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ريف إدلب يتحول للرّي 
بالطاقة الشمسية

03أخبار سوريا

"نقطـة عبـور"، هذا مـا تعنيه 
التي ضاقـت أرضها  اسـطنبول 
 23( محمـد  خالـد  بالشـاب 
عاًمـا(، القـادم إىل هـذه املدينة 
مـن دمشـق منذ سـبعة أشـهر، 
يف كانـون الثـاين 2021، عىل 
أمـل أن يركب ريـاح الهجرة إىل 

أوروبا.
خالـد، الـذي ينحدر مـن مدينة 
درعـا جنـويب سـوريا، ينتظـر 
غرفـة  وهـو  سـكنه،  داخـل 

حـي  يف  "مؤقتـة"  صغـرة 
اتصـااًًل  باسـطنبول،  الفاتـح 
من "املهـرب"، حتـى يصل إىل 

األوىل. الخطـوة  أعتـاب 
مل متنـح اسـطنبول، أو أي واًلية 
أخـرى، خالًدا مـا ُمنـح إبليس، 
أن يُنظـر يف األرض، إذ يتنقـل 
الشـاب عـىل خفيـة مـن األعني 
لحملـه وثيقـة تفيـد بإمكانيـة 
حصوله عـىل بطاقـة "الحامية 
مل  لكنـه  )كملـك(،  املؤقتـة" 

يحصـل عليهـا، ولـن يحصـل، 
قوله. حسـب 

مقيّد بـني السـامء واألرض، بال 
عنـوان أو قيـد، أو وطـن يركن 
إليـه وقـت الشـدة، ألجـل ذلـك 
يحـاول خالد أن يجـد له موطئ 
قـدم، مينحـه قطعـة مـن ورق 
تثبـت أن لـه حًقـا يف العيـش، 
ااًلسـتقرار  مـن  شـيئًا  ورمبـا 
الـذي يغـي عىل نـران املصر 

. ملتقلب ا

دمشق.. 
أزمة المواصالت 

تحرم طالبات الجامعة
من المحاضرات

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

هل تنكث "اإلدارة الذاتية" 
وعود زيادة الرواتب؟

04تقارير مراسلين

06

 قصف "التنف".. 
رسالة تصعيد روسية
في بريد األمريكيين

تقارير مراسلين

هل أهدت تركيا 
"الوالي" الكردي 

لألمريكيين

19رياضة

ك(
بو

س
في

ى 
عل

ل 
هال

ة ال
فح

ص
( 2

02
2 

ان
زير

 ح
من

 1
8 

- 
ص

حم
ف 

بري
ية 

غرب
ة ال

مين
لد

ة ا
قري

ي 
 ف

ء 
ربا

كه
كة 

شب
ع 

رو
ش

 م
ى

عل
ف 

شر
ي ي

ور
س

ر ال
حم

األ
ل 

هال
ي ال

 ف
وع

ط
مت

البلجيكي كيتيلير.. 
موهبة بروج غلوب 

تحت أنظار كبار 
أوروبا
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ملف خاص

قصص ذئاب اليونان 
وشرطتها 

صراع المصالح 
يستبق "التعافي المبكر" 

في سوريا
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عنب بلدي - حسن إبراهيم 

ركّـزت قـوات التحالـف الـدويل ملحاربة 
وعـىل  اإلسـالمية"،  "الدولـة  تنظيـم 
األمريكيـة،  املتحـدة  الواًليـات  رأسـها 
وقياديني"  اسـتهداف "جهاديـني  عـىل 
تنظيـامت  مظلـة  تحـت  منضويـن 
بتنظيـم  بآخـر  أو  بشـكل  مرتبطـة 
"القاعـدة" يف شـامل غـريب سـوريا، 
صواريـخ  إطـالق  خـالل  مـن  وذلـك 
ذكيـة، سـواء عـر طائـرات مسـّرة أو 
حربيـة، ترافق مـع عمليات إنـزال جوي 

الخاصـة". بـ"العمليـات  وصفتهـا 

أثرهـا  لهـا  كان  هـذه  اإلنـزال  عمليـات 
والـدويل،  املحـي  الصعيديـن  عـىل 
فصائـل  دور  حـول  تسـاؤاًلت  وأثـارت 
املنطقـة،  يف  السـورية  املعارضـة 
هـذه  عـىل  تعليقهـا  أو  وتجاوبهـا 
القامئـني  مـع  تنسـيقها  أو  الحـوادث، 
عـىل عمليـات اإلنـزال، ومـدى إمكانيـة 
حدوث اشـتباك مـع قـوات التحالف، أو 
حتـى مـع القـوات الرتكيـة القريبـة من 

العمليـات. أماكـن 

"الوالي" في شباك "التحالف"
نّفـذت قـوات التحالـف الـدويل، فجـر 
16 مـن حزيـران الحـايل، إنـزااًًل جويًـا 
يف ريـف مدينة جرابلس، شـاميل حلب، 
ا بـارزًا يف تنظيم  اعتقلـت خاللـه قياديًـّ

"الدولـة اإلسـالمية".
وأعلنـت قـوات التحالـف أن الـذي ألقت 
القبـض عليـه، أحـد أكـر قـادة تنظيم 
"الدولـة" يف سـوريا، و"صانـع قنابـل 

متمـرّس وميـّر عمليـات".
وبعـد سـاعات مـن إعـالن "التحالف"، 
هويـة  عـن  األمريـي  الجيـش  كشـف 
أحمـد  هـاين  أنـه  عـىل  "القيـادي"، 
باسـم  أيًضـا  يُعـرف  الـذي  الكـردي، 
مـا  وفـق  الرقـة"،  و"وايل  "سـليم" 
"واشـنطن  صحيفـة  حينهـا  نرشتـه 

األمريكيـة. بوسـت" 
بيـان  يف  التحالـف  قـوات  وأضافـت 
مسـؤواًًل  كان  الكـردي  أن  منفصـل، 
اإلرهابيـة"  "األنشـطة  تنسـيق  عـن 
وكان  املنطقـة،  أنحـاء  جميـع  يف 
تصنيـع  بشـأن  "اإلرهابيـني"  يوجـه 
العبـوات الناسـفة، ودعـم بناء منشـآت 
لتصنيـع العبـوات، وتسـهيل الهجـامت 
والقـوات  األمريكيـة  القـوات  عـىل 

"قـوات  إىل  إشـارة  يف  "الرشيكـة"، 
حيـث  )قسـد(،  الدميقراطيـة"  سـوريا 
يرتكـز نفوذهـا شـامل رشقـي سـوريا 
تفصلهـا  التـي  التـامس  خطـوط  إىل 
عـن "الجيـش الوطنـي" الذي يسـيطر 
عـىل ريفـي حلـب الشـاميل والرشقـي 

أبيـض. وتـل  العـني  رأس  ومدينتـي 
إصابـات  تسـجيل  عـدم  جانـب  وإىل 
قـوات  أو  املدنيـني  صفـوف  يف  سـواء 
التحالـف، غابت بعـض تفاصيـل عملية 
اإلنـزال التـي جـرت عىل منـزل متطرف 
)قناقـوي(  الـّدم  جـّب  منطقـة  قـرب 
الحيمـر، بريـف مدينـة  جنـويب قريـة 
مصـدر  أوضحـه  مـا  وفـق  جرابلـس، 
خـاص يف "الجيـش الوطني السـوري" 

املدعـوم مـن تركيـا لعنـب بلـدي.
العاملـة  العسـكرية  املراصـد  وذكـرت 
باملنطقـة يف اليـوم نفسـه، أن القـوات 
مـن  انطلقـت  العمليـة  يف  املشـاركة 
لقـوات  التابعـة  "اًلفـارج"  قاعـدة 
التحالـف الـدويل جنـويب مدينـة عـني 

العـرب.
وكان مركـز "جسـور للدراسـات" نرش، 
تقريـرًا  الحـايل،  16 مـن حزيـران  يف 
أوضـح فيـه أن املعلومـات املعلَـن عنهـا 

حـول املعتقـل )الكـردي( غـر دقيقـة، 
كونـه مقيـاًم يف املنطقـة منـذ أكرث من 
ثـالث سـنوات، ويعمـل سـائق صهريج 
نقـل محروقـات، ويتنّقل بحكـم طبيعة 
"قسـد"  سـيطرة  مناطـق  بـني  عملـه 

الوطنـي". و"الجيـش 
هـذه  أن  أيًضـا  بـنّي  املركـز  تقريـر 
املعلومـات توحـي بـأّن نشـاط القيادي 
مقتـًرا  كان  التنظيـم  يف  املفـرتض 
صناعـة  يف  اللوجسـتي  الجانـب  عـىل 
املتفجـرات أو نقلها، خصوًصـا أن قوات 
أيـار  خـالل  كثّفـت  الـدويل  التحالـف 
املـايض مـن عملياتهـا األمنيّـة وعمليات 
اإلنـزال الجـوي ضـّد تنظيـم "الدولـة" 
"قسـد"،  سـيطرة  مناطـق  داخـل 
واعتقلـت خاللهـا عـدًدا من األشـخاص 
املتّهمـني بالعمـل مع التنظيـم كميّرين 
تفخيـخ  وخـراء  ولوجسـتيني  ماليـني 

تجنيـد. ومسـؤويل 

"قرداش" قبل ذلك
قلـام تنفذ قـوات التحالـف عمليات إنزال 
جـوي يف مناطق شـامل غريب سـوريا، 
فبعـد توقـف هـذا النـوع مـن العمليات 
قـوات  أعـادت  سـنوات،  ثـالث  لنحـو 

التحالـف تنفيذهـا مرتني خالل األشـهر 
األربعـة األخـرة، الثانيـة كانـت اعتقال 
أيـام، واألوىل جـرت يف  الكـردي منـذ 

املايض. شـباط 
نّفـذت  املـايض،  شـباط  مـن   3 يف 
األمريكيـة  للقـوات  تابعـة  مروحيـات 
أطمـة، شـاميل  بلـدة  إنـزااًًل جويًـا يف 
مكثـف  تحليـق  مـع  بالتزامـن  إدلـب، 

حربيـة. ومسـّرات  لطائـرات 
حينهـا  اإلنـزال  قـوات  وحـارصت 
منـزاًًل يقـع بـني بلـديت أطمـة شـاميل 
عفريـن،  شـاميل  بلـوط  وديـر  إدلـب، 
الحدوديتـني مـع تركيـا، قالـت إن زعيم 
تنظيـم "الدولة"، عبد اللـه قرداش، كان 

فيـه. موجـوًدا 
ونـادت القـوات األمريكيـة بلغـة عربية 
األهـايل  شـهادات  حسـب  "مكـرة"، 
حينهـا، عـر مكـرات الصـوت، مطالبة 
مـع  أنفسـهم،  بتسـليم  املسـتهَدفني 
تهديـدات بتدمـر املنزل، تبعها اشـتباك 
القـوات  بـني  سـاعتني  لنحـو  اسـتمر 
األمريكيـة واملجموعـة التـي كانت داخل 

. ملنزل ا
عبـد  مقتـل  عـن  العمليـة  وأسـفرت 
اللـه قـرداش، امللقـب بـ"أبـو إبراهيـم 

عنب بلدي - مأمون البستاني 

حزيـران  مـن   15 يف  القصـف،  خلّـف 
لفصيـل  تابعـة  مقـرات  عـىل  الحـايل، 
"جيـش مغاوير الثورة" املدعـوم أمريكيًا 
يف قاعـدة "التنف" العسـكرية، "أرضاًرا 
بسـيطة"، إذ تتمركـز يف القاعـدة قـوات 
للتحالـف الـدويل ضـد تنظيـم "الدولـة 
اإلسـالمية" مبنطقـة "الــ55 كيلومرتًا" 
القريبة مـن الحدود السـورية- األردنية- 

العراقيـة جنـوب رشقي سـوريا.
الفصيـل العسـكري تحدث عـر صفحته 
أرضار  عـن  بـوك"  "فيـس  موقـع  يف 
بسـيطة يف مواقع الفصيل، دون إصابات 
أو خسـائر برشيـة، واصًفـا القصف بأنه 

مـرر". "غر 

َمن المسؤول عن القصف؟
عـن  مسـؤوليتها  جهـة  أي  تعلـن  مل 

مغاويـر  "جيـش  مقـرات  اسـتهداف 
مل  الـدويل  التحالـف  أن  كـام  الثـورة"، 
يصـدر أي توضيـح رسـمي بخصـوص 
هـذا  كتابـة  وقـت  حتـى  ااًلسـتهداف، 
التقريـر، وجـاءت التريحات ملتبسـة، 

رويس. دور  إىل  تشـر  أنهـا  إاًل 
أن  غربيـة،  إعالميـة  تقاريـر  وذكـرت 
القـوات الروسـية هي من نفـذت الهجوم 
عـىل قاعـدة "التنـف"، بعـد أن أخطرت 
عـدم  آليـة  عـر  األمريـي  الجيـش 
التصـادم املعمـول بهـا بـني الطرفني يف 

سـوريا منـذ سـنوات.

روسيا أخطرت األمريكيين
 )BBC( مراسـلة هيئة اإلذاعـة الريطانية
نفيسـة كوهنـورد، قالـت يف تغريدة عر 
16 مـن حزيـران  موقـع “تويـرت”، يف 
عسـكري  مصـدر  عـن  نقـاًل  الحـايل، 
نبّـه  الـرويس  “الجيـش  إن  ه،  تسـمِّ مل 

جويـة  غـارات  مـن  الـدويل  التحالـف 
سـتنفذ عـىل مواقـع لـ)مغاويـر الثورة( 

التنـف”. منطقـة  يف 
وأضافـت كوهنورد أن القصـف جاء “رًدا 
عـىل زرع مقاتلـني من )مغاويـر الثورة( 
قنبلـة يف أحـد الطرقات، تسـببت بوقوع 
قتـىل وجرحـى بـني صفوف عسـكريني 

روس”.
عـن  نقلـت  "CNNاألمريكيـة   " شـبكة 
أمريكيـني قولهم،  مسـؤولني عسـكريني 
سـابق،  وقـت  يف  حـذرت،  روسـيا  إن 
ستشـن  أنهـا  مـن  األمريـي  الجيـش 
رضبـات جويـة ضـد فصيـل "مغاويـر 

الثـورة".
وبناء عىل ذلـك، قامت القـوات األمريكية 
املوجـودة يف قاعـدة "التنـف" بتحذيـر 
برعـة  الثـورة"  "مغاويـر  مقاتـي 
لتحريـك مواقعهـم، والتأكـد أيًضـا مـن 
عـدم وجـود قـوات أمريكيـة يف الجوار، 

بحسـب ما ذكـره املسـؤولون األمريكيون 
عـىل  يكـن  مل  أنـه  مؤكديـن  للشـبكة، 
القـوات األمريكيـة التحـرك ألنهـا كانـت 

الكفاية. بعيـدة مبـا فيـه 

"بعث رسالة"
إن  قـال  األمريكيـني  املسـؤولني  أحـد 
الـروس قد حققـوا، عىل األرجـح، هدفهم 
املتمثـل يف "بعـث رسـالة" إىل الواًليات 
الهجـوم  بإمكانهـم  أن  املتحـدة مفادهـا 

دون القلـق مـن ااًلنتقـام.
ووفًقـا ملا نقلتـه ""CNN عن املسـؤولني 
األمريكيـني، فقـد زعـم الـروس أن قوات 
"مغاويـر الثورة" نفـذت هجوًمـا بقنبلة 
ُزرعت عـىل جانـب الطريق ضـد القوات 

الروسية.
وأشـارت الشـبكة إىل أن الواًليات املتحدة 
تعتقـد أن ذلـك مل يحـدث، وأن الـروس 
زعمـوا ذلك كسـبب لشـن غـارات جوية.

رد روسي انتقامي
الباحـث واملحلـل العسـكري العميـد عبد 
اللـه األسـعد، قـال يف حديـث إىل عنـب 
بلـدي، إنـه "نتيجـة لوجـود أكـرث مـن 
400 قاعدة عسـكرية أجنبية يف سـوريا، 
وعـدم تحصـني األجـواء السـورية مـن 
أحيانًـا  نسـمع  أشـكاله،  بـكل  الطـران 
أن القصـف عـىل موقـع مـا تم مـن قبل 

طـران مجهـول".
وعـن إمكانيـة أن تكون القوات الروسـية 
هـي مـن قصفـت قاعـدة "التنـف"، ذكر 
األسـعد أن هنـاك احتـكاكًا بـني فصيـل 
الروسـية  والقـوات  الثـورة"  "مغاويـر 

املنتـرشة يف الباديـة السـورية.
وأوضح أن القـوات الروسـية عندما تقيّم 
خسـائرها يف تلـك املنطقـة، فيمكـن أن 
تحّمـل "مغاوير الثورة" املسـؤولية، وهو 
مـا حـدث غالبًـا يف الحادثة األخـرة، إذ 
ألغاًمـا  زرع  الفصيـل  أن  روسـيا  تزعـم 

صمت الفصائل ودورها

إنزال "جّب الّدم".. 
هل أهدت تركيا "الوالي" 

الكردي لألمريكيين

 قصف "التنف".. 
رسالة تصعيد روسية في بريد األمريكيين

https://www.enabbaladi.net/archives/582697
https://www.enabbaladi.net/archives/582692
https://www.enabbaladi.net/archives/582697
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الهاشـمي القـريش"، باإلضافـة إىل 13 
شـخًصا عـىل األقـل، بينهم سـتة أطفال 

وأربـع نسـاء.
قـوات  تنفيـذ  سـبقها  العمليـة  هـذه 
التحالـف إنـزااًًل جويًـا يف ترشين األول 
2019، يف "عمليـة خاصة" اسـتهدفت 
"أبـو  حينهـا،  "الدولـة"  تنظيـم  قائـد 
باريشـا  قريـة  يف  البغـدادي"،  بكـر 

إدلـب. شـاميل 

الفصائل   صمت 
صمـت وتأخـر تعليق فصائـل املعارضة 
سـيام  اًل  جـداًًل،  أثـار  العمليـات  عـىل 
بالنظـر إىل سـطوتها األمنيـة ونفوذها 
العسـكري يف املنطقـة، إىل جانب قرب 

العمليـات مـن الحـدود الرتكية
كـام حظيـت عمليـات اإلنـزال بصخـب 
عديـدة  فعـل  وردود  واسـع،  إعالمـي 
وبيانـات  محليـة  بشـهادات  تجلـت 
للقـوات املنفـذة للعمليـة، إذ دامئًـا مـا 
قيـادات  اسـتهداف  عمليـات  ترتافـق 
بـارزة  "جهاديـة"  تنظيـامت  مـن 
بتغطيـة إعالميـة واسـعة، سـواء عـر 
أمريـي  ضابـط  عـن  صـادر  بيـان 
رفيـع الرتبـة، أو كلمة مصـّورة لإلدارة 
مـن  أحداثًـا  تسـتغل  التـي  األمريكيـة 

الـرأي  أمـام  لرتويجهـا  النـوع  هـذا 
العـام األمريـي عىل أنهـا "إنجازات"، 
العمليـات  هـذه  معظـم  وصـف  بعـد 

والدقيقـة". بـ"الخاصـة 
مناطـق  يف  اإلنـزال  عمليـات  ونُفـذت 
سـيطرة فصائـل املعارضـة التـي تكرث 
املقاتلـة،  العسـكرية  الفصائـل  فيهـا 
"هيئـة  سـيطرة  مناطـق  يف  سـواء 
تتـامىش  وفصائـل  الشـام"  تحريـر 
مـع سياسـتها يف إدلـب وأريـاف حلب 
مناطـق  يف  أو  وحـامة،  والالذقيـة 
حيـث  الوطنـي"،  "الجيـش  سـيطرة 
نُفـذت عمليـة اعتقال "القيـادي" هاين 

الكـردي.
غـاب التعليـق الرسـمي، بشـقيه املدين 
"الجيـش  مـن  سـواء  والعسـكري، 
الوطنـي" أو مـن قبل مظلته السياسـية 
عـىل  املؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 
فيهـا  اعتقلـت  التـي  اإلنـزال  عمليـة 
الكـردي،  التحالـف "القيـادي"  قـوات 
بينـام طّوقـت "فرقـة السـلطان مراد" 
مـكان  الوطنـي"  لـ"الجيـش  التابعـة 
اإلنـزال بريـف جرابلـس شـاميل حلب، 

املنطقـة. إىل  الدخـول  ومنعـت 
صمـت "الجيـش الوطنـي" اًل يختلـف 
الشـام"  "تحريـر  تفاعـل  عـن  كثـرًا 

مـع عمليـة قتـل القيـادي "القـريش" 
يف  "الهيئـة"  تأخـرت  إذ  بأطمـة، 
تعليقهـا عـىل العملية، لتنـرش معرفات 
واسـتنكار  إدانـة  بيـان  منهـا  مقربـة 

العمليـة.  يف  املدنيـني  ملقتـل 
بيانهـا  يف  الشـام"  "تحريـر  ونفـت   
الصـادر بعـد ثالثـة أيـام مـن اإلنـزال 
أو  حدوثهـا،  قبـل  بالعمليـة  معرفتهـا 
كـام  املـكان،  يف  القاطنـني  معرفـة 
ظهـرت حينهـا ردود فعـل سـاخرة من 
قبـل األهايل وبعـض الفصائـل البعيدة 
الشـام"،  عن مناطـق سـيطرة "تحرير 
مـن  بلـدي  عنـب  رصدتـه  مـا  وفـق 
تعليقـات عـر "فيـس بـوك" عـىل ما 

ُوصـف بـ"صمـت الهيئـة". 
يف  املتخصـص  السـوري  الباحـث 
عبـد  الدكتـور  الدينيـة  الحـركات 
الرحمـن الحـاج، أوضـح لعنـب بلـدي 
أن مكسـب الفصائل يكمـن يف صمتها، 
إذ اًل تفصـح عـن دورها، وتـرف هذا 
وتعزيـز  برتكيـا  عالقتهـا  يف  الـدور 
"املحـررة"،  املناطـق  يف  دورهـا 
فاإلفصـاح عـن دورهـا قـد يـؤدي إىل 
ضـد  نشـاطها  وعرقلـة  اسـتهدافها 

مسـتقباًل.  "الدولـة"  تنظيـم 
"هيئـة  أن  الحـاج،  الدكتـور  ويـرى 

األهـم  الـدور  لعبـت  الشـام"  تحريـر 
عـىل األرض يف نجـاح عمليـات اإلنزال 
يف  "الدولـة"  تنظيـم  قـادة  واغتيـال 

إدلـب.

هدية للواليات المتحدة
نقـاط القـوات الرتكيـة املنتـرشة بكرثة 
والرشقـي،  الشـاميل  حلـب  ريفـي  يف 
وقـرب مـكان عمليـة اعتقـال الكـردي 
مـن الحـدود الرتكيـة، عوامل سـاعدت 
ألي  اإلنـزال  عمليـة  تعـرّض  عـدم  يف 

محاولـة إجهـاض أو إعاقـة.
يوجـد دور رئيـس لرتكيـا، واًل شـك أن 
الفصائـل السـورية يف مناطق الشـامل 
املوضـوع  هـذا  يف  تتعـاون  جميعهـا 
بحسـب  "الدولـة"(،  تنظيـم  )ضـد 
الدكتـور الحـاج، الـذي يـرى أن تركيـا 
"التحالـف"  مـع  تنسـق  التـي  هـي 
أن  إىل  أقـرب  وهـي  اإلنـزال،  عمليـات 
تكـون "هدايـا لـإلدارة األمريكيـة" من 

بحتـة". أمنيـة  "عمليـة  تكـون  أن 
فيهـا  قُتـل  التـي  باريشـا  وتبعـد 
خمسـة  مـن  أقـل  "البغـدادي" 
الرتكيـة،  الحـدود  عـن  كيلومـرتات 
قـرب معـر "بـاب الهـوى" الحدودي، 
يف حـني تبعـد أطمـة التـي قُتـل فيهـا 

"القـريش" حـوايل ثالثـة كيلومـرتات 
أيًضـا.  الرتكيـة  الحـدود  عـن 

أمـا قريـة الحيمـر التـي اعتُقـل فيهـا 
الحـدود  عـن  فيفصلهـا  الكـردي، 
الرتكيـة نحـو أربعـة كيلومـرتات فقط.

بإمـكان  أن  أوضـح  الحـاج  الباحـث 
تركيـا تنفيـذ هـذه العمليـات لوحدهـا، 
عـىل  العسـكري  حضورهـا  إىل  اًلفتًـا 
معهـا،  الفصائـل  وتعامـل  األرض 
لتنفيـذ مثل هذه  وامتالكهـا اإلمكانـات 
العمليـات، لكنهـا تهديهـا لألمريكيـني، 

سياسـيًا. لترفهـا 

طائـرات  تعـرض  عـدم  ويعتـر 
وفـق  اشـتباك،  ألي  "التحالـف" 
الدكتـور الحـاج، مؤرًشا عـىل أن مكان 
وجـود القيـادي الكردي اًل ميثـل معقاًل 
للتنظيـم تُدار منـه عمليـات يف مناطق 
سـيطرة "قسـد"، بقـدر مـا كان مكانًا 

األنظـار. عـن  التـواري  أو  لالختبـاء 
األمنـي  فالتنسـيق  ذلـك،  إىل  إضافـة 
وفصائـل  تركيـا  بـني  العـايل 
املعارضـة السـورية مـن جهـة، وتركيا 
و"التحالـف" مـن جهـة أخـرى، لعـب 
دوًرا رئيًسـا يف تأمـني عمليـات اإلنزال 
الحـاج. الدكتـور  بحسـب  وإنجاحهـا، 

ألحقـت أرضاًرا ماديـة وبرشيـة بصفوف 
الروسـية. القوات 

األسـعد أشـار إىل أن القرار الرويس بشن 
غـارات جويـة عـىل مواقـع لـ"مغاويـر 
الثـورة"، مـا هـو إاًل رد انتقامي ورسـالة 
القـوات  مـن  ااًلقـرتاب  لعـدم  للفصيـل 
النظـام  قـوات  تشـارك  التـي  الروسـية 
وامليليشـيات اإليرانيـة العمـل يف الباديـة 

السـورية.

الخط األحمر لقواعد االشتباك
وبحسـب ما قاله األسـعد، اًل تعطي روسيا 
شـأنًا كبـرًا ألي قصـف يسـتهدف قوات 
النظـام أو حتـى التشـكيالت املدعومة من 
قبلها يف سـوريا، يف حـني أن لديها خطًا 
أحمـر اًل تقبـل تجـاوزه يتمثـل بقصـف 
روسـية  قـوات  فيـه  توجـد  موقـع  أي 
نظاميـة، كقاعدة "حميميم" الروسـية يف 
الالذقية، ومطار "القامشـي" العسـكري 
يف الحسـكة، وغـر ذلك مـن املواقع التي 

تضـم قوات روسـية.
ويف حـال اسـتهداف القـوات الروسـية، 
يكـون الـرد فوريًا، ويف هـذه الحالة تغّر 
روسـيا قواعـد ااًلشـتباك، وفـق األسـعد، 
الـذي يـرى أن تغـّر قواعد ااًلشـتباك بني 
القـوات األمريكية والروسـية يف سـوريا 
الـرويس لـ"مغاوير  بسـبب ااًلسـتهداف 

الثـورة" ليـس باألمر الـوارد.
القـوات  أن  األسـعد  اعتـر  باملقابـل، 

األمريكيـة مـن املمكـن أن تغـّر قواعـد 
ااًلشـتباك إذا تعرضـت ألي احتـكاك ميس 
أمنهـا، لذلك تقوم دامئًا بإرسـال إشـارات 
ورسـائل احرتازيـة لعـدم ااًلقـرتاب مـن 
قواعدهـا يف سـوريا، من خالل اسـتقدام 
التعزيـزات، وإجراء املناورات العسـكرية.

قصف سابق على "التنف"
واًل تعتـر هذه املرة األوىل التي تُسـتهدف 
فيهـا القاعـدة األمريكية مبنطقـة التنف، 
 ،2021 األول  ترشيـن  يف  تعرضـت،  إذ 
لقصـف صاروخـي مل يسـفر عـن وقوع 

إصابات.
القيـادة  يف  عسـكري  مسـؤول  وقـال 
قاعـدة  إن  حينهـا،  األمريكيـة  الوسـطى 
صاروخـي  لقصـف  تعرضـت  “التنـف” 
أن  إىل  مشـرًا  إصابـات،  وقـوع  دون 
قيـام  يف  تشـتبه  األوليـة  التقديـرات 
ميليشـيات مدعومة من إيران باسـتهداف 

القاعـدة.
ويف قوت اًلحق من الشـهر نفسـه، رصح 
مسـؤولون أمريكيون أن إيـران كانت وراء 
هجـوم الطائـرات مـن دون طيـار عـىل 

“التنف”. قاعـدة 
 ”POLITICO“ صحيفـة  وأفـادت 
إيـران  أن  تعتقـد  أمريـكا  أن  األمريكيـة، 
قدمـت املـوارد وشـجعت عـىل الهجـوم، 
لكـن الطائـرات املسـّرة مل يتـم إطالقهـا 

مـن إيـران.

كانـت طائـرات  إنهـا  املسـؤولون  وقـال 
إيرانيـة مـن دون طيـار، ويبـدو أن إيران 
أن  إىل  مشـرين  اسـتخدامها،  سـّهلت 
الهجـامت شـملت مـا يصـل إىل خمـس 
بالعبـوات  محّملـة  مسـّرة  طائـرات 
الناسـفة، وأنهـا أصابـت كاًل مـن الجانب 
األمريـي مـن ثكنـة “التنـف”، والجانب 
املعارضـة  قـوات  فيـه  توجـد  الـذي 

السـورية.
 ،2021 األول  كانـون  مـن   17 ويف 
الجـو  لسـالح  تابعـة  طائـرة  أسـقطت 
امللـي الريطاين طائرة مسـّرة اعترتها 
قاعـدة  يف  التحالـف  لقـوات  تهديـًدا 

“التنـف”.
وقالـت وزارة الدفـاع الريطانيـة حينها، 
إن طائـرة من القـوات الجويـة امللكية من 
طـراز “تايفون” أسـقطت طائرة مسـّرة 
شـّكلت تهديـًدا لقـوات التحالـف الدويل 

“التنف”. قاعـدة  يف 

 24 بعـد  عـىل  ”التنـف”  قاعـدة  وتقـع 
كيلومـرتًا مـن الغـرب من معـر “التنف” 
)الوليـد( عنـد املثلث الحدودي السـوري- 
العراقـي- األردين، يف محافظـة حمـص.
أجنبيـة  قاعـدة عسـكرية   597 وتنتـرش 
يف سـوريا، بحسـب دراسـة أعدهـا مركز 
“جسـور للدراسـات” نهاية عـام 2021، 
وتعتـر حصـة حمص مـن هـذه القواعد 

إيراين. أغلبهـا  51 قاعـدة 

قائد “جيش مغاوير الثورة” العميد مهند الطالع مع عدد من عناصره في موقع االستهداف 
الذي تعرض له أحد مقرات الفصيل العسكري- 16 حزيران 2022 )مغاوير الثورة/ فيس بوك(

شاركت في عملية اإلنزال طائرتا نقل جنود 
من نوع "Chinook"، وست حوامات من نوع 

.)black huk( "بالك هوك"
يحوي المنزل عائلة مكونة من ثالثة رجال إلى 
جانب نساء وأطفال، يعملون بنقل المحروقات 

عبر الصهاريج مع شركة الوقود العاملة في 
المنطقة.

اعتقلت قوات "التحالف" ثالثة أشخاص رجال، 
وليس فقط المدعو هاني أحمد الكردي 

)والي الرقة(.
ُعثر على باقي أفراد العائلة مربوطي األيدي 

بين أشجار الزيتون القريبة من المنزل.

مصدر خاص في "الجيش الوطني" 

)lockheedmartin( "طائرة هليكوبتر أمريكية من نوع "بالك هوك
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الرقة- حسام العمر     

عاًمـا(،   44( القّشـاط  صالـح  حـاول 
مـزارع من قريـة الصالحية بريـف الرقة 
الرشقـي، اتخـاذ عـدة إجـراءات يف وقت 
أن تسـهم يف  منهـا  يتوقـع  كان  مبكـر 

زيـادة إنتاجيـة محصولـه مـن القمـح.
وقـال صالـح لعنـب بلـدي، إنـه زاد من 
كميـة السـامد الكياموي مبعـدل النصف 
خـالل دورة موسـم القمـح، ليضـع يف 
الدونـم الواحـد 75 كيلوغراًمـا يف حـني 
كان يضـع نحـو 50 كيلـو يف كل عـام، 

إىل جانـب زيادة عـدد "الريـات"، ولكن 
ذلـك كلـه مل يـأِت نتيجـة، فخابـت آمال 
املـزارع، إذ أنتـج هكتار القمـح كمية أقل 

مـن املعتاد سـنويًا.
وقـال مزارعـون يف ريـف الرقـة التـي 
تسـيطر عليهـا "اإلدارة الذاتية" لشـاميل 
ورشقـي سـوريا، إن إنتاجيـة القمح لهذا 
العـام انخفضت مبعـدل الثلـث، لترتاوح 
إنتاجيـة الدونـم الواحد بـني 200 و400 
يف  تزيـد  كانـت  أن  بعـد  كيلوغـرام، 
كيلوغـرام   500 السـابقة عـىل  األعـوام 

املسـاحة. لذات 

زرع  الحـايل،  القمـح  موسـم  وخـالل 
الفالحـون يف شـاميل ورشقـي سـوريا، 
ومـن ضمنهـم فالحـو الرقة، نحـو ثالثة 
ماليـني دونـم، وهـذه املسـاحة مرويـة 
بالكامـل، ومعظمهـا يـروى مبيـاه نهـر 
وقنـوات  "البليـخ"  ورافـده  "الفـرات" 

الـري الصـادرة عنهـام.
 38( العـاين  املحسـن  عبـد  وأشـار 
عاًمـا(، وهـو مـزارع مـن قريـة حزمية 
"اإلدارة  أن  إىل  الشـاميل،  الرقـة  بريـف 
الذاتيـة" تأخرت كثرًا يف تقديم السـامد 
واملحروقـات للمزارعـني، ورغـم ذلك فإن 

أغلـب املزارعـني اشـرتوا هذه املـواد، ومل 
ينتظـروا "اإلدارة"، عىل أمـل أن تعوضهم 
إنتاجيـة املوسـم عـن املصاريـف الزائـدة 
التـي وضعوها، بحسـب مـا رصدته عنب 

. ي بلد
واعتر عبد املحسـن أن الزراعـة يف أرياف 
الرقـة ومعظـم مناطـق شـاميل ورشقـي 
سـوريا تعيـش "أصعب" أيامهـا، وتحتاج 
إىل زيـادة اإلمكانـات والجهـود املبذولـة، 
تديـر  التـي  السـلطات  قبـل  سـواء مـن 
املنطقـة، أو املنظـامت الدوليـة التـي تنفذ 
بعض املشـاريع الزراعيـة وتدعم املزارعني.

تغيرات مناخية أسهمت بضعف اإلنتاج
املهنـدس الزراعـي حسـني الرجـب من 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الرقـة،  مدينـة 
التغـرات املناخيـة الحاصلـة خالل هذا 
العـام، أسـهمت بخفض إنتاجية موسـم 
القمـح يف الدونـم الواحـد باملقارنة مع 

السابقة. السـنوات 
موجـات  أن  إىل  املهنـدس  وأشـار 
التـي  الهوائيـة  والعواصـف  الـرودة 
عرقلـة  أسـهمت يف  املنطقـة،  شـهدتها 
القمـح خـالل فـرتة منـو  منـو حبـات 
نوعيـة  تحـدد  التـي  اللبنـي،  الطـور 
لآلفـات  ومقاومتهـا  ووزنهـا  الحبـة 

لزراعيـة. ا
وحّمـل املهنـدس الزراعـي أيًضـا رداءة 
واملبيـدات  البـذور  نوعيـات  بعـض 
قلـة  مشـكلة  مـن  جـزًءا  الحرشيـة 
هـذه  بعـض  أن  معتـرًا  اإلنتاجيـة، 
مـع  تتوافـق  اًل  والبـذور،  املبيـدات 
شـاميل  مناطـق  يف  املنـاخ  طبيعـة 
ورشقـي سـوريا، وأغلبهـا تـم تهجينـه 

أخـرى. ملناخـات  وصناعتـه 
ويف 25 مـن نيسـان املـايض، حـذرت 
"لجنـة الزراعـة والـري" يف "مجلـس 
حـرشة  انتشـار  مـن  املـدين"  الرقـة 
"السـونة"، التـي تهدد بتلـف محصول 
املزارعـون  يسـتعمل  مل  إذا  القمـح 

املناسـبة. املبيـدات 
عـن  بـرس"  "نـورث  وكالـة  ونقلـت 
حمود الخلـف، رئيس "مكتـب الوقاية" 
يف "لجنـة الزراعـة والـري" قولـه، إن 
املنطقـة تشـهد انتشـاًرا واسـًعا لحرشة 
تتسـبب  أن  املمكـن  ومـن  "السـونة"، 
عـىل  مبـارش  بـرر  الحرشيـة  اآلفـة 

القمـح. سـنابل 
يف  القمـح  رشاء  تسـعرة  وُحـددت 
الذاتيـة”  “اإلدارة  سـيطرة  مناطـق 
للكيلوغـرام  سـورية  لـرة  بــ2200 
الدرجـات،  لنظـام  وتخضـع  الواحـد، 
الشـعر  رشاء  سـعر  ُحـدد  بينـام 
للكيلوغـرام. سـورية  لـرة  بــ1600 

"السونة" والبذور وتأخر السماد 
تخفض قمح الرقة بمعدل الثلث

طفل يلهو أمام بئر ماء في مدينة إدلب شمال غربي سوريا- 6 من حزيران 2022 )عنب بلدي(

عنب بلدي- ريف إدلب الغربي  

الغـريب،  إدلـب  شـهدت مناطـق ريـف 
نهـر  حـوض  سـهول  خصوًصـا 
"العـايص" املمتـدة مـن بلـدة دركوش 
سـقاية  بطـرق  تحـواًًل  عزماريـن،  إىل 
املزروعـات منـذ بدايـة العـام الحـايل.
اسـتغنت أغلبيـة املزارعـني عن السـقاية 
باملحـركات التي تحتـاج إىل الديزل، بعد 
املحروقـات،  بأسـعار  الكبـر  التضخـم 
وفـرق سـعر رصف العمـالت مـع تحول 
أغلبيـة التعامـالت اليوميـة يف محافظة 
الرتكيـة يف حزيـران  اللـرة  إىل  إدلـب 
عـام 2020 من قبـل حكومـة "اإلنقاذ" 

هناك. العاملـة 
بدأت أغلبيـة املزارعني يف بلـدة دركوش 
الشمسـية  الطاقـة  منظومـات  بـرشاء 
رصدتـه  مـا  بحسـب  بالـري،  الخاصـة 
انعـدام تكلفـة  بلـدي، نظـرًا إىل  عنـب 
الـري باسـتخدامها، باإلضافـة إىل أنهـا 
تعمـل عـىل طاقـة طبيعية طـوال النهار 

مـن رشوق الشـمس وحتـى غروبهـا.

مشاريع للري توقفت بسبب النزاع
كان السـهل املمتـد مـن مـزارع دركوش 

مبـرشوع  مرويًـا  عزماريـن  وحتـى 
قبـل  املزارعـني  إن  كلـه، حتـى  يغطيـه 
محـركات  يعرفـوا  مل  املـرشوع  توقـف 
الضـخ مطلًقـا بـل كان املـرشوع كافيًـا 

. للجميـع
نهـر  مـن  امليـاه  املـرشوع  يضـخ 
"العـايص" يف منطقة الحفريـة تحديًدا 
امليـاه  تجميـع  يتـم  مرتفـع  مـكان  إىل 
فيه، ومـن ثم يتـم توزيعها عىل السـهل 
أسـبوعية،  وبـدورة  منتظـم  بشـكل 
بالخدمـات  مقارنـة  بسـيطة  وبرسـوم 
التـي يقدمها، لكـن هذا املـرشوع توقف 
يف بدايـة عـام 2012، ورُُسقـت جميـع 

معداتـه. 

"كنـا اًل نـأكل هم السـقاية مطلًقـا، كان 
بـرأس  الـذي  اللولـب  نفتـح  أن  مجـرد 
أرضنـا يأتينـا املاء فـوًرا، مل نكـن نحتاج 
لتشـغيل املحـرك أو إصالحـه أو تزويده 
باملـازوت والزيـت، لكـن اليـوم صـارت 
السـقاية مكلفـة جـًدا، وأصبحنـا نخفف 
مـن السـقاية من مـرة يف األسـبوع إىل 
مـرة كل 15 يوًمـا، مـا أثّـر سـلبًا عـىل 
مواسـمنا"، وفق مـا قاله املزارع غسـان 

أحمـد )45 عاًمـا( لعنـب بلدي. 

غالء أسعار منظومات الطاقة 
الشمسية

املحروقـات،  ألسـعار  املتكـرر  ااًلرتفـاع 
بعـض  يف  عليهـا  الحصـول  وصعوبـة 
للتيـار  املسـتمر  وااًلنقطـاع  األحيـان، 
سـاعات  عـدد  زيـادة  مـع  الكهربـايئ 
التقنـني، دفـع أغلبية املزارعـني للبحث عن 
بدائـل لتأمـني الكهربـاء كأحـد احتياجات 

األساسـية. السـقاية 
لكـن يف نفـس الوقـت، فإن ارتفـاع تكلفة 
منظومـات الطاقـة الشمسـية يصّعب عىل 
أغلبيـة املزارعـني تأمينهـا، وفـق مـا قاله 
املزارع غسـان أحمد، فـ"الطاقة الشمسـية 
ممتـازة، لكـن تكلفتها عند الـرشاء يف املرة 
األوىل غاليـة، عـدا عن الصيانـة الدورية".
ترتاوح أسـعار منظومات الطاقة الشمسية 
بحسـب بُعد األرض عن نهـر "العايص" أو 
عن بـر املاء، فكلـام كان النهـر أبعد كانت 
التكلفـة أكـر، ومعظمهـا تبـاع بالـدواًلر 
األمريـي، وتبـدأ األسـعار من ألـف دواًلر 
وتبلـغ يف بعـض األوقـات 2500 دواًلر، 
تُدفـع ملـرة واحدة، ويتـم التشـغيل بعدها 
مـن دون تكلفة نهائيًـا، عدا األعطـال التي 

قـد تحـدث يف املنظومات. 
الشمسـية  الطاقـة  تكلفـة  أن  "صحيـح 

عاليـة، لكنهـا تُدفع ملـرة واحـدة، وبالتايل 
فهي أوفـر عىل املـدى البعيد مـن ااًلعتامد 
عـىل البنزيـن الـذي يزداد سـعره بشـكل 
متكـرر ومتسـارع"، وفـق ما قالـه املزارع 

األربعينـي.

مبادرات لحل المشكلة
عملـت عدة منظـامت عىل مشـاريع للري 
يف املنطقـة، وذلـك بتوزيـع منظومـات 
للطاقـة الشمسـية عـىل املزارعـني ضمن 
فئـة الدخـل املحـدود، فجمعت كل سـتة 
بسـاتني مـع بعضهـا، وأعطـت املزارعني 
منظومـات لتخفـف عنهـم عـبء التكلفة 

 . لية ملا ا
يف  بلـدي  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
بلـدة دركـوش، فـإن هنـاك عـدًدا كبـرًا 
مـع  اشـرتكوا  الذيـن  املزارعـني  مـن 
الطاقـة  منظومـات  رشاء  يف  جرانهـم 
الشمسـية، للتخفيـف من مثنهـا املرتفع، 
"فكـام يقولـون )الحمـل عـىل الجامعـة 
خفيـف("، وفـق مـا قالـه املـزارع خالد 
دركـويش )47 عاًمـا(، الـذي اشـرتك مع 

األربعـة. جرانـه 
"أشـرتك أنا وجـراين األربعـة مبنظومة 
طاقـة كبرة، يصبـح الدفع أقـل، وتكفينا 

كلنـا، حتـى بعد تركيـب املنظومـة رصنا 
نـزرع خـراوات صيفية، سـابًقا مل نكن 
نسـتطيع ذلـك، كنـا نخفف من السـقاية 
كثـرًا توفرًا للـامزوت"، بحسـب ما قاله 

املـزارع خالد.
ويف 31 مـن أيـار املـايض، رفعت رشكة 
“وتـد” للمحروقـات، العاملـة يف مناطق 
نفـوذ حكومـة “اإلنقـاذ” شـامل غـريب 
سـوريا، أسـعار املحروقـات واملشـتقات 
مسـبوقة  غـر  مسـتويات  إىل  النفطيـة 
يف محافظـة إدلب، مـررة ذلـك بارتفاع 

عامليًا. النفـط  أسـعار 
ووصـل سـعر ليـرت البنزيـن “مسـتورد 
وسـعر  سـنتًا،  و367  دواًلر  إىل  أول” 
أسـطوانة الغاز إىل 13 دواًلًرا و13 سنتًا، 
 952 “األورويب”  املـازوت  سـعر  وبلـغ 
سـنتًا، واملـازوت مـن النـوع “املحّسـن” 
“املكـرر”  املـازوت  676 سـنتًا، وسـعر 

572 سـنتًا.
الشمسـية  الطاقـة  منظومـة  وتحتـاج 
وجهـاز  وبطاريـات  وأسـالك  لـوح  إىل 
الكهربـاء  تنظيـم  عمليـة  عـن  مسـؤول 
وإدارة األحامل، يُعـرف بـ"إنفرتر"، وهو 
مـا يزيد مـن تكلفـة اعتامد ألـواح الطاقة 

الشمسـية كخيـار بديـل للمحروقـات.

منظومات مشتركة لتقليص التكاليف

ريف إدلب يتحول للرّي بالطاقة الشمسية

رجل يحمل كيًسا من القمح على ظهره- الرقة- 21 من حزيران 2021 )عنب بلدي- حسام العمر(
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عنب بلدي- دمشق     

"يـا بقعـد بالبيـت وبضيـع مسـتقبي، 
عمـري  وبضيـع  عالجامعـة  بـروح  يـا 
بالطرقـات"، هـذا مـا قالته سـلمى )22 
عاًمـا(، شـارحة مـا تعانيـه يف الطريـق 
الغوطـة  بلـدات  إحـدى  بيتهـا يف  مـن 
طريـق  عـىل  جامعتهـا  إىل  الرشقيـة 

املطـار.
رغـم الظـروف القاسـية التـي عاشـتها 
خـالل حصار الغوطـة، وظرفهـا الحايل 
الـذي يجرهـا عىل تـرك ابنتهـا الوحيدة 
التـي فقـدت والدها عند إحـدى قريباتها، 
يف  وقتهـا  يضيـع  أن  سـلمى  اختـارت 
عـىل  الحصـول  سـبيل  يف  الطرقـات 

الشـهادة الجامعيـة التـي تحلـم بها.
دمشـق  السـورية  العاصمـة  وتشـهد 
خطـوط  يف  وأزمـة  متزايـًدا،  ازدحاًمـا 
أعـداد  انخفـاض  جـراء  النقـل، 
"الرافيـس" والباصـات العاملـة عـىل 
الخطـوط، مـا يجعـل رحلة الطـالب إىل 
بحسـب  حقيقيـة،  مأسـاة  جامعاتهـم 

. صفهـم و

"أنت وحظك"
"أنـت وحظـك"، هـي القاعـدة الوحيدة 
الثابتـة يف مواصـالت دمشـق، والحـظ 
السـيئ حـني يكـون مـن نصيـب طالب 
يف كليـة عمليـة تتطلـب الـدوام، يعنـي 
املزيـد مـن التغيّـب عـن الجامعـة، وهو 
مـا يتسـبب بحرمـان الطالب مـن إحدى 
املواد الدراسـية، بحسـب ما قالته سـلمى 

بلدي. لعنـب 
بكليـة  طالبـة  وهـي  سـلمى،  تحتـاج 
الهندسـة بجامعـة "دمشـق"، إىل ثالثـة 
مقعـًدا(  بــ12  )حافلـة  "رُسافيـس" 
لالنتقـال بني بيتها والجامعة، وتسـتغرق 
مـدة زمنيـة تعتمد عـىل الحظ أيًضـا، إذ 
ميكـن أن تصـل إىل جامعتهـا يف بعض 
األيـام خالل سـاعة، بينـام قد يسـتغرق 
الطريـق سـاعتني يف أيام أخرى بحسـب 

توفـر "الرافيـس".
"قبـل يومـني بعـد حـوايل سـاعة مـن 

عـن  تراجعـُت  )الرفيـس(،  انتظـار 
الذهـاب إىل الجامعـة"، قالـت "رنيـم"، 
وهـي  أمنيـة،  ألسـباب  مسـتعار  اسـم 
مـع  اليوميـة  معاناتهـا  مـن  مسـتاءة 

املواصـالت.
وتلجـأ "رنيـم" يف كثـر مـن األحيـان 
للسـر عىل أقدامهـا من منزلهـا يف حي 
منطقـة  اإلعـالم يف  كليـة  إىل  العـدوي 
املـزة، بسـبب ااًلزدحـام الشـديد داخـل 
السـائقني  يدفـع  الـذي  "الرافيـس"، 
لتجاهـل طوابـر املنتظرين عنـد املواقف 

السـاحات. ويف 

وقت الذروة.. السائقون يفاقمون 
األزمة

تتفاقـم  والخميـس،  األحـد  يومـي  "يف 
طـالب  بسـبب  املواصـالت  أزمـة 
املحافظـات األخرى العائديـن إىل مدنهم 
األسـبوع،  نهايـة  عطلـة  يف  وبلداتهـم 
والعائديـن إىل الجامعـات يـوم األحـد"، 
قالت سـلمى واصفـة وقت الـذروة الذي 

ااًلنتظـار. يحتمـل سـاعات مـن 
صباًحـا  الثامنـة  السـاعة  وتعتـر 
التـي  األوقـات  مـن  عـًرا  والخامسـة 
تجعـل خيـار ااًلسـتغناء عـن املحـارضة 
سـاعات  مـن  أفضـل  لسـلمى  بالنسـبة 
انتظـار وسـيلة مواصـالت يف الطريـق، 
بينـام تنتظرهـا طفلتهـا الوحيـدة عنـد 

قريباتهـا. إحـدى 
عنـد  املواصـالت  أزمـة  وتفاقمـت 
سـاعات الـذروة نتيجـة تعاقـد سـائقي 
"الرافيـس" العامـة مـع مجموعات من 
الطـالب لنقلهـم بشـكل جامعـي ضمـن 
اشـرتاك شـهري، وفق مـا قالته سـلمى.

وليسـت سـلمى الوحيـدة التـي تضحـي 
بدوامهـا الجامعـي بسـبب عجزهـا عـن 
العثـور عـىل وسـيلة مواصـالت تنقلهـا 
إنهـا  "رنيـم"،  قالـت  إذ  جامعتهـا،  إىل 
يف صبـاح اليـوم الـذي تحدثـت فيه مع 
عنـب بلـدي، وبعد سـاعة مـن ااًلنتظار، 

قـررت العـودة إىل منزلهـا.
وأشـارت سـلمى إىل أن كليتهـا األدبيـة 
عـن  بالتغيّـب  أكـر  مرونـة  تعطيهـا 

محارضتهـا، بينـام يعـاين مئـات طالب 
الكليـات العلميـة من احتاملية رسـوبهم، 
بسـبب الغيابات املتكـررة يف جامعات اًل 
تراعـي ظـروف الطـالب رغـم أنهـا جزء 

مـام يعيشـونه، بحسـب سـلمى.

 الطالبات يعانين مرتين
نقـف  الداخـي  النقـل  حافـالت  "يف 
بأجسـاد متالصقـة مـن فـرط ااًلزدحام، 
ميـس  أكـر  ألذى  بوابـة  يكـون  مـا 
إىل  اًلفتـة  "رنيـم"،  قالـت  الطالبـات"، 
باسـتمرار  يتكـرر  حـدث  التحـرش  أن 
ينتقلـن  اللـوايت  الطالبـات  حيـاة  يف 

العامـة. باملواصـالت 
مـن  العديـد  الحـوادث  هـذه  ودفعـت 
إىل  الصعـود  تجنـب  إىل  الفتيـات 
الحافلـة وحدهـن، مـا خلق أزمـة جديدة 
تقـف عائًقـا يف طريـق وصولهـن إىل 

. تهـن معا جا
وجـوه  جميًعـا،  لنـا  مؤذيـة  "املشـاهد 
الفتيـات اللـوايت اًل يدركـن أن الصمـت 
مؤملـة،  الحالـة  هـذه  يف  خيـاًرا  ليـس 
الصمـت  أن  حقيقـة  هـذا  إىل  يضـاف 
مـن  للمزيـد  أخـر  ضـوًءا  يعطـي 
مرتكبـي هـذه األفعـال املشـينة"، تابعت 

"رنيـم".
وتتفـق سـلمى مـع "رنيـم"، إذ قالـت إن 
"هـذه املواقـف يف بلـد اًل قانـون يحمـي 
فيـه، تتطلّـب صوتًـا قويًـا وإناثًـا يدركن 
الفرق بـني أن يكّن الضحايـا أو املذنبات".

بدائل ال تلبي الحاجة
منـذ سـنوات،  املمتـدة  األزمـة  يف ظـل 
بدائـل  عـىل  العثـور  الطـالب  يحـاول 
إىل  اليومـي  طريقهـم  عليهـم  تهـّون 
الجامعـة وتقلـل مـن سـاعات ااًلنتظار.

وتحـاول "رنيـم" العثور عـىل مجموعة 
مـن الفتيـات اللـوايت ينتظـرن الحافلة، 
لتسـتقل معهـن سـيارة أجرة يتقاسـمن 
عـبء  عائلتهـا  عـن  لتخفـف  أجرتهـا، 
تكلفـة ركوب سـيارة األجـرة، حيث تصل 
إىل عـرشة آاًلف لرة سـورية مـن منزلها 

إىل كلّيتهـا، وفـق قولها.

وأضافـت "رنيـم" أن هـذا الخيـار ليس 
السـيارات  إن سـائقي  إذ  متاًحـا دامئًـا، 
غالبًا مـا يرفضون هـذا الخيـار باعتباره 

غـر مربـح بالنسـب لهم.
كـام تحـاول يف بعـض األيـام مرافقـة 
عائلتـه  متلـك  الـذي  أقاربهـا  أحـد 
الخيـار  هـذا  لكـّن  خاصـة،  سـيارة 
يخدمهـا ليومـني شـهريًا عـىل األكـرث، 
بسـبب اختـالف مواعيـد الـدوام وأزمـة 

دمشـق. تشـهدها  التـي  املحروقـات 
تكـون  أن  اختـارت سـلمى  املقابـل،  يف 
مجموعـات  إحـدى  ضمـن  أشـهر  قبـل 
الطـالب الذين يتعاقدون مـع "رُسفيس" 
بأجـرة شـهرين، وفق مـا قالته، مشـرة 
إىل أن السـائق الـذي كان يطلـب أجـوًرا 
شـهريًا  األجـر  ويعـّدل  منطقيـة  غـر 
حسـب رغبتـه، أخرهـا واملجموعـة التي 
كانـت تشـرتك معها يف منتصف نيسـان 
املـايض أنـه تعاقد مـع مجموعـة أخرى 
دفعـت ضعـف املبلـغ، بحسـب مـا قالته 

سـلمى نقـاًل عن السـائق.

أزمة مواصالت ومحروقات
أزمـة  النظـام  سـيطرة  مناطـق  تشـهد 
مواصـالت جرّاء قلـة كميـات املحروقات 
التـي متنع سـائقي وسـائل النقـل العام 
مـن العمل مـع ضعـف مخصصاتهم من 

لوقود.  ا
9 مـن  وامتنعـت محافظـة دمشـق، يف 
حزيران الحايل، عـن تزويد "الرافيس" 
مبادة املـازوت يومـي العطل األسـبوعية 
)الجمعـة والسـبت(، مـع اسـتمرار أزمة 
املحروقات، وسـط وعـود مل تُنفـذ كانت 
تنص عـىل أن يجري تعويـض املواطنني 
بـ"تسـير  "الرافيـس"،  غيـاب  عـن 
باصـات للنقل الداخي بعـدد 200 باص 
عـىل مـدار السـاعة خـالل يوم السـبت، 

إىل جانـب باصـات القطـاع الخاص".
يف املقابـل، قـال مديـر النقـل الداخـي 
إن محافظـة  بدمشـق، موريـس حـداد، 
دمشـق متتلـك 100 بـاص نقـل للقطاع 
الخـاص،  العـام، و130 باًصـا للقطـاع 
العـدد يومـي  لكـن تـم تخفيـض هـذا 

فقـط  باًصـا   60 إىل  والسـبت  الجمعـة 
الوقود". هـدر  لـ"منـع 

وأضـاف حـداد أن هنـاك أكـرث من سـتة 
دمشـق،  يف  "رُسفيـس"  و800  آاًلف 
مـا اعتـره عـدًدا "جيـًدا"، اًلفتًـا إىل أن 
املدينـة تحتـاج إىل حـوايل 500 بـاص 
نقـل داخـي لتخدميهـا، وفـق مـا نقلته 
إذاعة "شـام إف إم" املحليـة، يف 12 من 

حزيـران الحـايل.
وأرجـع حداد أزمة املواصـالت إىل ترب 
وبيعهـا  الخطـوط،  عـن  "الرافيـس" 
مخصصاتهـا مـن املحروقات يف السـوق 

السوداء.

"السونة" والبذور وتأخر السماد 
تخفض قمح الرقة بمعدل الثلث

دمشق.. 
أزمة المواصالت تحرم طالبات الجامعة من المحاضرات

 تزاحم الركاب لركوب "سرفيس" في أحد شوارع دمشق- 6 من حزيران 2022 )عنب بلدي(

**

"أنت وحظك"، هي 
القاعدة الوحيدة الثابتة 
في مواصالت دمشق، 

والحظ السيئ حين يكون 
من نصيب طالب في كلية 
عملية تتطلب الدوام، يعني 

المزيد من التغّيب عن 
الجامعة، وهو ما يتسبب 
بحرمان الطالب من إحدى 

المواد الدراسية
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ارتفعت أسـعار مشـتقات الحليب، مطلع 
حزيـران الحـايل، مـن األلبـان واألجبان 
يف محافظة درعـا جنويب سـوريا، تأثرًا 
برفـع التجـار أسـعار الحليـب مـن ألف 
و450 لـرة إىل ألف و600 لرة سـورية.

وينعكـس ارتفـاع أسـعار الحليـب عـىل 
القـوة  لضعـف  نتيجـة  املسـتهلكني 

لديهـم. الرشائيـة 
كـام اًل يحقق رفعها طموح مـريب املوايش 
بتحقيق األربـاح، إذ إنهم مضطـرون لرفع 
السـعر مبا يتناسـب مـع تكاليـف اإلنتاج 
وأهمها أسـعار العلف، لكن رفعهم للسـعر 

اًل يغطـي تكاليف مهنتهم.

األجبان واأللبان "تحّلق"
هـدى )25 عاًمـا(، تحفظـت عـىل ذكـر 
قالـت  أمنيـة،  ألسـباب  الكامـل  اسـمها 
لعنـب بلـدي، إن مـاديت الجـن واللبنـة 
صارتـا مـن املـواد الكامليـة عـىل مائدة 
اإلفطـار لعـدد مـن العائـالت املقيمة يف 
محافظـة درعـا التـي مل تعد قـادرة عىل 

مواكبـة أسـعارها.
ووصـل سـعر كيلـو الجـن إىل 12 ألف 
لـرة سـورية، وكيلـو اللبنـة إىل عـرشة 

آاًلف لـرة سـورية.
ارتفـاع أسـعار اللـن جعلهـا تلجـأ إىل 
وجبـات  يف  عليـه  اعتامدهـا  تقليـل 
الطعـام، أو حتـى يف إعـداد الطبخـات 
التـي تعتمـد بشـكل رئيـس عـىل اللن، 
اللـن  مـن  كيلوغرامـني  إىل  تحتـاج  إذ 
عـىل األقـل إلعداد هـذه الوجبـة، وهو ما 

يكلّـف خمسـة آاًلف لـرة.
محمـد )28 عاًمـا(، وهـو صاحـب محل 
لبيـع املـواد الغذائيـة يف مدينـة طفس، 
قـال لعنب بلـدي، إن أبرز أسـباب ارتفاع 
ارتفـاع  هـو  واألجبـان  األلبـان  أسـعار 

الحليب.  سـعر 
وأوضـح محمـد أن الطلـب عـىل مـادة 
الحليـب يـزداد صيًفا اًلسـتجراره من قبل 

"البوظة". معامـل 
لألسـعار  العـام  املسـتوى  ويشـهد 
ارتفاعـات متكـررة شـبه يوميـة، تطـال 
سـلًعا ومواد أساسـية وغذائيـة، تضاعف 
انعـدام القـدرة الرشائيـة للمواطنـني يف 

النظـام. مناطـق سـيطرة 
الـدواًلر  رصف  سـعر  ووصـل 
إىل  السـورية  اللـرة  أمـام  األمريـي 
موقـع  بحسـب  لـرة،   4000 نحـو 
بأسـعار  املتخصـص  اليـوم"  "اللـرة 

األجنبيـة. والعمـالت  الـرف 

فاتورة بيع الحليب تذهب لألعالف
يف كل صبـاح تجـوب سـيارات التجـار 
منـازل مـريب املـوايش لـرشاء الحليـب 
منهـم وتوريـده للمعامل، ويدفـع التاجر 
للمـريب مثن الحليـب بفاتورة أسـبوعية.
يجمـع زهـر )28 عاًمـا(، وهـو مـريب 
أبقـار يف محافظـة ردعا، قيمـة الفاتورة 
مقابـل  أسـبوعيًا  عليهـا  يحصـل  التـي 
بيعه للحليـب ويذهب بها لـ"جاروشـة" 
األعـالف، ليدفعها هنـاك متفاجئًا يف كل 
مـرة بغالء سـعر العلـف املوازي لسـعر 

. لحليب ا
وأوضـح زهـر )تحفـظ عىل ذكر اسـمه 
الكامـل ألسـباب أمنيـة(، أنه صـار يبيع 
فقـط،  األعـالف  مثـن  ليسـدد  الحليـب 
مشـرًا إىل أنـه يدفـع أكـرث مـن سـعر 

الحليـب الـذي يبيعـه.
بـذور  "كسـبة  كيلـو  سـعر  ووصـل 
القطـن" إىل ألفـني و400 لرة سـورية، 
وكيلـو الشـعر إىل ألفـني و200 لـرة، 
لـرة،  و500  ألفـني  إىل  الـذرة  وكيلـو 

لـرة. و200  ألفـني  إىل  والفـول 
واًل تقتـر تكاليـف تربيـة األبقـار عىل 
األعـالف فقـط، إذ يشـهد سـوق التـن 
ضعـف  بعـد  وخاصـة  أيًضـا،  ارتفاًعـا 
الحـايل  للعـام  القمـح  موسـم  إنتـاج 
وخـروج مسـاحات القمـح البعـي مـن 

اإلنتـاج. عمليـة 
وبحسـب املـريب، يحتـاج كل رأس بقـر 
سـنويًا إىل حـوايل 20 شـوااًًل مـن مادة 
وقـّدر  كيلـو(،   35 شـوال  )كل  التـن 
سـعره يف أثنـاء فـرتة الحصـاد بحوايل 

600 لـرة سـورية.
ومـن األمور التـي تزيـد معانـاة املربني 
أيًضا، عـالج املوايش يف درعـا، إذ اًل تقل 
معاينـة الطبيـب البيطـري عـن 20 ألف 

سـورية. لرة 
يف 26 مـن شـباط املـايض، أعلـن مدير 
الزراعـة  وزارة  يف  الحيـواين  اإلنتـاج 
بحكومة النظام السـوري، أسـامة حمود، 
فقدان الـرثوة الحيوانية يف سـوريا نحو 
بسـبب  قطيعهـا،  مـن   50% إىل   40%
األعـالف،  أسـعار  يف  العاملـي  ااًلرتفـاع 
إضافـة إىل العقوبـات ااًلقتصاديـة عـىل 

. م لنظا ا
وتحـدث حمود عـن وجود مشـكلة كبرة 
تهـدد جهـود ترميـم الـرثوة الحيوانيـة، 
عـىل  املربـني  قـدرة  بعـدم  تتمثّـل 
ااًلسـتمرار بعمليـة الرتبيـة، مـا يدفعهم 
لبيـع قسـم كبـر مـن قطعانهـم لتأمني 

القسـم اآلخـر. احتياجـات 

درعا.. 
الحليب بعيد عن المستهلكين وال يلبي طموح المربين

منتجات األلبان في أحد متاجر مدينة درعا جنوبي سوريا- 17 من حزيران 2022 )عنب بلدي- حليم محمد(

الحسكة- مجد السالم  

يف  العاملـون  املوظفـون  يـزال  اًل 
ينتظـرون  الذاتيـة"  "اإلدارة  مؤسسـات 
تنفيـذ قـرار زيـادة األجـور الـذي أُعلن 
عنـه يف نيسـان املـايض، بعـد اجتـامع 
املجلـس التنفيـذي لــ"اإلدارة الذاتيـة" 

سـوريا. ورشقـي  لشـاميل 
قضيـة  حينهـا،  املجتمعـون،  ناقـش 
العاملـني  وأجـور  الرواتـب  زيـادة 
يف  املعيـي  الواقـع  تحسـني  وكيفيـة 
و"حسـب  ااًلقتصاديـة،  الظـروف  ظـل 

واملتوفـرة". املتاحـة  اإلمكانيـات 
حتـى  يصـدر  مل  الزيـادة  قـرار  لكـن 
اآلن، رغـم مـرور شـهرين عـىل وعـود 

مسـؤويل "اإلدارة" التـي اكتفت برف 
فقـط،  سـورية  لـرة  ألـف   100 مبلـغ 
وملـرة واحدة، ُسـلمت مـع رواتب شـهر 
عيـد  مـن  أيـام  قبـل  املـايض  نيسـان 

املـايض. الفطـر 
حسـني شـاهني )35 عاًمـا(، موظف يف 
إحـدى مؤسسـات "اإلدارة الذاتيـة" قال 
زيـادة  عـن  اإلعـالن  إن  بلـدي،  لعنـب 
الرواتـب يف نيسـان املـايض كان خـرًا 
مفرًحـا للموظفـني، آملني أن تسـاعدهم 
الزيـادة يف مصاريفهـم، وتقيهـم ولـو 

بجـزء قليـل لهيـب األسـعار.
إاًل أن عـدم إقرار الزيـادة أوقع املوظفني 
عـىل  الديـون  تراكمـت  إذ  مبشـكالت، 
حسـني شـاهني، بحسـب قولـه، فـكان 

يسـتدين مقـرًرا وفـاء ديونه عند تسـلّم 
لزيادة. ا

 إضراب معلمي دير الزور ُحّل بوعود 
"كاذبة"

عاًمـا(، معلمـة مـن   28( النـارص  عـال 
ديـر الـزور، تعمـل يف إحـدى املـدارس 
التابعـة لــ"اإلدارة"، قالت لعنـب بلدي، 
إن معلمـي ديـر الزور نفـذوا إرضابًا عن 
الـدوام يف املـدارس، مطالبـني بزيـادة 
العـام  انتهـاء  قبـل  واألجـور  الرواتـب 

الـدرايس الحـايل.
وأوضحـت عـال أن اإلرضاب أوقـف بناء 
عـىل وعـود عـدد مـن املسـؤولني بـأن 
تتحقـق مطالبهـم حينهـا، لكـن املعلمني 

اًل يزالـون ينتظـرون الزيـادة حتى اليوم 
دون فائـدة، بحسـب قولهـا.

أقرّتهـا  الرواتـب  عـىل  زيـادة  وآخـر 
نيسـان  يف  كانـت  الذاتيـة"  "اإلدارة 
2021، مبعـدل %30 مـن قيمة الرواتب، 
وكان سـعر رصف الـدواًلر أمـام اللـرة 
لـرة   3200 حـوايل  حينهـا  السـورية 
سـعر  تجـاوز  بينـام  الواحـد،  للـدواًلر 
الـرف اليـوم حاجـز أربعـة آاًلف لرة 

الواحـد. للـدواًلر 

استقاالت بالجملة.. جوابها "مع 
الرفض"

عنر عامـل يف "قوى األمـن الداخي" 
اسـمه  ذكـر  عـىل  تحفـظ  )أسـايش(، 

إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة،  ألسـباب 
وارتفاع  الصعبـة  ااًلقتصاديـة  األوضـاع 
لتقديـم  دفعتـه  املتكـرر  األسـعار 
للعمـل  منـه  محاولـة  يف  اسـتقالته، 
بالقطـاع الخـاص الـذي تعتـر رواتبـه 
يف  العاملـني  رواتـب  مـن  أفضـل 

"الحكوميـة". املؤسسـات 
"مـع  جـاء  طلبـه  عـىل  الجـواب  لكـن 
أسـباب  عـن  سـؤاله  وعنـد  الرفـض"، 
أن  الرفـض، علـم مـن أحـد املسـؤولني 
السـبب يعـود لكـرثة طلبـات ااًلسـتقالة 
"اإلدارة  مؤسسـات  معظـم  يف  املقدمـة 
الذاتيـة" خاصـة املؤسسـات العسـكرية 
بـاب  فتحنـا  "إذا  أنـه  معلًقـا  منهـا، 

أحـد". يبقـى  لـن  ااًلسـتقااًلت، 

بعد شهرين من االنتظار.. 
هل تنكث "اإلدارة الذاتية" وعود زيادة الرواتب؟
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درعا.. 
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المصدر: "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان"     

طفاًل

سيدة )أنثى بالغة(

كوادر إعالمية

كوادر طبية
كوادر "الدفاع المدني"

تلوا بسبب األلغام منذ 2011، بينهم:
ُ

2829 مدنًيا ق

2022

 699

 294

9

8
6

األلغام األرضية.. 
سالح محظور يهدد حياة السوريين

توزع الضحايا جغرافًيا

إدلب

حماة

حمص

ريف دمشق

القنيطرةدرعاالسويداء

الالذقية

حلب الحسكة
الرقة

دير الزور

24%

24%

0.31%

0.28%

0.22%

741

157

249
2

105
468

137

642

59

92944
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نبيل محمد

ال بد أن زيارة مسؤولني يف القطاع 
الثقايف والفني يف "دونيتسك" 
إىل سوريا، هي الزيارة الرسمية 

األوىل لهم لدولة خارجية، حيث ال 
دول يف العامل تعرتف بـ"دونيتسك" 
كدولة مستقلّة سوى روسيا الغازية 

ألوكرانيا، والتي أعلنت من طرف 
واحد استقالل اإلقليم، وسوريا البلد 

التابع. وال بد أن أي نشاط يقِبل 
"الدونيتسكيون" عىل القيام به 
خارج حدود اإلقليم، سيكون إما 

باتجاه روسيا الدولة الراعية إلعالن 
استقالل اإلقليم، وإما باتجاه سوريا، 

الدولة التي سمع مسؤولوها باسم 
"دونيتسك" للمرة األوىل، قبل أشهر 

عندما غزت روسيا أوكرانيا، وأيّدت 
سوريا هذا الغزو كام كان متوقًعا.
مشهد أقرب للكوميديا، هو مشهد 

تجّول وزير ثقافة "دونيتسك" 
والفعاليات املرافقة له، يف كل من دار 

"األسد للثقافة والفنون"، و"املعهد 
العايل للفنون املرسحية" بأقسامه، 

و"اتحاد الكّتاب العرب"، وهي 
مؤسسات عكست حسب ترصيحاته 

خالل تلك الزيارات "الوجه الحضاري" 
للثقافة السورية. أما مسؤولو "املعهد 

العايل" ودار "األسد" و"اتحاد 
الكّتاب"، فصّبت كل ترصيحاتهم 

املرّحبة بالزيارة، واملتطابقة كام هي 
العادة، يف العمل عىل تطوير العالقات 

الثقافية بني البلدين. 
أن تسعى دولة اليوم لتطوير عالقتها 

ثقافًيا مع سوريا املدّمرة، التي تتسّول 
العروض الثقافية والفنية من دول 

قليلة ما زالت تتبادل معها العالقات 
الدبلوماسية، هو مربر لدولة أعلنت 

مفردة استقاللها يف شباط املايض، 
حيث ال دول أخرى ميكنها أن تبني 

معها عالقات ثقافية، هي محكومة 
بسوريا فقط. أما سوريا فال بد أن 
تطوير عالقاتها مع "دونيتسك"، 

هو مهّمة يزاود فيها النظام يف 
إطار عالقته بروسيا التي حفظته 
من االنهيار يف السنوات السابقة، 
وجعلته مصيًفا لدول ناشئة بفعل 
اآللة العسكرية الروسية. مصيٌف 

ميزته الوحيدة هي عدم وجود مصيف 
غريه يستقبل األقاليم املنشقة عن 

الدول التي تعيث فيها روسيا خرابًا.
يكتمل املشهد الكوميدي مع وزيرة 

الثقافة السورية، لبانة مشّوح، وعميد 
"املعهد العايل للفنون املرسحية"، 

تامر العربيد، ورئيس "اتحاد الكتاب 
العرب"، محمد الحوراين، وبقية 

الدمى التي التفت حول الوفد الذي 
ال دراية ألحد من أعضائه مباهية 

العالقات الثقافية التي ميكنهم 
بناؤها مع بلد مل تُرسم حدوده بشكل 

واضح، ومل يرجع أغلبية النازحني 
منه، بحيث ال ميكن التعامل معه 
إال من منطق وظيفة تم التكليف 

بها من قبل القيادة، مع إشارة إىل 
التعامل مع الوفد وكأنه وفد رويس، 
ليبادر املسؤولون السوريون كل من 
موقعه، مببادرة ما ال تتجاوز نطاق 

الترصيح إىل أي خطوة عملية، فيعلن 

"اتحاد الكّتاب" عزمه ترجمة الكتب 
والدوريات )كم هو أسايس اليوم أن 

ترتجم كتب "دونيتسك" إىل اللغة 
العربية بالنسبة ملطبوعات "اتحاد 

الكّتاب" التي تنتهي أغلبيتها مبصري 
اإلتالف!(، إضافة إىل ورشات العمل 
التي يبادر القرتاحها "املعهد العايل" 

كلام طرق بابه عزيز.
قبل "دونيتسك" كانت "أبخازيا" 
و"أوسيتيا" و"القرم"، تلك التي 

تبادلت الزيارات مع سوريا خالل 
السنوات املاضية حّد امللل، وكأن 

روسيا تجد يف سوريا بيئة إلقناع 
الدول التي تنشؤها بأنها ذات 

استقاللية وحضور دويل، فتحجز 
لها الطائرات الدبلوماسية وترسل 
مسؤوليها يف رحالت إىل دمشق، 

وباملقابل، تتيح للمسؤولني 
السوريني القليل من الحركة 

والشعور بالثقة بالنفس، وتبني 
الدبلوماسية واالقتصادية  العالقات 

تحت مظلتها، ودون عناء التقاء 
مسؤويل تلك البلدان. ومن جانب آخر 
تلّوح أيًضا روسيا بشكل غري مبارش 

للسوريني الذين يضيقون ذرًعا 
بحياتهم يف السجن السوري الكبري، 

بإمكانية السفر إىل تلك الدول 
التي تصنعها، فتحتل مثاًل "القرم" 
مرتبة متقدّمة يف محركات البحث 

لدى املستخدمني السوريني، بعد 
رسيان شائعات بإمكانية سفرهم 
إليها وبدء حياة كرمية فيها. ولعل 

لـ"دونيتسك" مستقباًل يف محركات 
البحـث أيًضا، تلك التي ال يطلب فيها 

السوريون سوى الهروب من بالدهم، 
املقربة الكربى.

إبراهيم العلوش 

مل متت عائلة راكان الديري يف 
سيارة تهريب، أو يف الغابات، أو 
يف البحـر الذي ابتلع أعداًدا هائلة 

من السـوريني. ماتت العائلة خنًقا 
يف إحدى أشهر املدن الفرنسية، 

التي تحتوي عىل  سرتاسبورغ 
الربملان األورويب وعىل املحكمة 

اإلنسان. لحقوق  األوروبية 
13 من حزيران  صباح االثنني 

السوريون يف  الحايل، استيقظ 
سرتاسبورغ ويف كل فرنسا عىل 
مأسـاة موت عائلة سورية خنًقا 

بدخان حريق يف شقتها، قال 
إنقاذهم  إنهم حاولوا  الجريان 

لكنهم مل يسـتطيعوا فتح الباب، 
ومل تستجب سيارات اإلسعاف 

الوفاة  و"البوليس"، حتى كانت 
املفجعـة لكل العائلة املؤلفة من 

راكان وزوجته صفاء فرزات 

وطفليهـام، لقد اختنقوا بالدخان يف 
اليوم. الخامسة من صباح ذلك 

السـوريون يف فرنسا أبدوا تعاطًفا 
كبـريًا مع العائلة املنكوبة، وبدأت 

واملساعدة  التربعات  عروض 
الدفن  تفاصيل  واالستفسار عن 

أقارب  والتحقيق والسؤال عن 
العائلـة املنكوبة يف أملانيا وتركيا 

التفاؤل  يعيد  ما  والحسكة، 
ويرد عىل مقولة "السوريون ال 

يتضامنـون مع بعضهم يف الغربة، 
عىل عكس األتراك واملرصيني 

مثاًل". ورد الفعل هذا يؤرش عىل 
إمكانية بناء تجمعات سـورية يف 

املهجر تربط بني السـوريني رغم كل 
بينهم. االختالفات 

جاءت عائلة راكان الديري من 
ريف الحسـكة يف الجزيرة السورية 
بالقرب من الشدادي، وعمل راكان 

يف السعودية حيث كان طبيب 
أسـنان يف الخمسينيات من عمره. 

وقد وصل مع عائلته إىل فرنسـا 
قبـل عامني هاربًا من جحيم الحرب 

السعوديني  الكفالء  ومن جحيم 
الذين تحول كثري منهم إىل نخاسـني 

وتجار برش.
مل يستطع راكان خالل السنتني 

املاضيتني تجاوز مشـكلة اللغة وال 
القدرة عىل العمل بسـبب التعقيدات 

اإلدارية واإلجراءات التي تكاد ال 
تنتهي، يف األوراق ويف السكن، 
فُرميـت العائلة املنكوبة يف بناء 

التي تعج  قديم بأحد األحياء 

بالفقـر والفلتان، كام قال الكثري 
من الساكنني يف حي نوهوف 

الذي يحوي أعداًدا من املهاجرين 
وعصابات  واألجانب  والالجئني 

الكاتب السوري  التهريب، وقد أورد 
عيل سـفر يف نعيه للعائلة ما 

تعرضـت له ابنته وعائلته يف ذلك 
الحي من مضايقات ورسقة، وكأن 

هذا الحي يقع خارج فرنسـا، وقد 
أكد ذلك عدد من الفرنسـيني وسكان 
الحي يف أثنـاء املقابالت التلفزيونية 

املتعـددة التي تدفقت بعد الحادث 
األليم.

كان يـوم االثنني ذاك هو اليوم األخري 
الذي يحق للعائلة السـكن يف تلك 

الشـقة، وكان يجب عليهم مغادرتها 
بسـبب إنذار من الجهة املرشفة عىل 

العائلـة، ولكن املغادرة كانت عرب 
الفاجع لرجل وامرأة وطفلني،  املوت 
إذ مل يسـمع أحد أصوات استغاثتهم 

وهم يختنقون يف دخان الحريق، 
الـذي تقول التقارير الحالية إنه 

ناتج عن متاس كهربايئ بسـبب ِقدم 
الشـقة وإهامل صيانتها من قبل 

لها. املالكة  الجهة 
قبيل  املفجع حصل  الحادث 

االنتخابـات الترشيعية التي تنتهي 
19 من حزيران الحايل، وكان  يف 
لالنتخابات والتحضري أثر سـلبي 
عىل الالجئني، إذ تصاعد صوت 

اليمني املتطرف عىل شـكل جوقة من 
االحتقار  يكّنون  الذين  العنرصيني 
لـكل ما هو جديد يف هذا املجتمع، 

وكل مـا هو مختلف، ويزعمون بأن 
الالجئني واألجانب هم سـبب تخلّف 

األوضاع االقتصادية يف فرنسا، 
اليومية  علاًم أن معظم األعامل 
يقوم بها األجانب، وخاصة يف 

قطـاع البناء، ويف قطاعات الخدمات 
التـي تعتمد عىل األجور الرخيصة 

لأليدي العاملة الشـابة من األجانب.
الدكتـور راكان ليس الطبيب الوحيد 
الذي مل يتمكن من مامرسـة مهنته، 
بل إن كثريين من زمالئه السـوريني 
اضطروا للعمل الشـاق يف التوصيل 

أو خدمة املطاعم وغريها من 
التي تُركت لألجانب. ويعاين  األعامل 

السوريون مثل غريهم من عدم 
تقديـر كفاءاتهم العلمية واملهنية 
بسـبب حاجز اللغة بشكل رئيس، 

وبسـبب منط العمل ومتطلباته 
التـي ال يلم بها األجانب يف أوروبا، 
فتجد مثاًل وزير االتصاالت السـابق 

يف أفغانسـتان يعمل يف توصيل 
"السندويش" يف أملانيا كام أورد 

موقع "DW" األملاين.
ال شك أن ظروف املهجر األورويب 
أفضـل بكثري من حياة اللجوء يف 

تركيا ويف املخيامت ويف الدول 
العربيـة، وقد متكن الكثري من 

أصحـاب املهن اليدوية والحرفية من 
االندماج يف العمل، باإلضافة إىل 
أصحاب رؤوس األموال السوريني 

الذين يستثمرون يف أوروبا، أما 
أصحـاب التعليم الجامعي والعايل 

فقـد كانت خيبتهم كبرية بعدم 

بكفاءاتهم  العمل  القدرة عىل 
العمل  العالية، خاصة أن سوق 

تتطلّـب مؤهالت محلية، باإلضافة 
إىل اإلجـادة التامة للغة، مثل مجال 

والطب  املحاماة  ومجاالت  التعليم 
والهندسـة، ذلك الثالوث الذي امتص 

معظم األجيال السـورية املتعلمة.
وقد وجد السوريون من أبناء 

الطبقة املتوسـطة واملتعلمني أن 
تقييمهـم يف بالد اللجوء ال يتعدى 
الطبقـة العاملة، وال تُعرض عليهم 

التي  إال األعامل الشاقة والفنية 
ينقصهـم التأهيل فيها، وينقصهم 

أدائها. وظل  التدريب الجسدي عىل 
املساعدات  عىل  يعيش  معظمهم 

رغم ما يسـببه ذلك من اكتئاب وعوز 
نسـبي، لكن البعض يعترب نفسه 

محظوظًا باملسـاعدات، ألنه يحسبها 
اللرية السورية، ويقارن  عىل 

السوريني  بأوضاع  الجديد  وضعه 
يف الداخل ويف املهاجر الرتكية 
واللبنانيـة واألردنية، ما يعطيه 

بالنفس. زائفة  وثقة  ارتياًحا 
لقـد عانت عائلة راكان من االختناق 

بالدخان، كام عانت من االختناق 
التأهيل  باألوراق، وبعدم إعادة 

وتحّول  إمكاناتها،  مع  املتناسب 
اللجوء يف بالد الحلم األورويب إىل 

قرب ملون بدخان الحريق األسود 
الـذي تتطاير يف أرجائه كتل الرماد، 
ومل يرتك الحريق ذكرى ولو صغرية 
من مسـرية العائلة التي تكللت أخريًا 

بالحزن يف قلوب السوريني. 

مأساة عائلة سورية في المهجر

"دونيتسك" في ضيافة الثقافة السورية

زيارة وفد "دونيتسك" إلى دمشق )وزارة الثقافة السورية(
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املبكـر"  "التعـايف  مصطلـح  يحمـل 
ضبابيـة يف تفسـره، إذ اًل يوجـد توافـق 
الدوائـر  يف  تعريفـه  عـىل  واضـح 
اإلنسـانية، بحسـب ما يذكـره تقرير ملركز 
"السياسـات وبحـوث العمليـات"، إذ من 
املمكـن أن يُنظـر إىل  مسـاعدات التعايف 
إعـادة  بـني  تنـدرج  أنهـا  عـىل  املبكـر 
اإلعـامر مـن جهـة واملسـاعدات األمميـة 
العادية التـي تقدم الغـذاء وخدمات املياه 
واملـأوى والـرف الصحـي والنظافة من 

أُخرى.  جهـة 
 )UNDP( مكتـب األمم املتحـدة اإلمنـايئ
بأنـه  املبكـر"  "التعـايف  بـدوره يعـرّف 
"نهـج يتنـاول احتياجـات اإلنعـاش التي 
ترز خـالل مرحلة ااًلسـتجابة اإلنسـانية 
مـن خـالل اسـتخدام اآلليـات اإلنسـانية 
التـي تتوافـق مـع مبـادئ التنميـة، هـذا 
ااًلسـتفادة  مـن  النـاس  ميّكـن  النهـج 
الفـرص  اًلغتنـام  اإلنسـاين  العمـل  مـن 
اإلمنائيـة، وبنـاء القـدرة عـىل التكيّـف، 
وإنشـاء عمليـة مسـتدامة للتعـايف مـن 

األزمـة".
نهـج  بأنـه  املتحـدة  األمـم  وتضيـف 
مـن  يركّـز  الـذي  اإلنسـانية  لالسـتجابة 
خـالل التنسـيق املعـزز وتعزيـز القـدرة 
عـىل التكيـف وإعـادة بنـاء القـدرات أو 
تعزيزهـا، واإلسـهام يف حـل املشـكالت 

الطويلـة األمـد التـي أسـهمت يف حدوث 
أزمة بـداًًل مـن تفاقمها، وكذلـك مجموعة 
واملحـددة  املدروسـة  اإلجـراءات  مـن 
مـن  ااًلنتقـال  عـىل  النـاس  ملسـاعدة 
إىل  اإلنسـانية  اإلغاثـة  عـىل  ااًلعتـامد 

التنميـة.
الباحـث  بلـدي مـع  ويف حديـث لعنـب 
السـوري سـنان حتاحـت، بّسـط بـدوره 
املفهـوم بأنـه "عمليـة ترميـم وتحسـني 
للشـؤون املعيشـية للسـكان يف سـوريا 

عـىل مسـتوى ضيـق ومحـي". 
لكـن الباحـث يـرى أن النظـام السـوري 
ومـن ورائـه روسـيا يسـعى مـن خـالل 
مشـاريع "التعـايف املبكـر" إىل ااًللتفاف 
عـىل العقوبـات املفروضـة عىل سـوريا، 
مشـاريع  أمـوال  بعـض  وتخصيـص 
"التعـايف املبكـر" ضمن عمليـات "إعادة 
"حجـر  وكأنهـا  املحظـورة،  اإلعـامر" 

العمليـات. لتلـك  أسـاس" 
وتسـتغل روسـيا عـدم وجـود تعريـف 
املتحـدة  األمـم  قبـل  مـن  ُمتبـع  محـدد 
لـ"التعـايف املبكـر" بإعـادة تعريفـه أو 
توسـيع نطاقـه ليضـم مشـاريع "إعـادة 
النظـام  قـدرة  تُحّسـن  التـي  اإلعـامر" 
الحوكميـة والخدميـة مبـا يؤهلـه لتعزيز 
سـيطرته عىل الشـعب السـوري، بحسب 

حتاحـت.

مركـز  يف  السـيايس  الباحـث  أمـا 
 )OPC( "السياسـات وبحوث العمليـات"
الوطنيـة  الجامعـة  يف  الزائـر  والزميـل 
أن  فـرى  عقيـل،  سـامي  األسـرتالية 
املشـكلة األساسـية حـول املصطلـح هـو 
عـدم وجـود تعريـف موحـد مـن قبـل 
املنظـامت الدوليـة والـدول بشـكل عـام، 
وأن كل دولـة ومنظمـة تنظر إىل مسـألة 
"التعـايف املبكر" مبنظـور مختلف، وهذا 
القـرارات.  سـبّب مشـكالت كبـرة يف 

املبكـر"  "التعـايف  فـإن  ووفـق عقيـل، 
األساسـية  الخدمـات  "اسـتعادة  هـو 
للمترريـن  تسـمح  حتـى  واإلنسـانية 
أكـرث،  مسـتقر  بشـكل  أنفسـهم  بدعـم 
عـىل  ااًلعتـامد  تخفيـف  منـه  والهـدف 

اإلغاثيـة".  املنظـامت 
يـأيت  التعريـف،  مسـألة  إىل  وبالنظـر 
ااًلصطـدام األول حول الخدمات األساسـية 
واملتررين الذيـن تنظر إليهـم الواًليات 

مبنظـور  الغربيـة  الـدول  أو  املتحـدة 
ظـل  يف  روسـيا،  عـن  مختلـف 

وجود تقسـيامت يف سـوريا بني 
شـامل رشقـي وشـامل غريب 

النظـام،  سـيطرة  ومناطـق 
الحـرة  هـذه  تشـّكل  إذ 

األساسـية،  املسـألة 
عقيـل. حسـب 

 

تنتظـر السـوريني معركـة يف أروقـة مجلـس األمـن الدويل 
لتمديـد القـرار "2585" الخـاص باملسـاعدات عـر معـر 
"بـاب الهـوى" الحـدودي بني سـوريا وتركيا، وسـط تخّوف 
مـع  أممـي،  توافـق  إىل  التوصـل  يعرقـل  رويس  دور  مـن 
وجـود أوراق تر موسـكو عـىل الحصـول عليها مـن بينها 
"املسـاعدات عـر الخطوط" بدل "املسـاعدات عـر الحدود"، 

املبكر". "التعـايف  وقضيـة 
يف 9 مـن متـوز عـام 2021، جـدد مجلـس األمـن الـدويل 
القـرار ملـدة 12 شـهرًا عـىل مرحلتني كل منهام سـتة أشـهر. 
تضّمـن القـرار بنًدا يرحب بجميـع الجهود واملبـادرات الرامية 
إىل توسـيع نطـاق األنشـطة اإلنسـانية يف سـوريا، مبـا يف 
ذلـك مشـاريع "التعـايف املبكـر" أو "اإلنعـاش املبكـر"، كام 
جـاء يف ورقـة القـرار، إذ تهـدف هـذه املبـادرة إىل توفـر 
امليـاه وخدمات الـرف الصحـي والرعاية الصحيـة والتعليم 
للصليـب  الدوليـة  "اللجنـة  بهـا  تضطلـع  والتـي  واملـأوى، 

أخرى.  ومنظـامت  األحمـر" 
جاءت هذه التسـهيالت للمنظامت غر الحكومية لـ"توسـيع" 
نطـاق أنشـطة "التعايف املبكـر" يف مناطق النظام السـوري 
بااًلتفـاق بـني روسـيا وأمريـكا بعـد مخـاوف من اسـتخدام 

روسـيا حـق "النقض" )الفيتـو( يف مجلس األمـن ملنع متديد 
قرار دخـول املسـاعدات عر "بـاب الهوى". 

ومـع اقـرتاب موعـد تجديـد قـرار املسـاعدات عـر الحـدود 
يف 10 مـن متـوز املقبـل، أعادت روسـيا إىل الواجهة مسـألة 
"التعـايف املبكـر" كذريعـة تتخذهـا اآلن لرفضهـا القـرار، 
وذلـك ألن "الغـرب مل يـِف بالتزاماتـه املكتوبـة يف القـرار 
)2585(، بشـأن إنشـاء آليـة تزويد سـوريا باألمـوال لرامج 
)التعـايف املبكـر(، التـي تـم تخصيـص %3 فقـط منهـا"، 
حسـب قـول املنـدوب الـرويس الدائـم لـدى األمـم املتحـدة، 

فاسـيي نيبينزيـا، يف 2 مـن حزيـران الحـايل. 
تناقـش عنـب بلـدي يف هـذا امللـف مـع خـراء وباحثني يف 
املبكـر"،  "التعـايف  مسـألة  والسـيايس  اإلنسـاين  املجـال 
كمصطلـح يف مجـال املسـاعدات واإلغاثة اإلنسـانية والفروق 
عـن إعـادة اإلعـامر، إضافـة إىل أهميتـه بالنسـبة لروسـيا 
املسـاعدات  ملـرور  رشطًـا  واسـتخدامه  السـوري  والنظـام 
عـر الحـدود عـىل وقـع التطـورات الدوليـة الحاليـة بالنظر 
إىل الحـرب يف أوكرانيـا، إضافـة إىل مـدى أهميتـه بالنسـبة 

للمدنيـني وآليـة تطبيقـه يف سـوريا. 

مصطلح فضفاض.. 

ما "التعافي المبكر"؟

ثالثة فروق بين "التعافي المبكر" 
و"إعادة اإلعمار"؟ 

1 - يقـع وضـع خطط إعادة اإلعـامر وتنفيذها عـىل عاتق الدولـة، بينام يتم 
تخطيـط وتنفيـذ "التعـايف املبكـر" من قبـل منظـامت اإلغاثة، سـواء كانت 
مركزيـة تأمتـر بأمـر هيئـة إداريـة واحـدة كاألمـم املتحـدة مثاًل أو مـن قبل 

فردية. منظـامت 

2 - "التعـايف املبكـر" شـكل مـن أشـكال املسـاعدة اإلنسـانية، أمـا إعـادة 
اإلعـامر فليسـت كذلـك، إذ ميكـن أن تـأيت إعـادة اإلعامر عىل شـكل قروض 
ميـرسة من منظـامت منفـردة أو متعـددة األطراف كصنـدوق النقـد أو البنك 
الـدويل، أما "التعـايف املبكر" فام هـو إال نوع من أنواع املسـاعدة اإلنسـانية 

التـي ال تسـتلزم السـداد الحًقا.

3  -  ترتتـب أولويـات "التعايف املبكـر" تبًعا لالحتياجات اإلنسـانية، حاله يف 
ذلـك حال أشـكال املسـاعدات اإلنسـانية األخـرى، أما إعـادة اإلعامر فليسـت 

كذلـك بالرضورة.

)OPC( "املصدر: مركز "البحوث والسياسات
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أنا قلق للغاية بشأن تمويل اإلدارة 
األمريكية لما يسمى بمشاريع 

"التعافي المبكر" في المناطق التي 
يسيطر عليها النظام، هذه األنشطة 

تطمس الخط ضد إعادة اإلعمار التي 
يحظرها قانون "قيصر"، وتفتح باب 

التطبيع مع األسد.

السيناتور األمريكي 
من الحزب "الجمهوري" جيم ريتش، 
خالل جلسة لجنة العالقات الخارجية 

حول السياسة األمريكية في سوريا 
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وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفد بيزلي والوفد المرافق له في دمشق - 10 تشرين الثاني 2021 )وزارة االعالم(

يتشـابه "سـيناريو" تجديـد قـرار إدخال 
املسـاعدات عـر الحـدود هـذا العـام مع 
جديـد  رويس  تلويـح  ظـل  يف  سـابقه 

"الفيتـو".  باسـتخدام 
عـر   2021 عـام  روسـيا  حجـة  كانـت 
املسـاعدات  أن  مسـؤوليها،  تريحـات 
التي تصل إىل إدلب يف الشـامل السـوري 
مينعـون  "املسـلحني"  وأن  "مسيّسـة"، 
نقلتـه  ملـا  املدنيـني، وفًقـا  وصولهـا إىل 
قنـاة "RT" الروسـية حينهـا عىل لسـان 
املبعـوث الـرويس إىل سـوريا، ألكسـندر 
اًلفرنتييـف، إضافـة إىل تشـديده عـىل أن 
املسـاعدات عر الحـدود من تركيـا انتهاك 
يف  "السـالم  قائـاًل،  سـوريا،  لسـيادة 
سـوريا مرتبط بتحقيـق السـيادة الكاملة 

السـورية". للحكومـة 
أمـا هـذا العام ومـع اقرتاب موعـد تجديد 
القـرار، فصارت حجـة "التعـايف املبكر" 
و"إعـادة اإلعـامر" ما يـرتدد عىل لسـان 
املسـؤولني الـروس، إذ عـاود اًلفرنتييـف 
القـول، "مل ينفـذ الغرب جميـع ااًللتزامات 
التـي وعـد بهـا قبـل عـام بشـأن تنفيـذ 
فإننـا  ولذلـك  اإلعـامر،  إعـادة  مشـاريع 
سـنبحث، غالـب الظن، مسـألة إلغـاء آلية 

املسـاعدات عـر الحـدود". 
وحـول أهميـة مسـألة "التعـايف املبكـر" 
بالنسـبة لروسـيا والنظام السـوري، حدد 
الباحـث السـيايس يف مركز "السياسـات 
يف  عقيـل،  سـامي  العمليـات"  وبحـوث 
لتصديـر  سـببني  بلـدي،  لعنـب  حديثـه 
املجتمـع  أمـام  القضيـة  هـذه  روسـيا 

الـدويل. 
األول هو ارتباط "التعايف املبكر" مبسـألة 
رشعية النظام السـوري، إذ تريد روسيا أن 
متر املسـاعدات اإلنسـانية عر دمشق ويف 
مناطـق سـيطرة النظـام لتعزيـز صـورة 
تأهيلـه  وإعـادة  الرشعيـة"  "الحكومـة 
أمـام املجتمع الـدويل، وخاصـة أن النظام 
السـوري اًل ينفـك يردد أن املسـاعدات عر 
الحـدود "اًل تحـرتم معايـر الحفاظ عىل 
السـورية"،  األرايض  واسـتقالل  سـيادة 
عـىل حـد قـول منـدوب النظام السـوري 
الدائـم لـدى األمم املتحـدة، بسـام صباغ.
يرتبـط  عقيـل،  وفـق  الثـاين،  والسـبب 
بقضايا مالية، فروسـيا والنظام السـوري، 
وحتـى إيـران، ليسـت لديهـا القـدرة عىل 

متويـل املشـاريع التـي تُعتر بشـكل عام 
يف سـياق "التعايف املبكـر"، والتي مُيكن 
أن يُنظـر إليها عـىل أنها مشـاريع "إعادة 

إعامر".
عدم وجـود القـدرات املاليـة وخاصة بعد 
الحرب عـىل أوكرانيا صار سـببًا أساسـيًا 
"التعـايف  مسـألة  عـىل  روسـيا  لرتكيـز 
سـيطرة  مناطـق  يف  سـيام  اًل  املبكـر"، 
اقتصاديًـا  التـي تشـهد وضًعـا  النظـام، 
مـن  حصـة  تريـد  والتـي  متدهـوًرا، 
"الكعكـة"، بإشـارة إىل مسـاعدات الدول 
عـن  الخارجـة  املناطـق  يف  للمشـاريع 
سـيطرة النظـام السـوري، حسـب عقيل.
حـول  املتحـدة  لألمـم  تقديـر  آخـر  ويف 
ااًلحتياجـات اإلنسـانية يف سـوريا، قـال 
املتحـدث الرسـمي باسـم األمـم املتحـدة، 
 14.6 حـوايل  إن  دوجاريـك،  سـتيفان 
مسـاعدات  إىل  بحاجـة  شـخص  مليـون 
إنسـانية هـذا العـام، بزيـادة قدرهـا 1.2 
مليـون شـخص أو %9 عىل عـام 2021.

على وقع الخالف األمريكي- الروسي
خلّـف  ألوكرانيـا  الـرويس  "الغـزو" 
تصعيـًدا دوليًـا بـني روسـيا مـن جهـة 
والتحالفـات الغربية من جهـة أخرى التي 
فرضـت حزًما مـن العقوبـات ااًلقتصادية.

دول  مـع  روسـيا  ارتبـاط  إىل  ونظـرًا 
أُخـرى بتـوزع القـوى يف سـوريا، حـذر 
دبلوماسـيون مـن عدة دول من اسـتخدام 
يف  اإلنسـانية  املسـاعدات  ورقـة  روسـيا 
القـوى  مـع  مسـاومتها  خـالل  سـوريا، 
وفـق  ألوكرانيـا،  "غزوهـا"  يف  العامليـة 
تاميـز"  "نيويـورك  لصحيفـة  تقريـر 

املـايض.  أيـار  مـن   28 يف  األمريكيـة، 
إن  للصحيفـة،  الدبلوماسـيون  وقـال 
بأنهـا  "روسـيا بعثـت بإشـارة غامضـة 
قـد تحـاول اسـتخدام التصويـت بسـبب 
بشـأن  مسـدود  طريـق  إىل  الوصـول 

أوكرانيـا".
نائـب  تريـح  إىل  الصحيفـة  ونّوهـت 
املتحـدة،  األمـم  لـدى  روسـيا  سـفر 
إن  قـال  الـذي  بوليانسـي،  دميـرتي 
"موسـكو مل تقرر بعد كيفيـة التصويت"، 
"املحادثـات بـني روسـيا  أن  إىل  مشـرًا 
والواًليـات املتحـدة قد توقفـت يف الوضع 

الحـايل".  الجيوسـيايس 

أن  عقيـل  سـامي  الباحـث  وتوقـع 
يف  الحـرب  بعـد  الدوليـة  التطـورات 
أوكرانيـا سـيكون لهـا دور أسـايس يف 
موضـوع تجديـد أو عـدم تجديـد القرار 
األممـي "2585"، مرجًحا أن تشـّكل هذه 
القضيـة العامـل األكر يف قرار روسـيا، 
بعكـس مـا تدعيـه علًنا أن ضعـف متويل 
اآلن،  اإلشـكالية  املبكـر" هـي  "التعـايف 
أمـوال  بتخصيـص  تسـهم  مل  فالـدول 
لـ"التعـايف املبكـر" لعدم ثقتها بروسـيا 
والنظـام السـوري، اًل سـيام بعـد الحـرب 
عـىل أوكرانيـا، فهـذه نقطة أساسـية يجب 
النظـر فيها مـن منظور جيوسـيايس أكرث 
من منظـور محي متعلق بامللف السـوري.

قـد  تركيـا  أن  إىل  عقيـل  سـامي  أشـار 
تضغـط للحـؤول دون أن تخطو روسـيا 
هـذه الخطـوة، إذ تتخـوف تركيـا من أن 
قـرار اإلغالق سـيخلق كارثة إنسـانية يف 
الشـامل السـوري وموجة لجـوء جديدة، 
األمـر الذي سـيؤثر سـلبًا عـىل العالقات 

تركيا وروسـيا.  بـني 
 ويف سـياق التنـازاًلت املطروحـة خـالل 
مسـاومة روسـيا القوى العاملية، سبق أن 
قدمت أمريـكا تنازاًلت عر إعـادة صياغة 
"الخزانـة  قبـل  مـن  العقوبـات  قانـون 
األمريكيـة" تجاه سـوريا، والتي سـمحت 
إىل حـد مـا بقيـام املنظـامت اإلنسـانية 
بـ"التعـايف  الـدويل  الدعـم  ومتكـني 

املبكـر". 
 ،2021 الثـاين  ترشيـن  مـن   24 ويف 
األمريكيـة  الخزانـة  وزارة  نـرشت 
وجـه  عـىل  خصصـت  توضيحـات 
التصاريـح للمنظـامت  التحديـد توسـيع 
أنشـطة  يف  لالنخـراط  الحكوميـة  غـر 
ومعامـالت "التعـايف املبكر" يف سـوريا 

مـرة. ألول 
اإلعفـاءات  هـذه  عـىل  األمثلـة  وتشـمل 
الجديـدة، اسـتعادة الخدمـات الصحيـة، 
وتجديـد  املـدارس،  تأهيـل  وإعـادة 
الـرتاث  مواقـع  وحاميـة  املطاحـن، 
الثقـايف، ورشاء النفـط املكـرر مـن أصل 

سـوري اًلسـتخدامه داخـل البلـد، وكذلك 
مـع  معيّنـة"  "معامـالت  يف  الدخـول 
عنـارص مـن حكومـة النظـام السـوري.

املتحـدة  الواًليـات  تسـهيل  إىل  ويُنظـر 
أنهـا  عـىل  املبكـر"  "التعـايف  أنشـطة 
للحصـول  رضوريـة  إنسـانية"  "سـلعة 
عـىل موافقة روسـيا لتجديد قـرار دخول 
املسـاعدات عـر الحـدود، كـام أوضحت 
 "COAR" مركـز  عـن  صـادرة  دراسـة 

واألبحـاث.  للتحليـل 

يف  األورويب  ااًلتحـاد  أكّـد  جهتـه،  مـن 
بيـان مشـرتك مـع ممثلـني عـن الواًليات 
املتحـدة واململكـة املتحـدة وجامعة الدول 
املسـاعدة  إىل  الوصـول  أن  العربيـة، 
اإلنسـانية املنقـذة للحياة يجـب أن يتوفر 
مـن خـالل جميـع الطـرق مبـا يف ذلـك 
الخطـوط"،  و"عـر  الحـدود"  "عـر 
املبكـر"  "التعـايف  مشـاريع  وكذلـك 
املتوافقـة مـع قـرار مجلـس األمـن رقـم 

."2585 "

شرط روسي لمرور المساعدات  

"التعافي المبكر".. حجة هذا العام
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َمن ينفذ مشاريع "التعافي المبكر"

إلى أي درجة يخدم "التعافي المبكر" المدنيين؟ 

لعنـب  قـال  حتاحـت  سـنان  الباحـث 
بلـدي، إن معظـم املشـاريع التنمويـة التي 
لـن  املبكـر"  "التعـايف  إطـار  تدخـل يف 
يتـم تنفيذهـا مـن خـالل رشكاء محليـني، 
منطقـة  مـن  الـرشكاء  طبيعـة  وتختلـف 
نفوذ اىل أخـرى، كمنظمة "الهـالل األحمر 
السـوري"، و"األمانـة السـورية للتنميـة" 
رئيـس  زوجـة  األسـد،  ألسـامء  التابعـة 
والتـي  األسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
لديهـا اليـد الطـوىل يف التحكم بشـكلها.
وبالتـايل فـإن النظـام بالتأكيـد يسـتفيد 
منهـا، ويتدخـل يف اختيـار املناطـق التي 
الفئـات  وضـع  ويف  املسـاعدات  تطالهـا 

الشـعبية التـي تسـتفيد منها، بينـام تعتر 
"اإلدارة  سـيطرة  تحـت  الواقعـة  املناطـق 
الذاتيـة" أقـل تدخاًل مـن مناطـق النظام، 
ويعـود ذلـك إىل الجهـة املسـيطرة، وفـق 

حتاحـت.
للمنفذيـن  باإلضافـة  أنـه  إىل  وأشـار 
كمنظمـة  منظـامت  توجـد  املحليـني، 
التـي   "Syria Recovery Trust Fund"
تتمتـع باسـتقاللية كبـرة، وتتعـاون مـع 
املؤقتـة" يف مناطـق شـاميل  "الحكومـة 
حلـب، ومـع "اإلدارة الذاتيـة" يف شـامل 
رشقـي سـوريا، والتـي تعتر مـن الجهات 
األكـرث قدرة عـىل تنفيـذ املشـاريع بتدخل 

أدىن مـن قبل الجهـات الحكوميـة املحلية.
بـدوره، أشـار الباحـث السـيايس سـامي 
إىل  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  يف  عقيـل، 
 The Norwegian" املنظامت املسـتقلة مثل
 Danish"و  "Refugee Council
منظـامت  وهـي   "Refugees Council
دوليـة وإغاثيـة تعمل بصيغة مسـتقلة يف 

سـوريا.  أنحـاء  كل 
فهـذه املنظامت تحـدد أولويات املسـاعدات 
يف  الكـرى  الحصـة  ولهـا  طرفهـا،  مـن 

تطبيـق برامـج "التعـايف املبكـر". 
وبنفـس الوقـت، تسـهم األمـم املتحـدة أو 
الـدول منفـردة، كأمريكا، مبلـف "التعايف 

املبكـر"، لكـّن هناك تـردًدا من قبـل الدول 
سياسـية،  ألسـباب  األنشـطة  هـذه  لدعـم 
وبنفس الوقت ألسـباب اسـرتاتيجية، وهذا 
ينعكـس عـىل متويـل "التعـايف املبكـر" 
مـن قبـل املنظـامت الدوليـة والـدول الذي 

 .3% رقـم  يقارب 
"التعـايف  يف  الـدول  إسـهام  حـول  أمـا 
املبكـر"، فهـو اًل يغطـي إاًل جـزًءا رمزيًـا 
فقـط من أمـوال املسـاعدات لألمـم املتحدة 
املخصصـة لسـوريا، ومتنـح هـذه الـدول 
لهـا،  التابعـة  للمنظـامت  األكـر  الجـزء 
والتـي لديهـا اطـالع أكـر إىل أيـن تذهب 
األمـوال بالتحديـد، كالرنويـج مثـاًل التـي 

تعطـي دعـاًم ماليًـا لألمـم املتحـدة، لكـن 
الجـزء األكـر يذهـب لألمـوال املخصصـة 
 The" مثـل  لهـا  التابعـة  للمنظـامت 
Norwegian Refugee Council"، وفـق 

عقيـل.  
وكمثـال آخـر، أعطـت أملانيـا ضمـن خطة 
لعـام  سـوريا  يف  اإلنسـانية  ااًلسـتجابة 
ألـف  أربعـة ماليـني و928  2021 مبلـغ 
دواًلر تقريبًـا، ُخصـص مـن املبلـغ الكامل 
ما نسـبته %0.1 لـ"التعايف املبكر وسـبل 
العيـش"، حسـب البيانـات التـي يتيحهـا 
الشـؤون  لتنسـيق  املتحـدة  األمـم  مكتـب 

.)OCHA( اإلنسـانية 

الفكـرة الرئيسـة مـن "التعـايف املبكـر" 
هـي إقامة مشـاريع صغـرة فيهـا ترميم 
البنيـة التحتيـة عىل مسـتوى محـي جًدا، 
فمـن الطبيعـي أن يخـدم السـوريني عىل 
املـدى القصـر، بحسـب مـا قالـه الباحث 
حتاحـت،  سـنان  السـوري 

بلدي. لعنـب 
ولكـن مـدى نجاعتهـا عىل 
والبعيـد  املتوسـط  املـدى 
أسـايس  بشـكل  مرتبـط 
وبنوعيـة  بدميومتهـا 
بهـا،  املعمـول  الحلـول 
أن  ميكـن  كان  إذ  فيـام 
يُبنـى  أن  أو  تتطـور 
تقييمهـا  ويتـم  عليهـا، 
بـكل حالـة عـىل حدة.

املثـال،  سـبيل  عـىل 
مشـاريع  تقـوم 
املبكـر"  "التعـايف 
البنيـة  برتميـم 
لشـبكة  التحتيـة 
الكهربـاء،  توزيـع 
سـواء يف مناطـق 
يف  أو  النظـام 
املعارضـة،  مناطـق 
ترمـم  بأنهـا  وفائدتهـا 
الشـبكة املوجـودة، ويسـتطيع 
النـاس مـن خاللهـا ااًلسـتفادة 
مـن الكهربـاء يف مناطقهـم بعد أن 

عنهـم. مقطوعـة  كانـت 
غـر  األُخـرى  املشـاريع  مـن  بينـام 
القابلـة لالسـتدامة ضمـن "التعـايف 
املبكـر" مشـاريع امليـاه مثـاًل، التي 
بيئيًـا  أن تسـبب رضًرا  املمكـن  مـن 
اآلبـار  بحفـر  يتعلـق  بعضهـا  ألن 

الجوفيـة،  للميـاه  الجائـر  وااًلسـتخدام 
البنيـة  عـىل  تقـي  أن  ممكـن  والتـي 
الحلـول  أن  حـني  يف  للمنطقـة،  املائيـة 
البديلـة املسـتدامة تتطلـب اسـتجرار مياه 
مـن مسـطحات  أو  قريبـة  بحـرات  مـن 
مائيـة موجـودة، وفـق مـا قالـه حتاحت 

بلـدي.   لعنـب 

إمكانية الوصول إلى المستفيدين
برنامـج  يف  الزميلـة  تـرى  جهتهـا،  مـن 
"الدراسـات  مبركـز  األوسـط  الـرشق 
هـول،  ناتاشـا  والدوليـة"  ااًلسـرتاتيجية 
أن "التعـايف املبكـر" يعنـي الكثـر مـن 
األشـياء املختلفة التي اًل تنـدرج بالرورة 
ولكـن  املبكـر"،  "التعـايف  مجموعـة  يف 

األنشـطة. تعميمهـا يف جميـع  يتـم 
وأوضحـت الباحثـة، يف حديـث إىل عنـب 
بلـدي، أن السـوريني ميكـن أن يسـتفيدوا 
مـن برامـج "التعـايف" إذا كانـوا قادرين 
عـىل ااًلسـتفادة، أي لديهـم الوصـول إىل 
هـذه املنظـامت التـي تنفذ املشـاريع، وإذا 
كانت هـذه األنشـطة تتامىش مـع املبادئ 

نية. إلنسا ا
مشـاريع "التعـايف املبكـر" مثلهـا مثـل 
تفيـد  اًل  قـد  األخـرى،  اإلغاثـة  أعـامل 
أولئـك الذيـن اًل يسـتطيعون العـودة إىل 
أو  باسـرتجاعها  املطالبـة  أو  ممتلكاتهـم 
الذيـن اًل تسـتطيع وكااًلت اإلغاثة الوصول 

إليهـم.
السـكن  تتفاقـم قضايـا  أن  أيًضـا  ميكـن 
سـببتها  التـي  واملمتلـكات،  واألرايض 
مـن  كبـر  قـدر  دون  الحـرب  سـنوات 
النـزاع،  وحساسـية  بالسـياق  ااًلهتـامم 
وليـس مـن الواضح ما إذا كانـت املنظامت 
لديهـا القـدرة عـىل ذلـك داخـل املناطـق 

السـوري،  النظـام  عليهـا  يسـيطر  التـي 
هـول. بحسـب 

وأشـارت إىل أن املنظامت تحتـاج إىل فهم 
التـي  والبيئـة  فيهـا  تعمـل  التـي  البيئـة 
يعيـش فيهـا املسـتفيدون املحتملون، األمر 
الـذي يتطلّـب وجـود قنـوات تغذيـة آمنة 
ومناسـبة للمسـتفيدين ودراسـات معمقة 

حـول السـياق يف كل منطقـة.
وتعتـر املناطـق املتأثـرة بالنـزاع أماكـن 
صعبـة ملثـل هـذا العمـل، باعتبارهـا أكر 
أزمـة نـزوح وأزمـة إنسـانية منـذ الحرب 
سـوريا  متثّـل  حيـث  الثانيـة،  العامليـة 
واحـدة من أكـرث الحـااًلت تعقيًدا، حسـب 

الباحثـة. وصـف 

المشكلة ليست في اآللية.. بل 
بالتطبيق 

الطبيـب السـوري محمد كتوب، والناشـط 
السـابق  والعامـل  اإلنسـاين  املجـال  يف 
يف مجـال املسـاعدات واملنـارصة، أوضح 
لعنـب بلـدي أن املشـكلة ليسـت مبفهـوم 

"التعـايف املبكـر"، ولكـن يف تطبيقـه.
املبكـر"  "التعـايف  أن  كتـوب  ويعتـر 
األوىل  األيـام  منـذ  تبـدأ  اسـتجابة  هـو 
لالسـتجابة اإلنسـانية، وتهـدف إىل تجنب 
وبنـاء  للكارثـة  األمـد  الطويلـة  اآلثـار 
القـدرات املحليـة وتعزيـز مقاربـة وطنية 
ملرحلـة إعـادة اإلعـامر، وهـذا اًل يجـب أن 
يجـب  اًل  ولكـن  منـه،  السـوريون  يُحـرم 
السـوري  النظـام  قبضـة  يف  يكـون  أن 
ليسـتخدمه لتعزيـز نفـوذه، واًل يجـب أن 
يسـهم يف املزيد من تسـييس املسـاعدات، 

كتـوب. بحسـب 
كـام يـرى كتـوب أن املشـكلة تكمـن بـأن 
كانـت  سـوريا  يف  اإلنسـانية  املنظـامت 

مسيّسـة جـًدا، واسـتخدمها النظـام مراًرا 
وتكـراًرا يف كل الطرق، سـواء لالسـتفادة 
ماليًـا مـن خـالل إفسـادها، أو اسـتخدام 
للمجتمعـات  وعقـاب  كثـواب  املسـاعدات 
أو  ضـده  الحـراك  يف  انخراطهـا  حسـب 

حسـب توجههـا السـيايس.
"التعايف املبكر" مفيد بالطبع للسـوريني، 
ولكـن يجـب قبـل ضـخ املسـاعدات تحت 
نفـوذ  عـن  اآلليـات  تحييـد  اإلطـار  هـذا 
النظـام وبقيـة قـوى األمـر الواقـع التـي 
تسـيطر عـىل أجـزاء أخـرى من سـوريا، 
ودون ذلـك سـتكون أي مسـاعدات تصب 
يف مصلحـة النظام وليس يف السـوريني، 

كتوب.  حسـب 
املـدين  املجـال  يف  الناشـط  ويتفـق 
واإلنسـاين الدكتـور زيـدون الزعبـي مـع 
املبكـر"،  "التعـايف  أهميـة  عـىل  كتـوب 
عـىل  معتمديـن  النـاس  يبقـى  اًل  حتـى 
اقتصادهـا  بلـد  يف  الغذائيـة  السـالل 

معـدوم.
واًل يسـتبعد الزعبـي، يف حديـث إىل عنب 
الواقـع  األمـر  بلـدي، اسـتغالل سـلطات 
املخـاوف  أن  معتـرًا  لآلليـة،  والنظـام 
آليـة أخـرى، فتقديـم  هـي ذاتهـا يف أي 
املسـاعدات يف إدلـب يثـر مخـاوف مـن 
تقديـم الفائـدة لـ"هيئـة تحرير الشـام"، 
وتقدميهـا يف دمشـق يجدد املخـاوف من 

اسـتغالل النظـام.
تسـتفيد  السـلطات  أن  إىل  أشـار  لكنـه 
أكـرث مـن اقتصـاد الحـرب الناجـم عـن 
وجـود مسـاعدات إنسـانية دون اقتصـاد 
وتجـارة  املخـدرات،  كتجـارة  حقيقـي، 
العملـة،  وتبييـض  والتهريـب،  السـالح، 
وتجيدهـا  الحـرب  وقـت  تزدهـر  التـي 

الواقـع.   األمـر  سـلطات 

للنظـام السـوري سـجل حافل يف رُسقة 
املسـاعدات، سـواء مـن خـالل توزيعها 
أو  لـه،  املواليـة  املناطـق  يف  حريًـا 
أو  املسـاعدات،  رصف  بسـعر  التالعـب 
الفسـاد، أو توظيـف عـامل املسـاعدات 

واملشـرتيات مـن دوائـره. 
وأدى ذلـك إىل ردع الحكومـات املانحـة 
األساسـية  غـر  املـواد  متويـل  عـن 
املبكـر"،  "التعـايف  مسـاعدات  مثـل 
املوجهـة  املسـاعدات  نسـبة  وصلـت  إذ 
ملشـاريع "التعـايف املبكـر" يف وكااًلت 
األمـم املتحـدة لعـام 2021 إىل 8.8%، 
بينـام  الحـايل،  العـام  يف   4% وإىل 
اإلنسـانية  ااًلسـتجابة  خطـة  تدعـو 
إىل   2023  2022- لعامـي  األمميـة 
247.6 مليـون دواًلر أمريـي ملشـاريع 

العيـش". وسـبل  املبكـر  "التعـايف 
باسـتمرار  السـوري  النظـام  ويؤكـد 

ومشـاريع  األمميـة  املسـاعدات  أهميـة 
دعـم  يف  ودورهـا  املبكـر"  "التعـايف 
منـدوب  رصح  إذ  سـوريا"،  "صمـود 
املتحـدة،  باألمـم  السـوري  النظـام 
)مل  أجنبيـة  دواًًل  أن  املـايض،  آذار  يف 
يحددهـا( تعرقـل الجهود املبذولـة لبدء 
مشـاريع "التعـايف املبكـر"، التي ميكن 
أن تسـاعد يف بناء سـوريا "أكـرث أمانًا 

الصمـود". عـىل  وقـدرة 
ويطـرح التمويـل املنخفض للمسـاعدات 
املبكـر"،  "التعـايف  ملشـاريع  املوجهـة 
والـذي نسـبته %4 مـن مجمـل الدعـم 
األممـي، تسـاؤاًًل حـول تـردد الدول يف 
دعـم هـذه املشـاريع، رغـم التسـهيالت 
سـياق  يف  أمريـكا  قدمتهـا  التـي 
العقوبـات، إذ يـرى الباحـث السـيايس 
مل  التسـهيالت  هـذه  أن  عقيـل،  سـامي 
تكـن كافيـة بسـبب تـردد الـدول بدعم 

الرامـج داخـل منطقـة سـيطرة النظام 
بالعملـة  التالعـب  ظـل  يف  سـيام  اًل 

الشـفافية.  وغيـاب  والفسـاد 
وتحقيـق الشـفافية بـرأي عقيـل صعب 
يف هـذه املسـألة، وخاصـة يف مناطـق 
"املثـر  أن  معتـرًا  النظـام،  سـيطرة 
يف  عائـق  أكـر  أن  هـو  للسـخرية" 
وجـه دعـم مشـاريع "التعـايف املبكر" 
السـوري  النظـام  بهـا  يطالـب  التـي 
شـفافيته  فعـدم  نفسـه،  النظـام  هـو 
إىل  أدت  والفسـاد  بالعملـة  والتالعـب 
الثقـة بهـذه املنظومة السياسـية،  عـدم 
وليـس فقـط مـن املنظـامت الدولية، بل 
مـن املنظـامت اإلغاثيـة التـي أصبحـت 
تفكـر بكيفيـة تطبيـق الرامـج بشـكل 
كاٍف ودعـم املسـتحقني يف ظـل تعّنـت 
النظـام السـوري ملنـع فرض الـدول أو 
الشـفافية.  لتحقيـق  آليـة  أي  املنظـامت 

ما أدوات تحييد "التعافي المبكر" عن 
أطراف النزاع

املجـال  يف  والناشـط  الطبيـب  يـرى 
مفهـوم  أن  كتـوب،  محمـد  اإلنسـاين 
مـن  عـدد  ربطتـه  اإلعـامر"  "إعـادة 
بالتغـّر  املانحـة  الـدول  حكومـات 
الـذي  األمـر  سـوريا،  يف  السـيايس 
تـأيت  فلرمبـا  أيًضـا،  مشـكلة  يعتـر 
وتسييًسـا  فسـاًدا  أكـرث  حكومـات 
للمسـاعدات، وبالتـايل يجـب أن يتحول 
رشط املسـاعدات من رشط سـيايس إىل 
واملحاسـبة  الحقـوق  مبنـي عـىل  رشط 
أمـام املجتمعـات املسـتفيدة، بحسـب ما 

بلـدي.  لعنـب  كتـوب  قالـه 
اسـتطاع النظـام خـالل عـرش سـنوات 
اسـتخدام  اإلنسـانية  ااًلسـتجابة  مـن 
ملصلحتـه،  كبـر  بشـكل  املسـاعدات 
تخطيـط  إىل  التوظيـف،  مـن  ابتـداء 

املسـاعدات، وعمليـات الـرشاء وتحويـل 
بتحديـد  بالتحكـم  ونهايـة  األمـوال، 
أي  فـإن  وبالتـايل  املسـتفيدة،  الفئـة 
مسـاعدات تقـدم دون تجـاوز كل ذلـك 
للنظـام. ااًلسـتفادة  مـن  املزيـد  تعنـي 

هـذه  تجـاوز  عـر  منعـه  وميكـن 
العقبـات ووضـع آليـات تعـزز الرقابـة 
الـوكااًلت  ومسـاءلة  املسـاعدات  عـىل 
املجتمعـات  وأمـام  املانحـني  أمـام 

. ة ملسـتفيد ا
بـدوره، يـرى الدكتـور زيـدون الزعبي، 
خاللهـا  مـن  ميكـن  التـي  األدوات  أن 
تحييـد أطـراف النـزاع محـدودة، لكـن 
أداة،  ذاتـه  بحـد  املبكـر"  "التعـايف 
الحـدود  كـر  عـىل  قامئـة  أداة  ألنـه 
التـي تقّسـم البلـد، فاملشـاريع العابـرة 
للجغرافيـا بحـد ذاتهـا تكـر سـيطرة 
سـلطات األمـر الواقـع عىل املسـاعدات.

االصطدام بغياب الشفافية
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م في ملف االتصاالت.. 
ّ

"اإلنقاذ" تتكت

تساؤالت حول المشغل الجديد "سيريانا" 

مبنى شركة "سيريانا" في سرمدا بإدلب )عنب بلدي/ هاديا منصور(
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عنب بلدي - جنى العيسى

"سـريانا"  رشكـة  إعـالن  أثـار 
إدلـب  العاملـة يف مدينـة  لالتصـااًلت، 
شـاميل غـريب سـوريا، حصولهـا عىل 
ترخيـص للعمـل كمشـغل خلـوي مـن 
قبـل "إدارة ااًلتصااًلت العامـة" التابعة 
مـن  العديـد  "اإلنقـاذ"،  لحكومـة 
التسـاؤاًلت، حـول تفاصيـل الرتخيـص 
23 مـن  الـذي حصلـت عليـه يف  أواًًل، 

املـايض. أيـار 
كـام فتـح املجـال أمـام التفكـر بهدف 
ترخيـص رشكـة اتصـااًلت يف منطقـة 
العاملـة  ااًلتصـااًلت  شـبكات  تتعـدد 
فيهـا مـن جهـة، وحاجـة املنطقـة التي 
تعتـر بحاجـة إىل خدمـات أوليـة قبل 
جهـة  مـن  ااًلتصـااًلت  واقـع  تحسـني 

. خرى أ

شروط الترخيص: "أياٍد سورية" فقط
لالتصـااًلت  "سـريانا"  رشكـة  بـدأت 
العمـل يف مدينـة إدلب منـذ آب 2016، 
عـىل  حصولهـا  قبـل  عملهـا  واقتـر 
عـىل  خلـوي،  كمشـغل  الرتخيـص 
تزويـد املنطقـة باإلنرتنـت عـر خدمـة 
أوضحـه  مـا  بحسـب  فقـط،   "WIFI"
"سـريانا"،  لرشكـة  التنفيـذي  املديـر 

طويلـو. حسـام 
وأضـاف طويلـو، يف حديـث إىل عنـب 
بلـدي، أن الرشكـة هـي رشكـة خاصـة 
حكوميـة  جهـة  أي  بهـا  تتحكـم  اًل 
عـىل  حصلـت  لكنهـا  املنطقـة،  يف 
حكومـة  قبـل  مـن  مؤخـًرا  ترخيصهـا 
بعـد  إدلـب،  يف  العاملـة  "اإلنقـاذ" 
واسـتكامل  ترخيـص،  طلـب  تقديـم 

منهـا. املطلوبـة  الـرشوط 
الـرشوط  تضّمنـت  طويلـو،  وبحسـب 
"اإلنقـاذ"  فرضتهـا  التـي  األساسـية 
عـىل الرشكـة للحصول عـىل الرتخيص 
الرشكـة  إنشـاء  يكـون  أاًل  كمشـغل، 
وموظفوهـا والعاملـون عـىل خدماتهـا 
ومخدماتهـا التقنيـة من خارج سـوريا.
وأكـد طويلـو أن "اإلنقـاذ" مل تفـرض 
شـهرية،  أو  سـنوية  ماليـة  رسـوم  أي 
سـابقة أو اًلحقـة للرتخيـص، عـدا عـن 
تلـك التـي وصفهـا بـ"العاديـة" لقـاء 

منـح الرتخيـص.

خدمات "سيريانا" ال تصل إلى ريف 
حلب

بحسـب مديـر الرشكـة، حسـام طويلو، 
سـتتم يف األشـهر املقبلة تغطيـة مدينة 

إدلـب وريفهـا بالخدمات.
كـام تسـعى إىل إيصـال خدماتهـا إىل 
السـورية  "الحكومـة  سـيطرة  مناطـق 
املؤقتـة" يف ريـف حلـب، موضًحا عدم 
البـدء بذلـك مـع عـدم وجـود تفاوض 
بشـكل جـّدي حتـى اآلن مـع "الجهات 
الحكوميـة املختصـة املسـيطرة هناك"، 

عـىل حـد قوله.

"اإلنقاذ" تتجاهل الرد.. وتتكّتم على 
قانون منذ 2019

توجهـت عنـب بلـدي ملكتـب العالقـات 
العامـة يف حكومـة "اإلنقـاذ"، قبل أكرث 
مـن عرشة أيام مـن تاريخ نـرش التقرير، 
بأسـئلة تتعلـق بهـدف ترخيـص رشكـة 
اعتمـدت  التـي  واملعايـر  "سـريانا"، 
عليهـا للموافقـة عـىل إصـدار التريح 
بالعمـل، ورؤيتهـا ملسـتقبل هـذا القطاع 
يف املنطقـة، لكنهـا مل تتلـقَّ أي رد حتى 

النرش. سـاعة 

حكومـة  أصـدرت   ،2019 آذار  ويف 
قطـاع  لعمـل  قانونًـا  "اإلنقـاذ" 
عنـه  تعلـن  أن  دون  ااًلتصـااًلت، 
موقـع  لكـن  الرسـمي،  موقعهـا  عـر 
"الجمهوريـة" حصـل عىل نسـخة عنه 
يف كانـون األول 2019، أي بعد حوايل 

بـه. العمـل  بـدء  مـن  أشـهر  تسـعة 
"املؤسسـة  أنشـأت  القانون،  ومبوجـب 
تشـمل  التـي  لالتصـااًلت"  العامـة 
وإدارة  وتشـغيل  إنشـاء  صالحياتهـا 
وتقديـم  العامـة،  ااًلتصـااًلت  شـبكات 
للمسـتخدمني،  ااًلتصـال  خدمـات 
وأجـور  أسـعار  وتحديـد  وتنظيـم 
املقدمـة  ااًلتصـااًلت  خدمـات 

. ين للمسـتفيد

القانـون،  مـن   "18" املـادة  وبحسـب 
املتعلقـة برتخيـص شـبكات ااًلتصااًلت، 
رئيـس  مـن  بقـرار  الرخصـة  تصـدر 
تقدمـه  اقـرتاح  عـىل  بنـاء  الحكومـة 
وموافقـة  ااًلتصـااًلت"  تنظيـم  "هيئـة 

املختـص. املديـر 

الشبكات التركية تصل إلى المنطقة
شـبكتا  إدلـب  منطقـة  يف  تتوفـر 
اإلنرتنـت،  خدمـات  توفـر  اتصـااًلت 
هـام "سـوريانا" و"أيلوكـس" الرتكية، 
البيـوش،  أحمـد  أوضحـه  مـا  بحسـب 
مديـر مركـز "الحسـن" لالتصااًلت يف 

إدلـب. شـاميل  الدانـا  مدينـة 
وجـود  بلـدي،  لعنـب  البيـوش،  وأكـد 
عـىل  إدلـب  يف  املقيمـني  مـن  إقبـال 

بهـام. ااًلشـرتاك 
مـن  عاًمـا(   33( العمـر  مصطفـى 
سـكان مدينـة إدلب، قـال لعنـب بلدي، 
توفـر  الرتكيـة  "أيلوكـس"  شـبكة  إن 
اسـتخدام اإلنرتنـت مـن أي منطقـة من 
الشـبكة  تتغـذى  إذ  السـوري،  الشـامل 

التغطيـة الرتكيـة. مـن أبـراج 
عـىل  ااًلعتـامد  أن  مصطفـى  وأوضـح 
الشـبكات الرتكيـة يضمن عـدم التفكر 
اإلنرتنـت  اشـرتاك  تجديـد  مبشـكلة 
واصًفـا  إليهـا،  ينتقـل  منطقـة  كل  يف 

بـ"املقبولـة". خدماتهـا 

المنطقة تحتاج إلى استثمارات إنتاجية 
ال خدمية 

املـايض، تداولـت صفحـات  آذار  نهايـة 
محليـة عىل مواقـع التواصـل ااًلجتامعي 
أنبـاء عـن "اقـرتاب" موعـد افتتـاح أول 
رشكة اتصـااًلت خلويـة يف مدينـة إدلب 

سـوريا. شاميل 
ويطلَـق عـىل الرشكـة، بحسـب الصورة 
املتداولة، اسـم "Syria Phone" )سريا 
فـون(، دون أن تنـرش حينهـا معرفـات 
"املؤسسـة العامـة لالتصـااًلت" التابعـة 
لحكومـة “اإلنقـاذ” أي تفاصيـل حـول 

. لرشكة ا
وبحسـب مـا تـم تداولـه حينهـا، تتبـع 
"سـريا فون" لـ"هيئة تحرير الشـام"، 
دون أن تتمكـن عنـب بلـدي مـن التحقق 

مـن صحة ذلـك حتـى اآلن.
ويثـر توجه "اإلنقـاذ" لرتخيص رشكات 
اتصـال جديـدة يف املنطقـة التسـاؤاًلت 
حـول حاجـة املنطقـة ألكرث من مشـغل.
الباحـث يف ااًلقتصـاد السـيايس يحيـى 
السـيد عمر، قـال لعنب بلـدي، إنه ميكن 
اعتبـار منطقة الشـامل السـوري مكتفية 

حاليًـا من حيـث خدمـات ااًلتصااًلت.
وجـود  اًل  أنـه  عمـر  السـيد  وأضـاف 

لحاجـة حقيقيـة ملشـغالت جديـدة يف 
املنطقـة يف ظـل تعداد سـكاين اًل يعتر 
كثيًفـا، إذ يعتر تناسـب عدد املشـغالت 
مع عـدد السـكان معياًرا ميكـن ااًلعتامد 

عليـه لتقديـر حاجـة املنطقة.

ويرى الباحـث أن البيئـة ااًلقتصادية يف 
الشـامل تحتـاج إىل اسـتثامرات جديدة 
رؤيتـه  مفـًرا  خدميـة،  اًل  إنتاجيـة 

بـأن ااًلسـتثامرات الخدميـة مسـاهمتها 
القيمـة  مسـتوى  عـىل  منخفضـة 
املضافـة، عكـس ااًلسـتثامرات اإلنتاجية.

ونظـرًا إىل أن املنطقـة تعاين مـن واقع 
اقتصـادي مـرتدٍّ للغايـة، فهـي بحاجـة 
إىل اسـتثامرات قـادرة عـىل خلق فرص 
ااًلقتصاديـة،  املـؤرشات  ودعـم  عمـل 
وليـس إىل اسـتثامرات خدمية، بحسـب 

عمر. السـيد 

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

ويشترط القانون تنظيم عقد ذي صفة إدارية، ويتضّمن شروط الترخيص، 
باإلضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو األنظمة 
الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات تقررها "هيئة تنظيم االتصاالت"، بشرط 

توضيح األمور التالية: 

1 - العوائـد املسـتحقة لـكل مـن "هيئـة تنظيـم ااًلتصـااًلت" و"املؤسسـة العامـة 
لالتصـااًلت" عـن الرخـص ومدتهـا وعوائـد تجديدهـا وأي عائـدات أو حقـوق ماليـة 

مقطوعـة أو دوريـة يجـب عـىل املرّخـص لـه دفعهـا.

2 - التـزام املرّخـص لـه بتقديم املعلومـات والبيانـات املتصلة مبوضـوع الرخصة التي 
تطلبهـا "هيئـة تنظيـم ااًلتصـااًلت" منـه مـن حـني آلخـر أو بشـكل دوري، وملوظفي 
"هيئـة تنظيـم ااًلتصـااًلت" و"املؤسسـة العامـة لالتصـااًلت" التحقـق مـن صحـة 

ملعلومات. ا

3 - التـزام املرّخـص له بـأي تعليـامت تصدرها "هيئة تنظيـم ااًلتصـااًلت" أو الجهات 
األعـىل مبا يف ذلـك رشوط عقود ااًلشـرتاك بـني املسـتفيدين واملرّخص له.

4 - التـزام املرّخـص لـه بتوفـر التأمينات املاليـة الالزمة لرد ما يسـتحقه املشـرتكون 
مـن رسـوم وتأمينات يف حـال إلغـاء الرخصة.

5 - تعهـد املرّخـص لـه بتوفـر خدمـات اتصـااًلت الطـوارئ مجانًـا للمسـتفيدين 
بالرتتيبـات والحـدود التـي تقررهـا "هيئة تنظيـم ااًلتصـااًلت" بالتعاون مـع الجهات 

ذات العالقـة.

6 - تعهـد املرّخـص له بتقديـم الخدمة لطالبيها أو املسـتفيدين منها عىل قدم املسـاواة 
وعـدم التمييـز بينهـم، باسـتثناء مـا يعتـر مـن قبيل التسـامح ألسـباب تشـغيلية أو 

وإنسـانية. اجتامعية 

7 - التزام املرّخص له باإلعالن املسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.

8 - التعـاون مـع جميـع حامـي الرخـص اآلخرين مـن أجل تسـهيل تقديـم الخدمات 
. ين للمستفيد

9 - التـزام املرّخـص لـه بتقديـم الخدمـة املرخصـة إىل طالبيهـا خالل مـدة معقولة، 
والعمـل عـىل تغطيـة كامـل املنطقـة الجغرافيـة املعيّنة لـه بالخدمـة املرخصة. 

https://www.enabbaladi.net/archives/582514
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عنب بلدي- ضياء عاصي 

"نقطـة عبور"، هـذا ما تعنيه اسـطنبول 
خالـد  بالشـاب  أرضهـا  ضاقـت  التـي 
هـذه  إىل  القـادم  عاًمـا(،   23( محمـد 
املدينة من دمشـق منذ سـبعة أشـهر، يف 
كانون الثـاين 2021، عىل أمـل أن يركب 

ريـاح الهجـرة إىل أوروبـا.
خالـد، الـذي ينحـدر مـن مدينـة درعـا 
جنـويب سـوريا، ينتظـر داخـل سـكنه، 
يف  "مؤقتـة"  صغـرة  غرفـة  وهـو 
مـن  اتصـااًًل  باسـطنبول،  الفاتـح  حـي 
أعتـاب  إىل  يصـل  حتـى  "املهـرب"، 

األوىل. الخطـوة 
مل متنـح اسـطنبول، أو أي واًليـة أخرى، 
يُنظـر يف  أن  إبليـس،  ُمنـح  مـا  خالـًدا 
خفيـة  عـىل  الشـاب  يتنقـل  إذ  األرض، 
من األعـني لحملـه وثيقة تفيـد بإمكانية 
حصولـه عىل بطاقـة "الحاميـة املؤقتة" 
)كملـك(، لكنـه مل يحصـل عليهـا، ولـن 

قوله. حسـب  يحصـل، 
مقيّـد بـني السـامء واألرض، بـال عنوان 
أو قيـد، أو وطـن يركن إليه وقت الشـدة، 
ألجـل ذلـك يحـاول خالـد أن يجـد لـه 
موطـئ قـدم، مينحـه قطعـة مـن ورق 
العيـش، ورمبـا  لـه حًقـا يف  أن  تثبـت 
شـيئًا مـن ااًلسـتقرار الـذي يغـي عـىل 

نـران املصـر املتقلـب.

شرارة الحماسة األولى
مل يكمـل خالـد ثالثـة أيام عنـد وصوله 
إىل اسـطنبول، حتـى قام بـأول محاولة 
الطريـق  عـر  اليونـان،  نحـو  عبـور 
الجهـة  يف  أدرنـة  مدينـة  مـن  الـري 
الشـاملية الغربيـة مـن الجـزء األورويب 
لرتكيـا، التـي يفصلهـا عن اليونـان نهر 
 530 بطـول  الحـدودي  "إيفـروس" 
كيلومـرتًا، يشـّكل منهـا 230 كيلومـرتًا 
الحـدود الريـة الوحيـدة املشـرتكة مـع 

اليونـان.
عر خالـد النهـر فعـاًل، ليأخـذ الطريق 
سـرًا  أوروبـا  إىل  املـؤدي  "القصـر" 
يسـتغرق  رمبـا  والـذي  األقـدام،  عـىل 
وجهتـه،  إىل  للوصـول  أيـام  بضعـة 
لكـن رحلتـه كانـت أقـر مـن طريقه، 
لتقبـض عليه مجموعـات "الكوماندوز" 
وتعيـده  نفسـه،  اليـوم  يف  اليونانيـة 
الحـدود  عـىل  النهـر  ضفـة  إىل  قـًرا 

الرتكيـة.
مل تنتـِه الحكاية، إذ عاود خالـد املحاولة 

عدة. مرات 
يـروي خالـد لعنـب بلدي قصتـه وقصة 
املئـات غـره، يف العـودة مـن اليونـان 
إىل تركيـا، قصـة تخللتها اآلمـال واآلاًلم، 
كان الهاجـس الوحيـد فيهـا، أاًل يواجهوا 
كل  عنـد  سـوريا،  إىل  الرتحيـل  خطـر 

قرية. وإعـادة  محاولـة 

داخـل  خالـد  عاشـها  سـاعة  نصـف 
اليونـان، انتهـت عنـد لحظـة ااًلعتقـال، 
اسـتوىل  إذ  العـودة،  معاملـة  لتبـدأ 
مـن  أشـيائه  عـىل  "الكومانـدوز" 
الطعـام  فيهـا  يضـع  التـي  الحقيبـة 
للنـوم  يفرتشـها  التـي  "املناميـة"  إىل 
يف الغابـات، وأغـراض أخـرى يحملهـا 
بـه  ثـم توجهـوا  وأمـوال،  مـن هاتـف 
ومجموعتـه إىل السـجن، حفـاة األقـدام 
أحذيتهـم. خلـع  إىل  اضطـروا  أن  بعـد 
سـاعات،  سـبع  بالسـجن  خالـد  بقـي 
حتى امتـأل باملهاجرين الذيـن ينتظرون 
الخـالص واقفني عـىل أقدامهـم، لضيق 
املـكان، إاًل أن تكـّدس املـكان ينبئ بقرب 
لحظـة ااًلنفـراج، بحسـب ما قالـه خالد، 
إذ يـرشع "الكومانـدوز" حينهـا بإفراغ 
السـجن إلعـادة املهاجريـن إىل الحـدود 

. لرتكية ا

محاوالت عدة ومصير واحد
مندفًعـا  كان  الـذي  خالـد،  يتـواَن  مل 
عـن  أوروبـا،  إىل  للوصـول  بالحامسـة 
األوىل  محاولتـه  بعـد  أخـرى  محاولـة 
األخـرى  لتبـوء هـي  تقريبًـا،  بأسـبوع 
هـذه مل  األمـل  لكـن خيبـات  بالفشـل، 
تقلـل مـن عزمـه، فأقـدم عـىل محاولة 

أسـبوعني. بنحـو  ذلـك  بعـد  ثالثـة 
فشـلت املحاولـة كسـابقاتها، كأن حرس 

الطـرق،  رؤوس  عـىل  رصـٌد  الحـدود 
وقبـل حلـول الشـتاء الـذي يجعـل من 
قـرر  مسـتحيلة،  شـبه  اللجـوء  رحلـة 
خالـد أن يقـوم مبحاولة رابعـة بعد ذلك 
واجهـت  لكنهـا  أسـابيع،  ثالثـة  بنحـو 

املصـر ذاتـه.
حـّل الشـتاء، وجلـس خالـد يف انتظـار 
محاواًلتـه  ليتـّوج  األجـواء،  مالءمـة 
بأخـرى خامسـة، أواخـر أيـار املايض، 
لكـن السـيناريو تكـرر نفسـه، اعتقـال 
يف  ااًلحتجـاز  مركـز  يف  وتوقيـف 
اليونـان، ثم العـودة القرية بسـيارات 
كبـرة إىل الحـدود الرتكيـة، وإرسـالهم 
بالقـوارب املطاطيـة إىل الجانب الرتيك.

عنـد عودتـه األخرة مـع مجموعتـه، إذ 
بلـغ عددهـم قرابة 300 شـخص، اًلحظ 
خالـد معاملـة جيـدة من حـرس الحدود 
بإشـعال  الحـرس  قـام  األتـراك، حيـث 
النـار لهـم للتدفئـة وقدموا لهـم أحذية، 
كانـوا قـد خلعوها مرغمـني يف اليونان.

مبـدأ عـدم اإلعـادة القريـة هـو حجر 
الزاويـة يف الحاميـة الدوليـة لالجئـني، 
حيـث يحظـر الرتحيل القـري لالجئني 
فيهـا  يتعرضـون  التـي  األرايض  إىل 
لخطـر ااًلضطهـاد. وهو منصـوص عليه 
يف املـادة "33" مـن اتفاقية عام 1951 
املتعلقـة بوضـع الالجئـني، وهـو مبـدأ 

أسـايس اًل يسـمح بـأي انحـراف عنه. 

مبـدأ عدم اإلعـادة القرية هـو القانون 
النحـو،  هـذا  وعـىل  العـريف،  الـدويل 
فهـو ملـزم لجميع الـدول، مبـا يف ذلك 
الـدول غـر األطـراف يف اتفاقيـة عـام 
1951 أو بروتوكـول عـام 1967 بشـأن 

الالجئني. وضـع 

القدر يكمن في التفاصيل
خالـد  اسـتطاع  الثانيـة،  املحاولـة  يف 
عبـور الغابـة، واجتـاز الطريـق العـام 
بدايـة  يعتـر  الـذي  )أوتوبـان(، 
ااًلنطـالق إىل الداخـل اليونـاين، قطـع 
خالـد أربـع قـرى عـىل طـول الطريق، 
"نقطـة  يسـمى  مـا  إىل  وصـل  ثـم 
التحميـل" بعـد سـر مثـاين سـاعات، 
وانتظـر قـدوم السـيارة التـي تُقله إىل 

اليونـان. شـاميل  سـالونيك 
دقائـق عىل قدوم السـيارة، رمبـا كانت 
الفيصـل بتحـول خارطة الطريـق، لكن 
"الكومانـدوز"  اكتشـف  مـا  رُسعـان 
نقطـة وجـود خالـد ومجموعتـه وقـام 
باعتقالهـم، ليعيدهـم سـرتهم األوىل.

يف محاولتـه الثالثـة، وصـل خالـد إىل 
مل  السـيارة  لكـن  التحميـل"،  "نقطـة 
لينتظـر  املـرة،  هـذه  املوعـد  يف  تـأِت 
عـىل  أيـام  أربعـة  معـه  ومـن  خالـد 
طعامهـم  نفـد  حتـى  الوصـول،  أمـل 
لتسـليم  حينهـا  واضطـروا  ورشابهـم، 
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"مل أسـتطع كتابة واًل كلمـة واحدة، ليس 
ألننـي مل أسـتوعب السـؤال، بـل ألننـي 
خفـت أاًل يعجبهـم مـا سـأكتبه كإجابـة 

السـؤال". عن 
هكـذا بـررت طالبـة مـن طـالب الصف 
الثالـث الثانـوي )البكالوريـا( تقيـم يف 
بلـدي،  لعنـب  ريـف دمشـق،  محافظـة 
عـدم قدرتهـا عـىل اإلجابـة عن السـؤال 
األخـر )املوضـوع(، وعالمته هـي األكر 
التـي  الوطنيـة"  "الرتبيـة  أسـئلة  بـني 
حزيـران  مـن   14 يف  امتحانهـا  جـرى 

الحـايل.
التـي تحفظـت عـىل  الطالبـة،  أضافـت 
ذكـر اسـمها ألسـباب أمنية، أنهـا حفظت 

محتـوى املنهـاج جيـًدا، وأجابت بشـكل 
جيـد عـن األسـئلة النموذجيـة، كاختيـار 
عـدة  أصـل  مـن  الصحيحـة  اإلجابـة 
والفروقـات  التعريفـات  أو  خيـارات، 

الكتـاب. يف  حرفيًـا  املوجـودة 
املوضـوع  كتابـة  تسـتطع  مل  لكنهـا 
املطلـوب، ويطلـب يف نّصـه الحديث عن 
"السياسـات واإلجـراءات لتحقيـق األمـن 
الوطنـي، باإلضافـة إىل رأي الطالب بدور 
القيـادة ااًلسـتثنائية يف املرحلـة الصعبة، 
بعـد افـرتاض أن سـوريا اسـتهدفت منذ 
عـام 2011 من قبل التنظيـامت اإلرهابية 
تنفيـذ  يف  جديـدة  أدوات  تعـد  التـي 

ااًلسـتعامرية". املشـاريع 
وقالت الطالبـة، "لو كُتب الجـواب حرفيًا 
كـام  عنـه  سـأجيب  كنـت  الكتـاب،  يف 

حفظتـه وكـام يريـدون متاًمـا، لكنني اًل 
أعـرف مبـاذا أجيـب يف هـذا املوضـوع 
الصعـب"، مضيفـة أنهـا كانـت خائفـة 
مـن أاًل تسـتطيع كتابـة رأيهـا بالقيـادة 
مصحـح  يريـده  بشـكل  "ااًلسـتثنائية" 
أثـر  مـن  متخوفـة  ااًلمتحانيـة،  ورقتهـا 
ااًلمتحـان،  إطـار  خـارج  عليهـا  يعـود 
لـذا فّضلـت عـدم اإلجابـة عـن السـؤال 

باألسـاس.
وبحسـب مـا رصدته عنـب بلـدي، تفاجأ 
األسـئلة،  بنوعيـة  "البكالوريـا"  طـالب 
والطريقـة التـي طُلـب منهم فيهـا كتابة 
آراء يف قضايـا تعتمـد عـىل قدرتهم عىل 

الوصـف والفهـم للمنهـاج ككل.
الـذي  املنهـاج  وتظهـر طبيعـة األسـئلة 
درسـه الطـالب ملـدة عـام درايس كامل، 

النظـام  محاربـة  متجيـد  واملتضمـن 
التـي  وأسـاليبه  وطرقـه  لـ"اإلرهـاب"، 
"املؤامـرة  بوجـه  للوقـوف  سـلكها 
النظـام،  لرئيـس  أقـوال  الكونيـة"، مـع 
اإلرهـاب. مفهـوم  حـول  األسـد،  بشـار 

"التربية": األسئلة تحاكي الواقع
"ترشيـن"  لصحيفـة  تقريـر  بحسـب 
الحكوميـة، اسـتطلعت فيـه آراء عـدد من 
الطـالب، فـإن أسـئلة ااًلمتحـان أربكـت 
جزأيـن،  عـىل  جـاءت  كونهـا  الطـالب، 
أولهـام أسـئلة اختياريـة واختيـار إجابة 
صحيحـة، بينـام كان الجزء الثاين أسـئلة 

مقاليـة صعبـة إىل حـد مـا.
األسـئلة  كانـت  الطـالب،  آراء  وبحسـب 
تحتـاج إىل وقـت وفهـم، كـون املنهـاج 

جديـًدا ويُـدرس ألول مـرة، فلـم يكونـوا 
معتاديـن هـذا النمـط مـن األسـئلة.

عـىل  الصحيفـة  تقريـر  تحـدث  كـام 
لسـان الطـالب، عـن صعوبـة املوضـوع 
الـذي جـاء حـول "اإلرهـاب والتنظيامت 
اإلرهـاب"،  مكافحـة  وطـرق  التكفريـة 
وصعوبـة سـؤال "التدخـل األمريي يف 
املنطقـة العربية" الذي يحتـاج إىل حفظ 

وإدراك. وفهـم 
وجـاء الـرد عـىل هـذه ااًلنتقـادات مـن 
قبـل وزارة الرتبيـة يف حكومـة النظـام، 
األول يف  اإلرشاف  "مكتـب  لسـان  عـىل 
الـوزارة"، بـأن األسـئلة جـاءت "واضحة 
وراعـت  الكتـاب،  ملوضوعـات  وشـاملة 
الوحـدات  ملضمـون  النسـبية  األوزان 
الدرسـية، ومسـتويات التفكـر العليـا".

يرويها مهاجرون فشلوا 
في الوصول إلى أوروبا

قصص ذئاب اليونان 
وشرطتها 

"تربية" النظام بررت بتحفيز "مستويات التفكير العليا"

في امتحان "الوطنية".. 
"دور القيادة االستثنائية" يخيف طالب "البكالوريا"
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طواعيـة. الرشطـة  إىل  أنفسـهم 
عـىل  يـوم،  كل  مـن  سـاعات  مثـاين 
مـدار 16 يوًمـا، قضاهـا أحمـد الديري 
)28 عاًمـا( ماشـيًا يف غابـات اليونـان 
املنخفـض  "الطويـل"،  الطريـق  عـر 

لتكلفـة. ا
أحمـد، مـن مدينـة ديـر الـزور رشقي 
سـوريا، تحـدث هـو اآلخـر عـن رحلته 
التـي  باملتاعـب،  املليئـة  الطويلـة، 
اسـتغرقت 16 يوًما مشـيًا عـىل األقدام، 
األوىل،  التحميـل"  "نقطـة  حتـى 
التـي تـأيت فيهـا السـيارة لتقلهـم إىل 

األخـرى. وجهتهـم 
انتظـر أحمـد ثالثـة أيـام حتـى قـدوم 
يحالفـه  مل  الحـظ  لكـن  السـيارة، 
تتسـع  مل  إذ  مـرة،  أول  مـن  بالركـوب 
السـيارة، فاضطـر للبقـاء يوًمـا آخـر.

يـوم واحـد مل يكـن ليفـرق عنـد أحمد، 
الـذي انتظـر كل هـذه املـدة، آمـاًل أن 
يتجـاوز آخـر نقطـة باليونـان، وعندما 
اسـتقل سـيارة املهرب يف اليوم التايل، 
مل تـدم رحلتـه طويـاًل حتـى وقـع يف 
اشـتبهت  التـي  "املخابـرات"،  شـباك 
بهـم وأوقفتهم ثـم أعادتهـم إىل تركيا.

الراعي والذئب.. ال تأمن األغنام
محاولتـه  يف  مغامـرة  خالـد  شـهد 
األوىل، وبعـد عبـوره الشـارع الرئيس، 
اليونـان، وصعـود  الغابـة يف  وقطعـه 

أحـد الجبـال عند السـاعة الثالثـة فجرًا، 
برفقتـه  وكان  ذئـاب،  ثالثـة  واجهتـه 
بعـض العوائـل التـي أُصيبـت بالهلـع، 
لكن األشـخاص الذيـن يقـودون الرحلة 
واملعروفـني بـ"الريريـة"، وأغلبهم من 
كانـوا  الباكسـتانية،  الجنسـية  حملـة 
معتاديـن عـىل التعامـل مـع مثـل هذه 

. ألمور ا
أمـر "الريريـة" وهـم ثالثة أشـخاص، 
خالـًدا ومجموعتـه بعمل دائـرة صغرة، 
بـإرضام  وقامـوا  بهـم،  أحاطـوا  ثـم 
النـار باسـتخدام قطـع قـامش علّقوها 
عـىل أعـواد خشـبية، وبـدأ اثنـان منهم 
بإبعـاد الذئـاب حتـى اسـتطاع الثالـث 
نقطـة  نحـو  املجموعـة  مـع  املـي 

انطـالق ثانيـة.
بـ"الصعـب"،  املوقـف  خالـد  وصـف 
الجبـي  الطريـق  بـني ويـالت وعـورة 
مـع إنهـاك املسـر، وبـني خوفهـم من 
أن يذهبـوا قرابـني للذئـاب أو أن يقبض 

اليونـاين. الحـرس  عليهـم 
مل  املغامـرة،  هـذه  مـن  النقيـض  عـىل 
يكـن الذئب مصـدر الخـوف يف حكاية 
أحمـد الديـري، بـل كان راعـي األغنـام 
نفسـه، الخطـر املحـدق، إذ تلقـى أحمد 
توجيهـات  اليونـان  إىل  ذهابـه  قبـل 
بتغيـر الطريـق يف حـال سـمع صوت 
الراعـي، الـذي يجـول الجبـال إلطعـام 
السـلطات  بإرشـاد  ويقـوم  ماشـيته، 

عنـد  املهاجريـن  وجـود  أماكـن  إىل 
يتواًلهـا  مهمـة  وهـي  مالحظتهـم، 

رسـمية. غـر  بصـورة 
ضـاق أحمـد ورفاقـه ذرًعـا مـن تغير 
اقـرتاب  مـع  عـدة  مـرات  مكانهـم 
صـوت الراعـي منهـم، واصًفـا املوقـف 
يف  استسـلم  أنـه  إاًل  بـ"املطـاردة"، 
الراعـي،  مواجهـة  لحتميـة  النهايـة 
مجسـًدا املشـهد قائـاًل، "اختبأنـا، لكـن 
وجدنـا الراعي وقـد أصبـح أمامنا، نظر 
إلينـا نظـرة الخائـف، وقال لنـا: أفغان، 
قلنـا لـه بل سـوريون، قال حسـًنا، نحن 

السـوريني". مـن  نخـاف  اًل 
بعـد أن بانـت بـوادر الـود مـن الراعي، 
طلـب أحمـد ورفاقـه أن ينقلهم بسـيارة 
إن أمكـن، لكـن الراعـي رفـض تحمـل 
عليهـم  وعـرض  القانونيـة،  املسـؤولية 
الحليـب واألكل، شـكر  ذلـك  بـداًًل مـن 
أحمـد اللـه قائـاًل، "طلـع الراعـي ابـن 
حـالل"، مرجًحا أنـه من أصـول تركية، 

لتحدثـه اللغـة بطالقـة.

مواجهة الصعاب لواقع أفضل
وحتـى  الحـايل  العـام  بدايـة  منـذ 
السـلطات  منعـت  املـايض،  نيسـان 
اليونانيـة حـوايل 40 ألـف مهاجـر من 
دخـول البـالد عـر نهـر "إيفـروس"، 
وفًقـا لوزير الحاميـة املدنيـة اليوناين، 
وتسـتمر  ثيودوريكاكـوس،  تاكيـس 

حـااًلت العبـور بااًلزديـاد بالتزامـن مع 
تشـديد الحراسـة ملنـع املهاجريـن مـن 
دخـول البـالد "بشـكل غـر قانوين".

اليونانيـة  الحـدود  ومـن أجـل حاميـة 
غـر  الهجـرة  تدفقـات  و"منـع 
ثيودوريكاكـوس،  وقـع  الرشعيـة"، 
يف 1 مـن أيـار املـايض، قـراًرا بتعيني 
250 آخريـن مـن حـرس الحـدود عىل 
النقـاط التـي يعـر منهـا املهاجـرون.

وأشـار ثيودوريكاكوس إىل أن محاولة 
تركيـا فتـح الحـدود يف آذار 2020 مل 
منظمـة  عمليـة  ولكنهـا  عفويـة،  تكـن 
مـن السـلطات الرتكية، التي باسـتخدام 
املهاجريـن غـر الرشعيـني الذيـن بلـغ 
عددهـم عـرشات اآلاًلف حينهـا، كانـت 
لديهـا نيـة واضحـة اًلنتهـاك الحـدود 
اليونانيـة عـىل نطـاق واسـع، حسـب 

. له قو
وأكـد ثيودوريكاكـوس أنه منذ نيسـان 
إىل نهايـة ترشيـن الثـاين 2021، ُمنع 
143 ألًفـا و472 شـخًصا مـن دخـول 
و798  ألًفـا  بــ98  مقارنـة  اليونـان، 
شـخًصا يف نفـس الفـرتة مـن 2020، 
يف حـني نجـح ألـف شـخص تقريبًـا 
بالدخـول إىل اليونـان منذ بدايـة العام 

الحـايل حتـى أواخـر أيـار املايض.
أثنـاء  يف  املهاجـرون  ويتعـرض 
عبورهـم النهـر ملامرسـات عنيفـة مـن 
قبل حـرس الحـدود اليونـاين، لصدهم 

وإعادتهـم إىل الضفة الرتكيـة، وينتهي 
بهـم األمـر أحيانًـا مرتوكني عـىل جزر 
النهر، دون مسـاعدة  صغـرة تتوسـط 

أو دعـم.
اقـرتاب  اليونانيـة  السـلطات  ومتنـع 
اإلعـالم  اإلنسـانية ووسـائل  املنظـامت 
مـن منطقـة "إيفـروس" التـي تصفها 
يضطـر  حـني  يف  بـ"العسـكرية"، 
حـرس الحدود الـرتيك للتدخـل وإنقاذ 
"مهاجـر  ملوقـع  وفًقـا  املهاجريـن، 

نيـوز".

فقـدوا  ألشـخاص  مؤملـة  حكايـات 
العبـور  محـاواًلت  أثنـاء  يف  حياتهـم 
إىل اليونـان، سـببها معاملـة الرشطـة 
الطويـل  والوقـت  القاسـية  اليونانيـة 
والظـروف الصعبـة، ففـي عـام 2021 
51 شـخًصا حياتهـم يف  وحـده، فقـد 
الطبيـب  بحسـب  إيفـروس،  منطقـة 
بافليديس. بافليـس  اليونـاين الرشعـي 

اًل  املحـي،  الرشعـي  للطـب  ووفقـا 
الضحايـا  معظـم  عـىل  التعـرف  يتـم 
ويُدفنـون يف مقابـر املسـلمني املحلية، 
هـذه  ملثـل  الشـائعة  األسـباب  وأحـد 
الحـوادث، هـو فقـدان السـيطرة عـىل 
املهربـون  يحـاول  عندمـا  السـيارة 
مطـاردة  أثنـاء  يف  ااًلعتقـال  تجنـب 
منظمـة  ذكرتـه  مـا  بحسـب  الرشطـة، 

ووتـش". رايتـس  "هيومـن 

كام اعتـر "املكتـب" أن األسـئلة "حاكت 
واإلقليمـي  الحـايل  الواقـع  مجريـات 
والـدويل، مبـا يضـع الطالـب يف مواقف 
تعليميـة تسـتثر تفكره، وتحفـز ما لديه 
مـن إمكانـات وقـدرات فكريـة عـىل فهم 

الواقـع وكيفيـة التعامـل معه".

سياسة "البعث" التعليمية
جامعـة  يف  ااًلجتـامع  علـم  أسـتاذ 
مركـز  يف  والباحـث  سـابًقا،  "دمشـق" 
حاليًـا  املعـارصة"  للدراسـات  "حرمـون 
إىل  حديـث  يف  قـال  مصطفـى،  طـالل 
منـذ  "البعـث"  حـزب  إن  بلـدي،  عنـب 
وصولـه إىل السـلطة، خاصـة مع تسـلّم 
حافـظ األسـد الحكـم عـام 1970، عمـد 
إىل اسـتخدام التعليـم كوسـيلة لتدجـني 
الطلبـة منـذ الطفولـة، ليكونـوا مواطنني 
موالـني وطائعـني لسياسـة هـذا النظام، 
وفلسـفته  أيديولوجيتـه  يعكـس  مبـا 
ااًلسـتبدادية، عـر قولبـة األجيـال املقبلة 
يف مناهـج تعليميـة تتـامىش مـع رؤيته 
السياسـية، وتالئـم اسـتمراره يف الحكم.
املناهـج  يف  تاريخيًـا  لوحـظ  مـا  وهـذا 
مبختلـف املراحـل التعليميـة يف سـوريا، 
الفلسـفة  جانـب  إىل  الباحـث،  بحسـب 
اللبـاس  فـرض  يف  العنفيـة  التعليميـة 
وااًلنتسـاب  للطـالب،  املوّحـد  العسـكري 
املؤدلجـة  املنظـامت  إىل  اإلجبـاري 

شـبيبة  و"اتحـاد  البعـث"  كـ"طالئـع 
الثـورة"، كإطـار أوحد لتنظيم نشـاطات 
معسـكرات  إىل  باإلضافـة  الطـالب، 

"الصاعقـة".

"لن تنطلي على السوريين"
طـالل  ااًلجتامعـي  الباحـث  أوضـح 
عمـد  السـوري  النظـام  أن  مصطفـى، 
إىل   ،2011 عـام  السـورية  الثـورة  بعـد 
يف  التعليميـة  املناهـج  معظـم  تعديـل 
املسـتويات التعليميـة كافـة، مبـا يالئـم 
فلسـفته السياسـية ااًلسـتبدادية، مضيًفـا 
املناهـج  يف  املتعمـد  التضليـل  هـذا  أن 
أن ينطـي  الدراسـية وغرهـا، اًل ميكـن 
الثـورة  الذيـن عايشـوا  عـىل السـوريني 
يف أشـهرها األوىل، وتحديـًدا يف املرحلـة 
وااًلحتجاجـات  )املظاهـرات  السـلمية 
الشـعبية(، ومـن غر املفيـد برأيـه، حالة 
النظـام تعزيزهـا  التـي يحـاول  اإلنـكار 
يف املؤسسـات املجتمعيـة السـورية كافة، 

التعليميـة. املؤسسـات  ومنهـا 

منهاج يمّثل رؤية "الدولة"  
أن  ااًلجتـامع،  علـم  يف  الباحـث  ويـرى 
النظـام يعـّدل املعلومـات واملصطلحـات 
وفًقـا  املـواد،  مـن  عـدد  مناهـج  ضمـن 
ملوقفـه السـيايس مـن الـدول أيًضـا، إذ 
إىل  إسـكندرون"  "لـواء  النظـام  أعـاد 

خريطة سـوريا، بعـد أن حذفه يف املرحلة 
النظـام وتركيـا سـابًقا،  "الوديـة" بـني 
موضًحـا أن ذلـك جـاء رًدا عـىل املوقـف 

السـورية. للمعارضـة  الداعـم  الـرتيك 
مصطلـح  أيًضـا  النظـام  اسـتبدل  كـام 
القسـطنطينية" بـ"فتح  "ااًلسـتيالء عىل 
الثـاين"  و"محمـد  القسـطنطينية"، 
بالشـخصية العثامنيـة اإلسـالمية "محمد 
الفاتـح"، وكذلك عمد إىل ترسـيخ مفهوم 
"ااًلحتـالل العثـامين" يف أذهـان الطالب 
العثـامين"  "الحكـم  مفهـوم  مـن  بـداًًل 
الـذي كان معتمـًدا يف املناهـج قبـل عام 

.2011
وبحسـب الباحـث طـالل مصطفـى، عمد 
النظـام أيًضـا إىل تعديـل مناهـج الرتبية 
املذهـب  تعليـم  لتتضّمـن  اإلسـالمية، 
الشـيعي ااًلثنـي عـرشي )اإليـراين( إىل 
افتتـاح  وإىل  السـني،  املذهـب  جانـب 
املـدارس الشـيعية والجامعـات يف عـدد 
مـن املـدن السـورية، "مكافـأة" لوقوف 
إيـران إىل جانـب النظـام يف حربـه ضد 

الشـعب وثورتـه.

كـام أدخـل اللغـة الروسـية يف املناهـج 
اللغـة  جانـب  إىل  السـورية  التعليميـة 
كــ"رّد  الفرنسـية،  واللغـة  اإلنجليزيـة 
جميـل" عـىل وقـوف روسـيا إىل جانبه 

الباحـث. بحسـب  أيًضـا، 

)AA( 2020 مهاجرون يستخدمون قارًبا مطاطًيا للوصول إلى الجانب اليوناني من نهر إيفروس في أدرنة- تركيا 27 من تشرين الثاني

منذ بداية العام الحالي وحتى 
نيسان الماضي، منعت السلطات 

اليونانية حوالي 40 ألف 
مهاجر من دخول البالد عبر نهر 

"إيفروس"، وفًقا لوزير الحماية 
المدنية اليوناني، تاكيس 

ثيودوريكاكوس، وتستمر حاالت 
العبور باالزدياد بالتزامن مع تشديد 
الحراسة لمنع المهاجرين من دخول 

البالد "بشكل غير قانوني".

طالبة "بكالوريا" في دمشق )تشرين(

https://www.enabbaladi.net/archives/582554
https://www.enabbaladi.net/archives/582684
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ما الذي تعرفه عن دواء

روزوفاستاتين

 ،)Advochol( أدفوكول ،)Crestolip( كرستوليب ،)Cresulip( كرسليب ،)Crestor( كرستور

 ،)Rosuvastatin( روزوفاستاتين  لمادة  تجارية  أسماء  كلها  وغيرها،   ،)Rosuva( روزوفا 

اإلنزيم  تعمل على حصر نشاط  أدوية  )Statins(، وهي  الستاتينات  عائلة  إلى  ينتمي  وهو 

"HMG-CoA" الالزم إلنتاج الكوليسترول في الكبد )يتم إنتاج حوالي ثلثي الكمية المطلوبة 

من الكوليسترول للجسم من قبل الجسم نفسه في الكبد، والثلث يُشتق من النظام الغذائي(، 

وبالتالي ينخفض مستوى الكوليسترول في الدم، وقد لوحظ أن الستاتينات تخفض مستوى 

الكوليسترول الضار )LDL( بينما ترفع مستويات الكوليسترول الجيد )HDL(، ولكن اًل تزال 

اآللية التي ترفع بها الستاتينات "HDL" غير واضحة، ويتميز روزوفاستاتين بأنه يحد من 

تكّون الشحوم الثالثية )TG( أيًضا، وبالتالي يساعد على خفض مستواها في الدم، وكذلك يرتبط 

روزوفاستاتين بشكل أكبر من غيره في مجموعة الستاتين مع اإلنزيم المسؤول عن تكوين 

الكوليسترول، ما يجعله أكثر فاعلية، ولذلك يمكن استخدامه بعيارات أقل من بقية الستاتينات.

يُستخدم روزوفاستاتين في الحااًلت التالية:

• ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ولكن إلعطاء نتائج أفضل يجب إجراء تغييرات في 

نمط الحياة باإلضافة إلى تناول الدواء، مثل اتباع نظام غذائي منخفض الكوليسترول وقليل 

الدسم، وممارسة التمارين الرياضية، وإنقاص الوزن، والتوقف عن التدخين.

• للوقاية من أمراض القلب والشرايين )تصلّب الشرايين واإلصابة بالنوبات القلبية أو السكتات 

الدماغية( عند وجود عوامل خطورة لإلصابة بها بغض النظر عن مستويات الكوليسترول في 

الدم، مثل وجود مرض بالشرايين التاجية أو سكري أو سوابق حدوث جلطة أو نزيف بالدماغ أو 

أمراض باألوعية الدموية الطرفية.

•  فرط كوليسترول الدم العائلي )الوراثي(: في النمط المتماثل اللواقح )موروث من كال الوالدين( 

أو المتغاير اللواقح )موروث من أحد الوالدين(.

• ارتفاع مستويات الشحوم الثالثية في الدم. 

معلومات صيدالنية
يتوفر روزوفاستاتين على شكل كبسواًلت وأقراص فموية )-5 -10 -20 40 ملغ(، تؤخذ مع أو 

دون الطعام، مرة واحدة في اليوم، ونظرًا إلى أن إنتاج الجسم للكوليسترول يكون أكثر في أثناء 

الليل، لذلك يتم تناول روزوفاستاتين عادة في المساء.

يُنصح بالبدء بـ-5 10 ملغ في اليوم بجرعة وحيدة، وفي حال الحاجة تُزاد الجرعة إلى 20 ملغ 

يوميًا، وتبلغ الجرعة القصوى 40 ملغ بجرعة وحيدة يوميًا، وتختلف بحسب ااًلستطباب، لذلك 

يجب تحديدها من قبل الطبيب المعالج، ولكن عادة ما تكون كما يلي:

لألطفال بعمر أصغر من 10 سنوات: -5 10 ملغ يوميًا.

لألطفال بعمر -10 17 سنة: -5 20 ملغ يوميًا.

للبالغين: -5 40 ملغ يوميًا.

علًما أن روزوفاستاتين يستخدم في فرط كوليسترول الدم العائلي المتغاير اللواقح لدى األطفال 

الذين اًل تقل أعمارهم عن 8 سنوات، بينما يمكن استخدامه في النمط المتماثل اللواقح لدى 

األطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات.

تبدأ فعالية الدواء بخفض الكوليسترول خالل -2 4 أسابيع، وعادة ما يكون ااًلستخدام طويل 

األمد.

مالحظات
اًل يجب تعديل الجرعة للمرضى المصابين بقصور كلوي خفيف إلى متوسط، وفي حال القصور 

الكلوي الشديد يجب أن تبدأ جرعة روزوفاستاتين بـ5 ملغ يوميًا وأاًل تتجاوز الجرعة 10 ملغ 

في اليوم.

قد يمتص جسم األشخاص اآلسيويين روزوفاستاتين بمعدل أكثر من غيرهم، لذلك يجب البدء 

بجرعة أقل من المعتاد، وبجرعة قصوى 20 ملغ يوميًا.

يجب تجنب تناول مضادات الحموضة الحاوية على األلمنيوم أو المغنيزيوم في غضون ساعتين 

من تناول روزوفاستاتين، ألنها يمكن أن تجعل من الصعب امتصاصه من قبل الجسم.

يجب تجنب تناول "الجريب فروت" أو شرب عصيره في أثناء استخدام هذا الدواء، فقد يؤدي 

"الجريب فروت" إلى حدوث زيادة كمية هذا الدواء في مجرى الدم.

اًل يُستخدم مع أدوية النقرس التي تحتوي على مادة كولشيسين، إذ إن كاًل منهما قد يسبب زيادة 

اآلثار الجانبية لآلخر.

قد يؤدي تناول روزوفاستاتين إلى بعض التأثيرات الجانبية مثل: ألم بطني، غازات، اضطرابات 

هضمية )إسهال وإمساك(، دوخة، صداع، طفح جلدي، ألم عضالت، ضعف عضالت، ارتفاع 

أنزيمات الكبد.

يعتبر حدوث ألم عضلي أو ضعف عضلي أو يرقان تأثيرات جانبية خطيرة توجب إيقاف تناول 

الدواء وإخبار الطبيب فورًا.

يمنع استخدام سيمفاستاتين في الحااًلت التالية:

• في حالة مرضى الكبد وارتفاع وظائف الكبد. 

• القصور الكلوي الحاد أو الشديد.

• الحمل )لم يذكر تصنيفه بالنسبة للحمل من قبل إدارة الغذاء والدواء(.

• اإلرضاع.

• المرضى الذين لديهم قابلية لالعتالل العضلي.

• للمسنين فوق 70 عاًما.

يجب قياس نسبة الدهون بعد 4 أسابيع من بداية العالج، وبعد ذلك بشكل دوري.

يجب مراقبة وظائف الكبد وأنزيمات العضالت، ويجب وقف استخدام الدواء في حال ارتفاع 

نسبة الكرياتين فوسفوكيناز )CPK( أو ارتفاع نسبة ناقالت األمين )Alt( أكثر من 3 مرات عن 

معدلها الطبيعي.

 ،)Ezetimibe( توجد مستحضرات يتم فيها دمج روزوفاستاتين مع دواء آخر يسمى إيزيتيميب

وهو دواء يمنع امتصاص الكوليسترول في األمعاء وبالتالي يمنع وصوله إلى الدم، وتكون هذه 

المستحضرات أكثر فعالية من الحاوية على روزوفاستاتين فقط.

د. كريم مأمون

أو  السـكري  الخضـاب  فحـص 
 ،)Hba1c( الجلوكوزي  الهيموغلوبني 
مـن أهـم الفحوصـات التـي تُجـرى 
السـكري،  بالـداء  اإلصابـة  لكشـف 
وملعرفة مدى السـيطرة عىل مسـتوى 
السـكري،  ملـرىض  الـدم  يف  السـكر 
يف  ااًلختبـار  هـذا  أهميـة  وتكمـن 
كونـه يظهـر متوسـط معـدل سـكر 
الجلوكـوز يف الـدم خـالل األسـابيع 
الفحـص،  تسـبق  التـي   12 الــ-8 
لـذا يدعـى بالعاميـة تحليـل السـكر 
 Cumulative Sugar( الرتاكمـي 

.)Test

ما الخضاب السكري )HbA1c(؟
)الهيموغلوبـني( هـو  الـدم  خضـاب 
أحـد  ويعـد  الحمـراء،  الـدم  صبغـة 
داخـل  املوجـودة  الروتينـات  أهـم 
الـذي  فهـو  الحمـراء،  الـدم  خاليـا 
أكسـيد  وثـاين  األكسـجني  ينقـل 
الكربـون يف الـدم، وتوجـد منـه عدة 
 ،)A" )HbA" النـوع  أهمهـا  أنـواع 
أن يتحـد   "A" الخضـاب ويسـتطيع 
املوجـود  الجلوكـوز  سـكر  مـع 
الـدم، ويعـر عـن  معـه يف بالزمـا 
الخضـاب املرتبـط بالسـكر بإضافـة 
 ،"1HbA" ليصبـح   "HbA" إىل   1
الرتسـبات  هـذه  معظـم  وتتعلـق 
محـددة  فرعيـة  بوحـدة  السـكرية 
 ،"c"مـن الخضـاب يعـر عنهـا بــ
املرتبـط  الخضـاب  لذلـك يعـر عـن 
ويسـمى   ،"HbA1c"بــ بالسـكر 
 Glycosylated( السـكري الخضـاب 
Haemoglobin(، وعنـد إجراء تحليل 
الخضـاب السـكري فإنـه يعـر عـن 
معدلـه كنسـبة مئويـة مـن مجمـوع 

عموًمـا. الخضـاب 
وتبقى الرابطة بني السـكر والخضاب 
ثابتة وغـر قابلة لالنفكاك، وتسـتمر 
حتـى نهاية عمـر كرية الـدم الحمراء 
الـذي يبلغ وسـطيًا 120 يوًمـا، ولكن 
اتحـاد السـكر مـع الخضـاب يحتاج 
فـإن  لذلـك  الشـهر،  يقـارب  مـا  إىل 
يعكـس  السـكري  الخضـاب  معـدل 
مسـتوى السـكر يف الدم خـالل -2 3 

املاضية. أشـهر 

ما أهمية فحص الخضاب 
السكري؟

الخضـاب  فحـص  أهميـة  تتمثـل 
يـأيت: مـا  يف  السـكري 

• تشـخيص الـداء السـكري، فهو يعد 
من أفضل الفحوصات لنسـبة السـكر 

بالعديـد  يتأثـر  اًل  كونـه  الـدم،  يف 
مـن العوامـل املختلفـة عـىل عكـس 

الفحوصـات األخـرى.
• املسـاعدة يف متابعـة وتقييـم حالة 
مريـض السـكري، ويسـتند الطبيـب 
باإلضافـة  ااًلختبـار  نتائـج هـذا  إىل 
إىل نتائـج قياس الجلوكـوز يف املنزل 
مـن أجـل تحديـد التعديـالت الالزمة 
عـىل العـالج املتبـع، وينبغـي عـىل 
الفحص  إجـراء  بالسـكري  املصابـني 

بشـكل دوري كالتـايل:
-1 املـرىض الذيـن يأخـذون عالًجـا 
هـذا  بإجـراء  يُنصـح  باإلنسـولني: 
ثالثـة  كل  دوري  بشـكل  ااًلختبـار 
أشـهر يف حـال أظهـر الفحـص أن 
جيـد،  بشـكل  مضبـوط  السـكري 
ويجـب إعادتـه قبـل أقـل مـن ثالثة 
أشـهر يف حـال عـدم ضبـط املريض 
ملسـتوى السـكري بشـكل جيد، إاًل أنه 
اًل ينبغـي إجـراء هـذا ااًلختبـار أكـرث 

مـن مـرة كل سـتة أسـابيع.
-2 املـرىض الذيـن اًل يأخـذون عالًجا 
هـذا  بإجـراء  يُنصـح  باإلنسـولني: 
ااًلختبار بشـكل دوري كل سـتة أشهر 
مضبوطًـا  السـكري  كان  حـال  يف 
بشـكل جيـد، ويجب إعادتـه قبل ذلك 
يف حـال كان السـكري غر مضبوط.

هل من شروط خاصة إلجراء 
فحص الخضاب السكري؟

عـىل  يجـب  تعليـامت  أي  توجـد  اًل 
املريـض اتباعها قبل إجـراء الفحص، 
وميكـن إجـراء الفحص مـن أي عينة 
دم عشـوائية )سـواء قبـل الطعـام أو 
بعـده( واًل يشـرتط الصيـام إلجرائه. 

ما دالالت نتيجة فحص الخضاب 
السكري؟

بالنسبة لألشخاص العاديني:
واًل  سـليم،  الجسـم   :5.6%  4%-
السـكري. مبـرض  إلصابـة  وجـود 

قبـل  مـا  مرحلـة   :6.4%  5.7%-
وتعنـي   ،)Prediabete( السـكري 
أن مسـتويات السـكر يف الـدم أعـىل 
إىل  تصـل  مل  لكنهـا  الطبيعـي  مـن 
مسـتويات اإلصابـة بالداء السـكري، 
وهـي مرحلـة غالبًـا مـا تتحـول إىل 
سـكري منـط 2 إذا مل يتـم تغير منط 

الحيـاة.
مؤكـدة  إصابـة  أكـرث:  أو   6.5%
أن  يجـب  لكـن  السـكري،  مبـرض 
ُمنفصلـني  اختباريـن  نتيجـة  تـأيت 

السـكري  للخضـاب 
أو   6.5% بنسـبة 
ليتـم  أكـرث 

تشـخيص اإلصابـة بالـداء السـكري.
وبالنسبة ملرىض السكري:

والسـكري  مثـايل   :6.5% مـن  أقـل 
بشـكل جيـد. مضبـوط 

متوسـط  السـكري   :7.5%  6.5%-
الضبـط.

سـيئ  السـكري   :7.5% مـن  أكـرث 
. لضبـط ا

هـل هنـاك حـااًلت معيّنـة اًل يُعتمـد 
فيهـا عىل تحليـل الخضاب السـكري 

لتشـخيص الـداء السـكري؟
عـدم  ينبغـي  حـااًلت  هنـاك  نعـم، 
اسـتخدام فحـص الخضاب السـكري 
فيها لتشـخيص الداء السـكري، وإمنا 
يعتمـد عـىل تحليل سـكر الـدم عىل 
الريـق واختبـار تحمـل السـكر عـن 

طريـق الفـم، وأهمهـا:
• تشـخيص السـكري الحمـي لـدى 
النسـاء الحوامـل )يف الثلثـني الثاين 
الخضـاب  تحليـل  يعطـي  والثالـث 
أقـل مـن  نتيجـة طبيعيـة  السـكري 
مسـتوى  أن  أي  الحقيقيـة،  النتيجـة 
السـكر قـد يكـون مرتفًعا ومـع ذلك 
السـكري  الخضـاب  معـدل  يكـون 

الطبيعـي(. ضمـن 
• الكشـف عن السـكري لـدى مرىض 

التليّـف الكييس.
• تشـخيص السـكري عنـد األطفـال 

واملراهقـني.
• وجـود أحـد العوامـل التـي ميكـن 
أن تؤثـر عـىل صحـة نتيجـة فحص 

السـكري.  الخضـاب 

ما العوامل التي يمكن أن تؤثر 
على نتيجة فحص الخضاب 

السكري؟
مـن أبـرز العوامـل التي قـد يتأثر بها 

فحص الخضـاب السـكري ما يأيت:
عـوز  بسـبب  الـدم  فقـر  مـرض   •
 "B12" فيتامـني  عـوز  أو  الحديـد 

. مثـاًل
مثـل  الخضـاب  اضطرابـات   •
املنجـي  الـدم  فقـر  أو  التااًلسـيميا 

. مثـاًل
• فقـد الـدم نتيجـة نزيـف حـاد أو 

مزمـن.
• أمراض الكىل والكبد.

والشـحوم  الكوليسـرتول  ارتفـاع   •
الـدم. يف  الثالثيـة 

• تعاطي الكحول املزمن.
• تنـاول بعـض املكمـالت الغذائيـة، 
 "C" مثل املكمـل الغـذايئ لفيتامـني

 ."E" فيتامـني أو 

فحص الخضاب السكري
أو ما ُيعرف بالسكر التراكمي

https://www.enabbaladi.net/archives/582613
https://www.enabbaladi.net/archives/582613
https://www.enabbaladi.net/archives/582612
https://www.enabbaladi.net/archives/582612
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املعـارض"  الفـن  صناعـة  األخـرى..  "سـوريا  كتـاب  يحـاول 

الحـراك  مالمـح  توثيـق  كـوك،  مرييـام  األمريكيـة  للباحثـة 

الثقـايف والفنـي يف سـوريا خـالل فـرتة تسـعينيات القـرن 

املـايض، وهـي نفس الفـرتة التـي زارت فيهـا الباحثـة مناطق 

1995 و1996. سـورية عـدة بـني خريـف عامـي 

يـربز من اسـم الكتـاب الـذي صـدر بنسـخته اإلنجليزيـة عام 

2007 "سـوريا األخـرى" الهـدف الرئيـس منـه، وهـو تسـليط 

الضـوء عـىل النشـاط الفكـري والفني الـذي منا خـارج رقابة 

السـلطة الحاكمـة، وداخـل بيئـة مليئـة بالحرية.

يتنـاول الكتـاب )263 صفحـة( الصـادر باللغـة العربيـة عـام 

2018، عـن "املركـز العـريب لألبحـاث ودراسـة السياسـات"، 

سياسـات الرئيـس السـوري السـابق حافظ األسـد التـي كانت 

تتيـح أحيانًـا التعبـري عـن املشـاعر املناهضـة للحكومـة مـن 

خـالل رعايـة أعامل بعـض الفنانـني والكّتـاب، بقصـد تحويل 

تنفيـس  إىل  تهـدف  رسـمية  سياسـة  إىل  الحكومـة  نقـد 

االحتقـان.

ونتيجـة لتلـك السياسـة، اضطـر بعـض الفنانـني السـوريني 

النظـام  انتقـاد  يف  الرغبـة  بـني  التأرجـح  إىل  املعارضـني 

الدكتاتـوري يف سـوريا بشـكل حقيقي، واملخاطرة بسـالمتهم 

والخـوف مـن اسـتخدام النظـام أعاملهـم الفنيـة يف الدعايـة 

الحكوميـة التـي كان يربع األسـد يف توظيفها بصيغـة "النقد 

املوجـه".

يتضّمـن الكتـاب، الـذي ترجمـه الطبيـب والباحـث السـوري 

حـازم نهـار، مقابـالت أجرتهـا املؤلفـة خـالل فـرتة إقامتهـا 

يف سـوريا مـع فنانـني وأدبـاء سـوريني معارضـني، لتوضيح 

مالمـح املشـهد الثقايف يف سـوريا الذي كان مـن رواده محمد 

ملـص،  ومحمـد  اإلدلبـي،  وألفـة  الغـزي،  وناديـة  املاغـوط، 

وكوليـت خـوري، وممـدوح عدوان، وسـعد الله ونـوس، وغادة 

السـامن، وغسـان الجباعـي، وغريهـم.

ويتـوزع مضمـون الكتاب عـىل مثانية فصـول، جميعها تهدف 

ملناقشـة العنـرص الرئيـس املفقـود يف سـوريا ملامرسـة دور 

إيجـايب يف حيـاة البـرش مـن خـالل الفـن، وهـذا العنرص هو 

الحريـة، أي اسـتقاللية النشـاط الفنـي والثقايف عن السـلطة 

السـائدة  واأليديولوجيـات  السياسـية  واألحـزاب  الحاكمـة 

واملؤسسـات الدينيـة واملصالـح الطبقيـة.

ويكمـن الهـدف األسـايس لالسـتبداد بإنتـاج العبيـد، وإعـادة 

إنتاجهـم، األمـر الـذي ميكّنه مـن املحافظة عـىل مرتكزاته يف 

املجتمـع واسـتمرار تحكّمـه بالسياسـة واالقتصـاد، والفن من 

الوسـائل التـي يطّوعهـا لتحقيق هـذا الهدف.

وتذكـر املؤلفـة يف كتابهـا أنـه يف عـام 1963، منـح القانـون 

العـريف، املعـّدل يف عـام 1970، السـيطرة املطلقـة للحكومـة 

عـىل اإلنتـاج الثقايف وتوزيـع املعلومـات، حيث نصـت الفقرة 

الرابعـة من قانـون حالة الطوارئ عـىل أن دائرة الرقابة تشـمل 

"الرسـائل واالتصـاالت بجميـع أنواعهـا، والرقابـة الصحفية، 

والنـرشات الدوريـة، والرسـوم، واملطبوعـات، والبث ووسـائل 

االتصـال جميعهـا، والرتويج والدعايـة قبل النـرش، إضافة إىل 

االسـتيالء عليهـا ومصادرتهـا وإيقافها".

مرييـام كوك أكادمييـة أمريكية متخصصة يف دراسـات الرشق 

األوسـط والعامل العريب، تركّـز يف كتاباتها عـىل األدب العريب 

الحديـث، وإعـادة تقييم األدوار النسـائية يف املجال العام.

"سوريا األخرى.. 
صناعة الفن المعارض"

عن تسخير الفن لخدمة السلطة

كتاب

سينما

مطـر"  "رقصـة  مسلسـل  اختيـار  رغـم 
شـخصية مميـزة ومختلفـة مهنيًا مبـا ينفي 
الحالـة  انتشـارها، فـإن ااًلختيـار اًل ينفـي 
التي وقـع تحـت تأثرها "بسـام القايض"، 
عاطفيـة  عالقـة  وضحيـة  العمـل،  بطـل 
أغـدق  بعدمـا  األمـان  متنحـه  أن  يُفـرتض 

بالثقـة.  عليهـا 
موسـيقيًا  ومؤلًفـا  ملحًنـا  "بسـام"  يعمـل 
وعـازف "بيانـو"، وقائـد فرقـة موسـيقية، 
النجـاح  أمجـاد  بعـد  نفسـه  يجـد  لكنـه 
والشـهرة، فريسة سـهلة لنادلة شـابة تعمل 

"بـار".  يف 
النادلـة  مـايض"،  "حنـني  أن  والقصـة 
تقنعـه  بـ"املايسـرتو"،  املعجبـة  الشـابة 
دومنـا عناء بسـيل إعجابهـا الـذي اًل يقاَوم 
ومـدى تأثرهـا بـه، والنتيجة عالقـة عاصفة 
وضـع بهـا الفنـان املشـهور إميانـه كاماًل، 
أن  احتـامل  للحظـة  ولـو  يتوقـع  أن  دون 
موسـيقي  مـن  مدفوعـة  "حنـني"  تكـون 
ينافـس "بسـام" ويرغـب بتدمـره مهنيًـا. 
هـذا الحـب الـذي ألّف "بسـام" يف سـبيله 
ألجلـه  وفتـح  كثـرة،  مقطوعـات  وصـاغ 
أبوابًـا مغلقـة يف شـخصيته املنعزلـة، التي 
بـني  ومرتـب  هـادئ  عـامل  عـىل  تحافـظ 
املقامـات املوسـيقية، مبعـزل عـن فـوىض 
النـاس، أصابـه يف مقتل، حني اكتشـف أنه 
رهـني صفقـة تقـوم عـىل رُسقـة مؤلفاتـه 
ومنحهـا ملوسـيقي منافس، لكن ااًلكتشـاف 

جـاء متأخـرًا، وحـني اًل ميكـن الحيطـة منه 
مقـدار التعلـم، ورمبـا التأثـر أكـرث. 

اسـتفاق "بسـام" عـىل مؤلفـات مروقـة، 
جانـب  إىل  سـقته  بعدمـا  هاربـة  وحبيبـة 
مـرارة  الرقـة،  لتسـهيل  منّومـة  حبـوب 
الخـذاًلن، وااًلسـتغباء رمبا، لتعـود بعد فرتة 
مؤمنـة بصفـح جميل مـن الحبيـب املجروح، 
لكـن ما حصل قلـب معادلة املسلسـل، فهناك 
مـايض"،  "حنـني  ضحيتهـا  قتـل  جرميـة 

ومتهـم أول ووحيـد هـو "املايسـرتو". 
هـذه األشـياء كلها يكشـفها العمـل يف أوىل 
حلقاتـه القليلـة نسـبيًا )أقل مـن 15 حلقة(، 
ليسـتخدم فيـام بعد أسـلوب الخطـف خلًفا، 
قـادت  التـي  والظـروف  األسـباب  لتفسـر 

 . مية للجر
يُسـتخدم  الخطـف خلًفـا  أسـلوب  وإذا كان 
عـىل مسـتوى الحلقـات يف أعـامل مختلفـة 
ثـم  بدايتهـا،  يف  الحلقـة  خامتـة  كتقديـم 
رُسد املشـاهد وفـق مبـدأ "قبـل سـاعة مـن 
الحادثـة" أو "قبـل يومـني" وغرهـام، فإن 
"رقصـة مطـر" يـرتك البـاب مفتوًحـا أمام 
املشـاهد، فيمنحـه كل مـا يرغـب معرفته يف 
الحلقـة األوىل، ليغـوص فيام يليهـا بالرشح 

والتفسـر. 
يسـلّم  اإلنسـان  إن  بريًـا  العمـل  يقـول 
مفاتيحـه باسـم الحـب ملـن يحـب، ويغمض 
عينيـه بطأمنينـة ملصـره يف عالقـة ينشـد 
لهـا،  مخطـط  غـر  خيبـة  لكـّن  صدقهـا، 

وخذاًلنًـا غـر متوقـع أو محسـوب العواقب، 
كفيـل بتحويـل الحبيـب املطمـن إىل وحش 
املنطقيـة  ااًلعتبـارات  أمـام جرحـه  تتكـر 
سـاعة  نفسـها  تلقـاء  مـن  تالشـت  التـي 
الخيبـة، فيحـاول محـو املـرارة بأخرى أشـد 
وطـأة وأقوى تأثـرًا، متاًما كمحاولة نسـيان 

أمل باختـالق آخـر أكـرث إيالًمـا. 
ااًلنتقـام حـارض يف املسلسـل، لكـن ممـن، 
تبـاديل يف  التأثـر  أن  طاملـا  مـن،  وألجـل 
يعنـي  اآلخـر  وإيـذاء  العاطفيـة،  العالقـات 
تأثـرًا بهـذا اإليـذاء، وكثـر مـن التسـاؤاًلت 
التـي تفـرض نفسـها تجعـل مـن ضحيـة 
الخـذاًلن والخيانـة ضحيـة لالنتقـام أيًضـا، 

إىل جانـب كونـه جانيًـا طبًعـا.  
"رقصـة مطـر" مـن تأليـف بيـار صمعـة 
وإخـراج جـو بوعيـد، وُعـرض للمـرة األوىل 
يف آذار املـايض، عـر منصـة "شـاهد"، من 
بطولـة مكسـيم خليـل وإمييه صبـاح ورواًل 

بقسـاميت. 

صليبـا  وسـام  التمثيـل  يف  شـارك  كـام 
ويوسـف حـداد، ومـروى خليـل، واإلنتـاج 
لرشكـة "الصبّـاح"، ما يجعـل العمـل لبنانيًا 
مكسـيم  بطولـة  باسـتثناء  الكامـرا،  أمـام 
إىل  املشـرتك  الحضـور  ليرتاجـع  خليـل، 
يـد  عـىل  اإلخـراج  تنفيـذ  عـر  الكواليـس 
مـر إبراهيـم، واملسـاهمة الدرامية لبشـار 

ماردينـي.  

أعلـن مؤسـس تطبيـق "تلجـرام" للمراسـلة، 
نسـخة  إطـالق  نيتـه  عـن  دوروف،  بافيـل 
التطبيـق،  مـن  األجـر  مدفوعـة  "برمييـوم" 
تحتـوي عـىل ميـزات إضافيـة عـن التطبيـق 

التقليـدي.
 وجـاء يف إعـالن دوروف عـر منشـور عـىل 
رشكتـه  أن  "تلجـرام"،  يف  الرسـمي  حسـابه 
 Telegram" يف  مدفوًعـا  اشـرتاكًا  سـتطلق 
حزيـران  مـن  اًلحـق  وقـت  يف   "Premium
الحايل، ما مينح املسـتخدمني "ميـزات ورُسعة 

إضافيـة". ومـوارد 
وأكـد أن هـذا التغيـر لـن يؤثـر سـلبًا عـىل 
التطبيـق التقليـدي املجـاين، الـذي سـيحافظ 

عـىل ميزاتـه املعروفـة.
لطلـب  ااًلسـتجابة  إىل  الخطـوة  وتهـدف 
املسـتخدمني املتكـررة لسـعة تخزيـن إضافية، 
والتي سـتكون مدفوعة مسـتقباًل، مع اإلشـارة 
إىل أن سـعة تخزين امللفات املُتسـلّمة واملُرسـلة 

عـر التطبيـق التقليـدي لـن تتأثر.
وعـىل الرغـم مـن أن عمـالق املراسـلة مل يبـدأ 
بطرح اشـرتاكه الجديـد، فإن النسـخة الجديدة 

موجـودة جزئيًا يف إصدارهـا التجريبي األخر.
املواقـع  مـن  العديـد  نـرشت  ذلـك،  ومـع 
املتخصصـة برصـد األخبار التقنيـة حول العامل 
توقعاتها لشـكل النسـخة املميزة مـن التطبيق، 

والخيـارات التـي سـتقدمها.
وكان أول هـذه التوقعـات، زيـادة حجم تحميل 
امللفـات، إذ ميكن ملشـرتيك النسـخة املميزة من 
"تلجـرام" تحميـل ملفات بأحجـام تصل إىل 4 
جيجابايت، بينام سيسـتمر مسـتخدمو النسخة 
التقليديـة يف الحصـول عـىل 2 جيجابايت من 
حجـم التحميل، إضافـة إىل الزيادة يف رُسعات 
التنزيـل اإلجاملية ملشـرتيك النسـخة املدفوعة، 
تنزيـل  لرعـة  حـدود  هنـاك  يكـون  لـن  إذ 
الوسـائط واملستندات بالنسـبة ملشرتيك نسخة 

"برمييوم".
بينام سـيكون لـدى املسـتخدمني العاديني حد 

أقـى لرعة تنزيـل امللفات عـر التطبيق.
ومـن أهـم امليـزات التي قـد تدفع باملشـرتكني 
لإلقبـال عـىل النسـخة املدفوعة، ميـزة تحويل 
 "beebom" الصـوت إىل نص، بحسـب موقـع

. لتقني ا

وهـو مـا قـد يكـون مفيـًدا يف حـال تلقيـك 
فيهـا  متلـك  اًل  لحظـات  يف  صوتيـة  رسـالة 
سـامعة األذن، إذ سـتتمكن حينهـا مـن معرفة 
محتـوى التسـجيل الصـويت بشـكل مكتـوب.
عـىل الرغـم مـن أن دقة النـص سـتختلف بناء 
عـىل عوامـل متعـددة، مبـا يف ذلـك اللهجـة، 
فإنهـا تبدو خياًرا جيًدا للمسـتخدمني، بحسـب 

التقني. املوقـع 
كـام سـبق وأعلنـت "تلجـرام" عـن خططهـا 
لتقديـم رسـائل دعائيـة )إعالنـات(، ووعـدت 
أيًضا بإطـالق اشـرتاك "غر مكلـف" لتعطيل 
اإلعالنـات، وهـو مـا سـيكون ميـزة ملشـرتيك 

نسـخة "برمييـوم".
 ”tech crunch“ موقـع  توقـع  جانبـه،  مـن 
التقني بناء عـىل جولته يف النسـخة التجريبية 
للرنامـج، أن تكـون تكلفتـه حـوايل خمسـة 

دواًلرات أمريكيـة شـهريًا.
“تلجـرام”  املجـاين  الرتاسـل  تطبيـق  أسـس 
الرويس بافـل دوروف، ويسـتخدمه نحو 200 
أنـه  العـامل، ويُعـرف  مليـون شـخص حـول 

يضمـن مسـتوى عاليًـا مـن الريـة.

تطبيق "تلجرام" ُيعلن نيته إطالق 
نسخة مدفوعة مستقباًل

"رقصة مطر".. 
خذالن غير متوقع يحّول الحمل إلى وحش

https://www.enabbaladi.net/archives/582493
https://www.enabbaladi.net/archives/582528
https://www.enabbaladi.net/archives/582493
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عروة قنواتي 

بني أحزان وصعوبات املرحلة املاضية وأفراح السـنوات 
األخرية، تعود الكرة املغربية إىل ريادة املشـهد، أندية 

ومنتخبات، عىل املسـتوى العريب واإلفريقي، وحتى يف 
الدولية. املسابقات 

األندية املغربية بصمت يف هذا املوسـم بأسلوب مميز، 
بالرغـم من حرسة خروج املنتخب األول أمام مرص يف 

الكان. ربع نهايئ 
معطيات وتطـورات خدمت صورة الكرة املغربية، مبا 

فيها اسـتقرار اتحاد الكرة، ومحاوالته رأب الصدع يف 
أكرث من قضية تخص املنتخبات واألندية، إذ تشـهد 

الرياضة يف املغرب محاوالت متكررة للسـيد فوزي لقجع 
ومن معـه يف االتحاد الكروي إلعادة الكرة إىل توازنها، 

واالسـتفادة من جيل مهم وأسامء المعة بني األندية 
الكربى يف املسـابقات املحلية واإلفريقية ومتثيل املنتخب 

.2022 يف مونديال 
الوداد املغريب عاد إىل منصة الشـامبيونزليغ يف إفريقيا 

بفـوزه يف النهايئ عىل األهيل املرصي بهدفني دون رد، 
واعتىل نهضة بركان أيًضـا منصة الكونفيدرالية بفارق 

ركالت الرتجيح يف النهايئ عىل حسـاب أورالندو الجنوب 
اإلفريقي، ما يعني أن السـوبر اإلفريقي يف مطلع شهر 

آب املقبل مغريب خالص، وهذا يؤكد منافسـة أندية 
وسـط إفريقيا عىل زعامة القارة يف املواسم املقبلة، 

أمام األندية املرصية والتونسـية وحتى الجزائرية التي 
بدأت تتنفس الصعداء موسـاًم بعد موسم.

املنتخب األول ورغم إشـكاليات بعض املحرتفني مع 
السـيد خليلوزيتش، املدير الفني للمنتخب، مل تكن 

الصورة سـوداء يف نهائيات أمم إفريقيا بالكامريون، 
وكان أداء املغاربـة احرتافًيا ومطمئًنا لوال أن كانت مرص 

هي الخصم يف ربـع النهايئ، ولهذه املواجهة طابع 
خاص وطعم خـاص أيًا كانت ظروف املنتخبني، وإال فإن 
طريق املغرب باتجـاه النهايئ كان واضًحا، وأغلب النقاد 

رشـحوا املغرب لتجاوز السنغال ورفع الكأس يف النهايئ 
لو أن طريق األسود اكتمل.

املنتخب املغريب، وكام هـو متوقع، تأهل للمونديال 
ليكون عند حسـن ظن جامهريه وعشاقه يف املغرب 

والعامل العريب، للمرة السادسـة بتاريخه، بعد انتصار 
مريح بنتيجـة -5 2 يف مجموع املباراتني عىل الكونغو 

الدميقراطية.
وبقي له أن ينزع القلـق والتوجس من قلوب املتابعني 

بحل الخالف بني املـدرب وبعض نجوم املنتخب. صحيح 
أن مـزراوي عاد وتم طي الخالف مع املدرب، ومزراوي 

هو أحد نجوم أياكس أمسـرتدام الهولندي لسنوات 
واملنتقل حديًثـا إىل صفوف بايرن ميونيخ األملاين، لكن 
حكيم زياش نجم تشـيليس اإلنجليزي ما زال بعيًدا عن 

املنتخب مبا يشـابه حادثة عبد الرزاق حمد الله قبل 
مونديال 2018، يـوم كان املدير الفني هو هرييف رينارد 

السعودية. ملنتخب  الحايل  املدرب 
بهذه الخالفات واإلشـكاليات تخرس التشكيلة املغربية 

بعض األسـامء املهمة يف كل مسابقة، مع وجود 
محاوالت متكـررة لألمانة من أجل إنهاء الخالفات 

واملشـكالت مبا يحفظ كرامة املدرب والنجم، إال أنها مل 
تتكلل بالنجاح حتى السـاعة.

منتخب ميلك حارًسـا مهاًم كياسني بونو، أفضل حارس 
يف الدوري اإلسـباين املمتاز لهذا املوسم بقميص 

نادي إشـبيلية، متفوًقا عىل كورتوا حارس ريال مدريد 
وتريشـتيغن حارس برشلونة وأوبالك حارس أتلتيكو 

مدريد، وميلك أيًضا يوسـف النصريي وأرشف حكيمي 
ومزراوي ورومان السـايس وأمني حارث وبوفال 

والكعبي وامرابط، يجـب أن يجد طريق البطاقة املؤهلة 
إىل مـا بعد دور املجموعات يف املونديال، مع االحرتام 

ملنتخبات بلجيـكا وكندا وكرواتيا، ويجب أن نفرح وإياه 
بإنجاز أفضل من الدور الثاين.

املنتخب املغريب مرعب بأسـامئه وحالته البدنية 
والتكتيكية، مـع األمنيات أال تكون ثغرة الخالفات هي 

العنوان األبرز يف مشـاركة املونديال، مبوسم طيب 
ومميـز لألندية والنجوم واملنتخب.

المغرب.. تألق األندية 
ودراما المنتخب

تساليتسالي
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رياضة

الشـاب  البلجيـي  الالعـب  لفـت 
سـنة(،   21( كيتيلـر  دي  تشـارلز 
اًلعـب فريـق بـروج كلـوب واملنتخب 
البلجيـي، أنظـار عـدد مـن األنديـة 
ميـالن  نـادي  وخاصـة  األوروبيـة 

اإليطـايل. الكالتشـيو  بطـل 
وتحدثـت وسـائل إعـالم إيطاليـة أن 
املناسـب  الخيـار  هـو  الروسـونري 
صانـع  مركـز  لتعزيـز  واملفّضـل 
بينـام  اإليطـايل،  بالفريـق  األلعـاب 
الطرفـني. بـني  املفاوضـات  تسـتمر 

ولـد البلجيـي تشـارلز دي كيتيلـر 
2001، طولـه  10 مـن آذار عـام  يف 
74 كيلوغراًما،  185 سـنتمرتًا، ووزنه 
رقـم القميـص يف النـادي 90، وهـو 
إحـدى  يف  القانـون  يـدرس  حاليًـا 

البلجيكيـة.  الجامعـات 
الوسـط  مركـز  يف  الشـاب  يلعـب 
املهاجـم، وميكـن توظيفـه أيًضا عىل 

كـرأس حربـة. أو  األميـن،  الجنـاح 

يتمتـع بذكاء وقـراءة جيـدة ملجريات 
الفريـق  اًلعبـي  ولتمركـز  اللعـب 
مـن  متّكنـه  ومبهـارات  الخصـم، 
بقدمـه  الخصـوم  دفاعـات  اخـرتاق 
اليـرى، ثـم مـد زمالئـه بالتمريرات 

. لحاسـمة ا
وحسـب موقـع "ترانسـفر ماركـت" 
القيمة  تبلـغ  الرياضية،  لإلحصائيـات 
 30 تشـارلز  للبلجيـي  السـوقية 
مليـون يـورو، وانضـم لنـادي بروج 
كلـوب البلجيـي بتاريـخ 1 من متوز 
مـن   17 يف  العقـد  وجـدد   ،2019
 30 2021، وينتهـي عقده يف  أيلـول 

مـن حزيـران عـام 2024.
شـارك مـع فريـق كلـوب يف الـدوري 
 33 يف  الحـايل  للموسـم  البلجيـي 
مباراة وسـجل 14 هدفًا وصنع سـبعة 
أهـداف، فيـام شـارك دي كيتيلـر مع 
مبـاراة   49 املناسـبات  كل  فريقـه يف 

وسـجل 18 هدفًـا وصنـع عـرشة.

مشـواره  كيتيلـر  دي  تشـارلز  بـدأ 
الكـروي بالفـرق السـنية لـدى نادي 
بـروج كلـوب عـام 2008 مـع فريق 
باملراحـل  وتـدّرج  سـنة،   16 تحـت 
حتـى وصل إىل الفريـق األول وعمره 

19 سـنة.
وشـارك مـع ناديـه بإحـراز بطولـة 
األوىل  للدرجـة  البلجيـي  الـدوري 
حقـق  كـام  متتاليـني،  موسـمني 
السـوبر  كأس  بطولـة  كلـوب  مـع 

.2021 البلجيـي 

األول  بلجيـكا  منتخـب  مـع  ولعـب 
منـذ عـام 2020، وظهر معـه مثاين 

مـرات وسـجل لـه هدفًـا واحـًدا.
مـع  تشـارلز  شـارك  كـام 

منتخبـات بالده السـنية 16 
مبـاراة مسـجاًل خمسـة 

أهـداف.

البلجيكي كيتيلير.. 
موهبة بروج غلوب تحت أنظار كبار أوروبا

هانز فليك يعيد منتخب الماكينات إلى الواجهة العالمية

عنب بلدي - محمد النجار

بـدأ املـدرب األملـاين هانز فليـك )57 سـنة( بحصد 
نتائـج مهمتـه التدريبية لقيـادة املاكينـات األملانية، 
التـي خاض خاللهـا تصفيات أوروبـا املؤهلة لكأس 
العـامل مونديـال 2022 يف قطر، بينام يلعـب حاليًا 

مباريـات دوري األمـم األوروبية 2023.
وبذلـك قـاد منتخـب أملانيـا يف 13 مبـاراة رسـمية 
ووديـة دون هزميـة حتـى اآلن، وهـذا يـأيت ضمن 

الجهـود الكبـرة والفكـر التدريبـي عنـد فليك.
وتبقـى اآلمـال معقـودة عـى املـدرب يف تحقيـق 
بطولـة كأس العـامل مبونديال قطر املقبـل، وخاصة 

أنـه أحـد املرشـحني للظفـر باللقب.
للامكينـات  قيادتـه  باكـورة  حقـق  املـدرب  وكان 
بتصـدر املجموعة الثامنـة من التصفيـات األوروبية 
املؤهلـة ملونديـال قطـر 2022، برصيـد 27 نقطـة 
مـن عرش مباريـات، إذ فـاز األملان بتسـع مواجهات 
وخـروا مواجهة واحـدة فقط )تحت قيـادة املدرب 
السـابق يواخيم لـوف(، ليكـون أول منتخب أورويب 
يف هـذه التصفيات يحجـز مقعًدا لـه يف املونديال.

وبالرغم مـن املسـتوى املتواضع للامكينـات األملانية 
يف مسـابقة دوري األمـم األوروبيـة، مل يُهزم املدرب 
فليـك يف الجـوالت األربع التـي خاضها حتـى اآلن، 
إذ تعـادل بثـالث مباريـات مـع إنجلـرا وإيطاليـا 

واملجـر بـذات النتيجة 1×1.
ويف الجولـة الرابعـة عاد املنتخب األملـاين إىل التألق 
يف سـامء كرة القـدم العامليـة عندما اكتسـح نظره 
اإليطـايل بنتيجـة 5×2، وهـي األقـى يف تاريـخ 
مواجهـات املنتخبـني، وبذلـك يدخـل فليـك التاريخ 
كأول مـدرب يف تاريـخ املانشـافت حقـق انتصـاًرا 

كبـرًا يف مبـاراة رسـمية ضـد إيطاليا.

استقال ليقود الماكينة األلمانية
بالرغـم مـن أنه قاد فريـق بايرن ميونيـخ إىل إحراز 
 2021 2020- ملوسـم  البوندسـليغا  بطولـة  لقـب 
واألخـر لـه مع البافـاري، أخطـر فليـك إدارة نادي 
البايـرن قبـل انتهـاء الـدوري بشـهر تقريبًـا، بأنه 
سـينهي التعاقد معهـم بالرايض، وقبلت اسـتقالته 
حتـى اتضـح فيـام بعـد سـببها، وهـو تكليفـه من 
قبـل االتحـاد األملـاين لكـرة القـدم بقيـادة منتخب 
أملانيـا، والتوقيـع معه رسـميًا خلًفا للمدرب السـابق 

يواكيم لـوف، يف أيـار 2021.
املنتخـب األملـاين كان آنـذاك أمـام حدثـني مهمني، 
حزيـران  يف  أوروبـا  أمـم  كأس  بطولـة  األول 
 ،2022 ملونديـال  املؤهلـة  األوروبيـة  والتصفيـات 
وأخفـق يف بطولـة كأس أمم أوروبـا 2020، وخرج 
مـن دور الــ16 إثـر هزميتـه أمـام إنجلـرا 2×0، 
مـع  فليـك  لهانـز  تأسيسـية  بدايـة  هـذه  وكانـت 

املاكينـة األملانيـة، بينام نجـح يف األهم وهـو التأهل 
.2022 قطـر  ملونديـال 

وسـيلعب املنتخـب األملـاين يف املجموعة الخامسـة 
إىل جانب منتخبات إسـبانيا واليابان وكوسـتاريكا.
ويـأيت املنتخب األملـاين باملركز الثاين متسـاويًا مع 
اآلزوري يف عـدد مـرات إحـراز بطولـة كأس العامل 
وهـي أربـع مـرات آخرهـا يف بطولـة عـام 2014، 
وسـبق أن أحـرز اللقـب يف أعـوام 1990، 1974، 

 .1954

من هو فليك؟
يُعتـر هانـز فليـك مـن أفضـل املدربـني يف العامل 
حاليًـا، بعدمـا حقـق مـع فريـق بايـرن ميونيـخ 
توليـه  ومنـذ   ،2020 عـام  التاريخيـة  السداسـية 
قيـادة بايـرن ميونيـخ يف 3 مـن ترشيـن الثـاين 

لفريقـه. تاريخيـة  إنجـازات  حقـق   ،2019
 68 بايـرن ميونيـخ يف  فليـك  املـدرب  قـاد 

مبـاراة، وحقـق الفـوز يف 58 مواجهـة، 
وتعـادل يف خمـس مباريـات وخـر 

مثلهـا، وهـي أقـل مـن عـدد األلقاب 
التـي أحرزهـا دفعـة واحـدة.

بطولـة  البايـرن  مـع  وأحـرز 

الـدوري األملـاين للدرجـة األوىل يف موسـمني، إىل 
جانب بطولـة كأس أملانيـا، وكأس السـوبر األملاين.
أوروبيًـا، حقـق دوري أبطال أوروبا وكأس السـوبر 
األورويب، وأخـرًا كأس العـامل لألندية، حتى سـمي 

السـتة. اإلنجازات  بطل 
ورغـم خرتـه التدريبيـة القليلـة، اسـتطاع هانـز 
فليـك إثبـات وجـوده بني كبـار املدربـني يف القارة 
األوروبيـة، إذ يعتر النـادي أوىل محطاته التدريبية 
بعدمـا حقق مـع منتخـب أملانيا بطولـة كأس العامل 
2014 كمسـاعد مـدرب، وقبلها أيًضا املركـز الثالث 

يف بطولـة كأس العامل 2010.
 

مسيرته التدريبية والجوائز الشخصية 

بـدأ األملـاين هانـز فليـك مشـواره التدريبـي منـذ 
عـام 1996 إىل 2000 مـع نادي فيكتوريـا بامنتال 
األملـاين، ثم انتقـل إىل نـادي هوفنهايم من موسـم 
2000 إىل 2005، ثـم أصبـح مسـاعد مـدرب فريق 
موسـم  خـالل  النمسـاوي  سـالزبورغ  بـول  ريـد 
2006، ثـم ُعنّي مسـاعد مـدرب ملنتخـب أملانيا األول 

خـالل الفـرة مـن 2006 إىل 2014.
بعدهـا انتقـل إىل نـادي بايـرن ميونيـخ كمسـاعد 
مـدرب الفريـق األول خـالل موسـم 2019، ثم ُعنّي 
مدربًـا أساسـيًا للبافـاري خـالل الفرة مـن 2019 

.2021 إىل 
وقـاد األملـاين هانـز فليـك األنديـة يف 401 مباراة، 
حقـق الفـوز خاللها بــ200 مواجهـة وتعادل يف 

87 لقـاء وخر 114 مبـاراة، وسـجلت الفرق التي 
دربهـا 792 هدفًـا بينام اهتـزت شـباكه 562 مرة.

حقـق هانـز فليك العديـد مـن الجوائز الشـخصية، 
أبرزهـا جائـزة مـدرب العـام يف االتحـاد األورويب 
لكـرة القـدم موسـم -2019 2020، وجائزة أفضل 
لتاريـخ  الـدويل  االتحـاد  مـن  العـامل  يف  مـدرب 
وإحصائيـات كـرة القـدم عـام 2020، كـام حقـق 
جائـزة املـدرب العـام يف أملانيا موسـم 2020، كام 
نـال جائـزيت املـدرب العـام مـن "جلوب سـوكر" 

و"ورلـد سـوكر" عـام 2020.
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ميكننا، يف زاوية "تعا تفرج"، أن نأخذ اسرتاحة 
قصرية من أخبار الحروب والويالت واملجازر، 

ونكتب عن الحب. يدفعنا إىل ذلك أننا نرى 
كيف يتحول العامل أمامنا إىل "َمْبَغضة". قد 

تتساءلون عن معنى هذه الكلمة، فأقول: مكان 
اللعب اسمه، ملعب، واسم الساحة التي يتبادل 

فيها بعض الناس الرفَس باألرجل، مرفسة، 
والغرفة املخصصة لرتبية الدجاج، مدجنة، 

وساحة تبادل البغضاء، مبغضة. 
ما أكرث الشعراء الذين كتبوا عن الحب، وترمنوا 

فيه، عرب العصور، حتى إن الشاعر املنخل 
اليشكري تحدى عواذله، وأعلن أن حبه حبيبته 

ال يقترص عليه، بل إن بعريه يحب ناقتها! وهذه 
حالة نادرة بالفعل، ولكن، ميكن تطويرها نحو 

صورة مدهشة، مثلام فعل الفنان عيل فرزات 
حينام رسم، قبل ربع قرن، رجلني يتحاربان 

بالسيوف، أحدهام يركب حصانًا، والثاين يركب 
فرًسا، ويف أثناء تبادلهام الطعنات نرى الحصان 

والفرس متعانقني.   
أحب عنرتُة بن شداد العبيس ابنة عمه عبلة، 

ولكن حبه إياها تحول إىل دراما ملحمية خالدة، 
بسبب اختالف املقام االجتامعي بينهام، عبد 

وحرة، وكلنا نعرف كيف تفوق عىل هذه العقدة 
بشجاعته، وإنسانيته العالية، وكيف فاضت 

نفسه العاشقة بأجمل األشعار، حتى إنه، وهو 
يف ساحة املعركة، والسيوف تتالمع وتقطر من 
دمه، تراءت له صورة عبلة وهي تبتسم، وتلتمع 

أسنانها البيضاء.
هناك شعراء عرب، طوروا فلسفة الحب، حتى 
بلغت الذروة يف حب اإلنسان للحيوانات التي 

تحيط به. بدليل أن الشاعر الصعلوك الشنفرى 
خاطب أهله وقوَمه قائاًل إنه ما عاد مهتاًم بهم، 

وبصحبتهم، وبأهليتهم، وقد استعاض عنهم 
بصحبة وحوش الغابة:

ويل دونَكم أهلون، سيُد َعملٌَّس
وأرقط زهلول، وعرفاء جيأل

ليك ميدح الشاعر امرؤ القيس حصانه توصل 
إىل صورة شعرية نادرة، تعجز عن مالحقتها 

قوانني الفيزياء الحديثة، حينام قال:
مكر مفر مقبل مدبر مًعا

كجلمود صخر حطه السيل من عِل
إن عبارة مكر مفر مفهومة، بل ومنطقية، فمرة 
يكر الحصان، ومرة يفر، ولكن كيف نستطيع أن 

نتخيل أنه مقبل ومدبر يف الوقت ذاته؟    
وبالعودة إىل عنرتة بن شداد، نجد أنه يقيم 

عالقة ودية مع حصانه "األدهم"، عندما وصف 
وهو يف املعمعة، خائًفا، مضطربًا، متلعثاًم، 

فقال:
لو كان يعلم ما املحاورُة اشتىك

ولكان لو علَم الكالَم مكلمي
ولكن، هل يصف عنرتة الحصان ملجرد الوصف؟ 
أم أنه يريد أن ينتقل منه باتجاه محبوبته عبلة؟ 
إن الدراما امللحمية التي يبتكرها عنرتة، يف هذه 
املعلقة، ال تقل بهاء عن رواية جنكيز أيتامتوف 

)وداًعا يا غولساري( التي كُتبت بعد 1500 سنة، 
من بطولة الحصان، فهل كان يخطر ببال إنسان 
يف العامل أن رجاًل ميتطي ظهر حصانه، ويقارع 

عرشات األعداء بسيفه، ويف الوقت ذاته يتذكر 
الحبيبة، فيقول:

يدعون عنرتَ والرماح كأنها
أشطاُن برئ يف لبان األدهِم

لسُت أقصد، يف هذه الكتابة عن الحب، أن 
تاريخنا العريب الطويل كان مبدعة، أي ساحة 

لتبادل اإلبداع، فنحن نعرف كم من الحروب، 
والويالت، وكم من القتل، ولكن الحب، خالل ذلك 

كله، كان يبدو وكأنه أضواء صغرية تنري تلك 
الظلامت.  

تعالوا نحِك 
عن الحب
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نحو آلية دولية بشأن االختفاء القسري 
في سوريا

القـري يف  ااًلختفـاء  تعـد جرميـة 
والنظـام  وطنيـة،  ظاهـرة  سـوريا 
بارتكابهـا.  األبـرز  املتهـم  السـوري 
التـي  اإلنسـانية  للـآيس  ونتيجـة 
القـري  ااًلختفـاء  جرميـة  تخلفهـا 
ومحيطـه  وأرُستـه  الضحيـة  عـىل 
منظـامت  عـدة  طالبـت  املجتمعـي، 
أمميـة  وهيئـات  سـورية  حقوقيـة 
بإنشـاء آليـة مختصـة بهـذه القضية 

دوليـة. واًليـة  ذات 
الدوليـة  التحقيـق  لجنـة  وأوصـت 
األمـم  بسـوريا  الخاصـة  املسـتقلة 
واًليـة  ذات  آليـة  بإنشـاء  املتحـدة 
دوليـة بشـأن تعزيـز الجهـود األممية 
املفقودين  لتوضيح مصر األشـخاص 

واملختفـني.
وحـددت “لجنـة التحقيـق” من خالل 
املنشـور  صفحـة(،   14( تقريرهـا 
يف 17 مـن حزيـران، مبـادئ العمـل 
األساسـية التـي تقـوم عليهـا وظائف 
هـذه اآللية، بغـض النظر عن شـكلها 
املبـادئ:  أو تكوينهـا، وتشـمل هـذه 
الحيـاد،  التحيـز،  عـدم  ااًلسـتقاللية، 

اإلنسـانية، الكرامـة.
بـأن  التحقيـق”  “لجنـة  وتطالـب 
تكون هـذه اآللية “ذات واًليـة دولية” 
مـن أجـل ضـامن العمـل مبصداقية، 
املطالبـات  تجميـع  يف  تنجـح  وأن 
األخـرى،  الكيانـات  جمعتهـا  التـي 
وأن تضمـن وجـود مذكـرات تفاهـم 
الكيانـات  مـع  املعلومـات  لتقاسـم 
األخـرى، ويكون لديها سـبل الوصول 
إىل أماكـن خـارج سـوريا حيث يوجد 
ماليـني الالجئني، وهـم أيًضا شـهود 

وضحايـا.
وأبـرز أهـداف اآللية هـو التحقيق يف 
للسـامح  القـري،  ااًلختفـاء  حـااًلت 
عـن  باإلبـالغ  املختفـني  ألقـارب 
إجـراء  وضـامن  حااًلتهـم  تفاصيـل 

املناسـبة. التحقيقـات 

“الشـبكة  إحصائيـات  وبحسـب 
السـورية لحقـوق اإلنسـان”، يوجـد 
100 ألـف شـخًصا  مـا اًل يقـل عـن 
يف سـوريا اًل يزالـون قيـد ااًلختفـاء 
النـزاع  أطـراف  يـد  عـىل  القـري 
والقـوى املسـيطرة، يف حـني اللجنـة 
الدوليـة لشـؤون املفقوديـن جمعـت 
 23 مـن  أكـرث  أقـارب  مـن  بيانـات 
ألف شـخص مفقـود، وتلقـت اللجنة 
الدوليـة للصليب األحمر أكـرث من 13 
ألف طلـب تعقب بحلول عـام 2018.

النظـام  حكومـة  أن  حـني  ويف 
كيانـات  عـدة  أنشـأت  السـوري 
سـببها الظاهـري هـو بحـث قضيـة 
املختفـني  واألشـخاص  املفقوديـن 
العثـور  يف  األرُس  ومسـاعدة  قـًرا، 
مثـل  املفقوديـن،  أقاربهـم  عـىل 
“الهيئـة العامة للطـب الرشعي” التي 
تأسسـت عـام 2014، من أجـل تقديم 
خدمات فحـوص الطـب الرشعي، فلم 
يظهـر أي تحرك جدي يف هـذا اإلطار 

اآلن. حتـى 

التحدي األكر.. موقف النظام
اإلعـالن عـن هذا املـرشوع هـو اتجاه 
نحـو البحـث عـن حقيقـة املعلومات 
الخاصـة باملختفـني قـًرا، وهـو أمر 
“ميكـن تحقيقـه وليـس مسـتحياًل”، 
السـوري  “املركـز  مديـر  بحسـب 
للعدالة واملسـاءلة”، محمـد العبد الله، 
إذ “يتطلـب قـراًرا أمميًا إلنشـاء اآللية 
مؤسسـات  عـدة  توافـق  خـالل  مـن 
أمميـة مشـرتكة، مثـل اللجنـة الدولية 

للصليـب األحمـر".
هـذه  حـول  األكـر  “التحـدي  لكـن 
اآلليـة”، وفق تعبـر العبـد الله خالل 
حديثـه لعنب بلدي، يكمـن بـ”موافقة 
النظـام السـوري عـىل التعـاون مـع 
هـذه اآلليـة، وهـو رشط اًلزم إلنجـاح 
غايـة هـذه اآلليـة، ألنـه إذا مل يتحقق 

ذلـك، سـنكون أمـام آليـة غر قـادرة 
عـىل الدخـول إىل سـوريا، مقيمة يف 
الخـارج، وهـو أمـر اًل يقـدم أو يؤخر 

يف الحقيقـة".
وأوضـح العبـد اللـه ماهيـة موافقـة 
النظـام عـىل عمـل اللجنة بـأن يكون 
تدريجـي مـع هـذه  هنـاك “تعـاون 
اآلليـة، وهـو أمـر قـد يبنـي ثقـة ما، 
بينهـا وبـني النظـام، فليـس املطلوب 
فتح سـجون املخابـرات السـورية من 

اليـوم األول لتأسـيس هـذه اآلليـة".
والتعـاون املطلـوب تنفيـذه مـن قبل 
النظام السـوري هـو “إنشـاء مكاتب 
للمعتقلـني واملختفـني قًرا لتسـجيل 
أعدادهـم مـن قبـل مراجعـة أهاليهم، 
ويجـب أن تكـون هـذه املكاتـب علنية 

للجميع". ومفتوحـة 
وبحسـب العبـد اللـه، “هـذا اإلجـراء 
مهـم جـًدا يف سـياق هـذه القضيـة، 
ضحايـا  عـدد  تـداول  اليـوم  فحتـى 
غـر  القـري  وااًلختفـاء  ااًلعتقـال 
معـروف رسـميًا، عـدا األرقـام التـي 
الحقوقيـة  املنظـامت  إليهـا  وصلـت 
املعنيـة، وتحديـد األماكـن التـي يجب 
البحـث عنهـا، والجهـات التـي يجـب 
مراجعتهـا ملعرفـة مصر األشـخاص 

قـًرا". املختفـني 
فعـي  تعـاون  وجـود  يجـب  كـام 
السـورية  الحقوقيـة  املنظـامت  بـني 
والدوليـة إلنجـاح مثـل هـذه اآلليـة.

الحاجة إىل التمويل
بحسـب مـا قالـه الناشـط الحقوقـي 
املعتصـم كيـالين، يف حديث إىل عنب 
بلدي، فـإن أول التحديات اللوجسـتية 
التـي تقـف أمـام إنشـاء هـذه اآلليـة 
هـو تحـدي مرتبـط بالتمويل، سـواء 
كان مصـدر هـذا التمويـل هـو بلدان 
معينـة، أو مبيزانية خاصـة تُطرح من 

قبـل األمـم املتحدة.

2021، اعرتضـت روسـيا عـىل  ويف 
آليـة متويـل لجنـة التحقيق املسـتقلة 
ميزانيـة  ضمـن  بسـوريا،  الخاصـة 
الهيئـة العامـة لألمـم املتحـدة لعـام 

.2022
لألمـم  العامـة  “الجمعيـة  وكانـت 
بشـأن  قـراًرا  تبنـت  املتحـدة”، 
األعضـاء،  للـدول  املاليـة  املسـاهامت 
دواًلر،  مليـار   3.12 بلغـت  والتـي 
سـيري يف الفـرتة من العـام 2022 
امليزانيـة  تتضمـن   ،2024 العـام  إىل 
املاليـة للهيئـات واللجـان والـوكااًلت 

لهـا. التابعـة 
وقـال نائـب السـفر الـرويس لـدى 
األمـم املتحـدة، دميرتي تشـوماكوف، 
للعـام  املتحـدة  األمـم  “ميزانيـة  إن 
2022 البالغـة أكـرث مـن 3 مليـارات 
الجانـب  أولويـات  تأخـذ  دواًلر 
الـرويس، عـىل الرغم من أن موسـكو 
تالحـظ عـدم وجـود توافـق يف اآلراء 
يف  التحقيقـات  آليـة  متويـل  بشـأن 

سـوريا”.
وأوضح كيـالين أن قرار إنشـاء اآللية 
يجب أن يحـوز عىل األغلبيـة، والدولة 
التـي سـتتقدم مبلف طلـب تنفيذ هذه 
اآلليـة يجـب أن تشـكل “لـويب دويل 
تنفيـذ  ملصلحـة  بالتصويـت  يسـهم 

القرار”.
وتعمـل جهـات دوليـة وفـق منهجية 
املنـارصة، كونـه غـر مسـموح لهـا 
إمكانيـة  أو  سـوريا،  إىل  الدخـول 
تفتيش السـجون، ومثل هـذه الجهات 
املسـتقلة  الدوليـة  التحقيـق  “لجنـة 
املحايـدة  و”اآلليـة  سـوريا”  بشـأن 
واملسـتقلة لسـوريا”، وهاتان الجهتان 
ليس لديهـام إذن بالدخـول إىل مراكز 
ااًلعتقـال يف سـوريا، إاًل مـن خـالل 
الفصـل السـابع لـدى مجلـس األمن، 
وهـذا األمر يسـتحيل حدوثـه بوجود 

“الفيتـو” الـرويس.
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