائم صلة محددة بألمانيا، ويمكن إجراء التحقيقات 
في هذه الحاالت حتى وإن لم يكن المشتبه فيه موجوًدا على أراضيها أو مقيًما 

فيها.
سلطة االدعاء الفيدرالي األلماني والشرطة الجنائية الفيدرالية األلمانية، مسؤولتان 

عن التحقيق في الجرائم الخطيرة ومحاكمتها بموجب "قانون الجرائم المرتكبة 
ضد القانون الدولي."

تجربة ملهمة 
لتحسين الجهود

الناشطة السورية سما محمود تعرض صورة عمها المعتقل حيان محمود في سجون النظام السوري تنتظر مع آخرين أمام 
)AFP( 2022 محكمة "كوبلنز" الحكم ضد أنور رسالن- 13 من كانون الثاني
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ل يعترف النظام السوري بالتعذيب في مراكز العتقال التابعة له، باإلضافة إلى إنكاره 
صور "قيصر" التي سّربها مصور عسكري منشق، والتي كانت الدليل األبرز في محاكمة 

أنور رسالن.
أما الضحايا الذين يُقتلون في أقبية وسجون النظام، فيتم تسجيل سبب الوفاة بأنه 

"سكتة قلبية" أو "فشل تنفسي"، مع الحرص على توثيق الجثث عن طريق تصويرها 
وترقيمها بما يدل على صاحبها، وهو ما أدى لحًقا إلى تسريب هذا الكّم الكبير من 

الصور على يد "قيصر"، وهي 55 ألف صورة لجثث معتقلين ُقتلوا في المعتقالت.
وفي حالة قتل المعتقل تحت التعذيب، يتسلّم أهله شهادة وفاة وقد ل يتسلّمونها، وأغلب 

أهالي الضحايا لم يتسلّموا جثث أبنائهم، وقد يجَبرون على التوقيع على شهادة بأن 
"العصابات المسلحة" هي من قتلت ابنهم أو ابنتهم، مقابل تسليم الجثة.

هذه هي الطريقة الشرعية التي يفسر فيها النظام السوري كيف مات معتقلوه، ويظهر 
في هذه الحالة نمط فردي في تناقل القصص واألحاديث بين الناس حول أشكال التعذيب 

التي يتعرض لها المعتقل داخل السجن.
إل أن إدانة أنور رسالن بأربعة آلف حالة تعذيب داخل الفرع "251" بحكم قضائي 

ألماني، هو بمنزلة اختبار لمدى جّدية األدلة التي يمتلكها السوريون بشأن ملف 
المعتقلين، وجدواها في البناء عليها خالل المحاكمات في المستقبل، بحسب ما قاله 
مدير "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، محمد العبد الله، في حديث إلى عنب بلدي.

ضمن محاكمة "كوبلنز" ثمة مساحة لسرد تجارب الضحايا والناجين من السجون 
السورية بشكل جماعي وعلني، وفق ما قاله العبد الله، يستمع لهذه الشهادات قضاة، 

وتتناقلها وسائل إعالم عربية وعالمية، وهذا الحدث يعتبر سابقة في تاريخ سوريا.
كما أن حجم الشهادات التي استمع إليها القضاة كان معزًزا لشرح تفاصيل الحياة 

اليومية داخل الفرع "251"، وإدخال القضاة نسبًيا إلى صورة التعذيب في الفرع، ألن 
القضاة حين يشاهدون صور "قيصر" لن يفهموا كيفية حدوث ذلك، واألسباب التي أدت 

إلى قتل الضحية بهذه الطريقة.

لين  املحاكمية،  أهميية  الرغيم مين  عيى 
وسيائل  عيرب  أثرهيا  لتضخييم  يكيون 
اإلعيام  ووسيائل  االجتامعيي  التواصيل 
مين مصلحية الضحاييا، وفيق ميا ييراه 
الناشيط الحقوقيي محميد العبيد الليه، إذ 
قيد يخيّم عيى املجتميع اليدويل االعتقاد 
أن "العدالية قيد تحققيت وانتهيى األمر"، 
األمير اليذي يشيجع أكير بعيض بليدان 
االتحياد األورويب عيى ترحييل الاجئن 
لعيودة  محياوالت  وإجيراء  السيورين، 

العاقيات ميع النظيام السيوري.
ذكرت "اآلليية الدولية املحايدة واملسيتقلة 
لسيوريا"، أن عيدد املفقوديين منيذ بداية 
اليراع يف سيوريا يقّدر بأكير من 100 
أليف شيخص، رغيم تعيّذر التحقيق مين 

الحصيلة. دقية 
يسيتخدم النظام االختفياء القري كنوع 
مين أنيواع العقياب واالنتقيام، وميكن أن 
يطيال أقيارب لشيخص مطليوب لألمين، 
أو  األمين  عنير  يطيال  أن  ميكين  أو 
الجييش اليذي يرفض إطياق النيار عى 
املتظاهريين، يف الوقيت اليذي يوجيد فيه 
رفيض منهجي من قبل السيلطة للكشيف 
عين مصيري املعتقلين، حتيى إنيه ال يتيم 

االعيرتاف باعتقالهيم أصيًا.
املطاليب  "كوبلنيز"  محكمية  وتجاهليت 
القيري  االختفياء  بتضمين  الحقوقيية 
رسيان،  أنيور  ضيد  إضافيية  كجرميية 
ومنظيامت  شيخصيات  عيدة  طالبيت  إذ 
سيورية حقوقيية، خيال تريين الثاين 
التهمية يف  2021، بتضمين هيذه  عيام 
قامئية االتهيام ضد رسيان، مسيتندة إىل 
اعتقياد يقينيي بوجيود ارتبياط عضيوي 
واالختفياء  التعسيفي  االعتقيال  بين 
االعتقيال  مراكيز  جمييع  يف  القيري 
التابعية للنظيام السيوري، ومين ضمنها 

."251" الفيرع 
وإدراج املحكمية هيذه الجرميية بائحية 
روايية  تعزييز  كان مين شيأنه  االتهيام، 
الضحاييا والناجين الذيين اّدعيوا بوجود 
أشيخاص دخليوا دائرة مجهيويل املصري، 
بعيد أن اُعتقليوا داخيل مراكيز االحتجياز 
يجعيل  ميا  السيوري،  للنظيام  التابعية 
بالتحقييق  مطالَبًيا  األورويب  القضياء 
مبصري أولئك األشيخاص، بهدف تسيليط 
بهيا  والتعرييف  الجرميية  عيى  الضيوء 

وبنتائجهيا.
ويف قرارهيا الصيادر يف 10 مين ترين 
العامية  الجمعيية  أكّيدت   ،2021 الثياين 
لألميم املتحيدة انتشيار مامرسية االختفاء 

املشيار  االحتجياز  مراكيز  يف  القيري 
إليهيا يف تقاريير لجنية التحقييق الدولية 
الخاصة بسيوريا، مبا يشيمل، عى سيبيل 
املثيال ال الحر، الفيرع “215”، والفرع 
والفيرع   ،"235" والفيرع   ،"227"
التابيع  التحقيقيات  وفيرع   ،"251"
لي”املخابيرات الجويية” يف مطيار “املزة 

“صيدناييا". وسيجن  العسيكري”، 

االعتراف باالنتهاك الجنسي
أهميية الحكم، وفيق ما يراه مديير مبادرة 
"تعيايف"، أحميد حلميي، يف حدييث إىل 
عنيب بليدي، ال تأيت مين أهميية املحكوم 
علييه، وال مين أهميية منصبيه أو رتبتيه 
العسيكرية، أو ميدة الحكيم اليذي صيدر 
بحقيه، إمنيا تكمين يف مكافحية اإلفيات 
مين العقياب اليذي كانيت تعييش ضمن 
فلكيه جميع املؤسسيات األمنية السيورية.
كيام أُدين رسيان بحكم قضيايئ تاريخي 
باعتيداءات عامة ضد املعتقلين يف الفرع 
"251"، منهيا العنف الجنيي والتحرش 
النظيام  اسيتخدمه  ميا  وهيو  الجنيي، 
السيوري، وفق حلميي، وهيذا االنتهاك مل 
يأخذ مسياحته الكافية مين االهتامم، كون 
"وصمية العيار" واحيدة مين املشيكات 
التي تواجه املعيرّض لاعتداء الجني يف 
املجتميع بعيد إطياق رساحيه، خصوًصا 

إذا كان اميرأة.
عيى  الجنيي  االنتهياك  شيكل  وكان 
درجيات داخل مراكز االعتقال يف سيوريا، 
مثيل االغتصاب، وإدخيال أجسيام صلبة، 
والتعيري القري ملدة طويلة، والتحسيس 
األعضياء  عيى  واليرب  الجنيي، 

الجنسيية.
كيّن  السيوريات  املعتقيات  مين  النسياء 
عرضية لاعتيداءات الجنسيية يف مراكيز 
السيوري،  للنظيام  التابعية  االعتقيال 
ويشيّكل هيذا السيلوك جرميية حيرب يف 
مسيتوى  إىل  ويصيل  اُرتكيب،  وقيت  أي 
إطيار  يف  اإلنسيانية،  ضيد  الجرميية 
الهجيوم املنهجي الواسيع النطياق املوّجه 

املدنيين. ضيد 
ويف بعيض الحياالت، تعرّضيت فتييات ال 
تتجاوز أعامرهن 13 عاًميا، كّن محتجزات 
ميع البالغات، لاعتيداء الجنيي من قبل 
موظفيي السيجن وعنارص األمن، بحسيب 
لي"لجنية  التاسيع  التقريير  يف  ورد  ميا 
الخاصية  املسيتقلة  الدوليية  التحقييق 

بسيوريا".
الحقوقيين حسيام  ميع  ويتفيق حلميي 

بيأن  الليه،  العبيد  ومحميد  القطلبيي 
"الحكيم حيّول وقائيع وأحيداث التعذيب 
مين شيهادات الناجين إىل قيرار محكمة 

مسيتقبلية". ملحاكيم  قاعيدة  يشيّكل 
ومين املؤكد أن "هيذه املحاكم لين تحّقق 
الحكيم  هيذا  لكين  للسيورين،  العدالية 
حّقيق نًرا صغيريًا لهيم عى املسيتوى 
القانيوين، وخطيوة صغرية عيى طريق 

العدالية"، وفيق ميا عيرّب عنيه حلمي.
اإلنسيانية  ضيد  الجرائيم  جملية  ومين 
السيابعة  امليادة  يف  عليهيا  املنصيوص 
األسيايس"، جرائيم  روميا  "نظيام  مين 
اإلبيادة، واالختفياء القري لألشيخاص، 
والنفيي  )االسيرتقاق(،  واالسيتعباد 
للسيكان،  القيري  النقيل  أو  واإلبعياد 
مين  الشيديد  الحرميان  أو  والسيجن 
الحريية البدنية، والتعذييب، واالغتصاب، 
والدعيارة  الجنيي،  واالسيتعباد 
اإلجباريية، والحميل اإلجبياري، والتعقيم 
اإلجباري للنسياء، وأي صيورة أخرى من 

الجنيي. العنيف  صيور 

"فرصة ضائعة"
السيوري  والحقوقيي  الصحفيي  كتيب 
نرتيه  مقيال  يف  العميري  منصيور 
منظمية العفيو الدولية، بعنيوان "تأمات 
يف  السيورية  التعذييب  محاكمية  يف 
الجياين  عيى  "الحكيم  أن  كوبلنيز"، 
نتيجتيان  هيام  الضحاييا،  وتعوييض 
لإلجيراءات  متوقعتيان  أساسييتان 
بجمييع  العدالية  أنظمية  يف  القانونيية 
أن  أيًضيا  املتوقيع  ومين  العيامل.  أنحياء 
تكيون إجيراءات املحكمية نفسيها عادلة 

الضحاييا". ملجتمعيات 
وميع ذليك، "ال ميكننيي القيول إن هيذه 
هيي الحيال يف محاكمية كوبلنيز"، وفق 
املحكمية  إذ حكميت  العميري،  ييراه  ميا 
عى رسيان لكنهيا مل تعيّوض ضحاياه. 
التزاميات  اليدويل  القانيون  ويتضّمين 
اليدول  عيى  يجيب  واضحية  قانونيية 
التيرف وفًقيا لها ميع واجيب تعويض 

ضحاييا انتهياكات حقيوق اإلنسيان.  
و"يشيمل التعوييض الذي فّوتيه املدعون 
يف محاكمية كوبلنيز الفيرص الضائعية، 
مبيا يف ذليك العميل والتعلييم، واألرضار 
املاديية وفقدان الدخيل"، وفيق العمري، 
مبيا يف ذلك "خسيارة الكسيب املحتمل".
ويجيب أن يكيون هنياك أيًضيا تعوييض 
عين "األذى الجسيدي أو العقيي"، وفق 
للمسياعدة  املطلوبة  و"التكاليف  العمري، 

القانونيية أو مسياعدة الخيرباء، واألدوية 
النفسيية  والخدميات الطبيية، والخدمات 
مين  أساسيية  أجيزاء  هيي  واالجتامعيية 
أو  إعيان رسيمي  التعويضيات، وكذليك 
قيرار قضيايئ يعييد الكرامية والسيمعة 
الذيين  واألشيخاص  الضحيية  وحقيوق 
كثيب،  عين  بالضحيية  صلية  عيى  هيم 
واالعتيذار العلنيي، مبا يف ذليك االعرتاف 

بالوقائيع وقبيول املسيؤولية".

تسّلق على أكتاف المحكمة 
والضحايا

مين حييث املبيدأ، الحكيم ضيد رسيان 
جييد، وكذليك دور املحكمية، ولكين لدى 
معتقيي  لي"رابطية  املشيارك  املؤسيس 
رسيية،  ديياب  صيدناييا"،  ومفقيودي 
مآخيذ عيى ميا حصيل بشيأن محكمية 
ُحّمليت  املحكمية  أن  وهيي  "كوبلنيز"، 
أكير ميام تحتميل مين خيال تضخييم 

. نتائجهيا
عنيب  إىل  حدييث  يف  رسيية،  وأضياف 
ووصيف  القضيية،  تضخييم  أن  بليدي، 
املحاكمية بأنهيا "بوابية لتحقييق العدالة 
للناجين والناجييات، وسيتحقق العدالية 

ليكل السيورين"، جميع تليك األوصاف 
وللمحاكمية  الضحاييا  ملشياعر  أسياءت 
بحيد ذاتهيا، مين خيال "التسيلّق عيى 
أكتياف هيذه املحكمية مين قبيل بعيض 
أكتياف  عيى  والتسيلّق  الشيخصيات، 
الضحاييا، كذلك بعض األشيخاص طلبوا 
ومل  املحاكمية،  هيذه  وراء  مين  الشيهرة 

يكين هدفهيم العدالية رصاحية".
ومل تكين املنظيامت الحقوقيية السيورية 
والدوليية عى قيدر من املسيؤولية ضمن 
وجهية  مين  للمحاكمية،  معّقيد  مسيار 
نظير رسيية، إذ مل يتوجهيوا ملجتمعيات 
يضبطيوا  ومل  كاٍف،  بشيكل  الضحاييا 
توقعيات النياس مبا يتناسيب ميع حجم 
ألهميية  وعيي  هنياك  يكين  ومل  األدلية، 

. لك ذ
قبيل  مين  صيدرت  التيي  التريحيات 
بعيض الحقوقين واملنظيامت العاملة يف 
هيذه املحاكمة مل تكين منضبطية، بحيث 
رفعت سيقف توقعات الجمهيور بطريقة 
مباليغ فيهيا، األمر اليذي انعكس بشيكل 
سيلبي عيى الناجين والناجييات، وبيدا 
أنهيم يف حيرية مين أمرهيم يف الحكيم 

املحاكمة. نتائيج  عيى 

بعيًدا عن العناوين الرنانة

تضخيم المحاكمة ليس من مصلحة الضحايا

عنصر من الدفاع المدني السوري يقوم بحفر مجرى للمياه في أحد مخيمات ريف إدلب )عنب بلدي/إياد عبد الجواد(

مصارحة علنية 
بشأن التعذيب في سوريا

استندت محاكمة "كوبلنز" إلى مبدأ 
"الوالية القضائية العالمية"، الذي يشير 

إلى األطر القانونية التي تسمح للنظم 
القضائية الوطنية بالتحقيق في بعض 

الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، حتى لو لم 
يرتكبها أحد رعاياها على أراضي البلد 

أو ضد أحد رعاياها.
تستخدم بعض البلدان األوروبية، بما في 

ذلك ألمانيا وفرنسا والسويد، قوانين 
"الوالية القضائية العالمية" للتحقيق 

في االدعاءات بارتكاب جرائم خطيرة 
في سوريا. وفي حين أن من األفضل، 

من حيث المبدأ، إقامة العدالة في 
البلدان التي ُترتكب فيها الجرائم، فإنه 

ال يكون ذلك ممكًنا في كثير من 
األحيان.

"الوالية القضائية العالمية" تقّلل من 
فكرة "المالذ اآلمن" التي قد تمّكن 

مرتكبي هذه الجرائم من اإلفالت من 
العقاب، وتوجه إشارة قوية إلى طبيعة 

الجرائم األساسية وخطورتها.

المحكوم عليه بالسجن المؤبد أنور رسالن داخل محكمة "كوبلنز" جنوب غربي ألمانيا 
)AFP( 2022 خالل جلسة االستماع للحكم غير النهائي- 13 من كانون الثاني

https://www.enabbaladi.net/archives/540127
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المحكمة على المحك

مناقشة نتائج التجربة إلزامية

أنور رسالن.. من "الخطيب" إلى "كوبلنز"

"فيرع الخطييب ميا زال موجيوًدا، وهناك 
أشيخاص يتعرضيون للتعذيب فييه حاليًا. 
فقيط،  معيّنية  بفيرتة  فاعيًا  كان  أنيور 
وهيذه محاكمتيه فقيط، وليسيت محاكمة 
)الخطييب(، فرع )الخطييب( ما زال يعتقل 
األفيراد، وجمييع األفيرع األمنيية ميا زالت 

الحكيم  لذليك،   ،)...( كذليك 
هيو قلييل مين العدالية 

السيورين  لبعيض 

وهيذا هو سيقف املحكمية"، وفق ميا قاله 
. ية رس

خيال  حيدث  تشيّنج  أي  عين  وبعييًدا 
مناقشية  إجيراء  الواجيب  مين  املحاكمية، 
دقيقية وشياملة بشيأن املحاكمية مين قبل 
فيهيا،  املعنيين  السيورين  الحقوقيين 
وفيق ميا أوىص بيه رسيية، أهيم هيذه 
النقاشيات هي بشيأن كيفية 
رسيان  أنيور  وصيول 
مين  بتأشيرية  أملانييا  إىل 
العاصمية األردنية عامن، 
املعيارض  مين  بتزكيية 
رياض  البيارز  السيوري 

سييف، دون شيعوره بأي عنياء، واعتامده 
التفياوض  لي"هيئية  أمنيًيا  مستشياًرا 
السيورية"، ووجيوده يف صيف املعارضة 
عيام   "2 "جنييف  مؤمتير  يف  السيورية 

.2014

المحاكمة ضمن سياقها المناسب
خيال محاكمية أنيور رسيان، مل يعرتف 
إلييه  املحكمية  أسيندته  جيرم  بيأي  أبيًدا 
الشيخصية. الجنائيية  مسيؤوليته  ضمين 
وخال جلسيات املحاكمة عيام 2020، أكّد 
الشياهد رجيل األعامل السيوري واملعارض 
أميام  سييف،  ريياض  السييايس 
املحكمية، أنيه سياعد يف جهيود 
عيام  أملانييا  لدخيول  رسيان 
عين  صيادرة  بتأشيرية   2014
السيفارة األملانيية يف العاصمة 
خيال  مين  عيامن،  األردنيية 
املتعلقية  املسيتندات  إرسيال 
وزارة  إىل  لجوئيه  بطليب 

برلين. يف  الخارجيية 
وقال سييف، إنه أيّد انشيقاق 
رسيان عيى أميل الحصول 
قيمية  معلوميات  عيى 
تتعليق مبصيري املعارضين 
السياسيين اآلخريين داخل 
الفيرع "251"، وميع ذلك، 
تجاهل رسيان إيصال أي 
معلومية، ووفيق ميا قاله 
سييف، "مل نحصل عى 
يشء من أنور رسيان، 
وال كلمية أو معلومية".
 ،2012 حزييران  ويف 
مغيادرة  سييف  قيرر 
سيوريا، حييث يعييش اآلن 
العاصمية األملانيية برلن. يف 
صهير  طليب  أملانييا،  ويف 
لضبياط  الدعيم  تأمين  سييف 
يرغبيون  السيورية  املخابيرات  يف 
باالنشيقاق، ليسيمع باسيم الضابط 
املتهيم أنور رسيان ألول مرة يف آب 

.2013 عيام 
تكين  مل  رسيان  أنيور  محاكمية 
ألسيباب شيخصية متعلقية بعيدم 
السيورية  املعارضية  ميع  تعاونيه 
بإطيار "تصفيية حسيابات"، وإمنا 
كانيت "ضمين سيياق محيدد وهو 
العدالة لضحاييا االنتهاكات  تحقيق 
يف فيرع )الخطييب(، وأخيذت فرتة 

طويلية لجمع وفحيص األدلة"، بحسيب ما 
قالتيه املحامية السيورية والزميلية الباحثة 
بربناميج الجرائيم الدوليية واملحاسيبة يف 
الدسيتورية  للحقيوق  األورويب  "املركيز 
يف  سييف،  جامنية  اإلنسيان"  وحقيوق 

حدييث إىل عنيب بليدي.
للحقيوق  األورويب  "املركيز  ويعتيرب 
الدسيتورية وحقيوق اإلنسيان" طرفًيا يف 
فرييق االدعياء ضيد أنيور رسيان وإيياد 

املحاكمية. ضمين  الغرييب 
مل يضيع رسيان كل ميا ميلكه وميا يعرفه 
عين عملييات التعذييب يف خدمية العدالة، 
بل تكتّيم عليها، فضيًا عن أن انشيقاق أي 
مسيؤول يف النظيام السيوري وانضامميه 
للمعارضية، يجيب أال يكون وسييلة لتربئته 
مين األفعيال الجرميية التيي ارتكبهيا قبل 

قه. نشقا ا
والحكيم عى أنور رسيان يخلق، بحسيب 
ميا تعتقيده املحامية سييف، أساًسيا متيًنا 
ملتابعية  األوروبيين،  العامين  للمدعين 
املزييد من اإلجيراءات مبا يرتبيط مبحاكمة 

منتهيي حقوق اإلنسيان يف سيوريا.
وبحسيب ميا تيراه سييف، فيإن أي جانب 
من جوانيب املحاكمة أحيطت به إشيكاليات 
عدة، سييتم االسيتفادة مين هيذه الخربات 
املحاكيامت  يف  تكراراهيا  عيدم  لضيامن 
املقبلية، إذ يعمل “املركيز األورويب للحقوق 
الدسيتورية وحقيوق اإلنسيان" عى رصد 
جرائم الحيرب والجرائم ضد اإلنسيانية يف 
بليدان عيدة، من ضمنهيا سيوريا، مبوجب 

اختصياص عمليه الحقوقي.
املتضاربية"  بي"اإلفيادات  يتعليق  وفييام 
لبعيض الشيهود، فيإن القايض غيري ملزم 
سيبيل  عيى  حتيى  فيهيا  ورد  ميا  بأخيذ 
االسيتئناس، ومل يؤخيذ بهيا خيال تحديد 
الحكيم، وفيق ميا قالتيه املحاميية سييف، 
فضيًا عين وجيود شيهادات ُشيطبت وتم 

تجاهلهيا مين قبيل املحكمية.
وتوجهيت عنب بليدي إىل املديير التنفيذي 
لي"املركيز السيوري للدراسيات واألبحياث 
القانونيية"، أنيور البني، وسيألته عن رأيه 
يف الحكيم عيى أنيور رسيان، باعتبار أن 
املحاميي البنيي كان أحيد محاميي املدعن 

يف املحاكمية.
مل تتليقَّ عنيب بليدي إجابية مين املحاميي 
اليذي  الوقيت  يف  السيؤال،  عين  البنيي 
أجياب عن نفيس موضيوع السيؤال ملوقع 
الثياين  كانيون  مين   13 يف  "الحيرة"، 
الحيايل، واصًفيا الحكيم بيي "التاريخي"، 

كمبيدأ.  للعدالية  انتصيار  "إنيه  وقيال، 
السياسيين.  تدخيل  عين  بعييًدا  انتصيار 
الضحاييا  صنعهيا  الحاليية  العدالية 

بأيديهيم".
واعتيرب املحامي البني أن إدانة رسيان هي 
"إدانة ليكل منظومة املجرمن يف سيوريا. 
رسيان هيو جيزء مين منظومية منهجيية 
السيورين،  واعتقيال  وتعذييب  لقتيل 
ومامرسية العنيف الجني ضدهيم"، وفق 

ميا نيره موقيع "الحرة".
 ،2021 الثياين  تريين  مين   18 ويف 
الدفياع  فرييق  اقيرتاح  املحكمية  رفضيت 
عين املتهم رسيان اسيتدعاء املحاميي أنور 
“إفيادات  بشيهادته حيول  ليإلدالء  البنيي 
متضاربية” تعيود لشيهود قّدمهيم البنيي 

إفادتهيم. املحكمية  لسيامع 
واقيرتح فرييق الدفياع عين رسيان عيى 
املحكمية اسيتدعاء املحامي البنيي كخطوة 
للبحيث والتدقييق يف عاقته مع الشيهود، 
وإمكانيية أن تكيون شيهادة الشيهود قيد 

"أُملييت عليهيم مين قبيل البني".
أدى متادي النظام السيوري يف اسيتخدام 
االحتجاجيات  مبواجهية  املفرطية  القيوة 
السيلمية عام 2011، إىل اتساع االنتهاكات 
العنيف  وتعاظيم  اإلنسيان،  حقيوق  ضيد 
املسيلح، خال عقيد كامل يف سيوريا، ومل 
يعيد ارتيكاب الجرائيم الخطيرة مقتيًرا 
عيى قيوات النظيام، بيل إن أطرافًيا أخرى 
داخليية وخارجيية صيارت ضالعية بتليك 
االنتهياكات التي اتسيعت أشيكالها، لتطال 
آثارهيا معظيم السيورين، فليكل رجيل أو 
اميرأة أو طفيل مأسياة يتقاسيمونها ميع 
ضحاييا النيزاع، فقيدان األقيارب، وفقدان 
وفقيدان  الحقيوق،  وفقيدان  املمتليكات، 
األميل، ومثية بينهيم مين فقيدوا كل يشء.

وأبيرز معيامل العدالية االنتقالية املنشيودة 
يف سيوريا هيو محاكمة األشيخاص الذين 
يتحمليون أكيرب قيدر مين املسيؤولية عين 
الجرائيم األكير خطيورة، وقيد يتحمليون 
مسيؤولية فرديية مبيارشة عين الجرميية.

غيري  أو  القضائيية  اآللييات  وتعتميد 
والتوثييق  التحقييق  عيى  القضائيية 
يف  حدثيت  التيي  واالنتهياكات  للجرائيم 
سيوريا بعيد 2011، مين خيال تقييص 
الحقائيق، والتعوييض، والتحيري، وتقيع 
الناشيطن  عيى  الجهيد  هيذا  مسيؤولية 
ومنظيامت  والصحفيين،  السيورين، 
الحقوقيية  خصوًصيا  امليدين،  املجتميع 

السياسيات. وصانعيي  منهيا، 

ناشطة سورية تقف أمام المحكمة العليا في بلدة كوبلنز 
)AFP( 2022 للمطالبة بمعرفة مصير المعتقلين- 13 كانون الثاني

في بلدة كوبلنز األلمانية، 
بدأت أولى جلسات 

محاكمة رسالن، باإلضافة 
إلى عنصر أدنى رتبة في 

المخابرات السورية يدعى 
إياد الغريب

1993 2011 2014 20192008 - 2006 2012 2017 2020 2022

عمل متنقاًل بين األفرع األمنية 
السورية

أجرى مقابلة مع كبير مفتشي 
شرطة والية بادن فورتمبيرغ، 

لجمع أدلة ضد سوري آخر ُيشتبه 
بإطالقه النار على مدنيين خالل 

مظاهرة في حماة

انضم إلى إدارة المخابرات 
السورية العامة

شارك في مؤتمر السالم حول 
سوريا "جنيف 2" ضمن صفوف 

"هيئة التفاوض السورية" 
بصفته مستشاًرا أمنًيا

هرب من سوريا بعد مذبحة في 
مسقط رأسه بالحولة في محافظة 

حمص، متوجًها إلى األردن معلًنا 
انشقاقه عن النظام السوري، وصل 

إلى ألمانيا بنفس العام بتأشيرة 
بمساعدة المعارض السياسي البارز 

رياض سيف

صار رئيس قسم التحقيق في 
الفرع األمني "251" المعروف 

بفرع "الخطيب" بدمشق

الشرطة األلمانية تعتقل رسالن بعد مراقبة 
هاتفه وتفتيش منزله. صادرت الشرطة 

في أثناء ذلك أجهزة خلوي وجهاز كمبيوتر 
محمول وأقراًصا مدمجة، ووجدت دفتر 

عناوين صغيًرا يحوي معلومات اتصال 
لمسؤولين سوريين رفيعي المستوى، ونسًخا 
من شارته من إدارة المخابرات السورية العامة

محكمة "كوبلنز" تصدر حكمها 
بإدانة رسالن، والسجن المؤبد غير 

المشدد لمدة غير محددة، مع 
إمكانية إطالق سراحه بعد 15 

عاًما بموافقة قاضي المحكمة.

https://www.enabbaladi.net/archives/540127
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 "طريق الحرير".. 
فوائد اقتصادية موعودة للنظام السوري    

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

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

الذهب 18  146,537                                    

 يورو   مبيع 4032 شراء 4096

عنب بلدي - زينب مصري      

النظيام  حلفياء  تحيركات  تزامنيت 
االقتصاديية للتعياون معيه مؤخيرًا، ميع 
توقعيات الحصول عيى منافيع متبادلة، 
فبينيام ضّميت الصن سيوريا إىل مبادرة 
“الحيزام والطرييق”، زار وفيد حكوميي 
دمشيق،  السيورية  العاصمية  إييراين 
األسيد،  بشيار  النظيام،  رئييس  والتقيى 
وعيدًدا مين مسيؤوليه، ملناقشية قضاييا 
الربيط  ميروع  أبرزهيا  اقتصاديية، 

الثيايث.  السيكي 
دمشيق،  يف  الصينيي  السيفري  ووقّيع 
فينيغ بيياو، مع رئييس "هيئية التخطيط 
الخلييل،  فيادي  اليدويل"،  والتعياون 
مذكيرة تفاهيم، التحقت سيوريا مبوجبها 
لطرييق  االقتصيادي  “الحيزام  مببيادرة 
البحيري”،  الحريير  وطرييق  الحريير 
التيي تسيعى بكن مين خالهيا إليصال 
ينتظير  بينيام  العيامل،  إىل  بضائعهيا 
النظيام من هيذه املبيادرة زييادة تعاونه 

ميع رشكائيه. 
تهيدف مبيادرة “الحيزام والطرييق” إىل 
ربط الصين بالعامل، وإيصيال بضائعها 
إىل  ممكنية  طريقية  وأرسع  بأسيهل 
جمييع قيارات العيامل عرب طريقين بري 
وبحيري، وتعتميد عى إنشياء بنية تحتية 

بالتعياون ميع أكير مين 68 دولة.

فائدة لسوريا بشرط االلتزام الصيني 
ييرى النظيام أن هيذه املبادرة ستسياعده 
عيى “فتيح آفياق واسيعة مين التعياون 
ميع الصين وعيدد مين اليدول الريكة 
باملبيادرة يف عيدة مجياالت، منهيا تبادل 
األميوال،  والتكنولوجييا ورؤوس  السيلع 
إىل  إضافية  األفيراد،  حركية  وتنشييط 
نقلتيه  ميا  بحسيب  الثقيايف"،  التبيادل 
وكالة األنباء السيورية الرسيمية )سيانا(.
وانضيامم سيوريا إىل مبيادرة "طرييق 
الحريير" الصينيية، مين املمكين أن يغرّي 
اللعبية بالنسيبة إىل النظام السيوري، إذا 
قررت الصين الوفياء بتعهداتهيا وتنفيذ 
االقتصيادي،  ثقلهيا  بسيبب  التزاماتهيا، 
بحسيب الدكتيور السيوري يف االقتصاد 
والباحيث يف مركز "السياسيات وبحوث 

العملييات" كرم شيعار.

عنيب  إىل  حدييث  يف  شيعار  وأوضيح 
بليدي، أن صيادرات الصين إىل سيوريا 
تعادل أقيل من %1 من حجيم الصادرات 
الصينيية إىل العامل كله، أما بالنسيبة إىل 
سيوريا فالصين هي ثياين أكيرب مصّدر 

 . ليها إ
الكثيري  لديهيا  الصين  عيام،  وبشيكل 
لتقدميه إىل سيوريا، وفًقيا للباحث، عى 
عكيس سيوريا التيي ال متتليك ميا تقدمه 
للصين، والتي تعياين من عجيز تجاري 
)حجيم اليواردات أكيرب بكثري مين حجم 

الصيادرات(.
وقيال شيعار، إن الصن أظهيرت اهتامًما 
مين  ذليك  ويُاَحيظ  بسيوريا،  واضًحيا 
خيال عيدد املرات التيي اسيتخدمت فيها 
النظيام  لدعيم  )الفيتيو(  النقيض  حيق 
جمييع  مين  أكير  األمين،  مجليس  يف 
اسيتخدامها لهيذا الحيق يف قضاييا منذ 
أن اسيتعادت الصن مقعدهيا يف مجلس 

األمين عيام 1971. 
األسيد  بشيار  دعيم  إىل  بالنسيبة  أميا 
للصين، فهيو دعيم "تجمييي شيكي" 
وبأميور غيري مفييدة سياسييًا وبقضايا 

ثانويية. 
اسيتفادة  فكيرة  عيى  الباحيث  وشيّدد 
النظيام يف حال تنفيذ الصين التزاماتها، 
ألنهيا ادعت يف عيدة مناسيبات اهتاممها 
للغيرب  معاديية  دول  يف  باسيتثامرات 
فقيط، بهيدف كسيب نفيوذ أو مين أجل 
التفياوض ميع الغيرب، كيام حيدث ميع 

إييران سيابًقا. 
وأضياف أن الصين تريد إيصال رسيالة 
للغيرب، مفادهيا أنهيا مهتمة باالسيتثامر 
يف سيوريا، وإذا مل ييرد الغرب هذا فيجب 
أن يقيدم لهيا شييئًا باملقابيل، مبعنيى أن 
سيوريا،  يف  اقتصاديية  مصاليح  لديهيا 
ولكين ميكين تأجيلهيا مقابيل يشء ما. 

عين الصين على "الربط السككي"
يف 12 مين كانيون الثياين الحيايل، زار 
وفد إييراين برئاسية وزير الطيرق وبناء 
امليدن اإليراين، رسيتم قاسيمي، العاصمة 
السيورية دمشيق، والتقيى األسيد وعدًدا 

الحكومة. وزراء  مين 
وبحث قاسيمي خيال الزيارة ميع وزير 
النقيل يف حكومية النظام، زهيري خزيم، 

سيبل تطويير االتفاقييات السيابقة بين 
النظيام وإييران يف مجيال النقيل، منهيا 
الربيط السيكي الثيايث لنقيل اليركاب 
والبضائيع بين سيوريا وإييران والعراق 
شيلمجة  مين  تبيدأ  )التيي  وبالعكيس 
سيوريا(،  إىل  ومنهيا  البيرة  باتجياه 
النقيل  وسيائل  تعزييز  إىل  باإلضافية 
املختلفية البحريية والربيية والجويية يف 

االتجاهين.
وبحسيب شيعار، سيتحقق الصن فوائد 
كبيرية إذا ميا تيم وصيل شيبكة السيكك 
العيراق،  )إييران،  الثاثيية  الحديديية 
سيوريا(، وهنياك جّديية إيرانيية يف هذا 
مببيادرة  ربطهيا  سييتم  إذ  املوضيوع، 
"الحيزام والطريق الصينية" مع دمشيق. 
وال ييرى الباحيث أن وجيود سيوريا يف 
أهميية  ميثّيل  السيكك  ربيط  ميروع 
القطيارات  أن شيبكة  كبيرية، خصوًصيا 
موصولية بالفعيل ميع أجيزاء مين العامل 
)دول  بكيرة  صينيية  بضائيع  تسيتهلك 

أوروبيا(، عين طرييق شيبكة أرضيية. 
وتهيدف إييران من خيال هيذا املروع 
إىل أن تكون األسيواق العراقية والسورية 
تحقييق  تنتظير  إذ  لصادراتهيا،  هدفًيا 
مليارات اليدوالرات من عوائيد الرتانزيت. 

ماذا تنتظر الصين من سوريا؟ 
الجغيرايف  دمشيق  وصيول  يعتيرب 
األبييض  البحير  إىل  االسيرتاتيجي 
لطموحيات  جاذبًيا  حافيزًا  املتوسيط، 
الصين يف مبادرة "الحيزام والطريق".
تيرى بكين بياد الشيام عنيًرا مهاًم 
بين  للطرييق  االقتصيادي  املمير  يف 
الصين وآسييا الوسيطى وغيرب آسييا، 
يقليل مين  أن  اليذي مين شيأنه  األمير 
اعتيامد الصين عى قنياة "السيويس" 
التجيارة،  طيرق  لتنوييع  محاولية  يف 
بحسيب بحيث بعنيوان "التنين األحمر 
يف أرض الياسيمن: نظيرة عامية عيى 
السيوري"  اليراع  يف  الصين  دور 
عين   ،2021 آذار  مين   24 يف  صيادر 
مركيز "السياسيات وبحيوث العمليات" 
للباحثين كيرم شيعار وسيامي عقبيل. 
وقيال البحيث، إن موانيئ سيوريا عيى 
الاذقيية  املتوسيط يف  األبييض  البحير 
وطرطيوس قيد تكيون خييارات مجدية 

التحتيية  والبنيية  االتصياالت  ملشياريع 
يف الصين، التيي تهيدف إىل ربط الرب 

الرئييس الصينيي بأوراسييا.
بإعيادة  اهتاممهيا  الصين  أبيدت  كيام 
بين  الحديديية  السيكك  شيبكة  بنياء 

لهيا  يسيمح  ميا  وحميص،  طرابليس 
اللبنياين  "طرابليس"  مينياء  بخدمية 
مركيز  يصبيح  أن  املقيرر  مين  اليذي 
البحير  رشق  يف  الرئييس  الشيحن 

البحيث.  وفيق  املتوسيط،  األبييض 

طريق الحرير
هيو مجموعية من الطيرق البحرية والربيية املرتابطة مع بعضها، كانت تسيلكها السيفن 

والقوافيل بين الصن وأوروبا لتجيارة الحرير والتوابيل والعطور.
يبليغ طوليه 12 أليف كيلوميرت تقريبًيا، ويبيدأ مين املراكيز التجارية يف شيامل الصن 
لينقسيم إىل فرعين: األول هيو الطرييق الشياميل عيرب رشق أوروبيا والبحير األسيود 

وصيواًل إىل مدينية البندقيية اإليطالية.
أميا الجنيويب فكان مير عرب سيوريا والعيراق وتركيا وصيواًل إىل مير والبحر األبيض 

املتوسط.
ويغذي الطريقان كًا من قارة أوروبا والقارة اإلفريقية.

طريقان بري وبحري
ينطليق الطرييق الربي من الصين مروًرا بكازاخسيتان وإييران وتركيا، ثم إىل روسييا، 

وصيواًل إىل أملانيا وإيطالييا وهولندا.
بينيام يبيدأ الطرييق البحري مين الصين إىل فيتنيام وماليزييا والهند، ويكميل طريقه 

باتجياه سيرييانكا وكينيا، ليصيل إىل اليونيان وإيطاليا.
وهو ما سيعطي الصن هيمنة عسكرية وسياسية واقتصادية عى مستوى العامل.

أقاميت الصين قاعيدة عسيكرية لهيا يف جيبويت، كيام أقاميت يف بحر الصين العديد 
البحرية. العسيكرية  القواعيد  من 

واسيتفادت، بعيد تقدميها قروًضيا لعدد من الدول، مين تشيغيل رشكات صينية يف بناء 
البنيى التحتيية، ما أدى إىل تحرييك عجلة االقتصاد.

بيدأ العميل بالطرييق تاريخيًيا منيذ العيام 200 قبيل امليياد، وتوقيف منيذ سييطرة 
العثامنيين عيى طيرق التجيارة.

ميناء يانغشان في شنغهاي - الصين  )ويكيبيديا(

جمعت مصالح اقتصادية منتظرة من مشروعي "الحزام والطريق" الصيني، والربط السككي الثالثي بين سوريا وإيران والعراق، رأس النظام السوري ومسؤوليه مع حلفائه 
في العاصمة السورية دمشق، في 12 من كانون الثاني الحالي. 

https://www.enabbaladi.net/archives/540112
https://www.enabbaladi.net/archives/540112
https://www.enabbaladi.net/archives/540112
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أدت سيهولة التعاميل مع مواقيع التواصل 
منهيا  األخبيار  واسيتقاء  االجتامعيي، 
باعتبارهيا مصيدًرا أساسييًا للحصول عى 
األخبيار واملعلومية الريعية، إىل ظهيور 
فئية جديدة مين مقدمي املحتيوى مبختلف 
بي"املؤثريين"  تُعيرف  صيارت  أنواعيه، 
التواصيل  مواقيع  عيى   )influencers(

االجتامعيي.
اليذي  ويُعيرف "املؤثير" بأنيه الشيخص 
يتابعيه عدة مايين من األشيخاص، وبحد 
وسيائل  عيى  متابيع،  آالف  عيرة  أدىن 

االجتامعيي. التواصيل 
وينقسيم "املؤثرون" عى مواقيع التواصل 
)املشياهري  أنيواع  عيدة  إىل  االجتامعيي 
اليرأي،  قيادة  العامية،  والشيخصيات 
الناشيطون...(،  املدّونيون،  املتخصصيون، 

متابعيهيم. عيدد  بحسيب  وذليك 
يف بدايية ظهور "املؤثرين" كان نشياطهم 
تقدييم  عيى  معيّن  حيد  إىل  مقتيًرا 
محتيوى ترفيهيي، ومين خاليه يقوميون 
بتسيويق سيلع تجاريية ملتابعيهيم مقابيل 

. ل ملا ا
"املؤثريين"  هيؤالء  نشياط  بيدأ  والحًقيا، 
محتيوى  تقدييم  خيال  مين  بالتوسيع، 
يتطيرق ملختلف جوانيب الحياة السياسيية 
واالجتامعيية،  والثقافيية  واالقتصاديية 

وامليال. الشيهرة  بهيدف 
وأدى توسيع نشياط "املؤثرين" إىل ظهور 
اليذي  املحتيوى  لتأثيري  مختليف  منحيى 
يقدمونيه، فبعيد أن كان مين أجيل أهيداف 
تسيويقية والشيهرة، صيار التأثيري يطيال 
وعيي املتلقيي وتكوين اليرأي العيام حول 

القضاييا التيي تهيم الجمهور.

صحافة المواطن و"المؤثرون"
"ميع انتشيار السوشييال ميدييا، ووجيود 
مسياحة حيرة للتعبري عن رأي كل شيخص 
إحيدى  عيى  حسيابًا  ينشيئ  أن  ميكين 
االجتامعيي،  التواصيل  وسيائل  منصيات 
صيارت الفرصية متاحة لكل شيخص للعب 
دور اإلعاميي"، بحسيب ميا قالتيه منيى 
وجيدي فيرج، األسيتاذة املسياعدة يف كلية 
اإلعيام بجامعة "القاهيرة"، لعنيب بلدي.
وأضافيت فيرج، "رمبيا هيذا فتيح البياب 
صيار  إذ  املواطين(،  )صحافية  لظهيور 
بإمكان أي شيخص ميتليك هاتًفيا محمواًل 
أن ينقيل األحيداث املحيطية بيه لإلعيام، 
حتيى قبيل أن تصيل وسيائل اإلعيام إىل 

الحيدث". موقيع 
عيى  مقتيًرا  اإلخبيار  يعيد  مل  لذليك 
الصحفيي املهنيي، بحسيب فرج، بيل صار 
متصيل  "موباييل"  لدييه  شيخص  كل 
باإلنرتنيت ميكن أن يكون مصيدًرا لألخبار.
وأوضحيت أن مين أبيرز أسيباب متابعية 

فئية  قبيل  مين  بكيرة  املؤثريين  هيؤالء 
التيي  املواضييع  اختيارهيم  الشيباب، 
والسيامت  املسيتهدف،  الجمهيور  تهيم 
واالهتامميات  بالعمير  الخاصية  املشيرتكة 
والتفضييات، واللغية البسييطة والقريبية 
الجمهيور،  أولوييات  ومين  الشيارع  مين 
إضافية إىل خطابهيم املبّسيط وظهورهيم 
يف كادر يعكيس حياتهيم الواقعيية، بعيًدا 
عين تجهييزات االسيتديو الصناعيية التيي 
تفصل املرسيل عين املتلقي يف املؤسسيات 

اإلعاميية.
واعتيربت فيرج أن هنياك "فرصية ذهبية" 
السيتثامر "املؤثريين" يف مواقيع التواصل 
االجتامعيي، بإيصيال أفيكار كثيرية رمبيا 
عجزت املؤسسيات اإلعامية عين توصيلها، 
إال أن ذليك يتطليب أن يكيون هنياك وعيي 
وتثقييف وحسين توجيه وتخطييط لكيفية 
االسيتفادة من هيؤالء "املؤثريين"، بتحقيق 
أهيداف تعمل عى رقيي املجتميع وتنميته.

"المؤثر" في الحالة السورية
بيرز  املاضيية،  العير  السينوات  خيال 
"مؤثرون" سيوريون عيى مواقع التواصل 
االجتامعيي، وصيار بعضهيم ُمتابًَعيا مين 
يقيدم  مين  منهيم  اآلالف،  عيرات  قبيل 
رسدييات عين حياتيه اليوميية، وبعضهيم 
اآلخير اتجيه نحيو تقدييم محتيوى مرتبط 
السياسيية،  املواقيف  وتحلييل  بالسياسية 

وكذليك الجوانيب االقتصاديية واالجتامعية 
والرتبويية، بينيام قيّدم آخيرون أنفسيهم 
كمدونين، وشيعبين، ومحيرتيف ألعياب، 

وغريهيم.
تزامن تطيور مواقيع التواصيل االجتامعي 
وانفتياح  السيورية  الثيورة  بداييات  ميع 
السيورين عيى العيامل مين خيال تليك 
املواقيع، إضافية إىل حالة اللجوء السيوري 
إىل مجتمعيات جدييدة، وهيو ما نتيج عنه 
ظهيور هيؤالء "املؤثرين"، وبيروز دورهم 

يف التأثيري عيى متابعيهيم.
مواقيع  عيرب  املبيارش  التفاعيل  كان  كيام 
أسيباب  أبيرز  مين  االجتامعيي  التواصيل 
بنيوا  الذيين  "املؤثريين"،  انتشيار هيؤالء 
وتتأثير  تتابعهيم  جامهرييية  قاعيدة 
أولئيك  خصوًصيا  وآرائهيم،  بأفكارهيم 
الذيين يقّدمون محتيوى إعاميًيا بوصفهم 
صحفيين ومصيدًرا لألخبيار، األمير الذي 
يطيرح التسياؤل عين ميدى قيوة تأثريهم 
رشيحية  ليدى  العيام  اليرأي  تكويين  يف 

املجتميع. مين  واسيعة 

ليسوا صحفيين
أسيتاذ عليم االجتامع يف جامعة "دمشيق" 
"حرميون  مركيز  يف  والباحيث  سيابًقا، 
للدراسيات" الدكتيور طال مصطفيى، أكّد 
أن هناك فرقًا شاسيًعا بين مهنة الصحافة، 
وبين مين يكتيب أو يقيدم محتيوى عيى 

االجتامعي. التواصيل  مواقيع 
إىل  حدييث  يف  مصطفيى،  وأوضيح 
عنيب بليدي، أن ملهنية الصحافية قوانين 
يف  عملهيا،  تحكيم  مهنيية  وأخاقييات 
هيو  محتيوى  يقيدم  "املؤثير"  أن  حين 
عبيارة عين آراء شيخصية ضمين مسياحة 
تتيحهيا له مواقيع التواصيل، وال توجد لها 
ضوابيط مهنيية وأخاقية، ولذليك ال بد من 
التميييز بين الصحيفية ومواقيع التواصل 

االجتامعيي.
وأوضيح أن "املؤثير" لييس صحفيًيا، وما 
يقّدميه مين محتيوى سيواء أكان مكتوبًيا 
أم مرئيًيا، ميا هو إال مجيرد تعبري عين آراء 
شيخصية، ناتجية عين اهتامماتيه بقضايا 
رمبيا تكيون أحيانًا مهنيية أو سياسيية أو 

اقتصاديية أو اجتامعيية.
يف وسيائل التواصيل االجتامعي، بحسيب 
يجيذب  ميا  أكير  "لألسيف  مصطفيى، 
املتابعن هيو األخبار القصيرية، والصورة، 
والشيائعات، وحتى الشيتائم، مشريًا إىل أن 
خيربًا مضلًا عين فريوس كورونا املسيتجد 
)كوفييد- 19(، يلقيى تفاعًا مين املتابعن 
أكير بكثري من خيرب أكادميي حيول نفس 

املوضوع".
وأكيد مصطفيى أنيه مين خيال ماحظته 
مليا يُنر عيى مواقع التواصيل االجتامعي، 
مين  املقيّدم  الرصين  املحتيوى  أن  وجيد 
)صحفييون،  أكادمييين  اختصاصيين 

عنب بلدي- صالح ملص 

مين حييث املبيدأ، فيإن اإلنرتنيت لييس 
رسيمية  هيئية  توجيد  وال  ألحيد،  مليًكا 
حكوميية،  غيري  أو  حكوميية  وحييدة، 
البنيية  ألن  اإلنرتنيت،  عيى  ليإلرشاف 
األساسيية لهيذه الشيبكة من الحواسييب 
املتصلية ببعضها، تُيدار بيإرشاف جهات 
غيري حكوميية جعليت اإلنرتنت مسياحة 

حيرة متاحية للجمييع.
وتتصيّدر هيذه الجهات "االتحياد الدويل 
عيى  امليرف   )ITU( لاتصياالت" 
منظوميات االتصياالت العامليية، باإلضافة 
 ISOC" )Internet" إىل جمعية اإلنرتنت
Society(، وهيي مؤسسية أمريكيية غري 

حكوميية أُنشيئت عيام 1991، تهدف إىل 
تنسييق عملييات االتصيال واالرتباط فيام 

الشيبكات. بن 
وعيى الرغيم مين وجيود مسياحة حيرة 
لجمييع األفيراد مبيا يتعليق باالتصاالت، 
امليّرع  شيغلت  اإلنرتنيت  جرائيم  فيإن 
السيوري، األمير اليذي دفعيه للبحث يف 
فهيم طبيعة تليك الجرائيم، وخصائصها، 

وذليك مين أجيل مكافحتها.
الجرائيم  أو  اإلنرتنيت،  جرميية  تتطلّيب 
اإللكرتونيية أو املعلوماتيية، إملاًميا خاًصا 
بتقنيات الحاسيب اآليل ونظيم املعلومات 
الرتكابهيا، أو التحقييق فيهيا ومقاضياة 
فاعليهيا، كونهيا جرمية عابيرة للحدود ال 

معيّنة. تعيرف جغرافييا 

رئيًسيا  رشطًيا  التقنيية  املهيارة  وتعيد 
سيواء  املعلوماتيية،  الجرائيم  لتنفييذ 
اُكتسيبت هيذه املهارة عن طريق الدراسية 
املتخصصية، أو عين طرييق الخيربة يف 

املعلوميات. تكنولوجييا  مجيال 

تكميم أفواه
اقرتحيت   ،2021 عيام  األول  كانيون  يف 
ميروع  السيورية  االتصياالت  وزارة 
الجرميية  "مكافحية  قانيون  تعدييل 
 ،2012 لعيام   "17" رقيم  املعلوماتيية" 
للمناقشية أميام "مجلس الشيعب"، ويف 
حيال إقيراره سييلغى القانيون الحيايل.
يتأليف امليروع الجدييد مين 47 ميادة، 
متشيدًدا يف العقوبيات املتعلقية بالنير 

عيرب اإلنرتنيت، لتصيل عقوبيات بعيض 
حبيس،  سينوات  سيبع  إىل  "الجرائيم" 
وغراميات ماليية منهيا ميا يبليغ عيرة 
 2830 )حيوايل  سيورية  ليرية  مايين 

دوالًرا(.
القانيون  تعدييل  اقيرتاح ميروع  أثيار 
جيداًل واسيًعا بين مسيتخدمي وسيائل 
التواصيل االجتامعيي مين السيورين، إذ 
اعتيربه بعضهم تقيييًدا للحريات بشيكل 
مصبوغية  ميواد  مين  فييه  مليا  أكيرب، 
بعبيارات عامة غيري محددة، مثيل "النيل 
مين هيبية الدولية"، و"النييل مين هيبية 

العيام". املوظيف 
وعمليية  قانونيية  مشيكات  وهنياك 
تواجيه الجهيود املبذولية ملكافحية جرائم 

احيرتام  صعييد  عيى  املعلوماتيية، 
الهاميش الضييق مين الحرييات املمنوحة 
للمسيتخدم السيوري عرب مواقع التواصل 
االجتامعيي، وفيق ميا ييراه محياٍم مطلع 
مقيم يف دمشيق خيال حدييث إىل عنب 

. ي بلد
اليذي تحفظيت عنيب  املحاميي،  يعتقيد 
بليدي عيى ذكر اسيمه ألسيباب أمنية، أن 
"امليادة رقيم )23( مين ميروع تعدييل 
بليغ  مهيام  انتقياد  أي  تعتيرب  القانيون 
شيأنه لسيلوك أو سياسية موظيف عيام، 
سيواء أكان وزييرًا أو محافظًيا أو مدييرًا 
عاًميا أو حتيى موظًفيا عاديًيا، كاتهاميه 
بالتقصيري أو اإلهيامل يف عمليه، أو عدم 
كفاءتيه لشيغل الوظيفية، هيو نييل مين 

ليسوا صحفيين..

"المؤثرون" على مواقع التواصل.. 
هل يمكن استثمارهم

شتم الموظف أهون من انتقاده..

تعديالت جرائم "المعلوماتية" المقترحة في سوريا.. 
مفارقات وثغرات قاتلة 

برز خالل العقدين الماضيين نوع جديد من اإلعالم، يتمثل بظهور مواقع التواصل االجتماعي في ظل 
تطور اإلنترنت تزامًنا مع تقدم التكنولوجيا، األمر الذي قلب الطاولة على اإلعالم التقليدي، وصار القرن 
الـ21 عصر وسائل التواصل االجتماعي، بعد أن كان االتصال الجماهيري )صحف، تلفزيون، إذاعة( سمة 

القرن الـ20.
وصارت عالقة الجمهور بوسائل التواصل االجتماعي لصيقة مع مرور الوقت، خاصة مع مواكبة 

تقنيات الهواتف الذكية لتطور تلك الوسائل، إذ صار الهاتف الذكي في متناول يد كل شخص من 
مختلف الفئات العمرية. كما دفع التطور في وسائل التوصل االجتماعي، المؤسسات اإلعالمية 

للتكّيف معه، واالعتماد على مواقع التواصل )فيس بوك، تويتر، يوتيوب، إنستجرام...(، لنشر المحتوى 
الذي تقدمه، وجلب الزّوار إلى مواقعها اإللكترونية.

https://www.enabbaladi.net/archives/540153
https://www.enabbaladi.net/archives/540153
https://www.enabbaladi.net/archives/540206


عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 517 - األحد 16 كانون الثاني/ يناير 2022
15مجتمع

المؤثرون )صورة تعبيرية(

عيدد  غالبًيا  يكيون  كتّياب...(،  أدبياء، 
بالعيرات  معيه  واملتفاعلين  املتابعين 

فقيط.
هيؤالء  تأثيري  أن  عيى  شيدد  مصطفيى 
"املؤثريين" مقتير عى رشيحية معيّنة 
)شيباب ومراهقيون(، وهيو تأثيري مؤقت 
أن  املمكين  ومين  الصابيون،  كفقاعيات 
ينسياهم الناس خيال أشيهر، مثلهم مثل 
الفين الهابط، فام أكير الفنانيات اللوايت 
نُسييت  ولكنهيا  هابطية،  أغياين  قّدمين 
بعيد فيرتة، يف حين تعييش أغياين الفن 

األصييل عيرات ومئيات السينوات.
مواقيع  عيى  بي"املؤثريين"  يسيمى  ميا 
قاليه  ميا  وفيق  االجتامعيي،  التواصيل 
يسيتطيعوا  لين  مصطفيى،  الدكتيور 
بالتأكييد بنياء منظومة ثقافيية أو معرفية 
ألنهيم  سياسيية،  أو  اجتامعيية  حتيى  أو 
باألسياس غيري مهنيين أو متخصصين.
ونوه مصطفيى إىل أن تأثيري األكادميين 
االختصاصيات  مختليف  يف  السيورين 
التواصيل  وسيائل  يف  ضعيًفيا  يكيون 
االجتامعيي، وينحير يف دائيرة ضيقية 
تضيم أمثالهيم األكادمييين، إال أنيه تأثري 
مسيتمر يبنيي منظومية ثقافيية وقيميية 

لسيوريا املسيتقبل.

فوضى وحالة غير صحية
رشف  "ميثياق  إدارة  مجليس  رئيسية 

أبيو  غصيون  السيورين"،  لإلعاميين 
عنيب  إىل  حدييث  يف  قاليت  الدهيب، 
بليدي، إن "وسيائل التواصيل االجتامعي 
تعياين مين فيوىض شيديدة، الغيّث فيها 
أكير مين السيمن، ميا يجعيل املتابعن 
يتلقيون معلوميات وتحليات )سياسيية، 
غيري  دينيية...(  اجتامعيية،  اقتصاديية، 
مضللية،  أخيرى  حياالت  ويف  دقيقية، 
ولألسيف، نيرى الكثري مين الرائح تتابع 
املؤثريين عيى السوشييال ميدييا بعييًدا 
عين وسيائل اإلعيام التيي ميتليك أغلبها 
ضوابيط أخاقيية ومعايري مهنيية جيدة، 

تختليف مين وسييلة ألخيرى".
واعتيربت أبو الدهيب أن "انتشيار ظاهرة 
دون  ميدييا  السوشييال  عيى  املؤثريين 
غيري  حالية  وأخاقيية،  مهنيية  ضوابيط 
قوانين  دون  صحيية، يصعيب ضبطهيا 
ناظمية، ولذلك نيرى هذا الخطياب يفيض 
بالكراهيية والعنريية واأللفاظ املسييئة 
واإلشياعات،  الدقيقية  غيري  واملعلوميات 
التيي يسيعى أغلبهيا للعيب عيى الوتير 
العاطفيي الشيعبوي ليدى املتلقيي، وهو 
ميا يجعل ملثل هيؤالء آالف املتابعين، وأنا 
شيخصيًا أجده ظاهيرة مقلقية للغاية من 
املمكين أن تيؤدي إىل تحرييض وأعيامل 

شيغب وعنيف ال تحميد عقباهيا".
"يف الحالية السيورية ال يوجيد أي نيوع 
مين أنواع املسياءلة لألفيكار املطروحة من 

قبيل هيؤالء املؤثرين"، بحسيب ميا قالته 
"العواقيب  أن  إىل  منوهية  الدهيب،  أبيو 
أن  ميكين  التيي  للمامرسيات  القانونيية 
تفيي لإلسياءة أو التحرييض، مقرونية 
بحاالت فرديية، وميكن أن تُتخيذ إجراءات 
قانونيية وفيق قوانين البلد عيى امليء، 
وهيي حياالت قليلة جيًدا، ال تشيّكل رادًعا 

هيؤالء". ملثل 

نصائح لتجنب الوقوع بفخ "المؤثرين"
املتخصصية  "تأكيد"  منصية  قّدميت 
مجموعية  املعلوميات،  مين  بالتحقيق 
مين النصائيح لتجنيب الوقيوع يف فيخ 
التضلييل واملعلوميات املضللية مين قبيل 
التواصيل  مواقيع  عيى  "املؤثريين" 

وأبرزهيا:  االجتامعيي، 
التفرييق بن اليرأي والخرب عنيد التعرض 

ملحتوى وسيائل التواصل.
متابعة املؤسسيات اإلعاميية التي تحظى 
مهنية  مببيادئ  وتلتيزم  باملصداقيية، 

الصحافية.
تنوييع مصيادر املعلومات التي نسيتقيها، 

دون االعتيامد عيى مصيدر واحد فقط.
عيدم االكتفياء بعناوين األخبيار، واالطاع 
عيى تفاصيلهيا، واملراجع املسيتندة إليها.

وأشيارت املنصة إىل أن الشيخصية املؤثرة 
مصيدًرا  تكيون  أن  باليرورة  ليسيت 

موثوقًيا لألخبيار.

الصحفيي السيوري املتخصيص بتدقييق 
املعلوميات، ومديير منصة "تأكيد"، أحمد 
املنصية  إن  بليدي،  لعنيب  قيال  برمييو، 
تتعاميل ميع املحتيوى املضلل املقيّدم من 
قبيل املؤثرين عيى مواقيع التواصل الذين 
صاروا مصدًرا رئيًسيا لألخبيار، كتعاملها 
ميع أي وسييلة إعاميية تقيدم محتيوى 

. مضلًا
الحالية  هيذه  يف  املنصية  أن  وأوضيح 
املحتيوى،  طبيعية  عين  النظير  وبغيض 
علميًيا،  أو  ثقافيًيا  إخباريًيا،  أكان  سيواء 
تتحقق مين املعلومة وتنرهيا عى موقع 
املنصية، وذليك بعيد إجيراء عمليية تحقق 
مين املعلومة واإلحاطة مبختليف جوانبها، 
وتقدييم املعلومية الصحيحية للمتابع من 
خيال إرفياق األدلية واملراجيع املوثوقية، 
وتبييان موضيع الخليل يف املعلومية التي 

نرهيا "املؤثير".
وقيال برمييو، إن بييت القصييد، هيو أن 
صحفيين،  ليسيوا  "املؤثريين"  هيؤالء 
بيل مجيرد مقدميي محتيوى، ال يضعون 
تفرضهيا  مهنيية  معاييري  ألنفسيهم 
الصحفيي. العميل  ومبيادئ  أساسييات 

وأكيد أن هيؤالء "املؤثريين" ال ميكين أن 
يكونيوا مصيادر للمعلوميات، إال من يقدم 
الشيخصية  حياتيه  عين  محتيوى  منهيم 
فقيط، فعيى سيبيل املثيال، ال ميكين أخذ 
معلوميات إخباريية أو طبية من شيخص 

مؤثير يظهر ببيث مبارش لعميل تحدٍّ عى 
مواقيع "فييس بيوك، توييرت، يوتييوب، 

تيوك...". تيك 

كرامتيه". أو  املوظيف  رشف 
"الدلييل  حديثيه،  يف  املحاميي  ويوضيح 
أن هيذا النيص يطيال أي انتقياد ملوظيف 
عيام، ولييس التلفظ بشيتمه أو سيبه، هو 
العقوبيات  قانيون  )376( مين  امليادة  أن 
العيام، تعاقيب بالحبيس حتيى سينة من 
يرتكيب جيرم اليذم بحيق املوظيف، والذم 
امليادة  العقوبيات يف  كيام عرّفيه قانيون 
شيخص  إىل  أمير  )نسيبة  هيو   ،)375(
االسيتفهام  أو  الشيك  معيرض  يف  وليو 
كان  فليو  أو كرامتيه(،  ينيال مين رشفيه 
القصيد التشيدد بالعقوبية، ليكان ميكين 
تعدييل نيص قانيون العقوبات، وتشيديد 
العقوبية بيداًل من تعدييل قانيون الجرائم 

املعلوماتيية".
املقيرتح  التعدييل  يف  مفارقية  توجيد 
للقانيون، وفيق رأي املحاميي، وهيو أنيه 
"صيار جيرم شيتم املوظيف وذميه أهون 
إذا  املثيال  سيبيل  فعيى  انتقياده،  مين 
وصفتيه بي)الغبي( فالعقوبية هي الحبس 
حتى سينة حسيب املادة )376( من قانون 
العقوبيات ألنيه لفيظ ينيال من رشفيه أو 
كرامتيه، أميا إذا انتقدته قائيًا بأنه مقر 
لهيذه  كيفء  وغيري  عمليه  يف  ومهميل 
الوظيفية، فقد تنيال حكاًم بالسيجن حتى 
ثياث سينوات وفيق النيص الجدييد، ألنه 
انتقياد ينال أيًضا مين رشفيه أو كرامته".

تجاوز في المبادئ القانونية
بحسيب املحاميي، تتجيى مشيكلة أخرى 
مبوجيب مقيرتح التعديل املذكيور مرتبطة 
بامليادة رقيم "23"، وهيي أنيه "سياوى 
ينيال  انتقياد موظيف  العقوبية بين  يف 
مين رشفيه أو كرامتيه، وعقوبية ذم رئيس 
الدولية وهي الحبيس حتى ثاث سينوات، 
فهيل يعقيل أن تتسياوى كرامية موظيف 

عيام ميع كرامية رئييس الدولة؟".
املبيادئ  املقيرتح  التعدييل  تجياوز  كيام 
القانونيية املسيتقرة، التيي تحيدد مفهيوم 
رقيم  بامليادة  علييه  املنصيوص  العلنيية 
"208" مين قانيون العقوبيات، وهي التي 
أو ميكان مبياح  تحصيل يف محيل عيام 
فاعتيرب  لألنظيار،  معيرض  أو  للجمهيور 
أو  التعدييل رسيائل "املاسينجر"  اقيرتاح 
"الواتسياب" علنيية تيري عليهيا عقوبة 

اليذم بشيكل علنيي.
ومبوجيب نيص التعدييل يف امليادة رقيم 

فإنيه:   "30"
املنصيوص  العلنيية  وسيائل  مين  "يعيد 
التواصيل  العقوبيات،  قانيون  يف  عليهيا 
املراسيات  الشيبكة يف مجموعيات  عيى 
الجامعيية عيرب الشيبكة التيي تضيم أكر 
الشيبكة  مين شيخصن، واإلرسيال عيرب 

أكير". أو  لشيخصن 
وعاقبيت امليادة رقيم "24" مين التعدييل 

ارتُكيب  إذا  العلنيي  غيري  اليذم  املقيرتح 
"املاسينجر"  عيرب  خاصية  برسيائل 
إىل  مين شيهر  بالحبيس  و"الواتسياب"، 
سيتة أشيهر، وبغرامية ماليية حتيى 200 

أليف ليرية.
وهيو ميا اعتيربه املحاميي منافيًا ألبسيط 
املبيادئ القانونية املسيتقرة، التي تشيرتط 

العلنيية ملعاقبية الفعل.

المادة رقم "36"
قانيون  مين   "24" رقيم  امليادة  تنيص 
"الجرميية املعلوماتية" النافيذ حاليًا، عى 
ضابطية  الداخليية  وزارة  يف  تُحيدث  أن 
عدلية مختصية تكلّف باسيتقصاء الجرائم 
الرقميية،  أدلتهيا  وجميع  املعلوماتيية، 
إىل  وإحالتهيم  فاعليهيا،  عيى  والقبيض 

املحاكيم امليوكل إليهيا أمير معاقبتهيم.
وزارة  أصيدرت  النيص،  لهيذا  وتنفييًذا 
املتضمين  قرارهيا   2012 يف  الداخليية 
األمين  إدارة  يف  خياص  فيرع  إحيداث 
الجنيايئ، يسيمى "فيرع مكافحية جرائم 
الجرائيم  هيذه  ملكافحية  املعلوماتيية"، 

فيهيا. والتحقييق 
إال أن األكير خطيورة يف التعدييل املقرتح 
حاليًيا، بحسيب وجهية نظير املحامي، هي 
امليادة رقيم "36"، التيي تسيمح للنائيب 
يف  العامية  الدعيوى  يحيرّك  أن  العيام 

جرائيم النييل مين هيبية الدولية أو النييل 
مين هيبية املوظيف، والجرائيم التيي تقع 

عيى املوظيف أو عيى الدولة، حتيى إذا 
ادعياء  أو  شيكوى  املتيرر  يقيدم  مل 

شيخصيًا.
تسيمح هيذه امليادة للجهية الرسيمية 
التيي ينتميي إليهيا املوظيف أن تدعي 
ال  وبالتيايل  مبيارشة،  الفاعيل  عيى 

مين  الفاعيل  يسيتفيد  أن  ميكين 
إسيقاط حيق شيخيص مين 

تصاليح  إذا  املوظيف 
ليسيتفيد  معه،  الفاعيل 
أو  عيذر مخفيف  مين 

قانيون عفيو عيام.

انتشار ظاهرة المؤثرين على السوشيال ميديا 
دون ضوابط مهنية وأخالقية، حالة غير 

صحية، يصعب ضبطها دون قوانين ناظمة، 
ولذلك نرى هذا الخطاب يفيض بالكراهية 
والعنصرية واأللفاظ المسيئة والمعلومات 

غير الدقيقة واإلشاعات، التي يسعى أغلبها 
للعب على الوتر العاطفي الشعبوي لدى 

المتلقي، وهو ما يجعل لمثل هؤالء آالف 
المتابعين، وأنا شخصًيا أجده ظاهرة مقلقة 

للغاية من الممكن أن تؤدي إلى تحريض 
وأعمال شغب وعنف ال تحمد عقباها

https://www.enabbaladi.net/archives/540153
https://www.enabbaladi.net/archives/540206
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د. كريم مأمون

يعياين العديد مين النياس من نوبيات خفقيان القلب 
يف مرحلية ما مين حياتهم، إذ يشيعر الشيخص وكأن 
رضبيات قلبيه تخفيق برعة وقيوة غيري معهودتن، 
أو يشيعر بارتجياف قلبيه، أو أن نبضيات قلبه ليسيت 
طبيعيية كاملعتاد، علياًم أن نبضات القليب أمر ال ميكن 
ماحظتيه بطبيعية الحيال، ولكين عنيد وجود سيبب 
يؤثير فيها ويغيرّي من طبيعتها فإن معظم األشيخاص 
يشيعرون بذلك، وميع أن خفقان القلب غالبًيا ما يكون 
مجرد اسيتجابة طبيعية من القلب لحالية فيزيولوجية 
معيّنية، فإنه قيد يكيون ناتًجا عن مشيكلة مرضية يف 

بعض الحياالت ما يسيتوجب مراجعية الطبيب.

ما المقصود بخفقان القلب؟
يُعيرف خفقيان القليب )Heart Palpitation( عيى 
أنه شيعور مفاجئ بتسيارع نبضات القليب، أو بزيادة 
قوتهيا، أو تغرّي طبيعتها لتصبيح غري منتظمة، وتتمثل 
هذه الحالة بشيعور املرييض برفرفة رسيعية أو بقرع 

متكيرر يف منطقة الصيدر أو الحليق أو العنق.
ميكين أن يحدث الخفقيان يف أي وقت، حتيى وإن كان 
الشخص جالًسيا أو ميارس نشياطاته اليومية املعتادة، 

وقد يختفي بشيكل تلقيايئ دون عاج.
ورغيم أن خفقيان القليب املتكيرر يثيري القليق والهلع 
ليدى النياس، فإنه لييس بالرورة أن يرتبط مبشيكلة 
صحيية يف القليب، بل قيد يرتبيط حدوثيه يف بعض 
الحياالت مبشيكات صحيية أخيرى ال تتعليق بالقلب، 
ويف معظيم الحياالت ال يشيّكل خطرًا كبيريًا وال يلحق 

األذى باملرييض.
وينبغيي أن نشيري إىل أن خفقيان القليب أمير شيائع 
جيًدا، ويؤثير يف كا الجنسين مين جمييع الفئيات 
العمريية، مبن يف ذليك األطفيال واملراهقيون، وال يعد 
مرًضيا قامئًيا بحد ذاته، بيل عرًضا للعديد مين الحاالت 

املرضية. أو  الفيزيولوجيية 

ما أعراض خفقان القلب؟ 
يشيعر املصياب اليذي يعاين مين الخفقيان وكأن قلبه 
يرفيرف أو ينبض بقوة أو برعية أو كأن قلبه يتخطى 
بعض النبضات، أو قد يشيعر بالخفقيان كقرع متكرر 

يف الصيدر أو العنق.
وتتضمين األعيراض األخيرى لخفقيان القلب: شيعورًا 
عاًميا بعيدم االرتيياح، أملًا يف الصيدر، الشيعور بخفة 
اليرأس أو الدوخية أو اإلغيامء، ضييق التنفيس، فيرط 

التعيرق، الشيعور باالمتياء يف الحليق أو العنق.

ما أسباب خفقان القلب؟
هنياك أسيباب عديدة لخفقيان القلب، ميكن تقسييمها 

مجموعات: إىل 

أواًل: األسباب المتعلقة بنمط الحياة، إن مسببات 
وعوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة الُمتبع 

شائعة جًدا، ومن أبرزها: 
- مامرسة التامرين الشاقة.

- عيدم الحصيول عيى القسيط اليكايف مين الراحية 
والنيوم. 

- العيادات الغذائيية والصحيية الخاطئية، مثيل تناول 
األطعمية الغنيية بالتوابيل، ورشب كمييات كبيرية من 
القهيوة أو املروبات املحتوية عيى الكافين، أو رشب 

الكحيول، أو مروبيات الطاقية، وكذليك التدخن.
- األسيباب العاطفيية أو النفسيية تؤثر بشيكل واضح 
يف رضبيات القليب وانتظامهيا، وقد تتسيبب بحدوث 
الخفقيان، ومن أبرز هيذه العوامل العصبيية أو اإلثارة، 

 .)Panic Attacks(  والقليق والتوتر، ونوبيات الهليع

ثانًيا: 
بخفقيان  األدويية  أنيواع  بعيض  تتسيبب  األدويية، 
القليب، ومين أبيرز املجموعيات الدوائيية التيي قيد 

تُسيبب ذليك:
- األدوية املسيتخدمة يف عاج الربو مثل سيالبيوتامول 

اإلبراتروبيوم. وبروميد 
- األدويية املسيتخدمة يف عياج ضغيط اليدم املرتفع 

واملينوكسييديل.  الهيدراالزين  مثيل 
- األدوية املضادة للهيستامن مثل تريفينادين.

كاريروميسين  مثيل  الحيويية  املضيادات   -
. ميسين و ير ر إ

سييتالوبرام  مثيل  لاكتئياب  املضيادة  األدويية   -
واسييتالوبرام.

-  مضادات الفطريات مثل إيرتاكونازول.

ثالًثا:
 التغيريات الهرمونيية، إن التغيريات الهرمونيية التي 

العمريية  املراحيل  خيال  السييدات  منهيا  تعياين 
املختلفية، مثيل مرحلية ميا قبيل انقطياع الطميث، 
ويف أثنائيه، وبعيده، وحاالت النزف املهبي الشيديد، 
وكذليك  الخفقيان،  بحيدوث  تتسيبب  قيد  جميعهيا 
الهرمونيية  التغيريات  ونتيجية  الحميل  حالية  يف 
ميع  التكيّيف  القليب  ومحاولية  والفيزيولوجيية، 
الحاجية إىل زييادة ضيخ اليدم إىل الرحيم والجنن 
قيد تتعيرض نبضات القليب لحالة من عيدم االنتظام 

الخفقيان.   أو 

رابًعا: 
مشيكات القليب، قيد يحيدث خفقيان القلب بشيكل 
القليب،  أميراض  مين  أخيرى  أنيواع  ميع  متزامين 
وبعيض هيذه األمراض قيد يكيون خطيريًا ويتطلب 

العياج، ومين هيذه األميراض:
- املشيكات املتعلقية بصاممات القلب، مثل انسيدال أو 

تديل الصيامم التاجي.
- اعتال عضلة القلب الُضخامي.

- فشيل القليب، ويعنيي عيدم قيدرة القليب عيى أداء 
وظيفتيه عيى الوجيه املطليوب.

- عيوب القلب الخلقية.
- النوبة القلبية السابقة.
- مرض األوعية التاجية.

- أسيباب متعلقية بعدم انتظيام رضبات القليب، ومن 
أكير أنواع عيدم انتظام رضبيات القلب شييوًعا: 

الربيات األُذينية غيري الناضجة والربيات البطينية 
غيري الناضجة، ويف هاتن الحالتن يشيعر الشيخص 
وكأن القليب قيد توقيف أو تخطيى بعيض النبضات، 
والربيات غري الناضجة ال ميكن الشيعور بهيا، إال أن 
ميا يتم اإلحسياس به حقيقة هيو الربيات الطبيعية 
التاليية التيي تتميز بكونهيا أقوى مين املعتياد، وهذه 

مؤذية. غيري  الحالة 
الرجفيان األذينيي، الذي يعنيي رسعة النبيض مع عدم 

انتظامه.
الرفرفية األُذينيية، وهي إحدى مشيكات عيدم انتظام 
أو  القليب واملتمثلية برعتهيا وانتظامهيا،  رضبيات 

رسعتهيا ميع عيدم انتظامها. 
تيرع القليب فيوق البطينييSVT( (، يحدث بشيكل 
شيائع بن الشيبان األصحاء، ويتميز بكونيه اضطرابًا 

منتظياًم رسيًعا بشيكل غيري طبيعي.
أنيواع  أكير  البطينيي VT((، ويعيد  القليب  تيرع 
اضطرابيات نبيض القليب خطيورة، ويتمييز برعته 
وانتظاميه، واحتاملية حيدوث الدوخية أو اإلغامء معه. 

خامًسا: 
أسباب مرتبطة بالجهاز الهضمي،

بالجهياز  املرتبطية  الخفقيان  أسيباب  أبيرز  مين   
: لهضميي ا

- تنياول الوجبات الدسيمة الغنية بالدهون، أو السيكر، 
الكربوهيدرات.  أو 

الغنيية  أنيواع معيّنية مين الطعيام كتليك  - تنياول 
أو  النيرتات،  أو  الصودييوم،  أحاديية  بغلوتاميات 

الصودييوم.
- حصوات املرارة.

- االرتجاع املعدي املريئي.
- عر الهضم.

- التهاب البنكرياس.
- القرحة الهضمية. 

سادًسا:
 أسيباب مرتبطية بالجهياز التنفي، ومين أبرز هذه 

االضطرابات: 
- التهاب الشعب الهوائية الحاد.

- الربو. 
أنيواع  أحيد  وهيو  الهوائيية،  الُقصيبيات  التهياب   -
االلتهابيات الفريوسيية الشيائعة خيال فصل الشيتاء 
والتيي تُصيب األطفال الصغيار والرّضع عيادة، بحيث 
يتسيبب االلتهياب بحيدوث االحتقيان وااللتهياب يف 

الُقصيبيات الهوائيية.
- مرض االنسيداد الرئيوي املزمين )COPD(، وهو أحد 
األميراض املزمنة التيي تصيب الجهياز التنفي، ويعد 

التدخن السيبب الرئيس لحدوثه.
- االلتهاب الرئوي.

- انخيامص الرئتين الناتيج عين تيرب الهيواء يف 
الفيراغ بن الرئية والحاجز الصيدري، ما يدفيع الهواء 

خيارج الرئة ويتسيبب بانكامشيها. 
- الوذمية الرئويية، وتحيدث نتيجة تراكم السيوائل يف 

الرئتن.
- االنصيامم الرئيوي، وينتج عن اسيتقرار خرة دموية 

داخيل أحد رشايين الرئة.  

سابًعا: 
حاالت مرضية أخرى:

- فرط نشاط الغدة الدرقية.
- فقر الدم.

- ارتفياع درجية حيرارة الجسيم إىل 38 درجية مئوية 
أكر.  أو 

- انخفاض مسيتوى سيكر اليدم، الذي يحدث بشيكل 
شيائع بن األشيخاص املصابن بداء السيكري. 

- انخفاض ضغط الدم االنتصايب. 
- الجفاف. 

- فقدان الدم.
- العوامل الوراثية. 

- انخفاض مستوى األكسجن يف الدم. 
- اضطراب املستويات الطبيعية للكهارل يف الجسم. 

- انخفاض مستوى ثاين أكسيد الكربون يف الدم. 
- الصدمية، وهيي إحيدى الحاالت التيي ال يحصل فيها 

الجسيم عيى حاجته من اليدم ما يهيدد الحياة.
- الرض أو اإلصابات.

- السمنة وزيادة الوزن. 
- ورم القواتيم وهيو أحيد أنيواع األورام النيادرة التيي 

تُصييب الغيدة الكظرية.
- الذبحة الصدرية.

- تسيلّخ األبهير، الذي يعنيي حدوث نزييف يف جدار 
للجسيم.  الرئيس  الريان 

- النوبة القلبية أو احتشاء عضلة القلب.
- التهاب التأمور، وهو الغشاء أو الكيس املحيط بالقلب. 

ما المضاعفات التي يمكن أن تنتج عن 
الخفقان؟

اإلغيامء: ميكين أن ييؤدي خفقيان القليب برعة إىل 
انخفياض ضغيط اليدم ميا قيد يسيبب اإلغامء. 

ناتًجيا عين  القليب  إذا كان خفقيان  القليب:  توقيف 
اضطيراب نظم القليب، ولكن توقف القليب الناجم عن 

الخفقيان يعيد أميرًا نيادر الحدوث. 
السيكتة الدماغيية: وذليك يف حال كان خفقيان القلب 

ناجاًم عين الرجفيان األذيني.
السيكتة القلبيية: ميكين أن يتسيبب خفقيان القليب 
الناتيج عين اضطيراب نظم القليب بضخ الدم بشيكل 
غيري فعيال لفيرتة طويلة، ميا قيد ييؤدي إىل اإلصابة 

القلبية. بالسيكتة 

كيف ُيشّخص خفقان القلب؟
قيد يصعب عيى الطبيب تحديد األسيباب التيي تؤدي 
إىل حيدوث خفقيان القليب ليدى املرييض خاصة يف 
حيال غيياب الخفقيان خال مراجعية عييادة الطبيب، 
لكين ميكن التوجه مين خال اسيتجواب املريض وأخذ 
املعلوميات املتعلقية بخفقيان القليب لديه كوقيت بدء 

الخفقان ومدته وكيف شيعر يف هيذه األثناء 
وميا األنشيطة التي كان ميارسيها 

عند بيدء خفقان القليب لديه، 
اسيتعراض  إىل  إضافية 
التاريخ امليريض للمريض 
الغيذايئ  والنظيام 
يأخذهيا  التيي  واألدويية 

التي  األعشياب  ومنتجيات 
يتناولهيا، ومين املرجيح أن 
خفقيان  أعيراض  ترتبيط 
القليب باختال نظيم القلب 
إذا كان املرييض يعياين من 

التالية: الحياالت  إحيدى 
خطيورة  عواميل  لدييه   -
ُعرضية  تجعليه  رئيسية 

بأميراض  لإلصابية 
القليب.

- يعاين من أمراض القلب.
- يعاين من اختال نظم القلب.

- يعاين من اعتال صاّممات القلب.
ويتيم إجيراء بعيض التحالييل املخربية مثيل فحوص 
الدم والبيول، كام يوىص بإجراء اختبارات تشيخيصية 

أخرى تشيمل:
- تخطييط كهربائيية القليب )ECG(: وهيو فحيص 
يُسيّجل تفاصييل معيدل رضبيات القليب، وإيقاعها، 
ونظمهيا، وقيد يُجيرى يف أثناء فيرتات الراحية، أو يف 
أثنياء اسيتخدام جهياز امليش فيسيمى اختبيار إجهاد 
القليب، أو يُجيرى يف أثنياء فيرتة طويلية باسيتخدام 
جهياز "هوليرت"، وهيو جهياز محميول يتم ارتيداؤه 
لتسيجيل تخطيط كهربائية القلب بشيكل مسيتمر من 
24 إىل 72 سياعة، وقيد زودت بعض السياعات الذكية 
الحديثية بخاصيية مراقبة تخطييط كهربائيية القلب، 
وقيد يتم إجراء اختبيار اإلمالة، وهو اختبيار يهدف إىل 
معرفية تأثري التغيري يف وضعية الجسيم عيى معدل 

وانتظيام رضبيات القلب. 
- تصوير الصدر باألشعة السينية.

- تصويير الصيدى الراجيع مين القليب أو ميا يُعرف 
القلب". بي"إيكيو 

 )EPS(: فحص دراسية الفيزيولوجيا الكهربية للقلب -
وفيه يتم تسيجيل نشياط القلب الكهربايئ واستجابته 
ملنبهيات معيّنة، ويتضّمن هيذا اإلجراء إدخال قسيطرة 

يف الجسيم وتوجيهها إىل القلب. 

ما الحاالت التي تستوجب مراجعة الطبيب؟
عيادة ال تحتياج نوبيات الخفقيان إىل تقيييم يف حالة 
نيدرة حدوثها أو اسيتمرارها لبضع ثيواٍن فقط، أما عند 
وجيود تاريخ ملرض قلبيي أو كان الخفقان متكيررًا أو 
ييزداد سيوًءا أو يرتافق بأعراض أخيرى فيجب مراجعة 
الطبيب لتحديد السيبب وإعطياء العاج اليازم، ولكن 
هناك حاالت تسيتدعي الرعايية الطبية الطارئية، وذلك 

إذا كان خفقيان القلب مصحوبًا بيياآليت:
- ضيق أو شعور باألمل يف منطقة الصدر.

- إغامء.
- ضيق النفس الشديد.

- دوار شديد.

كيف تعاَلج حالة خفقان القلب؟
يعتميد اختيار الطريقية العاجية األفضل عى أسيباب 
الخفقيان، فإذا كان خفقيان القلب مرتبطًيا بأطعمة أو 
أنشيطة معيّنية تثيريه، فعيى املرييض أن يتجنبها وال 
يحتياج إىل أي معالجية، أميا إذا كان الخفقيان ناجياًم 
عين مرض يف القليب أو اختال نظم القلب أو مشيكلة 
صحيية أخيرى فيتيم إعطياء العاج املناسيب حسيب 
الحالة، ولكن بشيكل عيام ومهام كان سيبب الخفقان، 

يُنصيح املريض باتبياع التوصييات التالية:
- تقليل مسيتوى اإلجهاد والتوتير النفي، وميكن 
متاريين  مثيل  االسيرتخاء  أسياليب  تجرييب 

التنفيس العمييق أو "اليوجيا".
- االمتنياع عين رشب الكحيول أو تعاطيي 
كالكوكائين  املخيدرات  أو  املنشيطات 

واألمفيتامينيات.
- الحيد مين املروبيات التيي تحتوي 

الكافين.  عيى 
- تجنب التدخن بجميع أشكاله

ليس مرًضا بل عرض لحاالت مرضية

خفقان القلب
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عيادة ميا يُنظير إىل الحوكمية واملجتمع امليدين عى أنهام يُشيّكان 

ثنائيًيا يدعيامن بعضهيام، وألن فعاليات املجتمع امليدين هي فعاليات 

مروعية، تحيرص الحكوميات عيى تزويد تليك النشياطات بإطار 

العميل القانيوين مين أجيل تنظميهيا بقواعيد إجرائيية تشيّكل لها 

املناسيبة. البيئة 

واملفيرتض أن تعيّول الحكوميات عيى املجتميع امليدين مين أجيل 

تعبئية املواهيب والثقافية الروريية بين النياس، وتعزييز حيس 

املبيادرة والقدرات واملسيؤولية داخيل الدولة ومؤسسياتها، وبالتايل، 

تحميي الحكومية املجتميع امليدين يك تتوليد املنظيامت والفعاليات 

واملجموعيات التيي تسيهم يف التنميية االجتامعيية، ما يعيزز نوعية 

. لحوكمة ا

يرصيد كتياب "أصوات سيورية مين زمن ميا قبيل الثيورة" الحراك 

عيدة  لعبتيه  اليذي  واليدور  وآثياره،  وتاريخيه،  السيوري،  امليدين 

جمعييات ومنتديات يف املشيهد االجتامعي والسييايس اليذي عرفته 

.2011 سيوريا قبل ثيورة 

صيدر هيذا الكتياب عيام 2013، شياركت يف تأليفيه مجموعية من 

وبسيمة  الكواكبيي  سيام  مثيل  السيورين،  والباحثين  املثقفين 

قضيامين ووائيل سيواح وحسيان عبياس ونيوال اليازجيي.

يف مقدمية الكتياب )180 صفحية(، أشيار الباحثان سيام كواكبي 

وبسيمة قضيامين إىل أن عمليية إعادة إعامر سيوريا وبنياء املجتمع، 

أيًيا كان السييناريو السييايس، سيوف تكيون عيى أكتياف األفيراد 

األكير براعة وخيربة والتزاًميا، والذين دخلوا سيجل االلتيزام املدين 

التنموي. والعميل 

ويف الفصيل األول من الكتاب، اسيتعرض الباحث وائل سيواح ظهور 

وتطيور املجتميع امليدين يف سيوريا، وتارييخ الحيراك امليدين منذ 

االنقياب اليذي قياده حزب "البعيث" عيام 1963، واختيزال املثقف 

السيوري مبثقفي الحيزب فقط، خصوًصيا بعد إلغياء الصحف وحّل 

األحيزاب السياسيية، وبعيد أن صيارت الدولية يف سيوريا مقترة 

عيى حيزب واحد ذُكير بالفصيل الثامن مين الدسيتور الدائيم الذي 

أُقيّر عيام 1973، ونص عيى أن حيزب "البعث العريب االشيرتايك" 

هو الحيزب القائيد يف الدولية واملجتمع.

خيال حكم حافظ األسيد لسيوريا، ُحّوليت كربى املنظيامت الحرفية 

والنقابيات مين دورها كجهية مدافعة عن حقيوق الفئة التيي متثّلها، 

إىل دور دعيايئ ورقايب معطل، كيام فُقدت املامرسيات الدميقراطية 

والشيفافية داخلها، ميا جعلها تلعب دوًرا سيلبيًا ومقاوًميا للتغيري.

يتحيدث الباحث حسيان عبياس، يف منت هذا الكتاب، عن أن السيلطة 

يف سيوريا أنتجيت ميا أُطليق علييه ظاهيرة "التبعييث"، يف إطيار 

ترسييخ هيمنية حيزب "البعيث"، أي أنيه ال سيبيل يف نفيس الوقت 

إىل أهميية الفعيل الثقيايف، اليذي كان ليه دور يف تغييري عاقيات 

الهيمنية التيي أوجدتهيا سياسية الحيزب الواحد، ويف خليق مجتمع 

جدييد مسيؤول يعتمد عى نفسيه، ويحيرتم التعدديية، ويتحرر من 

الخوف. ثقافية 

بعيد أن "ميات الدكتاتور" عام 2000، كام قالها السييايس السيوري 

املعيارض ريياض الرتك عيرب قنياة "الجزيرة"، التيي كلّفتيه عودته 

إىل السيجن بعيد سينوات مين االعتقيال، سيارع بشيار األسيد إىل 

اإلشيارة بأن تغييري رأس النظيام ال يعني تغيري النظيام، فبعد مي 

أقيل من ثاثية أشيهر عى تسيلّمه سيدة الرئاسية، بيادر إىل إغاق 

منتدييات املجتميع امليدين، واعتقال أبيرز أعضائها. ومنيذ ذلك، اتخذ 

النظيام السيوري طيًفيا واسيًعا مين التدابيري من أجيل كيّم األفواه، 

وشيّل املؤسسيات يف املجتمع، وخضعت جميع نشياطات املجتمع، ال 

سييام نشياطات املنظامت غري الحكوميية، للرقابة املبيارشة والدامئة.

اتسيم العقيد األول مين رئاسية األسيد االبين بحكم مجموعية ضيقة 

مين املقربين للسيلطة، اهتميت يف التحكم باليروة الوطنيية وبناء 

رشاكات ميع طبقية رجيال األعيامل يف دمشيق وحليب، مين أجيل 

النظام. خدمية مصاليح 

نتجيت عن هيذه الحالية محاولية املجتمع العنايية بالنفس، فنشيأت 

املؤسسيات الخرييية لتعزيز روابيط التضامن القوية داخيل املجتمع، 

وتعويض فشيل نظيام الحكيم يف العناية بتنميية الدولة.

كيام تطرقيت فصيول الكتياب إىل فيرتة "ربييع دمشيق"، وكييف 

قاوميت السيلطة أي محاولية جّدية من قبيل املجتمع امليدين بانتقاد 

. ستها سيا

اهتميت الباحثية نيوال اليازجيي، عيرب الكتياب، مبوضيوع املجتمع 

امليدين وقضايا الجنيدر، وذكيرت اليازجيي أن الحركة النسيائية يف 

سيوريا لهيا بعيد اجتامعيي نهضيوي وتحيرري، وأّن هنياك بواكري 

تجمعيات نسيوية واعيية مبتطلبيات حركية التقيدم االجتامعي.

ووضحيت اليازجيي كيف برزت بين 2000 و2004 عيدة منتديات، 

ومنهيا منتيدى املحامية حنان نجمة وابتسيام الصيامدي وجورجيت 

عطيية ومنتيدى األتايس، وكلهيا تعاملت ميع املرأة كجزء مين عملية 

التغييري الدميقراطيي، وعملت عى إدمياج املرأة يف التنمية الشياملة، 

وتغييري الصورة النمطية ألدوار النسياء يف املناهيج الرتبوية والعنف 

النسياء. الجندري ضد 

الحراك قبل الثورة السورية.. 
المدني و"التبعيث"

كتاب

سينما

"ال أسيتطيع التعاميل مع الجمهيور املوجود 
حاليًيا، ونوعيية األفام التيي يفّضلها بغرض 
املخيرج  أعلين  الجملية  بهيذه  التسيلية"، 
امليري داوود عبد السييد اعتزاليه اإلخراج، 
 "CBC" وذليك يف لقائيه األخيري عيرب قنياة
ضمين   ،2021 األول  كانيون  مين   31 يف 

برناميج "يف املسياء ميع قصيواء".
الشيديد  التأثير  امليري  املخيرج  انتقيد 
أن  دون  املشياهد،  يف  األمريكيية  بالسيينام 
ثقافية  لهيا قيمية حقيقيية تعكيس  تكيون 
املجتميع الرقيي بشيكل احيرتايف، وحبكة 

فنيية قويية.
ميع  تجربتيه  خيال  السييد  عبيد  أخيرج 
السيينام فيلمه الشيهري "الكييت كات" الذي 
أُنتيج عيام 1991، مين بطولية محميود عبد 

العزييز وأمينية رزق ورشييف منيري.
تحيي قصية الفيليم املسيتوحاة مين رواية 
"ماليك الحزيين" لليروايئ امليري إبراهيم 
أصيان، عيدم فقدان أمل الشييخ "حسيني" 
فقدانيه  بحياتيه رغيم  السيعادة  إيجياد  يف 
البير، فهيو يسيتغل دكانًيا باملنيزل اليذي 
تركيه ليه واليده ليدخين فييه الحشييش مع 
أصحابيه، ويغنيي لهيم عيى العيود، داخيل 
حيي "الكييت كات" مبدينية الجييزة، بعد أن 
فشيل بدراسيته األزهرية وفشيل بيأن يصبح 
منشيًدا، وبياع البيت لتاجير املخيدرات الذي 
اليدور نجياح  يدعيى "الهيرم" )مثّيل هيذا 

املوجيي(.
الشييخ  شيخصية  السييد  عبيد  ينتقيي 
روايية  ميألت  التيي  الحيويية،  "حسيني" 
وحيياة،  وصخبًيا  مرًحيا  الحزيين"  "ماليك 
ليعييد صياغتها وترتييب عاقاتها وتوسييع 
الشيخصية  هيي  بذليك  لتصيري  مسياحتها، 

دقيقية(.  133( الفيليم  يف  املحوريية 
ميتليك الشييخ "حسيني" بصرية شييطانية 
وإرصاًرا عنييًدا عيى تحدي ظاميه الداخي 

ورفيض عجيزه، متيقًنا أنيه ييرى أفضل من 
املبريين، يسيري دون عصيا ويسيتخدم كل 
حواسيه، حتيى أطيراف أصابعه، ليتحسيس 

الطيرق والبير مين حوله.
عيى نقييض شيخصية الشييخ "حسيني"، 
تيأيت شيخصية ابنه "يوسيف" )مثّيل دوره 
منري رشييف( املصاب باإلحباط واإلحسياس 
عين  عاطيل  شياب  في"يوسيف"  بالعجيز، 
العميل، وأمليه كبيري يف الخيروج مين أزمته 
هيذه، التيي تيكاد تخنقيه، بالسيفر للخارج 
هربًيا من واقيع محبيط، دون إغفيال عاقته 
البائسية مع حبيبته "فاطمية" )مثّلت دورها 
عاييدة رياض(، وعجيزه عين التواصل معها 

. جنسيًا
يفشيل "يوسيف" يف عاقتيه ميع "فاطمة" 
ألنيه مشيدود إىل عيامل بعييد غيري محيدد 
اليرؤى، وال تتحقيق عاقتيه بهيا إال عندميا 
الواقيع، ويبيدأ  أنيه جيزء مين هيذا  ييدرك 

بصياغية عاقتيه بحياتيه مين جدييد.

ال ييرى الشييخ "حسيني" أنيه رجيل أعمى، 
إمنيا املجتميع تحيّول إىل عيامل مظليم، "راح 
النيور يا حيامر مش عمييت، خّي عنيد أهلك 
نظير"، كيام أجياب "حسيني" عين سيؤال 
كييف فقيد نظره، وهيذه العبارة هيي حقيقة 
محضية بنظيره ال تخضيع ألي نقياش، ألن 

املجتمع. هيو  السيواد 

اسيتطاع عبيد السييد أن يصنع فيلياًم متميزًا 
عين عميل أديب متمييز، دون تفريغيه مين 
محتيواه، كيام نجيح يف أن يتمثيل الروايية 
لنفسيه  أعطيى  أن  بعيد  صياغتهيا،  ويعييد 
الحيق، كفنيان صاحيب رؤيية، يف التعديل، 
والدميج،  والتغييري،  واإلضافية،  والحيذف، 
ميام  فييه  تخلّيص  متيوازن  بنياء  وإقامية 
تصيّور أنيه يشيّكل عبئًيا عيى بنياء الفيلم.

الجائيزة  عيى  كات"  "الكييت  حصيل 
الذهبيية ألفضيل فيليم يف مهرجان "دمشيق 

.1991 عيام  اليدويل"  السييناميئ 

سيابًقا(  )فيسيبوك  “ميتيا”  رشكية  أعلنيت 
املالكية لتطبييق “واتسياب لألعامل” )نسيخة 
فيرض  عين  األعيامل(  لرجيال  “واتسياب” 
رسيوم السيتخدام التطبييق بيدًءا من شيباط 

املقبيل.
عيى  رسيوم  سيتُفرض  القيرار،  ووفيق 
مسيتخدمو  يجريهيا  التيي  املحادثيات 
“واتسياب لألعيامل” بنظيام محاسيبة يعتمد 
مقابيل رسيوم  “املحادثية” يف  عيى وحيدة 

أخيرى. إىل  دولية  مين  تختليف  ثابتية 
وبحسيب السياسية الجدييدة املنشيورة، فيإن 
بين  الرسيائل  مين  املحادثية هيي مجموعية 
الطرفين تبيدأ بيأول رسيالة، وتسيتمر حتيى 
ميرور 24 سياعة من وقيت إرسيالها، وتبادل 
24 سياعة مين  رسيائل جدييدة بعيد ميرور 
وقيت إرسيال أول رسيالة، يعني أنهيا محادثة 
محادثتين  أسياس  عيى  تُحسيب  جدييدة، 

ولييس محادثية واحيدة.
ويختليف سيعر املحادثية بنياء عيى الطيرف 
مسيتخدم  بيدأ  فيإذا  الحدييث،  بيدأ  اليذي 
املحادثية  سيعر  يكيون  حديثيه  “واتسياب” 
أقيل، أميا إذا بيدأ صاحب حسياب “واتسياب 

أكير. املحادثية  سيعر  فيكيون  لألعيامل” 
وُحيددت الرسيوم املفروضية داخيل سيوريا 
حسياب  إىل  محادثية  األشيخاص  بيدء  عنيد 
ليرية   80( دوالر   0.0218 مببليغ  تجياري 
سيورية(، يف حين سيتفرض الركية مبليغ 
عيى  سيورية(  ليرية   266( دوالر   0.0727
بيدء  عنيد  التجياري  الحسياب  أصحياب 

األوىل. املحادثية 
لبيدء  التطبييق  ويف حيال توجييه مسيتخدم 
محادثية، عين طريق إعيان يف “فيس بوك”، 
وسييُمنح  عليهيا،  رسيوم  أي  تُحسيب  لين 
أصحياب األنشيطة التجاريية الصغيرية أليف 

محادثية مجانيية يف بدايية كل شيهر.
إىل  البياد  داخيل  يف  السيوريون  ويتجيه 
التطبيقيات املجانية مين ضمنها “واتسياب”، 
تجتياح  التيي  االقتصاديية  األزمية  إىل  نظيًرا 

البياد.
وحاميية  الداخليية  التجيارة  وزارة  ومنعيت 
كانيون  مين   17 يف  سيوريا،  يف  املسيتهلك 
الثياين 2021، العميل بالتجيارة اإللكرتونيية 
دون الحصيول عيى سيجل تجياري، يحيدد 
التجيارة  التاجير موقعيه ونيوع  مين خاليه 

التيي يعميل بهيا.
وطرحيت “ميتيا” تطبيق “واتسياب لألعامل” 
منيذ عيام 2018، ليقيدم ألصحياب األنشيطة 
التجاريية والخدميية تجربية أفضيل للتواصيل 
التطبييق  إطياق  منيذ  وظيّل  عمائهيم،  ميع 
تجربية مجانيية ككل ميا يقدميه “واتسياب”، 
التطبيق الذي اسيتحوذت علييه يف عام 2014.

بوستر الفيلم

"ميتا" تفرض رسوًما 
على مستخدمي "واتساب لألعمال"

"الكيت كات".. راح النور

https://www.enabbaladi.net/archives/538827
https://www.enabbaladi.net/archives/540213
https://www.enabbaladi.net/archives/540145
https://www.enabbaladi.net/archives/538827
https://www.enabbaladi.net/archives/540145
https://www.enabbaladi.net/archives/538827
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عروة قنواتي 

مضت الجولة األوىل من بطولة كأس أمم إفريقيا بتحديات 
االفتتاح، ورد الصفعة لاتحاد الدويل لكرة القدم، بأننا 

وباللسان اإلفريقي قبلنا التحدي وأطلقنا البطولة، ومضت 
أيًضا بنتائجها املتقلبة والحذرة التي كرها منتخب 

الكامريون فسجل أعى نتيجة حتى اآلن يف شباك إثيوبيا.
مرت الجولة أيًضا بأداء عريب ال يبر بالخري، وفق كل 
املعطيات والظروف، إال من نتائج منتخب املغرب الذي 

حصد فوزين غالين، أحدهام عى نجم من نجوم القارة 
السمراء وهو منتخب غانا يف الدقائق القاتلة، والثاين يف 

شباك منتخب جزر القمر الذي يشارك ألول مرة يف بطولة 
رسمية، بينام أخفقت مر وتونس وموريتانيا من بوابة 

هزائم الجولة األوىل، وتعادلت الجزائر والسودان يف 
مشهد مفهوم، وآخر مستغرب وفق إمكانيات واستعدادات 

املنتخبن، أما جزر القمر فيكفيهم فعًا رشف املشاركة 
يف أعى تحديات القارة السمراء.

أفهم أن االستعدادات مل تكن لتخدم أي منتخب عريب أو 
إفريقي من ناحية املباريات الودية واملعسكرات بسبب 

ظروف الاعبن املحرتفن، والظرف األهم واألسوأ وهو 
اإلصابات املتاحقة بفريوس "كورونا املستجد" )كوفيد- 

.)19
ولكن الغريب أن منتخب مر مل يقدم أي صورة من 

صور األداء الكروي التي احتفظ بها عميد ألقاب القارة 
السمراء بطوالت طويلة. مل يكن منتخب مر موجوًدا 

أساًسا يف ملعب املباراة أمام نيجرييا التي مل تكن مرعبة 
أيًضا. ضاع كريوش وضاعت خطوط الفراعنة فا أنقذهم 

صاح وال عّدل موقفهم مصطفى، وفعل الشناوي كل 
ما ميكن أن يفعله حارس مخرم لحامية الفريق إال يف 

هدف نيجريي ال يتحمل مسؤوليته أبًدا. ولرمبا وعند 
صدور هذا العدد يكون منتخب مر قد رجح وعّدل 
صورته بالفوز عى غينيا بيساو، املنتخب الذي أضاع 

ركلة جزاء أمام منتخب السودان يف الجولة األوىل وخرج 
بالتعادل السلبي.

اخرتت أيًضا منتخب الجزائر ألسأل، كام كل متابع وعاشق 
وناقد للكرة الجزائرية والعربية، يف مباراة أطبق فيها 

املحاربون عى دفاعات منتخب سرياليون املغمور، ماذا 
حصل يا سادة؟ ماذا حصل لتخرج املباراة بالتعادل 

السلبي، وأغلب أعضاء التشكيل األول يف الجزائر شاركوا 
وحصدوا قبل أيام من البطولة لقب كأس العرب مبا يخدم 

جاهزية املنتخب بقوة، فام بالك لو كانت الجولة األوىل 
أمام سرياليون؟ لرمبا اعتقدت للحظة أن مشاركة رياض 

محرز وابن نارص وبعض الاعبن غري مهمة يف هذا 
اللقاء أو يف الشوط األول عى األقل، مع االحرتام ملنتخب 

سرياليون وملشاركته يف البطولة، ولكن نتيجة التعادل 
السلبي كانت صادمة مبا يعادل هزمية مر يف الجولة 

األوىل.
أما نسور قرطاج، فإصابات الفريق والتشكيل مرعبة من 
الجولة األوىل، وزادت عليها إصابة ستة العبن بفريوس 
"كورونا"، وركلة جزاء كانت تكفي للتعادل ضاعت أمام 
مايل، وحكم غريب عجيب ينهي املباراة قبل نهاية وقتها 
األصي وقبل الدخول يف الوقت املضاف بداًل عن الضائع.

منتخب تونس ال يعود للمباراة إلكامل ما تبقى منها 
فيكون منهزًما يف الجولة األوىل، ورمبا يفتح لقاؤه 

الثاين مع موريتانيا األمل أكر بتعويض اإلصابات 
والفضيحة التي جرت يف البطولة، ورمبا يرق 

التونسيون فوزًا معنويًا من أشقائهم املوريتانين قبل 
الجولة األخرية أمام غامبيا.

أخريًا، من حق منتخب السودان أن يحلم من بوابة تعادله 
أمام غينيا، من حقه أن يبني أكر عى براعة حارس 

مرماه الذي تصدى لركلة الجزاء ومنح فريقه نقطة مثينة، 
صحيح أن املراقبن ال يتوقعون مسافة أطول يف البطولة 

ملنتخب السودان، لكن الحلم حق، والسعي وراء الفوز 
مطلب مهم.

برافو للسودان وبرافو للمنتخب املغريب الذي تأهل إىل 
الدور املقبل يف البطولة، مع األمنيات بالتعويض وقلب 

الصورة إىل مشهد مميز ملنتخبات مر وتونس والجزائر.

جولة عربية أولى 
ال تبشر بالخير
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يحيّر نادي التسييو اإليطيايل مهاجمه 
 19( ميورو  راؤول  اإلسيباين  الشياب 
سينة(، ليحصيل عيى مركز أسيايس يف 

. يق لفر ا
وبيدأ الاعيب يلقيى اهتامم املديير الفني 
للفرييق األول، ماوريزييو سياري، وقيد 
األساسيية  التشيكيلة  يف  اسيمه  وضيع 

. يق للفر
 169 الطيول  مين  ميورو  راؤول  يبليغ 
يف  اليُمنيى  بالقيدم  ويلعيب  سينتمرتًا، 
مركيز الجناح األيير أو األميين، وميكن 

اللعيب كمهاجيم رصييح.
رسيعية  وحركتيه  نشييط  العيب  وهيو 
يف أرض امللعيب، كيام هيو محياور جيد 
وميتليك مواهيب فرديية عالية املسيتوى.
والتحكيم  واملراوغية  بالرعية  ميتياز 

بالكيرة بكلتيا القدمن، ما يقليق دفاعات 
الخصيوم ويتييح ليه فرصية الخرتاقها، 
ثيم التسيديد بدقة يف املرميى، أو التمرير 

األهداف. وصناعية 
ومين خيال ذليك لفيت انتبياه امليدرب 
يكيون  أن  املنتظير  ومين  والجمهيور، 
أساسييًا ميع بدايية املوسيم املقبيل، علاًم 
أنيه شيارك يف املوسيم الحيايل، إذ ظهر 
اإليطيايل  اليدوري  يف  التسييو  ميع 
للدرجية األوىل عير ميرات، كام شيارك 
ميع فريقيه يف اليدوري األورويب ثياث 

ميرات.
ماركيت"  "ترانسيفري  موقيع  وحسيب 
القيمية  تبليغ  الرياضيية،  لإلحصائييات 
السيوقية لإلسيباين راؤول ميورو ثاثية 

مايين ييورو.

مين   1 يف  التسييو  نيادي  إىل  انضيم 
متيوز 2021، وينتهي عقيده يف 30 من 

.2025 عيام  حزييران 
كيام شيارك راؤول ميورو ميع منتخبات 
إسيبانيا للفئيات الُعمريية، إذ لعيب ميع 
منتخيب إسيبانيا تحيت 21 سينة وظهر 
معيه ميرة واحدة، كيام ظهر ميع منتخب 
تحيت 18 سينة مرتن، وميع منتخب 17 

سينة سيت مرات وسيّجل هدفن.
وقيد بيدأ ميورو مشيواره الكيروي ميع 
فيرق املراحيل السينية يف كل مين أندية 
إسيبانيول خال موسيم -2017 2018، 
ومع نادي برشيلونة يف موسيم -2018 
2019، وأيًضيا لعيب ميع فريق التسييو 
"ب" يف موسيم -2019 2020، قبيل أن 

ينتقيل للفرييق األول يف 2021.

راؤول مورو.. 
موهبة إسبانية في التسيو اإليطالي

نجوم بارزون يتحررون من أنديتهم هذا الصيف

عنب بلدي - محمد النجار

الالعبين  مين  عيدد  عقيود  تنتهيي 
البارزيين يف الدورييات األوروبية خالل 
بإمكانهيم  وبالتيايل  املقبيل،  الصييف 
أنديية  ميع  والتعاقيد  صفقيات  إجيراء 
جدييدة مجانًا دون الرجيوع إىل أنديتهم.
ولذليك تعميل األنديية حاليًا عيى تجديد 
فيرة  خيالل  أطيول  لفيرة  عقودهيم 
االنتقاالت الشيتوية الحاليية، أو وضعهم 
يف السيوق لتجنيب رحيلهيم مجانًيا يف 

الصييف.
ويف مقدمية هيؤالء الالعبين: الفرنيي 
سيان  بارييس  العيب  مبيايب  كيلييان 
جريميان، واألرجنتيني بابليو ديباال العب 
نيادي يوفنتيوس اإليطيايل، والفرنيي 
عثامن دميبيل العب برشيلونة اإلسيباين، 
وكذليك الفرنيي بول بوجبيا العب نادي 
والعاجي  اإلنجلييزي،  يونايتد  مانشسير 
مييالن  نيادي  العيب  كيسييه  فرانيك 

اإليطيايل.

مبابي وبوجبا األغلى بين الالعبين 
يعتير املهاجيم الفرنيي كيلييان مبايب 
)23 سينة( أغى الالعبين الذين يرغبون 
سيان  بارييس  نيادي  مين  باالنتقيال 
اإلسيباين،  مدرييد  رييال  إىل  جريميان 
وهيي رغبية عيّر عنهيا يف أكير مين 
مناسيبة وسيط سيعي دائيم مين الريال 

السيتقطابه.
ماركيت"  "ترانسيفري  موقيع  وحسيب 

القيمية  تبليغ  الرياضيية،  لإلحصائييات 
السيوقية للفرنيي مبيايب 160 ملييون 
يورو، وانضيم إىل النيادي الباريي يف 
1 مين متوز عيام 2018، وينتهيي عقده 

يف 30 مين حزييران 2022.
البارييي  الفرييق  وظهير مبيايب ميع 
باليدوري الفرنيي للدرجية األوىل هيذا 
املوسيم 18 ميرة، وسيجل تسيعة أهداف 

وصنيع مثياين مترييرات حاسيمة.
كيام ظهير ميع الفرييق يف دوري أبطال 
أربعية  مسيجاًل  ميرات  سيت  أوروبيا 
أهيداف وصانًعا سيتة، ويف كأس فرنسيا 
أهيداف  خمسية  وسيجل  مرتين  ظهير 

وصنيع هدفين. 

أيًضيا يتحيرر الفرني بيول بوجبا )28 
مانشسير  نيادي  وسيط  العيب  سينة( 
يونايتيد، خيالل الصييف املقبيل، وهيو 
خييار ترغيب عدد مين األنديية األوروبية 

معه. بالتعاقيد 
ماركيت"،  "ترانسيفري  موقيع  وحسيب 
بوجبيا  لبيول  السيوقية  القيمية  تبليغ 
نيادي  إىل  وانضيم  ييورو،  ملييون   55
مانشسير يونايتيد اإلنجلييزي يف 9 من 
آب عيام 2016، وسيينتهي عقده يف 30 

.2022 حزييران  مين 
ظهير بوجبيا ميع "الشيياطن الحمير" 
هيذا املوسيم يف الرميريليج تسيع مرات 
وصنيع سيبعة أهيداف، كيام شيارك مع 
أربيع  أوروبيا  أبطيال  بيدوري  فريقيه 

. ت مرا

سوق مشتعلة في إيطاليا
ديبياال  بابليو  األرجنتينيي  ييأيت  ثالثًيا، 
يوفنتيوس  نيادي  مهاجيم  سينة(   28(
أنديية  مين  سيعي  وسيط  اإليطيايل، 
إيطالية وإسيبانية وإنجليزيية للظفر به.
ماركيت"،  "ترانسيفري  موقيع  وحسيب 
تبليغ القيمية السيوقية لبابليو ديباال 55 
ملييون ييورو، والتحق بنيادي يوفنتوس 
يف 1 مين متوز 2015، وسيينتهي عقده 

يف 30 مين حزييران 2022.
وظهير ديبياال ميع فرييق الييويف هيذا 
املوسيم يف الكالتشييو 15 ميرة وسيجل 
مترييرات  ثيالث  وصنيع  أهيداف  سيتة 
ميع  األرجنتينيي  ظهير  كيام  حاسيمة، 
ميرات،  أربيع  األبطيال  بيدوري  فريقيه 
وسيجل ثالثية أهيداف وصنيع مترييرة 

حاسيمة. واحيدة 
أيًضيا يُعتير فرانيك كيسييه )25 سينة( 
مين سياحل العياج، العيب وسيط نادي 
مييالن اإليطيايل، هدفًا لعدد مين األندية 

األوروبية. 
ماركيت"،  "ترانسيفري  موقيع  وحسيب 
تبلغ القيمة السيوقية للعاجيي 48 مليون 
ييورو، وانضم إىل نادي مييالن اإليطايل 
يف 1 مين متيوز عيام 2019، وينتهيي 

العقيد يف 30 مين حزييران 2022.
يف  املوسيم  هيذا  مييالن  ميع  وظهير 
خمسية  وسيجل  ميرة   16 الكالتشييو 
أهيداف، وبيدوري أبطيال أوروبا شيارك 

واحيًدا. هدفًيا  وصنيع  ميرات  خميس 
مارسييلو  الكيروايت  يعتير  فييام 

العيب وسيط  )29 سينة(  بروزوفيتيش 
نادي إنير ميالن، إحيدى ركائيز الفريق 
اإليطيايل ومين غيري املتوقيع االسيتغناء 

عنيه حاليًيا.
ماركيت"،  "ترانسيفري  موقيع  وحسيب 
تبليغ القيمة السيوقية لالعيب 40 مليون 
ييورو، وانضم إىل نيادي اإلنر يف 1 من 
متيوز 2016، وينتهي العقيد يف 30 من 

حزييران 2022.

ظهير ميع فريق إنير ميالن هذا املوسيم 
يف اليدوري اإليطايل للدرجية األوىل 20 
ميرة وصنيع هدفًيا، كيام لعب ميع اإلنر 
وسيجل  ميرات  سيت  األبطيال  بيدوري 

هدفًيا وصنيع متريرتن حاسيمتن.

ديمبلي يعكس وضع برشلونة
تخيّى نيادي برشيلونة عين عيدد مين 
األخرييين،  املوسيمن  خيالل  النجيوم 
ليونييل مييي  اإلطيالق  أبرزهيم عيى 
غريزميان،  وأنطيوان  سيواريز  ولوييس 
وذليك عيى خلفيية األزمية االقتصاديية 
محاولية  ويف  بالنيادي،  تعصيف  التيي 

البنياء عيى العبين شيباب. إلعيادة 
ميع  الراحلين  مسلسيل  يتواصيل  وقيد 
)24 سينة(،  عثيامن دميبييل  الفرنيي 
عقيده  تجدييد  النيادي  يحياول  إذ 
حاليًيا، ليضمين بقياءه املوسيم املقبيل، 
لكين دميبييل ووكييل أعامليه يطالبيان 
بتعويضيات مرتفعية وهيو ما ال يسياوم 

الفيرة. هيذه  يف  النيادي  علييه 

ماركيت"،  "ترانسيفري  موقيع  وحسيب 
تبليغ القيمية السيوقية لعثيامن دميبييل 
الفرييق  إىل  انضيم  ييورو،  ملييون   30
 ،2019 متيوز  مين   1 يف  الكتاليوين 
حزييران  مين   30 يف  العقيد  وينتهيي 

.2022
وظهير دميبييل ميع الفرييق الكتاليوين 
ميرات  سيت  اليدوري  يف  املوسيم  هيذا 
ميع  كيام ظهير  واحيًدا،  هدفًيا  وصنيع 
أوروبيا ثيالث  أبطيال  البارسيا بيدوري 
ميرات ويف كأس إسيبانيا ميرة وسيجل 

هدفًيا.

ويوجيد عيدد ال بيأس بيه مين الالعبن 
النجيوم يف عدد مين األنديية األوروبية 
هيذا  مجانًيا  معهيم  التعاقيد  سييكون 
إندريياس  الدمنياريك  وهيم:  الصييف 
دفياع  قليب  سينة(   25( كريستنسين 
نيادي تشييلي )بقيمية سيوقية تبليغ 
35 ملييون ييورو(، واألملياين نييكالس 
نيادي  دفياع  قليب  )26 سينة(  سيويل 
ملييون   35( األملياين  ميونييخ  باييرن 
أنطونييو  األملياين  وكذليك  ييورو(، 
رودريغير )28 سينة( مدافيع تشييلي 
إىل  باإلضافية  ييورو(،  ملييون   35(
سينة(   28( بيليوين  أندرييا  اإليطيايل 
ملييون   28( تورينيو  نيادي  مهاجيم 
ييورو(، وأخريًا السيويرسي مين أصول 
سينة(   25( زكرييا  دينييس  سيودانية 
مونشينغالدباخ  بورسييا  فرييق  العيب 

ييورو(. ملييون   27( األملياين 
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كان علينا، نحن السوريني، أن نتعامل مع اإلخوة 
املجاهدين الذين جاؤوا لنرصة أهل الشام، بذكاء، 

وحنكة، ودراية، فندرس، مسبًقا، عادات أهل 
الشيشان، ومرص، وتونس، وباكستان، وليبيا، 

واأليغور، والرتكستان، ومختلف البالد التي 
جاؤوا منها. 

نفعل ذلك لئال نخطئ بحقهم، فينطبق علينا املثل 
القائل "نكون بالطب، فنصبح بالبيطرة وقلع 

األرضاس"، يعني أيرضيكم، أيها السوريون، أن 
نقرّص بحق أحدهم فيحرد، وينطمز ويقول: 

بطلت أجاهد، نسواين طوالق، وإمايئ وعبيدي 
عواتق، إذا أنا قوصت بعد اليوم فشكة واحدة 

عىل أعداء اإلسالم، ويرجع إىل بالده تاركًا إيانا 
تحت رحمة العدو الصائل؟

ل يجوز، بالطبع، أن نقترص عىل معرفة 
عاداتهم، بل يجب أن نتعلم لغتهم، ومبا أنهم 

يتحدثون بالعربية الفصحى، يجب علينا أن 
نهجر العامية، وكل واحد منا يضع تحت 

إبطه نسخة من "مختار الصحاح"، أو "تاج 
العروس"، ليك نتمكن من مجاراتهم، ونفهم 

ما يرمون إليه يف أحاديثهم، وهذا الكالم ينطبق 
بشكل خاص علينا نحن الكّتاب، فحينام يقول 

يل أحد املجاهدين الفيسبوكيني، مثاًل: يا خطيب 
بدلة أنت إمَّعة، يجب أن أعرف ماذا تعني كلمة 
إمَّعة، وإذا مل يكن القاموس تحت إبطي، عيّل 

أن أتخيل اإلمَّعة شخًصا تافًها، مهلهاًل، إذا 
جلس مع معرش املجاهدين األكابر، يكون شعره 
منكوًشا، وثيابه مجعلكة، ورائحة إبطيه طالعة، 

وعندما يأكل تظنه داخالً يف حرب البسوس، 
فرتاه يقضم، ويجغم، ويحش، ويصدر صوتًا 

مزعًجا يف أثناء مضغ الفليفلة والبصل والفجل 
والجزر، وإذا رشب من طاسة الشنينة تسمع 

صوت الرَشْق والزلع والبلع من الحارة الرشقية، 
وتحصل، عىل حد تعبري عادل إمام، فضايح.      

اإلخوة "األنصار"، أعني سكان البالد التي 
جاء اإلخوة "املهاجرون" لنرصتها، ل رضورة 

لتنبيههم إىل رضورة التأدب، ومعرفة حدودهم، 
فاألمري الفاتح "أبو محمد الجولين" أوجد 

من هيئات املراقبة، واملتابعة، واألمر والنهي، 
والسجون واملعتقالت، ما يكفي لجعلهم 

يسكتون، ل يفتحون أفواههم إل لتناول الطعام 
والرشاب، وأما السوريون الذين يعيشون يف 
بالد الكفر واإللحاد، فيجب أن يكون كالمهم 

مدروًسا، ومحسوبًا )عىل الديزم(، وأن يتقنوا، 
هم اآلخرون، لغة الجهاد، فإذا سولت ألحدهم 

نفُسه فانتقد أمريًا تزوج امرأة ثالثة، أو آخر مل 
تعجبه املرأة التي أعطيت له ألن عمرها فوق 

الـ20، بينام هو يفّضل الصغريات، أو قائًدا أغار 
عىل قرية غري مسلمة وذبح نصف رجالها، 

مثلام فعل املجاهد التونيس امللقب "سفينة" 
بأهل قرية قلب لوزة، أو اشرتى مجاهد ما 

مطعاًم يف عاصمة أوروبية ببضعة ماليني 
من الدولرات، يجب أن يعرف نوعية التهم 

التي ستوجه إليه، كأن يقال إنه رويبضة، أو 
َعلامين كلب، أو دميقراطي حقري، يضاف إىل 
الصفة األوىل صفات مرتادفة كقولهم: يقوم 
بالتدليس والدس عىل الدين، يطعن بصحابة 

رسول الله الكرام، يستقي أفكاره من أمئة 
الشيعة، فيذكروننا بالتهم التي كان يستعملها 
رئيس محكمة أمن الدولة املجرم فايز النوري، 

وقد ُعرفت باسم "اللصاقة"، وفيها وهن 
نفسية األمة، محاربة النظام الشرتايك، الطعن 

بالدستور، التخابر مع جهات أجنبية... وهذه 
الصفة األخرية، باملناسبة، يستخدمها تنظيام 

"داعش" و"النرصة"، بصيغتها الحرفية.

لنحفظ لغة المجاهدين 
ونعرف عاداتهم
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مطالب بضمان سالمة عمال اإلغاثة 
في مخيمات شمال شرقي سوريا

الجواز السوري يحتل المرتبة الخامسة 
بين أسوأ عشرة جوازات في العالم

)The Guardian( نساء من عائالت التنظيم يتسوقن داخل سوق مؤقت في مخيم "الهول" 2 من تموز

طالبت األميم املتحدة باتخياذ خطوات 
للحفياظ عيى سيامة عياّمل اإلغاثية 
ومقدميي خدميات الرعايية الصحيية 
يف مخييامت شيامل رشقي سيوريا.

جياء ذليك بعيد مقتيل عاميل إغاثية 
سيوري يف هجوم مسيلح عيى مركز 
وفيق  “الهيول”،  مخييم  يف  صحيي 
بييان أمميي صيدر، األربعياء 13 من 

كانيون الثياين.
وأفياد البييان أن األميم املتحيدة تلقت 
سيوريًا   90 مقتيل  حيول  تقاريير 
بينهيم  مين  املخييامت،  يف  وعراقيًيا 
املجيال  يف  العاملين  مين  العدييد 

اإلنسياين.
لألميم  املقييم  املنسيق  طاليب  كيام 

املتحيدة ومنسيق الشيؤون اإلنسيانية 
واملنسيق  رييزا،  عميران  يف سيوريا، 
اإلقليميي للشيؤون اإلنسيانية لألزمية 
بضيامن  هيادي،  مهنيد  السيورية، 
للسيامح  املناسيبة  األمنيية  التدابيري 
اإلغاثيية  املنظيامت  عميل  باسيتمرار 
يف مخييامت شيامل رشقيي سيوريا 
بأميان، مؤكديين أن الحادثية تشيّكل 
تذكيريًا للعيامل بيأن الوضيع األمنيي 
يف شيامل رشق سيوريا ال ييزال غيري 

البييان. مقبيول، وفيق 
وكالية  نقليت  ذاتيه  الييوم  ويف 
مصيادر  عين  الرتكيية  “األناضيول” 
محليية، أن منظيامت اإلغاثية العاملية 
يف مخييم “الهيول” علّقت أنشيطتها، 

وإصابية  اإلغاثية  عاميل  مقتيل  إثير 
طبييب يف هجومن منفصلين داخل 

املخييم.
مين جهتيه أعيرب املمثيل الربيطياين 
هارغريفيز،  جوناثيان  سيوريا،  يف 
عيرب حسيابه الرسيمي عيى “تويرت” 
أميس، األربعاء، عن “رعيب” باده من 
التقاريير التي تتحدث عين مقتل عامل 
اإلغاثية يف مخييم “الهيول”، مؤكيًدا 
رضورة ضيامن سيامة العاملين يف 

املجيال اإلنسياين يف املنطقية.
وتحتجيز “اإلدارة الذاتيية” يف مخييم 
“الهيول”، منيذ زوال تنظييم “الدولة 
اإلسيامية” عيام 2019، نحو 60 ألف 
سيوري وعراقي ومواطني دول أخرى، 

معظمهيم من النسياء واألطفيال، دون 
القانونيية  اإلجيراءات  إىل  الوصيول 

الواجبة.
الفلتيان  مين  حالية  املخييم  ويشيهد 
قتيل  وحيوادث  والفيوىض،  األمنيي 
متكيررة، إذ قال مسيؤولون يف مخيم 
“الهيول”، إن أكير مين 70 شيخًصا 
قُتلوا خيال العام امليايض يف املخيم، 
وفق ميا نقلتيه صحيفية  “واشينطن 
بوسيت” األمريكيية، يف 19 من أيلول 

. يض ملا ا
بيرس”،  “نيورث  وكالية  وبحسيب 
سيّجل املخييم منيذ منتصيف نيسيان 
2021، نحيو 28 حالية قتيل معظمها 

لاجئين مين العيراق.

احتل جواز السيفر السيوري املرتبة 
الخامسية بن أسيوأ عيرة جوازات 
العيامل، وفيق ميؤرش “هينيي  يف 
لجيوازات السيفر” للربيع األول من 

.2022 عام 
الجيواز  جياء  امليؤرش  وبحسيب 
السيوري يف املرتبية 109 عامليًيا، إذ 
السيوري  الجيواز  يسيمح لحاميي 
بدخول 29 دولة فقيط دون الحاجة 

السيتخراج تأشيرية دخيول.
كيام صنفيت خميس دول عربية يف 
 110 العيراق  قامئية األسيوأ وهيي 
عامليًيا، وسيوريا 109 عامليًا، واليمن 
107 عامليًا، والصوميال 106 عامليًا، 
السيلطة  سيفر  جيواز  جانيب  إىل 

الفلسيطينية 105 عامليًيا.
السيوري تحسيًنا  الجيواز  وسيّجل 
بفارق خميس مراتب، بعيد أن احتل 
امليايض  العيام  يف   114 املرتبية 

.2021

السيوري  السيفر  جيواز  ويعتيرب 
جيوازات  بين  تكلفية  األعيى 
السيفر يف العيامل، إذ يتعين عيى 
حيدود  خيارج  كان  إذا  مسيتخرجه 
سيوريا، أن يدفيع مبليغ 300 دوالر 

الرسيوم. دون  أمرييي، 
ليوزارة  الرسيمي  املوقيع  وبحسيب 
واملغرتبين،  السيورية  الخارجيية 
فيإن السيعر العيادي لرسيوم منح 
وثيقية سيفر  أو  تجدييد جيواز  أو 
حكمهيم،  يف  ومين  للسيورين 
املوجوديين خيارج سيوريا، بشيكل 
فيوري 800 دوالر أمرييي، و300 
دوالر أمرييي ضمين نظيام الدور 

العيادي.
ومل يدخيل جيواز السيفر اإلمارايت 
يف قامئية العير األوائيل رغيم أن 
حامليه يسيتطيع الدخيول إىل 160 

دولية دون تأشيرية مسيبقة.
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