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الشمال السوري

03أخبار سوريا

تعد الحامية الجنائيـة أحد أنواع 
وأكرثهـا  القانونيـة،  الحاميـة 
أثـرًا يف إطـار حقوق اإلنسـان، 
وعـى اعتبـار أن القضـاء هـو 
األداة الرئيسـة من أجـل مواجهة 
التـي  الجسـيمة  االنتهـاكات 
والتـي  األفـراد،  لهـا  يتعـرض 
تدفـع  دوليـة،  جرائـم  تشـّكل 
منظـامت حقوقية سـورية نحو 
محاسـبة جهـات محـددة فاعلة 
يف النزاع السـوري، يف محاولة 

منتهـي  اسـتهداف  ملواصلـة 
حقـوق النـاس.

الحـايل،  متـوز  مـن   14 يف 
نـر "املركـز السـوري للعدالة 
يف  تعّمـق  تقريـرًا  واملسـاءلة" 
أمنـاط معيّنـة مـن االنتهـاكات 
من أجـل تحديد مصـادر معيّنة 
وظهـر  اإلجرامـي،  للنشـاط 
أحـد هـذه األمنـاط فيـام يتعلق 
ارتكبتهـا  التـي  باالنتهـاكات 
املدعومـة  املسـلحة  الجامعـات 

مـن تركيـا يف عفريـن شـاميل 
التـي  تلـك  وتحديـًدا  سـوريا، 
ارتكبهـا عنـارص فصيـل "فرقة 
شـاه"،  سـليامن  السـلطان 
املعروف باسـم "العمشات"، يف 

الحديـد. شـيخ 
املمنهجـة  الطبيعـة  واسـتدعت 
لهـذه االنتهـاكات يف التقريـر، 
إلقـاء نظـرة فاحصـة عـى أثر 
قائـد  خلّفهـا  التـي  الجرائـم 

الجاسـم... محمـد  الفصيـل 

مبيدات ساّمة تفقد نحالي 
ريف إدلب خالياهم 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

الظروف تعيد درعا 
إلى إنتاج البرغل

04تقارير مراسلين

06

هل يمارس النظام السوري 
لعبة سحب بساط السيطرة 

من "قسد"

تقارير مراسلين

"جود" تريد نظاًما 
ديمقراطًيا من داخل 

سوريا.. أي داخل؟
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موسم كروي مرتقب.. 
المنافسة تنطلق في 

الدوريات األوروبية 
الكبرى

14

ملف خاص

محاسبة "أبو عمشة" 
في تركيا.. 

ما السياقات 
القضائية الممكنة

بال سند..
الالجئون السوريون 

في مواجهة خطة ترحيل لبنانية
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عنب بلدي- خالد الجرعتلي     

الوطنيـة  "الجبهـة  منصـة  ذكـرت 
متـوز  مطلـع  )جـود(،  الدميقراطيـة" 
الحـايل، أن النظام السـوري منـع انعقاد 
أعضـاء  منـع  كـام  الـدوري،  مؤمترهـا 
املنصـة السياسـية التي تُعـرف بأنها من 
"معارضـة الداخـل" مـن الوصـول إىل 
مركـز اجتامعهـم يف العاصمـة دمشـق.
املنـع ال يُعتـر األول مـن نوعه، إذ سـبق 
ومنعـت قوات النظام اللجنـة التحضريية 
لـ"جود"، مـن عقد مؤمترها التأسـييس 
لإلعـان عـن تشـكيل املنصة السياسـية 

يف شـباط 2021.
ورغـم التضييق الـذي تعاين منـه، بقيت 
مناطـق  اتخـاذ  عـى  ُمـرة  "جـود" 
نفـوذ النظام السـوري مقرًا لهـا، النظام 
الـذي يشـتهر بقمـع معارضيه، بحسـب 
تقاريـر أمميـة تحدثـت عن مئـات اآلالف 
مـن املعتقلـني السـوريني يف سـجونه، 
إذ سـبق  الـذي تلمسـه "جـود"،  األمـر 
أن أصـدرت حولـه العديـد مـن البيانات، 
احتجاجـات  لتنظيـم  السـوريني  داعيـة 
النظـام عـى  إليقـاف تضييـق  سـلمية 

السياسـية. حياتهـم 

"جود" تجمع قوى ديمقراطية
قـوى  بـدأت   ،2021 آذار  مـن   27 يف 
بـ”معارضـة  تُعـرف  سـورية  سياسـية 
الوطنيـة”،  “املعارضـة  أو  الداخـل” 
بتحضـريات لعقـد مؤمتر هـو األول منذ 
نحو تسـعة أعوام يف دمشـق، لتأسـيس 
“الجبهـة الوطنيـة الدميقراطية” )جود(.
ونقـل تلفزيـون “روسـيا اليـوم” حينها 
“االتحـاد  لحـزب  العـام  األمـني  عـن 
الدميقراطـي”،  العـريب  االشـرايك 
أحمـد العـراوي، أن املؤمتر التأسـييس 
الدميقراطيـة”  الوطنيـة  لـ”الجبهـة 
هـو تجمـع يضـم مجموعـة مـن القوى 
املعارضـة الدميقراطية التـي اختارت منذ 
البدايـة الحل السـيايس التفـاويض الذي 
يفـي إىل التغيري الوطنـي الدميقراطي 

السـيايس. واالنتقـال 
عنب بلـدي قابلـت مصطفى املعلّـم، أحد 
أعضـاء اللجنـة التأسيسـية يف "جـود"، 
ويعتـر عضـًوا مسـتقًا فيهـا، وحـاول 
"جـود"  خريطـة  إيضـاح  جانبـه  مـن 
السياسـية، التـي تتكون مع عـدة أحزاب 

ومنصـات سياسـية سـورية.
وقـال املعلّـم، خـال لقاء مع عنـب بلدي 
يف اسـطنبول، إن "جـود" ُشـّكلت مـن 

مجموعة مـن املنصـات السياسـية، ومن 
املهـم اإلشـارة إىل أنهـا "ليسـت منصـة 
سياسـية، إمنا هـي جهة سياسـية تحاول 
جمـع الجهـات املعارضـة مـن منصـات 
وأحـزاب، وال تعمـل عى أن تكـون بديًا 

عـن أي جهـة سياسـية أُخرى".
الوطنيـة"  التنسـيق  "هيئـة  وتعتـر 
املعلّـم،  بحسـب  "جـود"،  أعمـدة  أحـد 
فاملبادئ السياسـية لـ"الجبهة" ُمسـتندة 
بشـكل كبـري إىل رؤية "هيئة التنسـيق" 

السياسـية بالنسـبة للملـف السـوري.
و"الهيئـة"  "جـود"  مـن  كل  وتؤمـن 
السـوري،  للنظـام  السـلمية  باملعارضـة 
بجميـع  الخارجـي  التدخـل  ومعارضـة 
أشـكاله يف سـوريا، إضافة إىل معارضة 
جميـع أشـكال التطـرف املوجـودة اليوم 
عـى السـاحة السـورية، بحسـب املعلّم.

أي داخل؟
ميارسـه  الـذي  والتضييـق  املنـع  رغـم 
النظـام السـوري عـى أعضـاء "جود"، 
حـرت وجودهـا مبناطق نفـوذ النظام 
اسـم  نفسـها  عـى  ُمطلقـة  السـوري 
"معارضـة الداخـل"، نسـبة لكونها أبرز 
كتلـة معارضـة للنظـام ضمـن مناطـق 

نفـوذه.
يشـمل  الـذي  الداخـل  عـن  مـاذا  لكـن 
مناطق نفـوذ املعارضة السـورية املتمثلة 
إدلـب وجـزء  "اإلنقـاذ" يف  بحكومتـي 
مـن ريـف حلـب الغـريب، و"الحكومـة 
املؤقتـة" التـي تضـم مناطـق مـن ريف 
حلـب الشـاميل ضمـن مناطـق النفـوذ 
"اإلدارة  نفـوذ  مناطـق  أو  الـريك، 
الذاتيـة" املدعومة أمريكيًا شـامل رشقي 

سـوريا؟
مصطفـى املعلّـم، اعتر خـال اللقاء مع 
عنـب بلـدي، أن إنشـاء مركـز ملعارضـة 
املعارضـة  نفـوذ  مناطـق  يف  داخليـة 
يعتـر مـن ضمـن خطـط  ال  السـورية 
"جـود" املسـتقبلية، نظـرًا إىل "خطورة 
هـذه املناطـق عـى أي حـزب دميقراطي 
والحـراك  الخارجيـة  للتدخـات  رافـض 

العسـكري".
واعتر أن الفصائل املسـلحة يف الشـامل 
السـوري سـتعارض حتاًم وجـود مكاتب 
ومـن  نفوذهـا،  مناطـق  يف  لـ"جـود" 
عـى  خطـرًا  األمـر  يشـّكل  أن  املمكـن 
هـذه  يديـرون  قـد  الذيـن  األشـخاص 
املكاتـب، نظـرًا إىل األيديولوجيا املنترة 

يف هـذه املناطـق.
مل تحـاول "جـود" املبادرة بـأي نوع من 

املفاوضـات مـع سـلطات األمـر الواقـع 
يف الشـامل السـوري، ومل تتمكـن فعليًا 
مـن معرفـة موقفهـا الواضح مـن متركز 

"جـود" يف مناطـق نفوذها.
عنـب بلـدي طرحـت هـذا السـؤال عى 
تحريـر  لـ"هيئـة  اإلعامـي  املكتـب 
مناطـق  يف  النفـوذ  صاحبـة  الشـام" 
مـن شـامل غـريب سـوريا عـدة مـرات 
عـى التـوايل عـر مراسـلة إلكرونيـة، 
فيـام إذا كانـت تسـمح بوجـود مكاتـب 
ألحـزاب دميقراطية يف مناطـق نفوذها، 
إال أن األخـرية فّضلـت عـدم اإلجابـة عن 

السـؤال.
رد  عـى  بلـدي  عنـب  تحصـل  مل  كـام 
مـن طـرف "الحكومـة املؤقتـة" صاحبة 
النفـوذ شـاميل حلـب، حـول املوضـوع 

نفسـه.

األمر ُمختلف مع "قسد"
"قـوات  مـن  موقًفـا  "جـود"  تتخـذ  ال 
سـوريا الدميقراطيـة" )قسـد(، كالـذي 
تتخذه مـن فصائـل املعارضة السـورية، 
عسـكريًا  جناًحـا  لـ"قسـد"  أن  رغـم 
يعـارض مـا جـاء يف مبـادئ "جـود"، 
إذ تُعتـر القـوات مدعومـة بشـكل كامل 
مـن طـرف أمريـكا، التـي متلـك العديد 
مـن القواعـد العسـكرية شـامل رشقـي 

سـوريا.
العضـو املسـتقل يف "جـود" مصطفـى 
املعلّـم، قـال إن العديـد مـن املفاوضـات 
أجرتهـا جهات مـن "جود" مع "قسـد"، 
كـون  اليـوم،  2021 وحتـى  عـام  منـذ 
ُمتقبّلـة  مـا  حـد  إىل  تُعتـر  األخـرية 

الدميقراطـي". لـ"الفكـر 
وتضـم "جـود" العديـد من األحـزاب أو 
القـوى السياسـية الكرديـة التـي تُعتـر 
إىل حـد مـا قريبـة مـن "قسـد"، مثـل 
عـر  أعلنـت  التـي  عفريـن"  "منصـة 
اجتـامع  اسـتضافة  الرسـمي  موقعهـا 
ضم مسـؤولني مـن "جـود"، إضافة إىل 
مسـؤولني منهـا، وذلـك ضمـن "خطـط 
املنصـة لتعزيـز التواصـل مـع األطراف 
السـورية الوطنيـة بهـدف دعـم وتعزيز 
اسـتقالية قـرار املعارضـة مبـا يخـدم 
سـوريا أرًضـا وشـعبًا، وتوضيـح أبعاد 
ما يجـري يف منطقة عفرين السـورية".

بماذا تنادي األحزاب المعارضة في 
الداخل؟

داخـل  معارضـة  جهـات  ثـاث  وقّعـت 
سـوريا عى مبـادرة دعت فيهـا األطراف 

إلجـراء  كافـة،  السـورية  السياسـية 
مراجعـة نقديـة وتقييـم أدائهـا السـابق 
خـال السـنوات العر املاضيـة، وتحّمل 
الوطنيـة  الجهـود  توحيـد  مسـؤولية 
الدميقراطيـة لتحقيق االنتقال السـيايس.

“املؤمتـر  عـن  بيـان صـادر  وجـاء يف 
السـيادة  السـتعادة  السـوري  الوطنـي 
والقـرار”، و”هيئـة التنسـيق الوطنيـة- 
حركة التغيـري الدميقراطـي” )التي متثل 
الوطنيـة  و”املبـادرة  "جـود"(،  نـواة 
14 مـن شـباط  يف جبـل العـرب”، يف 
يف  السـيايس  االسـتعصاء  أن  املـايض، 
اإلنسـاين  والوضـع  السـوري  امللـف 
أمـام  األطـراف  جميـع  جعـل  املتفاقـم 

كبـرية". وطنيـة  "مسـؤوليات 
البيان أشـار إىل أنـه يجب تحييـد جميع 
بالتوافـق  واإلقـرار  الخافيـة،  املسـائل 
الوطنيـة  واملبـادئ  القواسـم  عـى 
خلـق  عـر  املشـركة،  والدميقراطيـة 
أجواء مناسـبة للحوار، وإجـراء تفاهامت 
ال تتطـرق إىل املسـائل التنظيمية والحالة 

األطـراف. ملختلـف  السياسـية 
وعـّرت األطراف الثاثة عـن أملها يف أن 
تشـمل هذه الدعوة أوسـع توافـق وطني 
دميقراطـي قـادر عـى لعـب دور مؤثر 
وفعـال عى املسـتويني املحـي والدويل، 
سـيايس  حـل  إىل  الوصـول  أجـل  مـن 
يفـي إىل انتقـال دميقراطـي جـذري 

سـوريا. يف  وشامل 
)مل  لقـاء  خـال  تـم  البيـان،  وبحسـب 
عـن  ممثلـني  جمـع  مكانـه(  يحـدد 

عـى: االتفـاق  الثاثـة  األطـراف 
- رضورة التشـاور والتنسـيق مـن أجـل 
الوطنيـة  السياسـية  القـوى  توحيـد 
رضوريـة  كمقدمـة  الدميقراطيـة 
للمشـاركة الفاعلـة يف الحـل السـيايس 

السـورية. لألزمـة 
- التفاهـم عـى خارطـة طريـق تتبناها 
هـذه القوى للحل السـيايس عى أسـاس 
القـرار األممـي “2254”، أو أي صيغـة 
يف  السـوريني  تطلعـات  تلبـي  أخـرى 
االنتقـال الدميقراطي والحريـة والكرامة.

- العمـل مـع األوسـاط الدوليـة املعنيـة 
وضـامن  اإلنسـانية  املسـاعدات  لزيـادة 
املحتاجـني يف  السـوريني  إيصالهـا إىل 
واإلسـهام  السـورية،  املناطـق  جميـع 
ويف  البلـد  داخـل  معاناتهـم  بتخفيـف 
واملطالبـة  واللجـوء،  النـزوح  مخيـامت 
تـر  التـي  الدوليـة  العقوبـات  برفـع 
بحيـاة املواطنـني وتزيـد مـن مآسـيهم.

خصوًصـا  دوليـة  باتصـاالت  القيـام   -

باألزمـة  مبـارشة  املعنيـة  الجهـات  مـع 
الحـل  تريـع  عـى  لحثهـا  السـورية، 
لسـوريا  الوحيـد  املنقـذ  السـيايس 
وشـعبها مـن الكارثة غري املسـبوقة جراء 
وعليهـا. فيهـا  حلّـت  التـي  الراعـات 

املعتقلـني  العمـل عـى إطـاق رساح   -
السياسـيني ومعتقـي الـرأي، والكشـف 
عـن مصري املخطوفـني واملفقودين قًرا، 
ومطالبـة املجتمـع الـدويل بالضغط عى 
كل األطـراف والتأكيـد عـى أنـه ملـف 

تفـاويض. فوق  إنسـاين 
- مطالبـة األمـم املتحدة وقـوى التحالف 
“الدولـة  تنظيـم  ملحاربـة  الـدويل 
املعنيـة  األخـرى  والـدول  اإلسـامية” 
التنظيـم  أرسى  مشـكلة  حـل  بـرورة 

وعوائلهـم. اإلرهـايب 
- أي حـل سـيايس ال يـؤدي إىل تغيـري 
إىل  االسـتبداد  لنظـام  وشـامل  جـذري 
مركـزي  ال  تعـددي  دميقراطـي  نظـام 
يفصـل الديـن عـن الدولة، سـوف يعني 
واقعيًـا اسـتمرار األزمة السـورية وتفاقم 

معانـاة السـوريني.

"جود" تريد نظاًما ديمقراطًيا من داخل سوريا.. أي داخل؟

سجناء من الُمتهمين بانتمائهم لتنظيم الدولة في مناطق نفوذ قسد )تعديل عنب بلدي(

تضم "جود" العديد من األحزاب 
أو القوى السياسية الكردية 

التي ُتعتبر إلى حد ما قريبة من 
"قسد"، مثل "منصة عفرين" 

التي أعلنت عبر موقعها 
الرسمي استضافة اجتماع ضم 

مسؤولين من "جود"، إضافة 
إلى مسؤولين منها، وذلك 

ضمن "خطط المنصة لتعزيز 
التواصل مع األطراف السورية 

الوطنية بهدف دعم وتعزيز 
استقاللية قرار المعارضة بما 

يخدم سوريا أرًضا وشعًبا، 
وتوضيح أبعاد ما يجري في 

منطقة عفرين السورية"
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي- جنى العيسى     

اسـتقدم النظـام السـوري خـال األيـام 
املاضيـة تعزيـزات عسـكرية إىل مناطق 
شـامل  يف  الذاتيـة"  "اإلدارة  سـيطرة 
رشقـي سـوريا، وسـط تزايـد الحديـث 
عـن إرصار تركيـا عـى القيـام بالعملية 
العسـكرية التـي تلـّوح بهـا منذ أشـهر.
الرسـمية  السـورية  الوكالـة  ونـرت 
لألنبـاء )سـانا(، مجموعـة صـور قالـت 
قـوات  مـن  عسـكرية  لتعزيـزات  إنهـا 
النظـام نحـو مواقـع يف مدينتـي عـني 
وعـني  ومنبـج  الرقـة،  شـاميل  عيـى 

)كوبـاين(. العـرب 
هـذا التطـور جـاء يف إطـار اتفاقية بني 
)قسـد(  الدميقراطيـة"  "قـوات سـوريا 
والنظـام السـوري، أفضـت إىل موافقـة 
نوعيـة  "أسـلحة  إرسـال  عـى  النظـام 
وثقيلـة" إىل خطـوط التـامس يف ريفي 
وذلـك  سـوريا،  شـاميل  وحلـب  الرقـة 
"لـردع" عمليـة تركيـة متوقعة، بحسـب 

تريحـات ملسـؤولني يف "قسـد".
ويثـري اسـتغال النظـام حاجة "قسـد" 
ألراٍض ظلـت  دخولـه  عـى  وموافقتهـا 
خال السـنوات املاضية تحت سـيطرتها، 
التسـاؤالت حـول طبيعة سـيطرة النظام 
عى هـذه املناطق، ومسـتقبل السـيطرة، 
وموقف "قسـد" يف حال اسـتغل النظام 
تسـهياتها، وبسـط نفـوذه بالكامل عى 

املناطق. تلـك 

هل ينتشر النظام في مناطق "قسد" 
أكثر

يف 6 مـن متـوز الحـايل، قـال املتحدث 
لوكالـة  حّنـا،  آرام  "قسـد"،  باسـم 
“سـبوتنيك” الروسـية، حـول تفاصيـل 
االتفاق بني "قسـد" والنظـام، إنه "نظرًا 
قدراتنـا  لتعزيـز  امليدانيـة  الحاجـة  إىل 
الدفاعية بالسـاح النوعـي واملدفعية، إىل 
جانـب الدبابات واملدرعات، عـى االمتداد 
الغـريب ملناطقنـا يف محـور عني عيى 
وكوبـاين )عـني العـرب( بريفـي الرقـة 
وحلـب، وافقـت القيـادة السـورية عـى 

إرسـالها".
وأضـاف حّنـا أن “التوافق” الـذي حدث 
مؤخـرًا ينـدرج ضمـن اإلطار العسـكري 
الـراب  عـى "سـامة  للحفـاظ  فقـط، 
للهجـوم  و"التصـدي"  السـوري"، 

الـريك.
بشـؤون  املختـص  السـيايس  الباحـث 
منطقـة رشق الفـرات أنـس شـواخ، قال 
لعنب بلـدي، إن االنتشـار األخـري لقوات 
"قسـد"  سـيطرة  مناطـق  يف  النظـام 

باملناطـق  اآلن  ال يـزال محصـوًرا حتـى 
تسـيطر  التـي  املناطـق  مـع  الحدوديـة 
عليها تركيا يف شـاميل سـوريا، موضًحا 
بتعزيـز  يسـهم  الحـايل  االنتشـار  أن 
سـيطرة النظـام عى هـذه املناطـق دون 
املـدن  داخـل  بالسـيطرة  لـه  أن يسـمح 

والبلـدات.
ورّجـح شـواخ أن يـؤدي تعزيـز النظام 
لنقاط ومواقع قواته العسـكرية، وإنشـاء 
سـيطرة  مناطـق  يف  جديـدة  نقـاط 
العسـكري  دوره  زيـادة  إىل  "قسـد"، 
هـذه  يف  عسـكريًا  تدخلـه  ومسـتوى 
اسـتقدامه  ظـل  يف  خاصـة  املناطـق، 
أسـلحة "ثقيلة" ضمـت مدفعيّـات ثقيلة 

ودبابـات.
النظـام  االنتشـار سـيعرّض  هـذا  أن  إال 
للمزيد من الخسـائر العسـكرية، بحسب 
مـا يـرى شـواخ، إذ تعـرّض عـدد مـن 
للنظـام  التابعـة  العسـكرية  النقـاط 
خـال األيـام املاضيـة للقصف مـن قبل 
"الجيـش الوطنـي" املدعـوم مـن تركيا، 
ما أسـفر عن سـقوط قتـى وجرحى يف 

صفوفـه.
وخـال األيـام املاضيـة، تصاعـدت حدة 
يف  التـامس  خطـوط  عـى  القصـف 
الشـامل السـوري بـني قـوات املعارضة 
السـورية املدعومـة مـن تركيـا، وقـوات 
روسـيًا،  املدعومـة  السـوري  النظـام 

أمريكيًـا. املدعومـة  و"قسـد" 

قالـت  الحـايل،  متـوز  مـن   24 ويف 
وكالـة "هـاوار" املقربـة مـن "قسـد"، 
إن الجيـش الـريك قصـف مركـز ناحية 
زركان شـاميل الحسـكة وريفها الشاميل 
مـا  والصاروخيـة،  املدفعيـة  باألسـلحة 
أدى إىل مقتـل عنـر من قـوات النظام 

السـوري.

مـن جانبهـا، قالـت شـبكة "دار نيـوز" 
املواليـة لـ"قسـد"، إن القصـف الـريك 
اسـتهدف محيط قاعدة عسـكرية روسية 
الحسـكة،  محافظـة  شـاميل  تتمركـز 
وأسـفر عـن إصابـة أربعـة مدنيـني من 
الشـاميل،  زركان  ريـف  قـرى  أهـايل 
نُقلوا عى إثرها إىل مستشـفى "الشـهيد 
بريـف  الدرباسـية  ناحيـة  يف  خبـات" 

الحسـكة.

"املياديـن"  قنـاة  مراسـل  قـال  بينـام 
املواليـة للنظام السـوري خالد اسـكيف، 
عر حسـابه الشـخيص يف "توير"، إن 
اثنني مـن قـوات النظام أُصيبـوا بجروح 
إثر قصف تريك اسـتهدف قـرى وبلدات 

املالكية وشـوارغة بريف حلب الشـاميل.
اسـتهداف  بيـوم،  القصـف  هـذا  وتـا 
تـريك لنقطـة عسـكرية تابعـة لقـوات 
النظـام السـوري يف قريـة تـل املضيـق 
أرضاًرا  مخلًّفـا  الشـاميل،  حلـب  بريـف 

ماديـة فيهـا.

ال انتشار واسع وسط صمت أمريكي
والصحفـي  السـيايس  الكاتـب  يعتقـد 
التوافـق  أن  خليفـة،  درويـش  السـوري 
عـى  السـوري  والنظـام  "قسـد  بـني 
بالراكـة  متعلًقـا  سـيكون  السـيطرة، 
العسـكرية عـى الجبهـات فقـط، مرًرا 
رؤيتـه بعـدم وضـوح املوقـف األمريي 
هـذه  يف  النظـام  قـوات  انتشـار  مـن 

اآلن. حتـى  املناطـق 
ومل تعلّـق اإلدارة األمريكيـة أو التحالـف 
الـدويل عـى قضيـة وجـود النظـام يف 
مناطـق سـيطرة "قسـد" املدعومـة مـن 

أساًسـا. قبلهام 
وقـال خليفـة لعنـب بلـدي، إن تحالـف 
املصلحـة  يتعـّدى  ال  و"قسـد"  النظـام 
املشـركة "الرافضـة للتغلغـل الـريك"، 
مضيًفا أن الخافـات يف القضايا األخرى 

"كبـرية" بـني الطرفـني.
"قسـد"  سـلطة  أن  خليفـة  واعتـر 
عـى هـذه املناطـق لـن تبقـى عـى مـا 
النظـام  يقـوم  أن  مرجًحـا  عليـه،  هـي 
بابتزازهـا بـني الحـني واآلخـر، ليحصل 
عى تنـازالت إضافية ويبسـط سـيطرته 

تدريجيًـا عـى املزيـد مـن املناطـق.
باسـم  املتحـدث  قـال  يومـني،  وقبـل 
"اإلدارة  الخارجيـة يف  العاقـات  دائـرة 
بعـض  إن  عاكـف،  كـامل  الذاتيـة"، 
األطـراف والجهـات تداولـت يف اآلونـة 
األخـرية خـرًا مفـاده أن هنـاك لقـاءات 
بـني "اإلدارة الذاتيـة" يف شـامل رشقي 
سـوريا و"مجلس سـوريا الدميقراطية" 
النظـام  وحكومـة  جهـة  مـن  )مسـد( 
السـوري مـن جهة أخـرى، نافيًـا حدوث 

. لك ذ
تتـم  التحـركات  كل  أن  عاكـف  واعتـر 
ضمـن تفاهـم واتفاقيـة حفـظ الحـدود 

فقـط. والنظـام  "اإلدارة"  بـني 

هل تنسحب "قسد" من المناطق 
الحدودية؟

اسـتبعد  الحاليـة،  املعطيـات  ظـل  يف 
بشـؤون  املختـص  السـيايس  الباحـث 
شـواخ،  أنـس  الفـرات  رشق  منطقـة 
انسـحاب "قسـد" كليًا من املناطـق التي 
القريـب. املسـتقبل  يف  النظـام  دخلهـا 
الجـوي  االسـتهداف  عمليـات  اسـتمرار 

ضـد  الركيـة  القـوات  تنفذهـا  التـي 
الكردسـتاين"  "العـامل  حـزب  أهـداف 
و"قسـد" يف هـذه املناطـق، قـد يدفعها 
أو  وانتشـارها  وجودهـا  تخفيـض  إىل 
حركتهـا يف املناطـق البعيـدة عـن مركز 
األمـر  الحسـكة،  مناطـق سـيطرتها يف 
الذي قد تسـتغله روسـيا لزيادة انتشـار 
قـوات النظام، بحسـب مـا يرى شـواخ.

من جهتـه، اعتر الكاتـب درويش خليفة 
أن "قسـد" قـد تضطـر لتقديـم تنازالت 
كبـرية يف هـذه املناطق ملصلحـة النظام، 
الـذي بدوره سـيتبع اسـراتيجية جديدة 
تـارة،  تركيـا  مبقاومـة  عرهـا  يقـوم 
والراجـع تـارة أخـرى، إلجبار "قسـد" 
عـى تلبيـة املزيـد مـن مطالبـه، التـي 
رمبـا قـد يكـون أولهـا تسـليمه حيـي 

وبسـط  مقصـود  والشـيخ  األرشفيـة 
عليهـام  العسـكرية  سـيطرته 

باملطلـق.
ويـر النظام السـوري عى 

منـوذج اإلدارة املحليـة لدمـج 
هيـاكل الحكـم والتسـويات، ودمج 

الحاميـة"  "وحـدات  مـن  املقاتلـني 
)أسـايش(  الداخـي"  األمـن  و"قـوى 

و"قسـد" عموًمـا.
رئيسـة  ردت  املـايض،  حزيـران  ويف 

الهيئـة التنفيذية لـ"مسـد"، إلهام أحمد، 
عـى الدعوة الروسـية لدمج "قسـد" مع 

السـوري. النظام  قـوات 
وقالـت أحمـد، "بـداًل مـن الهجـوم عى 
يتـم  أن  األجـدر  القـوات )قسـد(،  هـذه 
السـيايس،  الحـل  كيفيـة  الحديـث عـن 
الجيـش  مـع  )قسـد(  دمـج  وبالتـايل 
الحـل  هـو  معيّنـة  آليـات  السـوري يف 
الصحيـح، يف ظل تشـتّت قـوات النظام 

الضمنـي"
"الوصـول  األجـدر  مـن  أن  وأضافـت   
إىل حـل صحيـح"، معتـرة أن "قسـد" 
ميكـن  ال  صعـب  "رقـم  إىل  تحولـت 

تجـاوزه".

حلفاء ضد التركي وأعداء في قضايا "كبيرة"
هل يمارس النظام السوري لعبة سحب بساط السيطرة من "قسد"

)AFP( جندي من النظام  يرفع العلم السوري إلى جانب علم قسد
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عنب بلدي- حسام العمر     

رفـض طـال علـوان )40 عاًما( تسـليم 
دفعـة نهائيـة قيمتهـا سـبعة آالف دوالر 
أمريـي للمتعهـد الـذي اتفـق معه عى 
رشاء شـقة وتقسـيم مثنها عـى دفعتني، 
األوىل عنـد االتفـاق، والثانية عند تسـليم 
الشـقة التـي بلغ مثنهـا 14 ألـف دوالر.

وقـال طـال لعنـب بلـدي، إنـه الحـظ 
عندمـا تفقـد الشـقة بعـد االنتهـاء مـن 
بنائهـا، أن املواصفـات التـي بُنيـت بهـا 
غـري التـي اتفق مـع املتعهـد عليهـا قبل 
البـدء بالبنـاء، وأن األمـر ال ميسـه فقط، 
وإمنا كل األشـخاص الذين اشـروا شقًقا 

البناء. بـذات 
دعـوى  رفـع  أنـه  إىل  طـال  وأشـار 
بالنصـب واالحتيال عى املتعهـد، مطالبًا 
بإعـادة نقـوده التـي دفعهـا أول مـرة، 
وأنـه يرفـض تسـلّم الشـقة ودفـع بقية 

املبلـغ، طاملـا أن املواصفات التـي بُني بها 
البنـاء غـري املتفـق عليها.

التـي  الرقـة  مدينـة  يف  وانتـرت 
الذاتيـة"  "اإلدارة  عليهـا  تسـيطر 
لشـاميل ورشقـي سـوريا أبنيـة طابقية 
مخالفـة، ومبواصفـات فنيـة وإنشـائية 
مرديـة، ويطلـق عليهـا محليًـا وصـف 

"التجاريـة".
وقـال عـدد مـن األشـخاص من سـكان 
مدينـة الرقـة ممـن التقتهم عنـب بلدي، 
أشـكال  مـن  لشـكل  تعرضـوا  إنهـم 
االحتيـال بعد الكشـف عى شـققهم حال 
كان  املتعهـد  وإن  بنائهـا،  مـن  االنتهـاء 
يرفـض زيارتهـم للبناء قبـل نهاية العمل 
مخالـف  البنـاء  بـأن  ليفاَجـؤوا  فيهـا، 
للمواصفـات اإلنشـائية والفنيـة التي من 

املفـرض أن يُبنـى عليهـا.
وذكـر السـكان أن املواصفات اإلنشـائية 
التـي تُكتـب عـى الـورق ويتفـق عليها 

الباحثون عـن رشاء الشـقق املبنية حديثًا 
مع املسـتثمرين ومتعهـدي البناء، تختلف 
كليًـا عـن مواصفات البنـاء بعـد االنتهاء 

. منه

يأس من الرقابة
قبل سـلطان الحسـني )37 عاًما( تسـلّم 
شـقته رغـم مـا أسـامه عمليـة االحتيال 
تجنـب  إنـه  وقـال  لهـا،  تعـرض  التـي 
الشـكوى، ألن رفـع دعـوى ضـد املتعهد 
والحصـول عـى تعويض بقـرار محكمة 
ورمبـا  طويلـة  أشـهرًا  يسـتغرق  قـد 

سـنوات، عـى حـد قولـه.
الرقابـة  تراجـع  أن  سـلطان  واعتـر 
القانونيـة مـن قبـل املؤسسـات التابعـة 
وراء  السـبب  هـو  الذاتيـة"،  لــ"اإلدارة 
قطـاع  يف  ليـس  املخالفـات  تنامـي 
اإلنشـاءات واملبـاين، وإمنـا بالعديـد من 

األخـرى. القطاعـات 

"على قد الحال"
سـامل العـادل )45 عاًمـا( وهـو متعهـد 
أسـباب  أرجـع  الرقـة،  مدينـة  يف  بنـاء 
املسـتحدثة، إىل  املبـاين  تراجـع نوعيـة 
لجوء املتعهديـن ملواد رخيصـة، والتقتري 
يف وضـع بعـض مـواد البنـاء، لتجنـب 
ارتفـاع التكاليـف، وليكـون مثن الشـقة 

أو املبنـى متوافًقـا مـع حـال الشـاري.
وأقـر متعهد البنـاء بأن بعـض املتعهدين 
زبائنهـم  بغـش  يقومـون  واملسـتثمرين 
وتغيـري مواصفـات املبنـى، رغـم وجود 
اتفـاق عى نوعيـة املواد املطلوبـة، ولكن 
هـذه ظاهرة ال ميكـن تعميمهـا، عى حد 

. قوله

"البلدية" تهدد المخالفين
تراقـب بلديـة مدينـة الرقة عـر "مكتب 
اإلعـامر  إعـادة  العمـراين"  التخطيـط 
تقتـر  والتـي  املدينـة،  يف  الحاصلـة 

عـى جهـود أصحـاب األبنيـة ذاتهـم أو 
مقاولـني تـم االتفـاق معهـم عـى إعادة 
باسـتمرار  الدوريـات  وتسـرّي  اإلعـامر، 
لقمـع املخالفـات وإيقاف العمـل باألبنية 
املخالفـة، وفًقا لحديث أحـد العاملني يف 

بلدي. لعنـب  البلديـة 
وقـال العامـل يف البلديـة، تحفـظ عـى 
ذكـر اسـمه ألسـباب خاصـة، إن البلدية 
للمقاولـني  باغـات  عـدة  أصـدرت 
وألصحـاب األبنية التي بُنيـت مبواصفات 
رديئـة، وطالبتهـم بهدمهـا أو تصحيـح 
خطئهـم ومراعـاة الـروط واملواصفات 

املناسـبة.
وأشـار إىل أن البلدية تراعـي بذات الوقت 
رغبة السـكان يف إعـادة إعـامر مبانيهم 
التـي ُهدمـت أو بناء مبـاٍن جديـدة بأقل 
تكلفـة ماديـة ممكنـة، ولكن ذلـك يجب 
أال يهـدد السـامة العامة، عـى حد قوله.

البلديـة  الرقـة  يف  سـكان  ويتهـم 
بالتغـايض عن عـرات املخالفـات التي 
تحـدث يف املدينـة والتـي ترافـق مـع 
تعديـات عـى األمـاك العامـة، مقابـل 
تلقـي أعضـاء البلديـة رىش مـن تجـار 

بنـاء. ومقـاويل  عقـارات 
ويف 6 مـن متـوز 2021، وافقت "اللجنة 
اإلقليمية الفنيـة العليا" التابعـة لـ"هيئة 
"اإلدارة  يف  والبيئـة"  املحليـة  اإلدارات 
لشـامل رشقـي سـوريا عـى  الذاتيـة" 

املخطـط التنظيمـي ملدينـة الرقة.
وطُرحـت، خـال اجتامع "اللجنـة"، عدة 
ملفـات  سـبعة  منهـا  للنقـاش،  ملفـات 
الرقـي،  الـزور  ديـر  بريـف  خاصـة 
وملفـان للطبقـة، وأربعة للرقة، بحسـب 

الذاتية". لــ"اإلدارة  بيـان 
وتضمنـت بعـض هـذه امللفـات تعديـًا 
لبعـض الصفـات التنظيميـة العمرانيـة، 
بينـام اعتُمـد املخطـط التنظيمـي ملدينة 
ملدينـة  السـكة  شـامل  ومخطـط  الرقـة 

أيًضا. الرقـة 
وتعرضـت معظـم منـازل مدينـة الرقـة 
 151 نحـو  عددهـا  البالـغ  ومبانيهـا 
ألـف مبنـى للدمـار الجـزيئ، إضافة إىل 
تعـرض %40 منهـا للدمـار الـكي بعد 
لطـرد  املدينـة  شـهدتها  التـي  املعـارك 
العـام  يف  اإلسـامية"  "الدولـة  تنظيـم 

.2017

الرقة.. متعهدو البناء يخدعون زبائنهم 
وشكاوى من فساد وضعف رقابة

منازل طابقية غير مكتملة البناء ضمن مدينة الرقة شمالي سوريا- 6 من تموز 2021 )عنب بلدي\ حسام العمر(

دير الزور- حسام العمر  

املوسـمية كل  الحرائـق  تتسـبب موجـة 
الطبيعيـة  املسـاحات  تدمـري  يف  عـام 
وسـط  للسـكان،  متنفًسـا  تعـد  التـي 
الغطـاء  خسـارة  تأثـري  مـن  مخـاوف 
النبـايت، خصوًصـا مـع اقراب موسـم 
الحصـاد، األمر الـذي يؤثر عـى نوعية 
السـكنية  املناطـق  يف  والهـواء  الحيـاة 
واملـدن املتاخمـة للغابات التـي تعرضت 

السـوري. الشـامل  لحرائـق يف 
أخمـدت فـرق  الحـايل،  وخـال متـور 
اإلطفـاء يف "الدفـاع املدين السـوري" 
مـا ال يقل عـن 25 حريًقـا يف األرايض 
الزراعيـة والحرجيـة، يف الوقـت الـذي 
تكون فيـه خيـام النازحـني القريبة من 
تلـك الحرائـق عشـوائية وغـري مجهـزة 
يشـّكل  مـا  الحريـق،  إخـامد  بـأدوات 

خطـًرا حقيقيًـا عـى حيـاة األهـايل.
الشـامل  كـام تعـاين معظـم مخيـامت 
 1277 عددهـا  يبلـغ  التـي  السـوري 

"الدفـاع  إحصائيـات  وفـق  مخيـاًم، 
366 مخيـام عشـوائيًا  املـدين"، بينهـا 
مـن  نـازح،  مليـون  حـوايل  تـؤوي 
االكتظـاظ، ويضطر سـكانها السـتخدام 
لتأمـني مصـدر حـراري  بدائيـة  مـواد 
للطبـخ كإحـراق الباسـتيك والنايلـون، 
املحروقـات  أسـعار  ارتفـاع  ظـل  يف 

املعيشـية. أوضاعهـم  وتـردي 

تدريبات توعية
والحرائـق"  الغابـات  "منصـة  حـذرت 
من ارتفاع شـديد يف مـؤرشات خطورة 
الحرائـق بشـامل غـريب سـوريا خـال 
متوز الحـايل، ونبهـت إىل رضورة عدم 

الغابات. النـريان يف  إشـعال 
السـوري  بالشـامل  الحرائـق  وتتسـبب 
مـن  الهكتـارات  مئـات  خسـارة  يف 
إىل  يضيـف  مـا  الحرجيـة،  األرايض 
عـى  املحافظـة  هواجـس  املزارعـني 
املوسـم  يعـاين  حيـث  محاصيلهـم، 
مـن خسـائر كبـرية يف أغلـب املناطـق، 

املزروعـة،  املسـاحات  تقلـص  نتيجـة 
وانخفـاض معـدالت الهطـوالت املطرية 
هـذا العام، مـا ينعكـس بصورة سـلبية 

الغـذايئ. األمـن  عـى 
وملواجهـة تلـك املخاطـر، وضعـت فرق 
اإلطفـاء يف "الدفـاع املـدين" مشـاريع 
اسـتجابة  خطـة  ضمـن  تدريبيـة 

ئـق. للحرا
وتتضّمـن التدريبـات التـي شـارك فيها 
خـال  املخيـامت،  مـن  األفـراد  بعـض 
متـوز الحـايل، رشًحـا نظريًـا وعمليًـا 
ومسـبباتها،  وأنواعهـا  الحرائـق  عـن 
وكيفيـة التعامـل األويل معهـا واإلخاء 

. آلمن ا
والتدريـب  التوعيـة  جلسـات  وتخفـف 
التـي تقيمهـا فـرق اإلطفاء مـن أرضار 
الحرائـق يف مناطـق الشـامل الغـريب، 
وال سـيام يف املخيـامت، وتزيـد الوعـي 
التعامـل  مـن  ومتّكنهـم  األهـايل  لـدى 
قبـل  الصغـرية  الحرائـق  مـع  األويل 

انتشـارها.

خطة جديدة
كام وضعـت فـرق اإلطفـاء يف "الدفاع 
الحـايل  للعـام  املـدين" خطـة جديـدة 
ملواجهة الحرائـق يف األرايض الزراعية.

التـي  الخطـة،  توصيـف  وبحسـب 
أيـار  يف  اإلطفـاء  فـرق  عنهـا  أعلنـت 
الوصـول  إىل  تهـدف  فإنهـا  املـايض، 
الريـع والتنسـيق الجيد لاسـتجابات، 
اإلمـكان  قـدر  التقليـل  أجـل  مـن 
حرائـق  عـن  الناجمـة  الخسـائر  مـن 
املحاصيـل، واتخاذ اإلجـراءات والتدابري 
العمليـة والتوعويـة للحـد من نشـوبها، 

معهـا. الريـع  والتعامـل 
وتشـمل الخطـة جميـع مناطـق شـامل 
مراكـز  مسـتوى  عـى  سـوريا  غـريب 
مـع  يتناسـب  مبـا  املـدين"،  "الدفـاع 
توزع هـذه املراكز واملسـاحات املزروعة 
يف كل منطقـة، مـن جبـل الزاويـة يف 
ريـف إدلـب الجنـويب حتـى جرابلـس 
يف ريـف حلب الشـاميل الرقـي، حيث 
أجرت الفـرق دراسـة شـاملة بُنيت عى 

عمليات مسـح جغـرايف لتحديـد املراكز 
للمسـاحات  وتغطيـة  قربًـا  األكـرث 
اسـتجابة  مراكـز  واعتبارهـا  املزروعـة 

رئيسـة.

السـابقة  األعـوام  وبنـاء عـى تجـارب 
وجمـع البيانـات الازمـة، متت دراسـة 
مـن  املراكـز  هـذه  احتياجـات  وتقييـم 
وتعزيزهـا  وكـوادر  ومـواد  معـدات 
الرسـمي  املوقـع  بحسـب  يلـزم،  مبـا 

املـدين". لـ"الدفـاع 

موسـم  يف  الحرائـق  معظـم  وتحصـل 
الجفـاف، خاصـة يف أشـهر آب وأيلول 
وتريـن األول وترين الثـاين، ووفًقا 
لتحليـل أجرته وكالـة األغذيـة والزراعة 
األمميـة )FAO(، فـإن الحرائـق تلحـق 
الـرر األكـر بالغابـات أكـرث مـن أي 
مـن العوامـل الطبيعية األخـرى كاآلفات 
واألعاصـري  والحـرات  البكترييـة 

والصقيـع وغريهـا.

خطط توعية لمواجهتها

الحرائق.. خطر يالحق سكان الشمال السوري
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عنب بلدي- ريف إدلب الشمالي     

يعتنـي عـوض الدبـل )55 عاًمـا( مبـا 
تبقـى مـن خايـا النحـل التـي خصص 
لهـا مكانًا بعيـًدا عن أي أخطـار محتملة 
عـى سـطح منزلـه يف بلـدة حربنوش، 

بريـف إدلب الشـاميل.
يضـع النحـال عـوض املياه أمـام أرض 
الخليـة بانتظـام يك ال تتسـبب درجـات 
الحـرارة املرتفعة بنفوق خايـاه الـ40، 
خايـا  الحريـة  املبيـدات  قتلـت  كـام 

النحـل األخـرى التـي كان ميلكهـا.
يف مطلع متـوز الحـايل، رش املزارعون 
مسـاحات واسـعة من األرايض الزراعية 
الحريـة،  باملبيـدات  إدلـب  ريـف  يف 
يك تسـاعدهم عـى مكافحـة الحرات، 
قبـل  مـن  تشـجيعية  إجـراءات  ضمـن 
إدلـب  يف  العاملـة  "اإلنقـاذ"  حكومـة 

عـى زراعـة املزيـد مـن املحاصيل.
"ماتـت أكـرث مـن 30 خلية نحـل نتيجة 
الوقـت  يف  الحريـة،  املبيـدات  رش 
الـذي مل يكـن هنـاك أي تعويـض لتلـك 
عـدة شـكاوى  تقديـم  رغـم  الخسـارة، 
بهـذا الخصـوص"، وفق مـا قاله عوض 

لعنـب بلـدي.
عـدة مشـكات يف  النحالـون  ويواجـه 
نحلهـم،  حيـاة  عـى  الحفـاظ  عمليـة 
املراعـي،  وكثافـة  تنـوع  قلـة  أبرزهـا 
وعـدم توفر الظـروف البيئيـة واملناخية 
املناسـبة، وغـاء األدوات الازمـة لربية 
النحـل، األمـر الـذي ينعكـس عـى قلة 
املعروض يف األسـواق املحليـة، وارتفاع 
أسـعار العسـل خـال موسـم اإلنتـاج.

النحالون دون أدوات
إدلـب  ريـف  يف  النحالـون  ميلـك  ال 
الشـاميل مكانًـا مناسـبًا لوضـع خايـا 
حيـث  ومسـتقر،  دائـم  بشـكل  النحـل 
أخفـى عـوض الدبـل خايـا نحلـه فوق 
سـطح منزلـه حـني سـمع خـرًا تناقله 
املزارعـون بوجـود حملـة رش مبيـدات 
حريـة جديـدة خـال الفـرة املقبلـة، 
فـ"األمـر دامئًـا يتكـرر وال يوجـد لدينا 

أي حـل، نطلـب تخصيـص مـكان لنـا. 
وفـق  اسـتجابة"،  أي  يوجـد  ال  لكـن 

عـوض. شـكوى 
يف  النحـل  مـريب  معانـاة  تقتـر  ال 
املناسـب  املـكان  وجـود  عـى  املنطقـة 
ملشـاريعهم، بـل أيًضـا ال ميلـك بعـض 
منهـم األدوات واملعـدات املطلوبة لربية 
النحـل، تحميهـم من اللسـعات املبارشة، 
أدوات  حتـى  أو  النحـل،  فـرز  وأدوات 
تغذيتـه، ففـي فـرات مـا بـني مواسـم 
بالنحـل  االحتفـاظ  باإلمـكان  اإلنتـاج، 
من خـال تغذيتـه عى محاليل سـكرية 
توضـع يف مناهـل )برطـامن( تُغمر فيه 

أعـواد خشـبية يتسـلق عليهـا النحـل.
التـي  اإلنتـاج، خصوًصـا  مواسـم  ويف 
تصـادف فصل الصيـف، يفّضـل توفري 
مـن  مصنوعـة  للنحـل  مـاء  مشـارب 
مـن  أكيـاس  فيهـا  وتوضـع  الحديـد، 
الخيـش منًعـا لغـرق النحـل، وفـق مـا 
أوضحـه مـريب النحـل، لكن جميـع تلك 
املنطقـة. يف  توفرهـا  يصعـب  األدوات 

يعانون بمفردهم
 45( أحمـد  أبـو  املـريب رمضـان  نقـل 
عاًمـا( خايـا النحـل مـن مدينـة بنـش 
بريـف إدلـب الرقـي إىل أمـام خيمته 
إدلـب  بريـف  "معربونـة"،  مخيـم  يف 
الشـاميل، بعد نفـوق أغلب نحله بسـبب 
رش املزارعـني املبيـدات الحريـة دون 
أي وعـي أو درايـة بحجـم خطـر ذلـك 
عـى مروعـه الخـاص بربيـة النحـل 

وإنتـاج العسـل.
يوجـد  وال  مبفـرده  يعـاين  "النحـال 
اهتـامم بـه، فهو يقلـع شـوكه بأظفاره، 
يوجـد العديـد مـن مـريب النحـل تخلّوا 
عـن مهنتهـم بعـد مـوت جميـع خايـا 
نحلهـم، صارت خايـا النحـل عبارة عن 
املبيـدات  بسـبب رش  صناديـق خشـب 
الحريـة دون أي وعي"، وفـق ما ذكره 
رمضـان أبـو أحمـد لعنب بلـدي، وميثّل 
مـروع تربيـة النحل بالنسـبة لـه أحد 
أهـم املـوارد االقتصادية التـي يطمح من 

خالهـا لتحسـني معيشـة أرسته.

إدلـب  يف  النحـل  مربـو  ويطـرح 
إنشـاء  فكـرة  متكـرر  بشـكل  وريفهـا 
نقابـة للنحالـني، للحـد مـن الصعوبات 
مهنتهـم  مزاولـة  يف  يواجهونهـا  التـي 
تصـل  مـرة  كل  يف  لكـن  باملحافظـة، 
املطالـب إىل طريـق مسـدود، وال  تلـك 
اجتامعهـم  رغـم  رأي  عـى  يجتمعـون 

املتاعـب. عـى 
إيجـاد  النحـل  تربيـة  مهنـة  وتتطلّـب 
املراعـي املناسـبة حتـى يتمّكـن النحـل 
مـن جمـع رحيـق األزهـار فيهـا، ولكن 
بـني  خافـات  سـببت  املراعـي  قلـة 
املربـني، واتهـم بعضهم اآلخـر بالرقة، 
يف حـني طالـب آخـرون بحق طـرد من 

يـأيت متعديًـا عـى مرعـاه.

ضرر للمزارعين أيًضا
الـرر الناتـج عـن املبيـدات الحريـة 
يختلـف بحسـب توقيـت الرش، بحسـب 
مـا يـراه املـريب رضـوان الحسـن )42 

. ) ًما عا
بلـدي  عنـب  سـؤال  عـن  إجابتـه  ويف 
قـال  النحالـني،  خسـارة  نسـبة  بشـأن 
الحسـن، إنـه عندمـا يـرش املـزارع يف 
بدايـة  عندهـا  يكـون  الصبـاح  أوقـات 
النباتـات الرحيقية،  انتشـار النحل بـني 
و"هـذا أيًضا ير مبحصـول املزارع، إذ 
يتسـبب مبوت النحلـة التي تسـهم بنقل 
غبـار الطلـع من زهـرة ألخـرى، وتقوم 

بتلقيـح املحصـول بشـكل مجـاين".
الحسـن  رضـوان  املـريب  ويـويص 
املزارعـني بتأجيـل عمليـة رش املبيـدات 
إىل أوقـات املسـاء، عندها يكـون النحل 
قـد عـاد إىل خايـاه، وتخـرج الحرات 
يتسـبب  مـا  املحاصيـل  مـن  الضـارة 
السـام  املبيـد  فعاليـة  وتخـف  بقتلهـا، 

حتـى صبـاح اليـوم التـايل.
تواجـه  التـي  املبيـدات  رش  معانـاة 
وفـق  عـام،  كل  يف  تتكـرر  النحالـني 
املـريب رضـوان يف ريـف إدلـب، حيث 
تخـرج حـوايل ألـف خليـة عـن الخدمة 
بعـد مـوت النحـل، منوًها لخطـورة نقل 
النحـل للسـم يف حـال عـدم موتـه من 

الرحيـق وحبـوب اللقـاح التـي تعرضـت 
للمبيـد إىل داخـل الخليـة، مـا يـؤدي إىل 
مـوت الحواضـن وإمكانيـة مـوت امللكـة، 
باإلضافة إىل إمكانية تلوث العسـل بالسم.

رضـوان  اجتمـع   ،2021 عـام  ويف 
النحـل  مـريب  مـن  وزمـاؤه  الحسـن 
مـع معـاون وزيـر الزراعـة يف حكومة 
املبيـدات  خطـر  بخصـوص  "اإلنقـاذ" 
الحرية، واملشـكات التـي يتعرض لها 
النحـل، وخصوًصـا موضـوع املبيـدات 
مناطـق  إىل  تدخـل  التـي  املسـتوردة 
الشـامل السـوري دون مراقبـة، والتـي 
تسـتمر فعاليتهـا ألكـرث من عـرة أيام 
مـن رشـها، إذ يخـر عـرات النحالني 

بالكامـل. نحلهـم 
لكـن هـذه املشـكات التي نوقشـت يف 
ذلك االجتـامع مل تعالَج حتـى اآلن، وفق 

مـا يعتقـده رضوان الحسـن.

الحاجة للتوعية
تقـع مسـؤولية معالجـة هذه املشـكات 
لـدى  الزراعـة  وزارة  عاتـق  عـى 

"اإلنقـاذ"، خصوًصـا "دائـرة الشـؤون 
لتوعيـة  النبـات"،  ووقايـة  الزراعيـة 
يف  ومسـاعدتهم  ودعمهـم،  النحالـني 
تعالـج  منظمـة  مجموعـات  تكويـن 
بسـبب  النحـل  خايـا  نفـوق  مشـكلة 
األعبـاء  وتخفـف  الحريـة،  املبيـدات 
اإلنتاجيـة، باإلضافة  واملصاريـف وتزيد 
إىل إنشـاء محميـات طبيعية تُـزرع فيها 

رحيقيـة. وأشـجار  نباتـات 
"دائـرة  رئيـس  قالـه  مـا  وبحسـب 
النبـات"  ووقايـة  الزراعيـة  الشـؤون 
لحكومـة  التابعـة  الزراعـة  وزارة  يف 
"اإلنقـاذ"، عبـد اللطيـف غـزال، لعنـب 
بلدي، فـإن "هـذه املبيـدات ذات فعالية 
قويـة، ويجب عـى أصحـاب الصيدليات 
الزراعيـة أال يعطـوا املزارعـني مثل هذه 

الـرورة". حـاالت  يف  إال  املبيـدات 
يف  املراعـي  قلـة  غـزال سـبب  وأرجـع 
محافظـة  ضمـن  والخريـف  الصيـف 
إدلـب وريفها لضيـق "مسـاحة املناطق 
املحـررة، واملراعـي القليلـة، ما يتسـبب 

مبـوت الكثـري مـن النحـل".

الرقة.. متعهدو البناء يخدعون زبائنهم 
وشكاوى من فساد وضعف رقابة

مبيدات ساّمة تفقد نحالي ريف إدلب خالياهم  

نحال في ريف إدلب الشمالي يعتني بخاليا نحله- 18 من تموز 2022 )عنب بلدي- إياد عبد الجواد(

حلول
تخطيط وزارة الزراعية يف حكومية "اإلنقياذ" إلعيداد "حملية لتوعيية املزارعين 
لتخفييف اليرش باملبييدات، وإجيراء الرش يف املسياء ومببييدات ذات أثير ضعيف 

عيى النحيل"، وفق ميا قاليه غزال.
وتشيمل املبييدات ذات األثر الضعيف "الديسييس"، ميا يؤدي الغيرض املرجو منه، 
ويكيون آمًنيا بالنسيبة للنحيل، و"ال يوجيد برناميج لدعيم ميريب النحيل"، وفيق 
غيزال، كيون الرباميج مركّيزة لدعيم املحاصييل االسيراتيجية مثل القميح، ولدعم 

اليروة الحيوانيية باألعالف.
وإذا تيم "تشيكيل جسيم ميّثيل النحالين كنقابية أو جمعيية، بحييث يصبيح من 
املمكين إعيداد إحصائيية لعيدد النحالين والخالييا، حينهيا ميكين وضيع برنامج 

دعيم أو مسياعدة للنحالين"، وفيق ميا ذكيره غزال.
وال يوجيد إحصياء خاص مبشياريع إنتاج العسيل يف إدلب وريفهيا، كونه يف كل 
عيام ينقص أو يزيد بحسيب التغيرات املناخية، ومين الالزم أن يكيون هناك ممثل 

عين النحالين يف املنطقة، يك يتيم من خالليه تطوير هذا القطياع ودعمه.

https://www.enabbaladi.net/archives/594686
https://www.enabbaladi.net/archives/594670
https://www.enabbaladi.net/archives/594670
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درعا- حليم محمد      

عـى  إقبـااًل  درعـا  محافظـة  شـهدت 
بعـد  محليًـا،  املصنـع  الرغـل،  تخزيـن 
للعـام  القمـح  حصـاد  موسـم  انتهـاء 

الحـايل.
وأرجـع عـدد مـن سـكان درعـا زيـادة 
كميـات تخزيـن الرغـل، لكونـه يشـّكل 
غـذاء بديـًا يخفف مـن اسـتخدام األرز، 
الـذي ترتفع أسـعاره بشـكل متكرر، كام 
يعتـر الرغـل املكـّون األسـايس لطعام 
"املليحـي"، املأكـول الشـعبي والـرايث 

الجنوب. لسـكان 

كميات التخزين تضاعفت 

إميـان )31 عاًما( من سـكان ريف درعا، 
قالـت لعنـب بلـدي، إنهـا قـررت إعـداد 
كميـات إضافيـة مـن الرغل لهـذا العام، 
األرز  أسـعار  بارتفـاع  قرارهـا  مـررة 
تعتـر  التـي  والبقوليـات،  واملعكرونـة 

مـواد أساسـية يف كل وجبـة غـداء.
تخـزن إميان كل عام نحـو 25 كيلوغراًما 
مـن مادة الرغـل، لكنها ضاعفـت الكمية 
هـذا العـام إىل 50 كيلوغراًمـا، مضيفـة 
أن الرغـل سـيصبح الغـذاء الرئيـس يف 
معظـم أيـام السـنة، يف ظـل ما تشـهده 
السـوق املحليـة مـن ارتفـاع يف أسـعار 

األساسـية. املواد 
باختـاف  األرز  كيلـو  سـعر  ويختلـف 
نوعيتـه، إذ تصـل أسـعار بعـض األنواع 

الفاخـرة مـن األرز الطويـل إىل حـدود 
12 ألـف لـرية سـورية للكيلـو الواحـد، 
مـن  األرز  مـن  الواحـد  الكيلـو  وسـعر 
النـوع القصري بـني أربعة آالف وسـبعة 

لـرية. آالف 
كام يصل سـعر كيـس املعكرونـة )بوزن 
500 غـرام( إىل نحـو ثاثـة آالف لـرية 

. سورية
السـورية  اللـرية  رصف  سـعر  ووصـل 
مقابـل الـدوالر إىل 4200 لـرية مقابـل 
الـدوالر الواحـد، بحسـب موقـع "اللرية 
اليـوم" املتخصـص بأسـعار العمـات.

محمـد )65 عاًمـا( مـن سـكان مدينـة 
طفـس بريـف درعـا الغريب، قـال لعنب 
أحـد  الرغـل  مـادة  إنتـاج  إن  بلـدي، 

الطقـوس القدميـة التـي ال يـزال أهـايل 
درعـا يحافظـون عليهـا، كونهـا تدخـل 
"منسـف  أسـايس يف تحضـري  بشـكل 
بـه  تشـتهر  الـذي  الطبـق  املليحـي"، 

املحافظـة.
وأوضـح محمـد، فّضـل عدم ذكر اسـمه 
الكامل ألسـباب أمنية، أن خوف السـكان 
نتيجـة  والغـذاء  الطحـني  انقطـاع  مـن 
التوتـرات الدوليـة وخاصة بعـد "الغزو" 
لتخزيـن  دفعهـم  ألوكرانيـا،  الـرويس 
مختلـف أنـواع الحبـوب ومنهـا الرغل.

اجتماع العائلة لتحضير البرغل
بقـدر  القمـح  محمـود"  "أم  وضعـت 
بعمليـة  لتبـدأ  املـاء  عليـه  وسـكبت 

الـذي  القـش  إزالـة  "الصويـل"، وهـي 
واألتربـة.  املـاء  عـى  يطـوف 

وقالـت املـرأة الخمسـينية لعنـب بلـدي، 
"قدميًا كان للصويل طقـوس مختلفة، إذ 
تجتمـع أكرث مـن عائلة عى كتـف النهر، 
وتتعاون النسـاء يف صويـل القمح، وهو 

من أساسـيات املونـة الحورانية".
وبعد "الصويـل"، تبدأ عملية السـلق يف 
قـدر مـيء بالقمـح واملـاء، بحسـب مـا 
أوضحته السـيدة، معترة أن سـلق القمح 
الرغـل  تحضـري  مراحـل  أصعـب  مـن 
الغـاز  ال ميكـن سـلقه عـى  إذ  حاليًـا، 
الغـاز  وغـاء  املدعـوم،  الغـاز  لفقـدان 
"الحـر"، مـا أجـر السـكان عى سـلقه 

عـى الحطـب.
وبعـد غليـان القمـح، يُـزال مـن القـدر 
إىل  بعدهـا  ليُحمـل  أواٍن  يف  ويُسـكب 
أسـطح املنـازل، ليبقـى معرًضـا ألشـعة 
الشـمس مـدة تصـل إىل أسـبوع تقريبًا.

وبعـد مـرور أسـبوع، يُعبّـأ يف أكيـاس 
لجرشـه،  "الجاروشـة"  إىل  ويُرحـل 

للتخزيـن.  جاهـزًا  بعدهـا  ويصبـح 

مساعدات البرغل تقّلصت بعد 2018
غابـت صناعة الرغل بشـكل شـبه كامل 
خـال سـنوات سـيطرة املعارضـة عـى 
املنطقـة الجنوبيـة، ويعـود ذلـك لوجود 
الرغـل يف الحصـص الغذائيـة املقدمـة 
والتـي  العاملـي،  األغذيـة  برنامـج  مـن 
كانـت تصـل ملعظم سـكان درعا بشـكل 

. ي شهر
وبعـد سـيطرة النظام يف متـوز 2018، 
اإلنسـانية  املنظـامت  عمـل  تقلّـص 
توزيـع  واقتـر  السـوري،  بالجنـوب 
عـى  املحافظـة  يف  الغذائيـة  السـال 
ال  وهـو  السـوري"،  األحمـر  "الهـال 
يـوزع مـادة الرغـل ضمـن السـلة التي 

للسـكان. يقّدمهـا 
درعـا  أهـايل  دفعـت  األسـباب  هـذه 
املـادة  الشـتاء مـن  إىل تجهيـز مؤونـة 
عـى  األمـر  يقتـر  مل  إذ  بأنفسـهم، 
تخزيـن الرغل، إمنا شـمل أيًضـا تخزين 
مفاجـئ  انقطـاع  مـن  خوفًـا  القمـح 
هـذه  يف  العائـات  تلجـأ  إذ  للطحـني، 
القمـح واسـتخدامه يف  الحالـة لطحـن 

املدعـوم. الطحـني  انقطـع  حـال 

مادة "المليحي" األهم.. 

الظروف تعيد درعا إلى إنتاج البرغل

أول مراحل صنع مادة البرغل في مدينة درعا )عنب بدي/ حليم محمد(

عنب بلدي - دركوش  

"مشـكلتنا يف املنطقـة هـي قلـة امليـاه 
لـري السـهول والبسـاتني، كانـت لدينا 
محطـة ري تسـمى محطة )ري سـهول 
ثاثـة  مـن  أكـرث  وتـروي  عزماريـن(، 
املـروع،  آالف هكتـار، عندمـا توقـف 
أدى ذلك إىل مشـكات كثـرية للفاحني، 
أن  الفـاح  واضطـر  األشـجار،  يبسـت 
يقلعهـا مـن قلة الـري"، يشـكو املزارع 
لعنـب  عاًمـا(   60( حامسـية  حسـني 
بلـدي، عـدم توفـر مياه الـري يف ريف 

الغريب. إدلـب 
ميلكهـا  التـي  الزراعيـة  األرض  تبعـد 
نهـر  حـوض  عـن  حامسـية  حسـني 
"العـايص" حـوايل ألـف مر، وبسـبب 
الـري للمحافظـة  عـدم توفـر خدمـات 
عى إنتـاج محصولـه املوسـمي، اضطر 
إىل حفـر آبـار سـطحية لسـقاية ثاثـة 

دومنـات مـن أرضـه.

يف  نـدرة  األكـرث  املـورد  امليـاه  متثّـل 
املنطقـة، فمـوارد ريـف إدلـب الغـريب 
نهـر  مـن  بحصتهـا  محـددة  املائيـة 
يتـم  مـا  إىل  باإلضافـة  "العـايص"، 
أمـا  الجوفيـة،  امليـاه  مـن  اسـتخراجه 
األمطـار والسـيول فـا تشـّكل مـورًدا 
حيـث  عليـه،  االعتـامد  ميكـن  إضافيًـا 
تعـاين معظـم مناطق الشـامل السـوري 

مـن قلـة امليـاه املطريـة.
بإدلـب  السـكاين  االكتظـاظ  ظـل  ويف 
وريفها، ترتفع معـدالت الحاجة إىل تلبية 
احتياجـات السـوق املحلية مـن املحاصيل 
الزراعيـة، يف الوقـت الـذي يعـاين فيـه 

السـكان مـن انعـدام األمـن الغذايئ.
أدى  املخـاوف،  تلـك  ورغـم  لكـن، 
تناقـص ميـاه الـري يف بلـدة عزمارين 
إىل جفـاف معظـم املزروعـات، وتوقف 
العنايـة بأرضهم،  املزارعني عـن  بعـض 
كون اإلنتـاج الزراعـي صار عبئًـا ثقيًا 

كاهلهم. عـى 

سرقة واعتداءات
للمحاصيـل  املـايئ  االسـتهاك  يتأثـر 
املحصـول  ونـوع  املناخيـة  بالظـروف 
تبايًنـا  يخلـق  مـا  العمريـة،  ومراحلـه 
يف االسـتهاك املـايئ للمحاصيـل عـى 
نظـم  ولكـن  الزراعـي.  املوسـم  مـدار 
الـري تلعـب الـدور الرئيـس يف تحديد 
التـي  للمحاصيـل،  املائيـة  االحتياجـات 
تصـل يف معظـم األوقـات إىل ضعـف 

الفعـي. االسـتهاك 
متثّـل نظـم الـري يف املنطقـة مشـكلة 
وتتمثّـل  املـزارع،  منهـا  يعـاين  كبـرية 
أو  امليـاه  نقـص  يف  الـري  مشـكلة 
وعـدم  األوقـات،  بأغلـب  انعدامهـا 
عنهـا  ينجـم  املشـكلة  وهـذه  كفايتهـا، 
العديـد مـن اآلثـار السـلبية التـي تلحق 

الزراعيـة. بـاألرايض 
عـى  عزماريـن  بلـدة  مزارعـو  يعتمـد 
متديـدات لضـخ ميـاه نهـر "العايص" 
مرتفعـة  املـازوت  مـادة  طريـق  عـن 

التكلفـة إىل مسـافات طويلـة تصل إىل 
أكـرث مـن كيلومر واحـد حتى تسـتقر 
الزراعيـة  األرايض  يف  الـري  ميـاه 

للسـقاية. املخصصـة 

"أراضينـا بعيدة عـن )العـايص(، وإذا 
قمنـا بركيـب متديدات ومولـدات لضخ 
امليـاه سـيكون هنـاك عبء مـادي ثقيل 
علينـا، مل نعـد منلـك طاقـة يك نعمـل 
يف أرضنـا"، تحيـط باملـزارع محمد عز 
اسـتمرار  هواجـس  عاًمـا(   35( الديـن 
صـارت  أن  بعـد  أرضـه،  يف  عملـه 
األربـاح  مـن  أعـى  سـقايتها  تكاليـف 

التـي قـد يجنيهـا مـن الزراعـة.
للرقـة  الـري  خـط  "تعـرّض 
واالعتـداءات والدمـار" خال السـنوات 
التـي أعقبت انـدالع الثورة عـام 2011، 
الـذي  الخـط  "تعطيـل  تسـبب يف  مـا 
الزراعيـة  األرايض  معظـم  يـروي  كان 
من دركـوش حتـى عزمارين"، بحسـب 

الثاثينـي. املـزارع  أوضحـه  مـا 
مـن  العديـد  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
التـي  الزراعيـة  والبسـاتني  األرايض 
انقطعـت عنها ميـاه الري متاًما، سـواء 
القريبـة مـن حـوض نهـر "العـايص" 
معظـم  كـون  عنـه،  البعيـدة  تلـك  أو 
الدخـل  تـدين  مـن  يعانـون  املزارعـني 
املـادي، يف حني كانـت املحطـة املعطلة 

املنطقـة. يف  الوحيـد  الـري  مصـدر 

أزمـة  متابعتهـا  وضمـن  بلـدي  عنـب 
إمـداد ميـاه الـري لـألرايض الزراعيـة 
يف عزماريـن، سـألت "املديريـة العامة 
للمـوارد املائيـة" يف حكومـة "اإلنقاذ" 
حـول الحلـول العاجية املمكنـة لتفادي 
الحصـول  وحاولـت  املشـكلة،  تفاقـم 
عـى توضيحـات بشـأن محطـة الـري 
املعطلـة، دون أن تتلقـى أي إجابات من 
قبـل املديريـة حتـى وقـت تحريـر هذا 

التقريـر.

توقف الخط الرئيس جراء السرقة والتخريب
أزمة مياه الري تتحول إلى نقمة على مزارعي عزمارين بريف إدلب
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13.4 مليون شخص 
بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية

المطلوب 28.5 مليون دوالر

المتوفر 2.6 مليون دوالر

حجم فجوة التمويل 25.9 مليون دوالر

المطلوب 53.4 مليون دوالر

المتوفر 14.7 مليون دوالر

حجم فجوة التمويل 38.7 مليون دوالر

المطلوب 64.8 مليون دوالر

المتوفر 20.7 مليون دوالر

حجم فجوة التمويل 44.1 مليون دوالر

6 مليون دوالر حجم الدعم المطلوب من تموز إلى أيلول 2022
حصلت "OCHA" على 210.9 مليون دوالر

%39 نسبة التمويل
%43 نسبة فجوة التمويل، بمقدار 238 مليون دوالر

    "OCHA":2022المصدر

مادة "المليحي" األهم.. 

الظروف تعيد درعا إلى إنتاج البرغل

فجوة في تمويل االحتياجات اإلنسانية 
شمال غربي سوريا

التعافي المبكر:

32%

9.1%

27.5%72.5%

68%

90.9%

تنسيق وإدارة المخيمات:

التعليم:

https://www.enabbaladi.net/archives/594606
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نبيل محمد

عادة ما تتم محاكمة أي فيلم سوري 
يناقش قضية من قضايا الراهن 

بتهمة الرؤية الضيقة، والركيز عى 
جانب معّن من القضية، مقابل 

إهامل بقّية الجوانب. وهذا االنتقاد 
بالذات كان واحًدا من أهم االنتقادات 
التي تناولت الفيلم السوري القصر 
"خيمة 56"، الذي دار الجدل حوله 
مؤخًرا بعد إتاحة عرضه يف مواقع 
التواصل االجتامعي، عى الرغم من 

أن إنتاج الفيلم يعود إىل ما قبل أربع 
سنوات، وحصل يف سنة إنتاجه عى 
ذهبية أفضل فيلم قصر يف مهرجان 

"اإلسكندرية السيناميئ".
أول ما ميكن قوله يف هذا الفيلم، 

أنه بالفعل ال يستحق عاصفة النقد 
والجدل التي دارت. ولعّل الجدل الذي 

يُثار حول فيلم سيناميئ سوري 
يف السنوات األخرة، أصبح املسبب 

األسايس النتشاره، وتحقيقه 
الجامهرية التي يقصدها أي منتج 

فني. ُقبلة يف ذلك الفيلم تجعله حديث 
"امليديا"، وشتيمة يف فيلم آخر كفيلة 

بشن حمالت ضده. 

فيلم "خيمة 56" يحيك قصة 
مجموعة من الالجئن السورين 
يف مخيم فقر، من املفرض أنه 

يف األردن، حيث لهجة سكان املخيم 
هي الحورانية، أو من املفرض أنها 

اللهجة الحورانية، فأداء أغلبية 
املمثلن املتواضع، وضيق معرفتهم 

باللهجة، وقلّة بذلهم للجهد يف تبني 
الشخصيات التي يؤدونها، ضّيع 

هويّة اللهجة بن خليجية وحورانية. 
تبحث نساء املخيم عن خيمة ميكنهّن 

فيها مامرسة العالقة الحميمية 
مع أزواجهن، فالخيم تضيق بهّن، 

وعيون األطفال تالحق الجميع كيفام 
تحّركوا، لتكون الخيمة "56" خلوة 

يرجوها األزواج فيتبادلونها فيام 
بينهم.

ملاذا مل يتحّدث الفيلم عن الفقر يف 
املخيامت؟ عن انعدام وجود مدارس 

لألطفال؟ عن قلّة املياه والغذاء؟ 
عن ظلم "الشاويش"؟ تلك األسئلة 

األوىل التي طرحها املنتقدون. ولعلها 
انتقادات جاهزة ميكن توجيهها ألي 

فيلم يركّز عى قضية بعينها عازاًل 
بقية القضايا امللّحة إنسانًيا. إال أن 

هذا الشكل من النقد طفويل غر واعٍ 
بحريّة السينام يف انتقاء موضوع 
واحد وإهامل غره، بهدف الخروج 

مبادة سينامئية ذات قيمة فنّية، 
مؤطرة غر مشتتة. هذا ال يعني أن 

"خيمة 56" قّيم فنًيا، بل لعل فيه 
من الرداءة ما يكفي للقول، "من 

الجّيد أنه مل يتناول قضايا عاّمة يف 
املخيم".

أما عن املحتوى الجنيس يف الفيلم، 
ذلك الذي أثار حمّية القبيلة لتعلن 

براءتها من ابنها )عالء الزعبي، أحد 
أبطال الفيلم(، فهو أيًضا ما ليس 

من املناسب التعرّض له، إال إذا كانت 
"محكمة القبيلة" مخّولة بالنقد 

السيناميئ، وإصدار األحكام عى 
املمثلن، ومل تكن املشكلة بالنسبة 
للمحتوى الجنيس أبًدا يف طرحه، 

بل عى العكس. بالفعل، مشكلة 
خلوة الزوجن ملّحة يف أي مكان، 

لكن ما رافقها من إظهار سوقية 
الزوج وتبعّية املرأة له، هو ما ميكن 

توجيه النقد ضده. الزوج الذي إن 
طلب الجنس من زوجته أمرها بأن 

"تستدير"، وإن أبدى انزعاجه منها 
شتمها بشتائم سوقية، تلك الشتائم 
التي ال شك أن القامئن عى الفيلم 

وّزعوا عى أنفسهم شهادات الجرأة 

واخراق الخطوط الحمراء، عندما 
شاهدوا عرض الفيلم جامهريًا 

للمرّة األوىل، فثيمة الجرأة اليوم 
باتت كفيلة لرفع من قيمة مخرج 
وتحط من قيمة آخر، إذا ما رصدنا 

املنتج السيناميئ السوري يف 
السنوات األخرة.

من نافل القول إن الجنس حاجة 
إنسانية مثلها مثل الطعام والرشاب 

والتعليم. الحوارنة ميارسونه 
كام غرهم من البرش، والسينام 

ليست إال فعاًل فنًيا يعكس قضية 
إنسانية معّينة. يف "خمية 56" 

ليست املشكلة انتقاء مهّجري درعا، 
أو انتقاء قضية الجنس، املشكلة 

الحقيقية هي سؤال "هل بالفعل قّدم 
الفيلم القضية بطريقة فنّية متكاملة 

قادرة عى اعتباره فيلاًم سينامئًيا 
مؤثًرا؟". يف الحقيقة ال ميكن ملتابع 

شغوف بالسينام، أو ناقد، أو حتى 
مشاهد عابر، إال أن يصف ما شاهد 
بالفيلم البدايئ، الذي مل يستطع أن 
يقّدم مشهًدا واحًدا قادًرا عى لفت 
النظر، أو حتى استحقاق النقد. أما 

بخصوص الجوائز، فذلك أمر آخر، وكم 
من منَتج فني سوري حصد ما شاء 

ألنه يحمل اسم البلد املدّمر املنيس، أو 
يحمل اسم قضية الالجئن، أو حقوق 

املرأة وسط النزاع، دون أن يحمل أي 
قيمة فنّية حقيقّية.

إبراهيم العلوش 

يف زمن القصف الصاروخي واملدفعي، 
يتحدث آزاد أحمد عيل عن الطن وعن 

األبنية القروية، ويجمع يف كتابه 
"القرى الطينية يف شاميل سوريا" 
قاموًسا مدهًشا عن القرى السورية 

التي تحّدت الخراب عرب التاريخ.
منذ نحو 150 ألف سنة، بدأ اإلنسان 

يستوطن الجزيرة والشامل السوري، 
وبنى مسكنه من قطع األحجار 

والطن بعد أن خرج من الكهوف 
إىل فسحات أمامها ليأمن الرباري 

املفتوحة عى املجهول، ويخطو بعدها 
ويبني أكواًخا صغرة تقيه املطر 

وتؤّمن له مالًذا مؤقًتا ريثام متيض 
العاصفة، فمنذ األلف الثامن قبل 

امليالد، نشأت مستوطنات "مريبط" 
و"أبو هريرة" و"تل الشيخ حسن"، 

ونشأت حضارة تل حلف التي امتدت 
حتى الساحل السوري، ويف األلف 
الرابع قبل امليالد، نشأت أوىل املدن 

الكبرة عى شاطئ الفرات واسمها 

حبوبة كبرة. وكان دور الغزاة من 
الرّحل مهامًّ يف إجبار الفالحن عى 

التجمع مع بعضهم ليشكّلوا أوىل 
املدن التي بدت وكأنها مخططة بشكل 

منظم، ما ينسف الكثر من نظريات 
نشأة املدن األوىل يف املنطقة، كام 

يقول الكاتب.
ازدهرت القرى وتنوع إنتاجها 

وتعددت أشكال املساكن فيها، وتغر 
املسكن من كونه ملجأ إىل فضاء 
داخيل للعيش وللحامية ولربية 

الحيوانات، وتنظيم الحياة اليومية، 
يف مواجهة حياة البداوة القلقة التي 
تفتقد إىل االستقرار وتتسم بالكثر 

من العنف. 
ولكن وصول اليونان يف 333 قبل 

امليالد غّر تاريخ السكن يف املنطقة، 
وأعطى أولوية لبناء املدن، ونشأت 

مدينة دورا أوربوس )الصالحية( عى 
الفرات مع مثيالتها أفاميا وتدمر 

حيث نسفت املدينة اليونانية جزًءا 
كبرًا من تاريخ القرى يف وادي 
الفرات وشاميل سوريا، وأعطت 

أولوية للمدينة كمنتج برشي خدمي 
وقيادي يتحكم بالقرى التي باتت 

تعمل لحسابه.
وعندما جاء الفتح اإلسالمي، تابع 
مسرة تفضيل املدينة عى القرية، 

ومنع الكثر من األمئة صالة الجمعة 
ألقل من 40 مصلًيا، يف انحياز واضح 
للمدينة، وحتى الفارايب أعطى أهمية 

للمدينة عى القرية. وحددت الكثر 
من األنظمة الحديثة عدد املدينة 

بخمسة آالف كحد أدىن، وبعضها 
تسامح مع ذلك العدد ليصل إىل ألفي 

ساكن للمدينة أو البلدة الصغرة التي 
ترك لقب قرية.

يرصد الكاتب مسرة القرية يف 
كتب الراث اإلسالمي، ويف مذكرات 

الرحالة، ويقلّب صفحات تاريخ 
املنطقة، ولكن القرى رسعان ما 

تختفي عى يد الغزاة والحكام 
املستبدين، فغزوات التتار واملغول أفرغت 
القرى من سكانها، وتحول الكثر منهم 
إىل البداوة، وأكد عدد من الرحالة بؤس 

حالة وادي الفرات، وشاميل سوريا، 
وفراغ املنطقة من السكان حتى بدايات 

القرن الي19 عندما اهتمت الدولة 
العثامنية بها، وأغرت البدو باالستقرار، 

وأعطتهم األرايض واإلعفاءات الرضيبية 
علّهم يدخلون دورة التحرض بداًل من 

البقاء خارج دورة اإلنتاج الزراعي الذي 
تبدأ به القرى وتستثمره املدن والعواصم 

الكبرة.
ينحاز الكاتب إىل القرى وتاريخها 

غر املكتوب، ويرصد آثار القباب 
واملساكن الطينية من النرب وجربين 

والسفرة وتل عرن إىل قرى وادي 
الفرات والشامل السوري، الذي يعزو 

املؤلف ازدهاره إىل قربه من سفح 
الجبال الشاملية التي تتكرم عليه 

بالسيول واملناخ املعتدل، وبالحامية 
من غزوات البدو الرّحل، ويصل يف 
رصده إىل عن ديوار، والدرباسية، 

مروًرا برأس العن، وتل أبيض، وعن 
العرب )كوباين(.

يعترب الكاتب أن املسكن الطيني 
الدائري ميزة وابتكار سوري تطور 

عرب العامرة البسيطة للفالحن 
والحرفين الذين طوروا بناء القباب 

وخاصة أبناء حلب وريفها، الذين 
نقلوا مهاراتهم إىل رشق الجزيرة 

السورية، وبنوا القرى التي آوت 
اآلشورين يف ثالثينيات القرن الي20، 

ومنها تل متر وتل نرصي وغرهام، 
ممن استفادوا من بناء القباب ودعمت 

السلطات الفرنسية استقرارهم يف 
سوريا بعد اضطهادهم يف غرب إيران 

وشامل العراق.
ميتلئ الكتاب مبخططات لبيوت بناها 

أصحابها وأبدعوا فيها وتوسعوا يف 
التقسيم والتنظيم وابتكروا القباب 
ذات األقطار الكبرة، عندما خلطوا 

مواد البناء بالكلس خاصة يف رشق 
حلب، وهو متكن لدميومة املسكن 

الطيني الذي ال تزال بعض آثاره قامئة 
إىل اليوم، وقد عاش الكثر من أهالينا 
يف تلك البيوت الطينية الرخيصة التي 

كان يتم بناؤها مبساعدة األصدقاء 
واألقرباء، وقد حرضت بناء إحدى 

الغرف الطينية يف السبعينيات من 
القرن املايض، حيث تم بناء الغرفة 

يف أسبوع، ليتزوج أحد أبناء جراننا 
يف تلك الغرفة املتنحية قلياًل عن غرف 

أهله الذين كانوا سعداء بوالدة عائلة 
جديدة يف ساحة دارهم الواسعة.

هذا البحث والسجل العلمي املدّون 
مبحبة، يحّتم علينا االهتامم بتاريخنا 

غر املكتوب الذي هجره الجميع إىل 
األسمنت وحديد التسليح الذي يكلف 

عرشات األضعاف، وخاصة يف ظروف 
الحرب هذه، وانهيار االقتصاد، وحاجة 

الناس إىل إعادة النهوض، بعد الدمار 
الذي تسبب به جيش األسد واملحتلون 

الذين استجلبهم إىل البالد، والذين 

كانوا أشد قسوة من التتار واملغول.
الدكتور املهندس آزاد أحمد عيل، 

عاند زمن التدمر، وهجر "البيتون" 
املسلح ونظرياته، وانطلق إىل القرى 

واملساكن الريفية يرصدها ويدّون 
ابتكارات الفالحن، وتفاصيل أبنيتهم، 

وطريقة بناء الغرف، وطرق إنشاء 
القباب من أجل أن يحيي ابتكاًرا أصياًل 

واقتصاديًا، يعيد إىل القرى كثافتها 
السكانية، ويعيد تأهيل الشباب 

وإعادتهم إىل الزراعة التي تعترب 
األصل يف بناء الحياة واستمرارها، 

ويف بناء الهوية الثقافية التي رصد 
لها 400 صفحة يف كتابه الشائق، 

ورغم أن دار النرش واملوزع مل يعطيا 
الكتاب ما يستحقه من جهد، فإن هذا 

الكتاب يعترب مرجًعا مهاًم وال غنى 
عنه عند التفكر بإعادة اإلعامر وبناء 

املساكن الحديثة، خاصة أن تركيا 
والدول الخليجية الداعمة، تتحدث 

عن بناء عرشات ألوف املساكن عى 
الرشيط الحدودي مع تركيا، وميكن 
أن يعترب هذا الكتاب مرجًعا ووسيلة 

ملنع قيام أخطاء معامرية فاحشة عند 
استحداث مساكن تفتقر إىل الهوية 
الخاصة، وتفتقر إىل االنسجام مع 
البيئة السائدة، وتبتعد عن خيارات 

أهلها التاريخية يف السكن، ويف 
البناء الذي تعددت فنونه يف تاريخ 
املنطقة واندمجت مع هوية املكان.

كتاب "القرى الطينية يف شاميل 
سوريا"، تأليف الدكتور املهندس 

 INTER" آزاد أحمد عيل، إصدار دار
ASSIST"- أملانيا.

القرى الطينية شمالي سوريا
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بحـق  تصعيـًدا  الحـايل  متـوز  شـهد 
الاجئـني السـوريني يف لبنـان، عى أكرث 
مـن صعيـد، بدايـة مـن تريحـات وزير 
املهجريـن اللبنـاين، عصـام رشف الديـن، 
يف 4 مـن الشـهر نفسـه، حني تحـدث عن 
خطـة لبنانيـة تنـص عـى إعـادة 15 ألف 
"نـازح" شـهريًا، مـن لبنـان إىل سـوريا. 
وقـال رشف الدين أيًضا، خـال زيارته إىل 
قـر "بعبـدا" ولقائـه الرئيـس اللبناين، 
ميشـال عون، إنـه "مرفوض كليًـا أال يعود 
النازحـون السـوريون إىل بادهـم بعدمـا 
انتهـت الحـرب فيهـا وباتـت آمنـة"، وفق 

. تعبريه
رشف الديـن تحـّدث يف الوقت نفسـه عن 
خطـة لتشـكيل لجنـة ثاثية تضـم النظام 
السـوري ومفوضية شـؤون الاجئني، إىل 
جانـب لجنـة رباعيـة تتكـّون مـن تركيـا 
لتحقيـق هـذه  ولبنـان،  واألردن  والعـراق 

"العـودة".
هذه التريحـات أتبعهـا رشف الدين، يف 
9 مـن الشـهر نفسـه، بطلب وجهـه لبنان 
إىل املفوضيـة السـامية لشـؤون الاجئني، 
التابعـة لألمـم املتحـدة، لرحيـل الاجئني 
السياسـيني مـن السـوريني إىل بلـد ثالث.

الرئيـس اللبنـاين أبـدى، يف 13 مـن متوز 
الحـايل، رفضه دمـج الاجئني السـوريني 
يف املجتمعـات التـي تسـتضيفهم، مؤكـًدا 

عدم قبـول مثـل هـذه الخطوة.
نائبـة  لقائـه  خـال  أيًضـا  جـدد  عـون 
املبعوث الـدويل الخاص إىل سـوريا، نجاة 
اللبنـاين  املوقـف  عـى  التأكيـد  رشـدي، 
املطالـب بعـودة الاجئـني السـوريني من 

لبنـان إىل سـوريا.
تريـح الرئيـس اللبنـاين سـبقه، يف 11 
من متوز الحـايل، تشـديد النائب يف حزب 
"الكتائـب" اللبنـاين نديـم الجميّـل، عـر 
"تويـر"، أن "عـودة الاجئني السـوريني 
بالنسـبة للبنان ليسـت خيارًا، بـل رضورة 

وطنيـة"، وفـق تعبريه.
لعـودة  آمنـة  غـري  سـوريا  كانـت  "إذا 
آمـن  غـري  بقاءهـم  فـإن  السـوريني، 
للبنانيـني، واألحـداث األخـرية دليـل عـى 
ذلـك، فإمـا العـودة وإما العودة"، بحسـب 

الجميّـل.
اللبنانيـة، نجيـب  الحكومـة  وكان رئيـس 
حزيـران  مـن   20 يف  هـدد،  ميقـايت، 
لبنـان  باتخـاذ  الغربيـة  الـدول  املـايض، 
موقًفـا لن يكون مسـتحبًا بالنسـبة للغرب، 
بالعمـل عـى إخراج السـوريني مـن لبنان 
مبـا وصفهـا بـ"الطـرق القانونيـة"، عر 

"تطبيـق القوانـني اللبنانيـة بحـزم"، مـا 
لبنـان  مـع  الـدويل  املجتمـع  يتعـاون  مل 

إلعادتهـم. 
وترافقـت موجـة التصعيد السـيايس بحق 
الاجئـني بأخـرى جـرى تنفيذهـا بشـكل 
فـردي، وشـارك بها رجل ديـن لبناين حّمل 
السـوريني مغبة تـردي الوضـع يف لبنان، 
بينـام دافـع رجـل ديـن آخر عـن الاجئني 
السياسـية  الطبقـة  محمـًا  لبنـان،  يف 
الحاكمـة مسـؤولية الراجـع الذي يعيشـه 

لبنـان عـى أكـرث مـن منحى. 
إىل محطـة  تحـّول  الـذي  الخطـاب  هـذا 
تجاذب، شـاركت بـه املذيعـة اللبنانية داليا 
أحمـد، التـي تعرضـت هـي نفسـها ملوجة 
تنمـر وعنرية يف وقت سـابق، باعتبارها 
سـمراء البرة، إذ طالبت بإعـادة الاجئني 

بادهم.  إىل  السـوريني 
"ملـا الدولة السـورية بتقلك تعـا وصار عنا 
مناطـق آمنـة، هيـدا يش بدو اسـتنكار من 
مجتمـع السـكك الحديـد الدويل، بـس إنو 
بلـد نـازل ركـض باملاراتـون نحـو جهنم، 
وعـم يطلـب إنـو ترحمـوه وتحسـوا فيه، 
ال هيـدا حـرام ومنـايف لحقوق اإلنسـان"، 

بحسـب ما قالتـه داليـا األحمد.
األرض،  عـى  الخطـاب  هـذا  انعكـس 
عنريـة  ملواقـف  سـوريون  وتعـرض 
وصلـت إىل حد العنف واالعتداء الجسـدي.
مفوضيـة  املامرسـات  هـذه  ودفعـت 
الاجئـني التابعـة لألمـم املتحـدة، لتطلب 
اللبنانيـة ضـامن سـيادة  السـلطات  مـن 
القانـون، والوقف الفـوري للعنف والتمييز 
ضـد املسـتهدفني املقيمني داخـل األرايض 

اللبنانيـة. 
إزاء  الشـديد"  "قلقهـا  عـن  أعربـت  كـام 
املامرسـات التقييديـة والتدابـري التمييزية 

ضـد الاجئـني يف لبنـان.

االقتصاد منَهك
يشـهد لبنـان منذ سـنوات أزمـة مصارف، 
عـاق  مـا   ،2019 عـام  بوضـوح  ظهـرت 
وصواًل حـرًا لألرصـدة البنكيـة باعتبار أن 

أمـوااًل طائلـة جـرى تهريبهـا للخارج.
وأعقـب هـذه األزمة انفجـار مرفـأ بريوت 
لبنـان،  معانـاة  عّمـق  مـا   ،2020 آب  يف 
املرتبطـة  األزمـات  مـن  مزيـًدا  وخلـق 
ببعضهـا، إذ تا ذلـك فراغ حكومـي أدارته 
حكومـة تريـف أعـامل لنحو 13 شـهرًا 
قبـل والدة حكومـة نجيب ميقـايت يف 10 

مـن أيلـول 2020.
كـام أن األشـهر األخـرية أخرجـت القمـح 

املطمـور تحـت "إهـراءات" القمـح املدمرة 
يف مرفـأ بـريوت إىل السـطح، عـر دخان 
احـراق وروائـح منبعثة، باعتبـار أن كمية 
الحبوب املوجـودة عند الجهـة الرقية من 
"إهـراءات" مرفأ بـريوت، تبلـغ ثاثة آالف 

. طن
وإىل جانـب ذلـك، توجـد أزمـة يف مـوارد 
عـر  شـديد  بوضـوح  تتجـى  الطاقـة، 
غيـاب أدىن ثبـات يف أسـعار املحروقـات، 
إىل جانـب انخفاض حـاد يف قيمـة اللرية 
اللبنانيـة، أفقدهـا نحو %90 مـن قيمتها.
الغـاز  كل ذلـك وخطـط الحصـول عـى 
املـري عـر سـوريا، واسـترياد الكهرباء 
مـن األردن عـن طريـق سـوريا، مل تـزل 
تريحـات ال تنـري مصباًحـا، أمـام عـدم 
بـتٍّ أمريـي بتبعـات خطـوات مـن هـذا 
النـوع يف ظـل وجـود قانـون "قيـر"، 
بينام ال تسـري مفاوضـات ترسـيم الحدود 
البحريـة مـع إرسائيل لفتح باب اسـتخراج 
النفط مـن حقول ومناطـق اقتصادية غنية 

بالنفـط، بوتـرية رسيعـة أيًضا. 
هـذه املعطيـات انعكسـت بالـرورة عى 
الواقع املعيـي أيًضا للمقيمـني يف لبنان، 
مـن مواطنـني والجئـني، األمر الـذي قرّب 
السياسـيني،  تريحـات  مـن  الاجـئ 

وحّملـه مسـؤولية ال ِقبـل لـه بها.
ويفـر الباحـث يف االقتصـاد السـيايس 
الدكتـور طالـب سـعد، الحالـة بأنـه ومع 
محدوديـة املـورد يف مجتمـع مـا، يجـري 
الركيـز أكرث عى الجهات املسـتفيدة منها، 
ومـن له األولويـة أكرث يف االسـتفادة منها، 
ويتحـول األمر إىل موضوع جـدل ونقاش، 
بـرف النظـر عـن وجهـات النظـر التي 

تُطـرح ومـن يتفق وينسـجم معهـا أو ال. 
الحكومـة اللبنانية اتجهت ملعالجة املشـكلة 
وفـق وجهـة نظرهـا، أو التخفيـف منهـا، 
عـر التحضري إلعـادة الاجئني السـوريني 

مـن أراضيها نحو سـوريا. 

خطة قابلة للتطبيق؟
املحلـل السـيايس العراقـي الدكتـور عمـر 
عبد السـتار، تحـدث لعنب بلدي عن فشـل 
محـور "أسـتانة" بتنفيـذ عملية سياسـية 
يف سـوريا بعـد فشـل مسـار "جنيـف"، 
مشـريًا إىل غيـاب حالة التهدئة عن سـوريا 
إلعـادة الاجئني، بالنظـر إىل حديث تريك 
عـن منطقـة آمنـة، وحالـة عـدم رضا عى 
بنفـس  تدفعـه  قـد  األردن  مـع  الحـدود 

االتجـاه، وفـق عبد السـتار.
وتحـدث املحلـل السـيايس عـن رصاع بني 

ويبـدو  و"جنيـف"،  "أسـتانة"  محـوري 
ذلك مـن خـال املسـاعي اللبنانيـة إلعادة 
الاجئـني إىل مناطـق سـيطرة النظـام، ال 
ملناطـق آمنـة، أو خارجة عن سـيطرته، كام 

تفعـل تركيا عـى األقـل حاليًا. 
السـوري  النظـام  هيمنـة  إىل  لفـت  كـام 
يف لبنـان، عـر "حـزب اللـه" اللبنـاين، 
موضًحـا أن إعـادة لبنـان الاجئـني تعني 
أن النظـام السـوري أعادهـم، أو عى األقل 
سـيرك امللـف مفتوًحا، مـا مل يُعالج وضع 
يحـر  الـذي  لبنـان  يف  اللـه"  "حـزب 
لقـاءات  يف  نقـاش  كموضـوع  مؤخـرًا 
سياسـية رفيعـة املسـتوى، كلقـاء الرئيس 
الفرنـيس، إميانويـل ماكرون، بـويل العهد 

السـعودي، محمـد بـن سـلامن. 
من جانبـه، أشـار املحامي اللبنـاين طارق 
الاجئـني  مفوضيـة  رفـض  إىل  شـندب 
يف بـريوت للخطـة، مفـرًا التريحـات 
اللبنانيـة بهـذا الصدد عـى أنها نـوع من 
االبتـزاز القانوين والسـيايس واملايل، وهو 

أمـر بـات مفضوًحا. 
كام شـّكك شـندب بإمكانيـة تطبيق خطط 
النـوع، أمـام معارضـة أمميـة  مـن هـذا 
تؤكد أن سـوريا غـري آمنة أو مهيّـأة لعودة 
الاجئـني، مشـريًا إىل عـدم ارتبـاط عودة 
الاجئـني بالوضـع االقتصـادي يف لبنان، 
عـى اعتبـار أن األزمـة يف لبنـان مرتبطة 

ورسقـة  السياسـية  الطبقـة  بفسـاد 
اللبنانيني. أمـوال 

عـى  اللبنـاين  املحامـي  وشـدد 
وجـود حملة سياسـية وشـعبية 
الاجـئ  ضـد  واجتامعيـة 
األفرقـاء  يقودهـا  السـوري، 

حملـة  مـع  السياسـيون، 
إعاميـة لإلسـاءة لاجـئ، 
دون النظـر إىل أن النظام 
الله"  السـوري و"حـزب 
هام مـن هّجرا الشـعب 

السـوري. 
ردت منظمـة "هيومـن 

يف  ووتـش"  رايتـس 
6 مـن  الصـادر يف  تقريرهـا 

متـوز الحـايل، عـى خطـة 
الحكومـة اللبنانيـة برحيل 
15 ألـف الجئ شـهريًا، بأن 

لاجئـني  القريـة  اإلعـادة 
انتهـاكًا  تعتـر  السـوريني 
بعـدم  لبنـان  اللتزامـات 
إىل  قـرًا  الاجئـني  إعـادة 
بلـدان يواجهون فيهـا خطرًا 

واضًحـا بالتعـرض للتعذيـب أو غـريه من 
االضطهـاد. أشـكال 

ويعتر لبنـان ُملزًما بعدم إعادة أو تسـليم 
التعذيـب،  لخطـر  معـرض  شـخص  أي 
وملزًمـا مببـدأ عـدم اإلعـادة القريـة يف 
القانـون الدويل العـريف، بصفته طرفًا يف 
اتفاقيـة "مناهضـة التعذيـب" والعقوبات 
القاسـية أو الـا إنسـانية أو املهينـة، وفق 

لتقرير. ا
وذكرت املنسـقة األممية للشـؤون اإلنسانية 
الحكومـة  أن  رشـدي،  نجـاة  لبنـان،  يف 
اللبنانيـة يجب أن تلتزم مببـدأ عدم الرحيل 
القـري مبوجـب القانون الـدويل، ومببدأ 
ضـامن العـودة اآلمنـة الطوعيـة لاجئني 
األمـن  مجلـس  قـرار  وفـق  السـوريني 

.2015 عـام   "2254"
ودعـت رشـدي إىل االمتنـاع عـن تأجيـج 
السـلبية والكراهيـة يف وسـائل  املشـاعر 
االجتامعـي،  التواصـل  ووسـائل  اإلعـام 
ومواصلـة إبـداء روح التضامـن واالحرام 
املتبـادل، بحسـب بيـان نُـر يف 22 مـن 

متـوز الحـايل.
 

يحتل الاجئون السـوريون مسـاحة يف الخطاب السـيايس 
الواقـع  تـردي  مسـؤولية  يحّملهـم  اللبنـاين،  واإلعامـي 
"هيومـن  منظمـة  تحـيص  الـذي  لبنـان،  يف  االقتصـادي 
ألـف الجـئ مسـجل   850 رايتـس ووتـش" وجـود نحـو 
عـى أراضيـه، وهو رقـم منخفـض مقارنـة بــ1.5 مليون 
الجـئ يتحـدث عنهم الرئيـس اللبنـاين، ميشـال عون، حني 

يحـر خطـاب الشـكوى مـن الاجئـني. 
منـذ  تحولـت  لبنـان  يف  واملعيشـية  االقتصاديـة  األزمـات 
مواطنـني  للمقيمـني،  بالنسـبة  إىل روتـني حيـاة  سـنوات 
والجئـني، ولعـل أحـدث هـذه األزمـات صعوبـة يف توفـر 
أجـرت  أزمـة  وهـي  الحـايل،  متـوز  يف  الخبـز،  مـادة 
عـى  متزاحمـة  طوابـري  يف  االنتظـار  عـى  اللبنانيـني 

املناطـق.  بعـض  أفـران  شـبابيك 
هـذه األزمـة دفعـت بعـض األصـوات للمطالبـة بتفضيـل 
املواطـن اللبنـاين عى غـريه، واتبـاع نظام األولويـات عند 

بيـع الخبز، كام حّملـت بعض األصوات الاجئني السـوريني 
مسـؤولية تـردي الواقـع املعيـي يف لبنـان، مسـتحرة 
الخلفيـة ألي حديـث من هـذا النـوع، وهي املطالـب بإعادة 
الاجـئ السـوري مـن لبنـان، بذريعـة أن لبنان غـري قادر 
عـى تحّمـل "أعبـاء اللجـوء"، ما يجعـل الاجئ السـوري 
جانـب  إىل  وعنريـة،  ورفـض  كراهيـة  خطـاب  فريسـة 

ضغـوط كثـرية يواجههـا بطبيعـة الحال. 
مـن  مجموعـة  مـع  امللـف  هـذا  يف  تناقـش  بلـدي  عنـب 
بعـض  والحقوقيـني  القانونيـني  والباحثـني  املحللـني 
الضغـوط التـي يـرزح تحتهـا الاجـئ السـوري يف لبنان، 
وكان آخرهـا الحديـث عـن خطـط تُصمـم لرحيلـه، بعدما 
قـرر املسـؤولون يف لبنـان، والنظـام السـوري بالرورة، 
أن "سـوريا آمنة"، كام يبحـث امللف يف املرجعيـة القانونية 
واألبـواب التـي ميكن لاجـئ طرقها أمـام مخاطـر محتملة 

لها. يتعـرض  قـد 

خطة رسمية إلعادة الالجئين

السويداء.. 
الجغرافيا والتركيبة السكانية
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تتفـاوت االنتهـاكات التـي يتعـرض لهـا 
بـني  لبنـان  يف  السـوريون  الاجئـون 
خطـاب عنرية مـن هنا وحادثـة كراهية 
مـن هنـاك، وصـواًل إىل حـوادث إحـراق 

مخيـامت أو قتـل أو اعتـداء جنـيس.  
يف 27 مـن متـوز الحـايل، عـرثت أجهزة 
األمـن اللبنانية عى جثة الشـاب السـوري 
حسـني جمعـة الحمـود، مذبوًحا بسـكني 
شـعت  بلـدة  يف  لاجئـني  مخيـم  يف 
البقاعيـة )وسـط لبنـان(، بعـد بـاغ من 
الجئـني مقيمـني يف املخيم، وفـق ما نقلته 

اللبنانيـة حينها.  صحيفـة "النهـار" 
كـام أحـرق شـبان لبنانيـون مخيـاًم يف 
بلـدة تـل حيـاة )الرمـول( بسـهل عـكار 
شـاميل لبنـان، يف 24 من متـوز الحايل، 
يف  يقطـن  سـوري  شـاب  اتهـام  عقـب 
شـاب  مقتـل  بحادثـة  بضلوعـه  املخيـم 

لبنـاين.
وبعـد إخـامد الحريـق، صـدر بيـان مـن 
مغـادرة  بعـد  املتـوىف،  الشـاب  عائلـة 
جميـع املقيمـني يف املخيـم، طالبـت مـن 
خاله األجهـزة األمنية بكشـف املتورطني، 
و"حاميـة  املخيـم  إىل  النـاس  وعـودة 

الفتنـة". السـوريني مـن 
هـذه الحادثـة سـبقتها بأيام جرميـة قُتل 
فيهـا شـاب سـوري )14 عاًمـا( يف محلة 
عـني القنطـرة- الرفنـد الجنوبيـة، بعد 
تعرضه للـرب من قبـل أربعـة لبنانيني 

أوالده(. )أب وثاثة مـن 
وتـويف الشـاب خالـد منصـور الصالـح 
متأثـرًا بإصاباتـه البليغـة يف مستشـفى 
"الراعي" الـذي نُقل إليـه، وأوقفت القوى 
األمنيـة املتورطني، وذكـرت أن التحقيقات 
جارية ملعرفة مابسـات الجرمية، بحسـب 

الوكالـة اللبنانيـة "الوطنيـة لإلعام".
وبأجسـاد شـبه عاريـة ظهرت عليهـا آثار 
الـرب والتعذيـب، ظهر عدد من الشـبان 
السـوريني واللبنانيـني بينهـم قـارصون، 
بحبـات  أفواههـم  وأُغلقـت  رُضبـوا 
بطريقـة  تصويرهـم  وجـرى  البطاطـا، 
مهينـة، عـر تسـجيل مصـّور انتـر يف 

22 مـن حزيـران املـايض.
إن  التسـجيل،  تداولـوا  ناشـطون  وقـال 
شـبابًا من عكار وبعض السـوريني ذهبوا 
للعمـل يف قطـاف الكـرز، وبعـد أربعـة 
أيـام عمـل جـاء صاحـب األرض واتهمهم 
شمسـية  ونظـارات  يـد  سـاعة  برقـة 
ليتهـرب من دفـع أجورهـم، وعندمـا نفوا 
أي عاقـة لهم أرسـل مجموعـة عملت عى 
ورضبهـم  الكهربـاء  بأسـاك  "جلدهـم 

وإذاللهـم".
القـت الحادثة التـي جرت يف بلـدة مجدل 
العاقـورة بقضـاء جبيـل تفاعـًا واسـًعا 
عر وسـائل التواصـل االجتامعـي، لتنر 
قـوى األمـن اللبنـاين بيانًا، قالـت فيه إنها 
فتحـت تحقيًقـا بالحـادث من قبـل املخفر 
املعنـي بنـاء عى طلـب القضـاء املختص، 
وأخـذت إشـارة بإحضـار الشـخص الذي 
يعمل الشـبان لديـه لاسـتامع إىل إفادته.
كـام انخرطت األجهزة األمنية يف مامرسـة 
االنتهـاكات بـداًل عن ضبطهـا، وفق تقرير 
خالـه  وثّقـت   ،2021 آذار  يف  صـادر 
منظمة العفـو الدولية انتهـاكات مخابرات 
الجيـش اللبناين ضد 26 محتجزًا سـوريًا، 
مـن ضمنهـا انتهـاكات املحاكمـة العادلة، 
والتعذيـب الـذي يتضّمن رضبًـا بالعيص 
الكهربائيـة، واألنابيب  املعدنيـة، والكوابل 

. لباستيكية ا
التقريـر الـذي حمـل اسـم "كـم متنيـت 
احتجـزوا  سـوريون  الجئـون  أمـوت:  أن 
تعسـفيًا بتهـم تتعلق باإلرهـاب وتعرضوا 
للتعذيـب يف لبنـان"، أفـاد أن السـلطات 
أسـاليب  بعـض  تسـتخدم  اللبنانيـة 
التعذيـب املروعـة نفسـها املسـتخدمة يف 
أسـوأ السـجون سـمعة يف سـوريا بحـق 
بتهـم  املعتقلـني  السـوريني  الاجئـني 

بـ"اإلرهـاب". تتعلـق 

غائبون عن اإلعالم الرسمي السوري
بحـق  االنتهـاكات  قضايـا  تحظـى  ال 
الاجئـني السـوريني يف لبنـان بتغطيـة 
السـورية  اإلعـام  وسـائل  عـر  واسـعة 
اإلعـام  فيهـا  مبـا  أقطابهـا،  مبختلـف 
النظـام،  مـن  املقـرب  واإلعـام  الرسـمي 
بعـض  عـى  فقـط  التغطيـة  فتقتـر 
الحـاالت التـي تلقـى تفاعًا عى وسـائل 
التواصـل االجتامعـي يحّولهـا إىل قضيـة 

عـام.  رأي 
وآخـر مـا نُـر بهـذا الخصـوص، وفـق 
عـر  كان  بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا 
صحيفـة "الوطـن" املقربـة مـن النظام، 
إذ نـرت، يف 23 مـن حزيـران املـايض، 
أن السـفارة السـورية يف لبنـان، "بادرت 
مبـارشة بالتدخـل، وأجـرى السـفري، عي 
عبـد الكريـم عي، اتصـاالت مـع الجهات 
لبنـان حيـث جـرى توقيـف  املعنيـة يف 
املعتـدي، علـاًم أن االعتـداء جـرى بحـق 

ولبنانيـني". سـوريني  مواطنـني 
وذكـرت الصحيفة أن مصدًرا يف السـفارة 
تدخلـت  السـورية  الحكومـة  إن  قـال 

لتوقيـف املعتـدي عى السـوريني مبنطقة 
عـكار يف لبنـان، معترًا ما جـرى "حادثًا 
سـوريون  عليهـم  املعتـدى  ألن  فرديًـا 

ولبنانيـون".
يف حـني كان آخـر مـا نُـر عـر املوقع 
الرسـمي للوكالة السـورية لألنباء )سانا(، 
"الدفـاع  يف  اإلطفـاء  فـرق  إخـامد  هـو 
املـدين اللبنـاين" حريًقا نشـب يف مخيم 
لـ"املهجرين السـوريني" خلـف بلدية قب 
اليـاس يف البقـاع الرقـي اللبنـاين، يف 

21 مـن شـباط املايض.
سـبقه الحديث عـن إخامد حريـق آخر يف 
أحـد مخيـامت السـوريني يف خـراج بلدة 
ببنـني بقضـاء عـكار شـاميل لبنـان، يف 
4 مـن متـوز 2021، دون معرفـة أسـباب 
الحريقـني اللذيـن نقلتهـام "سـانا" عـن 

الوكالـة اللبنانيـة "الوطنيـة لإلعام".
بـريوت  يف  السـورية  السـفارة  أمـا 
فذكـرت، يف 4 مـن كانون الثـاين 2021، 
السـوريني  الاجئـني  زار  منهـا  وفـًدا  أن 
املترريـن مـن حريـق نشـب يف مخيـم 
"بحنـني" بقضـاء املنيـة، بعد إقـدام عدد 
من األشـخاص عـى إحراقـه مـا أدى إىل 
تريـد مئـات األشـخاص ووقـوع أرضار 

ماديـة كبـرية.
منشـور السـفارة مل يخـُل مـن الرسـائل 
إذ ذكـرت أن  املوقـف،  امتطـاء  ومحاولـة 
الوفـد قّدم مسـاعدات ماليـة للمتررين، 
لرئيـس  املترريـن  مرفًقـا ذلـك بشـكر 
عـى  األسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
"الخدمـات والتسـهيات"، حسـب قولها.

وسـائل  تصـّدرت   ،2020 متـوز  ويف 
سـوري  طفـل  تعـرّض  قضيـة  اإلعـام 
بعمـر 13 عاًمـا لاغتصاب مـن قبل ثاثة 
شـبان يف بلدة سـحمر اللبنانية، ما تطلّب 
تعليًقـا رسـميًا من قبل السـفري السـوري 
يف لبنـان، عـي عبـد الكريـم عـي، عى 
القضيـة، معتـرًا أنهـا "ُمثـارة لتحقيـق 

مآرب".
وذكـرت حينهـا هيئـة اإلذاعـة الريطانية 
القضيـة  أن  العربيـة،  بنسـختها   )BBC(
متتـد إىل نحـو سـنتني أو ثـاث سـنوات 
فيديـو  تسـجيل  ظهـور  لكـن  سـابقة، 
النفسـية  "املعانـاة  يوثّـق  حديثًـا  نُـر 
التـي تعـرّض لهـا الطفـل،  والجسـدية" 

الواجهـة. إىل  القضيـة  أعـاد 
جميـع البيانـات والتعليقات السـابقة عى 
االنتهـاكات مل يتبعها أي بيـان أو توضيح 
أيـن  إىل  أو  املعتديـن  محاسـبة  حـول 
وصلـت قضايـا محاسـبتهم، أو الحديـث 

عـن وضـع املترريـن.

مناشدات شخصية.. ال سند قانوني
االنتهـاكات التـي ارتفعت حدتهـا مؤخرًا، 
الدعـوات  مـن  العديـد  مـع  ترافقـت 
الشـخصية واملطالـب عـر صفحـات إمـا 
مقربـة مـن ضحيـة االنتهـاك، وإمـا مـن 
قبل مواقـع وصفحات أخرى، ومناشـدات 
مبحاسـبة مرتكبـي االنتهـاكات مـن قبل 
األجهـزة القضائية، وسـط وجود منظامت 
حقوقيـة وإنسـانية تُعنـى بالدفـاع عـن 

حقـوق الاجئـني السـوريني يف لبنـان.
املديـر التنفيـذي ملركز "وصـول" لحقوق 
اإلنسـان )ACHR( اللبنـاين- الفرنـيس، 
محمـد حسـن، أشـار إىل وجـود منظامت 
مجتمع مـدين تدافع عن قضايـا الاجئني 

االحتياجـات  حجـم  لكـن  اإلنسـانية، 
طاقـة  تفـوق  الحـوادث  وكـرثة 

املؤسسـات، مـا يعنـي غياب 
عـى  العمـل  إمكانيـة 

الفرديـة  القضايـا 
بشـكل كامـل، ومـع 
جهـات  فـإن  ذلـك 
تسـعى  حقوقيـة 
للدفـاع عـن الاجئني 

عـى  الركيـز  مـع 
الجامعيـة. القضايـا 

ال توجـد أي جهة رسـمية 
تجاه  مسـؤولياتها  تتحمل 
السـوريني  الاجئني  ملف 

سـوى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون 
الاجئـني، بحسـب مـا قالـه مديـر مركز 
"وصـول" لعنب بلـدي، ومل تسـتطع إىل 
بشـكل  الاجئـني  احتياجـات  تلبيـة  اآلن 
فعـي، فاملكتب القانـوين لديهـا ال يجيب 
دامئًـا عى محـاوالت اتصـال الاجئني به 

الطارئة. الحـاالت  يف 
كـام توجد مؤسسـات قـد تكـون رشيكة 
ملنظـامت األمـم املتحـدة املعنيـة بتقديـم 
القانونيـة،  املدافعـة  أو  القانـوين  الدعـم 
املـدين  املجتمـع  منظـامت  عـن  فضـًا 
املسـتقلة أيًضـا، لكنهـا قليلـة ومحـدودة 
هـذا  لدعـم  التمويـل  محدوديـة  بسـبب 
القطـاع، بحسـب املديـر التنفيـذي ملركـز 

"وصـول".

من يحمي الالجئ السوري؟

)fliker ( أطفال سوريون في محيط مدينة عرسال

تطلـق مفوضيـة األمـم املتحـدة عـى السـوريني الذيـن غـادروا مناطقهـم األصليـة يف البلـد واتجهـوا إىل لبنان 
تسـمية الجئـني، يتمتعـون بجميـع الحقـوق الـواردة يف االتفاقيـة الدوليـة الخاصة بوضـع الاجئ، بينـام تطلق 

السـلطات اللبنانيـة عليهـم تسـمية "نازحـني" يك ال تتحّمـل مسـؤولية تأمـني حقوقهم.
النازحـون داخليًـا، عـى عكـس الاجئني، هم أشـخاص مل يعـروا حـدوًدا دوليـة بحثًا عـن األمان، ولكنهـم بقوا 

مهجريـن داخـل أوطانهـم. يبقـى النازحون ضمـن بلدانهـم ويف حاميـة حكوماتهم.

الجئون أم نازحون؟

https://www.enabbaladi.net/archives/594722
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)fliker( عائلة سورية في أحد مخيمات مدينة عرسال بلبنان

ممثلـو  جـدد  املـايض،  حزيـران  مـن   29 يف 
العديـد مـن الدول، مبـا فيهـا بريطانيـا والواليات 
األمـن  ملجلـس  جلسـة  خـال  التأكيـد  املتحـدة، 
حـول سـوريا، أن سـوريا غري آمنـة، وأن الظروف 
لاجئـني  وطوعيـة  كرميـة  لعـودة  مواتيـة  غـري 

السـوريني. 
وكانـت منظمـة "هيومـن رايتس ووتـش" نرت، 
فيـه،  قالـت  تقريـًرا   ،2021 األول  تريـن  يف 
واالختفـاء  التعذيـب  عـن  املروعـة  "الروايـات  إن 
القـري واالنتهـاكات التـي تعرض لهـا الاجئون 
أن  توضـح  أن  ينبغـي  سـوريا،  إىل  العائـدون 
سـوريا ليسـت آمنة للعـودة. االنتهاكات الواسـعة 
النطـاق لحقـوق امللكيـة وغريهـا مـن الصعوبات 
املسـتدامة  العـودة  أيًضـا  تجعـل  االقتصاديـة 

للكثرييـن". بالنسـبة  مسـتحيلة 
وتؤكـد املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون 
سـوريا  يف  الحاليـة  "الظـروف  أن  الاجئـني 
ليسـت مواتيـة للعـودة الطوعية بأمـان وكرامة"، 
إذ ال تـزال املناطـق يف سـوريا تعيش حالـة أمنية 
العسـكرية  العمليـات  خطـر  وتواجـه  معقـدة، 
االسـتقرار  غيـاب  مـع  التعسـفية،  واالعتقـاالت 
لـكل  واملمِكنـة  املهمـة  املرتكـزات  كأحـد  األمنـي 
مـن "التعـايف املبكـر" والعـودة اآلمنـة لاجئـني 

والنازحـني.
ووثقـت منظمـة العفـو الدوليـة تعـرض عـدد من 
ديارهـم  إىل  عـادوا  الذيـن  السـوريني  الاجئـني 
لاعتقـال واالختفـاء والتعذيـب عـى أيـدي قوات 
النظـام السـوري، مـا يثبـت أنـه ال يـزال من غري 
بادهـم،  إىل  السـوريني  الاجئـني  عـودة  اآلمـن 

.2021 وذلـك يف تقريرهـا الصـادر يف أيلـول 
وأصـدرت وزارة الخارجيـة الهولندية، يف حزيران 
املـايض، تقريـًرا عـن الوضـع يف سـوريا، حيـث 
إىل  سـوريا  خـارج  مـن  العائديـن  تعـرض  أكـد 
العديـد مـن االنتهـاكات مـن قبـل قـوات النظـام 

السـوري، حتـى يف حـاالت التسـوية األمنيـة.
االقتصـادي  االنهيـار  أن  إىل  التقريـر  وأشـار 
يـزداد سـوًءا، حيـث قرابـة %90 مـن املواطنـني 
السـوريني يعيشـون تحت خـط الفقـر، وأكرث من 
12 مليـون شـخص يعانـون بشـكل أو بآخـر من 

صعوبـات يف تأمـني الغـذاء، وعـن األرضار التـي 
طالـت البنيـة التحتيـة، فقـد تعـرض مـا نسـبته 
دمشـق  وضواحـي  حلـب  مثـل  مـدن  مـن   80%

هائل". لـ"دمـار 
كـام وثّقت "الشـبكة السـورية لحقوق اإلنسـان"، 
منـذ مطلـع عـام 2014 حتـى حزيـران املـايض، 
أكـرث مـن 3057 حالـة اعتقـال بينهـا 244 طفًا 
النظـام السـوري  و203 امـرأة، عـى يـد قـوات 
لاجئـني عـادت أغلبيتهـم مـن لبنان إىل سـوريا.

"الزعـري"  مخيـم  إىل  أجرتهـا  زيـارة  وخـال 
لاجئـني السـوريني يف األردن، يف تريـن الثاين 
األمـم  لـدى  األمريكيـة  السـفرية  أكـدت   ،2021
البيئـة  أن  غرينفيلـد،  تومـاس  لينـدا  املتحـدة، 
الحاليـة يف سـوريا ال تـزال غـري مواتيـة لعـودة 
الاجئـني، وأن عـودة أي الجـئ يجـب أن تكـون 

وكرميـة. وطوعيـة  آمنـة 
وقالـت غرينفيلـد يف تريحـات صحفيـة حينها، 
"ال جـدال يف أن البيئة الحالية يف سـوريا ليسـت 

للعودة". مواتيـة 
الفرنـيس-  "وصـول"  ملركـز  التنفيـذي  املديـر 
قـال  حسـن،  محمـد  اإلنسـان،  لحقـوق  اللبنـاين 
أن سـوريا ال تـزال مصّنفـة  بلـدي، "مبـا  لعنـب 
تنفيـذ  يف  قدًمـا  املـي  فـإن  آمـن،  غـري  كبلـد 
خطّـة الرحيـل الجامعيـة يحّمـل لبنان مسـؤولية 
واالتفاقيـات  باملعاهـدات  التزاماتـه  تجـاه  عاليـة 

الدوليـة".
الحكومـة  قبـل  مـن  تحـرّك  أي  أن  وأضـاف 
بـاده  إىل  قـًرا  فـرد  أي  إعـادة  نحـو  اللبنانيـة 
الدفـاع عـن  لتقديـم  الـكايف  الوقـت  دون منحـه 
نفسـه واالعـراض عـى قـرار ترحيلـه، أو البحث 
عـن بلد آخـر لانتقـال إليـه إن ُوجـد، يعـد خرقًا 

لبنـان. يلتـزم بـه  الـذي  الـدويل  للقانـون 
الخطـة  حـول  األخـرية  التريحـات  وتسـببت 
دفعهـم  أو  الاجئـني  ترحيـل  بتزايـد  اللبنانيـة 
"بتأجيـج  وأسـهمت  سـوريا،  إىل  للعـودة  عنـوة 
اللبنانيـة  املجتمعـات  بـني  الكراهيـة"  مشـاعر 
تجـاه الاجئـني، فضـًا عـن صمـت املعنيـني من 
الوقـوف عـى مسـؤوليات الحكومـة بعـدم خرق 

حسـن. وفـق  الدوليـة،  القوانـني 

يف ظـل قناعـة حكوميـة بـأن سـوريا آمنـة، 
الاجئـني،  عـى  متنـاٍم  شـعبي"  و"سـخط 
يجـري ترحيل الجئني سـوريني بشـكل قري 
حقوقيـة،  منظـامت  توثيـق  حسـب  شـهريًا، 
وذلـك حتـى قبل اإلعـان عن خطة الــ15 ألًفا 

األخرية. 
وتـأيت قـرارات الرحيـل عـادة تنفيـًذا للقرار 
الصـادر عـن مجلـس الدفـاع األعـى اللبناين 
دخلـوا  الـذي  السـوريني  برحيـل  القـايض 
نيسـان  مـن   24 تاريـخ  بعـد  لبنـان خلسـة 
2019، بحسـب مـا وثّقـه مركـز "وصـول" 
لحقوق اإلنسـان )ACHR( اللبناين- الفرنيس 
يف لبنـان، حيـث توقفـت عـن إعطـاء وثائـق 
تسـجيل مبفوضية الاجئني منـذ 2015، للحد 

مـن زيـادة عـدد الاجئني.
بينـام رّحلـت املديريـة العامـة لألمـن العـام 
اللبنـاين سـتة آالف و345 سـوريًا بني 25 من 
نيسـان 2019 و19 مـن أيلـول 2021، وفـق 

"وصـول".
وينخـرط لبنـان يف االتفاقيـة الدوليـة لحقوق 
اإلنسـان، التي شـارك بتأسيسـها وأعلـن عنها 
عـام 1948، وجاء يف فقرتهـا األوىل من املادة 
الــ"14" مـا نصـه، "لكلِّ فـرد حـق التامس 
ملجـأ يف بلدان أخـرى والتمتع بـه خاًصا من 

االضطهاد".
ويف عـام 1951، مل يوقّع لبنـان عى االتفاقية 
الدوليـة لاجئـني هربًـا من اسـتقبال الاجئني 
الفلسـطينيني الذيـن بـدؤوا باللجـوء القري 

عقب نكبـة 1948.

اتفاق ضمني.. لكن ال التزام
العاقـات  يف  املختـص  اللبنـاين  املحامـي 

بلـدي،  لعنـب  قـال  الحلبـي،  نبيـل  الدوليـة 
إنـه بعـد نـزوح آالف الاجئني السـوريني إىل 
املناطـق الحدودية مع شـاميل لبنـان، توصلت 
الحكومـة اللبنانيـة إىل تفاهامت مـع مفوضية 
الاجئني، بحيـث يكون لبنان بلـد ممر لطلبات 
إعـادة التوطني وليـس مقرًا لاجئـني، عى أن 
تلتـزم الحكومـة اللبنانية بعدم إعـادة أي الجئ 

بشـكل قري إىل سـوريا.
وعـى الرغـم مـن جميـع االتفاقيـات، كانـت 
وقـال  لاجئـني،  ترحيـل  عمليـات  تجـري 
الحلبـي، "كانـت تجـري عمليات تسـليم، لكن 
مـا إن تتدخـل منظـامت حقوق اإلنسـان حتى 
يجـري توقيفهـا، خصوًصـا إذا كنا أمـام حالة 

تسـليم معـارض للنظـام السـوري".
مـع  اللبنانيـة  األمنيـة  األجهـزة  وتعاونـت 
نظريتها السـورية عى تسـليم ضبـاط وجنود 
منشـقني عن النظام السـوري، وعملت بشـكل 
ممنهـج عـى اضطهـاد الاجئـني املعارضني، 
وماحقتهـم ومضايقتهـم، يف حـني سـمحت 
السـوري  للنظـام  املؤيديـن  الاجئـني  آلالف 
يف  والتصويـت  السـيايس  التعبـري  بحريـة 
االنتخابـات الرئاسـية داخـل لبنـان، بحسـب 

الحلبـي.
ومل تفـرق الحكومـة اللبنانيـة، وفـق الحلبـي، 
بـني هاتـني الفئتـني، لخلـق منـاخ اجتامعـي 
معـاٍد للسـوريني يف لبنـان، يسـهل عليها من 
خالـه مواجهة الحقوقيني عندمـا تقرر ترحيل 
الاجئـني باعتبارهـم "نازحـني اقتصاديـني"، 
إىل جانـب تحميلهم سـبب األزمـة االقتصادية 
واالجتامعيـة أمـام املجتمع الـدويل و"ابتزازه" 
مـن خـال ملـف الاجئـني، للحصـول عـى 

مزيـد مـن املنـح املالية والتسـهيات.

الترحيل.. على قدم وساق

سوريا "آمنة" للعودة؟
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مبادرة اقتصادية بين تركيا و"اإلدارة الذاتية" 
رهينة الضمانات األمنية

)flker( ساحة مدينة الرقة

عنب بلدي- أمل رنتيسي

وراء التصعيـد عى خطـوط التامس بني 
القـوات املدعومـة تركيًا و"قوات سـوريا 
الدميقراطية" )قسـد( املدعومـة أمريكيًا، 
تـرز مبـادرة اقتصاديـة قد تلعـب دوًرا 
يف إيجـاد نقـاط تقاطـع بـني الجانبني، 
لكنهـا بحاجـة أواًل إىل الضامنات األمنية.

خطة مربحة للطرفين؟
لينـديس  األمريـي  السـيناتور  أجـرى 
غراهـام، يف 6 مـن متوز الحـايل، زيارة 
وكردسـتان  تركيـا  شـملت  املنطقـة  إىل 
"اإلدارة  سـيطرة  ومناطـق  العـراق 

الذاتيـة".
ويف سـوريا، بحـث غراهـام مـع قائـد 
الجـرال  الـدويل،  التحالـف  قـوات 
األمريـي جـون برينـان، وقـادة "قوات 
سـوريا الدميقراطية" )قسـد( و"مجلس 
سـوريا الدميقراطيـة" )مسـد( و"اإلدارة 
ملفـات  الحسـكة  مدينـة  يف  الذاتيـة" 
أمنيـة وعسـكرية، منهـا ملـف تصاعـد 
وتـرية التهديـدات الركيـة بشـن عمليـة 
عسـكرية جديـدة ضـد مناطـق سـيطرة 

"قسـد".
نقلتـه صحيفـة "الـرق  وبحسـب مـا 
بـارز،  كـردي  مصـدر  عـن  األوسـط" 
فـإن قـادة "قسـد" و"مسـد" و"اإلدارة 
الذاتيـة" ناقشـوا التحديـات األمنية التي 
تواجـه املنطقـة، وكشـف أن السـيناتور 
السـوريني  القـادة  إىل  نقـل  غراهـام 
"رضورة إيجـاد صياغـة متوازنـة تحفظ 
العاقـة األمريكيـة- الركيـة مـن جهـة، 
وتضمـن اسـتقرار مناطق شـامل رشقي 
سـوريا واسـتمرار مهمـة قتـال تنظيـم 
)الدولـة اإلسـامية( بالتعاون مـع قوات 

ثانية". )قسـد( مـن جهـة 
كـام تحـدث عـن "مناطـق عازلـة بـني 
تطويـر  إىل  إضافـة  وتركيـا"،  قسـد 

الجانبـني. بـني  التجاريـة  العاقـات 
وحـول العاقـات التجاريـة، ووفق مقال 
رأي نـره غراهـام عـى موقـع "فوكس 
30 مـن حزيـران املـايض،  نيـوز"، يف 
اقـرح أن “الحـل األكرث قابليـة للتطبيق، 
هـو معالجة مصالح األمـن القومي لركيا 
مـع تطويـر عاقـة تجاريـة يف الوقـت 
نفسـه بـني الحكومـة الركيـة وسـكان 
شـامل رشقـي سـوريا، فهنـاك حقـول 
املزيـد  مـع  ميكنهـا  املنطقـة  يف  نفـط 

مـن االسـتثامر إنتـاج كميـات أكـر من 
النفـط، وهـو ما يعـود بالفائـدة عى كل 
من سـوق النفـط العامليـة، واقتصاديات 

شـامل رشقـي سـوريا وتركيا".
واعتـر أن "أفضـل طريقـة لحـل هـذه 
جعلهـا  هـو  الوقـت  مبـرور  املشـكلة 
مربحـة للجانبـني لسـكان شـامل رشقي 
سـوريا وحلفائنـا األتـراك، سـواء عـى 
الصعيـد األمنـي أو االقتصادي"، حسـب 

. له قو

إلى أي مدى تشّكل مبادرة غراهام 
حاًل واقعًيا

يف ظل عـدم وجود توافـق دويل واضح 
عـى العملية العسـكرية الركية شـاميل 
سـوريا، حاولـت اإلدارة األمريكيـة إيجاد 
حلـول غـري عسـكرية تتضّمـن ضامنات 
بشـأن تهديـدات األمـن القومـي الريك 
ومكافحـة اإلرهـاب، وفق مـا نقلته وكالة 
"األناضـول" الركيـة، يف 2 مـن متـوز 
الرئاسـة  متحـدث  لقـاء  عـن  الحـايل، 
والسـيناتور  قالـن،  إبراهيـم  الركيـة، 
األمريـي، لينديس غراهام، باسـطنبول.
وحـول مبـادرة غراهـام االقتصادية بني 
تركيـا ومناطـق شـامل رشقـي سـوريا، 
"جسـور  مركـز  يف  الباحـث  يـرى 
للدراسـات" أنـس شـواخ، يف لقـاء مـع 
عنب بلـدي، أن املبـادرة بشـكلها الحايل 
الحلـول  أحـد  أنهـا  إال  واقعيـة،  غـري 
التـي ميكـن البنـاء عليهـا بشـكل أكر، 
ففـي الوضـع الحـايل لـن تتنـازل تركيا 
عـن قضيـة تهديـد أمنهـا القومـي مـن 
قبـل "وحـدات حاميـة الشـعب" )عـامد 
"قسـد"(، وتعتـر أنقـرة هـذه القضيـة 
الخـط األول، وأوضح الباحـث أن املبادرة 
تحتـاج إىل جزء ثـاٍن وهو إجـراءات عى 

األرض تضمـن لركيـا أمنهـا القومـي.
التـي  اإلجـراءات  هـذه  شـواخ  وحـدد 
عـى  البنـاء  لركيـا  تضمـن  أن  مُيكـن 
املبـادرة االقتصاديـة، مثل التـزام أمريكا 
أنقـرة  التـي تعترهـا  بسـحب "قسـد" 
الكردسـتاين"  امتـداًدا لحـزيب "العامل 
الدميقراطي" )PYD( ملسـافة  و"االتحاد 

كيلومـرًا.   30
االلتـزام  تريـد  تركيـا  أن  إىل  وأشـار 
باتفاقيـة "سـوتي" التـي أُبرمـت بني 
"الوحـدات"  انسـحاب  الطرفـني بشـأن 
مـن املناطـق الحدوديـة مـع تركيـا عام 
2019، إذ نصـت االتفاقيـة عـى سـحب 

الريـط  مـن  الكرديـة  القـوات  كل 
الحـدودي لسـوريا بشـكل كامـل، بعمق 
30 كيلومرًا، إضافة إىل سـحب األسـلحة 

مـن منبـج وتـل رفعـت.
بقـوات  االسـتعانة  ميكـن  كـام 
)بيشـمركة  السـورية  "البيشـمركة" 
روج( املوجـودة يف أربيـل، التـي تعتـر 
والواليـات  لركيـا  بالنسـبة  مقبولـة 
املتحـدة األمريكيـة، عى عكـس "الجيش 
الوطنـي السـوري" املدعوم تركيًـا، الذي 
مـن املمكـن أن مُيكـن أن يواجـه رفًضـا 
أمريكيًا، ألسـباب مثل الركيبة السـكانية 
الحساسـة لهـذه املناطـق التـي تحتـوي 
عى مكّونـات كردية ورسيانيـة وعربية. 
ووفق شـواخ، فـإن املبـادرة األمريكية قد 
تكـون سـببًا لتأجيل أو عـزوف تركيا عن 
العمليـة الحاليـة، وخلـق طريقـة جديدة 
رمبـا لحـل مشـكلة تركيـا مع "قسـد"، 
التـي حاولـت أمريكا سـابًقا إيجاد حلول 
الكـردي-  الحـوار  عـر  لهـا  سياسـية 
الكردي بـني "املجلس الوطنـي الكردي" 
أن  إال  الدميقراطـي"،  "االتحـاد  وحـزب 
هذا الحـوار تعطّـل وأُنهي أيًضا، حسـب 
تريـح عضـو هيئة الرئاسـة املشـركة 
لـ"االتحـاد الدميقراطـي"، آلـدار خليل، 
ملوقـع "بـاس نيـوز" يف 3 مـن متـوز 

 . يل لحا ا

مكاسب اقتصادية رهينة االستقرار 
لفـت الباحـث أنـس شـواخ إىل أنـه يف 
حـال تـم االتفـاق وحلّـت تركيا مشـكلة 
األمـن القومـي، فغالبًـا سـيكون عبـور 
"قسـد"  مناطـق  مـن  النفـط  خـط 
للتصديـر إىل األرايض الركيـة جزًءا من 
االتفـاق، مـا سـيحقق مكاسـب لركيـا.
وقـال إنه ما إن متـت املبـادرة وفق رغبة 
تركيـا، وُحلّت مشـكاتها األمنيـة، فهناك 
أمنـي،  ومكسـب  اقتصـادي  مكسـب 
خاصـة يف ظـل الخطـة الركيـة األخرية 
و"العـودة  اآلمنـة"  "املنطقـة  إلقامـة 

الطوعيـة" للسـوريني يف تركيـا.
وتسـيطر "قسـد" عـى مصـادر النفط 
يف شـامل رشقـي سـوريا، وتبيعه لثاث 
وجهـات رئيسـة، هـي إقليـم كردسـتان 
النظـام  سـيطرة  ومناطـق  العـراق 
املعارضـة  فصائـل  سـيطرة  ومناطـق 

السـورية.
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وكانـت 
اإلنسـان" قـّدرت يف تقريـر لهـا صادر 

يف أيلـول 2019، أن الحقـول النفطيـة 
الخاضعـة لسـيطرة "قسـد" تنتـج مـا 

يقـارب 14 ألـف برميـل يوميًـا.
مـن   21 يف  نُـرت  دراسـة  وأشـارت 
سـنان  للباحـث   ،2020 الثـاين  كانـون 
حتاحـت، إىل أن أرقـام اإلنتـاج النفطـي 
مـن حقـول شـامل رشقـي سـوريا غري 
مؤكـدة بسـبب غيـاب الشـفافية املتعمد، 
ومسـتوى الريـة املرتفع الـذي تفرضه 

الذاتيـة". "اإلدارة 
ورغـم وجـود تهريـب للنفط ومشـتقاته 
من مناطـق "قسـد" باتجاه تركيـا، فإنه 
ال يقـارن بحجـم مـد خـط أريض ثابـت 

للنفط، حسـب شـواخ.
وأضـاف الباحـث أن املبـادرة، إن نُفذت، 
تضمـن إعـادة ترميـم حقـول النفط، ألن 
اآلبار بحاجـة إىل إعادة تجديـد وصيانة.

أربعة معوقات
بـدوره، علّـق الباحـث االقتصـادي زيك 
محـي، يف رده عى سـؤال عنـب بلدي 

حـول فـرص نجاح مبـادرة غراهـام عى 
الصعيـد االقتصـادي بأنها تواجـه أربعة 

معوقات.
األول هـو عـدم وجـود ثقـة نهائيًـا بني 
"اإلدارة الذاتيـة" وتركيـا، ووجود خاف 
أيديولوجـي جوهـري بـني الطرفـني، ما 

يخلـق عائًقـا كبريًا. 
االسـتثامر  أن  هـو  الثـاين  املعـّوق 
كبـريًا  عائـًدا  يشـّكل  لـن  االقتصـادي 
لألتـراك، ألن حقـول النفـط املوجودة يف 
املنطقـة تحتـاج إىل اسـتثامرات أجنبية، 
املايـني مـن  مئـات  إىل  بحاجـة  وهـي 
الـدوالرات إلعادة اإلنتـاج أو أن تعود إىل 
مسـتوى اإلنتـاج قبـل الحـرب. واعتـر 
الباحـث أنـه ال يوجـد أي جهـة أجنبيـة 
سـوريا  إىل  أمـوااًل  وتُدخـل  سـتجازف 
عـى  يشـجع  اسـتقرار  وجـود  لعـدم 

االسـتثامر.
أمـا الثالـث، حسـب الباحث، فهـو وجود 
وكبـري  قـوي  بشـكل  وإيـران  النظـام 
أنهـام  يعتقـد  ال  إذ  املنطقـة،  هـذه  يف 
سيسـمحان بتعـاون كهذا، ألنـه ليس من 
مصلحـة النظـام وحلفائـه مثل إيـران أو 
روسـيا أن يحـدث هذا النوع مـن االتفاق 
بني تركيـا و"اإلدارة الذاتية"، واسـتقال 
عـن  كبـري  بشـكل  اقتصاديًـا  األخـرية 

دمشـق. حكومة 
واألمـر األخـري هـو أن أمريـكا تحـاول 
يف  اقتصـادي  تكامـل  مبـادرة  خلـق 
املناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام 
بـني الشـامل الغـريب والرقـي، وهـو 
مـن الصعـب تحقيقـه بسـبب االختاف 
النظـر  وجهـات  واختـاف  العقائـدي 
ملوضـوع الحوكمـة والسـلطة والفاعلني 
املوجوديـن عـى األرض، وفـق محـي.  
 12 يف  األمريكيـة،  الخزانـة  وأصـدرت 
مـن أيـار املـايض، بيانًـا جـاء فيـه أنها 
سـمحت ببعـض االسـتثامرات األجنبيـة 
سـوريا  بشـاميل  الواقعـة  املناطـق  يف 
والخارجـة عن سـيطرة حكومـة النظام، 
تهـدف  اسـراتيجية  اعترتهـا  والتـي 
لهزميـة تنظيـم "الدولة اإلسـامية" من 
خـال تحقيـق االسـتقرار االقتصـادي.

باإلعفـاء  املشـمولة  املناطـق  وتشـمل 
محافظـات تقـع تحت سـيطرة “قسـد” 
تخضـع  ومناطـق  أمريكيًـا،  املدعومـة 
املدعـوم  الوطنـي"  "الجيـش  لسـيطرة 
تركيًـا، باسـتثناء عفرين ومنطقـة إدلب.

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

العملية التركية.. معطلة 
شيكّلت قمية "طهيران" الثالثية بين تركيا وروسييا وإيران ضمن إطيار عملية 
"أسيتانة"، التيي ُعقدت يف 19 مين متوز الحايل، صيورة أوضح حيول العملية 
الركيية يف الشيامل السيوري التيي يرييد منهيا الرئييس اليريك، رجيب طيب 

أردوغيان، منطقية آمنة عيى عميق 30 كيلومرًا. 
الطرفيان اليرويس واإلييراين أبدييا رفضهيام ألي تحيرك عسيكري تيريك يف 
شياميل سيوريا، وسيط تحذيير مين تأثيره عيى اسيتقرار املنطقية ووحيدة 

السيورية. األرايض 
اللقياءات السياسيية قوبليت عيى األرض بتصعييد عيى الجبهات يف سيوريا، 
منهيا املواجهيات بين األتيراك و"قيوات سيوريا الدميقراطيية" )قسيد( عيى 
طيول خطيوط التيامس يف شيامل رشقيي سيوريا، سيواء باملدفعييات الثقيلة 
أو االسيتهداف بالطران املسيّر، إضافة إىل تنفييذ الطائرات الحربية الروسيية 
يف األسيبوع األخير غيارات عيى شيامل غريب سيوريا بعيد هدوء نسيبي، ما 
تُرجيم عيى أنيه جيزء مين اسيراتيجية النظيام وحلفائيه للضغط عيى تركيا 

ضد هجيوم جدييد يف منطقية الكيرد املدعومية أمريكًيا.
وميع رفض روسييا وإييران العملية العسيكرية مين جهة، والضغيط األمرييك 
عيى تركييا حيول عيدم تنفييذ العمليية من جهية أخيرى، إذ أكيد قائيد القيادة 
املركزيية األمريكيية، الجيرال ماييكل كوريال، معارضة املؤسسيات العسيكرية 
والحكوميية األمريكيية أي هجيوم تريك محتميل ضد مناطق شياميل ورشقي 
سيوريا، يبقيى التسياؤل حيول امللفيات التيي مين املمكين أن يتفياوض فيهيا 
الطيرف اليريك ميع التهدييدات التيي متثلهيا ليه "قسيد" التيي تراهيا أنقيرة 
امتيداًدا لحيزب "العيامل الكردسيتاين" )PKK( املصنيف عيى قوائيم اإلرهاب.

https://www.enabbaladi.net/archives/594596
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عنب بلدي- مأمون البستاني     

"مـا نجنيـه يف الصيف نـرف معظمه 
اختـر  العبـارة  بهـذه  الشـتاء"،  يف 
يف  وضعـه  جمعـة،  السـوري  الاجـئ 
بيـع األدوات املنزليـة املسـتعملة مبدينـة 

الركيـة. اسـطنبول 
جمعـة )23 عاًمـا(، من أبنـاء ريف حلب 
الشـاميل، قـال لعنـب بلـدي خـال لقاء 
األدوات  لبيـع  الصغـري  معـه يف محلـه 
املنزلية املسـتعملة، إنه لجـأ إىل تركيا يف 
العـام 2016، واختـار اسـطنبول لوجود 

أقـارب لـه يسـكنون فيها.
بـدأ الشـاب العمـل ببيـع األدوات املنزلية 
املسـتعملة كعامـل يف محـل تـريك منذ 
2018، وبعـد تنقلـه مـن محـل  العـام 
آلخـر، متّكـن يف العـام 2020 مـن فتح 
بـه يف منطقـة سـلطان  محـل خـاص 
بيـي بالقسـم اآلسـيوي من اسـطنبول.
"اتخـذت القـرار بفتـح مـروع خاص 
بعـد أن تعلمت اللغة الركيـة، إذ أصبحت 
قـادًرا عى التكلـم والقراءة بشـكل جيد، 
بينـام أسـتطيع الكتابـة بشـكل مقبـول، 
مـن  أعـرف  املهنـة،  أتقنـت  أننـي  كـام 
أيـن أشـري األدوات املسـتعملة وكيـف 
يف  مهـاريت  مـن  وطـّورت  أسـّوقها، 

التعامـل مـع الزبائـن"، قـال جمعـة.
بعد أن تنـاول غداءه الريع )سـندويش 
الرائـب  اللـن  مـن  وكأس  فافـل 
عـن  حديثـه  جمعـة  تابـع  "عـريان"(، 
"سـوق املسـتعمل" الـذي يعمـل به يف 
سـلطان بيـي، وهـو مؤلـف مـن نحـو 
25 محـًا، يديرهـا أتـراك، يف حـني أنه 
السـوري الوحيـد الـذي لديـه محـل يف 

هـذا السـوق.
مـع  جيـدة  بعاقـات  جمعـة  يحظـى 
أصحـاب املحـال يف السـوق، ففـي أثناء 
حديثـه مـع معـد التقريـر، دخـل جـاره 
الـريك وجلـس إىل طاولـة أمـام محله، 

ميازحـه حـول عادته برب الشـاي عى 
الطريقـة السـورية بدل الشـاي الريك.

يريـد  مسـتعمل  يشء  أي  لديـه  "مـن 
بيعـه، وغالبًـا مـا يكـون تركيًـا، يـأيت 
أصحـاب  عـى  ليعرضـه  السـوق  إىل 
يعـرف  مـن  مـع  يتواصـل  أو  املحـال، 
املنـزل،  يف  البضاعـة  ملعاينـة  منهـم 
وهنا تلعـب العاقـات السـابقة دوًرا يف 
التوجـه إىل صاحـب محـل دون سـواه، 
كـام أن عـروض الـراء لهـا دور أيًضـا 
يف الحصـول عـى البضاعـة"، هذه أكرث 
طريقة شـائعة لراء األدوات املسـتعملة، 

بحسـب جمعـة.
أخـرى  مصـادر  إىل  أشـار  جمعـة 
للحصـول عـى أدوات مسـتعملة، منهـا 
املحـال املنتـرة داخـل األحياء، وبنسـب 
قليلـة جًدا الـراء عر اإلنرنـت )"فيس 

إلكرونيـة(. مواقـع  بـوك"، 

ماذا يشتري السوريون واألتراك
تختلف أسـعار األدوات املنزلية املستعملة 
الصنـع،  وتاريـخ  املـاركات،  باختـاف 
ومـدى نظافـة الهيـكل الخارجـي، وفق 
ما قاله جمعة، الذي أشـار إىل أن السـعر 
الوسـطي للثاجـة مثًا يبلـغ 1500 لرية 
تركيـة )الدوالر األمريي يعـادل 18 لرية 
تركيـة(، وذات السـعر تقريبًـا للغسـالة، 
أمـا غرفـة النـوم فيـراوح سـعرها بـني 
خمسـة آالف وعـرة آالف لرية تركية، يف 
حـني يـراوح سـعر غرفة الضيـوف بني 

ألفـني وخمسـة آالف لـرية تركية.
يدخلـون محـل جمعـة  الذيـن  الزبائـن 
أتراك وسـوريون، وفق ما قـال، موضًحا 
أن األتـراك يشـرون مـن عنـده األدوات 
غّسـالة،  )ثاجـة،  الكهربائيـة  املنزليـة 
فـرن، شاشـة تلفـاز...(، بينـام يشـري 
السـوريون كل يشء متوفـر بشـكل عام، 
من قطـع األثـاث إىل األدوات الكهربائية.
كل  يطلـب  فالسـوري  جمعـة،  بحسـب 

األدوات  مـن  املنـزل  يف  ينقصـه  يشء 
املقبـل عـى  يـأيت  "فمثـًا  املسـتعملة، 
الـزواج، وأول مـا يبحـث عنـه لتجهيـز 
منزلـه أثـاث املوبيليا )غرفـة النوم وغرفة 
الكهربائيـة  األدوات  ثـم  الضيـوف...(، 
كأدوات  األخـرى  املسـتلزمات  ثـم  ومـن 

املطبـخ".
وقال الشـاب، إن "السـوري الـذي يعمل 
براتـب محدود ليـس لديه القـدرة املادية 
عـى تجهيـز منزلـه بـأدوات جديـدة"، 
فبـداًل مـن أن يشـري غرفة نـوم جديدة 
بسـعر 20 ألـف لـرية، يسـتعيض عنهـا 
بغرفـة مسـتعملة وبحالة جيدة بسـعر ال 

يتجـاوز نصـف سـعر الجديدة.
عـن  فيبحثـون  العازبـون  الشـباب  أمـا 
أدوات رخيصـة السـعر، فبينـام تشـري 
العائلـة غسـالة كبـرية، يختـار العـازب 
صغـرية  غسـالة  لوحـده  يسـكن  الـذي 

مببلـغ أقـل.

عائد مادي غير ثابت
املسـتعملة  األدوات  بيـع  مهنـة  تـدر  ال 
أرباًحـا ثابتة، وفـق ما قـال جمعة، وهي 
تختلـف باختاف العـرض والطلب، ففي 
الشـتاء يكـون البيـع ضعيًفـا جـًدا، "ما 
نجنيـه يف الصيـف نـرف معظمه يف 

ء". لشتا ا
تركيـا  يف  األسـعار  ارتفـاع  أن  كـام 
)التضخـم( أثّر عـى البيـع، ومل يعد كام 
كان قبـل عدة سـنوات، فالنـاس أصبحوا 
وأدوات  أثاثهـم  اسـتعامل  يفّضلـون 
السـابق،  مـن  أطـول  لفـرات  منازلهـم 
املسـتعملة  البضاعـة  تعـد  مل  وبالتـايل 
املعروضـة للبيـع بنفس الوفرة السـابقة، 
حني كان األتراك يسـتبدلون مفروشـاتهم 

بشـكل سـنوي تقريبًـا.
وقـّدر جمعـة تكلفة رشاء أثاث مسـتعمل 
للمنـزل من غـرف نوم وضيـوف وأدوات 
كهربائيـة بـني 20 ألًفـا و30 ألـف لـرية 

تركيـة، يف حـني أن رشاءه كأثـاث جديد 
يكلـف أكـرث مـن 100 ألف، الفتًـا إىل أن 
األدوات األخـرى الصغرية من مسـتلزمات 
مطبـخ وغـري ذلك ميكـن أيًضـا رشاؤها 
املسـتعملة  األدوات  لبيـع  أسـواق  مـن 
مـن  مختلفـة  مناطـق  يف  املنتـرة 

اسـطنبول.

أسواق متخصصة بالمستعمل
املسـتعمل  لـراء  طـرق  عـدة  هنـاك 
أسـواق  إىل  فباإلضافـة  اسـطنبول،  يف 
املعروفـة  املسـتعملة  واألدوات  "البالـة" 
باسـم "İkinci Pazar"، هنـاك أسـواق 
موازية عـر اإلنرنـت، منهـا مجموعات 
أو  بـوك"،  "فيـس  موقـع  عـر  تسـوق 
مثـل  متخصصـة  إلكرونيـة  مواقـع 

."Sahibinden"و  "Letgo"
سـورية  الجئـة  عاًمـا(،   38( خديجـة 
بالقسـم  سـامندرا  منطقـة  يف  تعيـش 
اآلسـيوي من مدينـة اسـطنبول، وهي أم 
لثاثة أطفـال، ويعمل زوجهـا األربعيني 
يف معمـل للنسـيج، قالـت لعنـب بلدي، 
إنهـا تذهـب تقريبًـا كل يـوم جمعـة إىل 
منطقـة أوزونشـاير، حيـث يوجد سـوق 
كبـري لـألدوات املسـتعملة، وذلـك لراء 

حاجيـات ملنزلهـا.
وأضافـت أنهـا تبحـث يف السـوق عـن 
أدوات كهربائيـة صغـرية )خـّاط، مقاة 
كهربائيـة، فرن صغـري...(، وعـن كل ما 
يلزمهـا من مسـتلزمات للمطبخ، مشـرية 
األدوات  هـذه  عـى  تحصـل  أنهـا  إىل 

بسـعر أرخـص بكثـري مـن الجديد.
تسـتعني السـيدة بعمـل منـزيل وفرتـه 
لهـا جارتهـا الركيـة، إذ تقـوم بركيـب 
قطـع كهربائية صغرية لبعض الورشـات 
مقابـل 50 لـرية تركية يف اليـوم الواحد، 
وبحسـب مـا قالتـه، فإنهـا تّدخـر املـال 
من مـروف بيتهـا، إىل جانـب عائدات 

العمل. هـذا 

وصلـت خديجـة إىل تركيـا مـع عائلتهـا 
2016 قادمـة مـن محافظـة  العـام  يف 
إدلـب يف شـامل غـريب سـوريا، وبهـذا 
املـال الـذي تّدخره تسـتكمل مـا ينقصها 
أو  املسـتعمل،  سـوق  مـن  أدوات  مـن 

تسـتبدل تلـك التـي تتعـرض للتلـف.
ويعيـش يف تركيـا نحـو ثاثـة مايـني 
بحسـب  سـوري،  الجـئ  ألـف  و650 
أحـدث إحصائيـة صـادرة عـن املديريـة 
العامـة إلدارة الهجـرة الركية يف 21 من 

متـوز الحـايل.
وبحسـب بيانات اإلحصائيـة ذاتها، تضم 
مدينـة اسـطنبول أكر عدد مـن الاجئني 
الركيـة  بالواليـات  مقارنـة  السـوريني 
األخـرى، إذ يعيـش فيها ما يقـارب 550 

ألـف الجئ سـوري.

زبائن وتّجار.. 

سوريون في سوق المستعمل باسطنبول

أدوات منزلية مستعملة معروضة للبيع في محل بـ"سوق المستعمل" في منطقة "سلطان بيلي" في القسم اآلسيوي من مدينة إسطنبول - تموز 2022 )عنب بلدي(

السوري الذي يعمل براتب 
محدود ليس لديه القدرة 
المادية على تجهيز منزله 

بأدوات جديدة"، فبداًل من 
أن يشتري غرفة نوم جديدة 

بسعر 20 ألف ليرة، يستعيض 
عنها بغرفة مستعملة 

وبحالة جيدة بسعر ال يتجاوز 
نصف سعر الجديدة
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عنب بلدي- صالح ملص     

أنـواع  أحـد  الجنائيـة  الحاميـة  تعـد 
أثـًرا يف  وأكرثهـا  القانونيـة،  الحاميـة 
إطـار حقـوق اإلنسـان، وعـى اعتبـار 
أن القضـاء هـو األداة الرئيسـة من أجل 
التـي  الجسـيمة  االنتهـاكات  مواجهـة 
تشـّكل  والتـي  األفـراد،  لهـا  يتعـرض 
جرائـم دولية، تدفـع منظـامت حقوقية 
سـورية نحـو محاسـبة جهـات محددة 
فاعلـة يف النـزاع السـوري، يف محاولة 
حقـوق  منتهـي  اسـتهداف  ملواصلـة 

. س لنا ا
يف 14 من متـوز الحايل، نـر "املركز 
تقريـًرا  واملسـاءلة"  للعدالـة  السـوري 
تعّمـق يف أمنـاط معيّنة مـن االنتهاكات 
معيّنـة  مصـادر  تحديـد  أجـل  مـن 
للنشـاط اإلجرامـي، وظهـر أحـد هـذه 
األمنـاط فيـام يتعلـق باالنتهـاكات التي 
املدعومة  املسـلحة  الجامعـات  ارتكبتهـا 
مـن تركيـا يف عفرين شـاميل سـوريا، 
عنـارص  ارتكبهـا  التـي  تلـك  وتحديـًدا 
سـليامن  السـلطان  "فرقـة  فصيـل 
املعـروف باسـم "العمشـات"،  شـاه"، 

الحديـد. يف شـيخ 
لهـذه  املمنهجـة  الطبيعـة  واسـتدعت 
نظـرة  إلقـاء  التقريـر،  يف  االنتهـاكات 
فاحصـة عـى أثـر الجرائم التـي خلّفها 
)أبـو  الجاسـم  محمـد  الفصيـل  قائـد 
الوطنـي  لـ"الجيـش  التابـع  عمشـة(، 

السـوري".
عرضتهـا  التـي  الجرائـم  أبـرز  ومـن 
التابـع  التحقيـق  فريـق  تحقيقـات 
لـ"املركـز السـوري"، جرمية "الكسـب 
غـري املـروع"، ضمـن مامرسـات غري 
إيـرادات تزيـد عـى  مروعـة "تولـد 

سـنويًا". أمريـي  دوالر  مليـون   30
وعـى الرغم مـن وجود نشـاط حقوقي 
مرتكبـي  مبحاسـبة  واسـع  سـوري 
تلـك  تـزال  ال  سـوريا،  يف  االنتهـاكات 

االنتهـاكات تتوسـع عـى نحـو أكـر.
نرتـه  آخـر،  تقريـر  عـى  وبنـاء 
منظمـة "سـوريون مـن أجـل الحقيقة 
املـايض،  حزيـران  أواخـر  والعدالـة"، 
مايـني  عـى  عمشـة"  "أبـو  يحصـل 
طـرق  بثـاث  سـنويًا  الـدوالرات 
التجـارة واالسـتثامر غري  رئيسـة، منها 
املـروع عـر مكاتـب تحويـل أمـوال 
بـني سـوريا وتركيـا يف واليـات تركية 
ورشكـة  واسـطنبول،  الريحانيـة  منهـا 

كلّـس. يف  عقـارات 

سياقات متعددة
مشـاريع  عمشـة"  "أبـو  امتـاك 
تركيـة  واليـات  عـدة  يف  اسـتثامرية 
حقوقيًـا  منفـًذا  يكـون  قـد  مختلفـة، 
إلثبـات  تركيـا،  يف  املعنيـة  للمنظـامت 
يتحّملهـا  التـي  الجنائيـة  املسـؤولية 
حـال  يف  ومحاسـبته  عمشـة"،  "أبـو 
قضائيـة  واليـة  الركيـة  للمحاكـم  كان 

الجرائـم. تلـك  عـى 
"تجمـع  رئيـس  قالـه  مـا  وبحسـب 
املحامي  األحـرار"،  السـوريني  املحامني 
غـزوان قرنفـل، فـإن أسـاس أي دعوى 
أي  أواًل،  الصفـة واملصلحـة  توفـر  هـو 
يجـب أن يكـون هنـاك مـّدٍع لـه صفـة 
الجرمـي  الفعـل  مـن  متـرًرا  بكونـه 
لـه  وبالتـايل  للخصـم،  املنسـوب 
مصلحـة يف مقاضاتـه بقصـد الوصول 

والعدالـة. اإلنصـاف  إىل 
"الكسـب غـري  وفيـام يخـص جرميـة 
املروع" التـي ُوجهت لـ"أبو عمشـة" 
فمـن  حقوقيـة،  منظـامت  قبـل  مـن 
الـريك  للقضـاء  هـل  معرفـة  املهـم 
واليـة قضائيـة ملحاكمـة شـخص ليس 
ارتكبهـا مل  التـي  الجرائـم  وأن  تركيًـا، 
الركيـة،  األرايض  ارتكابهـا عـى  يتـم 
بحسـب مـا يـراه املحامي قرنفـل، ومن 
املهـم اإلجابـة عـن هـذا السـؤال قبـل 
حسـم مسـألة إمكانيـة أو عـدم إمكانية 

محاكمـة "أبـو عمشـة".
ومن حيـث املبـدأ، هناك سـياقان ميكن 
مـن خالهـام محاكمـة "أبـو عمشـة" 
يف تركيـا، بحسـب قرنفـل، األول يكمن 
بوجـوب توفـر مـّدٍع أو مدعـني أتراك، 
أو أن يكـون املدعـى عليـه تركيًـا، أو أن 
مرتَكبـة  الجرائـم  أو  الجرميـة  تكـون 

تركية. أرض  عـى 
أمـا السـياق الثـاين، ففـي حـال عـدم 
توفـر تلـك الـروط، يجـب أن يكـون 
"أبـو عمشـة" موجوًدا داخـل األرايض 
الركيـة، وأن تكـون الجرائـم املنسـوبة 
للبلـد،  الوطنيـة  السـامة  متـس  إليـه 
أو  املخـدرات  تهريـب  جرائـم  مثـل 
تبييـض األمـوال أو اإلرهـاب أو االتجار 
هجـرة  مجموعـات  إدارة  أو  بالبـر 
غـري رشعيـة، فـإن توفـر أحـد هذيـن 
األمريـن بإمـكان املنظـامت العمل عى 

. كمتـه محا
الحقوقيـة  للمنظـامت  األخـري  وامللجـأ 
يف تركيـا هـو "مبـدأ الواليـة العاملية"، 
بـه  "يتمتـع  قرنفـل،  بحسـب  الـذي 
نطـاق  ضمـن  رمبـا  الـريك  القضـاء 
بعـض  مـن  قليـًا  أضيـق  ورشوط 
الـدول األوروبيـة، لكنـه موجـود، وهو 
إمكانيـة مقاضـاة )أبو عمشـة( ببعض 
الجرائـم التـي توصـف بكونهـا جرائم 

اإلنسـانية". ضـد 
اإلنسـان  حقـوق  محاكـامت  تسـتند 
"الواليـة  مبـدأ  إىل  أوروبـا  يف 
الـذي يشـري إىل  العامليـة"،  القضائيـة 
للنظـم  التـي تسـمح  القانونيـة  األطـر 
يف  بالتحقيـق  الوطنيـة  القضائيـة 
مرتكبيهـا،  ومقاضـاة  الجرائـم  بعـض 
حتى لـو مل يرتكبهـا أحـد رعاياها عى 
رعاياهـا. أحـد  ضـد  أو  البلـد  أرايض 
وتسـتخدم املحاكـم األوروبيـة قوانـني 
"الواليـة القضائيـة العامليـة" للتحقيـق 
يف االدعـاءات بارتـكاب جرائـم خطرية 
يف سـوريا. ويف حـني أن مـن األفضل، 

يف  العدالـة  إقامـة  املبـدأ،  حيـث  مـن 
الجرائـم،  فيهـا  تُرتكـب  التـي  البلـدان 
فإنـه ال يكـون ذلـك ممكًنـا يف كثـري 

األحيان. مـن 
املبـدأ مـن فكـرة "املـاذ  ويقلـل هـذا 
اآلمـن" التـي قـد متّكـن مرتكبـي هذه 
العقـاب،  مـن  اإلفـات  مـن  الجرائـم 
طبيعـة  إىل  قويـة  إشـارة  وتوجـه 

وخطورتهـا. األساسـية  الجرائـم 

مشكلة جوهرية
محاكمـة  مسـألة  يف  القامئـة  املشـكلة 
أن  هـي  تركيـا،  داخـل  عمشـة"  "أبـو 
لـه  املوجـودة  التجاريـة  االسـتثامرات 
فعليًـا، وهـذه  باسـمه  ليسـت مسـجلة 
مـن  اإلفـات  يف  جوهريـة"  "نقطـة 
الحقوقـي  قالـه  مـا  بحسـب  العقـاب، 

بلـدي. لعنـب  السـوري طـه غـازي 
أساسـية  ركائـز  تعـد  التـي  األمـاك 
داخـل  عمشـة"،  "أبـو  ثـروة  لتوليـد 
تركيـا، مسـجلة باسـم أشـخاص "مـن 

عمشـة". لـ"أبـو  الضيقـة"  الدائـرة 
أن  غـازي  الحقوقـي  يـرى  وبالتـايل، 
املسـألة  لهـذه  القضائيـة  االحتـامالت 
معدومـة ضمـن املعطيـات الحاليـة، إال 
مؤقتـة،  ولـو  إقامـة،  هنـاك  كانـت  إذا 
األرايض  داخـل  عمشـة"  لـ"أبـو 
الخيـار  هـذا  حتـى  لكـن  الركيـة، 
يتوقـف عـى تقديم الشـكوى مـن قبل 
جهـة  وجـود  أي  سـوريني،  ضحايـا 
ادعـاء لتقديـم تلك الجرائـم إىل القضاء 

الـريك.
الحقوقـي  يعمـل  الفـرة،  هـذه  ويف 
حقوقيـة  منظـامت  عـدة  مـع  غـازي 
قائـم  مـروع  إعـداد  عـى  تركيـة 
الجرائـم يف جميـع  ملحاسـبة مرتكبـي 
املناطـق السـورية، بغـض النظـر عـن 
النفـوذ العسـكري املسـيطر عـى تلـك 

املناطـق.
محاسـبة  تعرقـل  التـي  األمـور  لكـن 

مـن  اإلنسـان  حقـوق  منتهـي 
عـدم  هـي  تركيـا،  داخـل  السـوريني، 
تلـك  عـى  قضائيـة  واليـة  امتـاك 
يكـون  مـا  "دامئًـا  لذلـك،  الجرائـم، 
الجهـد متوجًهـا داخـل ميـدان محكمة 

الدوليـة". العـدل 
 1900 توثيـق  املـروع  هـذا  وميلـك 
حقـوق  انتهـاك  حـاالت  مـن  حالـة 
مسـجلة  سـوريني،  ألفـراد  اإلنسـان 
يف  الدوليـة  العـدل  محكمـة  ضمـن 

الهـاي.
وتعتـر محكمة العـدل الدولية الجسـم 
املتحـدة،  لألمـم  األسـايس  القضـايئ 
دوريـن  يف  اختصاصهـا  ويتمثـل 
القانونية  الخافـات  أساسـيني: معالجة 
بـني الـدول من خـال أحـكام قضائية، 
بخصـوص  استشـارية  آراء  وإصـدار 

الـدويل. القانـون  أسـئلة حـول 

محاسبة "أبو عمشة" في تركيا.. 
ما السياقات القضائية الممكنة

قائد "فرقة السلطان سليمان شاه" محمد الجاسم "أبو عمشة" )تعديل عنب بلدي(

تعتبر محكمة العدل الدولية 
الجسم القضائي األساسي 

لألمم المتحدة، ويتمثل 
اختصاصها في دورين 

أساسيين: معالجة الخالفات 
القانونية بين الدول من خالل 
أحكام قضائية، وإصدار آراء 

استشارية بخصوص أسئلة 
حول القانون الدولي.
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د. كريم مأمون

يشـّكل ارتفاع مسـتوى الكوليسـرول يف الدم أحد 
أهـم عوامل الخطـورة لألمـراض القلبيـة الوعائية، 
الـدم  لذلـك أصبـح تحليـل مسـتوى كوليسـرول 
مـن التحاليـل الروتينية التـي تُطلب بشـكل دوري 
لألشـخاص البالغـني، ومع أن ارتفاع الكوليسـرول 
قـد يكـون وراثيًـا، فإنـه ميكـن عاجه عـن طريق 
تغيـري منـط الحيـاة واسـتخدام األدويـة يف بعض 

لحاالت. ا

متى يعتبر مستوى كوليسترول الدم مرتفًعا؟
يف  للكوليسـرول  الطبيعيـة  املسـتويات  تختلـف 
الـدم باختـاف العمـر والجنس، فتكون مسـتويات 
الكوليسـرول الكليـة منخفضـة لـدى الذيـن تقـل 
أعامرهـم عـن 20 سـنة بسـبب ارتفاع معـدل النمو 
واالسـتقاب املرتفـع للشـحوم لديهم، ومـع التقدم 
يف السـن يقـل معـدل االسـتقاب، وكذلك تسـتقر 
معظـم عمليـات النمـو أو تتوقـف، ولذلـك ترتفـع 
مسـتويات الكوليسـرول الكليـة يف الجسـم، كـام 
أن مسـتويات الكوليسـرول الجيـد )HDL( لـدى 
النسـاء تكـون أعـى منهـا لـدى الرجـال، بسـبب 
والتغـريات  الجنسـية  الهرمونـات  تصنيـع  زيـادة 

املسـتمرة يف مسـتويات هـذه الهرمونـات.
وعـادة يتم قيـاس مسـتويات الكوليسـرول الكي 
بعـد  الـدم  )HDL( يف  والجيـد   )LDL( والسـيئ 
صيـام 12 إىل 14 سـاعة، وتفـر النتائج كام يي:

الكي: الكوليسرول 
• مسـتوى مثايل إذا كان أقل من 200 ملغ/دل.

• ارتفـاع بسـيط )خطـورة معتدلـة( إذا كان بـني 
ملـغ/دل. و239   200

 240 كان  إذا  عاليـة(  )خطـورة  شـديد  ارتفـاع   •
أكـرث. أو  ملـغ/دل 

:"LDL" الكوليسرول
• مسـتوى مثـايل إذا كان أقـل مـن 100 ملـغ/دل 
)ولكـن يجـب أن يكـون الهـدف العاجـي لألفـراد 
املصابـني بأمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة هـو 

70 ملـغ/دل(. أقل مـن 
100 و129  • مسـتوى شـبه مثـايل إذا كان بـني 

ملـغ/دل.
• الحـد األعـى للمسـتوى الطبيعـي إذا كان بـني 

ملـغ/دل. و159   130
• ارتفاع بسـيط إذا كان بني 160 و189 ملغ/دل.

• ارتفاع شـديد إذا كان 190 ملغ/دل أو أعى.
:"HDL" الكوليسرول

• تعتـر النسـبة منخفضـة )تصبـح أحـد عوامـل 
الخطـورة( إذا كانـت أقـل مـن 40 ملـغ/دل عنـد 

الرجـال وأقـل مـن 50 ملـغ/دل عنـد النسـاء.
40 و59  بـني  كانـت  إذا  النسـبة جيـدة  تعتـر   •
ملـغ/دل عنـد الرجـال، وبـني 50 و59 ملـغ/دل 

عنـد النسـاء.
• تعتـر النسـبة جيـدة جـًدا )تسـاعد عـى تقليل 
إذا  واألوعيـة(  القلـب  بأمـراض  اإلصابـة  مخاطـر 

كانـت 160 ملـغ/دل أو أعـى.

ما أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم؟
ليسـت هنالـك أعـراض الرتفـاع الكوليسـرول يف 
الـدم، ويتـم اكتشـاف قيـم الكوليسـرول املرتفعة 
فقـط عن طريـق إجـراء فحص الـدم، لذلـك يعتر 
عامل خطـر خفيًا، ميكـن أن يحدث مـن دون علمنا 

حتـى فـوات الوقت.
مـن  املنخفضـة  املسـتويات  أن  إىل  هنـا  وننـوه 
 ،)Hypocholesterolemia( الكوليسرول يف الدم
أي عندمـا يكون الكوليسـرول الـكي أقل من 120 
ملـغ/دل، ترتبـط بالكآبـة، والعصبيـة، وصعوبـة 
اتخـاذ القـرار، وتغـريات يف املـزاج أو منـط النوم، 
والنزيـف الدماغـي األويل الـذي يحـدث عـادة عند 
كبـار السـن، كـام يرتبـط بزيـادة مخاطـر حدوث 
الـوالدة املبكـرة عنـد النسـاء الحوامـل أو انخفاض 

وزن الطفـل عنـد الوالدة.

ما أسباب ارتفاع مستويات الكوليسترول في 
الدم؟

الرتفـاع  تـؤدي  قـد  التـي  العوامـل  تشـمل 
الكوليسـرول يف الـدم إىل مسـتويات غـري صحية 

مـا يـي:

وراثيـة ميكـن  عوامـل  هنـاك  الوراثيـة:  العوامـل 
بصـورة  التخلـص  مـن  الجسـم  خايـا  متنـع  أن 
فعالـة مـن الكوليسـرول الضـار الزائـد املوجـود 
يف الـدم أو أن تجعـل الكبـد ينتـج كميـات فائضة 
مسـتويات  أن  يُعتقـد  ولذلـك  الكوليسـرول،  مـن 

الكوليسـرول تـورث مـن اآلبـاء لألبنـاء.
النظـام الغـذايئ السـيئ: يـؤدي تنـاول الكثري من 
والدهـون  الكوليسـرول  عـى  الحاويـة  األطعمـة 
مسـتويات  ارتفـاع  إىل  املتحولـة  أو  املشـبعة 
الكوليسـرول يف الـدم، وتوجـد الدهـون املشـبعة 
كاملـة  الحليـب  ومشـتقات  الحمـراء  اللحـوم  يف 
الدسـم، أمـا الدهـون املتحولـة فغالبًا مـا توجد يف 

الحلويـات. أو  املعبـأة  التسـايل 
البدانـة: خاصـة إذا كان مـؤرش كتلـة الجسـم  30 

كـغ/م2 أو أكـرث. 
قلـة النشـاط البـدين: تسـاعد الحركـة ومامرسـة 
الكوليسـرول  تعزيـز  عـى  الرياضيـة  التامريـن 

الجسـم. يف   "HDL"
التدخـني: يـؤدي تدخـني السـجائر إىل انخفـاض 

مسـتوى الكوليسـرول "HDL" يف الجسـم.
املروبـات الكحوليـة: يـؤدي اإلفراط يف 

رشب الكحوليـات إىل زيـادة مسـتوى 
الكي. الكوليسـرول 

أكرث  الكوليسـرول  ارتفـاع  العمر: 
شـيوًعا لدى األشـخاص فوق سن 
يف  التقـدم  مـع  إنـه  إذ  الــ40، 
العمـر، يصبـح الكبـد أقـل قـدرة 

عـى التخلـص مـن الكوليسـرول 
."LDL"

ما مضاعفات ارتفاع الكوليسترول 
في الدم؟

ميكـن أن يسـبب ارتفـاع الكوليسـرول يف 
الدم تراكـاًم خطريًا للكوليسـرول والرواسـب 

)تصلـب  الرايـني  جـدران  عـى  األخـرى 
الرايـني(، مـا يـؤدي إىل تضيّقهـا وقلـة تدفـق 

الـدم عرهـا، وهـذا يسـبب مضاعفـات مثـل:
آالم الصـدر: إذا حـدث التضيّق يف بعـض الرايني 
التاجيـة التـي تغـذي عضلـة القلب فقـد يحدث أمل 

يف الصـدر )الذبحـة الصدرية(. 
النوبـة القلبيـة: إذا متزقت اللويحات املرسـبة عى 
جـدار الريـان التاجـي ميكـن أن تتشـّكل جلطـة 
دمويـة يف موقـع متـزق اللويحـة وتسـد الريان 
ومتنـع تدفق الـدم فيه إىل جـزء من عضلـة القلب، 

ما يـؤدي إىل اإلصابـة بنوبـة قلبية. 
القلبيـة،  النوبـة  غـرار  عـى  الدماغيـة:  السـكتة 
الجلطـة  متنـع  عندمـا  الدماغيـة  السـكتة  تحـدث 

الدمـاغ. إىل جـزء مـن  الـدم  تدفـق  الدمويـة 

 مـا عوامـل الخطـورة التـي تزيـد احتـامل حدوث 
الدم؟ كوليسـرول  ارتفـاع  مضاعفـات 

خطـر  مـن  تزيـد  التـي  العوامـل  بعـض  هنالـك 
الـدم،  كوليسـرول  ارتفـاع  مضاعفـات  حـدوث 

 : وتشـمل
التقـدم بالسـن: كلـام تقـدم السـن تصبـح األوعية 
الدمويـة أكـرث عرضـة للتلـف وحـدوث التضيّقات.

الجنـس: الذكـور الشـباب أكـرث إصابـة بأمـراض 
ولكـن  الشـابات،  النسـاء  مـن  واألوعيـة  القلـب 
تتسـاوى النسـاء بعـد سـن اليـأس مـع الرجـال.
الوالديـن أو أحـد  إذا كان أحـد  التاريـخ العائـي: 
بلوغـه  قبـل  قلبيًـا  مرًضـا  عـاىن  قـد  األشـقاء 
الــ50 مـن العمـر، فـإن املسـتويات املرتفعـة من 
الكوليسـرول ترفـع احتـامل اإلصابة مبـرض قلبي 

وعـايئ.
التدخـني: تدخني السـجائر يـؤذي جـدران األوعية 
الدمويـة فتصبـح أكـرث قابليـة لتجمـع الرسـبات 

الدهنيـة يف داخلهـا. 
ضغـط الـدم املرتفـع: ضغـط الـدم املرتفـع عـى 
جـدران الرايـني يتلف الرايـني، األمـر الذي من 
املمكـن أن يـرع عملية تراكـم الرسـبات الدهنية 

يف داخلهـا.

الـداء السـكري: مـع أن السـكري غـري املضبـوط 
يزيـد خطورة اإلصابـة باألمراض القلبيـة الوعائية، 
تبقـى  السـكر  نسـبة  انضبـاط  مـع  حتـى  فإنـه 

موجـودة.  الخطـورة  احتـامالت 

ما عالج ارتفاع كوليسترول الدم؟
يشمل العاج محورين:

1 -  تغيـري منـط الحيـاة: ويتضمن القيام بنشـاط 
بـدين بشـكل دائم )املـي 30– 60 دقيقـة يوميًا( 

واملحافظـة عـى تغذية صحيـة ومتوازنة.
 )Statins( 2 -  العـاج الـدوايئ: مثل السـتاتينات
إلنتـاج  الازمـة  املـادة  إفـراز  تعـوق  التـي 
امتصـاص  مثبطـات  أو  الكبـد،  يف  الكوليسـرول 
كاإليزتيميـب  الدقيقـة  األمعـاء  يف  الكوليسـرول 
إيزتيميـب  بـني  الدمـج  وميكـن   ،)Ezetimibe(

وسـتاتني. 

وإذا كانـت مسـتويات الشـحوم الثاثيـة مرتفعـة 
أيًضا فقـد يكون عاج الكوليسـرول هـو الفيرات 

Fibrates(( أو نياسـني Niacin(( وميكـن الدمـج 
بني نياسـني وسـتاتني.

ما سبل الوقاية من ارتفاع كوليسترول الدم 
ومضاعفاته؟

الفواكـه  عـى  الركيـز  صحـي:  غـذايئ  نظـام 
والخـراوات والحبـوب الكاملة واللحـوم البيضاء 
الدهـون  كميـة  مـن  والحـد  الزيتـون،  وزيـت 
الحيوانيـة، واللحـم األحمـر )الهـرة(، والوجبـات 
البيـض،  وصفـار  والزبـدة،  والسـمن،  الريعـة، 
والكبـدة، والجـن الدسـم، والجمـري والصدفيات 

والكابوريـا.

وزن مثايل: التخلص من الوزن الزائد. 
اإلقاع عن التدخني والكحوليات.

 30 أو املـي ملـدة  الرياضيـة  التامريـن  مامرسـة 
دقيقـة يوميًـا عـى األقـل معظـم أيـام األسـبوع.

أمراض قلبية يمكن تجنبها..

كيف نسيطر على الكوليسترول في الدم

https://www.enabbaladi.net/archives/592637
https://www.enabbaladi.net/archives/592637
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يعتقيد بعيض النياس أن ترتييب املكان مين حولهم خيالل الحياة 

اليوميية أمير بديهيي، إال أن صعوبية الرتييب إلزالية الفيوىض 

تظهير يف املامرسية العمليية عندميا يزييد زحام األغيراض غر 

املفييدة يف مسياحة البييت، أو داخيل مكاتيب العميل، أو داخيل 

السييارة الخاصية، حينهيا يبيدأ األفيراد بالتفكر باألشيياء التي 

بإمكانهيم االسيتغناء عنهيا أو ال.

تسيتعرض الباحثية اليابانيية واالختصاصيية يف الرتييب ماري 

كونيدو، يف كتابهيا "سيحر الرتييب"، عدة طيرق تلّخيص فيها 

مزاجيه  تحسين  أجيل  مين  مكانيه  الشيخص  ترتييب  كيفيية 

الشيخيص، إذ يكمين رس الرتييب الناجيح يف اهتامم الشيخص 

التيي  باألشيياء  االحتفياظ  الصحييح، ويف  بالتسلسيل  مبكانيه 

يحتياج إليهيا فعياًل، وفعيل ذليك دفعية واحيدة، ال أن يحتفيظ 

باألشيياء التيي ينتميي إليهيا عاطفًييا، ألنها، مع ميرور الوقت، 

تأخيذ حييًزا مكانًييا غير مجٍد.

يف أغليب األوقيات، تعتمد عمليية الرتيب عى نشياط ارتجايل، 

خصوًصيا حين يكيون فعيل الرتييب يف أساسيه أوامير بتنفيذ 

ذليك، صيادرة عين أشيخاص ميلكيون نفيوًذا يف حيياة األفراد، 

وأبيرز مثيال عى ذليك، هو أمير اآلباء أبناءهيم برتييب غرفهم.

ضمين هيذه الحالية، ال يعتميد الرتييب عيى قواعيد لفهيم ميا 

العيادات  أبيرز  ومين  العمليية،  هيذه  مين  الفيرد  إلييه  يحتياج 

هيي  صفحية(،   218( الكتياب  وفيق  الرتييب،  يف  االرتجاليية 

عيادة "رتيب منزليك تدريجًييا، وال تفعل ذلك ميرة واحدة"، وهي 

عيادة ينتيج عنها مشيكلة تأجييل التخلص مين األشيياء الزائدة 

يف املنيزل، كونيه كليام رتيب شيخص منزليه بصيورة تدريجية، 

سيشيعر دامئًيا أن هنياك مكانًيا آخر يف املنيزل بإمكانيه تخزين 

الزائيدة فييه، وبالتيايل سييبدأ الشيخص بنقيل هيذه  األشيياء 

األشيياء الزائيدة مين الغرفية األوىل إىل الثانيية. 

وبحسيب الكتياب الصادر بنسيخته العربيية عن "اليدار العربية 

الرتييب  تأجييل  مشيكلة  معالجية  فيإن  نيارشون"،  للعليوم 

تكمين يف نقطتين أساسييتن، تتضمين األوىل ترتييب املنيزل 

بالكاميل ومليرة واحيدة، وقيد يكيون هيذا الفعيل صعًبيا عملًييا 

ليدى بعيض النياس، لكنيه حيل جيذري لراكيم األشيياء الزائدة 

يف املنيزل، وسيتغر هيذه العمليية من حيياة الفرد، ألنيه عندما 

تقبيل  علييه  يصعيب  منتظمية،  بصيورة  الرتييب  الفيرد  يعتياد 

فكيرة الفيوىض ميرة أخيرى يف حياتيه، خصوًصا عندميا يكون 

الشيخص قيد بيذل جهيًدا يف هيذه العمليية.

لين  التيي  األشيياء  مين  التخليص  الثانيية،  النقطية  وتشيمل 

يسيتخدمها الفيرد أبيًدا يف حياتيه، وهيذا األمر صعيب جًدا عى 

األشيخاص الذيين يقيّدرون الذكرييات، وينتميون إليهيا عاطفًيا 

األحييان،  تقديسيها يف بعيض  لدرجية  اعتييادي،  بشيكل غير 

ولكين بحسيب الكتياب، فيإن تخزين هذه األشيياء يعتيرب "آفة" 

تجعيل الفيوىض أميًرا أساسيًيا يف حيياة الشيخص عيى مرور 

. لزمن ا

أشيهر  مين  كونيدو،  مياري  الرتييب  يف  االختصاصيية  وتعيد 

االجتامعيي،  التواصيل  مواقيع  عيرب  املؤثيرة  الشيخصيات 

وقيد  "نتفليكيس"،  منصية  يف  حلقاتهيا  مشياهدة  عيرب  أو 

تنظييم  كيفيية  لتعلييم  كتيب  أربعية  الرتييب  خبيرة  أصيدرت 

املنيزل، وصيارت كتبهيا مين أكير الكتيب مبيًعيا لتعلييم منهيج 

للرتييب. "كومنياري" 

سحر الترتيب.. 
كيف تتخلص 

من "آفة" الفوضى

كتاب

سينما

 Above" تـدور أحـداث الفيلـم األمريـي
Suspicion"( "فـوق الشـبهات" بالعربية) 
لنقـل  والجرميـة،  اإلثـارة  مـن  أجـواء  يف 
مثانينيـات  أواخـر  حدثـت  واقعيـة  قصـة 
القـرن املـايض، وإعـادة ترجمتهـا بريًـا 
بركيـز مبـارش عـى العواطـف اإلنسـانية 
التـي تشـكل "دينامـو" لتحريـك األحداث 

ومنحهـا مرراتهـا. 
الفيلـم الـذي ميتد لــ104 دقائـق، يحي 
قصـة مقتـل "سـوزان سـميث"، املخـرة 
ملكتـب التحقيقـات الفيدرايل. تبـدأ الحكاية 
التـي تـؤدي دورهـا  بصـوت "سـوزان"، 
املمثلـة الريطانيـة إميليـا كارك، مخابطة 
يف  صورتهـا،  ودون  بعيـد،  مـن  النـاس 
إشـارة إىل نقـل الحدث عى لسـان الطرف 
اآلخـر للقضيـة، الطـرف الـذي قُتـل دون 
أن يتسـّنى لـه تقديـم وجهـة نظـره عـن 
املوضـوع، وهـذا ما سـيمنح اآلخر مسـاحة 
والكـذب  املنـاورة  خالهـا  ميكنـه  حـرة 

والتاعـب بـرد مـا جـرى. 
هـذه الحيلة التي اسـتخدمها املخـرج فيليب 
نويـس، ورغـم أنهـا ليسـت وليـدة اليـوم 
سـينامئيًا، فإنها تحافظ عـى خصوصيتها 
دامئًـا، وتخلـق يف الفيلم توازنًـا ال تجود به 
الحيـاة عى امليـت، فاملـوىت ال يتحدثون وال 

يصححـون مسـار الحكايات. 
عـن  منفصلـة  شـابة،  امـرأة  "سـوزان" 
زوجهـا، ومـع ذلـك يتشـاركان املنـزل مع 

وصديقهـا. وأختهـا،  طفليهـام 
وإىل جانـب الفقـر، يخيّم إدمـان املخدرات 
املـرأة  حيـاة  عـى  االسـتقرار  وغيـاب 
الظـروف،  املغلوبـة، ويف غمـرة كل هـذه 
يطـل عميـل مكتـب التحقيقـات الفيدرايل 
مـع  سـيعمل  الـذي  بوتنـام"،  "مـارك 
"سـوزان" لبقيـة حياتهـا، عر االسـتفادة 
السـطو  شـبكات  حـول  معلوماتهـا  مـن 
املسـلح عى البنـوك، والصفقات املشـبوهة 
املخـدرات  فيهـا  وتُشـرى  تُبـاع  التـي 

والحشـيش. 
العميـل  واهتـامم  العمـل،  لقـاءات  خـال 
لألمـام،  وتشـجيعها  ودفعهـا  باملخـرة، 
وبنـاء  مصالحـه،  تحقيـق  سـبيل  يف 
مجـد شـخيص عـى معلوماتهـا، تتـورط 
"سـوزان" بحـب "مـارك"، وتجـد فيه من 
الصفـات كل تلـك التـي ضلّـت طريقها عن 
زوجهـا السـابق، فـ"مـارك" ناجـح مهنيًا، 
وذو حيـاة اجتامعيـة مرتبـة ونظيفـة، وال 

يـيسء معاملتهـا، وهـو األهـم. 
تقـارب، ثـم تقـارب أكـرث، وعاقـة غرامية 
التحقيقـات  مكتـب  قوانـني  تجيزهـا  ال 
الفيـدرايل بـني العميـل واملخـرة، دون نية 
مـن العميل بتغيري مسـار حياتـه، واالبتعاد 
مثـًا عـن زوجتـه وطفلـه، ورمبـا تهديـد 

مسـريته العمليـة، ألجـل "سـوزان". 
ورسعـان مـا يطفـو التعلـق عى السـطح، 
باالبتعـاد  العميـل ورغبتـه  فأمـام متلمـل 
عـن "سـوزان"، تتجـه لفتح أبـواب قضايا 
تسـاعده  معلومـات  ومنحـه  جديـدة، 
خدمـة  ال  عالقـة،  قضايـا  حلحلـة  يف 
للعدالـة، ولكـن حفاظًـا عـى وجـوده يف 
حياتهـا، هـذا الوجـود الـذي بدا مسـتحيًا 

اسـتمراره يف ظـل حمـل زوجـة العميـل 
بطفلهـا الثـاين، مـا شـّكل رسـالة واضحة 
لـ"سـوزان"، مفادها أن الرجـل ماٍض قدًما 
يف حياتـه، مـا يعنـي بالـرورة رد فعـل 
عنيًفـا مـن "سـوزان" سـيفي إىل نهاية 
مبنـّي  التعلـق  أن  طاملـا  محمـودة،  غـري 
عـى أساسـات وهميـة واسـتغال العميل 

للمخـرة. 
العمـل،  يصـّوره  كـام  "سـوزان"  تعلّـق 
فهـو  نفسـه،  بالشـخص  التعلـق  يفـوق 
تعلّـق بقشـة الخروج مـن مسـتنقع الحياة 
العشـوائية، وتعلّـق مبـا ومن يعـزز لديها 
احرامها لذاتهـا، عر احرامهـا ومعاملتها 
بلطافـة مل تجدهـا يف املقّربـني منهـا، مـا 
يجعـل مـن التعلـق قاتـًا أيًضـا إىل جانب 

مـن ينفـذ الجرميـة بيديه. 
صـدر الفيلـم عـام 2019، عـن سـيناريو 
كريـس جريوملـو، وبطولـة كل مـن جوين 
روبرتـس،  سـبنر  ولـوك  نوكسـفيل، 
وثـورا  مولـي،  وكريـس  وإميليـا كارك، 
موقـع  5.6 عـر  تقييمـه  وبلـغ  بريتـش، 
"IMDb" لنقـد وتقييـم األعـامل الدراميـة 

والسـينامئية. 

 )Photoshop( "فوتوشـوب"  برنامـج  يُعـد 
واحـًدا مـن أشـهر وأفضـل برامـج تعديـل 
النـاس يسـتخدمون  الصـور، حتـى أصبـح 

اسـمه داللـة عـى أن الصـور ُمعّدلـة.
الذيـن  املبتدئـني  أو  للطـاب  وبالنسـبة 
اختـاروا أن يبـدؤوا العمـل يف مجـال تعديل 
الصور، فقد يكون سـعر االشـراك الشـهري 
مـا  أو  دوالًرا شـهريًا   20 البالـغ  للرنامـج، 
مناسـب  غـري  املحليـة،  بالعمـات  يوازيهـا 
لهم، لـذا نطرح أفضل خمسـة بدائـل مجانية 

"فوتوشـوب". لرنامـج 

"PhotoPea" 1 - موقع
يقـدم املوقـع العديد مـن األدوات التي يقدمها 
مشـابهة  وبواجهـة رسـومية  "فوتوشـوب" 
للرنامـج اململـوك مـن رشكـة "أدويب"، كام 
يدعـم امللفـات التي تُنَشـأ باسـتخدام األخري.

يقابلـه  مجـاين  بشـكل  املوقـع  اسـتخدام 
ظهور بعـض اإلعانات عى جوانب الشاشـة 
)توجد نسـخة مدفوعة تُزيـل اإلعانات(، يف 
حـني ال تظهـر أي عامـة مائية عـى الصور 

بعد تعديلها، كام ال يتطلب املوقع إنشـاء حسـاب 
السـتخدامه، وميكن تحميل الصور املراد تعديلها 

مبـارشة من خدمات التخزين السـحابية.

"Pixlr" 2 - موقع
ميتلـك املوقـع نسـخة مجانية عـى اإلنرنت، 
كام ميتلـك تطبيًقـا مجانيًـا عـى "ويندوز" 
وآخـر ألجهـزة "أندرويد"، ويوجد اشـراكان 
مختلفـان للنسـخة املدفوعـة التـي تحتـوي 

عـى أهـم األدوات لتعديـل الصور.
أو  املوقـع  مـن  املجانيـة  النسـخة  وتوفـر 
تطبيقاتـه نفـس عـدد األدوات التـي يوفرهـا 
املدفوعـة  نسـخته  يف  لكـن   ،"PhotoPea"
أغلـب  عـى  الحصـول  للمسـتخدم  ميكـن 
يوفرهـا "فوتوشـوب" ولكـن  التـي  األدوات 
لدعـم  افتقـاره  سـلبياته  مـن  أقـل.  بسـعر 
العديـد مـن صيـغ ملفـات تعديـل الصـور.

"GIMP" 3 - برنامج
يُعـد الرنامـج خيـاًرا جيـًدا للمصوريـن، إذ 
الصـور  لضبـط  متخصصـة  أدوات  يقـدم 
امللتقطـة بالكامـريا، ومـن سـلبياته واجهـة 

املوقع غـري العرية، وافتقـاده لدعم الصور 
."Raw" بصيغـة 

عـى  مثبـت  برنامـج  أنـه  مزايـاه  ومـن 
"وينـدوز" كبديـل لـ"فوتوشـوب"، من غري 
باإلنرنـت. اتصـال  أن يعتمـد عـى وجـود 

"Photo Pos Pro" 4 - برنامج
أكرث مـا مييز الرنامـج التشـابه الواضح بني 
واجهتـه الرسـومية وواجهـة "فوتوشـوب"، 
وحتـى يف األدوات املقدمـة، إال أنه محدود يف 

حجـم امللفـات التي ميكـن تعديلها.

"Paint.Net" 5 - برنامج
مـن  محّسـنة  نسـخة  الرنامـج  يعتـر 
الـذي تقدمـه  برنامـج "الرسـام" املعـروف 
نسـخة  مـع  "مايكروسـوفت"  رشكـة 
"وينـدوز"، بحيـث يكـون خياًرا وسـطًا بني 
احرافيـة "الفوتوشـوب" وبسـاطة "رسـام 
مناسـبًا  يجعلـه  مـا  مايكروسـوفت"، وهـو 
ألداء  بسـيط  برنامـج  عـن  يبحثـون  للذيـن 
مهـام معيّنة ال تتطلّـب معرفة كبـرية برامج 

الصـور. تعديـل 

 .."Above Suspicion" فيلم
قصة واقعية أول قاتَليها التعلق

ّ

لقطة من  الفيلم

خمسة بدائل مجانية لبرنامج "فوتوشوب"

https://www.enabbaladi.net/archives/594575
https://www.enabbaladi.net/archives/594577
https://www.enabbaladi.net/archives/594581
https://www.enabbaladi.net/archives/594581
https://www.enabbaladi.net/archives/592637
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عروة قنواتي 

مل ينتِه املركاتو الصيفي بعد، ولسنا يف الساعات 
األخرة قبل إغالق السوق، وأيًضا مل ترتِو األندية الكربى 

يف أوروبا من التعاقدات واالنتدابات، لكن املواسم 
املحلية األوروبية اقربت، وبقيت مدة تراوح بن عرشة 

أيام و15 يوًما، وتدخل الدوريات الخمسة الكربى يف 
أول جولة ضمن موسم سيكون متعًبا وشاًقا وغريًبا 

يف نفس الوقت، يتخلله "مونديال الدوحة 2022 كأس 
العامل"، قبل نهاية العام. والسؤال اآلن، أين الدون 

الربتغايل كريستيانو رونالدو؟
من كان منا يتخيل أن تكون أخبار الدون األخرة تقترص 

عى محاوالته التخلص من نادي مانشسر يونايتد 
والبحث عن ناٍد ليشارك يف دوري األبطال؟ منذ متى 

يبحث كريستيانو عن ناٍد؟ ما أقىس هذه األيام وما أغرب 
هذا الزمان.

الصحف واملجالت ووسائل اإلعالم تتقاذف أخبار بحث 
الدون ووكيله خورخي مينديز عن فريق جديد بشكل 

مخٍز ومقرف يف أغلب األوقات. صحيح أن رونالدو تقدم 
يف العمر، وصحيح أيًضا أنه بعيد عن الجوائز الفردية 

والجامعية منذ ثالث سنوات تقريًبا، ولكن أغلب ما يُنرش 
هنا وهناك يفتقر إىل الدقة وإىل املوضوعية، بتناول اسم 

الهداف األبرز لكرة القدم يف العامل.
بالتأكيد، وكام هو واضح، يرغب كريستيانو مبغادرة 

املان يونايتد إىل دوري جديد، ولرمبا يكون الدوري 
األملاين )بوندسليغا(، ليخوض تجربة جديدة بعد أن لعب 

يف الدوري اإلسباين واإلنجليزي واإليطايل، وسابًقا 
يف الربتغايل. نعم، الرغبة واضحة لدى الدون بالذهاب 

إىل أملانيا، ولكن وعى ما يبدو من ترصيحات إدارة 
بايرن ميونيخ، فإن كريستيانو ليس هدًفا بافاريًا يف 

هذه األوقات، لتبدأ وسائل اإلعالم بالتفتيش والبحث عن 
مستقبل قائد الربتغال بخليط بن املعقول والالمعقول، 

فتارة يزج باسم باريس سان جرمان وأتلتيكو مدريد 
وتشيليس، وتارة برغبة الدوري األمرييك والربتغايل، 

ودوريات يف الرشق األوسط، باستقطاب رونالدو هذا 
املوسم.

ما هو ثابت إىل اآلن أن إدارة مانشسير يونايتد ترحب 
بإعارة الدون الربتغايل ملدة عام واحد، لتسيمح له 

باملشياركة يف دوري أبطال أوروبا كام يشتهي، ولكنها 
وحتى هذه السياعة ترفض بيعه وترغب بعودته بعد 

اإلعيارة أو ببقائه ضمن خطة املدرب الهولندي الجديد 
تن هاغ، والرصاع عى لقب الربميرليغ واالكتفاء 

باملشاركة يف الدوري األورويب، وكأس االتحاد لهذا 
املوسم.

اليدون جرت إهانته فعاًل يف كربيائه، بنرش أخبار رفض 
األندية الكربى ضمه هذا املوسيم، وقد غاب عن تدريبات 

املان يونايتد ثالثة أسيابيع، ومل يشارك يف أي جولة 
تحضرية، ولكنه عاد إىل مانشسير للتشاور واالجتامع 

مع إدارة النادي ومدرب الفريق والسر أليكس 
فرغسيون، عى الرغم من سوق املان يونايتد الصيفي 

الفقير وغر املفهوم، لتبدو الصورة وكأنها تجربة 
جدييدة تحتاج إىل الصرب يف أولد ترافورد من دون 

صفقات كربى، وهذا يعني أنه ال منافسية عى األلقاب 
بشيكل حقيقي، وهذا ال يخدم توجه الدون ومخططه 

االحرايف باملنافسة عى األلقاب يف كل موسم.
اآلن، ماذا لو رحل الدون الربتغايل عن مانشسير 

يونايتد؟ إىل أين سيتكون الوجهة الجديدة، وما لون 
القميص الذي سيرتديه؟ وماذا لو بقي يف أولد 

ترافورد؟ كيف سيتكون حالته النفسية، وسط مطالب 
عشياق القائد الربتغايل دامئًا بأن يكون األجهز بن 

نجوم العامل والهداف األبرز يف املسيابقات واملنافس 
الدائم عى األلقاب؟

السياعات املقبلة ستحمل مفاجآت يف طريق كريستيانو 
رونالدو، وهو مطالَب بالرد عى كل اإلشياعات واألنباء 

مبوسيم صعب وخطر وسط تحدياته الدامئة بقدرته 
عى العطاء لسينوات طويلة بعد مونديال قطر 2022.

أيام ويبدأ الموسم.. 
أين رونالدو؟

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرية، ويف كل صٍف أو عمود.
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رياضة

موسم كروي مرتقب.. 
المنافسة تنطلق في الدوريات األوروبية الكبرى

عنب بلدي - محمد النجار

القـدم  ينتظـر عشـاق وجامهـر كـرة 
الدوريـات  صافـرة  انطـاق  العامليـة 
الحـايل  للموسـم  الكـرى  األوروبيـة 
كرويـة  رحلـة  يف   ،2023  2022-
جديـدة مليئـة بالقـوة واإلثـارة والندية 

لتنافـس. وا
املمتـاز،  اإلنجليـزي  الـدوري  ويبـدأ 
والـدوري األملـاين والـدوري الفرنـي 
املقبـل،  آب  5 مـن  للدرجـة األوىل، يف 
يف حـن يبدأ الدوري اإلسـباين يف 12 
مـن آب املقبـل، تليـه انطاقـة الدوري 
اإليطـايل، يف 13 مـن الشـهر نفسـه.

وأجـرت العديـد مـن األنديـة تعاقـدات 
لتحقيـق  والسـعي  الصفـوف  لتدعيـم 
البطـوالت واملـي قدًمـا إىل منصـات 

التتويـج.

الدوري اإلنجليزي.. منافسة مشتعلة 
وتعزيز للصفوف 

بطـل  سـيتي  مانشسـر  فريـق  يبـدأ 
رحلـة  املمتـاز  اإلنجليـزي  الـدوري 
انطـاق  مـع  اللقـب،  عـن  الدفـاع 
)الرميرليـج(،  اإلنجليـزي  الـدوري 
تجريهـا  كبـرة  اسـتعدادات  وسـط 
أبرزهـا  األخـرى،  املنافسـة  األنديـة 
املـايض،  املوسـم  وصيـف  ليفربـول 
وأنديـة تشـيلي وتوتنهام هوتسـبر، 
ضمنـت  التـي  األربعـة  الفـرق  وهـي 

أوروبـا. أبطـال  لـدوري  التأهـل 
آرسـنال  مـن  املنافسـة  وسـتحرض 
تأهـا  اللذيـن  يونايتـد  ومانشسـر 
للمشـاركة يف الـدوري األورويب، ومن 
بالتأهـل  اكتفـى  الـذي  هـام  وسـت 
األورويب،  املؤمتـر  دوري  ملسـابقة 
وعديـد األنديـة التـي ميكـن أن تخلـق 

الفـرق. لهـذه  املتاعـب 
يف  الاعبـن  انتقـاالت  سـوق  وشـهد 
املوسـم الحـايل تعاقـدات مهمـة لعديد 
تعاقـد  أبرزهـا  اإلنجليزيـة،  األنديـة 
السـيتي مـع إيرلينـج هاالنـد قادًما من 
األملـاين، ورحـل  بوروسـيا دورمتونـد 
فرناندينيـو  مـن  كل  السـاموي  عـن 
الرازيـي،  بارانينـي  أتلتيكـو  إىل 
ورحيـم إسـرلينج إىل نادي تشـيلي، 

آرسـنال. إىل  جيسـوس  والرازيـي 
وجـّدد نـادي ليفربـول عقـد املـري 
فابيـو  مـع  وتعاقـد  صـاح،  محمـد 
ومـع  فولهـام،  مـن  قادًمـا  كارفاليـو 

دارويـن  األوروغوايـاين  املهاجـم 
نونيـز، قادًمـا مـن بنفيـكا الرتغـايل، 
وأبـرز املغادريـن عن الريدز السـنغايل 
سـاديو مـاين إىل فريق بايـرن ميونيخ 

األملـاين.
صفقتـن،  تشـيلي  نـادي  وأبـرم 
هـام ضـم رحيـم إسـرلينج وخاليـدو 
كل  وغـادره  نابـويل،  مـن  كوليبـايل 
مـن املدافعـَن كريستينسـن، وأنطونيو 
مانشسـر  تعاقـد  روديجـر، يف حـن 
إيريكسـن  كريسـتيان  مـع  يونايتـد 
املغادريـن  وأبـرز  مارتينيـز،  وليسـان 
مـن اليونايتـد بـول بوجبا، وإدينسـون 

لينجـارد.  وجيـي  كافـاين، 
منافسـات  إىل  فـرق  ثاثـة  وصعـدت 
الـدوري اإلنجليزي املمتاز هذا املوسـم، 
وهـي نـادي نوتنجهـام فورسـت بعـد 
بورمنـوث،  ونـادي  سـنة،   23 غيـاب 
مـن  أنديـة  ثاثـة  وهبطـت  وفولهـام، 
املـايض، وهي  املوسـم  "الرميرليـج" 
وواتفـورد وبرنـي. نوريتـش سـيتي 

األنظار نحو برشلونة.. ريال مدريد قلق 
على الدوري 

مشـوار  مدريـد  ريـال  فريـق  يبـدأ 
لقبـه  عـن  بالدفـاع  الحـايل  املوسـم 
بطًا للـدوري اإلسـباين، وسـط أنظار 
تتوجـه إىل الخصـم والغريـم التقليدي 
برشـلونة، بعـد جملـة التعاقـدات التي 
أبرمهـا النـادي الكتالـوين الـذي غـاب 
عـن منصـة التتويـج املوسـم املـايض.
أنشـيلويت  كارلـو  اإليطـايل  ويقـود 
الفريـق بقيـادة الفرني كريـم بنزميا 
أثبتـت  شـابة  مواهـب  جانـب  إىل 
أمثـال  املـايض،  املوسـم  يف  جدارتهـا 
وكامافينجـا،  ورودريجـو  فينسـيوس 
باإلضافـة إىل تعزيـزات جديـدة متثّلت 
تشـيلي،  مـن  روديجـر  بأنطونيـو 
موناكـو  مـن  تشـواميني  وأوريليـان 

لفرنـي. ا
ورحـل عـن صفـوف املرينغـي كل من 
والرازيـي  بيـل،  جاريـث  الويلـزي 
فرانشيسـكو  واإلسـباين  مارسـيلو، 

يسـكو. إ
عـن  مواسـم  ثاثـة  دام  غيـاب  بعـد 
برشـلونة  يدخـل  بالـدوري،  التتويـج 
املنافسـة عـى "الليغـا" بقـوة  أجـواء 
اإلسـباين تشـايف هرنانديـز،  بقيـادة 
الـذي تسـلّم دفـة القيـادة يف ترشيـن 
الثـاين 2021، معيـًدا الروح التنافسـية 

العريـق. للنـادي 
قويـة  وتعاقـدات  جديـدة  بأسـامء 
يخـوض  البارسـا،  عشـاق  انتظرهـا 
النـادي منافسـات الدوري هذا املوسـم، 
إذ تعاقـد الكتالـوين مـع عـدة نجـوم، 
أبرزهـم روبـرت ليفاندوفسـي قادًمـا 
كونـدي  وجـول  ميونيـخ،  بايـرن  مـن 
قادًمـا  ورافينيـا  إشـبيلية،  مـن  قادًمـا 
من ليـدز يونايتـد، وكيسـييه قادًما من 
قادًمـا  وكريستينسـن  ميـان،  يس  إي 

مـن تشـيلي.
وغادره كل مـن كوتينيـو وداين ألفيس 
عـن  الحديـث  ويجـري  وترينـكاو، 

مينغويـزا. مغـادرة 
امللـي والبارسـا عـى  ورغـم سـطوة 
الـدوري اإلسـباين، تنشـط عـدة أندية 
وقـادرة  بشـدة،  وتنافسـهام  ترهقهـام 
منهـام،  الـدوري  لقـب  خطـف  عـى 
وإشـبيلية  مدريـد  أتلتيكـو  أبرزهـا 
وفياريـال وأتلتيكو بيلبـاو، دون إهامل 

األخـرى. األنديـة  مفاجـآت 
الـدوري  إىل  أنديـة  ثاثـة  وصعـدت   
أملريـا  هـي  املوسـم،  هـذا  اإلسـباين 
هبطـت  فيـام  وجرونـا،  الوليـد  وبلـد 
ثاثـة أنديـة إىل الدرجة الثانيـة احتلت 
الليجـا،  يف  األخـرة  الثاثـة  املراكـز 
وهـي غرناطـة وليفانتي وديبـور تيفو 

آالفيـس.
 

ميالن.. رحلة صعبة للحفاظ على 
"الكالتشيو"

يسـعى فريق ميان بطل "الكالتشـيو" 
ليحافـظ عـى لقبـه الـذي أحـرزه بعد 
11 عاًمـا عـن خزينـة النـادي،  غيـاب 
يف  تبـدأ  مرتقبـة  منافسـة  وسـط 
أنديـة  كبـار  بـن  املقبـل،  آب  13 مـن 
الـدوري اإليطـايل، أبرزهـا يوفنتـوس 
وإنـر ميـان ونابـويل، التـي ضمنـت 

األبطـال. دوري  إىل  التأهـل 
منافسـة  أنديـة  عـدة  وجـود  وكذلـك 
اللذيـن  ورومـا  التسـيو  مثـل  أخـرى 
الـدوري األورويب،  ضمنـا مقعدين يف 
إىل  تأهـل  الـذي  فيورنتينـا  وأيًضـا 
املؤمتـر األورويب، باإلضافـة إىل وجود 

كأتانتـا. عنيـدة  أنديـة 
زاالتـان  نجمـه  عقـد  ميـان  جـّدد 
واحـد،  موسـم  ملـدة  إبراهيموفيتـش 
فلورينـزي  أليسـاندرو  مـع  وتعاقـد 
أوريجـي  قادًمـا مـن رومـا، وديفـوك 
فرانـك  عنـه  ورحـل  ليفربـول،  مـن 

. كيسـييه
 وعـاد روميلو لوكاكـو إىل نادي اإلنر 
اإلعـارة،  برسـم  تشـيلي  مـن  قادًمـا 
التسـيو،  مـن  كوريـا  خـوان  وكذلـك 
وتعاقـد يوفنتـوس مـع األرجنتـن دي 
ماريـا، والفرنـي بـول بوجبـا الـذي 
عـاد إىل النـادي بعد سـت سـنوات من 
العجـوز  السـيدة  رحيلـه، ورحـل عـن 
كل مـن جيورجيـو كيلينـي ودوجـاس 
كوسـتا، وباولـو ديباال الـذي انضم إىل 

. روما
الـدوري  إىل  أنديـة  ثاثـة  وصعـدت 
ليتـي  هـي  املوسـم،  هـذا  اإليطـايل 
وكرميونيـزي ومونـزا، وهبـط كل مـن 

وفينيسـيا. وجنـوى  كاليـاري 

تطلعات لنيل الدوري األلماني وسط 
هيمنة البافاري

إىل  األملـاين  ميونيـخ  بايـرن  يسـعى 
إحـراز اللقب الــ11، والبطولة رقم 33 
يف تاريـخ مشـواره الكـروي للـدوري 
األملـاين، بعد أن حطـم الرقـم القيايس 
يف عـدد مـرات إحـراز الـدوري بعرش 

متتالية. مـرات 
السـنغايل  مـع  البافـاري  وتعاقـد 
لخدمـات  تعويًضـا  مـاين  سـاديو 
خـط  وعـزز  ليفاندوفسـي،  مهاجمـه 
دي  ماتيـاس  مـع  بالتعاقـد  دفاعـه 

يوفنتـوس. مـن  القـادم  ليخـت 
سـطوة البافـاري عى الـدوري ال تلغي 
وجـود منافسـة قوية مـن قبـل األندية 
النـادي  احتـكار  كـر  تحـاول  التـي 
األحمـر عـى الـدوري، ومنهـا املنافس 

األول بوروسـيا دورمتونـد وبايـر 
الذيـن  واليبزيـج  ليفركـوزن 

ضمنـوا التأهـل لألبطـال.
فريقـا  وضمـن 

يونيـون برلـن فرايبورج املشـاركة يف 
الـدوري األورويب، وكذلـك تأهل فريق 
املؤمتـر  دوري  يف  للمشـاركة  كولـن 
أرمينيـا  فريقـا  وهبـط  األورويب، 
بيليفيلـد وجروتـر فيـورث إىل الدرجة 
الثانيـة، وصعـد فريقا شـالكة وفردر 

األوىل.     الدرجـة  دوري  إىل  برميـن 
  

الباريسي.. ال ضمانات رغم النجوم 
يدخـل فريـق باريـس سـان جرمـان 
هـذا  الفرنـي  الـدوري  منافسـات 
أمثـال  النجـوم  مـن  برسـانة  املوسـم 
وأيًضـا مـع  ميـي ونيـامر ومبـايب، 
مـدرب جديد وهـو كريسـتوف جالتير 

القـادم مـن نـادي نيـس.
وتنافـس عـدة فـرق النـادي الباريي 
لقـب  عـى  الحفـاظ  يريـد  الـذي 
الـدوري، أبرزهـا مارسـيليا وموناكـو، 
التأهل لـدوري األبطال. اللـذان ضمنـا 

وتعاقـد باريـس سـان جرمـان مع كل 
سـبورتينج  مـن  مينديـش  نونـو  مـن 
موكيـي،  ونـوردي  وفيتنيـا  لشـبونة، 

ورحـل عنـه دي ماريـا وأريـوال.
وحقـق باريـس لقـب املوسـم املـايض 
بفـارق 15 نقطـة عن الثاين مارسـيليا، 
21 نقطة عن الثالـث موناكو. وبفـارق 

األوىل  الدرجـة  لـدوري  وصعـدت 
تولـوز  هـي  أنديـة  ثاثـة  الفرنـي 
عـر  وأوكسـر  مبـارشة  وأجاكسـيو 
امللحـق، وهبـط كل مـن 
وميتـز  إيتيـان  سـانت 

وبـوردو. 

https://www.enabbaladi.net/archives/594740http://
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نرشت صحيفة "عنب بلدي" خربًا مفاده أن 
موقع "صوت سوري" أطلق مسابقة صحفية، 
مبناسبة اليوم العاملي لنيلسون مانديال املوافق 

18 من متوز، مستهدًفا الحصول عى مئة صوت 
صحفي سوري ضد خطاب الكراهية.

الخرب، بالنسبة إيل، ساّر جًدا، ويف الوقت ذاته 
محبط جًدا. أشفقت عى الصحفين الشباب 

الذين سيشاركون يف هذه املسابقة، ألنهم 
سيخوضون يف مستنقع موحل، متيبس، طينُته 
مجبولة بالكراهية، ورائحته خانقة، وسيكونون 

مضطرين للتعبر عن مجتمع يفتح عينيه يف 
الصباح، ويغمضهام يف املساء، عى كراهية 

اآلخرين، وَمن يتجرأ وينتقد كراهيته يهدد 
بالقتل، وكثرًا ما يتحول التهديد إىل فعل.

ًغا بالطبع، وبسيطًا، وتحصياًل  سيكون مسوَّ
لحاصل، أن يكره شعبنا الجريح نظام األسد 

الذي رسق ماله، ودمر بيته، وقتل أهله 
ره يف أصقاع األرض، وأنا أظن  وأطفاله، وهجَّ
أن الجهة التي أعلنت عن املسيابقة نفسها، لن 

تطالب اإلنسان السوري بأن يغفر ملن كان 
يقتل الناس بالرباميل، ويف حفرة التضامن، 

أو يطالب بالصفح عن مرتكبي املجازر 
املختلفة، وبضمنها مجازر الكياموي... 

ولكن، ليك تتخلص، أيها الصحفي الشاب، 
مين تالل الكراهية الهائلة، يجب أن تقر، يف 

الوقت نفسيه، أن بعض أبناء منطقتنا قد ُقتلوا 
بطريقة بشعة، ومن دون وجه حق، بأيدي 

أناس محسوبن عى الثورة! وأن تعرف بأن 
املرأة يف بالدنا تتعرض لحرب كاسحة، وتَجري 

عملية إعادتها إىل القرون الوسطى عى قدم 
وساق، وأن املشاركن يف الحرب عى املرأة 

مشايخ متشددون، ومشايخ يزعمون االعتدال، 
باإلضافة إىل أناس غر متدينن ولكنهم يعادون 
املرأة بالفطرة، ويجدون يف الدين جداًرا يحتمون 

به، وأن بعض شيوخ السلفية الجهادية الذين 
ينعميون مبالين املتابعن واملتابعات عى 

وسيائل التواصل االجتامعي، يدعون إىل زواج 
القارصات، وإرغام الفتيات دون سين البلوغ 

عى لبيس الحجاب، وإذا ُقتلت فتاة عى يد 
شياب مجرم، يهبون للدفاع عنه، وافتدائه 

باملال. 
ليك تتخلص مين الكراهية، يليق بك أال ترفض 
النظام اإليراين ألنه فاريس، أو شييعي، ولكن 

ألنه توسيعي، وعدواين، ومتخلف، وتدرك أن 
الشيعب اإليراين بريء من أفعال قادته، وأن 

السيورين املوجودين يف املناطق التي يسيطر 
عليها النظام املجرم، ليسيوا شبيحة، وإمنا هم 

مظلوميون مقهورون مثلنا، ورمبا أكر، وأن 
تقر، وتعيرف، بأنك مل تقم بأي جهد ليك تولد 

عربًيا، أو مسيلاًم، أو سنًيا، فهذا أمر ورايث، 
ولذليك ال يحق لك أن تكره األكراد والركامن 

واألرمين، وال بد لك أن تتربأ من االعتقاد بأنك 
أحسين من معتنقي األديان األخرى، واملذاهب 

األخرى، ومن أهل الريف، أو سيكان الجبال.
بإمكانيك، عزيزي، أن تكون محًبا، وصادًقا، 
فتطلب من الالجئ السيوري يف أوروبا، أن 
يحرم قوانين البلد الذي يؤويه، ويحميه، 

ومينحه جنسييته وجواز سفره، وأال ميارس 
حقارته عيى زوجته فيرضبها، ويهينها، 

أو يعميل بطولة عى أوالده، وطوال النهار 
يرضبهيم ويوبخهم ويبصق يف وجوههم، 

فإذا تدخلت الدولة التي تسيتضيفه، عرب دوائر 
الرعاية، وأخذت منيه أطفاله لتحميهم من 
عجرفته، ال يحيق لك أن تحقنه بالكراهية، 
وتقيول له إن هذه الدولة األوربية معادية 

لإلسيالم، وأنها تخطف أبناء املسلمن!            

من سيفوز بمسابقة 
ضد الكراهية؟
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عنب بلدي تنجح بمسابقة تحدي االبتكار 
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لألخبـار"  جوجـل  "مبـادرة  أعلنـت 
اإلعاميـة  املشـاريع  قوائـم   )GNI(
الناجحة يف مسـابقة تحـدي االبتكار 

.2022 للعـام 
واختـري مروع مؤسسـة عنـب بلدي 
ضمـن املبـادرات الناجحـة يف منطقة 
وشـامل  وتركيـا  األوسـط  الـرق 
السـوري  املـروع  وهـو  إفريقيـا، 
الوحيـد ضمـن املشـاريع الفائـزة يف 

املنطقـة.
منافسـة  يف  االبتـكار  قسـم  رئيـس 
“مبـادرة األخبـار”، لودوفيـك بلير، 
مدونـة  نرتـه  بيـان  يف  أوضـح 
“جوجـل”، يف 28 من متـوز الحايل، 

أن تحـدي االبتـكار الثالـث يف الرق 
األوسـط وتركيا وإفريقيا الـذي أُطلق 
يف شـباط 2022، تلقـى 425 طلبًـا 
مـن 42 دولـة. وبعـد مراجعـة دقيقة 
وجولـة من املقابـات وعمليـة اختيار 
هيئـة املحلفـني النهائيـة، اختـري 34 
للحصـول  دولـة   17 مـن  مروًعـا 
عـى متويـل بقيمة 3.2 مليـون دوالر 

. يي مر أ
وأضـاف بليـر أن تحـدي االبتـكار 
مبقـدار  زيـادة  شـهد  العـام  لهـذا 
مـن  املقدمـة  الطلبـات  يف   118%
تقـوم  التـي  اإلخباريـة  املؤسسـات 
املعلومـات،  مـن  التحقـق  بأنشـطة 

مقارنـة بتحديـات االبتـكار السـابقة 
املنطقـة. يف 

املقرحـة،  املشـاريع  أظهـرت  كـام 
 )AI( التي تسـتخدم الـذكاء الصناعـي
كبـريًا  منـًوا   ،)ML( اآليل  والتعلـم 
)بنسـبة %92(، ما يعكـس اتجاًها إىل 
“النظـام البيئي اإلخبـاري” الحتضان 
أحـدث التقنيـات والبيانـات الجديـدة.
ويُعـرف “النظـام البيئـي اإلخباري” 
املؤسسـات  مـن  شـبكة  بأنـه 
الذيـن  واألشـخاص،  واملتعاونـني 
املحليـة  املجتمعـات  عليهـم  تعتمـد 
للحصـول عـى األخبـار واملعلومـات 

معهـا. والتفاعـل 

قدمتـه  الـذي  املـروع  ويتضّمـن 
صـوت  لدمـج  رؤيـة  بلـدي  عنـب 
النـاس يف األخبـار، تقـوم عـى بناء 
بالـذكاء  مدعومـة  رقميـة  منصـة 
تعليقـات  بتدفـق  تسـمح  الصناعـي، 
وآراء الجمهـور مـن قنـوات التواصـل 
االجتامعـي إىل غرفة األخبـار، وتقوم 
ثـم  ومـن  وتصنيفهـا،  بتحليلهـا 
يف  لتوظيفهـا  للمحرريـن  توفريهـا 

الصحفيـة. املـواد  صناعـة 
إرشاك  إىل  املـروع  هـذا  ويهـدف 
الجمهـور السـوري يف عمليـة تطوير 
بلـدي،  عنـب  يف  األخبـار  ونـر 
أكـرث  الصحفيـة  التغطيـة  وجعـل 
مامسـة لقصـص الناس وحساسـية 

الهتامماتهـم.
عنب بلدي

عنـب بلدي مؤسسـة إعامية سـورية 
يف   2011 عـام  أُسسـت  مسـتقلة 
داريـا بريف دمشـق، تقـدم تغطيات 
اإللكـروين  موقعهـا  عـر  صحفيـة 
بأكـرث مـن لغـة، وتصـدر مطبوعـة 
اجتامعيـة،  سياسـية،  أسـبوعية، 
مـن  مجموعـة  عـن  فضـًا  منوعـة، 
مواقـع  عـى  النشـطة  الحسـابات 
مـن  وعـدد  االجتامعـي،  التواصـل 

األخـرى. الخدمـات 

وتسـعى عنـب بلـدي للعـب دور يف 
السـوريني  للمواطنـني  املعرفـة  نقـل 
وإعـداد  األخبـار  نـر  خـال  مـن 
التقاريـر املعمقـة التي تُعنى بالشـأن 
حقـوق  انتهـاكات  وتوثيـق  العـام، 
تعمـل  كـام  سـوريا،  يف  اإلنسـان 
عـى إجـراء تحقيقـات واسـتطاعات 
املواضيـع  عـى  الضـوء  تسـلّط  رأي 
املسـتوى  عـى  املهمـة  االجتامعيـة 

املحـي.

اجتماع تحريري في غرفة أخبار عنب بلدي )عنب بلدي- تموز 2022(

بعـد مـرور عـر سـنوات عـى نصـب الخيـام 
األوىل يف مخيـم “الزعري” لاجئني يف األردن، 
حيـث يقطنه نحـو 80 ألف الجئ سـوري، يتطلع 
معظمهـم للعـودة اآلمنـة إىل مدنهـم وقراهم يف 

. سوريا
السـابع  اإلقليمـي  النيـات  اسـتطاع  ووجـد 
لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  للمفوضيـة 
الاجئـني )UNHCR(، الـذي صـدر يف 20 من 
حزيـران املايض، أنـه يف عـام 2022، ال يخطط 
%94 مـن الاجئـني السـوريني الذين يعيشـون 
يف األردن للعـودة إىل سـوريا يف العـام املقبـل، 

.2018 %73 يف عـام  مقارنـة بنسـبة 
متـوز  مـن   29 يف  صحفـي،  مؤمتـر  وخـال 
األردن،  يف  املفوضيـة  ممثـل  قـال  الحـايل، 
دومينيـك بارتـش، “بعـد مـرور عـر سـنوات، 
نشـأ جيـل كامل مـن األطفـال الذين مل يـروا أي 
يشء خـارج محيـط املخيـم، حيث أصبـح املخيم 
عاملهـم، ومنـذ افتتاحـه ُسـجل أكرث مـن 20 ألف 

حالـة والدة يف املخيـم".
وأضـاف، “ينتـاب املفوضيـة قلـق بالغ بالنسـبة 
السـتدامة املخيـم، وهو الـذي بدأ كمرفـق مؤقت 
بالخيـام  اسـتبدلت   ،2013 عـام  ويف  لإليـواء، 
عمرهـا  يـراوح  الصنـع،  مسـبقة  كرفانـات 
االفـرايض مـن سـت إىل مثـاين سـنوات، مـا 
إصـاح  إىل  بحاجـة  اآلن  معظمهـا  أن  يعنـي 

عاجـل".
 70% مـن  أكـرث  فـإن  لتقييـم حديـث،  ووفًقـا 
مـن املسـاكن تحتـوي عـى جـدران وأرضيـات 
عاجـل. بشـكل  الصيانـة  إىل  بحاجـة  وأسـقف 

الجئًـا  و952  ألًفـا   672 األردن  يف  ويعيـش 

سـوريًا بينهـم 131 ألًفا و309 الجئني يعيشـون 
يف املخيـامت، بحسـب آخـر تحديـث صـادر عن 
املفوضيـة، بينـام تشـري الحكومـة األردنيـة إىل 
يسـجل  مل  الجـئ سـوري،  مليـون   1.3 وجـود 

نحـو نصفهـم يف مفوضيـة الاجئـني.
تقييـاًم  األردن  الاجئـني يف  وأجـرت مفوضيـة 
لحالـة الاجئـني، توصلـت خالـه إىل أن 64% 
مـن الاجئـني يعيشـون حاليًـا بأقـل مـن ثاثة 
دنانـري يف اليـوم الواحـد )أي مـا يعـادل أربعة 

أمريكيـة(. دوالرات 
وجـاء يف البيـان الـذي أصدرتـه املفوضيـة، يف 
اسـتطاًعا  أجـرت  أنهـا  املـايض،  آذار  مـن   30
ميدانيًـا ألكـرث مـن عـرة آالف عائلـة الجئـة، 
وجـدوا أنهـم عـى وشـك الوقـوع يف "براثـن 

الفقـر".
وبحسـب التقييـم، مـن دون مسـاعدة، سـيكون 
ثاثـة أربـاع الاجئـني فقـراء، ومـع املسـاعدة، 
سـتنخفض النسـبة إىل %64، اسـتناًدا إىل خط 

الفقـر الـدويل البالـغ 5.5 دوالر.
ثلـث  حـوايل  قلّـل  “الزعـري”،  مخيـم  ويف 
يتناولونهـا،  التـي  الوجبـات  عـدد  الاجئـني 
الطعـام  رشاء  إىل  الثلثـني  مـن  أكـرث  واضطـر 
ارتفعـت  كـام  املتحـدة،  لألمـم  وفًقـا  يـن،  بالدَّ
أسـعار املـواد الغذائيـة بنسـبة %22 يف املحال 
التجاريـة باملخيـم خـال أربعة أشـهر مـن عام 

.2022
ويتلقـى كل الجـئ يف املخيـم 23 دينـاًرا أردنيًـا 
)32 دوالًرا(، عـى شـكل قسـائم طعام شـهرية 
مـن برنامـج الغـذاء العاملـي، وهـو مـا ال يلبـي 

االحتياجـات األساسـية للقاطنـني.

يف املقابـل، يراجـع التمويـل اإلنسـاين لاجئني 
العامليـة  األزمـات  األردن، وسـط  السـوريني يف 
املتتاليـة، إذ إنـه حتـى الشـهر الحـايل، ينقـص 
خطـة االسـتجابة اإلنسـانية السـورية يف األردن 

%90 مـن التمويـل املطلـوب.
29 مـن  أُقيـم مخيـم “الزعـري” لاجئـني يف 
متـوز 2012، مبحافظـة املفـرق شـامل رشقـي 
العاصمـة عـامن، وعـى منطقـة تبعـد حـوايل 
الحـدود  التقـاء  عـرة كيلومـرات عـن نقطـة 
12 منطقـة،  السـورية- األردنيـة، وينقسـم إىل 
مرافـق  ومثانيـة  مدرسـة،   32 عـى  تحتـوي 

مجتمعيًـا. مركـزًا  و58  صحيـة، 
وبعـد عـام عـى افتتاحـه، ارتفـع عـدد سـكان 
حاليًـا  أمـا  شـخص،  ألـف   120 ليبلـغ  املخيـم 
ألـف   80 حـوايل  عنـد  سـكانه  عـدد  فاسـتقر 
شـخص، %55 منهـم مـن األطفـال، وأكـرث من 
نصـف العائـات يف املخيـم لديها فـرد من ذوي 
اإلعاقـة، يف حـني أن %42 مـن العائـات لديها 
فـرد واحـد عـى األقـل مصـاب مبـرض مزمن.
ويعمـل نحـو ألـف و200 موظـف يف 32 وكالة 
مختلفـة مـن وكاالت األمـم املتحـدة واملنظـامت 
لتقديـم  املخيـم،  يف  العاملـة  الحكوميـة  غـري 
خدمـات الحاميـة والصحـة واملسـاعدات النقدية 

وصيانـة املـأوى.
الطاقـة  محطـة  افتُتحـت   ،2017 عـام  ويف 
النظيفـة  الطاقـة  لتوفـري  املخيـم  الشمسـية يف 
اليـوم لـألرس  12 سـاعة يف  لنحـو  والكهربـاء 
الاجئـة، حيـث أصبـح السـري يف الشـوارع ليًا 
أكـرث أمانًـا، لكـن يف األشـهر األخـرية، خفضت 
املفوضيـة إمـدادات الكهرباء إىل تسـع سـاعات 

“الزعتري”.. مخيم مؤقت تحول إلى عالم جديد
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