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ليرووا  الصحفييون  "يكتيب 
قصية، وميكن أن تكيون قصص 
الناجين مين األحيداث الصادمة 
ال  ذليك،  وميع  ومؤثيرة،  قويية 
ينبغيي أن يصبيح نير مقيال 
أكرث أهميية من رفاهيية الناجن 
أنفسيهم، وهيذا يعنيي أن يأخيذ 
النفسيية  الصحية  الصحفييون 
ملصادرهيم عيى محميل الجيد، 
وأال يسيتخدموا قصصهيم ملجرد 
الحصيول عيى مكاسيب ثانوية 

أو زييادة املشياركة".
هكذا تقيدم "شيبكة الصحفين 
مقيااًل   )IJNet( الدوليين" 
اإلبياغ  يف  "نصيحية  بعنيوان 
الصحفيي األخاقيي يف حياالت 
الصدمية" عيا يجيب مراعاتيه 
يف أثنياء التعاميل ميع مصيادر 
عاطفيية  لصدمية  تعرّضيت 
ونفسيية شيديدة، والتيي ميكين 
ألي  صعبية  مهمية  اعتبارهيا 
صحفي يف سيياق تحرييه الدقة 

العميل.  يف  واالحرتافيية 
الصادمية  القصيص  تغيب  ومل 
واملؤثرة، يف ظيل ندرة املعلومات 
الدقيقية وصعوبية التأكيد منها 
مشيهد  عين  عنهيا،  والتحيري 
يف  املعتقلين  رساح  إطياق 
سيوريا بعيد "عفيو عيام" عين 
مبوجيب  اإلرهابيية"  "الجرائيم 
املرسيوم التريعيي رقيم "7"، 
اليذي أصيدره رئييس النظام يف 

30 مين نيسيان امليايض، 

سكان الالذقية مازالوا 
بانتظار مازوت الشتاء
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عنب بلدي - ديانا رحيمة     

تطيال انتقيادات مسيتمرة أعيال اللجنة 
الدسيتورية السيورية يف جنيف، انطاقًا 
من حاجة السيورين إىل تغير سييايس 
حقيقيي ملموس عيى األرض، يطيح أواًل 
بالنظام السيوري ورئيسيه، بشيار األسد، 
اليذي يعيد مسيؤواًل عين تعذييب وقتيل 
وتهجير قرابة نصف الشيعب السيوري، 
ثيم االنتقيال إىل تغير دسيتوري يحقق 

. لبه مطا

ميرة  ألول  الدسيتورية  اللجنية  طُرحيت 
اليذي  السيوري”  “الحيوار  مؤمتير  يف 
يف  سيوتيش،  مبدينية  روسييا  رعتيه 
تريين الثياين 2018، وجياء يف البيان 
الختاميي أنيه “تيم االتفياق عيى تأليف 
وفيد  مين  تتشيّكل  دسيتورية  لجنية 
حكومية الجمهوريية العربيية السيورية 
ووفيد معيارض واسيع التمثييل، بغرض 
يف  يسيهم  دسيتوري  إصياح  صياغية 
التسيوية السياسيية التيي ترعاهيا األمم 
املتحيدة وفًقيا لقيرار مجليس األمين رقم 

.")2254(

عقب ذليك، بدأت مفاوضيات واعرتاضات 
وعراقييل مين قبيل الطرفين، األول هيو 
بي"هيئية  املتمثلية  السيورية،  املعارضية 
التفياوض العليا"، التيي رفضت أن تكون 
مرجعيية اللجنة مؤمتر "سيوتيش"، وأن 
يرتأس النظيام اللجنة، وطلبيت أن تكون 
 "2254" اليدويل  القيرار  مرجعيتهيا 

تحيت مظلية األميم املتحيدة يف جنيف.
السيوري  النظيام  وضيع  حين  يف 
وحلفياؤه العراقييل يف طرييق تشيكيل 
اللجنية، تارة يف رفضيه القواعد اإلجرائية 

ونسيبة التصوييت، وتيارة يف االعرتاض 
عى أسياء موجيودة يف قامئية املجتمع 

امليدين التيي شيّكلتها األميم املتحيدة.
مين  ونصيف  عيام  مين  أكيرث  وبعيد 
دوليية  ضغيوط  وعقيب  املفاوضيات، 
بدييل  البحيث عين  أو  اللجنية  لتشيكيل 
آخير، رضيخ النظيام السيوري لضغوط 
جانيب  إىل  ووافيق  اليرويس،  حليفيه 
التيي  اللجنية،  تشيكيل  املعارضية عيى 
دون  جيوالت  سيبع  الييوم  إىل  عقيدت 
تحقييق أي تقيدم يف الحيل السييايس.
التقريير  هيذا  يف  بليدي  عنيب  تناقيش 
االنتقيادات التي تسيتهجن سير العملية 
الدسيتورية يف جنييف وحججهيا، ومن 
وعضيو  املحاميي  ييرح  آخير  جانيب 
الكيردي،  طيارق  الدسيتورية  اللجنية 
أهمية الدسيتور واسيتمرار سير العملية 
الدسيتورية وارتباطها الوثييق بالتغير 
واالنتقيال السييايس اليذي يطميح إلييه 

السيوريون.

إطالة لكسب الوقت
املفكير وأسيتاذ عليم االجتاع السييايس 
“السيوربون”  جامعية  يف  املعيارص 
الفرنسيية برهيان غليون، قيال يف حديث 
تشيكيل  هيدف  إن  بليدي،  عنيب  إىل 
اللجنة الدسيتورية بالنسيبة للنظام ليس 
صياغية الدسيتور، وهذا آخير اهتاماته، 
وال معنيى ليه من دون أي اتفاق سييايس 
أيًضيا حول املخيرج من الوضيع الكاريث 

لراهن.  ا
ويعتقيد غلييون أن الهيدف مين اللجنية 
الدسيتورية االلتفياف عيى املفاوضيات 
أجيل  األمين مين  التيي قررهيا مجليس 
تنفيذ قرارته، وآخرهيا "2254"، الخاصة 
باالنتقيال السييايس كحل وحييد للحرب 
التيي ورّط فيهيا نظيام األسيد وحلفياؤه 
الباد، وأغليق أمامها كل أمل باالسيتقرار 

والحياة. والسيام 
ولذليك، مل يقيدم النظيام أي اقرتاحيات 
تسياعد عيى التقدم وليو خطيوة واحدة 
إطيار  يف  سيواء  مفاوضيات،  أي  يف 
أو  "أسيتانة"  إطيار  يف  أو  "جنييف" 
اللجنية الدسيتورية، بحسيب غلييون، بل 
كان ميا يهمه قتيل الوقيت بانتظار تغير 
التسيوية  وجعيل  األرض  عيى  الوقائيع 
السياسيية ذاتهيا مين دون معنيى وال أي 

أرضيية واقعيية. 
الوضيع  عيى  الحفياظ  ذليك،  يعنيي 
القائيم كيا هيو وتكريسيه ورشعنتيه، 
مبيا فييه رصف النظير عين الجرائم ضد 
الجاعيية،  اإلبيادة  وجرائيم  اإلنسيانية 
وعين ضحاييا االعتقيال السييايس وعن 
مايين املهجرين والاجئين واملردين، 
ثم تحقييق التغير الدميوغيرايف وتغير 
الوضيع الجيوسييايس لسيوريا ونزعهيا 
مين محيطها العيريب كليًا، لتكيون جزًءا 
اإليرانيية عيى  السييطرة  مين ميروع 

امليرق مين املتوسيط إىل العيراق.

كيا قيال العقييد املنشيق عبيد الجبيار 
العكييدي، يف مقيال له بجرييدة "املدن" 
ألحقتهيا  التيي  األرضار  إن  اإللكرتونيية، 
القضيية  بأخذهيا  الدسيتورية  اللجنية 
السيورية بعييًدا عيا تضّمنته القيرارات 
األمميية، وخاصة القيرار “2254”، كانت 
بالغية وشيديدة الخطورة، لكين مع ذلك، 
تيّر املعارضية عيى امليي قدًميا يف 

مسيارها تحيت ميررات مختلفة.
وإذا كانت حاجة السيورين إىل دسيتور 
جدييد حاجية واقعيية ورضوريية، فيإن 
مقولية  مين  يجعيل  يجيري  ميا  سيياق 
حيق  كام  دسيتور”  كتابية  “رضورة 
يُيراد به باطيل، بحسيب العكييدي، ذلك 
أن كتابية الدسيتور كيا ورد يف القيرار 
األمميي "2254" تيأيت يف مرحلة الحقة 
لعمليية إنشياء هيئة حكم انتقيايل )وهي 
السياسيية(، وهيذا ميا  العمليية  جوهير 
والقيرار  بييان “جنييف1-″  علييه  أكيد 
"2118" الليذان ينصان عيى أن العملية 
حكيم  هيئية  بإنشياء  تبيدأ  السياسيية 

انتقيايل.
“املركيز  مديير  أوضيح  جهتيه،  ومين 
محميد  واملسياءلة”،  للعدالية  السيوري 
العبيد الليه، يف حدييث سيابق إىل عنيب 
بليدي، أن تعديل الدسيتور أو اإلصاحات 
التيي تتحيدث عنهيا اللجنية الدسيتورية 
لين يغيّرا شييئًا عيى أرض الواقيع يف 
األساسيية  املشيكلة  أن  واعتير  سيوريا، 
تتجيى بتطبيق الدسيتور، وليسيت حول 

نيص الدسيتور.
وأضياف العبيد الليه أن “مين املؤسيف 
اختيزال العمليية السياسيية يف سيوريا 
بأكملهيا، وعمليية السيام التيي ترعاهيا 
اليدويل،  واملجتميع  املتحيدة  األميم 
فقيط”،  الدسيتور  لتعدييل  مبحادثيات 
فالدسيتور السيوري “ليس سييئًا”، لكنه 
يتضّمين بعيض امليواد التيي تحتياج إىل 
التعدييل، باعتبيار أن أساسيه مرتجم من 

الدسيتور الفرنيي إىل حيد كبير.
وتكمين نقطية ضعيف املعارضية اليوم، 
بحسيب العبيد الله، بعيدم اتخاذهيا قرار 
وسيابق  مناسيب  وقيت  يف  االنسيحاب 

بكثير مين هيذا اليوم.

الكردي: أزمة نص وليست في 
التطبيق فقط

اللجنية  يف  املصغيرة  اللجنية  عضيو 
الكيردي،  طيارق  املحاميي  الدسيتورية، 
قيال يف مقابلة ميع عنب بليدي، إن عدم 
إحسياس السيورين بأهميية الدسيتور، 
لدسيتور  معارصتهيم  عيدم  مين  ييأيت 
محرتم سيوى يف فرتة الخمسيينيات، يف 
زمين الوحيدة وميا تاهيا مين انقابات 
تسيلّم  إىل  وصيواًل  "البعيث"  لحيزب 
الرئيس السيوري السيابق، حافظ األسيد، 

السيلطة بدسيتور عيام 1997 ودسيتور 
.2012

الذيين  السيورين  تفّهيم  كيردي  وأكيد 
الثيورة،  خيال  كبيرة  أمثانًيا  دفعيوا 
وعيدم اقتناعهيم بيأن تضحياتهيم هيي 
مقابيل وجيود خميس أو عير ورقيات 
مين  لكين  دسيتور،  مسيمى  تحيت 
اختصيار  ميكين  ال  القانونيية،  الناحيية 
مشيكات السورين يف سيوريا باملشكلة 
ولكين  الكيردي،  بحسيب  الدسيتورية، 
مشيكلة الدسيتور هي مشيكلة أساسيية 
فيهيا ألن حافيظ األسيد كبّل سيوريا يف 
دسيتور 1973 وحصيل عيى صاحيات 
شيبه إلهية، واستنسيخ الدسيتور نفسيه 

.2012 دسيتور  إىل 
وبحسيب الكيردي، يسيتلزم تأسييس أي 
دولية أن يوضيع القانيون األسيايس لها 
)الدسيتور(، ويجب أن يوضع يف شيكله 
السيلطات  وضيان  باملجتميع  وعاقتيه 

. فصلها و
وعندميا يبيدأ الحيل السييايس واالنتقال 
حكيم  هيئية  وبتأسييس  السييايس، 
دسيتور  اسيتخدام  ميكين  ال  انتقيايل 
2012، ألنيه لين يفييد بيشء، فمشيكلة 
السيورين واألزمية األساسيية تنبثق من 
الدسيتور وصاحييات الرئييس ونظامه.

والحاجية هنيا تكيون أكير إىل أحيكام 
الدسيتور  ميروع  ضمين  انتقاليية 
يف  تطبيق  أن  ميكين  والتيي  الجدييد، 
تكيون  حتيى  االنتقاليية  الفيرتة  أثنياء 
الناظمية لهيذه املرحلة، بحسيب الكردي، 
اليذي أوضيح أن الدسيتور السيوري من 
النص نفسيه ومين تطبيقيه، وقبل وضع 
ضانيات للتأكيد مين تطبييق الدسيتور 

املقبيل يجيب أن يصحيح النيص.
ويعتير كثيرون أن اللجنية الدسيتورية 
قفيزت عين القيرار "2254" وتراتبيتيه 
التيي تتحيدث عين انتقيال سييايس، ثم 
بيئية آمنية وهادئية ومحاييدة ومين ثيم 

دسيتور وانتخابيات.
وييرى الكيردي أن العمليية الدسيتورية 
املفاوضيات،  مرحلية  يف  هيي  الييوم 
وميكين فيها البدء بأي سيلة من السيال 
هيذه، ولكين عندميا ييأيت التنفييذ يجب 
أن يكيون كيا ذكيره القيرار، لييس مين 
بياب التمسيك بالقيرار بيل ألن الرتاتبيية 

منطقيية.

أبواب الدستور
عندميا بيدأ االتفياق عيى جيدول أعال 
هيي  الدسيتور  شيجرة  كانيت  اللجنية، 
املرجيع األول ألعضاء اللجنية، والتي تبدأ 
باملقدمية، ثيم بياب املبيادئ األساسيية، 
لييأيت بعدهيا بياب الحقيوق والحريات، 
يلييه بياب سييادة القانيون، ثيم يوجيد 
العامية  للهيئيات  بياب  بوضيع  هيدف 
املسيتقلة، وصيواًل إىل السيلطات الثياث 
التريعيية والتنفيذيية والقضائية، ومن 
إىل  وصيواًل  الدسيتورية،  املحكمية  ثيم 

الختاميية. األحيكام 
ولفيت الكيردي إىل أن ميادة يف القواعد 
اإلجرائيية تقيول إن عيدم االتفياق عيى 
يشء ال يعنيي التوقيف عنده، كيا توجد 
منهجيية خاصية باملبيادئ تُناقيش فيها، 
االنتقيال  يجيري  منهيا  االنتهياء  وعنيد 
بالحقيوق  املتعليق  الثياين  البياب  إىل 

والحرييات.
العامية  الهيئيات  بياب  مين  والهيدف 
الجدييد  الدسيتور  يجعيل  أن  املسيتقلة 
يف سيوريا يلحظ السينوات اليي12 التي 
الكيردي. بحسيب  السيوريون،  عاشيها 

هيئية  إىل  الحاجية  أن  الكيردي  واعتير 
عامية مسيتقلة للعدالية االنتقاليية يجب 
أن تكيون بنيص دسيتوري ولييس بقرار 
حكوميي، وأن تكون مؤسسية دسيتورية 
مين  لتتمّكين  ومسيتقلة،  عامية  وهيئية 
كشيف الحقيقية وجير اليرر وتقديم 
وهيي  الذكيرى،  وتخلييد  التعويضيات 
إحيدى وسيائل ضيان عيدم تكيرار ميا 

جيرى سيابًقا يف املسيتقبل.
كا سيتعمل اللجنة الدسيتورية للوصول 
إىل هيئة عامة مسيتقلة لحقوق اإلنسيان 
مهمتهيا مين شيقن، األول معرفة مصر 
الفيرتات  خيال  واملعتقلين  املفقوديين 

املاضيية يف سيوريا أي يف الثيورة وميا 
أهلهيم  إىل  الجثامين  وتسيليم  قبلهيا، 
والتعويضيات، أما الشيق الثياين فيتعلق 
املسيتقبل  اإلنسيان يف  بحايية حقيوق 

السيورين.  حقيوق  لحاية 
املحاسيبة  موضيوع  أن  الكيردي  وأكيد 
واملسياءلة هو مين أولوييات اللجنة، فهو 
هيدف اسيرتاتيجي، إذ ال ميكين أن يكون 

هناليك سيام مين دون عدالة.

فصيل  االنتقاليية  للعدالية  وسييكون 
خاص يف الدسيتور، وسيتقدم يف الوقت 

الكيردي. بحسيب  املناسيب، 
ذاتيه  املسيار  إسيهام  احتاليية  وعين 
املنشيود،  السييايس  االنتقيال  بتحقييق 
أو أن الدسيتور الجدييد يتطليب انتقيااًل 
سياسييًا قبليه ليصبيح قابيًا للتطبييق، 
قيال الرئيس املشيرتك للجنة الدسيتورية، 
هيادي البحيرة، يف حدييث سيابق لعنب 
بليدي، إن “مسيار اللجنة الدسيتورية هو 
واحيد مين السيال األربيع الرئيسية يف 

.")2254( القيرار 
“تخليط  النياس  أغلبيية  أن  وأوضيح 
بين املرحلية االنتقاليية التيي تبيدأ عنيد 
توقييع االتفياق السييايس لتنفييذ القرار 
وأول خطيوة  األربيع،  بسياله   )2254(
الحكيم  هيئية  إقامية  هيي  منيه  تنفيذ 
االنتقيايل ومهمتها الوحييدة هي تحقيق 
البيئية اآلمنية واملحاييدة التيي ميكين أن 
تجري خالهيا عملية االنتقال السييايس، 
وبين صياغة ميروع الدسيتور الجديد 
البيئية  تحقييق  بعيد  علييه  واالسيتفتاء 
اآلمنية واملحاييدة، وهيي أول خطيوة يف 
والناظمية  السييايس  االنتقيال  تنفييذ 
وفقهيا  تجيري  حييث  خطواتيه،  لبقيية 
االنتخابيات الرئاسيية والرملانية بإرشاف 
األمم املتحيدة، وبإمتيام تليك االنتخابات 
الحكومة ومارسيتها لسلطاتها  وتشكيل 
قيد  السييايس  االنتقيال  عمليية  تكيون 

. " متت
السيورية  الدسيتورية  اللجنية  وكانيت 
يف  السيابعة  الجولية  أعيال  اختتميت 
جنييف، دون حيدوث مؤمتير ختامي يف 

امليايض. آذار  مين   25
وقيال املبعيوث األمميي، غر بيدرسيون، 
يف بييان، "قدميت جمييع الوفيود بعض 
النصيوص  بعيض  عيى  التعدييات 
مضميون  لعكيس  كمحاولية  املقدمية، 
املناقشيات وتضيييق الخافيات، بينا مل 
يتضّمين بعضهيا اآلخير أي تغييرات".

وأضياف أنيه “بعيد عامين ونصيف من 
إطياق اللجنية الدسيتورية، وهيو حدث 
اسيتغرق ما يقرب مين عامين لتحقيقه، 
هيذا  لتجسييد  واضحية  حاجية  هنياك 
االلتيزام يف عميل اللجنية، بحييث تبيدأ 
لتبيدأ  بالظهيور،  املوضوعيية  القضاييا 
إىل  جوهيري  بشيكل  بالتحيرك  اللجنية 
األميام بشيأن واليتهيا إلعيداد وصياغية 
إصياح دسيتوري للموافقية الشيعبية".

والتاسيعة  الثامنية  الدورتيان  وسيتُعقد 
للجنية يف أييار الحايل وحزييران املقبل، 
بحسيب ميا رصح بيه املكتيب الصحفيي 
للمبعيوث األمميي يف حدييث سيابق إىل 

بلدي. عنيب 

دستور أم انتقال سياسي.. ما الذي يحتاج إليه السوريون
جلسة حوار مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، اسطنبول أيار 2022 )عنب بلدي/ ديانا رحيمة(

"الحرب ليست نقيضة السالم، بل 
نقيضها العدالة، والكثير من الدول 

مرت بحاالت سالم زائف، وبعد 
فترة ينقّض الطرفان على بعضهما 
لتحصيل مكاسب جديدة، وبالتالي 

فإن العدالة هي نقيضة الحرب 
وليس توقيع اتفاق سالم، لكي 
يشعر كل إنسان سوري بالعدالة 

وأنه حصل على حقوقه".

المحامي السوري طارق الكردي

ما ينبغي للسوريين أن يفكروا 
فيه هو كسر هذا المخطط الذي 

تعمل عليه إيران وميليشياتها 
المحلية واإلقليمية، والذي 
تشارك فيه أيًضا موسكو 

لمصالح استراتيجية ومذهبية 
أيًضا، وكذلك إسرائيل التي 

تريد أن تنهي "أسطورة" الفكرة 
العربية التي احتمت بها القضية 
الفلسطينية حتى اآلن وتقضي 

عليها إلى األبد.

المفكر السوري برهان غليون

https://www.enabbaladi.net/archives/573346
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تصاعيد الحديث منيذ نيسيان املايض عن 
تخفيض روسييا عيدد قواتها العسيكرية 
يف سيوريا، لتعزييز جبهتهيا القتالية يف 
أوكرانييا، بالتزامين ميع بيطء يف إحيراز 
تقدم عيى الجبهية التي فتحتها موسيكو 
ضيد أوكرانيا منيذ 24 من شيباط املايض.

وتيداول ناشيطون خيال األييام القليلية 
املاضية، عر وسيائل التواصل االجتاعي، 
صيورة باغ حيول التعبئية، يتحيدث عن 
رضورة التحياق املواطنين اليروس الذين 
تبلغيوا دعيوة مين هيذا النيوع بالعمليية 
العسيكرية، مع اإلشيارة إىل أن السيلطات 
سيرتاجع عائاتهيم وأقاربهيم يف حيال 

تخلّفهيم عين االلتحاق.
وذكيرت الورقية التيي جياءت عى شيكل 
بييان، األوراق املطلوبة لكل شيخص يصل 
إلييه بياغ رويس بهيذا الصيدد، وفيق ما 

ترجمتيه عنيب بلدي.
 The" موقيع  نير  ذليك،  جانيب  إىل 
Moscow Times"، وهيو موقع إلكرتوين 
دوري  بشيكل  تصيدر  كانيت  لصحيفية 
كل ثاثية أشيهر وتقيدم رواية ال تنسيجم 
الرسيمية،  الروسيية  الروايية  ميع  كثيرًا 
موسيكو  تقلييص  عين  يتحيدث  خيرًا 
خيال املرحلية الراهنية عيدد قواتهيا يف 
سيوريا، اليذي قيّدره املوقيع بأكيرث مين 
60 أليف عسيكري، نصفهم مين الضباط، 
ميررًا تخفيض العيدد مبتابعية عملياتها 

أوكرانييا. يف  العسيكرية 
الخير نفسيه أشيار إىل تسيليم روسييا 
مراكيز وجودهيا إلييران و"حيزب الليه" 
اللبنياين، ميع اإلشيارة يف الوقيت نفسيه 
إىل املصاعيب التي يواجهها تقيدم القوات 
الروسيية يف أوكرانييا، ميا دفع السيتدعاء 

قيوات إضافيية من سيوريا.
وقبيل أكيرث مين شيهرين ونصيف، بيدأ 
"الغيزو" اليرويس ألوكرانيا وألحيق دمارًا 
واسيًعا يف البنية التحتية األوكرانية، وسط 
اتهامات ملوسيكو بارتيكاب "جرائم حرب" 
قوبيل  ميا  العسيكرية،  عمليتهيا  خيال 
بتحشيد اسيتثمر خاله الرئيس األوكراين، 
فولودمير زيلينسيي، ظهيوره اإلعامي 
املتكيرر للمطالبية بدعم عسيكري أورويب 
ملواجهية الزحيف اليرويس اليذي بيدأت 
حدتيه ترتاجيع أميام املقاومية األوكرانية 

التيي تتغيذى بدعيم أمرييي وأورويب. 

الحديث عن التخفيض مبالغ به 
الصحفيي والخبير يف الشيأن اليرويس 
رائيد جر، أكيد يف حدييث إىل عنب بلدي 
أن هنياك مبالغية يف الحديث عن تخفيض 
وتأثير  سيوريا،  يف  الروسيية  القيوات 

خطيوة مين هيذا النوع. 
إىل طبيعية  وبالنظير  إنيه  وقيال جير، 
اليدور اليرويس يف سيوريا، فحتيى ليو 

سيحبت روسييا جيزًءا مهيًا مين قواتها، 
فهيي قيوات غير فاعلية، أي ال تخيوض 
معيارك، وهيي موجيودة يف املعسيكرات 
والقواعيد العسيكرية، وبالتايل فسيحبها 
يعني انخراطهيا يف العمليات العسيكرية 
بأوكرانييا، دون أن يؤثر ذليك عى الوضع 

يف سيوريا.
وحيول التقاريير التيي تناوليت تخفيض 
قواتهيا عيى حسياب توسييع  موسيكو 
الحضور اإليراين، لفت جير إىل احتالية 
ذلك، لكين ليس عيى املسيتوى املبالغ به، 
واليذي نقلتيه الصحافية اإلرسائيليية )يف 
 "The Moscow time" إشيارة إىل تقريير
اليذي نقله موقع "تامييز أوف إرسائيل"(، 
يف  إرسائييل  مصلحية  عيى  مشيدًدا 
الحدييث عن خطر إييراين داهم لتوسييع 
شين عملييات يف سيوريا دون النظر إىل 

روسيية. اعرتاضات 
ورًدا عيى سيؤاله حول ميدى احتالية أن 
يكيون تخفييض القوات فاتحة النسيحاب 
وجيود  أن  الخبير  أكيد  كاميل،  رويس 
القيوات الروسيية يف سيوريا دائيم، وأمر 
منتٍه بالنسيبة ملوسيكو، وتقلييص القوات 
لين يؤثر عى القيدرة القتاليية، باعتبار أن 
موسيكو قادرة عى إرسيال قيوات إضافية 

األمر. اسيتدعى  إذا 
واعتير رائيد جير أن توسييع الحضيور 
اإلييراين يف بعيض املناطيق، جيزء مين 
اللعبية اإلقليميية التيي كثيرًا ميا كانيت 
تلعبهيا روسييا يف مراحيل عدييدة مين 
العمليات يف سيوريا، مسيتبعًدا تأثر ذلك 
عيى متركز القيوى وتوزييع موازينها يف 
سيوريا حاليًيا، كيا شيّكك يف أن يكيون 
ما يجري عيى األرض "تسيليًا" باملعنى 
الفعيي للكلمية، فا طرف ييرث اآلخر يف 
املواقيع العسيكرية يف سيوريا، وال مواقع 
تسيلّمها روسييا إلييران أو غرهيا، لكين 
ذليك ال ينسيف إمكانية توسييع الحضور 
اإلييراين جزئيًيا، وهيو جيزء مين لعبية 
موسيكو، التي لين يكون الوجيود اإليراين 
يف مواقيع سييطرة قواتها أبديًيا أو دامئًا، 

لكين ميا هيو أبيدي الوجود اليرويس.
وركّيز رائيد جر عيى أن حصيلية الحرب 
أوكرانييا،  التيي قيد تسيتمر طوييًا يف 
سيتحكم عيى الوجيود اليرويس وطبيعة 
السياسيات الروسيية يف سيوريا، مشيرًا 
األوكرانيية  األزمية  تأثيرات  أهميية  إىل 
ونتائجهيا عى سياسيات روسييا، مبا يف 

ذليك يف سيوريا.
ومنيذ 30 من أيليول 2015، بدأت روسييا 
تدخلها العسيكري يف سيوريا، وأدى ذلك 
إىل سييطرة النظيام عيى مركيز مدينية 
حليب واملناطق الرقيية منهيا، والغوطة 
الرقيية وحميص ودرعيا وعيدة مناطق 
أخرى، وقضم منطقية "خفض التصعيد" 

يف إدليب، شيال غريب سيوريا.
وخيال التدخل العسيكري، شينت القوات 

الجويية الروسيية أكيرث مين 100 أليف 
طلعية جويية قتاليية يف سياء سيوريا، 
وفيق تريحيات قائيد القيوات الجويية 
يفغينيي  سيوريا،  إىل  املوفيدة  الروسيية 
احتفاليية  هاميش  عيى  نيكيفيوروف، 
للقيوات الروسيية يف قاعيدة "حميمييم" 
الجويية برييف الاذقيية، يف 12 مين آب 
2021، مبناسيبة الذكيرى اليي109 لييوم 

الطيران القتيايل اليرويس.

تمهيد للتقليص على أكثر من جبهة
خيال األسيبوع األول من نيسيان املايض، 
سيلّمت القيوات الروسيية رشقيي حمص 
مسيتودعات عسيكرية يف منطقية مهن، 
ثياين أكر مسيتودعات السياح والذخرة 
الليه"  "حيزب  مليليشييا  سيوريا،  يف 
اللبنياين، وقيوات مين "الفرقية الرابعية" 
التابعية لقوات النظيام السيوري واملوالية 

الوقت.  بنفيس  إلييران 
وذكرت حينها صحيفة "الرق األوسيط"، 
عيزّز  اإلييراين"  الثيوري  "الحيرس  أن 
وجوده العسيكري يف مسيتودعات مهن، 
عقيب انسيحاب كاميل للقيوات الروسيية 
و"الفيليق الخاميس" املوايل لهيا، باتجاه 

العسيكري. "تدمر"  مطيار 
40 آليية عسيكرية، وأكيرث من 17 سييارة 
"بييك آب" ميزّودة برشاشيات متوسيطة، 
وأخيرى تقيل عنيارص مين "حيزب الله"، 
عسيكرية  وآلييات  مصفحية  وعربيات 
تابعية لي"الفرقية الرابعية" وعنارصهيا، 
لتليك  اإليرانيية  التعزييزات  قيوام  كان 
املسيتودعات بعدما انسيحبت منها القوات 
الروسيية التيي ضمت عنارص مين مرتزقة 
"فاغير"، ونحو 200 عنير من "الفيلق 
الخاميس" املوايل لروسييا، وفيق ما نقلته 

"اليرق األوسيط".
االنسيحاب اليرويس من مهن فتيح الباب 
أميام نفوذ إييراين طوييل جغرافيًا وممتد 
من مناطيق القلمون، املحاذيية للبنان، إىل 
ديير عطية، ومهن، والقريتن، والسيخنة، 
رشق حميص، وصيواًل إىل مناطيق أثرييا 
برييف حياة الرقي، وحقيول النفط يف 

جنوب الطبقية بريف محافظية الرقة. 
الظيرف  مين  مؤخيرًا  إييران  وتسيتفيد 
العسيكري ايل تعيشه موسيكو، وتستغله 
بتعزييز العديد مين مواقعهيا، إذ وصلت، 
يف 22 من نيسيان املايض أيًضا، تعزيزات 
عسيكرية لي"الحرس الثوري اإليراين" إىل 
مطيار "ديير اليزور" العسيكري، قاعيدة 

اليروس العسيكرية رشقي سيوريا. 
وضميت تليك التعزييزات أكيرث مين 40 
وعنيارص  اللوحيات،  مغطياة  شياحنة 
ميليشييات تابعية لي"الحيرس الثيوري"، 
وفيق ميا نقلته شيبكة "ديير اليزور 24" 

املحليية، حينهيا.
كيا تحدثيت شيبكات محلية وناشيطون 
عين  امليايض،  نيسيان  يف  معارضيون، 

الروسيية مين مطيار  القيوات  انسيحاب 
لقيوات  وتسيليمه  العسيكري،  "تدمير" 

إيرانيية.

مناطق "خطوط حمر"
رغم امتياك روسييا قوة عسيكرية كبرة 
عى نطياق األفيراد، فالظيرف االقتصادي 
يؤثر يف التحرك العسيكري عيى األرض، 
إذ تعياين ضغطًيا اقتصاديًيا إىل جانيب 
الضغيط العسيكري الحيايل يف حربهيا 
الحدوديية مع أوكرانييا، وفيق رأي املحلل 

العسيكري الرائيد طيارق حياج بكري. 
وأكيد حياج بكيري لعنب بليدي، أنيه رغم 
اسيتفادة روسييا مين النظيام السيوري، 
فيإن تليك الفائيدة عدميية امليردود املايل، 
ما قد يدفعهيا لتقليص قواتها يف سيوريا 
ولييس سيحبها بالكامل، يف حيال وجدت 
نفسيها مضطيرة لإلنفياق عيى قواتهيا 
هنياك، أميام تيردي الوضيع االقتصيادي 

اليوم. للنظيام 
وحيول امليدى اليذي قيد تبلغيه موسيكو 
عين  االسيتغناء  أو  قوتهيا  تخفييض  يف 
بعض املواقيع، أكد املحلل العسيكري عدم 
إمكانية تخي روسييا عن بعيض املناطق، 
كمطيار "حميمييم" ومينياء "طرطوس" 
وغرها، ألسيباب سياسيية ال عسيكرية.

النقياط  مين  العدييد  موسيكو  وتتخيذ 
العسيكرية لهيا يف سيوريا، أكرها مطار 
ومطيار  "تدمير"،  ومطيار  "حميمييم"، 
"القامشيي"، ومطيار "دير اليزور"، مع 
"الغيزو"  بدايية  منيذ  متواصيل  حدييث 
اليرويس ألوكرانييا عين احتالية سيحب 
الضغيط  نتيجية  سيوريا  مين  قواتهيا 
العسيكري اليذي سيببته حربهيا الثانية.

كا اعتير حاج بكيري أن تعزيز الحضور 
اليروس،  يديرهيا  مواقيع  يف  اإلييراين 
سييضع القوات اإليرانيية يف واجهة مرمى 

اإلرسائيلية. الربيات 
القيوة  حجيم  تخفييض  يكيون  وقيد 
العسيكرية الروسيية عى مسيتوى األفراد 
يف سيوريا مؤقتًيا، فروسييا يف حربهيا 
ضيد أوكرانييا، تتجنيب مرحلة اسيتنزاف 
ميكين أن تهيدد هيبتها كدولية عظمى يف 
العيامل، وبالتايل فمين مصلحتها أن تجمع 
الحيرب،  لحسيم  أوكرانييا  نحيو  قواتهيا 
فإطالية أمدها يعنيي زيادة يف الخسيائر.

وأشيار حاج بكري إىل أن مين املفيد بأكرث 
من طريقية أن تخفض روسييا قواتها يف 
سيوريا، لتايف خسيائر بريية محتملة 
يف أوكرانييا قيد تخلق ضغطًا شيعبيًا من 
جهية، ولاسيتفادة مين خيرات الجنيود 
اليروس القتاليية يف سيوريا وزجهيم يف 
الحيرب عيى أوكرانييا، ميع احتاليية أن 
تُجري اسيتبدااًل لقواتها، ولييس تخفيًضا 

فقط، وفيق املحلل العسيكري. 
الروسيية  القيوات  خّفضيت  أن  وسيبق 
آذار  يف  حليب،  مدينية  يف  املوجيودة 

امليايض، مين تعيداد عنارصهيا التابعين 
للرطية العسيكرية الروسيية يف مدينية 
حليب، التيي تتمركيز عنيد أطيراف أحياء 
الحمدانيية، وحليب الجدييدة، ويف محيط 
كيراج "الراموسية"، إضافية إىل منطقتي 

الجميليية واملشيهد.
كا تداولت شيبكات محلية، يف 3 من آذار 
امليايض، تسيجيًا مصّورًا أظهير مدرعات 
رييف  يف  روسيية  عسيكرية  وعربيات 
حليب الرقي، تحمل الشيعار العسيكري 
اليرويس ذاتيه عى خطيوط التياس مع 
مناطيق نفيوذ املعارضية املدعومية مين 

. تركيا
ويف 11 مين آذار امليايض، منيح الرئييس 
اليرويس، فادمير بوتين، اإلذن ليوزارة 
الدفاع الروسيية بنقيل آالف "املرتزقة" من 
منطقية الرق األوسيط، ملشياركة القوات 

الروسيية يف "غيزو" أوكرانيا.
أجيل  ونيرت منظمية "سيوريون مين 
الشيهر  4 مين  الحقيقية والعدالية"، يف 
نفسيه، تقريرًا حول مشياركة سورين يف 

الحيرب بين روسييا وأوكرانييا. 

تنافس أم مودة؟ 
رغيم الحديث عين تنافيس رويس- إيراين 
جانيب  إىل  إييران  وقفيت  سيوريا،  يف 
موسيكو سياسييًا ضيد عقوبات واسيعة 
بسيبب  عليهيا  مختلفية  دول  فرضتهيا 

ألوكرانييا.  "غزوهيا" 
ويف 15 مين آذار امليايض، أجيرى وزيير 
الخارجيية اإلييراين، حسين أمير عبيد 
اللهييان، زييارة إىل العاصمية الروسيية 
موسيكو، التقيى خالها نظيره الرويس، 
سيرجي الفروف، وقيال عبد اللهييان، إن 
الهيدف األول مين الزييارة، التوصيل إىل 
اتفياق جيد وقيوي ودائيم يف املفاوضات 

روسيیا. مبواكبة  النوويية 
والهيدف الثياين التباحيث حيول تطورات 
أوكرانييا والوضيع الراهن عى السياحتن 
اإلقليمية والدوليية، إذ دان فرض العقوبات 
عيى روسييا، معتيرًا أي "حظير أحادي 
الجانيب عيى اليدول والشيعوب أسيلوبًا 
خاطئًيا"، بحسيب ميا نقلته وكالية "إرنا" 

لألنباء.
الروسيية  اإليرانيية-  العاقيات  ومتير 
تريحيات  وفيق  الذهبيي،  بعرهيا 
مسياعد وزيير الدفياع اإليراين للشيؤون 
خيال  شيعبانيان،  سيعيد  التنسييقية، 
اسيتقباله مسياعد وزير الدفياع الرويس، 
ألكسياندر فومن، يف 24 مين آب 2021، 
يف العاصمية طهران، إذ أشياد شيعبانيان 

الطرفين يف سيوريا. بتعياون 
وقيال، "من دواعيي رسورنيا أن العاقات 
والتعياون بين طهران وموسيكو متر اآلن 
بأحيد أفضيل عهودهيا الذهبيية، يف ظيل 

إرادة كبيار قيادة البلدين".
وأضياف، "لقيد كانيت إلييران وروسييا 
واليدويل  اإلقليميي  التعياون  مجيال  يف 
اإلرهياب  مكافحية  يف  ناجحية  تجربية 
والتطيرف، والقضياء عى دولية )داعش( 

سيوريا". يف 

قوات من "الحرس الثوري اإليراني" )تعديل عنب بلدي(

حديث عن تخفيض روسيا قواتها في سوريا.. 
إيران متحفزة لملء الفراغ

منذ 30 من أيلول 2015، 
بدأت روسيا تدخلها العسكري 

في سوريا، وأدى ذلك إلى 
سيطرة النظام على مركز 

مدينة حلب والمناطق الشرقية 
منها، والغوطة الشرقية 

وحمص ودرعا وعدة مناطق 
أخرى، وقضم منطقة "خفض 

التصعيد" في إدلب، شمال 
غربي سوريا

https://www.enabbaladi.net/archives/573346
https://www.enabbaladi.net/archives/573348
https://www.enabbaladi.net/archives/573348
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عنب بلدي - دمشق     

العاصمية  يف  املقيمين  معانياة  تيزداد 
السيورية دمشيق، أو الراغبين بالسيكن 
يف  املنيازل  إيجيارات  ترتفيع  إذ  فيهيا، 
ظيل ارتفياع أسيعار العقارات بعيدد من 
الوضيع  تدهيور  ميع  تزامًنيا  املناطيق، 
املعيييش املرتافق مع قلة األجيور واالرتفاع 

اليومي ألسيعار السيلع األساسيية.
بليدي،  عنيب  رصدتيه  ميا  وبحسيب 
تتضاعيف إيجيارات املنيازل يف دمشيق 
تأثيرًا بالعدييد مين العوامل، منهيا كرثة 

الطليب عليهيا، بسيبب الكثافة السيكانية 
ميع حالية النيزوح مين مناطيق مدميرة 
أو مل تعيد قابلية للسيكن، باإلضافية إىل 
عين  الناجيم  العقيارات  أسيعار  ارتفياع 

ارتفياع أسيعار ميواد البنياء.
سيهام )55 سينة(، مين سيكان مدينية 
دمشيق، قاليت لعنيب بليدي، إنهيا متلك 
منزلين يف منطقية "مخييم الرميوك"، 
لكنهيا غير قيادرة عيى االسيتفادة مين 
هيذا "الكنيز"، بعد أن ُهّجير جميع أهايل 
املنطقية إثر وصيول املعارك إليهيا، نهاية 

عيام 2012.

يف  سينوات  عير  منيذ  سيهام  تتنقيل 
خيال  سيكنت  دمشيق،  أحيياء  بييوت 
هيذه الفيرتة يف أكيرث مين سيتة بييوت 
اسيتأجرتها، ودامئًيا ميا كان يجرها عى 
االنتقيال مطالبة أصحياب املنيزل بأرقام 
مضاعفية عند تجدييد العقد لسينة ثانية.
لهيا،  وابنية  ابين  ميع  سيهام  تعييش 
وتعييش العائلية الصغيرة عيى دخيل 
"غر مسيتقر" شيهريًا، ويتغّر بحسيب 
العميل، كيون مصيدر دخلهيم  ظيروف 
الوحييد ابنها العامل يف ورشيات الدهان 
والديكيور، وهيو املجال الذي ال يشيرتط 

الحصيول عيى دخل ثابت يف كل شيهر، 
إذ يعتميد عيى مواسيم معيّنية.

ومنذ حوايل سيتة أشيهر اضطرت سهام 
أصبيح شيبه  اليذي  قرارهيا  اتخياذ  إىل 
سينوي، بيأن تنتقل مين بيت اسيتأجرته 
مببلغ 250 ألف لرة سيورية شيهريًا يف 
منطقية قدسييا، إىل منيزل أقل مسياحة 
تدفيع إيجياره شيهريًا 150 أليف ليرة 
دوالر  )كل  املنطقية  نفيس  يف  سيورية 

أمرييي يعيادل 3950 ليرة سيورية(
أيًضيا  السييدة أن تضطير  ومل تسيتبعد 
إىل البحيث عين منيزل جديد بعيد انتهاء 
عقدهيا، ألنهيا ال تسيتطيع دفيع أكرث من 
هيذا املبليغ لقياء إيجيار املنزل، بحسيب 

. لها قو

قد تصل إلى مليون ونصف مليون 
ليرة

تشيرتك سيهام يف معاناتهيا ميع معظم 
باإليجيار  منيازل  يف  يقيميون  مين 
بدمشيق، إذ يضطير بعضهيم أحيانًا إىل 
عين  بعييدة  أماكين  يف  منيزل  اختييار 
ميكان عملهم لسياعات، بهيدف الحصول 

عيى إيجيار أرخيص.
منطقية  يف  عقياري  مكتيب  صاحيب 
إن  بليدي،  لعنيب  قيال  بدمشيق،  دّمير 
بارتفياع  ترتفيع  املنيازل  إيجيار  تكلفية 
ارتفياع  مفيًرا  الحقيقيي،  سيعره 
العقيارات  أسيعار  بارتفياع  اإليجيارات 
أساًسيا، باإلضافية إىل عقد ملكيية البيت 

أيًضيا. ومسياحته 
معظيم  أن  املكتيب  صاحيب  وأوضيح 
أصحياب العقيارات املؤجيرة، يعتميدون 
عيى ميؤرش أسيعار العقيارات لتحدييد 

الشيهرية. اإليجيار  قيمية 
وبحسيب صاحيب املكتب، تعتير مناطق 
رمانية مين  وأبيو  واملاليي  كفرسوسية 
أغى املناطيق من حيث إيجيارات املنازل، 
إذ مين املمكين أن تصيل إيجيارات بعض 
البييوت فيهيا إىل مليون ونصيف مليون 

لرة سيورية يف الشيهر.
مختليف  يف  اإليجيارات  تيرتاوح  بينيا 
املناطيق األخيرى بين 150 ألًفيا و250 

أليف ليرة سيورية.
السيوري  النظيام  حكومية  تفيرض  وال 
إيجيارات  عيى  الرقابية  مين  نيوع  أي 
املنازل، مبيا يؤّمن للمسيتأجرين حًقا يف 
االعيرتاض يف حيال كانت قيمية اإليجار 
غر مناسيبة للمنيزل ومسياحته ومنطقة 
ارتفياع  بزييادة  يسيهم  ميا  وجيوده، 

األسيعار.
سيوريا  يف  اإليجيار  عقيود  وتخضيع 
عيام  الصيادر   ”6“ رقيم  للقانيون 
2001، وأهيم ميواده أن “العقيد رشيعة 
املتعاقديين” وهيو ميا يجعيل الطرفين 
أن  عيى  يتفقيان  واملؤجير(  )املسيتأجر 
ميدة معيّنية للعقيد يجيب بعيد انتهائها 
ملالكيه،  العقيار  املسيتأجر تسيليم  عيى 
ويف حيال امتناعيه يتم إلزاميه عن طريق 

القضياء.
وشيهدت إيجيارات العقارات يف دمشيق 
خيال السينوات املاضيية ارتفاًعيا كبرًا، 
الرسيمية  “تريين”  صحيفية  وكانيت 
نيرت تقرييرًا، يف 3 من متيوز 2020، 
أشيارت فييه إىل ارتفاع إيجيارات املنازل 
العاصمية  يف   75% تجياوزت  بنسيبة 
دمشيق، وسيجلت أرقاًما قياسية تراوحت 
بين 200 أليف و300 ألف لرة سيورية.

بعضها يصل إلى مليون ونصف

إيجارات المنازل في دمشق ترتفع وال رقابة حكومية
)fliker( 2021 - العاصمة السورية دمشق

عنب بلدي - حمص  

حيددت وزارة الرتبية والتعليم السيورية 
موعيد امتحانيات الشيهادة اإلعدادية يف 
29 مين أييار الحيايل، وتبيدأ امتحانات 
األديب  بفرعيهيا  الثانويية  الشيهادة 

والعلميي يف 30 مين الشيهر نفسيه.
عيى  السيوريون  الطياب  ويعتميد 
يف  واليدورات  الخصوصيية،  اليدروس 
خيال  الخاصية  وامليدارس  املعاهيد 
دراسيتهم للمناهيج التعليميية الخاصية 
بالشيهادتن، بعيد تدهيور التعلييم يف 

الحكوميية. امليدارس 
هيذا األمير زاد مين حجيم الطليب عيى 
اليدروس الخصوصيية، ورفيع أجورهيا 
إىل حيد مل يعيد مبتناول جمييع الطاب 
يف مدينية حميص، ميا دفيع بعضهيم 
أجيرة  ودفيع  مجموعيات،  يف  للتجميع 
اليدرس بعيد تقسييمه عيى الحضيور.

ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية
ميع اقيرتاب موعيد االمتحانيات ترتفيع 
أسيعار سياعات الدروس الخاصية أكرث 
مين الضعفين، فييا يُرجيح ارتفاعهيا 

أكيرث ميع اقيرتاب موعيد االمتحانيات.

ترتفيع أجيرة اليدروس الخصوصيية مع 
ارتفياع تكالييف املواصيات، وتكالييف 
املعيشية، وبالنسيبة للمدرّسين، تعتير 
اليدروس الخصوصيية مصيدر رزقهيم 
األهم بسيبب تدين أجورهيم يف املدارس 
الحكوميية، التيي ال تتعيدى اليي80 ألف 

لرة سيورية شيهريًا.
ميدرّس الرياضييات محميد، قيال لعنب 
التدرييس  سياعات  أسيعار  إن  بليدي، 
التنقيل  تكالييف  ارتفياع  ميع  ارتفعيت 
ال  االمتحانيات،  قبييل  الطليب  وزييادة 
أسيتطيع أن أعتميد عيى وسيائط النقل 
العيام، فهيي بطيئية وتأخيذ الكثير من 

الوقيت.

"أعتمد إميا عى سيياريت الخاصة، وإما 
عى التاكيي العمومي، أسيعار البنزين 
ارتفعيت، مثين ليرت البنزين حوايل سيتة 
آالف ليرة، وأقيل أجيرة لطليب تاكيي 
تكلّيف أكرث من خمسية آالف ليرة، هذه 
املصارييف بثمين أجور سياعة التدريس 
امليدرس  قاليه  ميا  بحسيب  الواحيدة"، 

. لخصويص ا
بالنسيبة  موسيًا  الفيرتة  هيذه  تعتير 
ملدرّسين يعتميدون غالبًا عيى الدروس 

الخصوصية لتحسين معيشيتهم، وسط 
ارتفياع تكلفية معظم امليواد األساسيية.

ووصيل سيعر رصف اليدوالر األمريي 
 3970 إىل  السيورية  الليرة  أميام 
الييوم"  "الليرة  موقيع  بحسيب  ليرة، 
املتخصيص بأسيعار اليرف والعمات 

األجنبيية.
مبادرات من قبل الطاب

سيمية )47 عاًميا(، وهيي مين سيكان 
مدينية حميص، قاليت إن ابنهيا )الطالب 
يف الثانويية( عيى موعد ميع امتحانات 
مصريية، بحسيب تعبرها لعنيب بلدي.

"أسيعار اليدروس الخصوصيية ارتفعت 
بشيكل كبير يف الفيرتة األخيرة، ففيي 
بدايية العيام كان أجر أسيتاذ الرياضيات 
أميا  الواحيدة،  السياعة  آالف يف  عيرة 
بعيض  عنيد  ليرة  أليف   35 فهيو  اآلن 
املدرّسين، هيذا غير الفيزيياء والكيمياء 
وباقيي امليواد"، وفيق ميا قالته سيمية، 
براتيب  تعميل موظفية حكوميية  التيي 

شيهري قيدره 80 أليف ليرة سيورية.
ارتفياع التكالييف وصل إىل الحيد الذي 
صيار فييه أغليب األهيايل عاجزيين عن 
عيى  انعكيس  ميا  للمدرّسين،  دفعهيا 

املسيتوى العلميي للطياب.

دفعيت هيذه الحالية املعيشيية املرتديية 
ضمين  ليتجمعيوا  الطياب  لألهيايل 
واحيد  بييت  يف  صغيرة  مجموعيات 
مجتمعين  اليدرس  وحضيور  منهيم، 

أجرتيه. وتقاسيم 

التعليم الحكومي ضعيف
يلجأ أغليب طياب الصفيوف االنتقالية، 
اليدورات  إىل  الشيهادتن،  وخصوًصيا 
وامليدارس  املعاهيد  إىل  أو  الخاصية 
وزارة  قبيل  مين  املرخصية  الخاصية 
الرتبيية والتعلييم لتلقيي املنهياج، بعيد 
تيدين املسيتوى التعليميي يف امليدارس 

الحكوميية.
لغية  أسيتاذ  وهيو  عاَميا(،   46( عيار 
إنجليزيية يف إحيدى ميدارس محافظية 
حمص، قيال لعنيب بليدي، إن "املدارس 
الحكوميية تفتقيد للجديية يف التعلييم، 
فأغليب الطياب يعتميدون عيى املعاهد 
الخاصية أو اليدروس الخصوصيية، ميا 

يزييد تسييّبهم يف الصفيوف".
يف هيذه الحالية، بالكاد يحصيل املدرس 
عيى راتيب يكفيه أجيور املواصيات، ما 
يفقيده الدافع لتقدييم رسيالته التعليمية 
بأمانية، ناهييك بااللتزام الكاميل بالدوام 

الصفيي وعدم القيدرة عى التسييّب كا 
الدولية،  مؤسسيات  باقيي  يف  يحصيل 
وفيق ميا قاليه امليدرّس الذي طليب عدم 
ألسيباب  الكاميل  اسيمه  عين  الكشيف 

. منية أ
وتفتقيد امليدارس الحكوميية للمقوميات 
طالهيا  اليذي  التدمير  بعيد  األساسيية 
جيراء العملييات العسيكرية التي شيّنها 
النظام السيوري، خال سييطرة فصائل 
املحافظية،  يف  أحيياء  عيى  املعارضية 
وأجر هيذا الواقيع مديريية الرتبية عى 
حر اليدوام يف أبنية مدرسيية مرممة، 
صباحيية  لفرتتين،  اليدوام  وقسيمت 

ومسيائية.

وقيّدرت منظمية األميم املتحيدة للطفولة 
املحرومين  األطفيال  عيدد  )يونيسيف( 
التعلييم يف سيوريا خيال عير  مين 
سينوات مين الحيرب، بأكرث مين مليوين 

. طفل
ويعياين نظيام التعلييم يف سيوريا من 
التموييل،  يف  ونقيص  كبير،  إرهياق 
وهيو نظيام مجيّزأ وغير قيادر عيى 
توفير خدميات آمنة وعادلة ومسيتدامة 

ملايين الطياب.

مع اقتراب موعد امتحانات الشهادتين.. 

أسعار الدروس الخصوصية تتضاعف بحمص 
يخرج محمد )43 عاًما(، وهو مدّرس لمادة الرياضيات، من منزله منذ الساعة السادسة صباًحا، وال يعود حتى منتصف الليل، متنقاًل بين األحياء السكنية في 
مدينة حمص، وسط سوريا، ليجيب عن أسئلة الطالب ممن تواصلوا معه، ويحل لهم المسائل المهمة التي أشكلت عليهم في أثناء دراستهم، ويجري بعض 

المراجعات السريعة لطالبه للتأكد من جاهزيتهم لالمتحانات التي صارت على األبواب، وهو يحقق فائدة مزدوجة بتعويض ما ينقص الطالب، وتحسين 
دخله في هذا الموسم.

https://www.enabbaladi.net/archives/573260
https://www.enabbaladi.net/archives/573260
https://www.enabbaladi.net/archives/573289
https://www.enabbaladi.net/archives/573289
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بعضها يصل إلى مليون ونصف

إيجارات المنازل في دمشق ترتفع وال رقابة حكومية

الرقة - حسام العمر     

الدميقراطيية"  سيوريا  "قيوات  نفيذت 
)قسيد( خيال األييام املاضيية، عملييات 
دهم طاليت مخيات عشيوائية للنازحن 
تريحيات  وسيط  الرقية،  برييف 
ملسيؤولن بي"اإلدارة الذاتية" عن مسياٍع 

لدميج هيذه املخييات.
وداهميت عنيارص مين "قسيد" مخييم 
الرقية  رييف  يف  العشيوايئ  "رطلية" 
منيه  واعتقليت  الرقيي،  الجنيويب 
خاييا  "متوييل  بتهمية  شيخصن 
باألسيلحة الفرديية والعبوات الناسيفة"، 
وفق ميا نرته معرفات تابعة لي"قسيد" 

بيوك". "فييس  عير 
يف  واعتقيال  دهيم  عمليية  نفيذت  كيا 
العشيوايئ  السيوايف"  "حويجية  مخييم 
جنيويب مدينة الرقية، واعتقلت منيه أربعة 

أشيخاص بتهمية "تهرييب أسيلحة".

حمالت دهم متكررة
حسييبة املصليح )38 عاًميا( مين قاطني 
العشيوايئ جنيويب  "اليونياين"  مخييم 
الرقية، قاليت إنهيا مل تسيتطع إسيكات 
أطفالها بعيد أن بدؤوا بالبيكاء والراخ، 
حيال سياعهم أصيوات تجهييز عنارص 
"قسيد" أسيلحتهم يف أثنياء عمليية دهم 
نيسيان  أواخير  املخييم  داخيل  نفذوهيا 

. يض ملا ا
أن  بليدي،  لعنيب  حسييبة  وأضافيت 
لييًا  املخييم  داهميوا  "قسيد"  عنيارص 
واعتقليوا أربعية شيبان، بتهمية التعامل 

اإلسيامية". "الدولية  تنظييم  ميع 
األوىل  امليرة  ليسيت  أنهيا  إىل  وأشيارت 
كهيذه  دهيم  عملييات  فيهيا  تتيم  التيي 

. للمخييم
العشيوائية  املخييات  قاطنيو  ويقيع 
التيي تتوزع عيى أريياف الرقية ضحية 
للمداهيات التيي تنفذها "قسيد" برفقة 
)أسيايش(،  الداخيي"  األمين  "قيوى 

املخييم  مين  الرجيال  خالهيا  يُعتقيل 
الحًقيا. معظمهيم  رساح  ويُطليق 

العشيوائية  املخييات  قاطنيو  ويشيتي 
كل  ميع  األمنيية،  املداهيات  تكيرار  مين 
توتير تشيهده املنطقة التي تسييطر عليها 

الرقية. الذاتيية" يف  و"اإلدارة  "قسيد" 

إجراءات لتالفي عمليات الدهم
شياهر الخاليدي )36 عاًميا(، وهيو مين 
قاطني مخييم "الحكومية" اليذي يقع يف 
بلدة حزميية )25 كم( شيايل الرقة، جمع 
الثبوتيية  واألوراق  الشيخصية  البطاقيات 
املخييم، وسيلّمها  القاطنين يف  للرجيال 

للمجليس املحيي يف البليدة لتدقيقها.
وقال شياهر لعنيب بلدي، إن املسيؤولن 
األوراق  جميع  منيه  طلبيوا  املحليين 
وتقدميهيا  الكفياالت  ميع  الثبوتيية 
الوضيع  للتأكيد مين  املحيي،  للمجليس 
املخييم،  يف  القاطنين  للرجيال  األمنيي 
مطلوبين  أشيخاص  وجيود  وعيدم 
للجهيات األمنية، تافيًا لوقيوع املداهات 

قوليه. مسيتقبًا، عيى حيد 
عيى  عشيوائيًا  مخييًا   58 ويتيوزع 
أريياف مدينية الرقية، يسيكنها نازحون 
ينحيدر معظمهيم من محافظيات حمص 
وحياة ودير اليزور، يُطبّق بحيق أغلبهم 
"اإلدارة  تفرضيه  اليذي  الكفالية  نظيام 
سيوريا  ورشقيي  شيايل  يف  الذاتيية" 
عيى الوافديين إىل مناطقها مين املناطق 

السيورية األخيرى.

"أسايش": حمالت الدهم إجراء 
استباقي

"أسيايش"  مين  أمنيي  مصيدر  قيال 
لعنيب بليدي، إن املداهيات األمنيية هي 
إجيراءات اسيتباقية تُتخيذ ملنيع حيدوث 
أي خيرق أمنيي يف املنطقية، ميع وجود 
عدد كبير من عنيارص تنظييم "الدولة" 
املفيَرج عنهم بن القاطنين يف املخيات 

العشيوائية.

وأضياف املصيدر، الذي تحفيظ عى ذكر 
اسيمه ألسيباب أمنية، أن "اإلدارة الذاتية" 
املخييات  إلزالية  مسيتقبًا  سيتلجأ 
العشيوائية ودمجها يف مخيات رسيمية 
ملنيع  املشيددة،  الحراسية  لهيا  توضيع 
املطلوبين مين االختباء بين املدنين من 

القاطنين يف املخييات.
األشيخاص  معظيم  بيأن  املصيدر  وأقيّر 
الذين يتيم القبض عليهيم يُطلق رساحهم 
الحًقيا لراءتهيم وعيدم ثبيوت إدانتهيم، 
لكين ذليك ال مينيع أن تُتخيذ اإلجيراءات 
األمنيية املناسيبة ومنهيا املداهيات، عى 

قوله. حيد 

"اإلدارة الذاتية" تطلق خطة لدمج 
المخيمات

يف 8 مين أيار الحايل، تحدث مسيؤولون 
يف "اإلدارة الذاتيية " عين إطياق خطية 

الرقية،  العشيوائية يف  املخييات  لدميج 
"اإلدارة  موقيع  يف  نُير  ميا  بحسيب 

الذاتيية".
وقيال منسيق مكتيب شيؤون املخييات 
الدوليية  املنظيات  ميع  والنازحين 
والجمعييات املحليية يف "اإلدارة املدنيية 
حميي،  النيارص  عبيد  الدميقراطيية"، 
املخييات  لدميج  يسيعى  املكتيب  إن 

ئية. لعشيوا ا
وأشيار إىل أن الهدف من دميج املخيات 
بيانيات  قاعيدة  تثبييت  هيو  العشيوائية 
حقيقيية للنازحين القادمن مين مناطق 
سييطرة النظام السيوري، أو من املناطق 
التيي "تحتلهيا" تركيا، عى حيد تعبره.

عيدد  يبليغ  حميي،  قاليه  ميا  وبحسيب 
املخييات العشيوائية يف الرقة 58 مخيًا 
تيؤوي 16 ألًفيا و150 عائلية تتوزع يف 

وريفها. الرقية 

امليايض،  الثياين  كانيون  أواخير  ويف 
أعلنيت "قسيد" إلقياء القبيض عيى 27 
"الدولية"  لتنظييم  باالنضيام  متهيًا 
الرقية  برييف  العشيوائية  املخييات  يف 
اسيتهدفت  أمنيية  حملية  بعيد  الرقيي 

املخييات.

وقاليت "قسيد"، إن قواتها داهميت عدًدا 
مين النقياط التي كانيت خاييا "الدولة" 
والتحضير  االختبياء  يف  تسيتخدمها 
لعملييات أمنيية تنطليق مين داخيل هذه 

املخييات.

املنطقية  مين  محليية  صفحيات  لكين 
مخييات  مبداهمية  "قسيد"  اتهميت 
أشيخاص  واعتقيال  مدنييون  يقطنهيا 
ميع  التعاميل  بتهمية  مسينون،  بينهيم 

"الدولية". تنظييم 

"اإلدارة" تتحدث عن خطة دمج بحراسة مشددة

الرقة.. قاطنو المخيمات العشوائية ضحايا لحمالت 
دهم مستمرة لـ"قسد"

عناصر من "قسد" في أثناء تنفيذهم حملة دهم واعتقال داخل مخيم "رطلة" بريف الرقة الجنوبي الشرقي - 6 أيار 2022 )اإلعالم الحربي لقوات سوريا الديمقراطية/ فيس بوك(

عنب بلدي - خاص  

"ملياذا تركونيا ننتظير طيوال الشيتاء إذا 
كانيوا ال يريدون تسيليمنا املازوت. انتهت 
الشيتوية ومل نتسيلّم نقطة واحدة"، بهذه 
الكليات التيي تبعهيا وابل مين الدعوات 
عيى كل ظيامل، اشيتىك "أبيو فيراس" 
)اسيم مسيتعار(، وهو من سيكان مدينة 
الاذقيية غيريب سيوريا، لعنب بليدي ما 
قاسياه خال فصل الشيتاء، لعدم تسلّمه 
مخصصاتيه مين ميازوت التدفئية حتى 
أييار الحيايل، معربًا عين أمليه ومتنياته 

عليها. بالحصيول 
األمير ال يقتر عيى انتظياره أو تعبره 
عا قاسياه من الشيعور بالرد، إذ تفاجأ 
"أبو فيراس" )60 عاًميا( القاطن مبنزله 
وحييًدا يف حيي العوينية وسيط مدينية 
الاذقيية، بعد سيفر ابنه خارًجيا، من أن 
املخصصيات الحكوميية مليازوت التدفئة 
خال الشيتاء تبليغ 200 لييرت، يف حن 
يظهر ليه تطبيق "ويين" أن مخصصاته 

100 لييرت فقط.
ال ييزال "أبيو فيراس" ينتظير حصوليه 
ميع بعيض جرانيه عيى أول دفعية من 

مخصصات ميادة ميازوت التدفئة لفصل 
الشيتاء، منذ أيليول 2021، وسيط وعود 
بوصول رسيالة لتسيلّم الكميية أو الدفعة 

األوىل.

حلول إسعافية
لجيأ "أبيو فيراس" يف الشيتاء إىل حيل 
بديل وهيو "العرجيوم" )تفيل الزيتون( 
إمكانياتيه  ميع  ويتياءم  اليرد،  ليقييه 
تدفئية  إىل  منزليه  يحتياج  إذ  املاديية، 
بشيكل كبير، خاصة أنيه طابقيي قديم 
ال ييرى الشيمس إال قبل املغيب بسياعات 

. قليلة
ويتشيّكل هذا النيوع من وسيائل التدفئة 
من مخلّفيات الزيتون الناتجية عن عملية 
عيى  وييأيت  الزيت،  واستخراج  العر 
شيكل فتيات، وهيو متوسيط الرعة يف 

االشتعال.
"رضينيا بالعرجيوم، والعرجوم ما ريض 
فينيا"، قيال "أبو فيراس"، فامليادة كانت 
الكريهية  والرائحية  للدخيان  مصيدًرا 
ميا  الزييوت،  بقاييا  عيى  الحتوائهيا 
اضطيره لفتيح النافيذة لتعيود نسيات 
املنيزل،  أجيواء  يف  وتتغلغيل  اليرد 

"العرجيوم"  إشيعال  مين  دون جيدوى 
لسياعات، عيدا عين زييادة كميية أدوية 
التيي  الصدريية  وااللتهابيات  السيعال 
احتوتهيا سيلة األدويية املرافقية للرجيل 

السيتيني.
مليادة  فيراس"  "أبيو  اسيتهاك  بليغ 
"العرجيوم" حيوايل كيلوغرامين يوميًا، 
وبليغ سيعر الكيليو الواحيد 2500 لرة 
سيورية )ميا يعيادل 65 سينتًا(، معتمًدا 
يف رشائهيا عيى حيواالت وليده املاليية 

الخيارج. من 

وقود الالذقية لم ُيوّزع
وتعاين مناطق سييطرة النظام السيوري 
عموًميا من ضعف يف قطياع املحروقات، 
وانتشيار طوابر عى املحطيات، مل تفلح 
إىل  متاًميا  بتجاوزهيا  الحكومية  حليول 

ليوم. ا
حصليت عنيب بلدي عيى معلوميات من 
بعض سيكان الاذقية، بيأن مخصصاتهم 
مين ميازوت التدفئية 100 لييرت، بينيا 
أوضيح مديير عيام رشكية "محروقات"، 
أحمد الشياط، يف 13 مين أيلول 2021، 
أن مخصصيات العائلة الواحيدة من مادة 

ميازوت التدفئية لفصيل الشيتاء املايض 
هيي 200 ليرت، وسيتُوزّع عيى دفعات.

ويتسيلّم املواطنيون مخصصاتهيم عيى 
لييرتًا،   50 دفعية  كل  دفعيات،  أربيع 
بحسيب ما أوضحيه الشياط يف حديث 

املحليية. إم"  إذاعية "شيام إف  إىل 
وبدأت "محروقيات" بتوزيع مخصصات 
ميازوت التدفئية لفصيل الشيتاء املايض 
منيذ مطلع آب 2021، بحسيب الشياط، 
"الرسيائل  آليية  الركية  طبّقيت  كيا 
القصيرة" لتسيلّم امليادة يف محافظتيي 
دمشيق ورييف دمشيق، عيى أن تعميم 

الحًقيا عيى جمييع املحافظات.
موارد الخارج تخفف الرد

"أنيا لوحيدي وال أسيتطيع القيدرة عيى 
أطفيال  لدييه  مبين  فكييف  العييش، 
وعائلية"، ينتظير "أبو فيراس" ما تير 
خيارج  مين  ابنيه  يرسيلها  مباليغ  مين 
سيوريا، لتأمن متطلباته األساسيية دون 

أي كالييات، عيى حيد تعبيره.
وانتقيل الرجيل السيتيني بالحدييث عين 
ميازوت  ترقبيوا  الذيين  جرانيه  واقيع 
التدفئية دون جدوى، والذين ال يتلقون أي 
حيواالت خارجية، ميا اضطرهم إلشيعال 

بقاييا ومخلّفيات محيال امليواد الغذائيية 
مين كراتين فارغية وأكيياس باسيتيك، 
أو رشاء "العرجوم" حسيب اسيتطاعتهم 
أحيانًيا، عدا عين البطانييات التي الزمتهم 

األيام. كاأللبسية يف معظيم 
ويلجيأ سيوريون يف الخيارج ملسياعدة 
ذويهيم يف مناطق سييطرة النظيام ماليًا 
عر حواالت يرسيلونها لهيم، لكن الفارق 
بين سيعر اليرف الرسيمي والسيوق 
السيوداء يدفعهم إلرسيالها عر السيوق 

السوداء.
التعاميل  لتشيديد  النظيام  ذليك  ودفيع 
األمني ميع مكاتب الحواالت واألشيخاص 
غير املتعاملين ميع مكاتيب الحيواالت 
النظيام،  مين  املرخصية  والرافية 
يف  اليرف  أسيعار  عيى  لتأثرهيم 

سيوريا.
يف  األمرييي  اليدوالر  سيعر  وياميس 
ليرة  آالف  أربعية  السيوداء  السيوق 
سيورية، بحسيب موقيع "الليرة اليوم" 
املتخصيص بأسيعار اليرف والعمات 
األجنبيية، بينيا يبليغ السيعر الرسيمي 
وفيق نيرة امليرف املركزي السيوري 

سيورية. ليرة   2814

على أعتاب الصيف.. 

سكان الالذقية ما زالوا بانتظار مازوت الشتاء

https://www.enabbaladi.net/archives/573260
https://www.enabbaladi.net/archives/573354
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عنب بلدي- درعا     

يعتر موسيم قطياف أوراق عرائش العنب 
مين املواسيم املهمية يف محافظية درعيا، 
جنويب سيوريا، فبعض األهيايل يعتمدون 
رزق،  كمصيدر  وبيعهيا  قطافهيا  عيى 
وبعضهيم اآلخير يكتفون بقطياف عرائش 

البييت أو اليّدوايل ملؤونية العائلية فقط.
سييدات البييوت كين يقمين بتجميد هذه 
األوراق لطهوهيا يف فصيل الشيتاء، ومع 
وانقطاعهيا،  الكهربياء  حالية  تدهيور 
لجيأت النسياء إىل ابتكار وسيائل وأفكار 
وهيي  العنيب،  أوراق  لتخزيين  جدييدة 
أساسيية،  شيعبية  أكات  يف  تُسيتخدم 

منهيا "الييرق" و"اليالنجيي". 
عاًميا(، وكثير مين نسياء   33( سيلمى 
املحافظية الجنوبيية، اتجهين إىل فكيرة 
حفيظ أوراق العنيب يف عبيوات ممليوءة 

باملياء وبعيض املليح.
مين  منيزل  ربية  وهيي  سيلمى،  قاليت 
حيوران، إنه يف حالية االنقطياع الطويل 
البطارييات  تعيد  الحكوميية،  للكهربياء 
ولكين  األساسيية،  البدائيل  )املدخيرات( 
الغياء ألقيى بظاليه حتيى عيى تليك 
البدائيل، ميا صّعيب مين مهمية ربيات 
البيوت يف تأمن مؤونية الخضار املجمدة، 

ومنهيا ورق "العرييش" )العنيب(.
ربيات  تجهيد  الصييف،  وخيال فصيل 

سيوريا،  وعميوم  درعيا،  يف  البييوت 
يف إعيداد مؤونية الشيتاء، تسيبق هيذه 
العمليية أسيابيع طويلية مين التحضير 

كثيرة. وخطيوات 

موسم للتخزين والبيع
مين  العنيب  ورق  مؤونية  تخزيين 
األساسييات ألغليب العائيات يف درعيا، 

املاديية. تكلفتيه  رغيم 
فميع بداية شيهر أيار مين كل عيام، تبدأ 
سيلمى مثل كثيرات مين ربيات البيوت، 
بقطيف أوراق العنيب من عرائيش منزلها 
الشيتاء،  لفصيل  وتخزينهيا  لتجميعهيا 
الحجيم،  املتوسيطة  الورقيات  وتختيار 

مين  تقلّمهيا  الكمييات،  جميع  وبعيد 
األغصيان الصغيرة لتخزينهيا يف عليب 
"الكيوال"، حييث تحفيظ باملياء واملليح.

قاليت سيلمى لعنيب بليدي، "مين فوهة 
العلبية أدخيل الورقيات كل ورقية عيى 
حدة، ثيم أحاول ميلء العلبة التي تتسيع 
لكيلوغيرام تقريبًيا، ويجب ملؤها بشيكل 
كاميل لضيان إفراغهيا مين الهيواء ثيم 
تُغليق بشيكل جييد، وتُحفيظ يف ميكان 

ظل". فييه 
عيرة  يقيارب  ميا  سيلمى  تخيزّن 
التيي  "الييرق"،  لطبخية  كيلوغراميات 
تعد مين املأكيوالت املحببية ألرستها، كا 
أن التخزيين بهيذه الطريقية "صحيي ال 
يحتاج إىل مواد حافظية، وال إىل تريد"، 
وخاصية بعد انقطياع التييار الكهربايئ.

ويخضع سيكان درعيا لتقنين كهربايئ 
يعتمد عى سياعة تشيغيل للتييار مقابل 
خمس سياعات قطيع، وهيذا التقنن كان 
سيببًا كافيًا إللغياء فكرة تخزيين املؤونة 

املجمدة، بحسيب سيلمى.
ووصيل سيعر الكيلوغيرام الواحيد مين 
ورق العنيب إىل حوايل مثانيية آالف لرة 
سيورية، وقد اسيتعانت بعيض العائات 
بزراعية العرائيش عيى مداخيل البيوت، 
زراعية  وتراجيع  امليزارع  تيرر  بعيد 

األشيجار ومنهيا العنيب يف درعيا.
ووصيل سيعر رصف اليدوالر األمرييي 
أميام الليرة السيورية إىل 3970 ليرة، 
بحسيب موقع "اللرة الييوم" املتخصص 

بأسيعار اليرف والعميات األجنبية.

ورق العنب مصدر رزق
أوراق  عاًميا(   40( حسين"  "أم  تجنيي 
مبسياحة  وهيي  مزرعتهيا  مين  العنيب 

عيرة دومنيات، وتبييع املنتيج للعائات 
بعيد توصيية مسيبقة.

قاليت "أم حسين" لعنيب بليدي، "أجني 
ما يعيادل 20 كيلوغراًما بالييوم، وجميع 
للطبيخ  أو  للتخزيين،  تبياع  الكمييات 

مبيارشة".
انتقياء  رضورة  حسين"  "أم  وتراعيي 
الورقات مبيا ال يؤثر عى إنتاج الشيجرة، 
إذ يؤّمين اليورق غيذاء للثمر، كيا يحمي 

الثمير مين أشيعة الشيمس املبارشة.
وقطيف الورقيات يجيب أن يكيون بحذر 
وخيرة، ألن املبالغية يف قطفهيا قد يؤثر 

الثمر.  عيى 

تراجع زراعة العنب 
تراجعيت زراعية العنيب يف درعيا خال 
األعيوام املاضيية بعيد نقص ميياه الري، 
حييث تحتياج إىل كميات كبيرة من املياه 
بحسيب املزارع "أبو حسين" )63 عاًما(، 
درعيا  رييف  يف  مزرعية  ميليك  اليذي 

. لغريب ا

األشيجار،  تقيزّم  إىل  أدى  امليياه  "شيح 
تدريجيًيا،  اإلنتياج  تراجيع  سيبب  ميا 
وأدى ذليك إىل تحطييب عرائيش العنيب 

بهيا". والرميان  الزيتيون  واسيتبدال 
يف  العنيب  بزراعية  الرتاجيع  هيذا 
املحافظية، أدى إىل ارتفياع أسيعار ورق 
العنيب بالسيوق املحليية، ويف كل عيام 
تتناقيص ميزارع العنيب لحسياب مزارع 
مين  أن  يعنيي  ميا  والزيتيون،  الرميان 
املحتميل أن تصير عرائش العنيب نادرة 
يف حيال اسيتمرار هيذه الحالية، لذليك 
تعتميد بعض العائات عيى زرع عرائش 

عنبهيا يف مدخيل منازلهيا.

ورق "العريش".. 
مصدر دخل ومؤونة ال غنى عنها في درعا

مؤونة ورق العنب في إحدى بيوت ريف درعا جنوبي سوريا- 7 من أيار 2022 )عنب بلدي\ حليم محمد(

)AFP( 2020 سيدة سورية نازحة تحمل صندوق مساعدات إنسانية في مدينة إدلب شمال غربي سوريا- 19 من شباط

إدلب - هدى الكليب   

مل تعيد حليمية الجاميوس، البالغية مين 
العمير 28 عاًميا، قادرة عيى إغناء مائدة 
عائلتها بشيتى أنواع املأكوالت السيورية، 
كيا اعتيادت مين قبيل، بيل اختيرت 
الكثير من تلك األنيواع لتقتر الوجبات 
الغيداء  وجبية  خصوًصيا  اليوميية، 
الرئيسية، عى نوع بسييط ومحيدد، بعد 
ارتفياع األسيعار غر املسيبوق الذي طرأ 
عيى مختليف األطعمية خيال نيسيان 

. يض ملا ا
"ميا  إن  بليدي،  لعنيب  حليمية  قاليت 
ال  أمير  أسيعار  ارتفياع  مين  يحيدث 
يصيدق، مل يعيد امليرء قيادًرا حتى عى 
وبتنيا  الحيياة،  مقوميات  أدىن  تأمين 
أن  لنيا  كييف  أمرنيا،  مين  حيرة  يف 
نيوازن بين الدخيل الضعييف والغياء 

الحاصيل".
األربعية  أطفالهيا  ميع  حليمية  تعييش 
وزوجهيا املصياب مبيرض عصبيي يف 
بعيد  الحدوديية،  "أطمية"  مخييات 
الجنيويب،  إدليب  رييف  مين  نزوحهيم 
مل  الزراعيية  األرايض  يف  وعملهيا 
يعيد يؤّمين لهيا أكيرث مين مثين الخبز 

البسييطة. االحتياجيات  وبعيض 
تابعيت حليمة، "يف السيابق كنيا نحتار 
يف اختييار أنيواع األطعمية لنضيع عى 
موائدنيا ميا ليذ وطياب مين املأكيوالت 
الغنيية باللحيوم وأطبياق املقبيات من 
فتيوش وتبولية وتسيقية وغرهيا، أميا 
نعتيره مقبيات  كنيا  الييوم فيإن ميا 

التيي  الرئيسية  الوجبية  بيات  سيابًقا 
موائدنيا". تتوسيط 

وتعتميد معظيم العائيات يف املنطقية، 
بشيكل أسيايس، عى العدس، والحّمص، 
والفيول، والبطاطيا، كوجبيات أساسيية 
بعد غياء اللحيوم والخضيار، خصوًصا 
أن تليك امليواد تحصيل عليهيا العائيات 
من املنظيات اإلغاثية كمعونيات مجانية 

األحيان. بعيض  يف 
إىل  لتصيل  األسيعار مؤخيرًا  وارتفعيت 
أضعياف سيعرها قبيل نيسيان املايض، 
اليذي تزامين ميع قيدوم شيهر رمضان.
وبحسيب ما رصدتيه عنب بليدي، وصل 
سيعر كيلوغرام البنيدورة الواحد إىل 25 
ليرة تركيية، والبطاطا إىل مثياين لرات 
ونصيف لرة تركيية، والباذنجان إىل 25 

ليرة تركية.
املحروقيات،  ألسيعار  بالنسيبة  أميا 
للبيرتول”  “وتيد  رشكية  فبحسيب 
فقيد  إدليب،  للمحروقيات يف  املحتكيرة 
وصيل سيعر لييرت البنزيين إىل 17 لرة 
تركية، وسيعر لييرت امليازوت إىل حوايل 
الغياز  أميا أسيطوانة  14 ليرة تركيية، 
فقيد وصيل سيعرها إىل نحيو 183 لرة 
تركيية، بينا يبلغ سيعر ترييف اللرة 
الرتكيية مقابل اليدوالر األمرييي 15.4 
 "Döviz" ليرة تركيية، بحسيب موقيع
املتخصيص بأسيعار اليرف والعمات 

األجنبيية يف تركييا.

التحايل على قساوة الحياة
عيى  كنجيو  نهييدة  السييدة  تطهيو 

أميام  الحطيب  مين  )موقيد  "الدفيية" 
توفير  ميا  متنوعية  أطعمية  خيمتهيا( 
لديهيا من مكّونيات، ومن تليك األطعمة، 
السييالة،  الهريسية،  الحنطية،  "لبنيية 

بإصبعيه". وحيراق  املقيدد  محيايش 
"سيكبات"  طبخية  كل  مين  وتيوزع 
ميا  لسيكب  يعميدون  الذيين  لجرانهيا 
توفير لديهم، وهيو ما يسياعد عى تنوع 
مائيدة أرستهيا بشيتى أنيواع األطعمية، 
يبعيث  ميا  بسييطة،  كانيت  وإن  حتيى 
الخمسية. أبنائهيا  قليوب  يف  السيعادة 

"عيم نتحاييل عيى هالحيياة باملتوفير 
عندنيا، ليوال هييك كان الوضيع بيبيي 
السييدة  تعبير  بحسيب  الحجير"، 
تكلفهيا  صيارت  التيي  الخمسيينية، 
الطبيخ  مين  كاميل  ييوم  مسيتلزمات 
حيوايل 100 ليرة تركيية، يف حين أن 
أجيرة العيال يف إدليب وشيال غيريب 
سيوريا ال تتعيدى اليي50 ليرة تركيية.

احتكار بال رادع
مل يكين ارتفاع األسيعار الجنوين أكرث ما 
ييؤّرق النازحات يف إدليب، ويف املنطقة 
عموًما، وإمنيا عمليات االحتيكار من قبل 
التجيار، وتبايين األسيعار واختافها بن 
محيل وآخير ضمين املنطقية الواحيدة، 
بفيارق يصل أحيانًيا إىل 15 ليرة تركية 

فيا فوق.
سيخطًا  هيذه  االحتيكار  حالية  تسيبب 
شيعبيًا ضد سيلطات األمر الواقيع، التي 
مل تحرك سياكًنا من أجل ضبط األسيعار 
ومراقبتهيا ومنيع االحتكار واالسيتغال.

إىل  املحتاجين  السيورين  عيدد  وبليغ 
مسياعدة إنسيانية نحو 14 مليونًا و600 
شيخص، بعد أن بليغ 13 مليونًيا و400 
أليف خيال 2021، وفيق تقريير األميم 
شيباط  مين   23 يف  الصيادر  املتحيدة 

. يض ملا ا

املتحيدة،  لألميم  العيام  األمين  وكان 
أنطونييو غوترييش، قيّدم، يف 12 مين 
كانيون الثاين امليايض، تقرييرًا يؤكد أن 
%90 مين السيورين تحت خيط الفقر، 
بينا يعياين %60 منهم "انعيدام األمن 

الغذايئ".

غالء باألسعار وضعف في الدخل..

نازحات في إدلب: نتحايل على الحياة ونأكل المتوفر
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    "UNICEF" :المصدر

تستورد "يونيسف" 7000 طن متري 

من مادة "NaClO" سنوًيا لتطهير أنظمة المياه

يستفيد 13.8 مليون شخص سنوًيا، 

بمتوسط تكلفة سنوية 2.5 مليون دوالر

من السوريين يعتمدون على مصادر مياه بديلة وغير آمنة 

جة
َ

من مياه الصرف الصحي غير معال

محطات معالجة مياه الصرف الصحي تضررت

960 ألف شخص في الحسكة محرومون 
من المياه الصالحة للشرب

2022

نظرة عامة على نظافة المياه 
والصرف الصحي في سوريا

ورق "العريش".. 
مصدر دخل ومؤونة ال غنى عنها في درعا

5 مليون دوالر تحتاج إليها 
المنظمات لزيادة نقل المياه 

بالشاحنات

خدمت الكهرباء والمياه 
ُ

است
كأسلحة حرب في جميع المناطق 

السورية، من قبل أطراف النزاع 
المختلفة

%47

%73

%25
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رأي وتحليل

نبيل محمد

تقول وكالة األنباء السورية الرسمية 
)سانا( يف افتتاحية خرب ورد فيها 

مؤخًرا وتداولته الصحافة الرسمية، 
إن وزير الخارجية السوري، فيصل 

املقداد، أكد "رضورة تعزيز العالقات 
الثقافية بني سوريا والدول األخرى، 

وأهمية دور الفنان يف تحقيق ذلك". 
أما الدول األخرى التي يقصدها الوزير 

فهي كوريا الدميقراطية الشعبية، 
وأما الفنان فهو نعيم حمدي.

يف هذا الخرب، سوى املضمون 
الكوميدي الذي لن يَُرى إال من خالله 

أيًا كان املوقف السيايس لقارئه، 
هناك مضمون آخر، مضمون يطرح 

تساؤاًل عميًقا، َمن الهاميش والعاجز 
هنا، الفنان نعيم حمدي الذي رمى 
به امتناع الشهرة عنه، واستحالة 
النجومية، والفشل الفني، إىل أن 

يبحث عن بناء ما مل يسـتطع تحقيقه 
طوال عمره، يف كوريا الشاملية، أم 

النظام السوري الذي مل يجد فنانًا 
ميّثله أو ميّثل الدور الوظيفي للفن 
يف السياسة، ويف تعزيز العالقات 

بني الدول إال بشخص حمدي، 
وبكوريا الشاملية؟ َمن الرمز األكرث 

متثياًل للفقر والتصّحر والفراغ 
والعزلة؟

بدا حمدي يف التكريم مسًنا، قاىس 
ين يف اإلرصار عىل إثبات الوجود  األمرَّ

عىل الساحة الفنية، دون أن يكون له 
أي ذكر، إال للتنّدر يف قصة فنان بحث 

عن نفسه يف كوريا الشاملية. قصة 
لعلّها صعبة التكوين يف مخيلة أكرث 

كّتاب الدراما الكوميدية إبداًعا. كم 
سيكون مسلساًل مسلًيا ذلك الذي 

يتحدث عن مسرية شهرة فنان عريب 
يف بالٍد الخارج منها مولود والداخل 

إليها مفقود.
يأيت يف الخرب أن وزير الخارجية 

أشاد بجهود الفنان يف "أنحاء 
عديدة من العامل وباللغات الحية 
يف عدد كبري من الدول الصديقة 

لسوريا"، جملة تسعى ألخذ القارئ 
بـ"العبطة"؟ تفرتض أن حمدي غنى 

بالعديد من اللغات وزار الكثري من 
البلدان، وهي بحسب ما يطلعنا عليه 

"جوجل" كوريا الشاملية والهند، 
وتفرتض أيًضا عدًدا كبريًا من الدول 

الصديقة لسوريا.
"نعيم قويدر" هو اسمه الحقيقي، 

حيث جاء لقب حمدي من اسم "بليغ 
حمدي"، إذ منحه املوسيقار إياه 

يوًما ما حسب قول "نعيم"، الذي 
رفض الحياة خارج الوطن، وهنا 

أيًضا يكمن سؤال آخر، ملَ لَْم ينتِق 
الفنان كوريا الشاملية مثاًل للحياة 

بداًل من سوريا يف ظل األزمات 
املتتالية التي تعصف بها؟ وقد وصل 

بال شك إىل قناعة بأن الشهرة التي 
ينشدها مل تتحقق يف أيام االستقرار 

فكيف بها يف الفرتة الحالية. 
القى حمدي استحسانًا من الشعب 

الكوري ومن زعيمه أيًضا وفق وصف 
املقداد، أمل يكن حريًّا به وقد نال 
إعجاب كيم جونغ أون أن يعيش 

يف ظل هذا اإلعجاب الذي مل يجده 
عند قيادته السياسية عىل الرغم 
من أدائه مراسم التبجيل سنوات 

طويلة، دون أن يتاح له الحضور يف 
الشاشة الرسمية إال لدقائق قليلة 

تقاسمها مع عصمت رشيد وبسام 
حسن وغريهام من رموز الركود 

الفني والتكرار والتعّيش عىل أبوب 
مؤسسات الثقافة وصاالت األفراح.

عّدة أغاٍن وطنّية قدمها نعيم حمدي 
لبالده خالل "أزمتها"، مل تتح لها 
حتى القنوات الرسمية االنتشار، 

كانت بينها أغنية باللغة اإلنجليزية 
)واحدة من اللغات التي يحرتف 
حمدي الغناء بها( تبدأ بالقول 

"لكل إنسان وطنان.. وطنه األم 
وسوريا"، بفيديو "كليب" ال يقل 
مبحتواه الكوميدي غري املقصود 

عن سرية الفنان بشكل عام. فنان 
يتحّدث كل هذه اللغات، كان خيار 
العمل كمرتجم متاًحا له يوًما ما، 
خاصة بهذا املستوى من التواضع 

الذي يرفض به أن يطلق عليه لقب 
"موسيقار" بل هو "ملّحن" مثلام 

قال محمد عبد الوهاب عن نفسه 
يوًما ما. لو عمل حمدي مرتجاًم عّل 

واحدة من سفارات بالده ضمنت 
له عىل األقل إقامة يف إحدى الدول 

الصديقة، دون عناء البحث غري 
املجدي عن الشهرة.

إبراهيم العلوش 

كان من املتوقع أن يظهر بشار 
األسد يف جزيرة القرم ليبارك من 

هناك الحملة الروسية ضد الشعب 
األوكراين، لكنه ظهر، األحد املايض، 

فجأة وبال مقدمات يف طهران 
ليباركه آية الله خامنئي، وليتحدثا عن 
تهديدات الخطة الرتكية إلعادة توطني 

مليون الجئ بالشامل السوري، 
باإلضافة إىل وعود الدعم االقتصادي 

من دولة عىل حافة اإلفالس.
برزت الخطة الرتكية بالنسبة إليران 

وكأنها خطوة استباقية تقوم بها 
تركيا يف ملف إعادة اإلعامر، الذي 

شدد املسؤولون اإليرانيون خالل 
الزيارة عىل أهميته بالنسبة إليران، 

كمردود اقتصادي وسيايس لدفع مثن 
املجهود الحريب اإليراين الذي دعم 

نظام بشار األسد، ولتعويض جهود 
إيران يف فتح الكثري من الورشات 
التي تدخل يف مجال إعادة اإلعامر 

عرب تدمري املدن والقرى السورية.
وعىل الصعيد الرتيك، فإن خطة 

إعادة توطني الالجئني السوريني، 
ونقلهم من تركيا إىل الحزام األمني 
الرتيك يف الشامل السوري، خطوة 

استباقية من أجل الفوز باالنتخابات 
الرئاسية والترشيعية يف العام 2023 
من قبل حزب "العدالة والتنمية" الذي 
يتزعمه أردوغان، وهو يقوم بسحب 

ملف الالجئني من فم املعارضة الرتكية 
التي تحّول الكثري من رموزها إىل أبواق 

عنرصية تستهدف السوريني وتثري 
الكراهية ضدهم، ما زاد حجم الحوادث 

والربامج التلفزيونية واملنشورات 
اإللكرتونية التي تستهدف السوريني.

إيران ال تريد عودة الالجئني السوريني 
إىل سوريا "األسد"، وهي متاطل يف 
القبول بأي حل سيايس سوري يطبق 

قرارات األمم املتحدة، ما مل ينعكس 
ذلك إيجابًا عىل ملفها الشائك يف 
إعادة االتفاق النووي مع الواليات 

املتحدة وبقية دول "الفيتو" يف 
مجلس األمن وأملانيا، باإلضافة إىل 

ضامنات أكيدة يف هيمنتها عىل 
الدولة السورية اقتصاديًا وسياسًيا 

ووفق بنود قد تطالب بوضعها يف 
الدستور املقبل.

بشار األسد الذي وجد نفسه حًرا 
من الضغط اليومي الرويس عليه 

بعد تورط روسيا بالحرب الفاشية 
ضد أوكرانيا، مل يجد إال إيران أمامه 

ليعيد بعض األمل بالحصول عىل 
شحنات من البرتول تعيد الكهرباء 

إىل بيوت مؤيديه، الذين تحّول كثري 
منهم إىل حالة اليأس بعد االنتصار 

عىل "املؤامرة"، خاصة بعد أن أخلت 
القوات الروسية عدًدا من املواقع 
العسكرية، وسلمتها لـ"الحرس 

الثوري اإليراين" يف سوريا، حسب 
الصحافة اإلرسائيلية التي تراقب 

الوجود اإليراين، وذلك بسبب حاجتها 
إىل املزيد من القوات يف معاركها 

الكثرية عىل الرتاب األوكراين، وهذا ما 
أعطاه فرصة إلعادة تقوية التحالف 

مع إيران وميليشياتها التي تسهم 
باستمراره يف الحكم.

إيران ورغم كل وعودها االقتصادية 
للنظام السوري، وتلويحها الدائم 

مبلف إعادة اإلعامر مع روسيا، مل 
تقم ببناء يشء، إال املزيد من املواقع 

العسكرية واملقرات الدعويّة التي 
تستغل بؤس الناس لنرش فكر ماليل 

إيران، وتجنيد الجائعني يف امليليشيات 
اإليرانية مبنطقة البوكامل، وريف 

دير الزور، بعد أن انترشت يف ريف 

دمشق، ويف حلب، وحمص، ضمن 
خطط طويلة األمد لرتسيخ االحتالل 

اإليراين حتى لو رحل األسد ورحل نظام 
حكمه، وهو ما صارت إيران تعتقد به 

وتضعه يف الخطط البديلة الستيطانها 
يف سوريا.

السوريون يف تركيا يقفون حائرين 
أمام مستقبلهم، بعد أن بنى الكثري 

منهم حياة جديدة فيها، وصار أبناؤهم 
يتكلمون الرتكية، وتعلموا يف املدارس 

الرتكية، وهم معرّضون اليوم إلعادة 
الرتحيل، ليس للعودة إىل مدنهم 

وقراهم آمنني، بل إىل تجمعات سكنية 
متناثرة تُبنى بهدف سيايس أكرث من 

بنائها بهدف حرضي مدروس اقتصاديًا 
واجتامعًيا. 

الدولة الرتكية تريد الحفاظ عىل أمنها 
بإشغال الرشيط الحدودي بعمق 30 
كيلومرتًا ببنية سكانية مدعومة من 

قبلها، لتمنع متدد املرشوع الكردي 
املتضمن إنشاء رشيط ممتد من الشامل 
الكردي يف العراق حتى البحر املتوسط، 
وفق مخططات حزب "العامل" الكردي 

ومؤيديه.
وتركّز الخطة الرتكية عىل إنشاء 250 

ألف وحدة سكنية مع مستلزماتها 
يف 13 تجمًعا سكانًيا متتد من اعزاز 

وصواًل إىل رأس العني، وهذا ما سيخلق 
واقًعا سكانًيا جديًدا، وقوى اجتامعية 

واقتصادية محكومة بالكثافة السكانية 

يف محيط إدلب، وبالتبعية لرتكيا، 
ولنقاط الوجود العسكري الرتيك 

يف الشامل السوري، ما يجعل هذه 
التجمعات أشبه بقطاع غزة كام يقول 

الباحث طه الغازي لـ"العريب الجديد". 
وهذا التشبيه له بُعدان، بُعد الكثافة 
السكانية، فإدلب فيها حوايل أربعة 

ماليني من أبنائها ومن املهجرين من 
قبل النظام، وبُعد هيمنة راديكالية دينية 
قد تتحكم بهذه التجمعات وتديرها وفق 

"أجندة" مقدسة غري قابلة للنقاش أو 
االنتقاد، وهذا ما سيعيد سرية االستبداد 

األسدي، ولكن بطريقة دينية.
يف زيارة األحد املايض التي غاب 

عنها قاسم سليامين الذي نظم زيارة 
األسد السابقة إىل طهران 2019، وتم 

اغتياله مطلع عام 2020، تعيد إيران 
تسلّم األسد ونظامه، وقد تعيد تأديب 

من انحاز إىل الروس من املسؤولني 
ومن قادة الجيش، بعد غياب الهيمنة 

الروسية ولو بشكل مؤقت.
وإيران تحلم بالسيطرة عىل ملف 
إعادة اإلعامر، وترفض مع بشار 

األسد املرشوع الرتيك، ولكن جهودها 
ال تزال منصّبة فقط عىل إنشاء املزيد 

من امليليشيات واملواقع العسكرية، 
وهي ترفض إحالل السالم يف سوريا، 

السالم العادل الذي يُعترب رشطًا 
أساسًيا لنجاح أي مرشوع مبا فيه 

املرشوع الرتيك. 

إعادة اإلعمار بين تركيا وإيران

نعيم حمدي وفيصل المقداد

الفنان نعيم حمدي مع وزير الخارجية  في حكومة النظام السوري فيصل المقداد -  20 نيسان 2022 )صفحة وزارة الخارجية والمغتربين في فيسبوك(
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األحد 15 أيار 2022

إعداد:
حسام المحمود

جنى العيسى
لجين مراد

أيـار  مـن  و10   9 يف  انعقـد، 
"بروكسـل"  مؤمتـر  الحـايل، 
يف دورتـه السادسـة بالعاصمـة 
البلجيكيـة، حامـًا عـى أجندتـه 
حجـم االحتياجات اإلنسـانية يف 
سـوريا، دون أن يـأيت بجديد عى 
رغـم  املتعـر،  السـيايس  املسـار 
منـاداة املؤمتـر بالقـرار األممـي 
عـى  ينـص  الـذي   ،"2254"
سـوريا. يف  السـيايس  االنتقـال 

املؤمتـر الـدويل الـذي عقـد أوىل 
ليكـون   ،2017 عـام  دوراتـه 

الثاثـة  للمؤمتـرات  اسـتكاماًل 
األوىل التـي اسـتضافتها الكويت 
و2015،   2013 عامـي  بـن 
 ،2016 عـام  "لنـدن"  ومؤمتـر 
جولتـه  يف  كثـرًا  يختلـف  مل 
املاضيـة عـام جـاء بـه مـن قبل، 
سـوى غياب روسـيا عـن املؤمتر 
سـيايس  توتـر  حالـة  ظـل  يف 
خانقـة تعيشـها مـع دول االتحاد 
األورويب، منظمـة املؤمتـر، منـذ 
يف  أوكرانيـا،  موسـكو  "غـزو" 
24 مـن شـباط املايض، مـا يعني 

النظـام،  غيـاب  مـع  بالـرورة 
أو  ميّثلـه  أن  ميكـن  مـن  غيـاب 
املؤمتـر،  يف  باسـمه  يتحـدث 
بينـام ُوجهت الدعـوة لـ"االئتاف 
لحضـور  املعـارض"  السـوري 

املؤمتـر.
املاليـة  التعهـدات  نطـاق  وعـى 
للملمـة نزيف حاجات السـورين 
الثـورة  دخـول  مـع  املتفاقمـة 
السـورية عامها الــ12، وتأثرات 
أوكرانيـا  الروسـية عـى  الحـرب 
رفـع  االقتصاديـة،  وتبعاتهـا 

املؤمتر سـقف تعهداتـه املالية التي 
األورويب. االتحـاد  تسـّيدها 

وبحسـب األرقـام، ومبقارنتها مبا 
تعهـدت به الـدول طـوال سـنوات 
انعقـاد املؤمتر، فصيغـة التعهدات 
مقاربة لسـابقاتها، دون ما يضمن 
ترجمـة تلـك األرقـام عـى األرض، 
وتنفيـذ الـدول للمبالغ التـي تبنت 
تصاعـد  جانـب  إىل  تقدميهـا، 
الحاجة اإلنسـانية يف العام الحايل 
وفـق إحصائيـات أمميـة تؤكد ذلك 

عـى أكـر من مسـتوى.

هـذا  يف  بلـدي  عنـب  تناقـش 
مـن  مجموعـة  مـع  امللـف 
االقتصاديـن  واملحللـن  الخـراء 
والسياسـين واملعنيـن باملؤمتر، 
للمؤمتـر  السياسـية  الجـدوى 
وآلية انعقـاده واختيـار املتحدثن 
باسـم السـورين، إىل جانب مدى 
انعـكاس التعهـدات املاليـة للدول 
املانحة عـى األرض، سـواء داخل 
سـوريا، أو يف دول جوارهـا، التي 
تحتـض ما ال يقل عـن 5.5 مليون 

الجـئ سـوري. 

"بروكسل 6".. 
ناعم سياسًيا 
مخّيب مالًيا
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شيّدد  انعقياده،  سينوات  ميدار  عيى 
املؤمتير عيى رضورة االنتقيال السييايس 
يف سيوريا، وتنفييذ قيرار مجليس األمين 
ذليك،  إىل  املفيي   ،"2254" اليدويل 
كيا ربطيت دول االتحياد األورويب، أكر 
اإلعيار  إعيادة  املؤمتير، عمليية  مانحيي 
بخطيوات جديية يف سيبيل  يف سيوريا 

السييايس.  االنتقيال 
أوصيت  بأييام،  املؤمتير  انعقياد  وقبييل 
املانحية  اليدول  عيدة منظيات حقوقيية 
إجيراءات  مجموعية  باتخياذ  املؤمتير  يف 
إلبعياد املسياعدات عين أي نوع مين أنواع 
التسيييس، إذ نيرت منظمية "سيوريون 
مين جيل العدالية واملسياءلة"، يف 6 مين 
أييار الحيايل، تقرييرًا دعيت خاليه ميع 
دور  لتفعييل  املنظيات  مين  مجموعية 
األميم املتحدة واالتحياد األورويب يف إدارة 
املانحين،  املقدمية مين قبيل  املسياعدات 
السياح  عيدم  عيى  الحيرص  ورضورة 
إنسيانية،  انتهياكات  بارتيكاب  للمتهمين 
باسيتغال الوضيع اإلنسياين للمدنيين. 
املسياعدات عيى  االبتعياد عين تسيييس 

أسيس متييزية، وقضيية الرتحيل القري 
لاجئين السيورين، والنهيوض بعمليية 
السيام، والتعاميل مع العقوبيات وضان 
مراجعتهيا، كلها توصييات دعت املنظات 
املؤمتير للتعاميل معهيا، يف الوقيت الذي 
علييه  غليب  طابًعيا  املؤمتير  بيه  اتخيذ 

الجانيب االقتصيادي. 
"االئتياف  السياسيية يف  الهيئية  عضيو 
مكتبيي،  يحييى  املعيارض"  السيوري 
اليذي حير فعالييات املؤمتير، أكيد يف 
حدييث إىل عنيب بليدي، أن دعيم الحيل 
لكين  املؤمتير،  عين  يغيب  مل  السييايس 
الظيروف معقيدة مبيا يحيول دون تقيدم 
العمليية السياسيية، خاصية بالنظير إىل 
موقيف داعميي النظام، وعيدم الجدية يف 

التعاطيي ميع الحيل السييايس. 
ُخصيص  املؤمتير  إن  مكتبيي،  وقيال 
لجميع الترعيات التيي تصيب يف املسيار 
يؤكيد عيدم  "االئتياف"  وإن  اإلنسياين، 
إمكانيية التوصل إىل حل مسيتدام لكارثة 
إنسيانية عير حل إنسياين فقيط، إذ يجب 
التوصيل إىل حل سييايس جيدي بتطبيق 

 "1 "جنييف  وبييان  الدوليية  القيرارات 
 ."2254" والقيرار 

وحيول الفائيدة مين انعقاد املؤمتير، لفت 
التعهيدات  أرقيام  مخالفية  إىل  مكتبيي 
للتوقعيات، عازيًيا ذليك للظيروف الدولية 
وميا مير بيه العيامل مين تحيدي فروس 
 ،)19 )كوفييد-  املسيتجد"  "كورونيا 
وتباطيؤ االقتصاد الدويل، وحرب روسييا 
عيى أوكرانييا، موضًحيا أن املباليغ التيي 
قدمتهيا اليدول تعتير جييدة قياًسيا عى 
تليك االعتبيارات، كيا شيّدد عيى عيدم 
القيدرة عى تقيييم املؤمتر خيارج ما ُعقد 

مين أجليه، وهيو موضيوع الترعات. 
مكتبيي يرى أن امللف السيوري عياد بقوة 
خيال املؤمتير ليكيون ضمين النقاشيات 
ودائيرة البحيث، ميع رضورة عيدم رفيع 
السيورية  الحالية  كيون  عاليًيا  السيقف 
ليسيت بسييطة عى إطياق، نتيجة وجود 
مجموعية فاعلين إقليميين ودولين عى 
الوقيت  يف  مشيرًا  السيورية،  السياحة 
نفسيه إىل إعيادة نشياط املليف السيوري 
عيى قامئية اهتاميات الدول بعيد مروره 

بحالية ركيود يف الفيرتة السيابقة. 
موقيف االتحياد األورويب حييال سيوريا 
بياٍق عيى حاليه، فيا ميكين التطبييع أو 
قبيل  اإلعيار  إعيادة  أو  العقوبيات  رفيع 
انخيراط النظام السيوري يف عملية انتقال 
سييايس، والتنفييذ الكاميل لقيرار مجلس 
األمن رقيم "2254". الحيرب األخرة عى 
أوكرانييا لهيا آثيار مؤكيدة عيى سيوريا، 
املحتملية  )اآلثيار  إنسيانية  كانيت  سيواء 
عيى العمليات عر الحيدود( أو اقتصادية 
أو سياسيية، ميع اإلشيارة إىل أن الوضيع 
بالفعيل حتيى  يتدهيور  كان  يف سيوريا 

أوكرانيا. "غيزو"  قبيل 
القائيم بأعيال بعثية سيوريا يف االتحاد 
األورويب، دان ستوينيسيكو، لعنيب بلدي

غياب روسي
موسيكو الغائبية عين املؤمتير قلّليت من 
شيأنه قبييل أييام قليلية مين انعقياده، إذ 
اعتيرت الخارجيية الروسيية، أن تنظييم 
املؤمتر السيادس لي"دعم مسيتقبل سوريا 
دعيوة  دون  بروكسيل،  يف  واملنطقية" 
دمشيق وموسيكو، "ال قيمة ليه"، وفق ما 
نقلتيه قنياة "روسييا الييوم"، يف 7 مين 

الحايل.  أييار 
ووصفيت الخارجيية املؤمتر بأنيه تحّول، 
وروسييا  سيوريا  ممثيي  مشياركة  دون 
وبعيد فقدانيه الرعاية األمميية، إىل تجمع 
لي”شيلّة” مين الغربيين، "لييس ليه أي 
قيمية مضافية بالسيعي الحقيقيي لحيل 
سيوريا  يف  امللحية  اإلنسيانية  املشيكات 
إطيار  وضمين  تسيييس  أي  عين  بعييًدا 
املبيادئ اإلرشيادية املعيرتف بهيا دوليًيا 

اإلنسياين". للدعيم 
ويف مقابلية ميع عنب بليدي، قيال القائم 
إىل  األورويب  االتحياد  بعثية  بأعيال 
سيوريا، دان ستوينيسيكو، رًدا عى غياب 
اليركاء  بدعيوة  قمنيا  “لقيد  موسيكو، 
الذيين لديهيم مصلحة حقيقية للمسياهمة 
أثبتيت  ميا  وهيذا  العيامل،  يف  بالسيام 
عكسيه روسييا من خيال اعتداءاتها عى 

أوكرانييا".
روسييا  السيتبعاد  السييايس  السيبب 
إذ  أوكرانييا، ولييس سيوريا،  دورهيا يف 
أكد املتحيدث "مواصلة االتحياد األورويب 
الجهيود  دفيع  فييه  األعضياء  واليدول 
لوقيف  روسييا  عيى  للضغيط  العامليية 
عدوانهيا العسيكري فيوًرا عيى أوكرانيا، 
واالنسيحاب مين جمييع أنحاء البياد مع 
االحيرتام الكاميل لوحيدة أرايض أوكرانيا 

واسيتقالها". وسييادتها 
إىل  األورويب،  "االتحياد  أن  عيى  وشيدد 
جانيب عيدد مين رشكائيه، حميل رسيالة 
برفيض  الدوليية  املحافيل  اىل  واضحية 
العدوان العسيكري الرويس عيى أوكرانيا".

"بروكسيل"  مؤمتيرات  روسييا  حضيور 
السيابقة، رغيم ضلوعهيا بجرائم حرب يف 
سيوريا، أثار اسيتياء السيورين، بسيبب 
قيراره  األورويب  االتحياد  اتخياذ  عيدم 
اسيتبعاد موسيكو يف السينوات السابقة، 

بالنظير إىل آثيار تدخلهيا يف سيوريا.
والتواصيل  املنيارصة  قسيم  مسيؤول 
وحريية  لإلعيام  السيوري  "املركيز  يف 
داين  السيوري  الدبلوميايس  التعبير"، 
عنيب  إىل  حدييث  يف  أوضيح  البعياج، 
األورويب  االتحياد  مينيع  ميا  أن  بليدي، 
مين اتخياذ القيرار سيابًقا هيو "القانون 
اليدويل" اليذي يعتير أن تدخيل روسييا 
مين  باسيتدعاء  "رشعيي"  سيوريا  يف 
حكومية النظيام "الرعية"، التيي ال تزال 

املتحيدة. األميم  يف  مبقعدهيا  تحتفيظ 
وأكيد البعياج أن ميا يجيري يف أوكرانييا 
"عيدوان وحيرب" قاميت بيه دولية ضيد 
دولية، فاملوقيف السييايس وموقيف األمم 

الحالية يختلف. املتحيدة بهيذه 
رضيوان  االقتصيادي  املحليل  وييرى 
الدبيس، أن الحيل السييايس مرتبيط مبيا 
هيو اقتصيادي يف سيوريا، وأن مؤمتير 
أرضيية  لوضيع  يسيعى  "بروكسيل" 
أساسيية للحيل االقتصيادي عير تفعييل 
أكير للخدميات وتأهييل البنيى التحتيية، 
اعتبيار  أن  نفسيه  الوقيت  يف  موضًحيا 
املؤمتير اقتصاديًيا أو ماليًيا فقيط يعنيي 
تكيون  لين  إذ  مضمونيه،  مين  تفريغيه 
هنياك تعهيدات يف حيال توقيف السيعي 
نحيو حل سييايس، وهيذا ما يفير غيابًا 
عربيًيا شيبه تيام عين تعهيدات املؤمتير 

خجيول.  قطيري  إسيهام  باسيتثناء 

وأشيار املحليل االقتصيادي إىل اختياف 
والعيريب،  األورويب  األسيلوب  بين 
يتعليق  فييا  الخليجيي،  وتحدييًدا 
يدفعيون  فاألوروبييون  بالتعهيدات، 
باملنحى املايل يف سيبيل تسيهيل التوصل 
إىل الحيل السييايس، بينا تفّضيل الدول 
الخليجيية عيدم الدفيع قبيل التوصل إىل 
حل جيذري للقضيية، ولييس التعامل مع 

شيق مين املشيكلة دون اآلخير. 

األخيرة  اليدورة  بين  الفيارق  وحيول 
وسيابقتها مين املؤمتير، أكيد الدبيس أن 
املؤمتير نسيخة مكيررة تعياد توصياتهيا 
سينويًا، إىل جانيب تعهيدات بترعيات قد 
ال تفي بهيا اليدول بالكامل، كيون املؤمتر 
ال يخيرج بقيرارات ملزمية أصيًا، لكنيه 
حميل يف دورتيه الحالية رسيائل أوروبية 
بإبعادهيا عين  لروسييا، وتلويًحيا رمبيا 
املليف السيوري وهيو أمير غير واقعيي، 
كيا أن املكاسيب السياسيية مين انعقياد 

املؤمتير غائبية، وفيق رضيوان الدبيس. 

بغياب موسكو.. 
السقف ليس مرتفًعا

ما جدوى "بروكسل
" سياسًيا؟

جانب من الحضور في مؤتمر "بروكسل 6" )موقع المؤتمر(
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 الحل السياسي مرتبط بما هو 
اقتصادي في سوريا، وأن مؤتمر 

"بروكسل" يسعى لوضع أرضية 
أساسية للحل االقتصادي عبر تفعيل 
أكبر للخدمات وتأهيل البنى التحتية، 

موضًحا في الوقت نفسه أن اعتبار 
المؤتمر اقتصادًيا أو مالًيا فقط يعني 

تفريغه من مضمونه، إذ لن تكون 
هناك تعهدات في حال توقف 

السعي نحو حل سياسي، وهذا ما 
يفسر غياًبا عربًيا شبه تام عن تعهدات 

المؤتمر باستثناء إسهام قطري خجول. 

ال ضفة للنظام.. األمم المتحدة ال ترعى المؤتمر

ما معايير اختيار المشاركين

منسق السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي ، جوزيب بوريل ، يتحدث في مؤتمر صحفي 
)Xinhua( 2022 خالل المؤتمر السادس لالتحاد األوروبي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل ، بلجيكا- 10 أيار

األورويب  االتحياد  مؤسسيات  املؤمتير  يف  شياركت 
واليدول األعضاء، وأوسيع نطياق ممكن مين املجتمع 
اليدويل، واملنظيات اإلقليميية والدولية، مبيا يف ذلك 
 ،)IFIs( األميم املتحيدة، واملؤسسيات املاليية الدوليية
األحمير"،  و"الهيال  األحمير"  "الصلييب  ومنظمية 
واملنظات غير الحكوميية املحلية والدوليية، وممثلو 
منظيات املجتميع امليدين السيورية، بحسيب موقيع 

األورويب. االتحياد 
وأفسيح املؤمتر، ضمين فعالييات يحددها عيى مدار 
اليومين، املجيال ملنظات املجتميع املدين السيورية، 
واملنظيات األمميية الحيارضة، للحوار حيول القضايا 
املعيشيية واملجتمعيية التيي يعياين منها السيوريون 
الييوم عيى اختياف املناطيق التيي يعيشيون فيها، 

داخيل أو خارج سيوريا.

للحضور معايير 
بين  للحيوار  منصية  "بروكسيل"  مؤمتير  يعتير 
داخيل  مين  امليدين  املجتميع  يف  الفاعلية  الجهيات 
سيوريا واملنطقية، وكذليك يف الشيتات، وبين الدول 
املضيفية لاجئين والركاء التنفيذين املشياركن يف 

األورويب. واالتحياد  السيورية  االسيتجابة 

ويرسيل املتحدثيون مين خال هيذه الفعاليات رسيائل 
يختارونهيا يف مختلف القطاعات التي ينبغي أن تسيهم 
التعهيدات الناتجة عين املؤمتر يف تقلييص حجم أثرها 

السيلبي عى السيورين، سياسيية كانت أم اقتصادية.
وخيال دورة العيام الحيايل مين املؤمتير، مل يكين 
ملنظيات املجتميع امليدين العاملة يف سيوريا حضور 
فيزييايئ كبير يف "بروكسيل"، واقتيرت معظيم 
مشياركاتهم عير اإلنرتنيت، وفق ميا أوضحيه املدير 
التنفييذي ملنظمة "بيتنا"، أسيعد العيش، املشيارك يف 

فعالييات املؤمتير، يف حدييث إىل عنيب بلدي.
وحيول آليية انتقياء منظيات املجتميع امليدين التيي 
األشيخاص  أو  املؤمتير،  يف  باملشياركة  لهيا  يُسيمح 
املسيتقلن املشياركن يف الفعالييات، قيال الناشيط 
اإلنسياين واملهتيم بقضاييا العدالة االجتاعية وسييم 
الحياج، يف حدييث إىل عنيب بليدي، إن ترشييحات 
الحارضيين تكيون عيادة من تجمعيات مدنيية داخل 

سيوريا، أو مين منظيات دوليية أو أمميية.
وملعرفية تفاصيل إضافيية حول آلية انتقياء الحضور، 
تواصليت عنيب بلدي ميع املكتيب الصحفيي لاتحاد 
األورويب، لكنهيا مل تتليقَّ أي رد حتى سياعة نر هذا 

مللف. ا

حضور النظام في المؤتمر "شبه معدوم"
منيذ  "بروكسيل"  السيوري مؤمتير  النظيام  يعتير 
انطاقتيه يف عيام 2017، "ُمسيًّسيا، وال يعكيس أي 
حيرص حقيقي عى مسياعدة الشيعب السيوري"، إذ 

مل يُيدَع إىل أي موسيم منيه.

إال أن منظيات املجتميع امليدين العاملية يف مناطيق 
سييطرته كان لهيا حضيور "واسيع" عنيد بداييات 
انطاقيه، بحسيب آراء اسيتمعت إليها عنيب بلدي من 

ناشيطن ومسيؤولن حيروا املؤمتير حينها.
بينيا مل يكين لهذا الحضيور "وجود ملحيوظ" وفًقا 
لعيدد مين حيارضي مؤمتير "بروكسيل" يف دورتيه 

السادسية، قابلتهيم عنيب بلدي.
كيا أوضح وسييم الحياج، اليذي كان أحيد حارضي 
املؤمتير السيادس، أنيه مل يلحيظ وجيوًدا أو حديثًيا 
خيال يوميي املؤمتير ملنظيات عاملية يف مناطيق 

سييطرة النظيام، سيواء كمتحدثين أو كحضيور.

األمم المتحدة مشاركة ال راعية
شياركت األميم املتحيدة خيال السينوات السيابقة 
يف رعايية مؤمتير "بروكسيل" إىل جانيب االتحياد 

حضيور  العيام  هيذا  اختيارت  لكنهيا  األورويب، 
أو  اليدول  مين  كأي  فقيط،  كمشياركة  املؤمتير 
املنظيات املدعيوة، دون أن يكيون لهيا أي دور يف 
اهتيام"  "تراجيع  البعيض  اعتيره  ميا  التنظييم، 

السيوري. باملليف 

"املركيز  يف  والتواصيل  املنيارصة  قسيم  مسيؤول 
السيوري لإلعيام وحريية التعبير"، الدبلوميايس 
السيوري داين البعياج، أوضح يف حديثيه إىل عنب 
بليدي، أن سيبب ذليك قيد يكيون "تجنيب إحيراج 
األميم املتحدة" بسيبب عدم دعيوة روسييا لحضور 

. متر ملؤ ا

وأضياف البعياج أن األمم املتحيدة منظمية حيادية، 
واليدول األعضياء فيهيا يجيب أن تكيون كلهيا عى 
قيدر مين املسياواة يف مثيل هيذه املؤمتيرات، ليذا 
يشيرتط يف رعايتهيا للمؤمتير دعوة الجمييع، وهذا 

االتحياد األورويب. ما ال يرييده 
واالتحياد األورويب كييان سييايس مخيّول باختيار 
املدعويين إىل املؤمتير دون أن يسيبب ذليك ليه أي 

إحيراج سييايس أو دبلوميايس. 

آلية التتبع المالي ما بعد مؤتمر بروكسل 
قيمة التعهدات 

قيمة ما ُجمع خالل العام )يفوق قيمة التعهدات في كل دورات المؤتمر(
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تعهدات "بروكسل 6".. ال تسمن من جوع
اجتماع وزراء الخارجية خالل مؤتمر بروكسل 6 )موقع المؤتمر(

يف وقيت مييي فيه %60 من السيورين 
أيامهيم قلقين مين قدرتهيم عيى تأمين 
وجبتهيم التاليية، تسيعى منظيات أمميية 
ومحليية للتعاميل مع الوضع اإلنسياين يف 
سيوريا، والحيد مين األثر السيلبي ليرداءة 
الداخيل  يف  للسيورين  املعيييش  الواقيع 
السيوري، ويف دول جيوار سيوريا أيًضيا، 

وهيي األردن والعيراق ولبنيان وتركييا.     
وقبييل انطياق مؤمتر "بروكسيل"، طلبت 
األميم املتحدة أكرث مين 10.5 ملييار دوالر 
لعيام 2022، بحسيب بييان لقيادة املنظمة 

حيول سيوريا واملنطقة.
يف املقابيل، تطليب دول الجيوار املضيفية 
ملييارات  سينويًا  السيورين  لاجئين 
تتعهيد  ميا  تتجياوز  التيي  اليدوالرات 
مؤمتيرات  خيال  املانحية  الجهيات  بيه 

"بروكسيل".

الحاجة الهائلة تبتلع األثر
حيّذرت عيرات املنظيات قبييل مؤمتير 
"كاريث"  مسيتقبل  مين   "6 "بروكسيل 
السيورين جيرّاء تدهيور معظيم  ينتظير 
القطاعيات املؤثرة عيى الحياة يف سيوريا 
مين  مخياوف  وسيط  الجيوار،  ودول 
انخفياض حجيم التعهيدات عين السينوات 
السيابقة يف ظل وجيود أزميات اقتصادية 

عامليية.

مدير منظمة "سيوريون من أجيل الحقيقة 
والعدالية" إحيدى املنظيات املشياركة يف 
املؤمتر، بسيام األحمد، شيدد يف حديث إىل 
عنيب بليدي عيى عميق الحاجة اإلنسيانية 

سوريا. يف 
وقيال األحميد، إن الحاجية غير مسيبوقة 
يف سيوريا باإلشيارة إىل األزميات العديدة 
التيي عايشيها السيوريون خيال العامين 
املاضين، كخسيارة املواسيم الزراعية جراء 
والجفياف،  والصقييع  املناخيية  العواميل 
السيلع  أنيواع  مختليف  أسيعار  وارتفياع 
األساسيية، وكل ذليك مرتافيق بارتفاع حاد 
يف مسيتوى التضخيم االقتصيادي عامليًيا 
بعيض  متتليك  طبيعيية  ليدول  بالنسيبة 
املناعية االقتصاديية، وهي أمير معدوم يف 
سيوريا، ميا يضاعيف تأثير تليك األزمات 
الواقيع  عيى  إسيقاطها  عنيد  العامليية 

السيوري. 
واضيح  أثير  ظهيور  األحميد  ويسيتبعد 
للتعهيدات والترعيات جيرّاء العيدد الهائل 
للسيورين الذين يحتاجون إىل املساعدات، 

والذي يعتير رقًا غر مسيبوق يف الحالة 
 14 مين  أكيرث  إىل  إشيارة  يف  السيورية، 
مليون سيوري بحاجة للمسياعدة اإلنسانية 

أممية.  وفيق منظيات 
الحاميل  هيي  الييوم  املقدمية  التعهيدات 
الرئييس للسيورين داخيل وخيارج الباد، 
ونقطية ارتكاز أساسيية ال ميكن االسيتغناء 
عنهيا مهيا كان أثرهيا الظاهير محيدوًدا.

مدير منظمة "سيوريون من أجيل الحقيقة 
والعدالة" بسيام األحمد

تركييا  مكتيب  مديير  توقعيات  وبحسيب 
الطبيية  لي"الجمعيية  سيوريا  وشيايل 
الدكتيور  )سيامز(،  األمريكيية"  السيورية 
ميازن كيوارة، فا ميؤرشات عيى اختاف 
أثير التعهيدات بشيكل كبير خيال العام 
املاضيية،  باألعيوام  مقارنية  الحيايل 
فاالحتياجيات بازدياد والوضيع االقتصادي 
يف  املسياعدات  وأهميية  األسيوأ،  نحيو 

متواصيل.  تصاعيد 
وأضياف كيوارة، خيال حدييث إىل عنيب 
تضيع  بالتعهيدات  االلتزاميات  أن  بليدي، 
االسيتجابة اإلنسيانية بحيد مقبيول مقارنة 
الوقيت  يف  مؤكيًدا  املطليوب،  باملسيتوى 
نفسيه أن هيذه التعهيدات رضورة ال ميكن 

االسيتغناء عنهيا بالنسيبة للسيورين.
عوامل تحّد من أثر التعهدات

يف  التعهيدات  أرقيام  عين  اإلعيان  بعيد 
مؤمتير "بروكسيل"، التي اقرتبيت من 6.4 
ملييار ييورو، لعيام 2022، وفق ميا ذكره 
موقع االتحياد األورويب، فمين املفرتض أن 
تسياعد هيذه التعهيدات الناس يف سيوريا 
والدول املجياورة التي تسيتضيف الاجئن 

السورين.
مبيًرا  ميؤرًشا  املذكيورة  املباليغ  وتعتير 
الكبيرة  الحاجية  تلبيية  عيى  بالقيدرة 
بالنسيبة للبعيض، يف حين ييرى آخيرون 
الواضيح  التأثير  رؤيية  عين  العجيز  أن 
بوابية  املؤمتيرات  خيال  للتعهيدات 
لتسياؤالت كثرة حول أسيباب غيياب األثر 

التعهيدات. لتليك  الواضيح 
املديير التنفييذي ملنظمية "بيتنيا"، أسيعد 
العييش، قيال يف حديثيه إىل عنيب بلدي، 
إن نقيص التموييل وضعيف الكفياءة يف 
التعاميل ميع األميوال املقدمية للمنظيات 
األحييان،  بعيض  يف  املسياعدات  ورسقية 
تعتير أبيرز العواميل التيي تحيّد مين أثر 

التعهيدات.
أو  لليدول  ملزمية  التعهيدات  تعتير  وال 

الجهيات املانحية، إذ تقيدم بعيض الجهات 
مباليغ أكيرث ميا تعهيدت، بينيا تفيرض 
ظيروف معيّنية عى جهات أخيرى أن تقدم 
مباليغ أقيل مين املعلَين عنهيا، بحسيب ما 
قاليه مديير مكتب تركيا وشيايل سيوريا 
يف "الجمعيية الطبية السيورية األمريكية" 

)سيامز(، الدكتيور مازن كيوارة.
كيا تظهير مناشيدات املنظيات األمميية، 
والجهيات الفاعلة يف سيوريا ودول الجوار 
فجيوة بين املباليغ التيي يتطلبهيا الواقيع 
السيوري وأرقيام التعهيدات، وفيق كوارة.

وأرجيع كيوارة سيبب تصاعيد الحاجة يف 
مناطيق سييطرة املعارضية إىل أن معظيم 
صنادييق  يف  تصيب  التعهيدات  مباليغ 
منظيات األميم املتحيدة التي تقدم القسيم 
األكير مين الدعم ملناطيق سييطرة النظام، 
وعيزا ذلك إىل وجيود كثافة سيكانية عالية 
يف مناطيق سييطرة النظيام، رغيم ارتفاع 
الكثافة السيكانية يف شيال غريب سيوريا 

. يًضا أ

تسييس وتالعب 
يف ظيل غياب الحل السييايس يف سيوريا، 
واضطيرار العدييد مين املنظيات للتعامل 
محليًيا،  الفاعلية  األطيراف  مختليف  ميع 
لعب تسيييس املسياعدات أو رسقتهيا دوًرا 
أساسييًا بزييادة حجيم معاناة السيورين 

والعجيز عين سيد حاجتهم.
ويعتير النظام السيوري وحليفيه الرويس 
التقاريير  أظهيرت  التيي  األطيراف  أبيرز 

املسياعدات مين خيال  بتسيييس  دورهيا 
الضغيط عيى املجتميع الدويل ملنيع تقديم 

املسياعدات "عير الحيدود".
كيا تظهير مطالبيات النظيام بالسييطرة 
عيى قطياع املسياعدات، مين خيال إجبار 
املنظيات عيى التعاميل معه بشيكل دائم، 

وجيود فائيدة اقتصاديية له.
بوقيف  إلييه موسيكو،  تسيعى  ميا  وهيو 
آلية "املسياعدات عير الحيدود" املنحرة 
حاليًيا بي"بياب الهيوى" عى الحيدود مع 
تركييا، واسيتبدال آليية "املسياعدات عير 
الخطيوط" بهيا، ميا يعنيي حير توزيع 
املسياعدات بييد حكومية النظام السيوري 
السيوريون  ينتظير  ميا  وهيو  بدمشيق، 
التصوييت علييه يف متيوز املقبيل، تارييخ 
آلليية  األمميي  القيرار  صاحيية  نهايية 

الحيدود". عير  "املسياعدات 
وبحسيب ميا قاليه القائيم بأعيال بعثية 
دان  سيوريا،  إىل  األورويب  االتحياد 
ستوينيسيكو، يشيعر االتحاد األورويب هذا 
العيام بقليق باليغ إزاء احتال عيدم تجديد 
قيرار األمم املتحيدة املتعليق بالعمليات عر 
الحيدود، والذي مين املتوقيع أن يصدر يف 

املقبل. متيوز 
االسيتعداد  مين  الرغيم  عيى  الواقيع،  يف 
عميي  بدييل  يوجيد  ال  االحتيال،  لهيذا 
لتقدييم املسياعدات "عير الحيدود"، نظرًا 
إىل االحتياجيات اإلنسيانية الهائلية. وهيذا 
األورويب  االتحياد  أن  يف  السيبب  هيو 
سييواصل الدعيوة إىل تقديم االسيتثناءات 

اإلنسيانية وفتيح املعابير الحدوديية أميام 
وضيع  إن  تسييسيها.  وعيدم  العملييات 
اليروط أميام املعونات اإلنسيانية املوجهة 
ملاين األشيخاص ألسيباب سياسيية تتسم 

باألنانيية، لييس خيياًرا قابيًا للتطبييق.
وتعتير التعهيدات أقيل مين الحاجية التي 
إذ  سيوريا،  يف  الفاعلية  املنظيات  تراهيا 
اعتير فريق "منسيقو اسيتجابة سيوريا" 

أرقيام التعهيدات "مخيّبية لآلميال".
وأوضيح الفرييق يف تقرييره، الصادر يف 
10 مين أييار الحيايل، أن أرقيام التعهدات 
مقاربية لعيام 2021 اليذي قدميت خاليه 
اليدول أكيرث بنحيو %60 ميا تعهيدت به 
الوضيع  تدهيور  ذليك مين  يحيد  أن  دون 
الحيياة  مجياالت  مختليف  يف  املعيييش 

األساسيية.
مين  باحثيون  أجراهيا  دراسية  وبحسيب 
والدوليية  االسيرتاتيجية  الدراسيات  مركيز 
)CSIS(، ومركيز أبحياث مركيز العملييات 
والسياسيات، فإن حكومة النظام السيوري 
تسيحب مايين اليدوالرات من املسياعدات 
الخارجيية، من خيال إجبيار وكاالت األمم 
املتحيدة عيى اسيتخدام سيعر رصف أقل.

الحقيقية  أجيل  مين  "سيوريون  مديير   
وجيود  أكّيد  األحميد،  بسيام  والعدالية"، 
اتهاميات للنظام السيوري بتقدمييه أموال 
املسياعدات لجهيات معيّنية عيى حسياب 
جهيات أخيرى، مشيرًا إىل األثير السيلبي 

اليذي ينتيج عين تسيييس املسياعدات.

"بروكسل 6"
أمرييي،  دوالر  ملييار   6.7 أصيل  مين 
تعّهيد االتحاد األورويب بأكرث من خمسية 
ملييارات ييورو، مع أكرث مين 3.24 مليار 
دوالر مين املفوضيية األوروبيية، و71.7 
يف  األعضياء  اليدول  مين  دوالر  ملييار 

األورويب. االتحياد 
ودوليه  األورويب  االتحياد  بقيي  وبذليك 
األعضياء أكير املانحين الذيين يدعمون 
النياس يف سيوريا واملنطقية منيذ عيام 
2011، حييث حشيد 27.4 ملييار ييورو 

)28.6 ملييار دوالر( بشيكل عيام.

"بروكسل 5" 2021
مؤمتير  يف  الدولييون  املانحيون  تعهيد 
“بروكسيل” الخامس، بتقدييم 4.4 مليار 
وحيوايل   ،2021 لعيام  أمرييي  دوالر 
مليياري دوالر لعيام 2022 وميا بعيده، 
داخيل  للمقيمين  إنسيانية  كمسياعدات 
سوريا، ولاجئن السيورين واملجتمعات 

املضيفية لهيم يف املناطيق املجياورة.
الرئيسين  عين  صيادر  بييان  ويف 
املشياركن للمؤمتير مين األميم املتحيدة 
واالتحياد األورويب، بعيد انتهياء املؤمتير 
يف 30 مين آذار، قاال إن مؤسسيات مالية 

ومانحين دوليين أعلنيوا تقدييم قرابية 
سيبعة مليارات دوالر عى شيكل قروض 

مييّرة.
 29 املتحيدة طالبيت، يف  األميم  وكانيت 
مين آذار 2021، بتوفير أكيرث من عرة 
ملييارات دوالر، يحتياج إليهيا 24 مليون 
املجياورة،  واليدول  شيخص يف سيوريا 
املسياعدات  مين  مختلفية  بأشيكال 

اإلنسيانية.

"بروكسل 4" 2020
مؤمتير  يف  الدولييون  املانحيون  تعهيد 
“بروكسيل” الرابيع، اليذي ُعقيد يف 30 
مين حزييران 2020، بتقدييم مسياعدات 
إنسيانية لسيوريا وخميس دول مجياورة 
 ،2020 للعيام  دوالر  ملييار   5.5 بقيمية 
 ،2021 للعيام  ملييار دوالر   2.2 مقابيل 
إضافية إىل قروض مييّرة تصل إىل 6.7 

ملييار دوالر.
وطالبيت األميم املتحيدة حينهيا املانحن 
بدعيم 11 ملييون سيوري محتاجين إىل 
أنحياء  جمييع  يف  إنسيانية  مسياعدات 
سيوريا، ونحيو سيتة مايين يف بياد 

اللجيوء.
 ،2020 األول  تريين  مين   16 ويف 

تجياوز  األوروبيية"  "املفوضيية  أعلنيت 
املعلَنية  لتعهداتهيم  الدوليين  املانحين 
يف مؤمتير “بروكسيل” الرابيع، إذ قدموا 
مبليغ خمسية ملييارات دوالر أمريي يف 

.2020
أن  تقريرهيا  يف  املفوضيية  وأوضحيت 
الدعيم املعلَن ذهيب إىل الداخل السيوري 
تسيتضيف  مجياورة  دول  وخميس 
الاجئين )لبنان وتركييا واألردن والعراق 

ومير(.

وشياركت روسييا ألول ميرة يف مؤمتير 
وزيير  نائيب  واعتير   ،"4 "بروكسيل 
الخارجيية اليرويس، سيرغي فرشيينن، 
حينهيا، أن “القضاييا الرئيسية لسيوريا، 
سيواء كانيت عيودة الاجئين أو تقدييم 
العمليية  ودفيع  اإلنسيانية  املسياعدة 
السياسيية، ال ينبغيي أن تناقَيش من دون 

الرعيية”. الحكومية  ممثلين عين 

"بروكسل 3" 2019
املؤمتير  يف  الدولييون  املانحيون  تعهيد 
لعيام  دوالر  ملييارات  سيبعة  بتقدييم 
2019، و2.4 ملييار دوالر لعيام 2020، 
وقّدمت املؤسسيات املاليية الدولية حوايل 

21.02 ملييار دوالر عيى شيكل قروض 
. ميّرة

ويف بييان الجلسية الختاميية للمؤمتير، 
 ،2019 آذار  12 و14 مين  املنعقيد بين 
يف العاصمية البلجيكيية، تعهيدت الدول 
للنازحين  املبليغ  بتخصييص  املجتمعية 
اليدول  يف  والاجئين  سيوريا  داخيل 
املجياورة لهيا، وذليك لعيام 2019، وفق 
عير  األوروبيية  املفوضيية  ذكرتيه  ميا 

الرسيمي. موقعهيا 
األميم املتحيدة أعلنيت آنيذاك حاجتها إىل 
تسيعة مليارات دوالر لتغطيية احتياجات 
املؤمتير  أن  إال   ،2019 عيام  السيورين 
حاجية  مين  ملييارات  سيبعة  حصيد 
سيوري  ملييون   11.7 مقابيل  املنظمية، 
إىل  والحايية،  املسياعدة  إىل  بحاجية 
جانيب حرميان أكيرث مين ملييوين طفل 
سيوري مين التعلييم، ووقيوع ميا يقّدر 
بي%83 من السيورين تحت خيط الفقر 

حينهيا، وفيق األميم املتحيدة.

"بروكسل 2" 2018
مؤمتير  يف  الدولييون  املانحيون  تعهيد 
 4.4 مبليغ  بتقدييم  الثياين  “بروكسيل” 
ملييار دوالر، لدعم املسياعدات اإلنسيانية 

ويف  سيوريا  داخيل  للحيياة  املنقيذة 
املنطقية خيال عيام 2018، و3.4 مليار 
دوالر للفيرتة بن عاميي 2019 و2020، 
وأعلنيت بعض املؤسسيات املاليية الدولية 
تقدييم حيوايل 21.2 ملييار دوالر عيى 

شيكل قيروض مييّرة.
أعلنيت حاجتهيا  املتحيدة  األميم  وكانيت 
لتغطيية  دوالر،  ملييارات  تسيعة  لنحيو 
ملييون   13 عيى  يزييد  ميا  احتياجيات 
سيوري، وأكرث مين خمسية ماين الجئ 
املسياعدات  إىل  بحاجية  البياد،  خيارج 

الفوريية. اإلنسيانية 

"بروكسل 1" 2017
تعهيد املانحيون الدوليون خيال املؤمتر 
لدعيم  دوالر  ملييارات  سيتة  بتقدييم 
ملييار  و3.73   ،2017 عيام  السيورين 
دوالر كتعهيدات متعددة السينوات للفرتة 
وأعلنيت  و2020،   2018 عاميي  بين 
بعض املؤسسيات املاليية الدوليية حينها، 
عن تقدييم حيوايل 30 ملييار دوالر عى 

شيكل قيروض مييّرة.
وكانيت األميم املتحدة أعلنيت حاجتها إىل 
مثانيية مليارات دوالر لتغطيية احتياجات 

السيورين عام 2017.

ست سنوات على "بروكسل"
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الجواز السوري يقفل أبواب المعامالت التجارية 
بوجه حامليه

)AFP( جواز سفر سوري

عنب بلدي- لجين مراد

ينعكس األثر السيلبي للعقوبيات الغربية 
عيى النظيام السيوري ورجيال األعيال 
املقربين منه، عيى التجار واملسيتثمرين 
إذ  البياد،  وخيارج  داخيل  السيورين 
ميرر  إىل  سيفرهم  جيوازات  تتحيّول 
إلغياق املعاميات التجاريية يف وجههم.
وبيدأت منصية "Binanc"، عماق تداول 
حسيابات  بإغياق  الرقميية،  العميات 
نيسيان  أواخير  متداولين سيورين يف 
بين  غضيب  حالية  أثيار  ميا  امليايض، 
"مجحًفيا"  القيرار  اعتيروا  سيورين 

بحقهيم.
ورغيم غيياب اإلعيان الرسيمي، أغلقيت 
املؤسسية حسيابات مين اسيتفر عين 
القضيية كونه سيوريًا، وبقيت حسيابات 
مين ال تعليم املنصية أن أصليه سيوري، 
فمين الحسيابات ما هيو منَشيأ بإقامات 
السيورين  بجيوازات  أو  سيورية  غير 

الخيارج. املجنسين يف 
ال  بليدي،  عنيب  رصدتيه  ميا  وبحسيب 
السيورين  عيى  التضيييق  يقتير 
يتعليق  مبيا  التجاريية  باملعاميات 
بالعميات الرقميية وحسيب، إذ يتعيرض 
باملعاميات  لضغوطيات  السيوريون 
البنكيية حتيى مبيا يتعليق بحسياباتهم 
العيامل. دول  مختليف  يف  الشيخصية 

عقاب جماعي..
النظام ال يكرتث.. "األبرياء" ضحية

عيى  املفيروض  التضيييق  يظهير 
السيورين اتباع املجتمع الدويل سياسية 
العقوبية الجاعية للتضيييق عى النظام 
الحيرب  جرائيم  عيى  عقابًيا  السيوري 
االحتجاجيات  بيدء  منيذ  ارتكبهيا  التيي 
النظيام  ييّر  حين  يف   ،2011 عيام 
عيى إظهيار ال مباالتيه من خيال إعانه 
قدرتيه عيى االلتفياف عيى العقوبيات 

االقتصاديية.
كيرم  االقتصياد  يف  السيوري  الدكتيور 
شيعار، قيال يف حدييث إىل عنيب بلدي، 
إن النظيام يتحيدث بشيكل مسيتمر عين 
قدرتيه عيى االلتفياف عيى العقوبيات، 
ويعتير ذلك "أسيلوب تأقليم مروًعا"، 
بينا مل يسيَع االتحياد األورويب وأمريكا 
للكشيف عين هوييات األشيخاص الذين 

العقوبات. عيى  التفيوا 
وأوضيح شيعار، وهو مديير األبحاث يف 

مركيز “السياسيات وبحيوث العمليات”، 
أن إدارة باييدن غير مهتمية بالعقوبيات 
السيوري،  النظيام  عيى  املفروضية 
فالعقوبيات التيي فُرضيت منيذ وصيول 
باييدن إىل السيلطة اقتيرت عى عرة 
املقابيل، فُرضيت  أشيخاص فقيط، ويف 
معارضين،  أشيخاص  عيى  عقوبيات 
كيا مل يعميل االتحياد األورويب لتطبيق 

ضغيط أكير عيى النظيام.

سياسة سهلة التطبيق
وتعتير اليدول الغربيية السياسية التيي 
اتبعتهيا بالتضيييق عيى عميل البنيوك 
واملؤسسيات املالية يف سيوريا بعقوبات 
صعوبية  زييادة  عيى  قيادرة  شياملة 
التعاميات املاليية بالنسيبة للجمييع مبن 

فيهيم األبريياء، وفيق ميا قاله شيعار.
منيع جميع السيورين من النظيام املايل 
املعاميات  يف  التدقييق  مين  أرخيص 
الحقيقيي  املعنيى  هيو  هيذا  الفرديية، 

األنياين. الجاعيي  للعقياب 
الدكتور السوري يف االقتصاد كرم شعار

"ظاهريًيا"  تبيدو  العقوبيات  أن  ورغيم 
واضحية مبيا يتعليق بنيوع األشيخاص 
املسيتهدفن، آثرت العديد من املؤسسيات 
قطيع  البليدان  مختليف  يف  املاليية 
تعاماتهيا املاليية ميع جميع السيورين، 
والتضيييق عيى الخدميات املقدمية لهم 
خوفًيا مين انتهياك العقوبيات، بحسيب 
ميا قاليه الباحيث االقتصيادي يف مركيز 
"عمران للدراسيات االسيرتاتيجية" محمد 

الله. العبيد 
حيدة  تصاعيد  إىل  الليه  العبيد  وأشيار 
مخياوف املؤسسيات املاليية مين زييادة 
بليدان  يف  األميوال  تبيييض  احتاليية 

أبرزهيا. سيوريا  تعتير  التيي  النيزاع 

العقوبات تخطئ الهدف
رغيم أن املسيتهدف األول مين العقوبات 
كان النظيام السيوري ورجيال األعال أو 
الكيانيات املقربية منه، تظهير العديد من 
امليؤرشات أن العقوبيات أصابيت الهدف 
الخاطئ، وأسيفرت عين أرضار اقتصادية 

كبرة بالنسيبة للسيورين.
"يف وقت يسيعى فيه ماين السيورين 
للصميود بوجيه  البياد  داخيل وخيارج 
تسيبب  االقتصاديية،  وآثياره  النيزاع 
التضيييق اليذي فرضته العقوبيات بالحد 

مين وصيول السيورين لاسيتفادة مين 
لتعزييز  واملرفيية  املاليية  الخدميات 
الباحيث  قيال  االقتصيادي"،  صمودهيم 

محميد العبيد الليه.
"طيال التقيييد امليايل عيى السيورين 
الداخليية  املاليية  الحيواالت  يخيص  ميا 
والخارجيية عير األقنيية املالية الرسيمية 
 ،)PayPal( كمنصية  الرسيمية،  وغير 
عيى  السيورين  قيدرة  مين  حيّد  ميا 
إجيراء معاميات الحيواالت املاليية، كيا 
ضمين  لتضيييق  السيوريون  تعيرّض 
املنصات املالية الدولية، كأسيواق األسيهم 
الرقمية"،  العميات  والسيندات ومنصات 

أضياف العبيد الليه.
أحد مسيتخدمي منصة "Binanc"، أنس 
العلبيي )24 عاًميا(، قيال لعنيب بليدي 
عير مكاملية هاتفيية، مين مكان سيكنه 
يف العاصمة النمسياوية، إنيه كان يبحث 
عين مصيدر داخل آخير ال يسيتهلك وقته 
وجهيده بشيكل دائيم، ميا دفعيه للبيدء 
بتيداول العميات الرقميية أو االسيتثار 
 ،"Binanc" منصية  مسيتخدًما  بهيا 
باعتبارهيا املنصية األكيرث شيهرة وقيوة 

املجال. بهيذا  وأمانًيا 
وبعيد نحيو أسيبوع مين تواصليه ميع 
ورود  فيور  املنصية،  يف  الدعيم  قسيم 
أنبياء عين إغياق حسيابات السيورين، 
طبّقيت املنصية قرارها عى حسيابه رغم 
امتاكيه وثيقة سيفر منسياوية، اعترها 
قسيم الدعيم يف املنصية غر قيادرة عى 
"الصارمية"  القوانين  أثير  مين  الحيد 
مبيا يتعليق بحسيابات حملية الجنسيية 

السيورية، وفيق ميا قاليه الشياب.
أي  أو  املنصية  قيرار  الشياب  واعتير 
قيرارات مشيابهة، مبا يتعلق بالسيورين 
بالنظيام،  صلية  أي  تربطهيم  ال  الذيين 
الكيرى  فالنسيبة  "مجحفية"،  قيرارات 
مين املترريين هيم أشيخاص يحاولون 
بشيتى الطيرق قطيع كل الصيات التيي 
ميكين أن تربطهيم بالنظام، مبيا يف ذلك 
جواز سيفرهم اليذي حرمهم مين العديد 
مين الفيرص التيي ميكين أن تؤّمين لهم 

أفضل. حيياة 
ويعياين السيوريون يف داخيل وخيارج 
الباد من ضغوطات تجاريية واقتصادية 
كبيرة، وعيى سيبيل املثيال، الكثير من 
السيورين املقيمين يف ماليزييا خاصية 
تردهيم  القليلية  املدخيرات  أصحياب 
البنكيية،  حسياباتهم  بإغياق  إنيذارات 

بحسيب ميا قاله شيعار.
يف  املقيميون  السيوريون  يعياين  كيا 
بعيض اليدول األوروبية وتركييا والعديد 
ضغوطيات  مين  العربيية  اليدول  مين 

البنكيية.  حسياباتهم  حيول  مشيابهة 
األكيرث  "األشيخاص  أن  شيعار  واعتير 
سيطوة وقربًيا مين النظيام، هيم األقدر 
عيى تجياوز العقوبات، بينيا العامة هم 
قليلو الحيلية واملتأثيرون بالدرجة األوىل 

مين هيذه العقوبات".
أثّير عجيز السيورين يف بعيض اليدول 
املاليية  الخدميات  مين  االسيتفادة  عين 
الخارجية بشيكل واضح عى اسيتقرارهم 
عيى  بالقيدرة  املرتبيط  االقتصيادي 
التجاريية واالدخارية  أنشيطتهم  تفعييل 
واالسيتثارية داخيل سيوريا، ميا ميكن 
تفسيره عى أنه جيزء من خطية تضمن 
عدم توفير االسيتقرار املايل للسيورين 

اللجيوء. يف دول 
السيلطات  رغبية  تحقيق  الخطية  تليك 
بإعيادة الاجئن السيورين إىل بادهم.

الباحيث االقتصيادي يف مركيز "عميران 
للدراسيات" محميد العبيد الله

تضييق يطال المنظمات
مل يقتر أثير العقوبات عى السيورين 
منظيات  ليطيال  امتيد  بيل  كأفيراد، 
املجتميع امليدين داخيل وخارج سيوريا.

العقوبيات عيى املنظيات  أثير  وظهير 
األمريكيية،  الخزانية  وزارة  إعيان  رغيم 
عين  العقوبيات  رفيع   ،2021 عيام  يف 
الحكوميية يف سيوريا. املنظيات غير 

وبحسيب ما رصدتيه عنب بليدي، تاحق 
العدييد مين اليدول، أبرزها تركييا ودول 
الخليج، حسيابات املنظات أو أصحابها، 
ميا يزييد تعقييد املعاميات والحيواالت 

لية. ملا ا
كيا أن العدييد مين املؤسسيات الخرية 
يف فرنسيا عاجيزة عين فتيح حسيابات 
كيرم  الدكتيور  قاليه  ميا  وفيق  بنكيية، 
االقتصيادي  األثير  إىل  مشيرًا  شيعار، 
الكبير الذي تركيه الجواز السيوري عى 

حيياة حاملييه.

جهات متضررة.. غير سورية
توجيه العديد من السيورين لاسيتثار 
مبختليف املجياالت يف مناطيق لجوئهم، 
مين بينهيا االسيتثار بالعميات الرقمية 

التيي رآهيا البعض فرصية لتأمين حياة 
أفضيل لهيم تعيّوض خسياراتهم خيال 
بعضهيم  دفيع  ميا  سيوريا،  يف  النيزاع 
عيى  تعيود  هائلية  مباليغ  السيتثار 
املاليية  واملؤسسيات  املضيفية  البليدان 

بفوائيد كبيرة.
وينجيم عين التضيييق املفيروض عيى 
السيورين خسيارة كبيرة للجهيات التي 
تضغيط عليهيا وزارة الخزانية األمريكية 
لتزييد رصامية تعاملهيا مع السيورين، 
بحسب شيعار، الذي أشيار إىل أن العديد 
مين القطاعيات داخيل وخيارج سيوريا 
تتمنيى اسيتمرار تعاملها مع السيورين.  
القطياع  سيمعة  حساسيية  إىل  ونظيرًا 
امليايل وامليريف عيى املسيتوى الدويل 
للدولية، والخوف مين التصنييف املتدين 
مين  والخيوف  لهيا،  املاليية  للشيفافية 
االتهيام بدعيم ومتوييل اإلرهياب ودعيم 
آثيرت  املتطرفية،  العسيكرية  الجاعيات 
العدييد من اليدول تقيييد الحريية املالية 
وأصحياب  املسيتثمرين  مين  للسيورين 
رؤوس األميوال والعمياء ليدى املصارف 
املكتسيبات  عيى  املاليية  واملؤسسيات 
تحققهيا  أن  ميكين  التيي  االقتصاديية 
املاليية مين هيذه  املؤسسيات  أو  اليدول 
الباحيث  قاليه  ميا  وفيق  االسيتثارات، 

محميد العبيد الليه.

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

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270  دوالر أمريكي  مبيع 3590  شراء 3625 

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

أّثر عجز السوريين في بعض 
الدول عن االستفادة من 

الخدمات المالية الخارجية 
بشكل واضح على استقرارهم 

االقتصادي المرتبط بالقدرة 
على تفعيل أنشطتهم التجارية 
واالدخارية واالستثمارية داخل 
سوريا، ما يمكن تفسيره على 

أنه جزء من خطة تضمن عدم 
توفير االستقرار المالي للسوريين 

في دول اللجوء.
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عنب بلدي - أمل الرنتيسي  

قصية،  ليرووا  الصحفييون  "يكتيب 
الناجين  قصيص  تكيون  أن  وميكين 
مين األحيداث الصادمية قويية ومؤثيرة، 
يصبيح  أن  ينبغيي  ال  ذليك،  وميع 
نير مقيال أكيرث أهميية مين رفاهيية 
الناجين أنفسيهم، وهيذا يعنيي أن يأخذ 
الصحفييون الصحية النفسيية ملصادرهم 
يسيتخدموا  وأال  الجيد،  محميل  عيى 
قصصهيم ملجيرد الحصول عى مكاسيب 

املشياركة". زييادة  أو  ثانويية 
الصحفيين  "شيبكة  تقيدم  هكيذا 
بعنيوان  مقيااًل   )IJNet( الدوليين" 
"نصيحية يف اإلبياغ الصحفي األخاقي 
يف حياالت الصدمية" عا يجيب مراعاته 
يف أثنياء التعاميل ميع مصيادر تعرّضت 
شيديدة،  ونفسيية  عاطفيية  لصدمية 
صعبية  مهمية  اعتبارهيا  ميكين  والتيي 
الدقية  تحرييه  ألي صحفيي يف سيياق 

العميل.  يف  واالحرتافيية 
ومل تغب القصيص الصادمة واملؤثرة، يف 
ظيل نيدرة املعلوميات الدقيقية وصعوبة 
التأكيد منهيا والتحيري عنها، عن مشيهد 
إطياق رساح املعتقلين يف سيوريا بعد 
"عفيو عيام" عين "الجرائيم اإلرهابيية" 
مبوجيب املرسيوم التريعي رقيم "7"، 

اليذي أصدره رئييس النظيام يف 30 من 
نيسيان املايض، اتسيمت بعدهيا عمليات 
زادت  وعشيوائية  بفيوىض  اإلفيراج 
أضعافًيا بتغطية إعاميية رأت يف الحدث 

اسيتغااًل ال ميكين تجاهله. 
التغطيية اإلعاميية التي شيملت منصات 
التواصيل االجتاعيي من قبل مؤسسيات 
واملحليية،  البديلية  السيورية  اإلعيام 
تيم خالهيا تيداول قوائيم غير دقيقية 
للمعتقلين لعيدم نير النظام السيوري 
أي تفاصييل يف البدايية، إضافة إىل نر 
لتحقييق  مفركية  وشيهادات  قصيص 
األساسيية  القضيية  ميّيع  ميا  اإلثيارة، 

ملصلحية قصيص جاذبية. 
ومين جهة أخيرى، رّكيزت وسيائل إعام 
النظيام السيوري عيى لقياءات املفيَرج 
واضيح  ابتيزاز  يف  وذويهيم،  عنهيم 
يتضّمين متجييًدا وشيكرًا للسيجان الذي 
واضيح  انتهياك  يف  عنهيم،  "أعفيى" 
للمعايير اإلعاميية املهنية التيي تتضّمن 
قيى  ملين  ومراعياة  خاًصيا  تعاميًا 
سينوات من حياته يف السيجون السييئة 

السيمعة. 
تناقيش عنيب بليدي يف هيذا التقرير مع 
خيراء إعاميين كييف تيم االسيتغال 
عنهيم  املفيَرج  للمعتقلين  اإلعاميي 
بي"العفيو" األخير، اليذي وثقيت فييه 

اإلنسيان"  لحقيوق  السيورية  "الشيبكة 
وكيفيية  شيخًصا،   419 عين  اإلفيراج 
الصحفيية  املعايير  وتوضييح  تحدييد 
تتبعهيا  أن  يجيب  كان  التيي  األخاقيية 
هيذه  يف  البديلية  اإلعيام  مؤسسيات 
فييا  املهنيية  والتوصييات  القضيية، 
يتعليق بالجانيب الربحي مين النر عى 
منصيات التواصيل االجتاعيي، إضافية 
إىل تسيليط الضيوء عيى الرتوييج الذي 

النظيام. إعيام  وسيائل  اتبعتيه 

السعي إلى الربحية يحّتم أسلوب 
"اإلثارة" 

نير  اإلعيام  وسيائل  بعيض  تتعّميد 
محتيوى جياذب يشيد الجمهيور لزيادة 
عيدد املشياهدات، إن كان مقطًعا مصّوًرا، 
أو لزييادة عيدد "النقيرات" للدخول إىل 
لتحقييق  اإللكرتونيية،  املواقيع  روابيط 
ربح عير املنصيات يف فضياء اإلنرتنت، 
وهيو أمر لييس سييئًا باليرورة، إال أن 
هيذه املارسيات ال بيد أن تؤطير مبهنية 

وتراعيي األخاقييات الصحفيية. 
عضيو لجنة الشيكاوى يف "ميثاق رشف 
تضيم  التيي  السيورين"،  لإلعاميين 
21 مؤسسية إعاميية سيورية مسيتقلة، 
الصحفيي أحمد ميراد، قال لعنيب بلدي، 
إن وظيفية اإلعيام تحوليت مين صانيع 

للخير إىل مجرد ناقل، ففي سيياق غياب 
املهنية عين عدد من املؤسسيات اإلعامية 
يف نير قوائيم املعتقلين، تعتميد هذه 
دون  واللصيق  القيص  عيى  الوسيائل 

املحتوى.  التأكيد مين 
فالنقيل هنيا ال يتم عير الوسييلة ذاتها، 
دون  دقيقية  غير  مصيادر  مين  وإمنيا 
مين  األخبيار  مصداقيية  مين  التحقيق 
ال  أنيه  مضيًفيا  ميراد،  وفيق  عدمهيا، 
ميكين إنيكار انتشيار وسيائل التواصيل 
مسيتخدمي  وعيي  وعيدم  االجتاعيي، 
مين  التحقيق  بأهميية  الوسيائل  هيذه 
صحية ومصداقيية ومصيدر املعلوميات 

مفتوحية.  مصيادر  باعتبارهيا 
أوجيه  أحيد  اإلثيارة  تحقييق  وصيار 
بشيكل  السيوري  اإلعيام  يف  الضعيف 
عيام، إذ تحيول التعاطيي ميع أي قضية 
ملسيألة ربحيية نظيرًا إىل توقيف الدعيم 
امليادي عين معظيم الوسيائل اإلعاميية، 
وعيدم توفير مصيادر بديلية للتموييل، 
إضافية إىل ميا أتاحتيه وسيائل التواصل 
مين مقابيل ميادي لوجيود اإلعانات يف 
املحتيوى البيري، فأصبحيت عناويين 
إىل  منهيا  أقيرب  واملحتوييات  امليواد 
"صحافية  أو  الصفيراء"  "الصحافية 

ميراد.  وصيف  حسيب  الكراجيات"، 
وأشيار الصحفي يف حديثيه لعنب بلدي 
إىل ضعيف الرتكييز عيى أن تكيون هذه 
الصحافية ملتزمية بالقضية التي أُنشيئت 
قضيية  حساسيية  مبراعياة  أو  ألجلهيا، 
املعتقلين عيى وجيه التحدييد، معتيرًا 
أن انتشيار القوائيم أو األخبيار املضلّلية، 
تحميل طابيع  إعاميية  ميواد  إنتياج  أو 
"اإلثيارة" مين أجيل تحقييق القيراءات، 
هي انتهياكات بحق الناجين والناجيات، 
وبحيق ذوي املختفن قيًرا، وال تقل من 
حييث املبيدأ عين االنتهياكات واالبتيزاز 
اليذي يتعرضيون ليه مين قيوات النظام 

األمنية.   وأفرعيه  ومحاكميه 
قيال  الربحيي،  السيعي  سيياق  ويف 
الصحفيي السيوري نضيال معليوف، إن 
اعتياد أسيلوب "اإلثيارة" و"الصحافية 
"الرتينيد"،  يف  والدخيول  الصفيراء" 
الصحفيي  العميل  أخاقييات  وتجياوز 
بعيض  تتبعيه  اليذي  عيام  بشيكل 
لكين  فائيدة،  لهيا  يحّقيق  املؤسسيات، 
بشيكل مؤقيت وقصير امليدى، إذ تفقيد 
هذه الوسيائل مين مصداقيتهيا يف املدى 
الطوييل، ويصبيح لهيا جمهيور محيدد 

غير مجيٍد. 
وأوضيح معلوف لعنب بلدي أن املكاسيب 
هيي آنيية فقيط، إذ يوجيد العدييد مين 

الحسيابات أو القنيوات عيى "يوتيوب" 
لوسيائل إعام إخبارية لديهيا مئات آالف 
مين املشيرتكن، السيتخدامها "اإلثيارة" 
يف حيدث معيّن، إال أنيه بعيد فيرتة من 
الزمين يصبيح التفاعل عليهيا قليًا وغر 
متناسيب ميع عيدد االشيرتاكات الكبرة 

بالقنياة، وبالتيايل خسيارة مادية. 
األخاقييات  بالتيزام  معليوف  ونصيح 
املهنيية يف العميل اإلعاميي، ألنها تحقق 
الربحيي  املوضيوع  يف  أكير  اسيتدامة 

الجمهيور.  وكسيب 

إتاحة الفرصة لتجار القضية 
مركيز  يف  الحقوقيي  الباحيث  بيدوره، 
االسيرتاتيجية"  للدراسيات  "عميران 
محميد منر الفقير، ييرى أن النر غر 
القصيص  أو  للقوائيم  سيواء  املسيؤول، 
املفركية، ال يسيهم فقيط يف "متيييع" 
باإليقياع  أيًضيا  بيل  املعتقلين،  قضيية 
لشيبكات  ضحيية  املعتقلين  بأهيايل 

واالحتييال. والنصيب  االبتيزاز 
عنيب  إىل  حدييث  يف  الفقير،  وحيذر 
بليدي، مين تجيار القضايا والسيارسة 
الذيين يعمليون ميع األمين ويتاجيرون 
بعواطيف األهيايل، فعنيد نير الجهات 
أنهيا  املُفيرتض  مين  قوائيم  اإلعاميية 
صحيحية، فإنهيا تعييد إحياء أميل زائف 
يجعلهيم  ميا  املعتقلين،  أهيايل  ليدى 
واالحتييال.  النصيب  لشيبكات  ُعرضية 

التحقيق  بوجيوب  الفقير  ونصيح 
بين  والتنسييق  املبيارش  والتواصيل 
وعيدم  والحقوقيية،  اإلعاميية  الجهيات 
قيًرا  املختفين  قضيية  اسيتخدام 
إىل  إضافية  اإلعاميي،  للظهيور  كيادة 
أن نير القوائيم التيي تتضّمين أعيداًدا 
املجتميع  أميام  انطباًعيا  تعطيي  كبيرة 
اليدويل والعيامل أن النظام السيوري "مل 
ييرتك أحيًدا إال وأخرجيه"، حسيب قيول 

لحقوقيي. ا
بشيكل  القضيية  مييّيع  "هيذا  وتابيع، 
واضيح، ويجعلهيا ملًفيا مبتيذاًل عاديًيا 
بهيذه  الثقية  األشيخاص  ويفقيد   ،)...(

كاميل".  بشيكل  القضيية 
"رابطية  يف  املنسيق  وبوصفيه  الفقير 
معتقيي ومفقيودي سيجن صيدناييا"، 
أميام  مفتيوح  الرابطية  بياب  إن  قيال 
وأهيايل  والجمهيور  اإلعاميية  الجهيات 
املعتقلين، لتقديم النصيحية دون مقابل، 

الجهيود.   لتتكاميل  املسياعدة  وتقدييم 

توضيًحيا  الرابطية  أصيدرت  أن  وسيبق 
فيور صيدور "العفيو"، يتضّمين توخي 

استغالل وتضليل..

كيف تعاملت وسائل 
اإلعالم مع المعتقلين 

المفَرج عنهم في 
المرسوم "7"

اإلفراج عن معتقلين في ريف دمشق 5 من أيار 2022 )الوطن(

https://www.enabbaladi.net/archives/573338
https://www.enabbaladi.net/archives/573338
https://www.enabbaladi.net/archives/573338
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األسياء  قوائيم  تصدييق  وعيدم  الحيذر 
التيي تنتير عيى وسيائل التواصيل.

وميكين التواصيل مع الرابطية إما مبارشة 
مين خيال موقعهيا الرسيمي، عير ملء 
منيوذج يتضّمن االسيم والريد اإللكرتوين 
والرسيالة املُراد توجيهها إىل الرابطة، وإما 
عر رقيم الهاتيف 00905379365974 
 ،info@admsp.org أو الريد اإللكيرتوين

وإما عير صفحتهيا عى "فييس بوك".

كيف ُتحدد معايير النشر في قضية 
المعتقلين

السيورين"  لإلعاميين  رشف  "ميثياق 
األخاقيية  "املوجبيات  ميواده  يف  حيدد 
تحيري  ضمنهيا  مين  التيي  لإلعاميي" 
واحيرتام  املهنيية،  والنزاهية  الحقيقية 
اليرر  إلحياق  وعيدم  الخصوصيية، 
النير  جيراء  املؤسسيات  أو  باألفيراد 
رغبية  أو  رغبتهيم  واحيرتام  الصحفيي، 

ذويهيم. 
وهيو ميا رشحيه الصحفيي أحمد ميراد، 
عير  املعايير  تتحيدد  إذ  بليدي،  لعنيب 
إطيار  ووضيع  املعلومية،  مين  التحقيق 
أخاقي للنير، والتعاون بن املؤسسيات 
امليدين  املجتميع  ومنظيات  اإلعاميية 

املعتقلين.  بقضاييا  املتخصصية 
الضحاييا  روابيط  أن  ميراد  أكيد  كيا 
لديهيا  للمعتقلين  املمثلية  والجمعييات 
آلييات توثييق وفيق مواصفيات حقوقيية 
دوليية، وتتعياون ميع جهيات دوليية يف 
دقيقية،  معلوميات  إىل  الوصيول  سيبيل 
اإلعيام  وسيائل  مسيؤولية  إىل  إضافية 
عين تدرييب الصحفيين عيى أخاقييات 

العميل اإلعاميي، والصفيات املهنيية التي 
يتمتيع بهيا الصحفييون حين تدريبهيم 
عيى التحريير، "وهيذا ييؤدي إىل نقيل 
هيذه الوسيائل مين عيبء عيى القضاييا 
التيي متثّلهيا إىل وسيائل مهنيية تصبيح 
مصيادر للمعلوميات، وتضمين الوصيول 
اتبياع  إىل  الحاجية  دون  الجمهيور  إىل 
أسياليب الصحافية الصفراء"، بحسيب ما 

قاليه الصحفيي أحميد ميراد. 
القضاييا  املهنيية يف  التوصييات  وحيول 
عين  اإلفيراج  كقضيية  الحساسية، 
املعتقلين، عندميا يتعليق األمير بالجانب 
منصيات  عيى  النير  مين  الربحيي 
إن  ميراد،  قيال  االجتاعيي،  التواصيل 
الوصيول  أتاحيت  التواصيل  وسيائل 
املمولية  باإلعانيات  تتعليق  مييزات  إىل 
عير امليواد الصحفيية، معتيرًا أن هيذه 
الفرصية يجب أن تشيّكل حافزًا للوسيائل 
اإلعاميية لتطويير كوادرهيا، والعمل عى 
الجانيب املهنيي مين الصحفيين، وإنتاج 
محتيوى يتنياول أي حيدث مين أبعياده 
املختلفية، ميع مراعياة الجانيب األخاقي 
وعيدم اإلسياءة لألشيخاص، سيواء عير 
أخبيار  نير  أو  خصوصيتهيم،  انتهياك 
دون الرجيوع إىل مصيادر والتأكيد مين 

 . قيتهيا مصدا

إعالم النظام السوري.. جزء من 
منظومة االنتهاكات 

يصيف إعيام النظيام السيوري املعتقلن 
محاولية  يف  بي"املوقوفين"،  املفيَرج 
والقيايس  الكبير  األثير  مين  للتخفييف 
يف  املعتقلين  قضيية  تشيّكله  اليذي 
السيجون واألفيرع السييئة الصييت عيى 
حيياة العدييد من السيورين، وهيو األمر 
املواطنين  تجّميع  مشيهد  جعيل  اليذي 
تحيت جير "الرئييس" بدمشيق، يعطي 
طابًعيا سييئًا لصيورة النظيام السيوري 
التي حياول تبييضهيا عر لقياءات الحقة 
ميع شيبان مل متيِض سياعات قليلية عى 
سينوات  بعيد  اإلفيراج  خير  معرفتهيم 
مين االعتقيال، لتهيرع قنياة "اإلخباريية 
معهيم  مقابيات  وتجيري  السيورية" 
يحميدون خالهيا الليه عيى "العفيو من 
سييادة الرئييس"، يف محاولية واضحية 

الكاميرا.  أميام  البتزازهيم 
هيذه املقابات جاءت عقب غيياب التغطية 
اإلعامية الرسيمية يف الدفعات األوىل من 
املعتقلين، وبعيد حيذف إذاعة "شيام إف 
إم" املحليية، املقربة من النظام السيوري، 
يف  بثتيه،  قيد  كانيت  مصيّوًرا  تسيجيًا 
4 مين أييار الحيايل، مين منطقية جير 

األشيخاص  عيرات  يُظهير  "الرئييس"، 
إخيراج  عشيوائية  ينتقيدون  الذيين 
انتظارهيم  طيول  ويشيتكون  املعتقلين، 

جيدوى. دون 
وييرى الصحفيي أحميد ميراد أن إعيام 
التيي  املنظومية  مين  هيو جيزء  النظيام 
ارتكبت انتهاكات بحق السيورين، وال يقل 
تأثيره وضحاياه عن الدبابيات والطائرات 
التيي قتليت وميا زالت تقتيل املدنيين، إذ 
مررنيا خيال الثيورة بأمثلية كثيرة يف 
طريقية تعاطيي اإلعيام الرسيمي، كيا 
الكيياوي ومجيزرة  حصيل يف مجيازر 
دارييا والحولة والقبر وحصيار الزبداين 
ومضاييا وتهجير حليب وحميص وريف 
كان  األحيداث  تليك  جمييع  يف  دمشيق، 
سيكان تليك املناطيق مين "اإلرهابيين"، 

بحسيب ميا يصفهيم النظيام السيوري. 
هنيا تنتفيي أي صفية تتعليق بأخاقييات 
"الصحافية  وحتيى  اإلعاميي  العميل 
بصفية  يوصيف  أن  وميكين  الصفيراء"، 

واحيدة هيي "إعيام اإلرهياب"، حسيب 
ميراد.

وبالرجيوع إىل املقابيات جميعهيا، فقيد 
كانيت تحّميل املعتقلين املسيؤولية رغيم 
معرفة السيورين بآلييات االعتقال، وكيف 
تُيوزّع التهيم عيى املعتقلين يف املحاكم 
صفية  أي  تحميل  ال  التيي  االسيتثنائية 
أو محكمية  اإلرهياب  قانونيية، كمحاكيم 

املييدان. 
"الروباغنيدا"  أن  إىل  ميراد  وأشيار 
الحكوميية تركّيز عيى مصر مين يطالب 
بالحريية والكرامية، إلرهياب املوجوديين 
يف مناطيق النظيام، بالنظير إىل مصير 
مين اعتُقل، كذليك أن منح حيق الحياة هو 
شيأن شيخيص يصيدره رئييس النظيام. 
أولهيا  أبعياد،  عيدة  تحميل  التغطيية 
رأس  مين  "مكرمية"  هيو  "العفيو"  أن 
إىل  عنهيم  أفيرج  مين  وعيودة  النظيام، 
جيادة الصيواب و"حضين النظيام"، وأن 
املعتقلين أسياؤوا لي"الدولية" وللمجتمع 

يشيمل  "العفيو"  هيذا  وأن  وألنفسيهم، 
جمييع املعتقلين، إال أنه ال يشيمل سيوى 
فئية قليلية فقيط منهيم، حسيب ميراد. 

أصيدرت  امليايض،  نيسيان  ومطليع 
اإلنسيان"  لحقيوق  السيورية  "الشيبكة 
تقرييرًا يوثّيق اسيتمرار النظام السيوري 
دون  املعتقلين  آالف  مئيات  توقييف  يف 
مذكيرة اعتقيال لسينوات طويلية، ودون 
توجييه تُهم، وحظير عليهم توكييل محاٍم 
والزييارات العائليية، وتحيّول قرابة 68% 
من إجيايل املعتقلين إىل مختفن قًرا.

قيًرا  واملختفين  املعتقلين  وبليغ عيدد 
 2011 منيذ  السيوري  النظيام  ييد  عيى 
ألًفيا   131 نحيو   ،2021 أواخير  حتيى 
و469 شيخًصا مين بينهيم 3621 طفيًا 

اميرأة. و8037 

وميا زالت "الشيبكة" تتابيع عمليات رصد 
ومراقبية حياالت اإلفيراج عين املعتقلين 
عى خلفيية املرسيوم "7" لعيام 2022.

 إعالم النظام هو جزء من المنظومة 
التي ارتكبت انتهاكات بحق 

السوريين، وال يقل تأثيره وضحاياه 
عن الدبابات والطائرات التي قتلت 

وما زالت تقتل المدنيين، إذ مررنا 
خالل الثورة بأمثلة كثيرة في 

طريقة تعاطي اإلعالم الرسمي، 
كما حصل في مجازر الكيماوي 

ومجزرة داريا والحولة والقبير 
وحصار الزبداني ومضايا وتهجير 

حلب وحمص وريف دمشق، في 
جميع تلك األحداث كان سكان 

تلك المناطق من "اإلرهابيين"، 
بحسب ما يصفهم النظام السوري

 رّكزت وسائل إعالم النظام 
السوري على لقاءات المفَرج 

عنهم وذويهم، في ابتزاز واضح 
يتضّمن تمجيًدا وشكًرا للسجان 

الذي "أعفى" عنهم، في انتهاك 
واضح للمعايير اإلعالمية المهنية 

التي تتضّمن تعاماًل خاًصا 
ومراعاة لمن قضى سنوات 

من حياته في السجون السيئة 
السمعة. 

وقفة تضامنية لعائالت المعتقلين في سوريا عند بوابة برلين في العاصمة األلمانية تزامًنا مع مرسوم "العفو" الصادر عن النظام السوري - 8 من أيار 2022 )عائالت من أجل الحرية( 
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د. كريم مأمون

عنيد الحدييث عين اإلصابية باليداء السيكري فيإن 
فقيط،  أن هنياك حالتين  يظنيون  النياس  معظيم 
إميا أن يكيون الشيخص مصابًيا بالسيكري وإميا 
الحقيقية  لكين  مصياب،  غير  طبيعيًيا  يكيون  أن 
أن هنياك حالية ثالثية بينهيا هيي حالية ميا قبيل 
شيائعة  حالية  وهيي   ،)Prediabete( السيكري 
السيمنة  مين  يعانيون  مين  عنيد  خاصية  جيًدا، 
املفرطية، ويف حيال مل يتيم تغيير منيط الحيياة 
فيإن املصابين بحالية ميا قبيل السيكري يكونون 
الثياين  النميط  مين  بالسيكري  لإلصابية  عرضية 
خيال السينوات الخميس الاحقية مين حياتهيم، 
ولكين يف حيال تغيير منيط الحيياة فيإن تقيدم 
الحالية ميا قبيل السيكري إىل اإلصابة بالسيكري 

لييس حتميًيا.

السكري بحالة ما قبل  المقصود  ما 
حالية ما قبيل السيكري هيي املرحلية التي تُسيبب 
مسيتويات مين السيكر يف اليدم أعيى الطبيعيي، 
العتبارهيا  يكفيي  مبيا  عاليية  ليسيت  ولكين 
اليدم  لسيكر  الطبيعيية  فالقييم  السيكري،  داء 
)الغلوكيوز( الصياميي هيي التيي تيرتاوح ميا بن 
70 و100 ملليغرام/ديسييلرت، أميا القييم األعيى 
126 مليغ/دل فتعتير أن الشيخص مصياب  مين 
القييم  كانيت  ولكين يف حيال  السيكري،  مبيرض 
تيرتاوح ميا بين 100 و126 مليغ/دل فإننيا هنيا 

نتحيدث عين حالية ميا قبيل السيكري. 
ميكين أن تصييب هيذه الحالية جمييع األعيار من 
البالغين واألطفيال، لكنهيا أكيرث شييوًعا بعد عمر 

سنة.  45
ويف هيذه الحالية قد يكيون الرر الطوييل املدى 
اليذي يحدثيه ميرض السيكري، خاصة عيى القلب 
واألوعيية الدمويية والعينين والكليتين، قيد بيدأ 

. لفعل با
وميع أن مرحلية ميا قبيل السيكري غالبًا ميا تنتقل 
إىل اليداء السيكري مين النميط الثياين، فيإن مين 

املمكين تجنيب هيذا االنتقيال مين خال:
السليمة. التغذية   -

البدين. النشاط  - مارسة 
- التخلص من الوزن الزائد.

- األدوية.

ما أسباب اإلصابة بمرحلة ما قبل السكري
يسيتطيع  ال  قيد  السيكري  قبيل  ميا  حالية  يف 
يكيون  أو  كاٍف  إنسيولن  تكويين  البنكريياس 
اإلنسيولن كافيًيا ولكن تصبيح الخاييا مقاومة له 
وال تسيمح بدخيول السيكر، ويف الحالتين يرتاكم 

الطبيعيي. أكير مين  اليدم بكميية  السيكر يف 
وال يُعيرَف حتيى اآلن السيبب الدقيق لحيدوث هذه 
الحالية، لكن يبيدو أن التارييخ العائيي والجينات، 
وقلية مارسية األنشيطة البدنيية املنتظمية، وفرط 
البطين، كلهيا  الدهيون حيول  اليوزن ميع تراكيم 

تلعيب دوًرا مهيًا يف حيدوث اإلصابية.

باللحيوم  الغنيي  الغيذايئ  النظيام  فيإن  كذليك 
املروبيات  ورشب  املصنعية،  واللحيوم  الحميراء 

اإلصابية. خطير  مين  يزييد  بالسيكر،  املحياة 
45 سينة، وسيوابق اإلصابية  وكذليك العمير بعيد 
بالسيكري  مصابية  كنيِت  )إذا  الحميي  بالسيكري 
الحميي فعلييِك فحيص مسيتوى السيكر يف اليدم 
ميرة عيى األقيل كل ثياث سينوات( أو متازمية 
املبييض املتعيدد الكيسيات، واألشيخاص املصابون 
وتدخين  النوميي،  االنسيدادي  النفيس  بانقطياع 
التبيغ، كل هيذه الحياالت تزييد من خطير اإلصابة 
مبرحلية ميا قبيل السيكري ومن ثيم السيكري من 

النميط الثياين.

ما أعراض وعالمات حالة ما قبل السكري
عيى  عاميات  أو  أعيراض  أي  تظهير  ال  عيادة 
املصابين مبيا قبيل السيكري، ولكن مين مؤرشات 
ميا قبيل السيكري ظهيور بقيع داكنة عيى بعض 
املناطيق يف الجسيم عيى شيكل تسيمك واغمقياق 
بالجليد، وتشيمل هيذه املناطيق الرقبية، واإلبطن، 

األصابيع. ومفاصيل  والركبتين،  واملرفقين، 
ومين األعيراض األخيرى مليا قبيل السيكري والتي 
قيد تيدل عيى االنتقيال إىل السيكري مين النميط 

يي:  ميا  الثياين 
• كيرثة التبول: خاصة يف الليل. 

• العطيش الشيديد: نتيجية كيرثة التبيول وحدوث 
مسيتمًرا  شيعوًرا  يولّيد  ميا  الجسيم،  جفياف 

 . لعطيش با
الهضميي  الجهياز  يقيوم  املسيتمر:  الجيوع   •
بتحويل الطعام إىل سيكريات بسييطة يسيتخدمها 
الجسيم فييا بعد كطاقية، ولكين عندميا ال يتمّكن 
السيكر يف مجيرى الدم مين عبور جيدران الخايا 
يبقيى الجسيم بحاجية إىل الطاقة فيشيعر املصاب 

املسيتمر.  بالجوع 
• الشيعور بالتعيب باسيتمرار: ييؤدي االمتصاص 
ميا  الغلوكيوز عنيد ميرىض  الفعيال لسيكر  غير 
أنسيجة  حرميان  إىل  والسيكري  السيكري  قبيل 
الجسيم مين املغذييات، وبالتايل الشيعور باإلرهاق 

املسيتمر. والخميول 

• مشيكات يف الرؤيية: ينتيج عين وجيود كميية 
زائيدة مين السيكر يف الدم تليف األوعيية الدموية 
والشيعرات الدمويية، ميا يؤثر سيلبًا عى شيبكية 

العين وبالتيايل حاسية البر.
السيكر  زييادة  تيؤدي  الجيروح:  التئيام  بيطء   •
الدمويية  األوعيية  جيدران  تيرر  إىل  اليدم  يف 
والشيعرات الدمويية، ميا يُفقيد الجسيم املغذيات 
الكافيية التيي تضمن تجيدد الخايا، ويسيبب ذلك 

بيطء التئيام الجيروح. 

• وخيز أو أمل يف األطيراف: تؤدي زيادة مسيتوى 
السيكر يف اليدم إىل إتياف النهاييات العصبيية، 
والوخيز  والخيدر  بياألمل  الشيعور  يسيبب  وهيذا 
الحالية  أو األطيراف، وتسيمى هيذه  يف األصابيع 

العصبيي.  باالعتيال 
• الحكية وااللتهابيات الفطريية: ميكين أن يكيون 
مسيتوى السيكر املفيرط يف اليدم والبيول مبنزلية 
غيذاء للفطريات والخميرة، التي ميكن أن تتسيبب 

بدورهيا يف اإلصابية ببعيض أنيواع العدوى.

كيف تُشيّخص حالة ما قبل السكري
عيادة ميا يتيم اكتشياف حياالت ميا قبل السيكري 

خيال  مين  أو  املصادفية  طرييق  عين 
الروتينيية،  املسيح  فحوصيات 

تشيخيص  اختبارات  وتشيمل 

حالية ميا قبيل السيكري:
-1 اختبيار مسيتوى سيكر اليدم الصياميي: تؤخذ 
عيّنية دم بعيد صييام مثاين سياعات عيى األقل أو 

طيوال اللييل، وتفير النتائج كيا يي:
مسيتوى السيكر يف اليدم أقيل مين 100 ملغ/دل 

)5.6 ملليميول/ل(: طبيعيي.
مليغ/  125 إىل   100 مين  اليدم  سيكر  مسيتوى 

قبيل  ميا  حالية  ملليميول/ل(:   7.0 إىل   5.6( دل 
السيكري.

 7.0( مليغ/دل   126 اليدم  سيكر  مسيتوى 
السيكري.  بيداء  اإلصابية  أكيرث:  أو  ملليميول/ل( 
ووفًقيا لتوصييات الجمعيية األمريكيية للسيكري، 
يجيب إجيراء اختبار السيكر الصيامي لكل شيخص 

بعمير 45 سينة وما فيوق كل ثاث سينوات.
يوضيح   :)A1C( السيكري  الخضياب  فحيص   2-
هيذا االختبيار متوسيط مسيتوى السيكر يف اليدم 
يقييس  وهيو  املاضيية،  الثاثية  األشيهر  خيال 
بالخضياب  املرتبيط  اليدم  لسيكر  املئويية  النسيبة 
السيكر  )الهيموغلوبين(، فكليا زادت مسيتويات 
يف اليدم، زاد الخضياب املرتبيط بالسيكر، وتفر 

النتائيج كيا ييي:
 :%5.7 مين  أقيل  السيكري  الخضياب  مسيتوى 

. طبيعيي
5.7% و%6.4:  مسيتوى الخضاب السيكري بين 

مرحلية ميا قبل السيكري.

يف  أكيرث  أو   %6.5 السيكري  الخضياب  مسيتوى 
السيكري. بيداء  اإلصابية  منفصلين:  اختباريين 

-3 اختبيار تحميل سيكر الغلوكوز الفميوي: يطلب 
مين املرييض أن يبقيى صامئًيا ملدة مثاين سياعات 
أو طيوال اللييل، ثيم يرب محليواًل فييه 75 غراًما 
يتيم فحيص مسيتوى  ثيم  الغلوكيوز،  مين سيكر 
وتفير  سياعتن،  نحيو  بعيد  اليدم  يف  السيكر 

يي: كيا  النتائيج 
مسيتوى سيكر الدم أقل مين 140 مليغ/دل )7.8 

طبيعي. مسيتوى  ملليميول/ل(: 
مسيتوى سيكر اليدم مين 140 إىل 199 مليغ/دل 
قبيل  ميا  مرحلية  ملليميول/ل(:   11.0 إىل   7.8(

السيكري. 

 11.1( مليغ/دل   200 اليدم  سيكر  مسيتوى 
السيكري.  داء  أكيرث:  أو  ملليميول/ل( 

وننيوه إىل أنيه عيادة ميا يُسيتخدم هيذا االختبيار 
لرصيد داء السيكري يف فيرتة الحميل فقيط.

قبيل  مبيا  املصابين  األطفيال  فحيص  ويجيب 
السيكري سينويًا ترقبًيا ليداء السيكري مين النوع 
كل  يف  اليدم  سيكر  معيدالت  أن  عليًا  الثياين، 
السيكري،  قبيل  وميا  الطبيعيية،  املراحيل  مين 
األطفيال  عنيد  متشيابهة  بالفعيل  السيكري  وداء 

لغين. لبا وا

التعامل مع حالة ما قبل  كيف يجب 
السكري؟

بدايية نذكير بأنه ميكن إرجاع مسيتوى السيكر يف 
اليدم إىل الطبيعيي ومنيع االنتقيال مين مرحلة ما 
قبيل السيكري إىل مرحلية اإلصابة بداء السيكري، 
ويتيم ذليك عين طرييق تغيير منيط الحيياة وفق 

أمور: أربعية 

• النظيام الغيذايئ الصحيي: تنياول األطعمة األقل 
يف نسيبة الدهيون والسيعرات الحراريية والحاوية 
الفواكيه،  مثيل  مرتفعية،  أليياف  نسيبة  عيى 

الكاملية. والحبيوب  والخيراوات، 
التاريين  مارسية  يجيب  الرياضية:  مارسية   •
دقيقية   30 عين  تقيل  ال  مليدة  املعتدلية  الهوائيية 
األقيل. األسيبوع عيى  أييام يف  يوميًيا ولخمسية 
اليوزن  مين  التخليص  يجيب  اليوزن:  إنقياص   •
الجسيم  %7 مين وزن   5- إنقياص  إن  إذ  الزائيد، 
يقليل مين خطير اإلصابة بداء السيكري مين النوع 

. ين لثا ا

مين  يزييد  فالتدخين  التدخين:  عين  اإلقياع   •
اإلصابية  خطيورة  وبالتيايل  اإلنسيولن  مقاومية 

الثياين. النيوع  مين  السيكري  بيداء 
يف بعيض الحياالت ذات الخطيورة العاليية لتحول 
حالية ما قبل السيكري إىل داء السيكري قد نضطر 
السيتخدام األدويية، مثيل امليتفورمن لضبط سيكر 
اليدم واألورليسيتات إلنقياص امتصياص الدهيون 

الطعام. مين 

إصابة شائعة ال ينتبه إليها كثيرون

حالة ما قبل السكري
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لقطة للفنان عباس النوري من المسلسل

يف كتابيه "يومييات الحيزن العيادي"، الصيادر عيام 2007، 

ييؤرخ الشياعر الفلسيطيني الراحيل محميود دروييش، وفيق 

مفهومه ومنظوره الشيعري، ملرحلة حساسية من تاريخ القضية 

الفلسيطينية، فالكتياب حامل لذكريات خروج الفلسيطينين من 

لبنيان يف مثانينييات القيرن املايض، إثير االجتيياح اإلرسائيي 

ن. للبنا

وخال مقابلية أجراها مع الصحفية اللبنانية إيفانيا مرشييليان، 

عيام 1991، وصيدرت يف كتياب حميل اسيم "أنا املوقيع أدناه 

محميود درويش"، عام 2013، أفصح الشياعر الفلسيطيني عن 

مناسيبة الكتياب، ووالدتيه يف ميزاج محبط وكئييب، تعبرًا عن 

فيرتة حفرت كثرًا يف نفسيية أبنياء القضية الفلسيطينية الذين 

عاشيوا نزوًحيا أو لجيوًءا مضاعًفيا، قاصديين بعد لبنيان وجه 

تونس. 

الكتياب ليس ديوان شيعر، لكنه يف الوقت نفسيه يحمل النفس 

واألسيلوب الشيعري، وخاليه وعيره يخليق درويش األسيئلة، 

وتحدييًدا ذلك النيوع من األسيئلة التيي تتطلّب تفكيرًا، وتأمًا 

قبيل اإلجابية عنها، هيذا إن حير الجواب. 

"ملياذا هاجيرت؟ ملاذا هاجيرت؟ منذ عريين عاًما وأنت تسيأل 

ملياذا هاجيروا؟! ليسيت الهجيرة إلغياء الوطين، ولكنهيا تحول 

إىل سؤال". املسيألة 

إذًا، تكشيف هيذه العيّنية مين تسياؤالت درويش، التيي تامس 

واقيع القيارئ العيريب، عن الفحيوى، وتهدييه إجابيات جاهزة 

ومطبوخية مبيرق التجربة واالغيرتاب واملنايف، والفلسيفة، فهنا 

تعرييف للوطين، ورمبيا أكيرث مين تعرييف، طامليا أن املعاناة 

تخليط أوراق املفاهييم وتغيدو أمامها أبسيط املسيلّات بحاجة 

وتفسير.  رشح  إلعادة 

ويف "يومييات الحيزن العيادي" أيًضيا، تشيكيك بالتاريخ، هذا 

النيوع مين التارييخ اليذي ميى شيهوده إىل غر رجعية، ما 

يضاعيف احتالية تزويره باعتبيار أن تاريًخيا أو تواريخ زُّورت 

بحضيور شيهودها، فيشيّكك مبصداقية ميدرّس التارييخ، كون 

"لقمية عيشيه يأخذهيا مين األكاذييب"، فهيذا امليدرّس بيرأي 

الشياعر الفيلسيوف "كليا ابتعيد عين التارييخ عيادة اقرتبت 

الكذبية مين اليراءة وقيل أذاها".

هيذا دفيرت للتعارييف، ورمبيا قاميوس نيرثي يعطي األشيياء 

معنيى قد يتخطى معناها اليذي تدركه العن املجيردة والحواس 

الخميس، لكين ميا مينحيه جاذبيتيه أن أفيكاره مرنية تتخطى 

واقعهيا، وتقبل القياس عى ميا هو راهن، فاملعيارص واملضارع 

يشيبه ميا ميى دون أن ينقي. 

"الخارطية ليسيت إجابية"، و"اغرتابيك لييس ماديًيا فقيط"، 

وبالتيايل فيكل تليك اليروح والتفاسير التيي كتبها الشياعر 

تعبيرًا عين ضجير حضياري وخيبية أميل أنيقية، ال تعر عن 

ذاتيية كاتبهيا فقيط، بيل وعين ذاتيية قارئهيا أيًضا. 

"يوميات الحزن العيادي"، يوميات مسيتمرة، مل تتوقف بانتهاء 

املرحلية التي وثّقهيا درويش مبناوشيات لغوية، فيا تغّر عى 

مسيتوى القضية إضافة عقيود إىل عمرهيا، واالحتال متواصل، 

ومنيذ كتابة اليوميات "احتلوا النفسيية وامليزاج والصلة ما بينك 

وبين الوطن حتى رصت تسيأل عن معنى الوطين"، كا احتلوا 

املواطن وألهيوه بحياته وهمومه.

"تشيغلك همومك الشيخصية مين أجيل الحياة، عن اإلحسياس 

بحقيقة أنيك محتيل أحيانًا".

الكتياب ميتيد عيى 126 صفحة، قيد ترتك بعيد قراءتها شييئًا 

مين الراحية يف نفيس القيارئ، فرمبيا يجيد ضالته من أسيئلة 

عيزّت اإلجابة عنهيا، وخلطت عى طريق الهداية الشيك باليقن.

محميود درويش شياعر فلسيطيني معارص مين رّواد املدرسية 

الرمزيية يف الشيعر العريب املعيارص، وصاحيب إرث أديب كبر 

ال يطغيى فييه الكيم عى النيوع، فليه أكيرث مين 30 مؤلًفا يف 

الشيعر والنيرث، تُرجميت أيًضيا إىل أكرث مين 22 لغة.

وليد دروييش يف قرية اليروة بالجليل األعى الفلسيطيني، يف 

13 مين آذار عيام 1941، ثيم وليد يف صفيوف الشيعراء وعى 

رفوف املكتبات عير ديوانه األول "أوراق الزيتيون"، الذي صدر 

عيام 1964، وتيويف يف 9 مين آب عيام 2008، إثير خضوعيه 

لعمليية جراحية يف القليب بوالية تكسياس األمريكية.

وبين اليوالدة وامليوت قيرّب دروييش القصييدة املسيموعة من 

جمهيوره أكرث، فيا يحجبيه الرمز مانًحيا القارئ حريية الفهم 

والتفسير، وحريية الضيياع أيًضيا، يرحيه اإللقياء املرتافيق 

باملشياعر التيي تقول ميا مل يقليه النص.

تيرك دروييش توقيعه عيى قصائد جمعيت بن الوطين واملرأة 

والثيورة، وشيددت عيى مكانية كل منهيا، فتحوليت ألناشييد 

تتوارثهيا أجييال يعيّول االحتيال اإلرسائييي عيى نسييانها 

القضية. عين  وإعراضهيا 

"يوميات الحزن العادي" 
المستمرة 

لمحمود درويش

كتاب

سينما

عيى خطيى مسلسيل "عيى صفيح سياخن"، 
يف  التنفييذ"  وقيف  "ميع  مسلسيل  يخيوض 
العدييد مين القضايا واملشيكات التيي يواجهها 
املجتميع السيوري بقالب درامي اجتاعي ينشيد 
الواقعيية، ويلمسيها دون أن ينجيو مين صيور 
منطيية وطرح غير مقنيع يف بعيض الجوانب. 
يقسيم العمل حبكتيه وفق مسيارين، األول تدور 
أحداثيه قبيل الثورة السيورية، لينقيل صورة عن 
حيياة أهيايل أحيد األحياء يف دمشيق، واملسيار 
اآلخير يخيوض يف حيياة أهيايل الحيي نفسيه 
خيال الثيورة، وكييف تغيرت حياتهيم خيال 

السينوات.  تلك 
اليرد يجيري عيى مبيدأ التيوازي يف بعيض 
األحييان أكرث مين التقاطيع، طامليا أن الخطوط 
العريضية يف كل قصية فرعيية منفصلية كليًيا 
عين األخيرى، فا يوّحيد أبنياء الحي هيو الحي 
نفسيه من جهية، ومناوشيات صغيرة وعاقات 

اجتاعيية محيدودة مين جهية أخرى. 
وتحير يف العميل اليذي ُعرض خال املوسيم 
الرمضياين السيابق الصيور النمطيية، ويتجى 
مجليس  يف  عضيو  اميرأة  صيورة  يف  ذليك 
الشيعب، شياء العمل أن يشير إىل تغير مسيار 
حياتهيا وقناعاتهيا عير تقدميهيا عيى أنها من 
خلفيية دينيية ونشيأة محافظة، لكنهيا بعد قليل 
خلعيت حجابهيا، وابتعدت عين عائلتهيا وأبيها، 
إميام الجامع الطيب، يف سيبيل إرواء تعطشيها 

إىل السيلطة وميذاق الحياة. 
إىل جانيب ذليك، تيأيت جدليية القانيون وغياب 
تطبيقيه، وتحيّول ضابيط سيابق إىل "زورو"، 
اليذي ال يكتفيي بيأن ينشيد العدالية فقيط، بل 
يسيعى إلحقياق الحيق بييده، ميا يرسيخ فكرة 
أن  ويؤكيد  القضيايئ،  اليدور  وغيياب  تعطيل 
ال  النياس  وحقيوق  لقضاييا  مقيرة  املحكمية 
مؤسسية إلنصافهيم، ولكين هل ميكين أن يطبق 

كل شيخص العدالية مين منظيوره، ووفيق رأيه 
ورؤيته، ويسيّن األحيكام التي يعتقيد أن املذنب 

يسيتحقها؟ 
أو  والكاتيب  الوصيويل،  االنتهيازي  البعثيي 
الصحفيي املعيارض اليذي يتقياىض أجير آرائه 
مين جهات خيارج البياد، رغم اعتقاله لسينوات 
والرملياين  املعارضية"،  "روح  منيه  تنيزع  مل 
الرييف والرملاين الفاسيد، واملسيؤول املتحكم 
مبقالييد السيلطة، والذي ييوزع العياوات عى 
هيواه، وضابيط الرطية املرتهن بأمير الرملاين 
بيئية  مين  واميرأة  العملية،  وميزور  الفاسيد، 
محافظية تحولت بين ليلة وضحاهيا إىل مغنية 
مياٍه ليلية، هيذه مقاديير "وقف التنفييذ" التي 
تشيّكل "ديناميو" األحيداث، والتي ال تسير مبا 
يقنيع مقيدار رغبتهيا بتقديم ما يعيري املجتمع، 

تعتقد.  هكيذا  أو 
امتعياض  األعيال  النوعيية مين  والقيت هيذه 
لسيان  السيلطات حين وبعيد عرضهيا، عيى 

لجنية اإلعام واالتصيال يف "مجلس الشيعب"، 
رغيم تصويرهيا يف سيوريا أصيًا، مييا يخليق 
مين  النيص  إفيات  إمكانيية  حيول  تسياؤالت 
أنيياب الجهيات الرقابيية وأفرع األمين، قبل بدء 

اإلنتياج. 
بهيا  جياء  التيي  ذاتهيا  اليروح  يحميل  العميل 
مسلسيل "عيى صفييح سياخن"، اليذي حاول 
الغيوص يف عيامل الحياة السيفي، مبتعيًدا عن 
الواقيع اليذي ينشيده، بتصوييره "النباشين" 
بائيع  املخيدرات، إىل جانيب  لتهرييب  رشيانًيا 

حلوييات. 
كتيب املسلسيل عيي وجييه ويامين الحجيي، 
الديين سيبيعي، وشيارك يف  وأخرجيه سييف 
بطولتيه كل من عبياس النوري وصفاء سيلطان 
وغسيان  مرتجيى  وشيكران  صبييح  وفيادي 
فواخرجيي،  وسياف  قيزق  وفاييز  مسيعود 
وجياء مصميًا عى قياس شيهر رمضيان بعدد 

الحلقيات. 

ميع  اإللكرتونيية  املنصيات  تفاعيل  إطيار  يف 
مييزة  "يوتييوب"  منصية  أطلقيت  مسيتخدميها، 
ومنشيئي  للمعجبين  مبوجبهيا  تتييح  جدييدة 
مين  االشيرتاكات  إهيداء  عيى  القيدرة  املحتيوى، 

املدفوعية.  القنيوات 
وتعتير هيذه الخدمية إحيدى الخدميات الشيائعة 
 YouTube"املنافيس الرئيس ليي ،"Twitch" عير
لتولييد  سيهلة  طريقية  أنهيا  كيا   ،"Gaming
اإلييرادات بالنسيبة للقامئين بالبيث املبيارش، لكن 

املنصية أّخيرت لوقيت طوييل إطاقهيا.
وتنيدرج هيذه املييزة يف إطيار مسيمى "العضوية 
املوهوبية"، التيي اخترتهيا املنصية خيال العيام 
الحيايل عيى عيدد محيدود مين القنيوات، ومين 
الجدييدة يف متنياول  الخدمية  املقيرر أن تصبيح 

بالتتابيع. املسيتخدمن 
ويف الوضيع الطبيعيي، يدفع املسيتخدمون 4.99 
دوالر بشيكل شيهري لعضوية القنياة التي يرغبون 
باالنضيام لهيا، يف حيال كان املحتيوى حريًيا 

ومأجيوًرا، ما يسيمح لهم بالوصيول إىل املحتويات 
الحريية مين قبل املبدعين املفّضلين لديهم. 

خدميات  سيابق  وقيت  يف  املنصية  أطلقيت  كيا 
 ،"Twitch" شيبيهة مبا هيو موجيود أصيًا ليدى
مثل "Live Redirects"، التي تسيمح للمشيغلن 
بإرسيال املعجبين إىل مجموعات البيث األخرى أو 

األوىل. العيروض 

إجيراء  "يوتييوب"  أعلنيت   ،2021 أييار  ومنيذ 
بهيدف  الخاصية،  خدمتهيا  بنيود  يف  تغييرات 
ميع  التعاميل  يف  الشيفافية  واعتياد  توضيحهيا 
إن  قائلية  إعانهيا،  يف  جياء  كيا  املسيتخدمن، 
إمكانيية  كبير يف  تؤثير بشيكل  لين  التغييرات 
وصيول املسيتخدم إىل الخدمة الخاصية باملنصة أو 

اسيتخدامها. إمكانيية  يف 
ويتييح "برناميج رشكاء يوتيوب" لصّنياع املحتوى 
املسياعدة  أدوات  مين  أكير  بشيكل  االسيتفادة 
إمكانيية  مثيل  املنصية،  عيى  املتوفيرة  واملييزات 

التواصيل املبيارش مع فرييق دعم صّنياع املحتوى، 
ويسيمح الرنامج أيًضا مبشياركة األربياح الناتجة 
مين اإلعانيات املعروضية عيى املحتيوى الخاص 

بقنياة املسيتخدم.

وتتلّخيص التغييرات الرئيسية يف بنيود الخدمية 
عيى  التعيرف  تقنيية  عيى  املفروضية  بالقييود 
الوجيوه، إذ سيبق أن نصيت بنيود الخدمية عيى 
أنيه ال ميكين ألحيد جميع أي معلومات قد تكشيف 
هويية شيخص معيّن دون أخيذ اإلذن منيه، وهذا 
األمير كان مقيرًرا يف سياسية "يوتييوب"، إال أن 
التغييرات الجديدة أكيدت هذا املوضيوع بوضوح.
وكانيت املنصية أطلقيت، خيال عيام 2021، ميزة 
“Shorts” يف إشيارة إىل مقاطيع الفيديو القصرة 
ملنافسية  عادييون،  مسيتخدمون  يصّورهيا  التيي 
تطبييق "Tiktok" )تييك تيوك(، اليذي يقيّدم هذا 
النيوع مين مقاطيع الفيدييو، وتلقيى إقبيااًل كبرًا 

ضمين أوسياط املراهقين يف العيامل العريب.

"العضوية الموهوبة".. 
جديد منصة "يوتيوب" لمستخدميها

"مع وقف التنفيذ".. 
صور نمطية وطرح واقعي مشّتت
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عروة قنواتي 

هزمية يف السوبر اإليطايل أمام اإلنرت مطلع 
العام الحايل، هزمية يف نهايئ الكأس أمام 

اإلنرت قبل أيام قليلة، رحيل مبكر عن إقصائيات 
الشامبيونزليغ عىل يد الغواصات الصفراء فياريال، 

املركز الرابع يف الكالتشيو وال منافسة عىل اللقب 
منذ سبع جوالت، هذه حصيلة نادي يوفنتوس هذا 

املوسم.
ثالثة مواسم تبدلت وجوه املدربني: أليغري، ساري، 
بريلو، ثم أليغري، تغرّيت بها مالمح املحرتفني، جاء 

كريستيانو ورحل، سريحل ديباال أيًضا، وسينهي 
املخرضم كيليني مشواره الكروي. 

الجامهري التي كانت تواقة للقب أورويب جديد 
بعد آخر مرة يف العام 1995، والتي كادت أن تصل 

للحلم الجميل مجدًدا يف العامني 2015 و2017، إال 
أن نجوم الكرة اإلسبانية يف ريال مدريد وبرشلونة 

أوقفوا مسرية الحلم مرتني، هي نفسها الجامهري 
التي شاهدت يف النسخ األربع املاضية فريقها ال 
يستطيع تجاوز دور الثامنية، بل وأقيص مرتني 

من الدور مثن النهايئ.
موسم صفري بال ألقاب ألول مرة منذ 11 عاًما، 

موسم كاريث بالنتائج واملنافسة ألول مرة منذ 11 
عاًما، وأسوأ أداء يف الدوري اإليطايل منذ سبع 
سنوات، وإدارة السيدة العجوز ما زالت تتحدث 

وتتحدى مبرشوع البناء.
اليويف حاله هذه األيام كحال الكرة اإليطالية، 

واللعنة التي أصابتها، والرتنح القوي الذي رضب 
مفاصلها. الكرة اإليطالية باتت تعيش عىل 

االستثناء أو الطفرة أو املفارقات فقط مند نيل 
املنتخب األول لقب املونديال يف العام 2006، ومنذ 

آخر تتويج يف الشامبيونزليغ لناٍد يحمل لواء الكرة 
اإليطالية يف العام 2010، وهو إنرت ميالن مع 

السيد جوزيه مورينيو. مورينيو نفسه هو اآلن 
يرفع لواء األندية اإليطالية يف ثالث مسابقات 

القارة العجوز، دوري املؤمتر األورويب، حيث وصل 
إىل النهايئ ملقابلة غالسكو رينجرز االسكتلندي.

حال اليويف تشبه حال املنتخب الذي فشل يف 
تجاوز الدور األول من مونديال 2010 ومونديال 

2014 ومل يحَظ بالوصول إىل مونديال 2018 
و2022، لتبقى مسابقة اليورو 2020 هي 

االستثناء الذي إن قدم الفرحة والبهجة وعودة 
األحالم لعشاق الكرة اإليطالية فإنه خّدرها متاًما 

بالخروج عىل يد مقدونيا الشاملية يف ملحق 
املونديال 2022.

55 هدًفا حتى اآلن سجلها فريق يوفنتوس يف 
الدوري وتلقت شباكه 33 هدًفا، فاز يف 20 

مواجهة وتعادل يف تسع وخرس يف سبع، مع 
تبقي جولتني لنهاية املوسم بالكامل، وال يوجد 

إال اسم فالهوفيتش )23 هدًفا( عىل الئحة أفضل 
الهدافني يف الكالتشيو خلف شريو إميوبييل )27 

هدًفا(، وفالهوفيتش ضم أهدافه القدمية )17 
مع فيورنتينا( مع أهداف سجلها بقميص اليويف 
)ستة أهداف(، كونه جاء يف منتصف املوسم إىل 

السيدة العجوز، وإال فإن أقرب مسجل أهداف باسم 
اليويف عىل الئحة الهدافني هو باولو ديباال )عرشة 

أهداف(.
لن نسأل منذ متى كان وضع السيدة العجوز كام 

اليوم، ولكن السؤال اآلن إىل متى يستمر هذا 
الوضع، إىل متى تستمر هذه اإلخفاقات واألرقام 

املحزنة مع تقدم وصحوة األندية املهمة يف 
إيطاليا والتي عانت كثريًا قبل عرشة أعوام تقريًبا 

وتخلخلت اقتصاديًا ورياضًيا يف فرتة الحصاد 
األشهر لليويف.

إي يس ميالن وإنرت ميالن ونابويل، وها هو روما 
يعود خطوة بخطوة، ضاربني بعرض الحائط زمن 

السيطرة الكاملة ليوفنتوس، مع شعار املرحلة 
الجديد: األلقاب لألفضل ولألقوى.

مشروع اليوفي.. 
وموسم بال ألقاب

تساليتسالي

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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 22( نيكيتياه  إدوارد  اإلنجلييزي  يُعتير 
)غانيا(،  إفريقيية  أصيول  مين  سينة( 
موهبية كرويية شيابة تصعيد يف فرييق 

أرسينال.
وبيرز اسيمه بعدما اسيتطاع أن يسيّجل 
هدفين خيال خميس دقائيق يف مرمى 
فريق لييدز يونايتد لفائيدة الجولة الي36 
مين اليدوري اإلنجلييزي املمتياز، وبهيذا 
الفيوز احتل فريق أرسينال املركيز الرابع 
برصييد 66 نقطية )رغم خسيارته الحًقا 

ميع توتنهيام بثاثية(.
كيا سيّجل هدفين مبرمى تشييلي يف 
للفيوز  ليقيود فريقيه  امليايض،  نيسيان 

بأربعية أهيداف لهدفين.
يُعتر الشياب مهاجًا من الطيراز الجيد، 
إذ يتمّكين مين االسيتفادة مين أي فرصة 
داخيل منطقية جيزاء الخصيم ويسيّجل 

منهيا أهدافًا مين ملسية واحدة.
لكنيه بحاجية إىل خرات أكير، من حيث 
التمركيز داخل منطقية الجيزاء، والتحرك 
اعتياد  ميع  خاصية  الخطيوط،  بين 
أرسينال عيى اللعيب بثيايث يف املقدمة 

)جناحيان إىل جانيب مهاجيم(.
ظهير إدوارد نيكيتياه ميع الفرق السينية 
فأُعجيب امليدرب اإلسيباين ماييكل آرتيتا 

باملسيتوى اليذي قدميه، وضمه لتشيكيلة 
الفرييق األول.

 ،1999 أييار  مين   30 يف  الاعيب  وليد 
 72 ووزنيه  سينتمرتًا،   172 طوليه 
اليمنيى،  بالقيدم  ويلعيب  كيلوغراًميا، 
إنجليرتا،  منتخيب  يف   9 الرقيم  يحميل 

أرسينال. يف   30 والرقيم 
ولعيب يف هيذا املوسيم 19 مرة، وسيّجل 
أربعية أهداف وصنيع هدفًا يف مسيابقة 

املمتاز. اليدوري 
ماركيت"  "ترانسيفر  موقيع  وحسيب 
القيمية  تبليغ  الرياضيية،  لإلحصائييات 
نيكيتياه  إدوارد  لإلنجلييزي  السيوقية 

ييورو. مايين  عيرة 
انضيم لنيادي أرسينال يف 1 مين كانون 
الثياين 2019، وينتهي عقيده يف 30 من 
حزييران 2022، أي بعيد شيهر ونصيف 

اآلن. من 
بيدأ إدوارد مشيواره الكروي ميع الفئات 
السينية يف أرسينال منذ موسيم -2014 
يف  تشييلي  إىل  انتقيل  ثيم   ،2015
موسيم -2015 2016، وبعيد ذليك عاد 
إىل أرسينال يف موسيم -2017 2018، 
كيا انتقيل ليلعيب موسيًا واحيًدا ميع 
فرييق ليدز يونايتيد يف -2019 2020، 

إىل  عياد   2021  2020- موسيم  ويف 
صفوف أرسينال، وانضيم للفريق األول.
وظهير ميع أرسينال يف كل املسيابقات 
26 مرة، وسيّجل تسيعة أهيداف وصنع 

. فًا هد

إدوارد  اسيتدعاء  جيرى 
األول  اإلنجلييزي  املنتخيب  إىل  نيكيتياه 
اآلن،  حتيى  معيه  يشيارك  ومل  مؤخيرًا 
لكنيه لعيب ميع منتخب بياده تحت 21 
سينة، وظهير معيه 17 مرة وسيّجل 16 

. فًا هد
كيا ظهر ميع منتخب إنجليرتا تحت 20 

سينة تسيع مرات وسجل سيتة أهداف.
منتخيب  ميع  اللعيب  بيدأ  إدوارد  وكان 
18 سينة، وشيارك معيه مرتين  تحيت 

أهيداف. أربعية  وسيّجل 

إدوارد نيكيتاه.. 
ماكينة أهداف صاعدة في أرسنال

أين تحط رحال كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل
عنب بلدي - محمد النجار

كريسـتيانو  الربتغـايل  يحسـم  قـد 
نـادي  نجـم  سـنة(   36( رونالـدو 
مانشسـر يونايتـد اإلنجليـزي، موقفـه 
الشـياطني  صفـوف  عـن  الرحيـل  مـن 
الحـايل. املوسـم  نهايـة  عقـب  الحمـر 
إنجليزيـة  صحفيـة  تقاريـر  وكانـت 
تحدثـت من قبـل عن أن رونالـدو يرفض 
االسـتمرار مـع اليونايتد، يف حال فشـل 
الفريـق بالتأهـل إىل دوري أبطال أوروبا 
حـدث  مـا  وهـو  املقبـل،  املوسـم  يف 
بالفعـل بعدمـا خـر الشـياطني الحمر 
أمـام برايتون برباعية نظيفـة يف الجولة 
الــ36 مـن الـدوري اإلنجليـزي املمتاز، 
التـي قضـت عـى آخر آمـال الشـياطني 
الحمـر يف البقـاء ضمـن األربعـة الكبار 

الربميريليـج.  يف 
يف  املتعـر  يونايتـد  مانشسـر  فريـق 
الدوري اإلنجليـزي املمتاز، ينـوي القيام 
بإجـراء تغيـريات جذريـة بعـد موسـم 
محبـط بـكل املقاييـس، بقـدوم املـدرب 
الهولنـدي إريك تـني هاج خلًفـا لألملاين 
رالـف رانجينـك، اعتبـاًرا من نهايـة هذا 
املوسـم وحتى عـام 2025، وهـو مدرب 
فريـق أياكـس أمسـردام بطـل هولندا. 
يظهـروا  مل  الشـياطني  أن  مـن  بالرغـم 
مـع  املوسـم،  هـذا  املطلـوب  بالشـكل 
أويل  الرنويجـي  هـا  مدربـني  تعاقـب 
رانجينـك،  رالـف  واألملـاين  سولشـاير 
كريسـتيانو  العاملـي  النجـم  اسـتطاع 
الفريـق،  هـداف  يكـون  أن  رونالـدو 
وسـّجل 24 هدفًا يف كل املسـابقات، فيا 
سـجل 18 هدفًا، وهو ثالـث الهدافني يف 

الربميريليـج.
وكانـت صحيفـة "ذا صـن" الربيطانيـة 
أن  الحـايل،  أيـار  مـن   10 يف  ذكـرت، 
رونالـدو أخرب زمـالءه يف غرفة املالبس، 
أنـه ينـوي البقـاء يف نـادي مانشسـر 
املـدرب  أراد  إذا  فقـط  ولكـن  يونايتـد، 

الهولنـدي تـني هـاج ذلـك.
أن  الربيطانيـة  الصحيفـة  أكـدت  كـا 
رونالـدو قـال يف أكـر من مناسـبة، إنه 
ال يرغـب بالرحيـل إال إذا كان النـادي ال 

بقـاءه. يريد 
وأضافـت صحيفة "ذا صـن" أن رونالدو 
ال يرغـب فعـاًل بالرحيـل عن الشـياطني 

ألن  معهـم،  البقـاء  ويرغـب يف  الحمـر 
اسـتقر  قـد  كريسـتيانو جونيـور  ابنـه 
يف أكادمييـة يونايتـد، وهـو ينظـر إليه 
باحتاليـة كونـه العبًا ونجًا بـارزًا مثله 

يف املسـتقبل. 

الراتب قد يحسم المستقبل
أبطـال  دوري  عـن  الغيـاب  يكـون  قـد 
أوروبـا أبرز األسـباب لرحيل رونالدو إىل 
نـاٍد يلعـب يف البطولة، إذ لطاملا اسـتمر 
بالحضـور فيها منـذ أكر مـن15  عاًما، 
وميتلـك أرقاًما قياسـية فيهـا، ويعتربها 

األهـم يف مسـريته االحرافية.
لكـن رونالـدو سـيتعرض أيًضـا لرضبة 
مؤملـة، ماليـة وليسـت رياضيـة، إن بقي 
فشـل  فبعـد  الحمـر،  الشـياطني  مـع 
يف  األبطـال  لـدوري  بالتأهـل  الفريـق 
املوسـم املقبـل، سـيتم تخفيـض راتبـه 
يف   25% وبنسـبة  ملحـوظ  بشـكل 

املقبـل. املوسـم 
راتـب  سـينخفض  ذلـك  عـى  وبنـاء 
رونالـدو األسـبوعي مـن 385 ألف جنيه 
اسـتمر  إذا  ألًفـا   288 إىل  إسـرليني 
مـع النـادي، وهـو أقـل راتـب يتقاضاه 

الكرويـة.  مسـريته  خـالل  رونالـدو 
ولهـذا ارتبـط اسـم كريسـتيانو رونالدو 
بالعديـد مـن األنديـة بالفـرة املاضيـة، 
مـن بينهـا ريال مدريـد وبايـرن ميونيخ 

باإلضافـة إىل باريـس سـان جريمان.

مطالب بالبقاء
بـدوره، طلـب النجـم اإلنجليـزي ديفيـد 
يونايتـد  مانشسـر  نجـم  بيكهـام، 
األلفيـة،  بدايـة  يف  إنجلـرا  ومنتخـب 
"فوتبـول  موقـع  نـره  فيديـو  وعـرب 
ديـي ميـل" الربيطاين، من كريسـتيانو 
عـدم الرحيل عـن الشـياطني الحمر ألنه 

جاهـريي. مطلـب 
وأشـاد بيكهـام باملسـتوى الـذي ظهـر 
فيـه رونالـدو هـذا املوسـم، قائـاًل، "أن 
تفعـل مـا تفعلـه بهـذا العمـر هـو أمـر 
مذهـل"، ومتنى مـن رونالدو أن يسـتمر 

مـع الفريـق لعـام أو عامـني مقبلـني.
بيكهـام عـاد إىل الحضـور للملعـب منذ 
أشـهر وشـاهد املقاعـد ممتلئـة، مشـريًا 
إىل أن الجاهـري ال تـزال تثـق بالفريـق 

. عمه وتد

مشوار رونالدو االحترافي 
رونالـدو  كريسـتيانو  الربتغـايل  بـدأ 
موسـم  االحـرايف  الكـروي  مشـواره 
سـبورتينغ  فريـق  مـع   2003  2002-
مانشسـر  إىل  انتقـل  ثـم  لشـبونة، 
يونايتـد يف املـرة األوىل خـالل موسـم 
انتقـل إىل  -2003 2004، وبعـد ذلـك 
ريـال مدريـد من موسـم -2009 2010 
لينتقـل   ،2019  2018- موسـم  حتـى 
بعدهـا إىل يوفنتـوس اإليطـايل، ثم هذا 
للمـرة  يونايتـد  مانشسـر  إىل  املوسـم 

الثانيـة.

ومنـذ عـام 2003 بدأ اللعب مـع منتخب 
الربتغـال األول وحتـى اآلن، وظهـر معه 

يف 186 مبـاراة وسـجل 115 هدفًا.
ماركـت"  "ترانسـفري  موقـع  وحسـب 

القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  لإلحصائيـات 
السـوقية للربتغايل كريسـتيانو رونالدو 
للشـياطني  انضـم  يـورو،  مليـون   35
وينتهـي   ،2021 آب  مـن   1 يف  الحمـر 

.2023 مـن حزيـران   30 عقـده يف 

رونالدو.. أول الهدافين 
يُعترب كريسـتيانو رونالـدو نجم منتخب 
يونايتـد،  مانشسـر  ونـادي  الربتغـال 
مـن أفضـل الالعبـني يف التاريـخ ومـن 
القياسـية،  لألرقـام  تحطيـًا  أكرهـم 
بجانـب نـّده األرجنتينـي ليونيـل مييس 
العـب باريس سـان جريمان، كـا تُعترب 
فـرة وجـوده يف ريال مدريد اإلسـباين 
يف  األهـم  و2018،   2009 عامـي  بـني 
تاريـخ النجـم العاملـي من حيث الشـهرة 

واألداء واألرقـام القياسـية.

اختري رونالـدو كأفضل العـب يف العامل 
الرئيـس  الهـداف  خمـس مـرات، وهـو 
يف تاريـخ كـرة القـدم الدوليـة للرجـال 

برصيـد 115 هدفًـا.
وقـد حطّـم الرقـم القيـايس لـ”فيفـا” 
كأفضـل هـداف يف تاريـخ كـرة القـدم 
برصيـد 829 هدفًـا مـن 1152 مبـاراة 
خاضهـا خـالل مسـريته االحرافيـة مع 

واملنتخبـات. األنديـة 

وتخطـى أيًضـا الرقـم القيـايس العاملي 
يف  تسـجياًل  الالعبـني  ألكـر  بالنسـبة 

القـرن الحـايل.

وحّقـق الالعـب أكر مـن 50 جائزة عى 
الكـرة  جائـزة  وأهمهـا  املسـتويات،  كل 

الذهبيـة التـي أحرزهـا خمـس مرات.

https://www.enabbaladi.net/archives/573278
https://www.enabbaladi.net/archives/573264
https://www.enabbaladi.net/archives/573264
https://www.enabbaladi.net/archives/573278
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أعجبني منظر السجناء الذين أُطلق رساحهم 
مؤخًرا، وهم جالسون يف قاعة كبرية، وفوقهم 
صورة بشار األسد، ومثة رجل يبدو أنه موظف 

يف دائرة التوجيه املعنوي بالجيش، واقف 
أمامهم ويف يده عصا مثل عصا املتنبئ الجوي، 

يرشح لهم ألفباء األخالق والسلوكيات التي 
يجب أن يتحلوا بها من اآلن فصاعًدا، بغية 

الحفاظ عىل اللُحمة الوطنية، فهذه اللُحمة، كام 
هو معلوم، تحقق لقطرنا الصمود والتصدي، 

والتوازن االسرتاتيجي مع العدو الصهيوين 
الغادر. 

املسؤولون الذين نظموا هذه الجلسة الرائعة 
يعلمون، بال شك، أن األيام والليايل الطويلة 

التي أمضاها هؤالء القوم يف غياهب السجون، 
أنستهم القانون، والنظام، واألصول املرعية 

يف املهرجانات الخطابية الناجحة، فأجلسوا 
بينهم، من باب االحتياط، بعَض "الشبيحة" 

املطّعمني عىل بغال، وكان حريًا بهم أن يُجروا 
لـ"الشبيحة" مكياًجا يجعل سحناتهم تبدو 
باهتة، وشعورهم مشعثة، ما يوحي بأنهم 

كانوا سجناء ملدد طويلة، متاًما مثل ذلك الرجل 
الذي انتقد، يف سنة 1991، اشرتاَك وحدات 

من الجيش السوري الباسل، بإيعاز من حافظ 
األسد، مع قوات التحالف التي تقودها الواليات 

املتحدة ضد جيش العراق الشقيق، يف حرب 
الخليج الثانية، فاعُتقل، وُعذب، ثم ُرمي يف 

زنزانة منفردة حتى شهر شباط سنة 2005، 
حينام أدخلوا إىل زنزانته رجاًل كان قد أبدى 
شامتته بطرد جيشنا الباسل من لبنان، بعد 

اغتيال رفيق الحريري، فاستبرش بقدومه، وقال 
له: برشين أبو الشباب، صدام حسني طلع من 

الكويت وال لسه؟!
ولكن الرسعة التي تقتضيها الرضورات اإلعالمية 
النضالية جعلت "الشبيحة/البغال" يظهرون يف 

الصورة بالثياب العسكرية املموهة، وجوههم 
نشوى بخمر العافية، وقد تركوا لحية خفيفة 
ُعرفت يف وقت سابق باسم "لحية الباسل"، 

وجلسوا بني املعتقلني، وراحوا يشدون قبضاتهم 
تضامًنا مع ما يقوله املوجه املعنوي، ويف 

الطرف األمين يقف اثنان منهم مختصان 
بتشغيل التصفيق يف القاعة عندما يُذكر اسم 

وارث السلطة بشار األسد، أو القائد الذي َخلَّفه، 
فيلتقط "شبيح" ثالث اإلشارة منهام، ويردد 

هتاف: بالروح بالدم نفديك يا بشار، فريدد معه 
املعتقلون العبارة بال تردد أو تذمر. ولعله من 

حسن الحظ أن هذه الجلسة مل تُعقد يف مجلس 
الشعب، لئال تتحول الهتافات إىل دبكة تنتهي 

بالنّخ، فال شك أن ظهور هؤالء املساكني ال 
تحتمل التلّوي وهز الخصور والنخ، بسبب نقص 

الكلس الناتج عن جلوسهم الطويل يف سجن 
"صيدنايا" الرطب.

املهم يف هذه االحتفالية، ومثيالتها، أن يبقى 
املواطن السوري، مهام طال به الزمن، واثًقا 

بقيادته الحكيمة، ثقة تجعله يقلل من األسئلة، 
فالقيادة، يف الحقيقة، أدرى مبصلحته 

منه، بدليل الحكاية املعربة التي رواها األديب 
السيناريست فؤاد حمرية، يوم اعتقله عنارص 
"أمن الدولة" بالالذقية، وأخذوه إىل "الفرع" 

وهم يرضبونه رضبًا مربًحا، وخالل توقف 
صغري عن الرضب، سألهم: ممكن أعرف ملاذا أنا 

أتعرض لكل هذا الرضب، وهذه اإلهانات؟ فقالوا 
له، باختصار: َهْي مو شغلتك!

عىل هذا املنوال، أتوقع أنه لو تجرأ أحد املعتقلني 
الناجني وسأل "الشبيحة": ملاذا تجربوننا عىل 

تعييش املجرم الذي سجننا؟ سريدون عليه: َهْي 
مو شغلتك!

المعتقلون الناجون 
يعيشون األسد

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015
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عائلة الصحفي األمريكي أوستن تايس 
تأمل بعودة ابنها من سوريا

األطباء السوريون أقوى مجموعة 
بين حاملي الجنسية األجنبية في ألمانيا

والدا أوستن تايس،ديبرا ومارك تايس- 2018 )علي سميث / الجارديان(

https://www.enabbaladi.net/archives/572411#ixzz7THVUMTH8 للمزيد

ازدادت الضغوط عيى اإلدارة األمريكية 
السيابق  الجنيدي  عين  اإلفيراج  بعيد 
محكوًميا  كان  اليذي  رييد،  تريفيور 
يف روسييا منيذ عيام 2019 بالسيجن 
لتسيع سينوات، للتحرك بشيكل حاسم 
بخصوص قضيية الرهائين األمريكين 
اآلخريين املحتجزيين يف جمييع أنحاء 

لعامل. ا
األمرييي،  الصحفيي  واليدا  والتقيى 
أوسينت تايس، املحتجز يف سيوريا منذ 
عيام 2012، بالرئييس األمرييي، جيو 
باييدن،  يف 4 من أيار الحايل، بحسيب 

ميا نقيل “Axios” األمريي.
واليدة  ميع  بليدي،  عنيب  وتواصليت 
مراسيلة  عير  دييرا  تاييس،  أوسينت 
إلكرتونيية، قاليت فيها، “قبلنا بشيغف 
دعيوة الرئييس بايدن لعقيد اجتاع يف 
املكتب البيضاوي”، ووصفته بي”الواعد 
وبحضيور  موضوعيي،  حيوار  ميع 
كبيار موظفييه، أجيروا تبياداًل رصيًحا 

لألفيكار". ورصيًحيا 
باييدن  مين  طلبهيا  الواليدان  وأكيد 
متابعة املشياركة الدبلوماسية املستمرة، 
مبيا يف ذليك املفاوضيات ميع حكومة 
النظيام مين أجل عودة أوسينت بشيكل 

. آمن
وأضافيت دييرا لعنيب بليدي أن بايدن 
قيدم التزاميات كبيرة ومشيجعة لهيذا 

الجهيد، و"مين أجيل حيب ابننيا، لين 
نخيرق تليك الثقة مين خال مشياركة 

التفاصييل".
وتتشيوق عائلية أوسينت لرؤيية كلات 
أن  التنفييذ، مؤكيدة  الرئييس موضيع 
عيودة أوسينت اآلمنة هيي أولويية لهذه 

اإلدارة.
كيا أكيدت مواصلية عائلتيه الضغيط 
من أجل املشياركة الدبلوماسيية والعمل 
اليروري لرؤية أوسينت حيرًا مجدًدا، 

األمير الذي قيد يكيون قريبًا.
وتحافظ واشينطن عى سياسية رسمية 
بعيدم التعاميل ميع النظيام السيوري، 
وقد أوضحيت حكومية النظام “ميرارًا 
أنهيا لين تتفياوض بشيأن  وتكيرارًا” 

قضيية تاييس مع الوسيطاء.
تقيول حكومة الواليات املتحيدة إن ما ال 
يقيل عين 55 مواطًنا أمريكيًيا أو مقيًا 
دامئًا بشيكل قانوين يتيم احتجازهم أو 
احتجازهم بشيكل غر قانيوين يف دول 
من بينهيا فنزويا وإيران وأفغانسيتان 
املنيارصة  ملجموعية  وفًقيا  وروانيدا، 

"أعييدوا عائاتنيا إىل الوطن".
يف جمييع الحاالت تقريبًيا، يتم احتجاز 
األرسى مين قبل الحكوميات التي تنظر 

إىل واشينطن عيى أنها خصم.
إطياق  إن  اإلدارة  مسيؤولو  يقيول 
ظليًا  املحتجزيين  األمريكيين  رساح 

يف الخيارج ميثيل أولوية يف السياسية 
الخارجيية.

وقيال املتحيدث باسيم وزارة الخارجية، 
نييد براييس، يف مؤمتير صحفيي إن 
بعيض القضاييا املحتجيزة كرهائن يف 
جميع أنحياء العامل أعييدت إىل الوطن.
وأضياف براييس، أن املبعيوث الرئايس 
روجير  الرهائين،  لشيؤون  الخياص 
كارسيتينس، "سييذهب إىل أي ميكان، 
كان  إذا  شيخص  أي  إىل  وسييتحدث 
ذليك يعني أننيا قيادرون عيى العودة 
إىل الوطين ميع أمريي، مل شيمل هذا 

األمرييي معهيا أو بأرستيه".
وقيال املديير السيابق لخلية اسيتعادة 
الرهائين، روبيرت سيايل، وهيي عملية 
يف  خيراء  تضيم  اليوكاالت  داخيل 
اسيتعادة الرهائين مين جمييع أنحياء 
مكتيب  مقير  مين  تعميل  الحكومية 
الفييدرايل يف فرجينييا،  التحقيقيات 
إن   ،”Military Times“ لصحيفية 
الديناميكيات املعقدة يف سيوريا عملت 

تاييس. إطياق رساح  ضيد 
بينا قاليت السيكرتر الصحفي للبيت 
فرييق  إن  بسيايك،  جين  األبييض، 
األمين القوميي للرئييس سييظل مين 
منتظيم  اتصيال  "عيى  اآلن فصاعيًدا 
مع عائلية تاييس وعائيات األمريكين 
أو  كرهائين  املحتجزيين  األخيرى 

الخيارج". يف  ظليًا  املحتجزيين 
وتابعت بسيايك، "نحن نقدر شيجاعة 
ورصاحية العائيات التيي عانيت مين 
هذه التجيارب املروعية، ونظل ملتزمن 
بدعمهيم، واألهيم مين ذلك، مل شيملهم 

بأحبائهم".
تاييس هيو جنيدي سيابق يف البحرية 
يبليغ  صحفيي،  ومصيّور  األمريكيية 
مين العمر 40 عاًميا، اختار السيفر إىل 
سيوريا لنقل األخبار إىل وسيائل اإلعام 
األمريكيية، التيي كان منها محطة "يس 
يب إس"، و"واشينطن بوست"، ورشكة 
مكتيب  بييان  "ماكاتييش"، بحسيب 

الفيدرايل. التحقيقيات 
اعتقيل عنيد حاجز خيارج دمشيق يف 
مصيدر  وأخير   ،2012 آب  مين   13
خياص عنيب بليدي، أن تاييس التقيى 
قبل اختفائيه مبجموعة من الناشيطن 
املدنين وعنيارص من “الجييش الحر” 
دمشيق،  جنيوب  دارييا،  مدينية  يف 
وأجيرى معهيم لقياء حريًيا، وجهز 
تقرييره، ثم أوصله العنيارص إىل خارج 
املدينية، وانقطعيت أخباره عقيب ذلك.

وظهير الحًقا يف تسيجيل مصيور بعد 
شيهر من اختفائيه، وهو مكبيل اليدين 
رجيل  برفقية  العينين،  ومعصيوب 

. مسلح
أي  السيوري  النظيام  ونفيت حكومية 
عاقية لهيا باختطافيه، إذ قيال نائيب 
وزيير الخارجية السيوري عيام 2016، 
فيصيل املقداد حينها، إن "أوسينت ليس 
موجيوًدا لدى السيلطات السيورية، وال 

توجيد أدىن معلوميات تتعليق به".
وخصصيت الوالييات املتحيدة ملييون 
دوالر ملين ييديل مبعلوميات تقيود إىل 
إنقياذه، مع تكيرار والديه مناشيداتها 
إطياق  لتأمين  األمريكيية  للحكومية 
رساحيه، خاصية بعد أن أعلنيت أمريكا، 
يف تريين الثياين 2018، أنهيا تعتقد 

أنيه ميا زال حيًا.
يف 14 مين آب 2020، كشيف وزيير 
ماييك  السيابق،  األمرييي  الخارجيية 
بومبييو، أن الرئييس السيابق، دوناليد 
النظيام  إىل  رسيالة  وجيه  تراميب، 
السيوري، يف آذار 2020، لفتيح حيوار 

أوسينت. حيول 

صنيف التقريير السينوي لاندماج 
والهجيرة األملياين )SVR(، األطباء 
طبية  مجموعية  كأقوى  السيورين 
األجنبيية،  الجنسيية  حاميي  بين 
طبييب  آالف  خمسية  مبجميوع 
عددهيم  زاد  أملانييا،  يف  يعمليون 
بأكيرث من سيتة أضعاف منيذ عام 

.2010
الصحيية  الرعايية  نظيام  يعتميد 
ومين  الهجيرة،  عيى  أملانييا  يف 
نظيام  سييكون  املهاجريين،  دون 
عيى  األملياين  الصحيية  الرعايية 
لرئيسية  وفًقيا  االنهييار،  وشيك 
بييرتا  األملياين،  الخيراء  مجليس 
يف  التقريير  قدميت  التيي  بنيدل، 

أييار. مين   10
بحسيب ما جياء يف التقريير، فإن 
موظفين  سيتة  كل  مين  واحيًدا 

الصحية  مهنية  يف   )16.5%(
مهاجيرة. أصيول  مين  والرعايية 

ويتوقيع الخيراء أن هيذه النسيبة 
متقيدم  مجتميع  يف  سيتزداد 
أن  البيانيات  وتُظهير  السين،  يف 
الثغيرات  أيًضيا  ميليؤون  األطبياء 
فهيم  األمليان،  فيهيا  يفتقيد  التيي 
العييادات  يف  العميل  يفضليون 
ويف امليدن الصغيرة ويف الريف، 
الفيدراليية  الوالييات  ضمين 

الخميس. الرقيية 
األجانيب  األطبياء  نسيبة  وتبليغ 
%15، أي حيوايل ثاثية أضعياف 
نسيبة األجانيب من السيكان، بينا 
أو  برلين  يف  نسيبتهم  تنخفيض 
هامبيورغ، ميع كثافتهيا العاليية 
نقلتيه  حسيبا  األطبياء،  مين 
صحيفية “ديير شيبيغل” األملانية.

فجيوات  أيًضيا،  املهاجيرون  مييأل 
كبيرة يف رعاية املسينن، إذ زادت 
مئويية  نقياط   6 بنحيو  حصتهيم 
بين عاميي 2013 و2019 فقيط، 
والطاقيم  التمرييض  حالية  ويف 
الطبيي، تضاعفت النسيب يف نفس 
كبيرة  زييادة  يعتير  ميا  الفيرتة، 
يف ضيوء عقبيات الوصيول العالية 
بشيكل خاص لهذا القطاع، بحسيب 

. ير لتقر ا
أن  التقريير  يتوقيع  ذليك،  وميع 
مشياكل املوظفن يف نظيام الرعاية 
حلهيا  يتيم  لين  األملياين  الصحيية 
إذ  وحيده،  الخيارج  مين  بالتدفيق 
الزائيد  والعميل  الوقيت  ضغيط  أن 
يجعل الحيياة صعبة عيى العاملن 
يف القطياع، ويجير الكثير منهيم 

التخيي عين وظائفهيم.

يتعيرض املوظفيون ذوو التدرييب 
السيابقة  الخيرة  أو  األجنبيي 
ميا  وغالبًيا  خاصية،  لضغيوط 
التقلييل مين قيمتهم  اشيتكوا مين 
يؤخيذوا  مل  أنهيم  أو  العميل،  يف 
عيى محميل الجيد، حتى مين قبل 
امليرىض أو أنهيم تلقيوا قيدًرا أقل 

والتدرييب. املسياعدة  مين 

االختافيات  فهيم  عيدم  ويؤثير 
الثقافيية أيًضيا عيى امليرىض من 
أصيول مهاجيرة، ومل يرغيب مركز 
الهجيرة واالندمياج، يف اإلدالء بأي 
تريحيات عامة، كيا أن البيانات 
يف  والصحية  بالهجيرة  املتعلقية 
أملانييا غير مكتملية، بينيا ييرى 
أنهيم يتعرضون  السيود  %75 من 
للتميييز يف العيادات واملارسيات.
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