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نحـو الربية، خـذ نفًسـا عميًقا، 
هيـئ نفسـك للهـروب مـن كل 
إىل  تنظـر  ال  بـك،  يلحـق  مـا 
محفظتـك، وإن مل متلـك مـااًل، 
أجـرًا،  تطلـب  ال  اللـه  فـأرض 
لكـن ال تنَس أن تسـتعري خيمة، 
لتعـزل بها نفسـك عندمـا يجن 

. لليل ا
واتبعنـا  أمتعتـك  احـزم  واآلن، 
سـو"  "جـوك  شـاالت  إىل 
واليـة  يف   )Göksu şelalesi(

تركيـا،  جنـويب  وسـط  قونيـا 
يف رحلـة يأخذنـا إليهـا محمد 
االبـن  عاًمـا(،   27( العقيـدي 
والوالـد والطالـب والعامل، فيام 
إال وميكـن  ال يـدع لـك مـربًرا 

تجـاوزه.
مـن  ينحـدر  الـذي  محمـد، 
ريـف حلـب الجنـويب، يعيـش 
بصحبـة أهلـه يف واليـة قونيـا 
منـذ 2013، متـزوج ولديه ولد، 
هندسـة  دراسـته  جانـب  وإىل 

جامعـة  يف  "امليكاترونيكـس" 
"نيـدا" )سـنة رابعـة(، يعمـل 
يف مجـال التجـارة الخارجيـة.

رشارة البداية
التخييـم  رحـات  محمـد  بـدأ 
السـنة  يف  املصادفـة  مبحـض 
عـام  الجامعـة  مـن  األوىل 
زائـرة  ألهمتـه  أن  بعـد   ،2018
قونيـا،  إىل  قدمـت  مغربيـة 
وأثـارت فضوله باستكشـاف... 
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التعزية بالظواهري..
 تحول سياسي 

لـ”تحرير الشام” أم ارتباط 
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تدريبات "إنزال" في 
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عنب بلدي- حسن إبراهيم  

تصـّدرت عمليات اإلنزال املظـي، مؤخرًا، 
التدريبـات التـي تـرف عليهـا القـوات 
الروسـية، لتدريـب عنـارص مـن قـوات 
متفرقـة  مناطـق  يف  السـوري  النظـام 

يسـيطر عليهـا النظـام السـوري.
الرعايـة  التدريبـات ذات  ارتفـاع وتـرية 
الروسـية، بالتزامـن مع حديـث ال يتوقف 
مرتقبـة  تركيـة  عسـكرية  عمليـة  عـن 
شـاميل سـوريا، فتـح بـاب التسـاؤالت 
حول الغـرض منها، وإمكانية اسـتثامرها 
بعـد 11 عاًمـا حّولـت خالهـا موسـكو 
اختبـار  مـكان  إىل  السـورية  األرايض 
جّربـت فيـه أكـر مـن 320 نوًعـا مـن 

.2021 األسـلحة حتـى متـوز 
الـدور العسـكري الـرويس غـرّي املعادلة 
وأنعـش  للنظـام،  بالنسـبة  العسـكرية 
سـيطرته بعد تهالك وتراجع وانسـحابات 

قلّصـت حضـوره عـى خريطـة الباد.

إنزاالت مرتفعة الوتيرة 
يف 30 مـن آذار املـايض، نـرت قنـاة 
الدفـاع  لـوزارة  التابعـة   ،"Zvezda"
الروسـية، تسـجيًا مصّوًرا لضباط روس 
النظـام  يدربـون مقاتلـن يف صفـوف 

عـى عمليـات إنـزال مظـي.
يسـمون  ممـن  ضابطًـا   60 واجتـاز 
قـوات   25 )الفرقـة  النمـر"  "قـوات 

سـهيل  قائدهـا  بحضـور  خاصـة(، 
الحسـن، تدريبـات عـى عمليـات اإلنزال 
الجويـة، مـن قبـل "معلميهم الـروس"، 
حسـب القناة، التـي ذكـرت أن التدريبات 
مسـتمرة لتشـمل بقيـة أفـراد وعنـارص 
إىل  مشـاة  مـن  لتحويلهـم  "الفرقـة"، 

. مظليـن
كـام هاجـم طيـارون روس وسـوريون، 
طائـرات  املـايض،  حزيـران  مـن   7 يف 
قـرب  بالصواريـخ،  وهميـة  معاديـة 
املحتـل،  السـوري  الجـوالن  مرتفعـات 
روسـيا  بـن  جويـة  تدريبـات  خـال 

املنطقـة.  قـرب  النظـام  وقـوات 
وانطلقـت طائـرات روسـية مـن أنـواع 
 Su-35S"و  "Su-34"و  "Su-24"
العسـكرية يف  قاعـدة "حميميـم"  مـن 
طائـرات  وانطلقـت  الاذقيـة،  ريـف 
 "MiG-23" تابعـة للنظـام مـن طـراز
و"MiG-29" مـن مطـاري "الصقـال" 
)السـن( و"الضمري" يف محيط دمشـق، 

."Zvezda" مـا نرتـه وفـق 
 "Su-35S" مقاتلـة  طيـاري  أحـد 
إن  قـال  أنطـون،  ويدعـى  الروسـية، 
أي  ينفـذوا  مل  السـورين  الطياريـن 
موضًحـا  املنـاورات،  ضمـن  عمليـات 
أنـه تـم السـامح لطيـار سـوري واحـد 
مبرافقـة العمليـات ملـرة واحـدة يف كل 
منـاورة، وذلـك "للتغلـب عـى الحاجـز 
النفـي، ولصقـل مهـارات العمـل مـع 

الطائـرة". مقصـورة  معـدات 
عرضـت  املـايض،  متـوز  مـن   12 ويف 
القنـاة تسـجيًا مصـّوًرا لعمليـات إنزال 
جويـة ليليـة، بـإرشاف مدربـن روس، 
بعنـوان   ،"25 "الفرقـة  مـن  لقـوات 
"منـور يف الجـو"، وتابعت عمليـة إنزال 
العنـارص الطائـرات املروحيـة من خال 

مناظـري ليليـة.
بعـد عمليـة اإلنـزال، نعت عـدة صفحات 
مظليَّـن،  عسـكريَّن  مواليـة  ومواقـع 
كاهـام برتبـة مـازم أول ضمـن قـوات 
"النمـر"، قُتا خـال تدريب غـري ناجح 
عى اإلنـزال املظي تحـت إرشاف القوات 
حـول  األنبـاء  تضـارب  مـع  الروسـية، 
موقـع مقتلهـام بـن ريف حلـب الغريب 

الجنويب. إدلـب  وريـف 

إنزال "متعدد األهداف"
اللـه  عبـد  العميـد  العسـكري  املحلـل 
األسـعد، قال لعنـب بلـدي، إن التدريبات 
للعـامل، توضـح  تـأيت إليصـال رسـالة 
روسـيا عربهـا سـيطرتها عـى مناطـق 
داخل سـوريا، وسـطوتها الحـارضة من 
خـال قواتهـا املوجـودة واملرفـة عى 

التدريـب.
أصبحـت  روسـيا  أن  األسـعد  وأضـاف 
تهتـم بتدريـب القـوات الجويـة للنظام، 
إلمكانيـة اسـتخدامها يف إنـزاالت جوية 
خـال عملياتها العسـكرية عى األرايض 

السـورية، إضافـة إىل اسـتخدام محتمل 
يف أوكرانيـا.

وتضاربـت األنبـاء حول إرسـال مقاتلن 
"الغـزو"  يف  للمشـاركة  سـورين 
منظمـة  نـرت  إذ  ألوكرانيـا،  الـرويس 
"سـوريون من أجل الحقيقـة والعدالة"، 
يف 4 مـن آذار املـايض،  تقريـرًا تحـدث 
يف  للمشـاركة  سـورين  تحضـري  عـن 
الحـرب املسـتمرة منـذ إعـان "الغـزو" 
الـرويس، يف 24 مـن شـباط املـايض.

وقـال حينهـا املبعـوث السـابق لـوزارة 
الخارجيـة األمريكيـة الخاص بالشـؤون 
السـورية، جويـل ريبـورن، إنـه ال توجد 
أدلـة عى أن لـدى قوات النظام السـوري 
"مقاتلـن ماهرين يف القتـال املتحرض"، 
أو لديهـا مهـارات من أي نوع، باسـتثناء 

املخدرات. تهريـب 
وتتأثـر أسـباب التدريبات، وفق األسـعد، 
وخصوصيتهـا  املرحلـة  باختـاف 
بـه  متـر  الـذي  العسـكري  والسـياق 
أجرتهـا  التـي  فالتدريبـات  املنطقـة، 
روسـيا قرب مرتفعـات الجوالن، سـبقها 
توتـر عاقـات بـن روسـيا وإرسائيـل. 
األمـر ال يقتـر عـى التدريبـات حتـى 
توصـل روسـيا رسـائلها، فـإىل جانـب 
عـى  املتكـررة  شـبه  الجويـة  غاراتهـا 
مناطـق شـامل غـريب سـوريا، تظهـر 
القـوات الروسـية يف مناسـبات متعددة 
مسـتعرضة قدراتهـا العسـكرية، آخرهـا 

يف 31 مـن متـوز املـايض، حـن نظمت 
عرًضـا  الروسـية  العسـكرية  القـوات 
عسـكريًا مبناسـبة عيد البحرية الروسية 
مبحافظـة  العسـكرية  قاعدتهـا  يف 
يف  وشـاركت  السـورية،  طرطـوس 
العـرض العسـكري سـفن حربيـة مـن 
ثاثة أسـاطيل تابعـة للبحرية الروسـية 
الهـادئ  واملحيـط  األسـود  البحـر  يف 
والشـاميل ألول مـرة، إىل جانب مقاتات 
مـا  بحسـب  وغريهـا،  روسـية  حربيـة 

نرتـه قنـاة "روسـيا اليـوم".

تدريب ذو تأثير أم دوري؟
ارتفعـت وتـرية التدريـب عـى عمليـات 
مـع  بالتزامـن  مؤخـرًا،  املظـي  اإلنـزال 
تسـارع الحديـث عن نيـات تركيـة أعرب 
طيـب  رجـب  الـريك،  الرئيـس  عنهـا 
عسـكرية  عمليـة  ومفادهـا  أردوغـان، 
تركيـة مرتقبـة شـاميل سـوريا ال تنتظر 
فيهـا أنقـرة إذن أحـد، وفـق تريحـات 
تعاقبـت عـى ألسـنة مسـؤولن أتـراك.

األرض  عـى  العمليـة  مـن  واملقصـود 
سـوريا  "قـوات  سـيطرة  مناطـق  هـي 
الدميقراطية" )قسـد( املدعومـة أمريكيًا، 
منهـا  عـدة  دول  تعارضـه  الـذي  األمـر 

املتحـدة.  الواليـات 
كـام شـهدت املنطقـة تحركات عسـكرية 
لعدة قـوى عـى األرض، منهـا تعزيزات 
عسـكرية لقـوات النظـام دخلـت مناطق 

عنب بلدي- خاص 

أثـار تقديـم بعض مـن قياديـي ورشعيي 
“هيئـة تحريـر الشـام”، صاحبـة النفوذ 
العسـكري يف عدة مناطق شاميل سوريا، 
“قاعـدة  تنظيـم  زعيـم  مبقتـل  التعزيـة 
الظواهـري،  أميـن  اإلسـامي”،  الجهـاد 
بغـارة أمريكيـة يف العاصمـة األفغانيـة، 
كابـل، الجـدل، وفتـح باب التسـاؤل حول 

تأثـريه عـى سياسـة “الهيئة”.
تسـعى “تحرير الشـام” إلزالة اسمها من 
لوائـح “اإلرهـاب”، ومل تعلّق رسـميًا عى 
مقتـل الظواهـري، الـذي قوبـل برحيـب 
االسـتنكار  بعـض  تخللـه  واسـع،  دويل 

واإلدانة.

تعزية بالظواهري
قبـل  مـن  التعزيـة  بيانـات  حـرضت 
مبنشـورات  نعـوه  ورشعيـن  قياديـن 
عـرب قنواتهـم الرسـمية يف “تلجـرام”، 
يف 2 مـن آب الحايل، بعـد إعان الرئيس 
األمريـي، جـو بايدن، يف 1 من الشـهر 
نفسـه، مقتـل الظواهـري خـال غـارة 
أمريكيـة بطائـرة دون طيـار يف كابـل، 
لعائـات  العدالـة  أنهـا حققـت  معتـربًا 
ضحايـا هجـامت “11 مـن أيلـول” عام 
وفـق  املتحـدة،  الواليـات  عـى   2001
بـرس”  “أسوشـيتد  وكالـة  نقلتـه  مـا 
الزعيـم  “هـذا  مضيًفـا  األمريكيـة، 

موجـوًدا". يعـد  مل  اإلرهـايب 
عضـو مجلـس اإلفتـاء األعـى، ورئيـس 

املجلـس الرعـي يف “تحريـر الشـام”، 
اللـه  عبـد  )أبـو  عطـون  الرحيـم  عبـد 
الشـيخ  اللـه  “رحـم  كتـب،  الشـامي(، 
أميـن الظواهـري وتقبلـه، ورفـع درجته 
يف املهديـن، وأسـكنه الفـردوس األعى 
والشـهداء  والصديقـن  النبيـن  مـع 

رفيًقـا". أولئـك  وحسـن  والصالحـن، 
ووصـف عطـون الظواهـري بأنـه رجل 
يف  وجاهـد”  وقـاوم  وقاتـل  “صـاول 
سـبيل دينـه نصـف قـرن أو يزيـد، وأنه 
“ُسـجن وُعـذب وأوذي وهاجـر وُهّجـر 

وصـرب".
القيـادي العسـكري يف “الهيئة”، ميرس 
بن عـي الجبـوري )الهـراري( املعروف 
بـ”أبـو ماريـا القحطـاين”، كتـب أيًضا 

أبيـات شـعر بعـد الكشـف عـن مقتـل 
يجزعـون  “ال  فيهـا،  قـال  الظواهـري 
إذا املنيـة قـد دهـت، وقضـاء رب املـوت 
حـاك نسـيجه، فالقتـل يف عـرف العدو 
خسـارة، وبعرفنـا فشـهادة محجوجة".

ووصف القيـادي التونـي يف “تحرير 
الشـام”، عبـد الرحمـن اإلدريـي، أمين 
جبـال  مـن  “جبـل  بأنـه  الظواهـري، 
سـيذكرهم  الذيـن  والتضحيـة  الّصمـود 

التاريـخ جيـًا بعـد جيـل".

أمريكا غائبة عن البيانات
يف  املتخصـص  السـوري  الباحـث 
الحـركات الدينيـة الدكتـور عبـد الرحمن 
عنـب  إىل  حديـث  يف  أوضـح  الحـاج، 

بلـدي، أن البيانـات أو كلـامت التعزيـة 
التـي قيلت من قبـل القـادة يف “تحرير 
وال  تريًحـا  ال  تتضمـن  مل  الشـام”، 
تلميًحـا أي إشـارة إىل الجهـة الفاعلـة، 
مشـريًا إىل الواليـات املتحـدة األمريكية.

وهـذا مـؤرش، بحسـب الدكتـور الحاج، 
بالنسـبة  عـى وجـود خطـوط حمـراء 
النـرة  )جبهـة  الشـام”  لـ”تحريـر 
ومأخـوذة  راسـخة  أصبحـت  سـابًقا(، 
قضيـة  أن  رغـم  االعتبـار،  بعـن 
زعيـم  اغتيـال  أو  مقتـل  قضيـة  مثـل 
بالنسـبة  يعتـرب  “القاعـدة”،  تنظيـم 
لـ”الجهاديـن السـلفين” حدثًـا كبـريًا 
أو  تجـاوزه  جـًدا  الصعـب  ومـن  جـًدا، 

إهاملـه.

تدريبات "إنزال" 
في سوريا بإشراف روسي.. 

إثبات وجود 
أم حقل تجارب

التعزية بالظواهري..
 تحول سياسي لـ”تحرير الشام” أم ارتباط بـ”الجهادية”؟

https://www.enabbaladi.net/archives/596623
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أخبار سورياأخبار سوريا

اإلنـزاالت الجويـة ميكـن أن تُنفـذ باملظـات أو بإنـزال جـوي عرب 
الحوامـات، ويتـم "إبـرار" ونـزول القـوات الخاصة مـن الحوامة 

دون اسـتخدام املظـات.
يُنفذ اإلنزال خلف خطوط قوات الطرف اآلخر، والغاية منه:

-1 تدمـر مقـار قيـادة الطـرف اآلخـر والسـيطرة عليهـا، لخلـق 
البلبلـة واالرتبـاك.

-2 االسـتياء عـى خط مناسـب بالعمـق، لترسيع وتـرة هجوم 
القـوات املهاجمة مـن الجبهة. 

-3 االسـتياء عـى عقـد املواصات بعمـق وخلف خطـوط الطرف 
اآلخـر، لتدمر ومنع وصـول اإلمـدادات والدعم للقـوات املهاجمة.

العقيد يف "الجيش الوطني السوري" أحمد الكردي

سـيطرة "قسد"، شـامل رشقي سـوريا، 
القليلـة  األسـابيع  خـال  ملؤازرتهـا، 

. ضية ملا ا
وهناك أيًضـا تحركات روسـية جوية يف 
املنطقـة، منها وصـول معدات عسـكرية 
حربية ورسب من سـت طائرات مروحية، 
إىل  حربيتـن،  طائرتـن  إىل  باإلضافـة 
شـامل  الـدويل  "القامشـي"  مطـار 
رشقي سـوريا، يف 27 من أيـار املايض.
ويـرى املحلل األسـعد أن هـذه التدريبات 
تتناسـب بالكامـل مـع املعركـة شـاميل 
املعركـة  طريقـة  وأن  سـوريا،  ورشقـي 
املقبلـة تتطلّـب هـذا النوع مـن العمليات 
املظليـة التـي ترتكز عـى اإلنـزال خلف 
خطـوط قـوات الطـرف اآلخـر، مشـريًا 
إىل أن القـوات الروسـية أرسـلت عنارص 
إنزال مظـي روسـين ووضعتهم رشقي 

. يا سور
ويف 4 من متوز املايض، أرسـلت روسـيا 
تعزيـزات عسـكرية مـن فرقـة املظليـن 
سـوريا،  رشقـي  شـامل  القامشـي  إىل 
وصلـت إىل أكر مـن 500 جندي مظي 

رويس.
وأضـاف املحلـل العسـكري أن املنطقـة 
الجغرافيـة التـي يجـري العمـل بهـا يف 
اإلنـزال  عمليـات  ملثـل  مهيّـأة  سـوريا، 
منهـا  القـوات،  املظـي خلـف خطـوط 
السـوري"،  الوطنـي  "الجيـش  جبهـة 
كونهـا تقاتـل ضمـن جبهـة عريضـة أو 
طويلـة، تشـمل ريفـي حلـب الشـاميل 

العـن وتـل  والرقـي، ومدينتـي رأس 
أبيـض شـامل رشقـي سـوريا.

الرائـد  العسـكري  املحلـل  جهتـه،  مـن 
طـارق حـاج بكـري، شـّكك بقيمـة هذه 
التدريبـات، واعتربهـا مكـررة ودوريـة، 
مشـريًا إىل أنها مجرد تدريبـات تكتيكية 
يسـتطيع  وال  تؤخـر"،  وال  تقـدم  "ال 
النظـام اسـتخدامها للقيـام بـأي عمـل 
سـيطرة  مناطـق  يف  سـواء  عسـكري، 
فصائـل املعارضـة، أو حتـى يف مناطـق 

سـيطرة "قسـد".
ويـرى حـاج بكـري، يف مداخلـة أجراها 
مـع عنـب بلـدي، أن النظـام السـوري ال 
ميلـك القـوة أو املقـدرة سـواء التكتيكية 
أو العسـكرية أو الفرديـة، عـى تنفيذ أي 
عمـل عسـكري دون دعـم أو توجيـه من 
الحلفـاء، أبـرزه الدعـم الجـوي مـن قبل 
الـروس، وال ميكـن لطائراتـه أن تحلّـق 
يف الشـامل السـوري ألنهـا سـتتعرض 
للخطـر، رغم التدريبـات املظلية بإرشاف 

رويس.
الطائـرات  اسـتخدام  جـرى  حـال  ويف 
الروسـية يف عمليـات كهذه، فهـذا يعني 
دخـول روسـيا الحـرب بشـكل مبـارش 
ضـد القـوات الركيـة الداعمـة للفصائل 
الـذي  الباحـث  بحسـب  املنطقـة،  يف 

اسـتبعد حـدوث مثـل هـذا األمـر.
واسـتبعد العقيد يف "الجيـش الوطني" 
أحمـد الكـردي، أن متلـك قـوات النظـام 
سـواء  كهـذه  مهـام  لتنفيـذ  الجـرأة 

مبفردهـا أو حتـى بالتعاون مـع الروس، 
ألن أضعـف مرحلـة متـر فيهـا القـوات 
املنفـذة لإلنـزاالت الجويـة هـي لحظـة 
"اإلبـرار" )وصـول القـوة الجويـة إىل 

األرض(.
وأوضـح العقيد لعنب بلـدي، أن صعوبة 
التنفيـذ تتعلـق بتأهـب القـوات املدافعة 
العمليـات،  تجهيـز مـرسح  مـن خـال 
وإعدادهـا خطـة خاصـة بالقضـاء عى 
مشـريًا  املحتملـة،  الجويـة  اإلنـزاالت 
إىل وجـود خطـة خاصـة لـدى القـوات 
تُسـمى  املرابطـة(،  )القـوات  املدافعـة 
خطـة وخريطـة "القضاء عـى اإلنزاالت 

املعاديـة".  الجويـة 
العمليـات،  قـادة  الخطـة  هـذه  ويُعـد 
االحتـامالت  جميـع  فيهـا  ويوضـع 
أن  التـي يحتمـل  واملناطـق مـن األرض 
ينفـذ العدو إنـزااًل جويًـا عليهـا، وتُحدد 
القـوة املدافعـة واملركزيـات األقـرب لكل 
منطقـة من أجـل التحـرك باتجـاه مكان 
اإلنـزال الجـوي، بحسـب العقيـد أحمـد 

الكـردي.

التدريبات مستمرة
عسـكريًا  تدخلهـا  بعـد  روسـيا  عملـت 
إىل جانـب النظـام يف سـوريا، أواخـر 
قواتـه  تأهيـل  عـى   ،2015 أيلـول 
وتدريبهـا، وخصوًصـا تدريـب "قـوات 
النمـر" بقيـادة سـهيل الحسـن، الـذي 
الروسـية بوسـام  الدفـاع  كرمتـه وزارة 

"الشـجاعة" عـام 2016، عازية ذلك إىل 
محاربتـه تنظيم "الدولة اإلسـامية" يف 

ريـف حـامة الشـاميل.
إىل  اسـمها  النمـر"  "قـوات  وغـرّيت 
مكافحـة  خاصـة-  مهـام   25 "الفرقـة 
وتداولـت   ،2019 آب  يف  اإلرهـاب"، 
صفحـات ووسـائل إعاميـة خـرب تغيري 
اسـم القـوات التـي تشـارك يف عمليـات 
النظـام العسـكرية بإدلب وريـف حامة، 
بتوجيهـات مـن رئيـس النظـام، بشـار 

األسـد.
وتعتـرب "قـوات النمـر" من امليليشـيات 
األكـر فاعليـة إىل جانـب قـوات النظام 
الرسـمية، وُعرفت يف عملياتها العسكرية 

باتبـاع سياسـة األرض املحروقة.
كـام اعتمـد عليهـا النظـام السـوري يف 
عـدة مناطـق سـورية، بـدًءا مـن مدينة 
مـورك بريـف حـامة وصـواًل إىل مدينة 
تدمـر بريـف حمـص الرقـي، لتنتقـل 
بعدهـا إىل مدينـة حلـب، وفيـام بعد إىل 
الرقـي  والقلمـون  الرقيـة  الغوطـة 

ومحافظتـي درعـا والقنيطـرة.
وتسـتفيد روسـيا، عادة، مـن التدريبات 
يف  الحقيقيـة  القتاليـة  والعمليـات 
سـوريا، خصوًصـا يف تجريـب أسـلحة 
جديـدة، وشـمل تدريـب الـروس لقوات 
)الربيـة  القـوات  مختلـف  النظـام 
مختلـف  عـى  والجويـة(،  والبحريـة 
األسـلحة، إضافـة إىل تكتيـكات التعامل 

الهجـامت. وصـد 

الحملـة  انتهـاء  منـذ  روسـيا  وتسـعى 
مناطـق  عـى  األخـرية  العسـكرية 
منـذ  توقفـت  التـي  السـوري،  الشـامل 
إىل   ،2020 عـام  مـن  األوىل  األشـهر 
تغيـري صبغـة "الفرقـة 25" مـن صفـة 
امليليشـيا التـي أُسسـت عليهـا، إىل صفة 
الفرقـة العسـكرية املنظمـة، مـن خـال 
ورفـع  التنظيميـة،  هيكليتهـا  إعـادة 
مسـتوى ضباطهـا وعنارصها عـرب هذه 

التدريبـات.

السـلفين”  “الجهاديـن  أن  شـك  وال 
قّدمـوا  الذيـن  القـادة  أن  سـيلحظون 
عـى  يشـريوا  مل  التعزيـة،  بيانـات 
بحسـب  الفاعلـة،  الجهـة  إىل  اإلطـاق 

الحـاج. الدكتـور 
“الجـوالين” صامـت.. “الهيئـة” تحـت 

ملجهر ا
غـاب التعليق الرسـمي من قبـل” تحرير 
محمـد  “أبـو  العـام  وقائدهـا  الشـام” 
الظواهـري،  مقتـل  عـى  الجـوالين” 
كـام كان معهـوًدا بتفاعلهـا مـع قضايـا 
تخـص “الجهاديـن”، أو أحـداث تتعلق 
بشـخصيات “جهاديـة” تتمتـع برمزيـة 
معيّنـة بالنسـبة للتنظيـامت “الجهاديـة 

"القاعـدة". وخصوًصـا  السـلفية” 
املتخصـص  السـوري  الباحـث  ويـرى 
تعليـق  عـدم  أن  الدينيـة،  الحـركات  يف 
“الجـوالين” مؤرش آخـر عى أنـه التزام 
منـه بالخـط الجديد الذي رسـمه لنفسـه 
يف منطقـة شـامل غريب سـوريا، وأيًضا 

يف عاقتـه بالتنظيـامت “الجهاديـة".
وأضـاف الدكتـور الحـاج أن “الجوالين” 
الشـام”  “تحريـر  ورشعيـي  وقياديـي 
ميتلكـون تقديـرًا بأن كل الجهـات تراقب 

لذلـك  وكامهـم،  وترفاتهـم  أداءهـم 
كانـت كلامتهـم متحفظـة.

التحـول يف  البيانـات إىل  وتشـري هـذه 
وعاقاتهـا  الشـام”،  “تحريـر  سياسـة 
كونهـا  مـن  أكـر  الجديـدة،  السياسـية 
إشـارة إىل بقـاء روابطها مـع التنظيامت 
مـع  خـاص  وبشـكل  “الجهاديـة”، 

الحـاج. الباحـث  بحسـب  “القاعـدة”، 

ال تأثير سلبي على “تحرير الشام”
ويـرى الدكتـور الحـاج أن “الجـوالين” 
األرض،  عـى  مصداقيـة  أثبـت  مـا  إذا 
شـخص  إىل  فعـي  بشـكل  سـيتحول 
مرغـوب فيـه، وأيًضـا مسـألة إزالته من 

وشـيكة. سـتكون  “اإلرهـاب”  قوائـم 
مـع  منهجيـة  عاقـة  وجـود  مـؤرشات 
“الجهاديـن” من خال بيانـات التعزية 
بحسـب  كبـري،  تأثـري  ذات  تكـون  لـن 
الباحـث الحـاج، ألن البيانـات متحفظة، 
الكاسـيي”  “العـدو  إىل  تُـر  ومل 
بالنسـبة لـ”السـلفية الجهاديـة”، وهـو 

األمريكيـة. الواليـات 
يقدمهـا  التـي  الخدمـات  أن  كـام 
مـن  الواضـح  وموقفـه  “الجـوالين” 

مـن  التخلـص  يف  ودوره  “القاعـدة” 
العامليـة يف سـوريا  الجهاديـة  الشـبكة 

حـارضة. األجانـب  املقاتلـن  أو 
التنظيـامت  الشـام”  “تحريـر  وقاتلـت 
ينتمـون  أو  يتبعـون  الذيـن  واألفـراد 
لتنظيـم “القاعـدة”، كـام ضيّقـت عـى 
املقاتلـن األجانـب، ورغـم نفيهـا وجود 
املهاجريـن،  تجـاه  ممنهجـة  سياسـة 
صـف  يف  يزالـون  “ال  أنهـم  معتـربة 
الثـورة ومع مروعهـا ومـع قيادتها”، 
فإنهـا ُمتهمـة بالتضييق عليهـم، وعملت 
عـى بسـط سـيطرتها مـن خـال حـل 
بعـض الفصائـل وإزاحتهـا، ومصـادرة 
أسـلحتها، وإجبارهـا عـى التـاميش مع 

. سياسـتها

مـن   25 يف  “الهيئـة”،  شـّنت  كـام 
عسـكرية  حملـة   ،2021 األول  تريـن 
“جهاديـة”  لفصائـل  مقـرات  عـى 
يعتـرب  الاذقيـة،  ريـف  يف  أجنبيـة 
أكربهـا فصيـل “جنـود الشـام” بقيادة 
طالبتـه  الـذي  الشيشـاين”،  “مسـلم 
األرايض  مبغـادرة  سـابًقا  “الهيئـة” 

األجانـب. مقاتليـه  مـع  السـورية 

النظام السوري ال يملك القوة 
أو المقدرة سواء التكتيكية أو 

العسكرية أو الفردية، على تنفيذ 
أي عمل عسكري دون دعم أو 
توجيه من الحلفاء، أبرزه الدعم 

الجوي من قبل الروس، وال يمكن 
لطائراته أن تحّلق في الشمال 

السوري ألنها ستتعرض للخطر، رغم 
التدريبات المظلية بإشراف روسي.

سهيل الحسن برفقة عناصر من القوات الخاصة على متن طائرة في أثناء تدريبات عسكرية للنظام مع قوات روسية على إنزال مظلي _ 30 من آذار 2022 )زفيزدا(
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تقارير المراسلين

عنب بلدي- إدلب     

تتواصـل شـكاوى األهـايل مـن معمـل 
سـكر تـل سـلحب يف ريـف محافظـة 
التـي  السـلبية  اآلثـار  جـراء  حـامة، 
يخلّفهـا املعمـل عى القطاعـن، الزراعي 
والحيـواين املرتبـط بالـروة السـمكية.
املاضيـة،  القليلـة  األيـام  مـدار  وعـى 
تصاعـدت حـدة الشـكاوى والتجاذبـات 
التـي  الفـوىض والتلـوث  بسـبب حالـة 
خلّفتهـا إعـادة تشـغيل معمـل سـكر تل 
سـلحب، بعد إغاق اسـتمر سـبع سنوات 
تقريبًـا، إىل جانـب نفـوق كميـات كبرية 
مـن األسـامك متأثـرة مبخلّفـات املعمـل 

التـي تصـب يف نهـر "العـايص". 
عبـد املعـن املـري )45 سـنة(، مزارع 
قريـة قـرب  أهـايل  وصيـاد سـمك مـن 
فضـة يف سـهل الغـاب التابـع ملحافظة 
حـامة، أشـار لعنـب بلـدي إىل أن ميـاه 
املعمـل التي تصـب يف نهـر "العايص" 
تسـبب كوارث بالنسـبة للروة السمكية، 
كـام أن آثارها تبقى يف النهر لنحو شـهر 
ونصـف عـى األقل، مـا يدفـع الفاحن 
إليقـاف عمليـات الـري خوفًا مـن تعفن 

النباتات. جـذور 
فرعـن  وجـود  إىل  لفـت  املعـن  عبـد 
للنهر، أحدهـام مير من منطقـة الريعة 
والتوينـي والحويـز، وهـو الفـرع الذي 
تصـب بـه امليـاه امللوثـة التـي يخلّفهـا 
املعمل، مـروًرا بقريتي الحاكـورة وخربة 

الناقـوس.
مـع  الفاحـن  معانـاة  عمـر  وحـول 
أن  املـري  املعـن  عبـد  بـّن  املعمـل، 
إىل  مشـريًا  جديـدة،  ليسـت  القضيـة 
الزراعـة  وزارة  ملراجعـة  وفـود  تشـكيل 
يف حكومة النظـام قبل الثـورة، للحديث 
عـن األرضار التـي يخلّفها معمل السـكر، 
واألسـامك  املزارعـن،  عـى  وتأثرياتهـا 
التـي متـوت كليًـا بصغارهـا وبيوضها، 
مـا يسـبب رائحـة عفونـة متتـد ملسـافة 
عـدة كيلومـرات بعد نفوق السـمك، لكن 

ملموسـة.  نتيجـة  دون 
وتتغـذى أرايض بعـض القـرى املجاورة 
للمعمـل عـى مياه سـد "أفاميـا"، وهي 
مياه مناسـبة لسـقاية املحاصيـل مقارنة 

مبخلّفـات املعمـل، بينـام تضطـر قـرى 
التـي  امللوثـة  امليـاه  السـتعامل  أخـرى 
يجـري إطاقهـا مرتـن سـنويًا، تقيض 
أمـا  السـمكية،  الـروة  عـى  أوالهـام 
الثانيـة فتـأيت عـى حيـاة كل الكائنات 

الحيـة يف النهـر.

تحذيرات
عنـب بلـدي رصدت عـرب مراسـلها الذي 
كميـات  "العـايص"،  نهـر  مجـرى  زار 
كبـرية مـن األسـامك النافقة جـراء تدفق 

نواتـج التصنيـع يف النهـر. 
متفاوتـة  أسـامكًا  الصـور  وأظهـرت 
سـطح  عـى  وطافيـة  نافقـة  األحجـام 
املـاء أيًضا، عـى امتداد مسـافات طويلة 
ضمـن ميـاه النهـر، جـراء التلـوث الذي 

تسـببه نواتـج معمـل السـكر.
مـن جهتهـا، حـذرت حكومـة "اإلنقاذ" 
مـن تناول األسـامك التي نفقـت بالتلوث، 
إىل جانـب رضورة اإلعـام عـن كل مـن 
يبيعهـا التخاذ اإلجـراءات الازمـة، وفق 
التعميـم الصـادر عـن وزارة الصحة يف 
"الحكومـة"، مشـرية يف الوقـت نفسـه 
إىل ظهـور حـاالت تسـمم بـن األهـايل 
املناطـق  يف  األسـامك  تنـاول  بسـبب 

"املحـررة".

الحكومة ال تكترث
ونقلـت جريـدة "الوطـن" املحليـة، يف 
26 مـن متـوز املـايض، شـكاوى بعض 
نواتـج  تدفـق  بسـبب  املنطقـة،  أهـايل 
تصنيـع الشـمندر السـكري يف مجـرى 
نهـر "العـايص"، واملصـارف الزراعيـة 
وقنـوات الـري يف املنطقـة، إىل جانـب 
تلـوث البيئـة بالروائـح الكريهـة املنبعثة 

عـى امتـداد مسـاحات واسـعة.
الـروة  كـام أشـار األهـايل إىل تهديـد 
يف  تعيـش  التـي  الطبيعيـة  السـمكية 
األرايض  وتهديـد  املائيـة،  املسـطحات 
بالتلـوث  الصيفـي  بالخضـار  املزروعـة 

الشـديد.
الصحيفـة،  وفـق  األهـايل،  وناشـد 
ملعالجـة  بالتدخـل  املعنيـة"  "الجهـات 
الصناعيـة،  الزراعيـة  البيئيـة  املشـكلة 
مشـريين إىل سـكوت هـذه الجهـات عن 

والبـر. بالبيئـة  املـرّض  التلـوث 
هـذه االنتقـادات قابلهـا مسـؤول لـدى 
النظـام بانتقـادات مضـادة، إذ قال مدير 
اإلنتـاج النبـايت يف الهيئة العامـة إلدارة 
تطويـر الغـاب، وفيـق زروف، رًدا عـى 
انتقـادات للمعمل بسـبب انبعـاث روائح 
كريهـة، إن الركـة كانـت تصنـع 650 
ألـف طـن مـن الشـمندر، وتسـتمر فرة 
التشـغيل ثاثـة أشـهر، والروائـح متـأ 
سـهل الغـاب لنفـس األسـباب يف تلـك 

. لفرة ا
وأضـاف زروف، وفـق ما نقلتـه صحيفة 
آب  مـن   2 يف  الحكوميـة،  "تريـن" 
الحـايل، أن أحـًدا مل يكـن يريـد الحديث 
إثـارة  البعـض  أراد  اليـوم  لكـن  عنهـا، 
املوضـوع، بينـام مل يرد أحـد يف املايض 

القضية. طـرح 
كـام شـدد مدير اإلنتـاج النبـايت عى أن 
عمليـة التصنيـع مسـتمرة، وأن الكميات 
املسـلمة بلغـت حـوايل 30 ألـف طن من 
الشـمندر السـكري، مشـريًا إىل أن فـرة 

التشـغيل مل تعـد طويلة.

نسبة ملوثات عالية
املهنـدس الزراعـي أنـس أبـو طربـوش، 
بـّن لعنب بلـدي أن ميـاه معمل السـكر 
تحتـوي نسـب عاليـة مـن امللوثـات، وال 
سـيام عند بداية التشـغيل، وخـال إجراء 
عمليات الغسـل للمبـادالت أو املبخرات أو 

املراجل.
أبـو طربوش أشـار إىل عمليـات التجهيز 
غسـل  مـن  الشـمندر  يتطلبهـا  التـي 
التـي  األمـور  مـن  وغريهـا  وتخمـري، 
مـع  أكـرب  مبهنيـة  التعامـل  تسـتوجب 
مـن  املحصـول  تسـلّم  بعـد  املوضـوع 

املواطـن.
مـن  كيامويـة،  مـواد  تُسـتخدم  كـام 
ضمنهـا عنـر الكربيـت، الـذي يعتـرب 
مـن العنـارص السـامة إذا زادت الكميـة 
املنطقـة  يجعـل  مـا  معـّن،  حـد  عـى 
يف  األكسـجن  تشـكل  ومينـع  عازلـة، 
املـكان، مـا يقيض عـى حيـاة الكائنات 

املائيـة.
وتطويـر  إلدارة  العامـة  الهيئـة  مديـر 
أوضـح  عليـوي،  مصطفـى  الغـاب، 

لـ"الوطـن" يف 26 من متوز املايض، أن 
عـدًدا مـن األسـامك يف موقـع تـل الغار 
نافقـة، خـال  أنهـا  تبـّن  التـن  وتـل 
 ،"B" زيارة أجراهـا مؤخـرًا إىل املرف

"العـايص". عـن  املتفـرع 
معمل السـّكر يف تل سـلحب عـاد للعمل 
يف متـوز املـايض، بعد إعـان مبكر عن 
العـودة، يف نيسـان املايض، عى لسـان 
مديـر املؤسسـة العامـة للسـكر، سـعد 
الديـن العـي، إثـر توقـف اسـتمر منـذ 

عـام 2015.
هـذا التوقـف بـرره العـي بعـدم وجود 
تراجـع  بسـبب  اقتصاديـة،  جـدوى 

زراعـة الشـمندر، وقلـة اإلنتاج، مـا أدى 
اللجنـة  قبـل  مـن  الزراعـة  إيقـاف  إىل 

املاضيـن. للموسـمن  االقتصاديـة 
ومـن املقـرر أن تبلـغ الطاقـة التصنيعية 
يف املعمـل 3800 طـن شـمندر سـكري 
يوميًـا، ينتـج عنهـا نحـو 16 ألـف طـن 
سـكر أبيـض، خـال الـدورة التصنيعية 
التـي بـدأت يف متوز، وتنتهـي خال 40 

. ًما يو

--
شـارك يف إعـداد هذه املادة مراسـل عنب 

بلـدي يف إدلب إياد عبـد الجواد 

الحكومة ال تكترث

فات "سكر سلحب" تقتل األسماك وتدّمر الزراعة.. 
ّ

مخل

أسماك نافقة في مجرى العاصي متأثرة بمخلفات معمل سكر تل سلحب التي تصب في النهر - آب 2022 )عنب بلدي(

أسماك نافقة في مجرى العاصي متأثرة بمخلفات معمل سكر تل سلحب التي تصب في النهر - آب 2022 )عنب بلدي(
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عنب بلدي- الرقة     

عمليـة  أي  حـدوث  احتامليـة  تشـّكل 
سـوريا،  رشقـي  شـامل  يف  عسـكرية 
تحمـل يف طياتهـا تغيـريًا سياسـيًا يف 
املنطقة، بيئة خصبة النتشـار الشـائعات 
واألخبـار املغلوطـة عـن طبيعـة العملية 
العسـكرية وتوقيتها وخطورتهـا وآثارها 
عـى  واملعيشـية  واالجتامعيـة  األمنيـة 
اهتـامم  ظـل  يف  خصوًصـا  األهـايل، 
بهـذه  املتصلـة  باملعلومـات  معظمهـم 
بشـكل  يؤثـر  الـذي  األمـر  األخبـار، 
مبـارش عـى قراراتهـم اليوميـة وترتيب 

مصريهـم.
تسـبب الشـائعات الهلـع والخـوف لدى 
السـكان، وسـط تحميل "اإلدارة الذاتية" 
العاملـة يف املنطقـة مسـؤولية مواجهـة 

تلـك املعلومـات املضللة.

لماذا تنتشر الشائعات
يعترب الناشـط املدين عـامد درويش )32 
عاًمـا(، املقيـم يف مدينـة الرقـة شـامل 
رشقي سـوريا، قلـة ثقة األفراد بالسـلطة 
الحاكمـة، السـبب الرئيـس وراء انتشـار 
الشـائعات يف مدينتـه ومناطـق أخـرى 
من شـامل رشقي سـوريا، حيث تسـيطر 
عسـكريًا "قـوات سـوريا الدميقراطيـة" 

)قسد(.
وقـال الناشـط املـدين لعنـب بلـدي، إن 
"الخـوف مـن السـلطة وعدم الثقـة بها، 
وتخبّـط تلـك السـلطة بقراراتهـا، يعزز 
انتشـار الشـائعات يف مناطقها، ال سيام 
واألمنيـة  السياسـية  باألمـور  املرتبطـة 
بشـكل  السـكان  بحيـاة  تتصـل  التـي 

مبـارش".
ويف اسـتطاع رأي أجرتـه عنـب بلـدي 
يف مدينة الرقة، سـألت فيه 15 شـخًصا، 
أجمـع معظمهم عى أن معّدل الشـائعات 
يزيـد يف املدينـة حـول املواضيـع التـي 

تتعلـق باألمـور األمنية والسياسـية.
معظـم  فـإن  لاسـتطاع،  ووفًقـا 
الشـائعات تتحـدث بالدرجـة األوىل عـن 
دخـول النظـام السـوري إىل املنطقة، أو 
إطـاق حمـات التجنيـد اإلجبـاري مـن 
أمنيـة  حمـات  وتنفيـذ  "قسـد"،  قبـل 
انقطـاع  ذلـك عـى  ليؤثـر  واعتقـاالت، 

املحروقـات. أو  الغذائيـة  املـواد 

تعدد جهات السيطرة
مشـهد  صـار   ،2018 عـام  مطلـع  يف 
سـوريا  رشقـي  شـامل  يف  السـيطرة 
إىل  تنتمـي  التـي  الجهـات  متعـدد 
مرجعيـات عسـكرية وسياسـية مختلفة، 
مـن  املدعومـة  "قسـد"،  تسـيطر  إذ 
عـى  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات 
مـن  "الفـرات"  نهـر  رشق  مناطـق 
الحـدود الركيـة إىل الحـدود العراقيـة 

. رشقًـا
السـوري  النظـام  قـوات  تسـيطر  كـام 
املنطقـة  عـى  اإليرانيـة  وامليليشـيات 
مـن  "الفـرات"  نهـر  جنـوب  الواقعـة 
بعـض  مـع  البوكـامل،  إىل  منبـج 
النتـوءات شـامل النهـر، وتحافـظ عى 
وجـود لهـا يف مركـز مدينتي الحسـكة 

لقامشـي. وا
"الدولـة  تنظيـم  خايـا  تـزال  وال 
اإلسـامية" تنشـط يف مناطـق متفرقـة 
بالصحـراء، شـامل النهـر عـى الحدود 
مبحـاذاة  النهـر  وجنـوب  العراقيـة، 

النظـام. سـيطرة 
يـرى الناشـط املـدين فادي حسـن )33 
عاًمـا(، املقيـم يف الرقـة، أن مـن أحـد 
األسـباب الرئيسـة وراء انتشار الشائعات 
يف املدينـة، هـو تعـدد جهات السـيطرة 
عليهـا خال فـرة زمنية ميكـن وصفها 

تاريخيًا. بالقصـرية 
العسـكرية  األطـراف  "طموحـات 
نـر  إىل  الحاجـة  تـربز  املتداخلـة 
الشـائعات التـي ترض بالطـرف اآلخر"، 
وفـق مـا ذكـره الناشـط حسـن لعنـب 
إىل  تتطلـع  األطـراف  فجميـع  بلـدي، 
املنطقـة، "ويف  بسـط سـيطرتها عـى 
حـال مل يكن هناك أي عمليات عسـكرية، 
بإمـكان تلـك القـوى اللعـب بورقة نر 
الشـائعة إلحداث حـرب نفسـية تُضعف 
هيمنـة الطـرف اآلخـر عـى منطقتـه".
تؤثـر  الشـائعات  أن  الناشـط  وأوضـح 
سـلبًا عـى حياة السـكان واسـتقرارهم، 
داخـل  سـلبية  نفسـية  آثـاًرا  وتخلـق 
السـيايس  التوتـر  وتعـزز  املجتمـع، 
والعسـكري الـذي تعيشـه املنطقـة منذ 
إربـاك  بإمكانـه  الـذي  األمـر  سـنوات، 
قدرتهـا  تفقـد  إذ  املسـيطرة،  السـلطة 
عـى خلـق بيئـة آمنة تعـزز بهـا حكمها 

وترعنـه.

وميلك عـدة ناشـطن محليـن صفحات 
إخباريـة عـرب "فيس بـوك"، مـن بينهم 
الناشـط فـادي حسـن، الذي قـال، "ترد 
عـرات  يوميًـا  الصفحـة  بريـد  عـى 
الرسـائل التـي تحمـل معلومـات مضللة 
وكاذبـة، هدفهـا إحـداث قلـق بقريـة ما 
أو منطقـة معيّنـة ملصلحـة طـرف مـن 
األطـراف"، وعنـد رفـض نرهـا يُتهـم 

الناشـط بالخيانـة.
سـيطرة  عـن  الرقـة  مدينـة  وخرجـت 
 ،2013 عـام  آذار  يف  السـوري  النظـام 
وسـيطرت عليهـا فصائـل مـن املعارضة 
السـورية، ومـن ثـم خضعـت لسـيطرة 
تنظيـم "الدولـة اإلسـامية" مـن العـام 
2014 حتـى أواخـر العـام 2017 حيـث 

دخلتهـا "قسـد".

ال هوية وطنية موحدة
املحمـد،  عـي  النفـي  املرشـد  اعتـرب 
سـكان  أن  الرقـة،  مدينـة  يف  املقيـم 
وطنيـة  هويـة  "بـا  صـاروا  املدينـة 
مفـكك  مجتمـع  يف  يعيشـون  موحـدة، 
فكريًـا وسياسـيًا واجتامعيًـا، وهـو مـا 
يخلـق جـًوا مامئًـا إلحـداث الشـائعات 

ونرهـا".
وقال املرشـد النفي لعنـب بلدي، "حن 
ال ميلـك املجتمـع منهًجا فكريًا وسياسـيًا 
موحـًدا، يكون من الصعـب مواجهة نر 
الشـائعات بشـكل قانـوين، وبالتايل من 
السـهل نـر الشـائعات، خصوًصـا تلك 
التـي تتضّمن خطابًـا لكراهيـة مجموعة 
الحالـة  هـذه  معيّنـة"، ويف  أو عشـرية 
تتحـول الشـائعة إىل "أداة إلقصاء األفراد 

والتحريـض عليهـم بشـكل ممنهج".
ويـرى املرشـد النفـي أن الحـل األمثـل 
يف  املجتمعـي  التخبـط  حالـة  إلنهـاء 
مناطـق شـامل رشقـي سـوريا عموًمـا، 
والرقـة خصوًصـا، ومـا ينتـج عنهـا من 
ظواهـر اجتامعية سـلبية ومنها انتشـار 
ثقـايف  وعـي  "خلـق  هـو  الشـائعات، 
موحـد وفًقـا ملناهـج وخطـط مدروسـة 
للتعامـل مـع الشـعوب التـي تعـاين من 

األزمـات والحـروب"، عـى حـد قولـه.

القانون غائب
أو  الذاتيـة"  مل تتطـرق قوانـن "اإلدارة 
الخـاص  االجتامعـي"  العقـد  "ميثـاق 

تجرميهـا،  أو  الشـائعات  بهـا ملصطلـح 
عـى اعتبـار أنهـا تنـدرج ضمـن أدوات 
لنـر  السـلبي  والتنميـط  التحريـض 
التـي  املنطقـة  يف  الكراهيـة  خطـاب 
متتاز بتنـوع ثقايف واجتامعـي وقومي، 
وبالتـايل، قد تسـتهدف مجتمًعـا بعينه، 

أو إحـدى رشائـح ذلـك املجتمـع.
الـرايض،  اللـه  عبـد  الحقوقـي  واعتـرب 
املقيـم يف الرقـة، أن مـن واجـب "اإلدارة 
السـلطة  أنهـا  اعتبـار  عـى  الذاتيـة"، 
واسـعة  ومناطـق  الرقـة  يف  الحاكمـة 
يف شـامل رشقـي سـوريا خـال الوقت 
وتريعـات  قوانـن  إحـداث  الحـايل، 
الشـائعات  مرّوجـي  تاحـق  وأجهـزة 
تلـك  تفنـد  األقـل  عـى  أو  وتعاقبهـم، 

الشـائعات.
عـدم وجـود القوانـن التـي تـردع مـن 
يتسـاهل يف نقل الشـائعات، وخصوًصا 
تلـك التي متس أمـن واسـتقرار املجتمع، 
نـر  يف  املجتمعـات  تسـاهل  إىل  أدى 
ونقـل املعلومـات املضللـة بشـكل كبـري 
وواسـع، بحسـب الحقوقي، كام أن تخي 
الصحفين والناشـطن اإلعامين  بعض 
عـن أخـاق وقواعـد مهنـة الصحافة يف 
املنطقة، أدى أيًضا إىل انتشـار اإلشـاعات 
حتـى عى الوسـائل اإلعاميـة التي متثّل 

سـلطات محلية رسـمية.
زيـدان  نفـى  املـايض،  متـوز   21 ويف 
يف  الدفـاع"  "مكتـب  رئيـس  عـايص، 
التـي  الشـائعات  الذاتيـة"،  "اإلدارة 
حملـة  إطـاق  سـبب  أن  عـن  تتحـدث 
للـزج  هـو  األخـرية  اإلجبـاري  التجنيـد 
ميكـن  التـي  الجبهـات  يف  باملقاتلـن 
أن تندلـع يف حـال شـنت تركيـا عمـًا 

"اإلدارة". ضـد  عسـكريًا 
الذاتيـة"  "اإلدارة  ملوقـع  حديـث  ويف 
الرسـمي، نفـى رئيـس "مكتـب الدفاع" 
الشـائعات التـي تتحـدث أيًضـا عـن أن 
 1980 مـن  للتجنيـد  املطلوبـة  املواليـد 
حتـى العـام 2004، معتـربًا أن وسـائل 
التواصـل االجتامعـي تداولـت معلومات 

غـري صحيحـة باملطلـق.
الذاتيـة"  "اإلدارة  يف  املسـؤول  خـروج 
إذ تكـرر  الشـائعات ليـس األول،  لنفـي 
خـروج  املاضيـة  األعـوام  خـال  كثـريًا 
مسـؤولن يف "اإلدارة" لنفـي وتكذيـب 
الشـائعات وأخبـار تداولها السـكان عرب 

التواصـل االجتامعـي. مواقـع 
ويف عام 2015، تحدثت دراسـة أمريكية 
تحمـل عنـوان “أكاذيب وأكاذيـب كريهة 
ومحتـوى ينـر برسعـة”، عـن أن عدًدا 
كبـريًا مـن وسـائل اإلعـام اإللكرونيـة 
نـر  يف  ويسـهم  الدقـة  إىل  يفتقـد 
الشـائعات، مشـرية إىل أنـه ليـس كل ما 
يُنـر عـى الشـبكة يتمتـع باملصداقية.

وقالـت الدراسـة، إن "عـدًدا كبـريًا مـن 
وسـائل اإلعـام اإللكرونيـة تسـهم يف 
الزيـارات  مـن  مزيـد  لحصـد  التضليـل 

االهتـامم". ومـن  ملواقعهـا 
وأضافـت الدراسـة التي جـرت يف معهد 
أن  الرقميـة"،  للصحافـة  سـنر  “تـاو 
وسـائل اإلعام اضطـرت ملعالجـة أخبار 
لكـن  صحتهـا،  مـن  التحقـق  يتـم  مل 
بعضهـا ترسعت يف نـر أخبـار كاذبة.

الحكومة ال تكترث

فات "سكر سلحب" تقتل األسماك وتدّمر الزراعة.. 
ّ

مخل
وراءها عوامل سياسية وأمنية 

الرقة.. "حرب نفسية" تغذيها الشائعات

)AFP( 2022 منظر جوي لساحة برج الساعة وسط مدينة الرقة شمال شرقي سوريا- 6 من كانون األول

حين ال يملك المجتمع منهًجا 
فكرًيا وسياسًيا موحًدا، يكون من 

الصعب مواجهة نشر الشائعات 
بشكل قانوني، وبالتالي من 

السهل نشر الشائعات، خصوًصا 
تلك التي تتضّمن خطاًبا لكراهية 

مجموعة أو عشيرة معّينة"، وفي 
هذه الحالة تتحول الشائعة إلى 
"أداة إلقصاء األفراد والتحريض 

عليهم بشكل ممنهج
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درعا- حليم محمد      

أظهـرت نتائج الشـهادة اإلعداديـة للعام 
الحـايل مـدى تراجـع سـويّة التعليم يف 
مـدارس التعليم األسـايس واإلعدادي يف 
منطقـة اللجـاة رشقـي محافظـة درعـا، 
جنـويب سـوريا، وسـط ارتفـاع معدالت 

الرسـوب وتـدين عامـات الطاب.
وأرجـع ناشـطون مـن سـكان املنطقـة 
هـذا الراجـع لعـدة أسـباب، منهـا قلـة 
وجود مدرّسـن للمواد األساسـية، وعدم 
اهتـامم مديريـة تربيـة درعـا مبـدارس 
منطقة اللجـاة، ما انعكس عى املسـتوى 

العـام يف الشـهادة اإلعداديـة.

نقص املدرّسن
الناشـطة رميـا العي املقيمـة يف منطقة 

اللجـاة، قالـت لعنـب بلـدي، إن النسـبة 
الكـربى يف الرسـوب كانت مبـادة اللغة 
املنطقـة  الفرنسـية، وإن أغلـب مـدارس 

تفتقـر ملـدريّس هـذه املادة.
وبعد عـام 2011، خـرست اللجاة معظم 
بسـبب  الشـباب  فئـة  مـن  مدرّسـيها 
للخدمـة  والطلـب  األمنيـة،  املاحقـات 
العسـكرية، باإلضافة إىل سـعي الشـباب 
للهجـرة، كـام يعترب معظم املدرّسـن يف 
املنطقـة مـن قاطني املناطـق األخرى يف 
محافظـة درعـا، مـا يجربهـم عـى دفع 
أماكـن  إىل  للوصـول  النقـل  مصاريـف 

. عملهم
هيـام معلمـة يف إحـدى مـدارس درعـا، 
طلبت عـدم ذكر اسـمها الكامل ألسـباب 
أمنيـة، قالـت لعنـب بلـدي، إن أي عملية 
تنقـل بـن املناطـق يف املحافظـة باتـت 

تكلّـف املدرّسـن مصاريـف إضافية، ما 
جعلهـم يرغبـون يف التدريـس مبناطـق 

نفسها. سـكنهم 
وال تـرف مديرية الربيـة يف محافظة 
عـن  إضافيـة  تعويضـات  أي  درعـا 
لقـاء  للمدرّسـن،  الشـهرية  الرواتـب 
تدريسـهم يف قـرى ومناطـق بعيدة عن 

سـكنهم. أماكـن 
وأرجعـت هيـام سـبب نقـص مـدريّس 
مـادة اللغـة الفرنسـية إللغاء قسـم اللغة 
الفرنسـية يف جامعـة "درعـا" منـذ عام 
نـدرة يف مـدريّس  إىل  أدى  مـا   ،2012

هـذه املـادة عـى مسـتوى املحافظات.
بنـر  املهتـم  بـرس"،  "اللجـاة  موقـع 
إن طـاب  قـال  اللجـاة،  أخبـار سـكان 
الشـهادة اإلعداديـة أنهوا العـام الدرايس 
بنقـص يف مـدريّس بعـض التخصصات 

والرياضيـات،  واإلنجليزيـة  كالفرنسـية 
يقـل  ال  مـا  رسـوب  املوقـع  ورصـد 
اإلنجليزيـة  اللغـة  مبـاديت   80% عـن 

والفرنسـية. 
وحول سـبب عدم توفـر املعلمن، أشـار 
املوقـع إىل أن ارتفاع أجـور النقل وتدين 
رواتب املدرّسـن، مـن أبرز أسـباب ذلك.

ووصل سـعر ليـر البنزيـن يف محافظة 
درعـا إىل نحو سـبعة آالف لرية سـورية، 
بينـام وصل سـعر لير املـازوت إىل نحو 
السـوق  يف  لـرية،  و500  آالف  خمسـة 
السـوداء، وسـط قلـة توفـر "املدعـوم" 

. منهام
وقالت الناشـطة رميا العـي لعنب بلدي، 
إن نقـص معلمـي بعـض االختصاصات 
دفـع مديري املـدارس لاسـتعانة بوكاء 
ممن يحملون الشـهادة الثانويـة، والذين 
الكافيـة  الخـربة  ميلكـون  ال  بدورهـم 

. يس ر للتد
مديرية الربية "تهمل" قطاع التعليم

اشـتىك سـكان منطقة اللجـاة من إهامل 
مديريـة الربية عمل املـدارس، من خال 
عـدم إرسـال كادر تدريـي كاٍف، وعدم 
عـن  فضـًا  املـدارس،  أعـامل  متابعـة 
عـدم إجـراء دوريـات تفتيـش ومراقبة 
ومعاقبـة إداريـة عـى التقصـري، دون 

أن تثمـر حتـى اآلن.
أن تقصـري  العـي  الناشـطة  واعتـربت 
مديريـة الربيـة هـو أحـد أهم أسـباب 
اللجـاة،  يف  الربويـة  العمليـة  فشـل 
فهـي املسـؤولة عـن تأمـن مدرسـن، 
وترميـم  الكتـب،  توفـري  وكذلـك 
دوريـة  زيـارات  وإجـراء  املـدارس، 
للتفتيـش وتقييـم عمل املدرّسـن، وهذا 
مـا مل يحصـل منذ سـيطرة النظـام عام 

.2018
وقـال أحـد الوجهـاء يف اللجـاة لعنـب 
بلـدي، طلـب عـدم ذكر اسـمه ألسـباب 
املسـؤول  الربـوي  املجمـع  إن  أمنيـة، 

عـن العمليـة الربويـة باملنطقـة مهمل، 
وال يكـرث بواقع التدريـس يف املنطقة، 
موضًحـا أنـه يسـتند إىل فرضيـة دمرت 
"منطقـة  أن  وهـي  تعليميًـا،  املنطقـة 
اللجـاة غري آمنـة"، مـا أدى إىل انتشـار 
مـع  املـدارس  داخـل  اإلداري  الفسـاد 
غيـاب الرقابة مـن قبل املديرية، بحسـب 

. ه تعبري
وال تتوفـر إحصائيـة حديثـة عـن عـدد 
فيهـا،  الطـاب  أو عـدد  اللجـاة  سـكان 
وتتناثـر عـى مسـاحتها عـرات القرى 
املوزعة بـن محافظتي درعا والسـويداء. 
ويبلـغ عـدد سـكان القـرى يف الجانـب 
إداريًـا  الواقعـة  اللجـاة،  مـن  الغـريب 
آالف  عـرة  درعـا،  محافظـة  ضمـن 
و330 نسـمة، حسـب دراسـة أُعدت لنيل 
درجة املاجسـتري يف الجغرافيـا اإلقليمية 

.2014 عـام  "دمشـق"  بجامعـة 
وكانـت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة 
الثـاين  )يونيسـف( قـّدرت، يف كانـون 
املـايض، عـدد األطفـال املحرومـن مـن 
السـنوات  خـال  سـوريا  يف  التعليـم 
مليـوين  مـن  بأكـر  األخـرية،  العـر 

طفـل. 
طفـل  مليـون   2.4 مـن  أكـر  ويوجـد 
منهـم   40% حـوايل  املدرسـة،  خـارج 
مـن الفتيـات، وفـق بيـان أممـي أشـار 
إىل ارتفـاع الرقـم بسـبب تأثـري فريوس 
“كورونـا املسـتجد” )كوفيـد- 19( ومـا 
نتـج عنـه مـن تفاقـم تعطـل التعليم يف 

سـوريا.
إىل  حديـث  وخـال  املـايض،  آذار  ويف 
إم“، لفـت رئيـس  إذاعـة “ميلـودي إف 
وزارة  يف  األسـايس”  التعليـم  “دائـرة 
السـوري،  النظـام  بحكومـة  الربيـة 
األطفـال  نسـبة  أن  إىل  ضلـي،  رامـي 
املترسبن مـن املدارس، تصـل يف بعض 
عـدد  أصـل  مـن   12% إىل  املحافظـات 

املحافظـة. طـاب 

التعليم.. 
إهمال حكومي لقرى اللجاة ورسوب بالجملة في "اإلعدادية"  

أحد المراكز االمتحانية في محافظة درعا في آب 2022 )محافظة درعا(

حمص- عروة المنذر  

فتحـت حكومـة النظـام السـوري الباب 
الراخيـص  ملنحهـم  السـورين  أمـام 
لحمـل السـاح الفـردي لفئة املسدسـات 
"مجلـس  أقـره  قانـون  مبوجـب  فقـط، 
املـايض. 28 مـن شـباط  الشـعب" يف 

جميـع  إمكانيـة  مـن  الرغـم  وعـى 
التقديـم عـى رخـص حمـل  املواطنـن 
السـاح وفًقـا للقانون، فـإن الحكومة مل 
تؤّمـن مصـادر قانونيـة للحصـول عـى 
السـاح، ومل تعمـل عى فتـح متجر تابع 

لهـا لرائـه بشـكل قانـوين.
ومل يكـن أمـام الراغبـن بـراء سـاح 
وترخيصـه خيـار غري الراء من السـوق 
"رحمـة  تحـت  جعلهـم  مـا  السـوداء، 
التجـار" الذين اسـتغلوا اإلقبـال، ورفعوا 
بشـكل  الحربيـة  املسدسـات  أسـعار 

ملحـوظ.

ما خطوات الترخيص؟
تبـدأ مرحلـة ترخيص السـاح بتسـليمه 
لقيـادة الرطـة يف املحافظة، ثـم تنظيم 
هويـة  صـورة  عـى  تحتـوي  إضبـارة 
املتقـدم وورقـة غـري محكـوم )ال حكـم 
عليـه( وسـند إقامـة، لتحـّول اإلضبـارة 
"األمـن  فـرع  إىل  الرطـة  قيـادة  مـن 
السـيايس" يف املحافظـة الـذي يحولهـا 

إقامـة  مـكان  عـن  املسـؤولة  للمفـرزة 
املتقـدم، إلجراء الدراسـة األمنيـة الازمة 

عـن مقـدم الطلـب.
وبعـد ذلـك تبـدأ عمليـة "االبتـزاز" مـن 
الطلبـات  ملقدمـي  الفـرع  عنـارص  قبـل 
بتلقـي الـرىش التـي وصلـت إىل نحـو 
رفـع  مقابـل  لـرية سـورية،  ألـف   500
طلبهـم باملوافقـة، ويحـرص مـن تقدموا 
بطلبـات الرخيـص عـى الحصـول عى 
املوافقـة خوفًـا مـن خسـارتهم املسـدس 
الـذي تـم تسـليمه يف قيـادة الرطـة، 
ففـي حال عـدم الحصـول عـى املوافقة، 
يفقـد املتقـدم حقـه باسـرجاع السـاح 

مـن مركـز الرطـة.

الترخيص يرفع الشراء والصيانة
بعـد إقـرار قانـون السـامح بالرخيص، 
مدينـة  يف  األسـلحة  أسـعار  ارتفعـت 
املناطـق  وعمـوم  خصوًصـا،  حمـص 
الواقعـة تحـت سـيطرة النظـام، بنسـبة 
تجاوزت %30، بحسـب مـا رصدته عنب 

. ي بلد
مـوىس، طلـب عـدم ذكـر اسـمه الكامل 
ألسـباب أمنيـة، وهو أحـد سـكان مدينة 
أسـعار  إن  بلـدي،  لعنـب  الحولـة، قـال 
األسـلحة ارتفعـت بشـكل غري مسـبوق، 
وقـد أصبحـت نـادرة تقريبًـا، فالبحـث 
عن مسـدس عيـار "9 ملم" أصبح أشـبه 

بـ"البحـث عـن إبـرة يف كومـة قـش"، 
بحسـب تعبـريه.

السـوق  تجـار  أن  مـوىس  وأضـاف 
عـرض  خفضـوا  مـن  هـم  السـوداء 
املسدسـات القابلة للرخيـص بهدف رفع 
مثنهـا، وتحقيـق أربـاح مضاعفـة بعـد 
قـرار الرخيـص، فسـعر مسـدس عيـار 
"9 ملـم" 14 طلقـة ماركـة "براوننـغ" 
الشـهرية ارتفـع مـن أربعـة مايـن إىل 
سـتة مايـن لـرية، وسـط قلـة توفـره.

 بينـام مل ترتفـع أسـعار املسدسـات مـن 
عيـار "7 ملـم" كثريًا، بسـبب عـدم توفر 

الطلقـات الخاصـة بهـا بشـكل عام.
األسـلحة  تصليـح  ورشـات  ونشـطت 
وتغيـري أرقامهـا بشـكل الفـت يف الفرة 
التـي تبعـت القانـون، إذ يلجـأ أصحـاب 
املسدسـات الذين يرغبـون برخيصها إىل 
تغيـري أرقامهـا إلزالة رخصتها السـابقة، 
أو لضامن عـدم وجـود أي "إذاعة بحث" 

املسـدس. عن 
سـليامن، طلـب عدم ذكـر اسـمه الكامل 
ألسـباب أمنيـة، وهـو مـن سـكان مدينة 
الرسـن، قـال لعنب بلـدي، إنه اشـرى 
مسدًسـا مسـتعمًا، لكنه اضطـر لتغيري 
يتسـبب  قـد  مشـكلة  ألي  تجنبًـا  رقمـه 
مالكيـه  معرفـة  لعـدم  املسـدس،  بهـا 

السـابقن.
وتقـّدر تكلفـة تغيري األرقام مـع صباغة 

املسـدس حاليًـا بنحـو 600 ألـف لـرية 
سـورية، بعـد أن كانـت ال تتجـاوز 200 

ألـف لـرية قبـل إصـدار القانون.

إتاوات مالية مقابل الموافقة 
عـن  أمنيـة"  "دراسـة  إعـداد  يعتـرب 
عـى  للحصـول  املتقدمـن  األشـخاص 
فـرع  وظيفـة  السـاح  حمـل  رخصـة 
"األمـن السـيايس"، األمـر الذي سـمح 
األمنيـة  واملفـارز  الفـرع  لعنـارص 
التابعـة لـه بفرض إتـاوات كبـرية عى 
الرخصـة. عـى  للحصـول  املتقدمـن 

أحـد املتقدمـن للحصـول عـى رخصة، 
باسـم  نفسـه  عـن  التعريـف  فّضـل 
تلبيسـة،  مدينـة  مـن  وهـو  "نـارص"، 
قـال لعنـب بلـدي، إن عنـارص مفـرزة 
مبلـغ  منـه  السـيايس" طلبـوا  "األمـن 
300 ألـف لـرية مقابـل رفـع اسـمه مع 

الرخصـة. عـى  للحصـول  املوافقـة 
لدفـع  اضطـر  أنـه  "نـارص"  وأضـاف 
املبلـغ لضـامن الحصول عـى الرخصة، 
يك يسـتطيع اسـتعادة املسـدس الـذي 
سـلّمه لفـرع األمن الجنـايئ يف حمص، 
الـذي اشـراه بنحو سـتة ماين و500 

لرية. ألـف 
لـ"تسـوية"  خضـع  ملـن  يحـق  وال 
بالحصـول عـى رخصـة حمل السـاح، 
بحسـب مـا قالـه أحـد عنـارص مفـرزة 

لعنـب  بحمـص  السـيايس"  "األمـن 
بلـدي.

يف  السـاح  حمـل  ظاهـرة  وتنتـر 
ومناطـق  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
مختلفـة من سـوريا، واسـتخدام األعرية 
االجتامعيـة  املناسـبات  يف  الناريـة 
كاألعـراس، أو لفض الخافـات العائلية.

حكومـة  يف  الداخليـة  وزارة  وحـددت 
السـاح،  ترخيـص  تعليـامت  النظـام 
وهـي تشـمل عـدًدا مـن الـروط وفق 
موقع الوزارة الرسـمي، و"لـكل مواطن 
الحـق برخيـص مسـدس حـريب واحد 
بندقيتـي  إىل  باإلضافـة  طلقـة   100  +
صيـد + 250 طلقـة لكل بندقيـة"، ملدة 

للتجديد. مـدة خمـس سـنوات قابلـة 
مـن  للـدول  األخـري  التصنيـف  ووفـق 
انتشـار  سـلّم  عـى  ترتيبهـا  حيـث 
االجتامعيـة،  مكّوناتهـا  بـن  الجرميـة 
 "Numbeo" موقـع  أجـراه  والـذي 
وتصنيـف  األبحـاث  يف  املختـص 
تعـد  الـدول،  يف  العيـش  مـؤرشات 
العاصمـة السـورية دمشـق يف املرتبـة 
معـدالت  يف  آسـيا،  بقـارة  الثانيـة 
األفغانيـة،  العاصمـة  بعـد  الجرميـة، 

بـل. كا
مدنيـون مسـلحون.. مـن  أيًضـا:  اقـرأ 
يضبط االنتشـار العشـوايئ للسـاح يف 

؟ يا ر سو

حمص.. قانون ترخيص السالح يرفع األسعار 
و"األمن السياسي" أكبر المستفيدين
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نبيل محمد

عى قناته الشهرة يف "يوتيوب"، 
نقل الرّحالة اإلنجليزي العاملي الشهر 

بنجامني ريتش وقائع رحلته إىل 
سوريا مؤّخًرا، لينال الفيديو تفاعًا 

كبرًا كعادة الرّحالة الشهر الذي زار 
مناطق متفرقة من العامل، وركّز عى 
تلك املناطق التي تعّج بالرصاعات، أو 
التي يتضّمن تاريخها حروبًا أنتجت 

مجتمعات ما زالت تعاين آثار تلك 
الحروب. 

ليس مستغربًا أن يكون دليل ريتش 
السياحي داخل سوريا قادًرا عى 
مترير مختلف الرسائل السياسية 
املنظّمة، وإقناع الرّحالة بالرواية 

الرسمية لتفاصيل الرصاع والحياة 
يف سوريا اليوم. الدليل السياحي 

رامي كان مجّهزًا بابتسامة عريضة 
مستمرة، ولغة إنجليزية جيدة، 

وسيمفونية من الجمل الجاهزة املعّدة 
يف املكاتب واألفرع.

جهود رامي وريتش والصديق املرافق 
له يف الرحلة سيمون، يف إظهار 

الوجه السياحي لسوريا، ستفشل 
عند أصغر مواجهة مع رشطي أو 

عنرص أمن سوري، سواء بإظهار تلك 
املواجهة كاملة أو حتى بإخفائها. ما 
إن ينتقل الرّحالة من الحدود اللبنانية 
التي استمّر بتصوير الفيديو يف أثناء 

املرور فيها إىل الحدود السورية، حتى 
تتوّقف الكامرا عن التصوير، ويرتعد 

الرّحالة بالقرب من نقطة التفتيش 
مام قد يحدث.

املواجهة الواضحة الثانية كانت مع 
رشطي سر يطلب وقف التصوير. 

أما املشهد األهم الذي سيقّدم تلك 
الرسالة التي حاول الرّحالة ودليله 
إخفاءها مراًرا، فهو مشهد اقتحام 
عنارص األمن للسيارة، حيث فتحوا 
الباب وطلبوا جوازات سفر الركاب 

الذين كانوا يتحّدثون بلغة إنجليزية 
إىل عنارص الحواجز. حينها بالتأكيد 

تم إيقاف التصوير، وبالتأكيد أيًضا تم 
تغييب الحوار أو الحدث الذي حصل 

مع الركاب بعد إقفال الكامرا.
ال ميكن البتسامات ريتش ونكاته 

السمجة مع صديقه سيمون أن 
تُظهر املكان بغر حلّته الواقعية، وال 
ميكن للمطاعم التي قصدها الرّحالة، 

وال للغة السيد املسيح التي ما زال 
يتقنها سكّان معلوال، أن تغّيب تلك 

الصور املكّرسة لبشار األسد أو لقادة 
سوريني وإيرانيني. كانت الجدران 
والشوارع ووجوه الناس تروي ما 
يحاول ريتش تجميله مجربًا رمبا، 
فسلطة املرافق رامي تبدو وكأنها 

تحاول أن تركّب املشهد بأدوات سورية 
بدائية تافهة، طاملا حاولت تغير 

املشهد الواقعي بشكل غر قادر عى 
اإلقناع.

مل تتح الحقيقة الراسخة الواضحة 
لريتش وال لرامي أن تخفي آثار الدمار 
بالتأكيد، إمنا تعاونا مًعا عى صياغة 
رواية تبدو حيادية عى لسان ريتش، 
حني يقول، "ال أعرف َمن الجيد وَمن 

السيئ يف هذا الرصاع"، ومكّرسة 
للدفاع عن النظام عى لسان املرافق، 
الذي يشر بيده مرّة إىل مكان "فّجر 

اإلرهابيون فيه أنفسهم ليقتلوا 
عنارص الجيش"، وتارة أخرى إىل 

"الكنائس والجوامع التي استهدفها 
املسلحون يف معلوال"، ثم إىل حدود 

املناطق التي "يحكمها الجهاديون 
الذين يختلفون باألسامء ويتشابهون 

باألفكار" يف إدلب.
يسخر ريتش يف محطات عدة من 

السكان املحليني، فعندما يعرّف 
أحد سكان معلوال عن اسمه بأنه 

مايكل، ينتقده بالقول إنه "ال يشبه 
أي مايكل عرفه يف حياته"، ويرتجم 

حديث سكان ال يتقنون اإلنجليزية 

بطريقة ساخرة ومستغَربة لرّحالة 
من املفرتض أن مهنته هي التجّول 

بني شعوب مختلفة، ونقل تفاصيل 
حياتها لجمهور كبر. شوهد الفيديو 

من قبل حوايل ثاثة مايني متابع، 
عّل ريتش قّدم فيه زيًفا ال ميكن 

لقناة رسمّية أو لشخصية سياسية 
أن تقّدمه دفعة واحدة لهذا العدد من 
املتابعني، الذين ال شك بأن أغلبيتهم 

العظمى من دول غربية.
طاملا وصفت "امليديا" الغربية رحات 

ريتش بأنها ذات أثر إيجايب، وأنها 
تنقل حقيقة وقائع حياة السكان 

حيث يذهب الرّحالة، من الهند إىل 
أوكرانيا وبوليفيا ودول أمريكا الاتينية 

ودول رشق أوروبا، لكن يف سوريا 
)عى األقل( مل يكن ريتش سوى شكل 
من أشكال اليسار الغريب الذي يحاول 

تقديم سوريا بطريقة مختلفة، ويطلب 
من الغرب االنفتاح مجدًدا عليها، 

مستشهًدا بحجم سيخ "الشاورما" يف 
دمشق، وتجّمع الناس حوله.   

إبراهيم العلوش 

األمن العسكري هو أهم إنجاز حققه 
حافظ األسد، وهو الذي طبع الحياة 

السورية بطابعه العنيف املتمثل 
باحتقار حقوق اإلنسان، واحتقار 
املواطن السوري حتى ولو كان من 

أشد املؤيدين للنظام.
احتفل نظام األسد خال األسبوع 

املايض بعيد الجيش الذي وافق 
1 من آب الحايل، وكالعادة أفرط 

إعام النظام يف مديح الجيش إىل 
درجة رفع صورة البوط العسكري 
فوق كل الرموز السورية األخرى، 
وقد قدم التلفزيون السوري خال 
السنوات املاضية مشاهد ملشاهر 
يقّبلون البوط العسكري، ووصل 

األمر إىل استئجار املذيعة التونسية 
الشهرة كوثر البرشاوي لتقبيل البوط 

العسكري يف بث مبارش. 

ولكن رشكاء النظام يكيلون اإلهانة 
تلو األخرى لجيشه، وآخرها الفيديو 
الذي تداولته مواقع "امليديا" إلهانة 

وزير الدفاع، عيل محمود عباس، يف 
طرطوس، ومنعه من مرافقة القائد 

العسكري الرويس يف أثناء االحتفال 
بعيد القوى البحرية الروسية الذي 

تزامن مع عيد جيش النظام.
نظرة رسيعة عى تاريخ الجيش 
يف ظل عائلة األسد تشر إىل أن 

األمن العسكري ومشتقاته، من أمن 
جوي وفروع مستقلة وغرها، هي 
التي أودت مبكانة الجيش وحولته 

إىل خادم لعائلة األسد وللقوى 
االستعامرية الروسية واإليرانية، عرب 

التحكم بضباطه الكبار والصغار، 
عندما جعلت الوشاية هي الرشف 

العسكري، واملبالغة بتكريس 
"قدسية" عائلة األسد هي الواجب 

الوطني والعسكري املرشِّف.
ملع نجم األمن العسكري بعد أحداث 

الثامنينيات، مع اعتقال عرشات ألوف 
السوريني وتصفية الكثر منهم 

بحجة أنهم "إخوان مسلمون" و"بعث 
عراقي"، وقد متت تصفية جيل كامل 
من الشباب السوري يف الثامنينيات 
عرب التعذيب واالعتقال، وتم تعقيم 
الجيش وتصفية والئه الوطني عرب 

شعارات من قبيل "قائدنا إىل األبد"، 
و"االنتخاب بالدم"، وتم رفع املسؤول 

األمني الذي يتبع لألمن العسكري 
إىل مرتبة أعى من قائد القطعة 

العسكرية، حتى ولو كان قائد القطعة 
برتبة لواء واملسؤول األمني برتبة 

مساعد أول.
يف منتصف الثامنينيات، وبعدما أعلن 

رفعت األسد مترده عى منط األمن 
العسكري يف حكم سوريا، وطالب 
بالحكم املافيوي العلني بدل التسرت 

بالشعارات والخطابات الوطنية 
والقومية الرنانة، انتبه حافظ األسد 

إىل خريطة القوى العسكرية املتنامية 
حوله، بعد ترحيل أخيه رفعت من 
الباد، فاستعمل األمن العسكري 

لتهميش بعض قادة الجيش الكبار، أو 
إركاعهم، رغم الخدمات التي قدموها 

واملذابح التي ارتكبوها من أجله. 
وقد كان مشهد تشليح ساح عيل 
حيدر قائد القوات الخاصة يف أحد 

مقار األمن العسكري ذا داللة رمزية، 
فعيل حيدر الذي ارتكب املجازر يف 
حلب وحامة ولبنان، وابن العشرة 

العلوية الكبرة، سخر من فكرة 
توريث الحكم لبشار األسد، وشكّك 

يف كفاءاته قائًا: "الرئيس حافظ عم 
يغلط. يعني ملا يجيب ابنه رئيس بعده 

فهو يرتكب خطيئة كبرة، ملاذا يريد 
تركيب هذا الولد"، كام نقل الصحفي 

اللبناين حسن صربة يف كتابه 
"سوريا.. سقوط العائلة".

وهذا املشهد يعرّب عن انعطاف األسد 
من االعتامد عى قادة الجيش، إىل 

االعتامد عى قادة األمن الذين يتاعب 
بهم ويوظفهم كمخربين ضد بعضهم 

بعًضا، حتى ولو كانوا يف نفس الفرع 
أو املفرزة، فعيل دوبا قائد األمن 

العسكري هو من اعتقل عيل حيدر 
رفيق دربه. وقد كان له نفس املصر 

من اإلقصاء كام تنبأ له عيل حيدر 
بذلك، وهم يجردونه من ساحه.

ومنذ الثامنينيات، ازدهرت نشاطات 
األمن العسكري التي اتسمت باإلرهاب 

والتخويف ونرش النفاق، وانترش 
مخربو األمن يف دوائر الدولة 

واملنظامت الشعبية والنقابات، يف 
مشهد "حضاري" يعرب عن نظريات 

األسد وترسيخ نهجه املافيوي، 
وصارت كتابة التقارير هي الوسيلة 
املتاحة للرتفع الوظيفي والنجاة من 

االشتباه الذي يحوم فوق املوايل قبل 
املعارض، وصارت أغاين "طائع 

البعث" و"الشبيبة" هي مصدر الفن 
والوالء، وتأخذ النصيب األكرب من 

الرعاية وهي تُعد أبناء األسد وشبيبة 
األسد.

وتطور التفرد األمني من عزل 
املواطن وإخراسه إىل احتقار وجوده 

وتهجره يف عرص األسد االبن، 
فأوىل املذابح التي ارتُكبت بحق 
املتظاهرين يف مطلع ثورة آذار 

2011 كانت من قبل الفرق األمنية، 
وعصابات "الشبيحة" كانت منظمة 

ومؤدلجة طائفًيا من قبل الفروع 
األمنية، ولعل مذبحة حي التضامن 
شاهد واضح من آالف املذابح التي 

ارتكبتها عصابات التشبيح التي 

نظمها األمن العسكري.
مل يكتِف األمن العسكري مبراقبة 

الجيش واملجتمع السوري، بل 
"شَبح" سوريا كلها وعلّقها عى 

صورة كل املعتقلني الذي ذاقوا 
العذاب يف دهاليزه املظلمة واملليئة 

بالتهديد والوعيد، وتم احتكار 
السلطة والرثوة بني أعضاء العائلة 
وتابعيهم الذين يتم تغير أسامئهم 

بني فرتة وأخرى بشكل منظم 
ويراعي شكلية األنظمة والقوانني.
ولعل عائلة مخلوف أبرز مثال عى 

االحتكار االقتصادي، ويف نفس 
الوقت هي مثال عى اإلقصاء املبارش 

رغم كل الخدمات التي قدمتها 
والقرابة التي تصلها بعائلة األسد.

"حضارة األمن العسكري" هو 
الوصف املناسب لكل مرحلة حكم 

عائلة األسد، التي ابتدأت يف عرص 
األسد األب بكتابة التقارير ونرش 

النفاق ومامرسة التعذيب، وانتقلت 
مع األسد االبن إىل طور عصابات 

"التشبيح" والرباميل املتفجرة 
وتدمر املدن، وتهجر السكان 

وتجويع من تبقى منهم، وتأجر 
الجيش وقطعاته لإليرانيني والروس، 

هذه هي الحصيلة التي أنتجتها 
مئات الفروع واملفارز األمنية بكل 
مسمياتها عرب 50 سنة ومن خال 

مئات األطنان من الدراسات األمنية 
والتقارير التي ال تزال هي الوسيلة 

الوحيدة الستمرار حكم عائلة األسد!

حضارة األمن العسكري

رحلة بنجامين ريتش إلى سوريا

الرّحالة اإلنجليزي بنجامين ريتش
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يف متـوز املـايض، أعلـن املبعـوث األممي 
الخـاص إىل سـوريا، غري بيدرسـون، إلغاء 
موعـد الجولة التاسـعة الجتامعـات اللجنة 
الدسـتورية التـي كانت مقررة مـن 25 إىل 

29 مـن الشـهر ذاته.
وكان الرئيـس املشـرك للجنة الدسـتورية، 
هـادي البحـرة، أعلـن أن بيدرسـون أبلغـه 
برسـالة رسـمية بتأجيل الجولة لـ”إخطاره 
مـن قبـل الرئيـس املشـرك الذي رشـحته 
السـورية،  العربيـة  الجمهوريـة  حكومـة 
أن وفـده سـيكون مسـتعًدا للمشـاركة يف 
الـدورة التاسـعة فقـط عندمـا تتـم تلبيـة 
مـا وصفـه بالطلبـات املقدمة مـن االتحاد 

الـرويس".
يف 16 مـن حزيران املايض، أشـار مبعوث 
سـوريا،  إىل  الخـاص  الـرويس  الرئيـس 
ألكسـندر الفرنتييف، إىل املـدن التي ميكن 
أن تحتضـن اجتامعـات اللجنة الدسـتورية 
السـورية بـداًل مـن جنيـف السـويرسية، 
مقرًحا ثـاث عواصم عربية )مسـقط، أبو 

الجزائر(. ظبـي، 

"أستانة" تضعف "جنيف"
فيصـل  الكنـدي  السـوري-  األكادميـي 
عبـاس محمـد، الحاصل عى دكتـوراه يف 

الدراسـات الـرق أوسـطية من كنـدا، قال 
لعنـب بلـدي، إن مطالبـة روسـيا بتغيـري 
موقًفـا  تعكـس  املفاوضـات  مـكان هـذه 
كيديًـا موجًهـا ضـد أوروبـا، وهـو موقف 
يتعلق بالشـكل أكر مام يتعلـق باملضمون 
أو املسـار، ومـكان االنعقاد لن يؤثـر كثريًا 
عـى مفاوضات هـي عقيمة يف األسـاس، 
كام برهنـت الجلسـات الثـامين "الهزلية" 

حتـى اآلن.
سـابق  وقـت  يف  أجـاب،  البحـرة  وكان 
لعنـب بلـدي، عـام إذا كان مسـار اللجنـة 
الدسـتورية مثمـرًا يف املسـتقبل القريـب، 
وعن اسـتمرار تعويـل املعارضة السـورية 
عليه ومتسـكها بـه، بـ“إننا نعـي متاًما أن 
اللجنة الدسـتورية ليسـت إال جزًءا أساسـيًا 
ومدخـًا للعملية السياسـية، وليسـت بأي 

حـال مـن األحـوال اختـزااًل لها".

ال أصدقاء لسوريا
حول االجتامع األخـري لـ"مجموعة أصدقاء 
سـوريا" الذي جـرى يف واشـنطن، يف 3 

مـن آذار املـايض، يـرى األكادميي 
فيصـل محمـد، أنـه يُظهـر 

للجديـة  غيابًـا 
عليـة  وللفا

يف التعامـل مع امللف السـوري، باسـتثناء 
التعامـل مع ملـف املسـاعدات اإلنسـانية.
ممثلـون  قـال  املـايض،  آذار  مـن   3 ويف 
عـن عـدد مـن الـدول العربيـة والغربيـة، 
عقـب اجتـامع أُقيـم يف الواليـات املتحـدة 
األمريكيـة، إنهـم رحبـوا باإلحاطـة التـي 
قدمهـا غـري بيدرسـون، خـال االجتـامع، 
“مبـا يف ذلـك عمليـة خطـوة بخطـوة".

جـاء ذلك يف بيـان نرتـه وزارة الخارجية 
األمريكيـة، عقـب اجتامع حـرضه ممثلون 
العربيـة،  الـدول  جامعـة  مـن  كل  عـن 
وفرنسـا،  األورويب،  واالتحـاد  ومـر، 
والرنويـج،  واألردن،  والعـراق،  وأملانيـا، 
وقطـر، والسـعودية، وتركيـا، وبريطانيـا، 
والواليـات املتحـدة األمريكيـة، إىل جانـب 

بيدرسـون.
ويـرى األكادميي فيصل محمـد أن ترحيب 
املشـاركن بـ"بدعـة" )خطـوة بخطـوة( 
التـي يـرّوج لها بيدرسـون، إلحـراز تقدم 
يف "العمليـة السياسـية" السـورية، يـدل 
عى قـر نظـر سـيايس أو إبقـاء الكرة 
يف ملعـب األمم املتحـدة، أو ييش بكليهام، 
وأن هذا لـن يتغـري إال إذا أَنهت الدولة 
)أي  املجموعـة  هـذه  يف  األهـم 
فتورها  املتحـدة(  الواليـات 

السـورية. القضية  إزاء 
ويصـّور بيدرسـون املقاربة التـي يتحدث 
تقـارب  بوجـود  تتجـى  والتـي  عنهـا، 
أمريـي- رويس بامللـف السـوري، وهـو 
حجـر األسـاس يف مقاربته، بأنهـا ال تزال 
يف مرحلـة العصـف الفكـري، وأن هنالـك 
جـوالت إضافيـة مـن املشـاورات، ولكـن 
خطـوات التقـارب بـن الدولتـن مل تبـدأ 

اآلن.

"مجموعة أصدقاء سوريا"
هـي تكتـل مـن مجموعـة دول وهيئـات 
ومنظـامت، عـى رأسـها أمريـكا واالتحاد 
والجامعـة  والسـعودية  وتركيـا  األورويب 
العربيـة، اتخـذت موقًفـا منـارًصا للثـورة 

السـورية.
لكـن دورهـا تراجـع مـع سـيطرة النظام 
املدعـوم روسـيًا عـى مناطق واسـعة يف 
إىل  السـيايس  املسـار  وتحـول  سـوريا، 
“أسـتانة” الـذي تضمنـه روسـيا وتركيـا 

وإيـران، كمسـار بديـل عـن “جنيـف”.
"أسـتانة"  مسـار  تجعـل  العوامـل  هـذه 
يسـتأثر باألضواء عى حسـاب كل املعنين 
بهـذه القضية، بحسـب األكادميـي فيصل 
محمـد، مـع التذكري بـأن هذا املسـار ليس 

بـن  الخافـات  إلدارة  إطـار  مـن  أكـر 
الاعبن األساسـين عى السـاحة السورية 
)روسـيا وإيران وتركيـا(، ومل يكـن معنيًا 
يوًمـا بتقديم مخرج سـيايس مـن املحرقة 

السورية.
السياسـية يف سـوريا ولـدت  "العمليـة   
ميتـة يف األسـاس"، بحسـب األكادميـي، 
الـذي اعترب أن الحل السـيايس للراع يف 
سـوريا يتطلب تدخًا دوليًـا وازنًا يفرض 
توافًقـا بالحـد األدىن بـن الـدول الكربى، 
وهو غـري موجود، ليـس بسـبب "الفيتو" 
الـرويس والصينـي فحسـب، بل وبسـبب 

المبـاالة االتحـاد األورويب وأمريكا.
يف  السياسـية  العمليـة  سـتبقى  وعليـه 
الظـروف  هـذه  ضمـن  مجمـدة  سـوريا 
وأسـرية بـن محوريـن )أصدقـاء سـوريا 
وضامنـو أسـتانة(، األول غري فعـال حتى 
اآلن، والثـاين يصطـدم بواقـع أن العبَـن 
مـن أصـل ثاثة، هـام روسـيا وإيـران، ال 
مصلحـة لهـام بحل سـيايس يف سـوريا، 
ألنـه يعنـي نهايـة نظـام يشـّكل ركيـزة 

مهمـة لنفوذهـام يف املنطقـة العربيـة.

ويـكاد  السـوري،  بامللـف  دوليـان  محـوران  يتحكـم 
أحدهـام يبتلع اآلخـر، األول يتمثل بضامني "أسـتانة"، 
روسـيا وتركيـا وإيـران، بينـام يتضمن املحـور الثاين 
برئاسـة  "جنيـف"  يف  السياسـية  العمليـة  داعمـي 

الواليـات املتحـدة األمريكيـة وحلفائهـا.
محـاواًل  سـوريا،  يف  حضـوره  األول  املحـور  ويزيـد 
نشـاط  عـرب  الثـاين،  املحـور  مـن  البسـاط  سـحب 
سـيايس، آخـره لقـاء الرئيـس الـرتيك، رجـب طيـب 
يف  بوتـني،  فادميـر  الـرويس،  نظـره  أردوغـان، 
الحـايل. آب  مـن   5 يف  الروسـية،  سـوتيش  مدينـة 

وسـبق لقاء الرئيسـني الـرويس والرتيك انعقـاد قمة 
جمعتهـام يف العاصمـة اإليرانيـة طهـران، بالرئيـس 
تشـديد  مبنزلـة  وكانـت  رئيـي،  إبراهيـم  اإليـراين، 
ويؤكّـد  الثـاث  الـدول  يجمـع  تكتـل  عـى  سـيايس 

مسـار "أسـتانة" دون غـره عى السـاحة السـورية.
يف املقابـل، مل تشـهد قمـة "جـّدة لألمـن والتنميـة" 
األمريكيـة- العربيـة، التـي انعقـدت يف 16 مـن متوز 
املتحـدة  الواليـات  رئيـس  جمعـت  والتـي  املـايض، 
األمريكيـة، جـو بايـدن، مع زعـامء تسـع دول عربية، 
مسـاحة واسـعة للحديـث حول سـوريا، إذ مـّر ذكرها 
عـى لسـان عـدد مـن الرؤسـاء مـروًرا "خجـواًل" مل 

يحمـل أي تغيـر.

باحثـني  مـع  امللـف،  هـذا  يف  بلـدي  عنـب  تناقـش 
التحـركات  مختصـني،  وأكادمييـني  ومحليـني 
والتغـرات  سـوريا،  يف  الفاعلـة  للقـوى  السياسـية 
العسـكرية عـى األرض، واندفـاع قوى مقابـل انكفاء 
أخـرى عـن امللف السـوري، وتأثـر ذلك عى مسـارات 

سـوريا. يف  املسـتقبلية  الحـل 

عند الشدائد.. ال أصدقاء للشعب السوري

السويداء.. 
الجغرافيا والتركيبة السكانية

"مجموعة أصدقاء سوريا"
هي تكتل من مجموعة دول 

وهيئات ومنظمات، على رأسها 
أمريكا واالتحاد األوروبي وتركيا 

والسعودية والجامعة العربية، 
اتخذت موقًفا مناصًرا للثورة 

السورية.
لكن دورها تراجع مع سيطرة 

النظام المدعوم روسًيا على 
مناطق واسعة في سوريا، وتحول 

المسار السياسي إلى “أستانة” 
الذي تضمنه روسيا وتركيا وإيران، 

كمسار بديل عن “جنيف”.
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أظهـرت زيـارة الرئيـس األمريـي، جـو بايـدن، إىل 
التـي  املـايض،  متـوز  يف  األوسـط  الـرق  منطقـة 
التقـى خالها مـع حلفـاء واشـنطن يف املنطقة، مدى 
االنكفـاء األمريـي عن امللف السـوري ووقـوف إدارة 

بايـدن بعيـًدا عن سـوريا سياسـيًا وعسـكريًا.
وخـال الفرة بـن 13 و16 مـن متوز املـايض، كان 
امللـف السـوري شـبه غائـب خـال وجـود بايدن يف 
إرسائيـل، وحـرض بخجـل، يف أثنـاء لقـاء بايـدن مع 
بعـض القـادة العرب يف قمـة "جدة لأمـن والتنمية" 

العربية السـعودية. يف اململكـة 

غياب وحضور
غيـاب امللف السـوري عن حقيبـة بايدن خـال جولته 
األوىل يف الـرق األوسـط منـذ تسـلّم منصبـه يف 
كانـون األول 2020، قابلـه حضور قـوي مللفي نووي 
الزيـارة  املعلَـن مـن  الهـدف  إيـران والنفـط، وهـام 

. ًسا أسا
رئيـس املجلـس السـوري- األمريـي، زيك اللبابيدي، 
قال لعنـب بلدي، إن اهتـامم اإلدارة األمريكيـة الحالية 
بامللـف السـوري تراجع بشـكل كبري، واعتـرب أن إدارة 

بايدن ليسـت مهتمـة بإيجاد حل لسـوريا.
وأضـاف اللبابيـدي أن إدارة بايـدن أعلنـت بعد أشـهر 
قليلـة من تسـلّمه ملنصبه أنهـا تجري دراسـة للخروج 
باسـراتيجية حول سـوريا، إال أنه وبعد أن اسـتغرقت 
الدراسـة سـنة تقريبًـا، خرجـت اإلدارة باسـراتيجية 
اقتـرت عى نقطتـن أساسـيتن، هـام الركيز عى 

إيصال املسـاعدات اإلنسـانية ومحاربـة اإلرهاب. 
ورغـم أن إيصال املسـاعدات اإلنسـانية كان عى رأس 
األولويـات األمريكيـة تجـاه سـوريا، فـإن واشـنطن 
مل تتمكـن مـن تجديـد آليـة إدخـال املسـاعدات عـرب 
الحـدود ملدة عـام، إذ تم تقليص املدة إىل سـتة أشـهر 
بضغـط من روسـيا التي تريـد إيصال املسـاعدات عن 

طريـق النظام السـوري عـرب خطـوط التامس.

أسباب داخلية وخارجية
أمـا عن أسـباب تراجـع االهتـامم األمريـي يف امللف 
السـوري، فقـال اللبابيـدي، إنهـا ال تتعلـق بسـوريا 
الواليـات  يف  الداخـي  بالوضـع  تتعلـق  مـا  بقـدر 
وخارجيـة  داخليـة  مشـكات  لديهـا  إن  إذ  املتحـدة، 
كثـرية أهمها: فـريوس "كورونـا املسـتجد" )كوفيد- 
19(، التضخـم املـايل، مواجهـة التحالـف الصينـي- 

الـرويس، أزمـة الطاقـة.
باألمـور  مرتبـط  األمريـي  االهتـامم  "تراجـع 
األمريـي"،  املواطـن  معيشـة  وتحسـن  الداخليـة 
بحسـب اللبابيدي، مشـريًا إىل أنـه بالنسـبة "للوضع 
الجيوسـيايس العاملـي، صارت سـوريا مسـألة ثانوية 
بعـد الغـزو الـرويس ألوكرانيـا، وخـوف الغـرب من 

يف  بوتـن،  فادميـري  الـرويس،  الرئيـس  يربـح  أن 
أوكرانيـا، ويهـدد كل دول أوروبـا الرقيـة التي كانت 

تحـت هيمنـة االتحـاد السـوفييتي".
كـام أن التوتـر بـن أمريكا والصـن، الـذي كان آخره 
نانـي  األمريـي،  النـواب  مجلـس  رئيسـة  زيـارة 
بيلـويس، إىل تايـوان، التـي أدت إىل إجـراء الصـن 
مناورات عسـكرية كبـرية، يشـغل القـادة األمريكين 
هـذا  كل  أن  إىل  مشـريًا  والعسـكرين،  السياسـين 

األسـباب جـاءت ضـد مصلحـة السـورين.

"القيادة من الخلف"
بسـام  واشـنطن  يف  املقيـم  السـوري  الدبلومـايس 
االهتـامم  "تراجـع  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  بربنـدي، 
األمريـي بامللـف السـوري وبالـرق األوسـط ليس 
جديـًدا، فذلـك بدأ منذ عهـد الرئيس األمريي األسـبق، 
مـن  )القيـادة  شـعار  أطلـق  الـذي  أوبامـا،  بـاراك 
الخلـف("، مبعنـى أن الـدول اإلقليمية هـي التي ميكن 
أن تحـل األزمـات املوجـودة فيهـا، بينام تدعـم أمريكا 

حلفاءهـا مـن الخلـف دون أي تدخـل.
عهـد  منـذ  واضًحـا  "كان  أنـه  بربنـدي  وأضـاف 
األمريكيـة،  الخارجيـة  السياسـة  يف  التغـرّي  أوبامـا 
إذ تـم الركيـز عـى قضيتـن فقـط، األوىل التنافـس 
مـع الصـن للحد مـن منوهـا السـيايس والعسـكري 
واالقتصـادي، والثانية بناء وتعزيـز االقتصاد الداخي 

املتحـدة". للواليـات 
وترافقـت السياسـة الخارجيـة التـي اسـتمرت أيًضـا 
خـال إدارة الرئيـس األمريي السـابق، دونالد ترامب، 
واإلدارة الحاليـة، مـع سـحب القـوات العسـكرية أو 
تخفيـف وجودهـا أو إقامـة حلف عسـكري مـع دول 

بربندي. بحسـب  املنطقـة، 
يـرى بربنـدي أن سـوريا دفعـت الثمـن األكـرب مـن 
كانـت  فبينـام  للـوراء،  األمريـي  االنكفـاء  سياسـة 
واشـنطن تفـاوض طهـران عـى امللـف النـووي يف 
عـام 2015، كانـت إيـران تتمـدد يف سـوريا، حتـى 
جـاء ترامـب وفـرض عقوبات عـى إيران وانسـحبت 

واشـنطن مـن االتفـاق النـووي يف 2018.
وضوًحـا  أكـر  كان  "ترامـب  أن  بربنـدي  واعتـرب 
تجـاه  األمريكيـة  السياسـة  بالتعبـري عـن  وفجاجـة 
سـوريا، عندما قـال رصاحة إنـه ال مصالح لواشـنطن 
يف سـوريا، وأعلـن عـن انسـحاب القـوات األمريكيـة 

منهـا، قبـل أن يراجـع ويبقـي عـى جـزء منهـا".
وذكـر أن نقطـة التحـول يف السياسـة األمريكية تجاه 
سـوريا اتضحـت يف عهـد ترامب، إذ اختُـرت بثاث 
النـار، ومكافحـة  مسـائل متثلـت يف وقـف إطـاق 
اإلرهاب، وإدخال املسـاعدات اإلنسـانية، وبينام سارت 
إدارة بايـدن عـى نهـج سـابقتها، إال أنهـا كانت عى 
نحـو أضعـف، وركـزت أيًضا عـى وقف إطـاق النار 

واملسـاعدات اإلنسـانية ومنـع عـودة تنظيـم "الدولة 
اإلسامية".

"بعبع" روسيا ونووي إيران
شـباط  يف  ألوكرانيـا  الـرويس  "الغـزو"  بـدء  منـذ 
املـايض، أعلنـت واشـنطن دعمها لكييـف يف مواجهة 
العسـكري  للدعـم  وباإلضافـة  الروسـية،  القـوات 
واملـادي الـذي قدمتـه ألوكرانيـا، تعمـل إدارة بايـدن 
لـ"حلـف شـامل  انضـامم دول جديـدة  عـى دعـم 

)الناتـو(. األطلـي" 
الشـيوخ  مجلـس  وافـق  الحـايل،  آب  مـن   3 ويف 
كل مـن  انضـامم  بأغلبيـة سـاحقة عـى  األمريـي 
الواليـات  لتكـون  "الناتـو"،  إىل  وفنلنـدا  السـويد 
املتحـدة العضـو الــ23 يف الحلف الـذي يصّدق عى 
انضـامم الدولتـن االسـكندنافيتن منذ إطـاق عملية 
التصديـق يف 5 مـن متـوز املـايض، بعـد أن تقدمتـا 

بطلـب رسـمي لانضـامم يف أيـار املـايض.
تعتـرب موافقـة مجلـس الشـيوخ هـذه األرسع منـذ 
بايـدن،  األمريـي، جـو  الرئيـس  1981، مـا جعـل 

يشـيد بهـا، ويصـدر بيانًـا قالـه فيـه، “هـذا 
التصويـت التاريخـي يرسـل إشـارة مهمة 
حـول التزام الواليـات املتحدة املسـتمر من 
الحزبـن تجـاه حلـف )الناتـو(، وضامن 
أن تحالفنـا عـى أهبة االسـتعداد ملواجهة 

والغد”. اليـوم  تحديـات 

السـتئناف  واشـنطن  تتحـرّض  آخـر،  سـياق  يف 
املفاوضـات حـول إحياء االتفـاق النـووي اإليراين يف 
العاصمـة النمسـاوية فيينـا، بعـد توقـف املفاوضات 

منـذ آذار املـايض.
وأعلـن املبعـوث األمريـي الخـاص إليـران، روبـرت 
مـايل، عرب حسـابه يف موقـع "تويـر"، يف 3 من آب 
الحايل، أنه يسـتعد للسـفر إىل فيينا إلجـراء محادثات 

حـول النـووي اإليراين.
"قيـد  املفاوضـات  مـن  التوقعـات  أن  إىل  وأشـار 
التدقيـق، لكن الواليـات املتحدة ترحـب بجهود االتحاد 
األورويب، وهي مسـتعدة ملحاولـة صادقة للتوصل إىل 
اتفـاق. سـيتضح قريبًـا مـا إذا كانـت إيران مسـتعدة 

. " لذلك
اإلعـان األمريـي تبعـه إعـان طهـران عـن مغادرة 
الوفد اإليراين املشـارك يف مفاوضـات االتفاق النووي 
املفاوضـات،  البـاد باتجـاه فيينـا، السـتئناف هـذه 
اإليرانيـة،  الخارجيـة  وزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
نـارص كنعـاين، إن هـذه الجولة سـتجري عـى غرار 
سـابقاتها بتنسـيق االتحـاد األورويب، وسـتكون عى 
غـرار محادثـات "الدوحة" غـري املبارشة التي سـرّيها 

املنسـق األورويب للمفاوضـات، أنريـي مـورا.

أعين واشنطن على النفط ونووي إيران

انكفاء أمريكي متواصل عن سوريا

الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، يحضر اجتماعات اللجنة الدستورية السورية
جنيف. 27 من كانون الثاني 2020 ) فيولين مارتن - األمم المتحدة( 

االنكفـاء األمريـي عن سـوريا، دفـع الصحفي واملحلل السـيايس األمريي جـوش روجن، لكتابة مقـال رأي نُر 
يف صحيفـة "واشـنطن بوسـت" يف 20 مـن متوز املـايض، قال فيهـا إن بايدن تنازل عن سـوريا لصالح روسـيا 

وإيـران، وفق مـا أظهرته زيارتـه األخرية إىل الرق األوسـط.
روجـن اعتـرب أن إدارة بايـدن تخلـت عـن أي تظاهـر بالقيـادة األمريكية بشـأن معالجـة امللف السـوري، وباتت 
“سياسـة اإلهـامل” التـي مُتارسـها اإلدارة تقـوض املصالـح األمريكيـة واإلقليميـة، وتهـدد برك أمـن املنطقة يف 

أيـدي روسـيا وإيران.
وذكـر أن بايـدن خـال الزيارة مل يـأت بأي أفـكار جديدة لحل األزمة السياسـية السـورية، ومل يقـدم أي تحذيرات 
علنيـة لـدول الخليـج التـي “كانت تنهي ببطـئ وثبات الوضع املنبوذ للرئيس السـوري بشـار األسـد”، مشـريًا إىل 

أن بايـدن ذكر سـوريا فقـط مرة واحـدة للرويج ملهمـة أمنية أمريكيـة قتلـت إرهابيًا هناك.
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يعتـرب مسـار “أسـتانة” الـذي انطلـق منـذ عـام 
تغـرّي  عـى  أثـرت  التـي  العوامـل  مـن   ،2017
خـال  سـوريا  يف  والسـيطرة  االنتشـار  مناطـق 
مصالحـه  وفـق  كل  املاضيـة  الخمـس  السـنوات 

سـوريا. يف  "اإلرهـاب"  ملصطلـح  وتوجيهـه 
جولـة   18 ُعقـدت  و2022   2017 عامـي  بـن 
حزيـران  يف  أحدثهـا  "أسـتانة"،  محادثـات  مـن 
العمليـة  أجوائهـا  عـى  وخيّمـت  املـايض، 
العسـكرية التـي تلـّوح بهـا تركيـا عـى حدودها 
بهـا  تسـتهدف  والتـي  سـوريا،  مـع  الجنوبيـة 
“قـوات سـوريا الدميقراطية” )قسـد( التـي تراها 
امتـداًدا لحـزب “العـامل الكردسـتاين” املصنـف 

قوامئهـا. عـى  إرهابيًـا 
تحقيـق  وإيـران  روسـيا  تحـاول  حـن  يف 
مكاسـبهام الخاصـة التـي تتقاطـع مـع مكاسـب 
للنظـام السـوري، املدعوم مـن قبـل الدولتن ضد 
شـامل  تركيـا  مـن  املدعومـة  املعارضـة  فصائـل 

سـوريا. غـريب 

إيران تمأل "الفراغ"
مل تغـب إيـران عـن هـذه املؤمتـرات واملباحثـات 
"طهـران"  قمـة  ويف  سـوريا،  حـول  السياسـية 
األخـرية، تصـّدر الحديـث عـن العمـل العسـكري 
عـدة  منـذ  سـوريا  يف  تركيـا  بـه  تلـّوح  الـذي 
أشـهر، إال أنه مل يُحسـم بسـبب الرفـض الرويس- 

اإليـراين.

اإليـراين مصطفـى  الشـأن  املختـص يف  الباحـث 
مؤخـًرا  اإليـراين  التصـّدر  أن  اعتـرب  النعيمـي، 
هـو  سـوريا  يف  والسـيايس  العسـكري  بامللفـن 
حـال  يف  خصوًصـا  الـرويس"،  للفـراغ  "مـلء 

اتسـاع هـذا الفـراغ مـع مـرور الوقـت.
القمـة  عقـد  بلـدي،  لعنـب  النعيمـي،  وفـرّس 
السياسـية املتعلقة بسـوريا يف طهـران بالتحديد، 
عـى أنها دعـم رويس إليـران لزيـادة نفوذها يف 
هـذا امللـف تحضـريًا التسـاع فـراغ وجودهـا يف 

نفسـه مسـتقبًا. امللـف 
وكان لروسـيا دور كبـري يف زيـادة نفـوذ طهران 
خـال  مـن  سـوريا،  يف  والعسـكري  السـيايس 
دفـع إيـران ملحاولـة "إجهـاض" مخطـط العملية 
قـوات  بـن  الوسـيط  دور  لعـب  عـرب  الركيـة 

وتركيـا. النظـام 

انتشار عسكري إيراني كثيف
املصلحـة اإليرانيـة يف سـوريا بالطبـع ال تقتـر 
مـن  تحقيقهـا  ميكـن  سياسـية  مكاسـب  عـى 
امللـف السـوري، إذ زادت مـن وجودها العسـكري 
السـنوات  خـال  السـورية  املحافظـات  مبختلـف 
املاضيـة، مـع تقـدم قـوات النظـام عـى حسـاب 
املعارضـة وتنظيـم "الدولـة اإلسـامية"  فصائـل 

.2020 2017 وحتـى  منـذ عـام 
القـوات  سـلّمت  املـايض،  نيسـان  مطلـع  ويف 
الروسـية رشقـي حمـص املسـتودعات العسـكرية 

يف منطقـة مهـن، ثاين أكرب مسـتودعات السـاح 
اللـه”  “حـزب  مليليشـيا  سـوريا،  يف  والذخـرية 
اللبنـاين، وقـوات مـن “الفرقـة الرابعـة” املوالية 
تقريـر  بحسـب  السـوري،  الجيـش  يف  إليـران 

األوسـط". "الـرق  صحيفـة  نرتـه 
ومـع تسـليم مسـتودعات “مهن” إليـران، صارت 
املناطـق املمتدة مـن القلمـون املحاذيـة للبنان إىل 
ديـر عطيـة ومهـن والقريتـن والسـخنة رشقـي 
حمـص، وصـواًل إىل مناطـق أثريـا بريـف حـامة 
الرقـي وحقـول النفط يف جنـوب الطبقـة بريف 
محافظـة الرقـة، كلهـا خاضعـة للنفـوذ اإليـراين، 

الصحيفة. بحسـب 
ويف دراسـة أعدهـا مركـز "جسـور للدراسـات"، 
أحصـت القواعـد العسـكرية األجنبيـة املنترة يف 
سـوريا، والتـي بلغـت 753 موقًعـا حتـى منتصف 
العـام الحـايل، مـن بينهـا 469 موقًعـا عسـكريًا 
إيرانيًـا موزًعـا بـن مواقـع عسـكرية وعملياتيـة 

. منية وأ
كام أشـارت الدراسـة إىل أن القـوات اإليرانية كانت 
األكـر زيـادة مـن بـن القـوات األجنبيـة املنترة 
يف سـوريا خال النصـف األول من العـام الحايل.

أمريكا وتركيا بين "حليف وعدو"
مـع الحديث عـن تغـري انتشـار القـوات وتوزعها 
يف سـوريا خـال السـنوات األخـرية، ال بـد مـن 
اإلشـارة إىل التجـاذب الـرويس- الـريك شـامل 

الجنـويب  الريـف  يف  خصوًصـا  سـوريا،  غـريب 
ملحافظتـي إدلـب وحلـب، والـذي انتهى بسـيطرة 
النظـام عـى مناطـق واسـعة يف املنطقـة كمـدن 

رساقـب ومعـرة النعـامن.
للدراسـات  "عمـران  مركـز  يف  املسـاعد  الباحـث 
"التحريـر  معهـد  يف  والزميـل  االسـراتيجية" 
لسياسـات الـرق األوسـط" محسـن املصطفـى، 
اعتـرب أن االبتعـاد األمريـي عـن امللف السـوري 
عـى الصعيد العسـكري خـال السـنوات املاضية، 
ال ميكـن اعتبـاره إقصـاء ألمريـكا التـي تخلّت عن 
رأس العـن وتـل أبيـض )شـامل رشق( ملصلحـة 
تركيـا، بينـام مل تتخـلَّ عـن أي مناطـق ملصلحـة 

وإيران. روسـيا 
يف  روسـيا  تسـرّيها  التـي  الدوريـات  تعتـرب  وال 
حتـى  وال  سـوريا،  رشقـي  شـامل  مـن  مناطـق 
املواقـع  أو  العسـكرية  النقـاط  بعـض  تثبيـت 
هنـا أو هنـاك سـيطرة روسـية، بحسـب مـا قالـه 

بلـدي. لعنـب  املصطفـى 
واعتـرب الباحـث أن الـراع العسـكري اليوم بات 
"مجمـًدا"، إذ ال تبـدو لـدى روسـيا أو تركيـا نية 
نقـض اتفـاق "خفـض التصعيـد"، الـذي أوقـف 
العمليـات العسـكرية شـامل غـريب سـوريا، وهو 
مـا يدفـع تركيـا للبحـث عـن توافـق مـع روسـيا 
السـتكامل  "قسـد"  ضـد  عسـكرية  عمليـة  لشـن 
إنشـاء "منطقـة آمنـة" بعمـق 30 كيلومـرًا عـى 

طـول حدودهـا داخل سـوريا.

النظـام  مـن  العـريب  املوقـف  يتشـابه 
السـوري يف الوقـت الراهـن إىل حـد بعيد 
العربيـة منـه حـن  الـدول  مـع مواقـف 
 ،2011 عـام  السـورية  الثـورة  انطلقـت 
إذ قُّسـمت ردود الفعـل السياسـية حينهـا 
ضمـن مسـارين، اختـار أحدهـام القطيعة 
يف  الشـعبي  الحـراك  ودعـم  السياسـية 
سـوريا، بينـام خففـت دول أخـرى حـّدة 
مواقفهـا، مـا سـّهل مـع الوقـت إحـداث 
النظـام السـوري يف هـذا  تقاربـات مـع 

املنحـى. 
العـريب حاليًـا  ويعكـس غيـاب اإلجـامع 
االنقسـام بن املحورين الرئيسـن املؤثرين 

يف سـوريا، إذ اقربـت بعـض الـدول من 
املحـور الـرويس- اإليـراين- الـريك رغم 
أنهـا محسـوبة عـى املحـور األمريي يف 
املنطقـة، وهو مـا يؤكد االنكفـاء األمريي 

وغيـاب دور الرادع يف سـوريا.

انقسام عربي
الرئيـس  أفصـح  الحـايل،  آب  مـن   1 يف 
الجزائـري، عبـد املجيد تبون، عن مسـاعي 
بـاده "بكل قواهـا" إلنجاح عودة سـوريا 
لقـاء  يف  قائـًا  العربيـة،  الجامعـة  إىل 
مـع وكالـة األنبـاء الجزائريـة )APS(، إن 
"القمـة العربيـة املقبلـة سـتكون ناجحـة 

طاملـا أن الجزائـر ليسـت لديها نيـة أخرى 
وراء تنظيـم هـذه القمة سـوى العمل عى 

العريب". الصـف  توحيـد 
تريحـات تبـون سـبقها بنحـو أسـبوع 
لقـاء وزيـر الخارجيـة الجزائـري، رمطان 
السـوري،  النظـام  رئيـس  مـع  لعاممـرة، 
السـورية  العاصمـة  يف  األسـد،  بشـار 

املـايض. 25 مـن متـوز  دمشـق، يف 
عـى  هجومـه  مـع  يتعـارض  ومبـا 
"الجامعـة" خـال لقـاء مع قناة "روسـيا 
اعتـرب  املـايض،  حزيـران  يف  اليـوم"، 
األسـد خـال لقائـه لعاممـرة أن "الجامعة 
العربيـة مـرآة الوضـع العـريب”، وأن مـا 
يهـم سـوريا هـو صيغـة ومحتـوى ونتاج 

املشـرك. العـريب  العمـل 
اللقـاء الـذي تخللـه تبادل تسـليم رسـائل 
بـن األسـد وتبـون عـرب لعاممـرة، تبعـه 
مؤمتـر صحفي لوزير الخارجية السـوري، 
الجزائـري،  ونظـريه  املقـداد،  فيصـل 
دعـا خالـه املقـداد للتعامـل مـع األمـور 
"بواقعيـة"، والتفكري بالضغوط املامرَسـة 
عـى مختلـف األصعـدة لحـل كثـري مـن 
القضايا، معتربًا أن سـوريا كانت وسـتبقى 
يف “قلـب العمـل العـريب املشـرك”، عى 
حـد تعبـريه، محافظًـا عـى إيقـاع التودد 
األسـد  اسـتعمله  الـذي  العربيـة،  للـدول 

خـال مقابلتـه مـع "روسـيا اليوم". 
قـرار  الثـورة  مطلـع  اتخـذ  الـذي  لبنـان 
يبـدي  تطبيـق،  دون  بالنفـس"  "النـأي 
الجامعـة  إىل  النظـام  بعـودة  ترحيبًـا 
العربيـة، ويشـاركه املوقـف أيًضـا كل من 
سـلطنة عامن، والعـراق، والجزائـر، الدولة 

العربيـة.  للقمـة  املضيفـة 
ويف الوقـت نفسـه، تعـارض دول أخـرى 
النظـام، منهـا قطـر، والسـعودية  عـودة 
التي شـددت يف كانـون األول 2021، عى 
لسـان مندوبهـا لـدى األمـم املتحـدة، عبد 
اللـه املعلمـي، عـى أن الحرب يف سـوريا 
مل تنتـِه بعـد، مشـكًكا يف روايـات النظام 

حـول ما يعتـربه انتصـاًرا. 
وقـال املعلمي خال اجتـامع الجمعية العامة 
لأمـم املتحدة، "مـا النر الذي حققـوه إذا 

وقـف زعيمهم عـى هرم مـن الجثث؟". 

لصحيفـة  تقريـر  تحـدث  باملقابـل، 
عـن  املـايض،  أيـار  يف  "الجارديـان"، 
زيـارة لرئيس املخابـرات السـعودية، خالد 
الحميـدان، إىل دمشـق، ولقائه مبسـؤولن 
مـن حكومـة النظام، مـا فرُسِّ حينهـا بأنه 
خصمـن  بـن  وشـيك  النفـراج  مقدمـة 
إقليميـن كانـا عى خـاف طوال سـنوات 

الـراع. 
املـري،  الخارجيـة  وزيـر  لقـاء  ورغـم 
سـامح شـكري، مـع املقـداد، يف تريـن 
األخـري  زيـارة  خـال   ،2021 الثـاين 
نيويـورك،  البعثـة املريـة يف  إىل مقـر 
والحديـث عـن "استكشـاف كيفية إسـهام 
أزمتهـا  مـن  سـوريا  خـروج  يف  مـر 
واسـتعادتها اسـتقال أراضيهـا وعودتها 
مرة أخـرى إىل حظريتهـا العربيـة"، وفق 
مداخلـة هاتفيـة لشـكري ضمـن برنامـج 
"الحكايـة" عرب قنـاة "MBC مر"، نقل 
موقـع "إنتلجنـس أونايـن"، مطلـع متوز 
املـايض، أن مـر تعـارض عودة سـوريا 
إىل جامعـة الـدول العربيـة التـي سـتعقد 

قمتهـا يف تريـن الثـاين املقبـل.
مـن جانبـه، أبـدى األمـن العـام لجامعة 
الـدول العربيـة، أحمـد أبـو الغيـط، خال 
مقابلـة أجراهـا مـع قنـاة "الجزائـر"، يف 
أن "مشـاركة  املـايض،  21 مـن حزيـران 
تتـم  عندمـا  العربيـة  القمـة  يف  سـوريا 
سـوف تكـون مـن خـال توافـق عـريب 
كبـري"، وذلك بعد ثاثة أشـهر مـن حديثه 
 28 إىل صحيفـة "الـرق األوسـط"، يف 
مـن آذار املـايض، الـذي أبدى خالـه عدم 
سـتعود  سـوريا  كانـت  إذا  مبـا  معرفتـه 
للجامعـة العربيـة قريبًـا، "رمبـا يف املرة 
ال  مقبلـة،  سـنوات  بعـد  ورمبـا  املقبلـة، 

أعـرف". 
موقف أمريكي؟ 

الواليـات املتحـدة األمريكية التـي تعارض 
مـع  التقـارب  مسـؤوليها  بتريحـات 
خطـوات  تتخـذ  مل  السـوري،  النظـام 
واضحـة ومرئيـة أمـام تقـارب دول حليفة 
لهـا مـع النظـام، وأبرزهـا اإلمـارات، التي 
السياسـية،  األسـد  بشـار  عزلـة  كـرست 
ومنحتـه أوىل زياراتـه لبلـد عـريب منـذ 

 .2011 السـورية  الثـورة  انـدالع 
واكتفـت الواليات املتحـدة بالتنديد بالزيارة 
يف اليوم نفسـه، عى لسـان املتحدث باسم 
الخارجيـة، نيـد برايـس، الذي تحـدث عن 
خيبـة أمـل عميقـة ومقلقة لدى واشـنطن 
مـن محـاول إضفـاء الرعية عى األسـد، 
معارضتهـا  واشـنطن  مواصلـة  أن  وأكـد 
جهـود تطبيـع العاقـات أو إعـادة تأهيـل 
األسـد، وعدم تنازلهـا أو رفعهـا للعقوبات 
عـن سـوريا دون إحـراز تقـدم نحـو حل 
سـيايس للراع الـذي أودى بحيـاة مئات 

اآلالف منـذ انـدالع الثـورة ضد األسـد.
 كـام نقـل موقـع "أكسـيوس" األمريي، 
عـن مصدَريـن وصفهـام بـ"املطلَعـن"، 
مـن  بالزيـارة  علمـت  بايـدن  إدارة  أن 
مسـؤويل  أن  مضيفـن  اإلعـام،  وسـائل 
البيـت األبيـض ووزارة الخارجيـة شـعروا 

بالذهـول.
الحزبـان  2022، قـّدم  آذار  15 مـن  ويف 
و"الدميقراطـي" مـروع  "الجمهـوري" 
قـرار يشـّدد الخناق عـى النظام السـوري 
ضـد  جرامئـه  عـى  محاسـبته  بهـدف 
اإلنسـانية، واصًفـا إياه بـ"املجـرم املدعوم 

مـن روسـيا وإيـران".

مـع  دولـة  أي  تطبيـع  عـارض  املـروع 
النظـام، كـام أقر بغيـاب الحل يف سـوريا 
مـع وجود النظام السـوري، ودعـا الرئيس 
األمريي لعـدم االعراف بحكومة سـورية 
انتخابـات  أي  أو  األسـد،  بشـار  بقيـادة 
مسـتقبلية يف سـوريا بقيادتـه، إىل جانب 
فـرض قانـون "قيـر" لحاميـة املدنين 
خاصـة  بقـوة،   2019 لعـام  سـوريا  يف 
للجهـات الحكوميـة التي طبّعـت عاقاتها 
مـع النظـام، وفـرض وقف تنفيـذ مروع 
"خـط الغاز العـريب" وأي اتفاقـات طاقة 
أخـرى سـتزّود النظـام بالغـاز والكهرباء.
ويف مطلع الشـهر نفسـه، نرت السـفارة 
عـرب  تغريـدة،  دمشـق  يف  األمريكيـة 
أعلنـت  "تويـر"،  يف  الرسـمي  حسـابها 
فيهـا آذار "شـهر املحاسـبة"، وأن اإلفات 
مـن العقـاب "سـينتهي" يف سـوريا، لكن 

األمـر مل يتعـدَّ نطـاق "التغريـدات". 

أين العرب

تحالف روسي- إيراني في وجه التهديد التركي
انقسام داخل محور "أستانة"؟

رئيس النظام السوري، بشار األسد، خالل لقائه وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة- 25 من تموز 2022 )رئاسة الجمهورية/ فيس بوك(
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ما الذي تخفيه معدات االتصاالت الصينية 
المهداة إلى النظام السوري

عنب بلدي- محمد فنصة

أثـارت مسـاعدات الصن األخـرية للنظام 
وشـبكة  مبعـدات  املتمثلـة  السـوري، 
دوافـع  حـول  التسـاؤالت  اتصـاالت، 
بكـن، صاحبـة االسـتثامرات الضعيفـة 
يف سـوريا والـواردات شـبه املعدومة، ما 
يشـري إىل مكاسـب أخرى غـري مذكورة.
حكومـة  يف  االتصـاالت  وزيـر  وكان 
النظـام السـوري، إيـاد الخطيـب، وقّع، 
يف 20 مـن متـوز املـايض، مع السـفري 
الصينـي يف سـوريا، فنـغ بيـاو، اتفاقية 
يف  اتصـاالت  معـدات  تشـمل  مسـاعدة 

دمشـق.
وتهدف املسـاعدات، بحسـب ما ورد، إىل 
تحسـن البنيـة التحتية للشـبكة املحلية، 
عـى أن تُسـلّم معـدات املسـاعدات عـى 
دفعتـن إىل وزارة االتصـاالت السـورية، 
بـ"إعـادة  الصـن  إسـهام  مـن  كجـزء 

اإلعـامر" يف سـوريا.

تخّوف إسرائيلي
ديفنـس"  "بريكنـغ  موقـع  نـر 
األمريـي، يف 28 مـن متـوز املـايض، 
تقريرًا يتحـدث عن أن مسـاعدات الصن 
للنظـام  االتصـاالت  مجـال  األخـرية يف 
"واجهـة"  عـن  عبـارة  هـي  السـوري، 
ملسـاعدات عسـكرية ميكـن أن تحـد من 
قـدرة إرسائيـل عـى قصـف أهـداف لها 

سـوريا. يف 
وبحسـب تريح مصدر دفاعي إرسائيي 
يف  صينيـون  خـرباء  زار  فقـد  للموقـع، 
األشـهر األخرية بعض املنشـآت العسكرية 
خـال  بشـدة  تـرضرت  التـي  السـورية 

املاضية. الـراع  سـنوات 
وتتخـوف إرسائيـل مـن أن يكـون هدف 
املسـاعدة الصينيـة هـو إعادة بنـاء قوات 
النظـام السـوري، عـن طريـق تزويـده 
بأنظمـة االتصـاالت التـي تحتـاج إليهـا 
شـبكة االتصـاالت العسـكرية السـورية، 
وتعتقـد املصـادر اإلرسائيليـة أن العديـد 
السـوري  النظـام  قـوات  منشـآت  مـن 

سـيُعيد بناءهـا الصينيـون.
أن  مـن  أيًضـا،  املصـادر،  وحـذرت 
النظـام  بيـع  يحاولـون  قـد  الصينيـن 
مـا  الدفاعيـة،  أنظمتهـم  مـن  السـوري 
اإلرسائيليـة يف  العمليـات  "يُعّقـد"  قـد 

سـوريا.
وقـال الرئيس السـابق لجهـاز املخابرات 
ياتـوم،  داين  )املوسـاد(،  اإلرسائيـي 
للموقـع األمريـي، "إن الصينيـن دون 
أدىن شـك سـينفذون برامـج كبـرية يف 
سـوريا، وعـى إرسائيـل أن تتأكـد مـن 

أن هـذه الحقيقـة لـن تحـد مـن حريتها 
بالعمـل يف سـوريا".

يف  الصينيـة  "العمليـات  أن  وأضـاف 
هنـاك  أن  تثبـت  البلـدان،  مـن  العديـد 
دامئًـا جوانـب أخرى ملـا قد يبـدو كعمل 

عـادي". تجـاري 

أمن رقمي مهدد
يف  املتقدمـة  الـدول  مـن  الصـن  تُعـد 
ولديهـا  الرقميـة،  االتصـاالت  مجـال 
أوائـل  مـن  يجعلهـا  مـا  القـدرات  مـن 
الـدول النشـطة يف املراقبـة والتجسـس 
رشكات  كـربى  وواجهـت  اإللكـروين، 
االتصـاالت الصينيـة الخاصـة "هواوي" 
اتهامـات بالتجسـس ملصلحـة الحكومـة 

الصـن. وخـارج  داخـل 
الكنديـة  الحكومـة  أعلنـت  ومؤخـرًا، 
رشكـة  معـدات  اسـتخدام  حظـر  عـن 
التكنولوجيـة  وزميلتهـا  "هـواوي"، 
للجيـل  شـبكاتها  يف   "ZTE" الصينيـة 
الخامـس )5G(، بسـبب مخـاوف تتعلق 

القومـي. باألمـن 
أسـراليا،  اإلجـراءات  بنفـس  وسـبقتها 
ونيوزيلنـدا، وبريطانيـا، كـام احتجـزت 
كنـدا املديـر املـايل لركـة "هـواوي"، 
بنـاء عـى العقوبات األمريكيـة عليها يف 
عـام 2018، وعقـدت الحًقـا، يف 2021، 

صفقـة تبـادل محتجزيـن مـع الصن.
املرّسبـة  الوثائـق  كشـفت  املقابـل،  يف 
مـن قبـل عميـل االسـتخبارات األمريكية 
تجسـس  سـنودن،  إدوارد  السـابق، 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة وبريطانيـا 
القـرار يف  مـن صانعـي  العديـد  عـى 
البلـدان املختلفة، مثل املستشـارة األملانية 
السـابقة، أنجيا مـريكل، وهو مـا يظهر 
التنافـس الصينـي- الغـريب يف مجـال 

والتجسـس. املراقبـة 
باألمـن  اهتامًمـا  الصـن  وتبـدي 
املعلومـايت لـدى سـوريا، وفـق مـا قاله 
الدكتـور السـوري يف االقتصـاد ومديـر 
الربنامج السـوري يف "مرصد الشـبكات 
السياسـية واالقتصاديـة"، كـرم شـعار، 
لعنـب بلدي، بسـبب وجـود املقاتلن من 
آسيا الوسـطى يف سـوريا، الذين يعدون 
مـن أبـرز املطلوبن للحزب "الشـيوعي" 

الحاكـم يف الصـن.
وال يسـتبعد شـعار أن الحكومة الصينية 
مسـاعدات  خـال  مـن  تحـاول  قـد 
معلومـات  عـى  الحصـول  االتصـاالت، 
أكر عـن هـؤالء املقاتلن الذيـن يهددون 
أمنهـا القومي، حسـب قولهـا، عى الرغم 
مـن وجـود معظـم هـؤالء املقاتلـن يف 
املناطق غـري الخاضعة لسـيطرة النظام.

انتحـاري  اسـتهدف   ،2016 عـام  ويف 
يف  الصينيـة  السـفارة  األويغـور  مـن 
قريغيزسـتان، وقالـت أجهـزة األمـن، إن 
الهجـوم قـد ُخطـط لـه ونُفـذ مـن قبل 
النشط  الركسـتاين"  الحزب "اإلسـامي 

سـوريا. يف 
وسـافر العديد مـن األويغـور واملقاتلن 
عـرب  سـوريا  إىل  الوسـطى  آسـيا  مـن 
مـن  األوىل  املراحـل  خـال  تركيـا، 
الـراع السـوري، وبحسـب بحـث نُر 
 PERSPECTIVES ON" مجلـة  يف 
يُقـّدر   ،2021 آب  يف   "TERRORISM
الذيـن  الوسـطى  آسـيا  مقاتـي  عـدد 
بخمسـة  والعـراق  سـوريا  إىل  سـافروا 

شـخًصا. و650  آالف 

 أهمية استراتيجية ال اقتصادية
شـعار  كـرم  السـوري  الباحـث  يـرى 
الصينيـة،  السـورية-  العاقـات  أن 
الصينيـة "ورقـة  الحكومـة  تسـتخدمها 
ضغط" عـى الحكومـات الغربيـة، أكر 
مـام هـي طموحـات حقيقية لاسـتثامر 

مسـتدامة. عاقـات  لبنـاء  أو 
واستشـهد شـعار بـأن الصـن تحدثـت 
كثـريًا عـن "إعـادة اإلعامر" يف سـوريا، 
لكنهـا فعليًـا مل تنفـذ أيًـا مـن وعودها، 
ولعـل أبرزهـا عندمـا وقّعـت الصن مع 
يف  تفاهـم،  مذكّـرة  السـوري  النظـام 
12 مـن كانـون الثـاين املـايض، ضّمت 
مبوجبهـا سـوريا إىل مبـادرة "الحـزام 
والطريـق" الصينيـة، بعـد سـنوات مـن 
بدء الحديـث عن هذا االنضـامم، دون أي 

اآلن. يُذكر حتـى  أثـر 
االقتصـادي  "الحـزام  مبـادرة  وتهـدف 
الحريـر  وطريـق  الحريـر  لطريـق 
بالعـامل  الصـن  ربـط  إىل  البحـري"، 
وأرسع  بأسـهل  بضائعهـا  وإيصـال 
طريقـة ممكنـة لجميع قـارات العامل عرب 
طريقـن بـري وبحـري، وتعتمـد عـى 
إنشـاء بنيـة تحتيـة بالتعـاون مـع أكر 

68 دولـة. مـن 
أنهـا  املبـادرة،  النظـام يف  يـرى  بينـام 
ستسـاعده عـى "فتـح آفاق واسـعة من 
التعـاون مـع الصـن وعـدد مـن الدول 
مجـاالت،  عـدة  يف  باملبـادرة  الريكـة 
والتكنولوجيـا  السـلع  تبـادل  منهـا 
ورؤوس األمـوال، وتنشـيط حركة األفراد، 
إضافـة إىل التبـادل الثقـايف"، بحسـب 
السـورية  األنبـاء  وكالـة  أوضحتـه  مـا 

)سـانا(. الرسـمية 
الينـز  "نيـو  ملعهـد  تقريـر  وبحسـب 
األمريـي،  والسياسـة"  لاسـراتيجية 
سـعت الصـن إىل دمج النظام السـوري 

والطريـق"، وحاولت  "الحـزام  مببـادرة 
"إعـادة  احتياجـات  مـن  االسـتفادة 
لتأسـيس  البـاد،  يف  امللّحـة  اإلعـامر" 
"موطـئ قـدم" يف قلـب بـاد الشـام، 
ولتعزيـز نفوذهـا يف الـرق األوسـط.

وتـدرك الصـن حاجـة النظام السـوري 
إليهـا، وبهـذا تعتمـد عليـه يف تحقيـق 
يف  واالقتصاديـة  السياسـية  أهدافهـا 
منطقـة باد الشـام، مبـا يف ذلـك تراكم 
النفـوذ اإلقليمـي عـى حسـاب الواليات 

املتحـدة، وفـق التقريـر.
إىل  الصـن  سـعت   ،2016 عـام  ومنـذ 
خلـق فـرص لركاتها من أجل املشـاركة 
بـ"إعادة اإلعامر" يف سـوريا، بحسب ما 

أكـده مبعوثهـا الخاص إىل سـوريا، يش 
شـياو يـان، حينهـا، موضًحـا أن الصن 
"واثقـة مـن أنهـا ستشـّكل جـزًءا مـن 
عملية إعـادة اإلعـامر بعد انتهـاء الحرب 

يف سـوريا".
 THE" مجلـة  تقريـر  أوضـح  بينـام 
DIPLOMAT"، أن العديـد مـن العقبات 
واملخاطـر سـتواجه الـركات الصينيـة 
واالسـتثامر يف سـوريا، إذ إنه عى الرغم 
مـن "قـرب انتهـاء الحـرب يف سـوريا" 
فـا يعنـي ذلـك نهايـة الـراع، وقـد 
تشـّكل التقلبات والتغريات يف السـيطرة 
من قبـل القـوى املوجودة عـى األرايض 
النظـام  مـن  كانـت  سـواء  السـورية 
السـوري أو القـوات األمريكيـة والركية، 
املسـتثمرين  مـن  لكثـري  قلـق  مصـدر 

الصينيـن.
كـام قـد تكـون العقوبـات االقتصاديـة 
النظـام  عـى  املفروضـة  األمريكيـة 
السـوري سـببًا لتجنب بعض املؤسسـات 
املاليـة الصينيـة التورط باسـتثامرات يف 
سـوريا، خشـية من عقوبات قـد تطالها.

سـوريا،  يف  الصـن  انخـراط  ويعتمـد 
وفـق تقرير "مركـز السياسـات وبحوث 
الواليـات  ترفـات  عـى  العمليـات"، 
الـراع، بحيـث سـتحاول  املتحـدة يف 
بكـن ملء الفـراغ الـذي تركتـه اإلدارات 
األمريكيـة املتعاقبـة من خـال أخذ دور 
الـرق  يف  مركزيـة  أكـر  اقتصـادي 

األوسـط.
األهميـة  تفـوق  الحـايل،  الوقـت  ويف 
االسـراتيجية واألمنيـة لسـوريا أهميتها 
فلـي  للصـن،  بالنسـبة  االقتصاديـة 
يف  هـادف  بشـكل  الصـن  تسـتثمر 
سـوريا، تحتـاج إىل الظـروف املناسـبة 
لهـذا، بدًءا مـن حل سـيايس دائم ووقف 

القتاليـة. األعـامل 

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

 أمن رقمي مهدد
تُعـد الصـني مـن الـدول املتقدمـة يف مجـال االتصـاالت الرقميـة، ولديهـا مـن 
القـدرات مـا يجعلها من أوائل الدول النشـطة يف املراقبة والتجسـس اإللكرتوين، 
اتهامـات  الخاصـة "هـواوي"  الصينيـة  االتصـاالت  وواجهـت كـربى رشكات 

بالتجسـس ملصلحـة الحكومـة داخـل وخـارج الصني.
ومؤخـرًا، أعلنـت الحكومة الكندية عن حظر اسـتخدام معدات رشكـة "هواوي"، 
 ،)5G( يف شـبكاتها للجيـل الخامـس "ZTE" وزميلتهـا التكنولوجيـة الصينيـة

بسـبب مخـاوف تتعلق باألمـن القومي.
وسـبقتها بنفس اإلجراءات أسـرتاليا، ونيوزيلندا، وبريطانيا، كـام احتجزت كندا 
املديـر املـايل لرشكـة "هـواوي"، بناء عـى العقوبـات األمريكية عليهـا يف عام 

2018، وعقـدت الحًقـا، يف 2021، صفقـة تبادل محتجزيـن مع الصني.
يف املقابـل، كشـفت الوثائـق املرّسبـة من قبـل عميـل االسـتخبارات األمريكية 
وبريطانيـا  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  تجسـس  سـنودن،  إدوارد  السـابق، 
عـى العديد مـن صانعـي القـرار يف البلـدان املختلفة، مثـل املستشـارة األملانية 
السـابقة، أنجيـا مـركل، وهـو ما يظهـر التنافـس الصيني- الغـريب يف مجال 

والتجسـس. املراقبة 
وتبـدي الصـني اهتامًمـا باألمـن املعلومايت لدى سـوريا، وفـق ما قالـه الدكتور 
السـوري يف االقتصاد ومدير الربنامج السـوري يف "مرصد الشـبكات السياسية 
واالقتصاديـة"، كـرم شـعار، لعنـب بلـدي، بسـبب وجـود املقاتلـني مـن آسـيا 
الوسـطى يف سـوريا، الذيـن يعـدون مـن أبـرز املطلوبـني للحزب "الشـيوعي" 

الحاكـم يف الصني.
وال يسـتبعد شـعار أن الحكومـة الصينيـة قـد تحـاول مـن خـال مسـاعدات 
االتصـاالت، الحصـول عـى معلومـات أكرث عـن هـؤالء املقاتلني الذيـن يهددون 
أمنهـا القومي، حسـب قولها، عـى الرغم من وجـود معظم هـؤالء املقاتلني يف 

املناطق غـر الخاضعـة لسـيطرة النظام.
يف  الصينيـة  السـفارة  األويغـور  مـن  انتحـاري  اسـتهدف   ،2016 عـام  ويف 
قرغيزسـتان، وقالـت أجهـزة األمـن، إن الهجـوم قـد ُخطـط لـه ونُفذ مـن قبل 

الحـزب "اإلسـامي الرتكسـتاين" النشـط يف سـوريا.
وسـافر العديـد مـن األويغـور واملقاتلـني مـن آسـيا الوسـطى إىل سـوريا عرب 
تركيـا، خال املراحل األوىل من الرصاع السـوري، وبحسـب بحـث نرُش يف مجلة 
"PERSPECTIVES ON TERRORISM" يف آب 2021، يُقـّدر عـدد مقاتيل آسـيا 

الوسـطى الذين سـافروا إىل سـوريا والعراق بخمسـة آالف و650 شخًصا.

)Xinhua( 2022 السفير الصيني في سوريا، فنغ بياو، ووزير االتصاالت السوري، إياد الخطيب، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي السورية، فادي الخليل، يحضرون حفل توقيع اتفاقية مساعدة في دمشق- 20 تموز

https://www.enabbaladi.net/archives/596575
https://www.enabbaladi.net/archives/596575
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نحـو الربيـة، خـذ نفًسـا عميًقـا، هيـئ 
نفسـك للهـروب مـن كل ما يلحـق بك، ال 
تنظـر إىل محفظتـك، وإن مل متلـك مااًل، 
فـأرض اللـه ال تطلـب أجرًا، لكـن ال تنَس 
أن تسـتعري خيمـة، لتعـزل بهـا نفسـك 

عندمـا يجـن الليل.
واآلن، احـزم أمتعتك واتبعنا إىل شـاالت 
يف   )Göksu şelalesi( سـو"  "جـوك 
واليـة قونيـا وسـط جنـويب تركيـا، يف 
رحلـة يأخذنـا إليها محمـد العقيدي )27 
عاًمـا(، االبن والوالـد والطالـب والعامل، 
وميكـن  إال  مـربًرا  لـك  يـدع  ال  فيـام 

تجـاوزه.
محمـد، الـذي ينحـدر مـن ريـف حلـب 
يف  أهلـه  بصحبـة  يعيـش  الجنـويب، 
واليـة قونيـا منـذ 2013، متـزوج ولديه 
هندسـة  دراسـته  جانـب  وإىل  ولـد، 
"نيـدا"  جامعـة  يف  "امليكاترونيكـس" 
)سـنة رابعة(، يعمـل يف مجـال التجارة 

الخارجيـة.

شرارة البداية
مبحـض  التخييـم  رحـات  محمـد  بـدأ 
املصادفـة يف السـنة األوىل مـن الجامعة 
زائـرة  ألهمتـه  أن  بعـد   ،2018 عـام 
وأثـارت  قونيـا،  إىل  قدمـت  مغربيـة 

التخييـم. باستكشـاف  فضولـه 
وبحلـول عيد الفطـر لعـام 2018، الذي 
عـادة مـا يكـون خاليًـا مـن النشـاطات 
يف بـاد الغربـة، اقـرح محمـد عى ابن 
عمـه أن يخرجـا يف رحلـة تخييـم غـري 
مخطـط لهـا مسـبًقا، إذ مل يكـن لديهـام 
أي من األغـراض الازمة لقضـاء ليلة يف 

املجردة. الطبيعـة 
اسـتعار محمـد مـن صديقتـه املغربيـة 
خيمتهـا ملـدة يومـن، وقصـدا شـاالت 
مدينـة  بـن  الواقعـة  سـو"،  "جـوك 

التـي  وقونيـا  تركيـا،  جنـويب  مرسـن 
كيلومـرًا، يف   355 قرابـة  عنهـا  تبعـد 
رحلـة وصفهـا باملغامـرة، ملـا واجهه من 

بالحسـبان. تكـن  أمـور مل 
تـاه محمـد وقريبـه يف الطريـق، وعلقا 
ألكـر مـن سـاعتن يف محاولـة إلخراج 
السـيارة مـن منطقـة طينيـة غـرزت بها 
عجـات السـيارة، وبعـد أن نجـوا مـن 
إىل  أكمـا طريقهـام ووصـا  املوقـف، 
بعـد  الثانيـة  السـاعة  عنـد  الشـاالت 

منتصـف الليـل.
نصب محمـد خيمته، وكانـت املرة األوىل 
الربيـة،  يف  النـوم  فيهـا  يختـرب  التـي 
خـارج منزله وبعيـًدا عن رسيـره الدافئ 
املحـاط بكل وسـائل الراحـة، كان الهدف 
عيـش  محمـد،  بحسـب  الرحلـة،  مـن 

الحامسـة التـي سـمعها عـن التخييم.

إدمان العيش في البراري
"أعجبتنـي فكـرة الحيـاة الربيـة، وبدأت 
أجمـع املـال لـراء معـدات التخييـم"، 
وأضـاف،  بلـدي،  لعنـب  محمـد  قـال 
تعرفـت إىل موقـع "كاوتش سـريفينج" 
عـرض  أو  لطلـب   )Couchsurfing(
ضيافـة يف أي مـكان حـول العـامل، كام 

يعتـرب موقًعـا يجتمـع فيـه الرّحالـة.
وباملصادفـة، وجـد محمد تجمًعـا لرحلة 
تخييـم يف العاصمـة أنقـرة عـن طريـق 
تخييـم  أول  كان  فيـام  املوقـع، وشـارك 
لـه مـع مجموعة مـن األشـخاص األتراك 

واألجانب.
أيـام  ثاثـة  ملـدة  الرحلـة  اسـتمرت 
حـامم"  كزلجـي  "بـارك  يف  وليلتـن 
 ،)Kızılcahamam Tabiat Parkı(
وهـي غابـات مخصصـة للتخييـم عـى 
بعـد 70 كيلومرًا شـاميل أنقرة، وأشـار 
يف  سـيارة  وجـود  رضورة  إىل  محمـد 
بعـض األحيـان، لبعـد مثل هـذه األماكن 

بالسـكان. املأهولـة  املناطـق  عـن 

مـرة تلـو األخـرى، زاد محمـد رصيـده 
املعـريف برّحالـة "مغامريـن"، وانضـم 
إىل مجموعـات تنظم رحـات تخييم عى 
مواقـع التواصـل االجتامعي، وبـدأ يطور 
حيًنـا  وكان  مـرة،  كل  يف  معداتـه  مـن 
يخرج برفقـة مجموعـات، وأحيانًا أخرى 

برفقـة أصدقائـه عـى نطـاق ضيّق.
مل يكتـِف محمـد بدائـرة أصدقائـه، بـل 
وصل بـه شـغف التخييم إىل إقنـاع عمه 
بخـوض التجربـة، وذهبا مًعـا إىل مدينة 
تركيـا  غـريب  جنـوب  الواقعـة  أنطاليـا 
عـى سـاحل البحـر األبيـض املتوسـط، 

وخيّـام عـى الشـاطئ ملـدة يومن.

التخييم وسط كل شيء
يف السـنة الثانيـة مـن الجامعـة 2019، 
أسسـت الجامعـة الواقعـة يف واليـة نيدا 
خاًصـا  تجمًعـا  تركيـا،  رشقـي  جنـوب 
بالتخييم والتسـلق، وكانـت تنظم رحات 
تسلق ومسـري يف الجبال ملسـافات تصل 
إىل 25 كيلومـرًا، ما يسـتغرق من محمد 
لقطـع  تقريبًـا  وفريقـه عـر سـاعات 

. فة ملسا ا
عنـد حلـول شـتاء 2019، قـرر التجمـع 
وكان  وتخييـم،  مسـري  برحلـة  القيـام 
التـي  الطقـس مثلًجـا وبـارًدا يف نيـدا 
تصـل فيهـا درجـات الحـرارة شـتاء إىل 
أقـل مـن 22 تحـت الصفـر يف األماكـن 

املرتفعـة.
رغـم ذلـك، وبحسـب مـا قالـه محمـد، 
أول  الرحلـة  وكانـت  جيـًدا،  "تجهزنـا 
تخييم شـتوي يل، باإلضافـة إىل صعوبة 
الوصـول إىل قمـة الجبـل، حتـى بوجود 
عـدم  ومـع  رباعـي"،  دفـع  سـيارة 
توفـر السـيارة، اضطـر محمـد وفريقـه 
مبقطورتـه. ليحتمـوا  جـرار  السـتئجار 
خيّـم محمـد يف واليـات عدة مـن تركيا، 
لكـن أجملها وفًقـا له، كانت قريـة أغوا/
أغفـا )Aşva(، الواقعة بـن نهري "جوك 

 Yeşil( "و"يشـيل شاي )Göksu( "سـو
التـي   ،)şile( شـيا  منطقـة  يف   )çay
تبعـد حـوايل 97 كيلومـرًا عـن مركـز 

مدينة اسـطنبول شـاماًل.
النهريـن،  بـن  قريـة   "Aşva" وتعنـي 
لقنـاة  وفًقـا  التينـي،  أصـل  ذات  وهـي 

الركيـة.  "CNN"

عيش التجربة بأقل الموارد
يختـار محمـد أماكـن التخييـم، وفًقـا ملا 
تتميـز بـه املنطقـة مـن جـامل الطبيعة، 
أن  محمـد،  بحسـب  ذلـك،  مـن  واألهـم 
الخدمـات،  أماكـن  مـن  قريبـة  تكـون 
التسـبب  دون  النـار  إلشـعال  ومناسـبة 

بحرائـق.
السـفر، ويفّضـل محمـد  تتعـدد طـرق 
أرخصهـا مثـل السـفر عـرب القطـارات، 
 ،"BlaBlaCar" أو عـن طريـق تطبيـق
وهـو منصة تتيـح ألصحـاب السـيارات 
يقدمـوا  أن  الواليـات  بـن  املسـافرين 
تتقاطـع  الذيـن  لأشـخاص  عروًضـا 
مـن  أرخـص  بسـعر  طرقهـم  معهـم 

التقليديـة. النقـل  وسـائل 
ومـن الطـرق املجانيـة التي يسـتخدمها 
لديـه  كان  ملـن  للتنقـل،  محمـد 
سـتوب"  الـ"أوتـو  الكافيـة،  الجـرأة 
اإلبهـام  برفـع  وتكـون   ،)Hitchiking(
للسـيارات عند مخـرج املدينـة، أو بحمل 

املقصـودة. للوجهـة  الفتـة 
الـ"أوتـو  باسـتخدام  محمـد  ينصـح  ال 
سـتوب" للمسـافات البعيـدة، ملـا تحمله 
من مشـقة بحـال االنتظـار طويـًا، كام 
أن مـن املحتمـل أن تضطـر لتغيـري أكر 

مـن سـيارة لتصـل إىل وجهتـك.
يقتنـي محمـد مجموعـة مـن األغـراض 
ذات  خيمـة  مثـل  للتخييـم،  الازمـة 
قابـل  عاليـة، وفـراش مطاطـي  جـودة 
للنفـخ والطـي، وبطانية، ومعـدات طبخ 
حـادة  وأداة  إضـاءة،  وجهـاز  بسـيطة، 

الطعـام،  ولتقطيـع  للحاميـة  )سـكن( 
أوليـة  إسـعافات  حقيبـة  إىل  باإلضافـة 

املحتملـة. لإلصابـات 

التخييم من كل جانب
للتخييـم يف تركيـا إيجابيات عـدة، منها 
معظـم  يف  الطبيعيـة  األماكـن  كـرة 
وتوفـر  املعتدلـة،  واألجـواء  الواليـات 
األماكـن املخصصـة للتخييـم مـن قبـل 

البلديـات.
وتتمحور سـلبيات التخييـم حول تعرض 
الشـخص األجنبـي ملواقـف عنرية يف 
بعـض األحيـان، لكونـه الجئًـا قـدم من 
مـن  االسـتمتاع  لـه  يحـق  وال  الحـرب، 
منظـور البعـض، وفًقـا ملـا قالـه محمد.

ويزيـد مـن تعقيد القيـام بتخييـم مرن، 
واليـة  مـن  والتنقـل  السـفر  صعوبـة 
"الحاميـة  هويـة  يحمـل  ملـن  ألخـرى 
املؤقتـة" )كملـك(، دون أخذ إذن للسـفر 

التخييم في تركيا.. 
بوابة االنفصال عن السموم الرقمية

محمد العقيدي )يسار( خالل رحلة مسير في جبال مدينة نيدا جنوب شرقي تركيا عام 2019 )محمد العقيدي(

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

https://www.enabbaladi.net/archives/596671
https://www.enabbaladi.net/archives/596671
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عنب بلدي- صالح ملص     

منـذ 11 عاًمـا، يبحـث السـوريون عـن 
ترجمـة  عـى  قـادر  سـيايس  متثيـل 
مطالـب  إىل  املدنيـة  االحتجاجـات 
سياسـية واضحـة ومتكاملـة ومبارشة.
تزايـدت هـذه الحاجـة التـي تتناسـبت 
فبـدت  املسـلح،  العنـف  مـع  طـرًدا 
الحاجـة أكـر مـن أي وقـت مىض إىل 
الحـد  ميلـك  سـيايس  تشـكيل  وجـود 
للتأثـري  القانـوين  الفهـم  مـن  األدىن 
عى القـرارات ضمـن املجتمـع الدويل، 
مـن أجـل مسـاءلة مرتكبـي االنتهاكات 
الجسـيمة لحقوق اإلنسـان يف سـوريا، 
تلـك  بشـأن  يعلمـون  كانـوا  الذيـن 
الجرائـم وباسـتطاعتهم منـع حدوثهـا 
يفعلـوا،  ومل  سـلطتهم  نطـاق  ضمـن 
أو الذيـن حرّضـوا عـى ذلـك أو قدموا 
تسـهيات للمرتكبـن أو تواطـؤوا عى 

الحقائـق. طمـس 
التـي  السياسـية  التشـكيات  لكـن 
النظـام  معارضـة  سـياق  يف  بـرزت 
السـوري مل متلـك إال التعبئـة وتجييش 
الجمهـور ومامسـة عواطفـه، وتغيـب 
الداخليـة  األنظمـة  بعضهـا  عـن 
تُسـتوحى  قوانـن  عـن  تعـرب  التـي 
وآليـات  والواجبـات  الحقـوق  منهـا 
أي  ملحاسـبة  املؤسسـات،  هـذه  عمـل 
الداخـي،  النظـام  مبوجـب  تقصـري 
األمـر الـذي يجعـل أي عمـل سـيايس 
خاضًعـا للمـزاج والعاقـات واملصالـح 

. لشـخصية ا
غيـاب فعاليـة متثيل الشـعب السـوري 
سياسـيًا وحقوقيًـا من قبل التشـكيات 
العمـل  بغيـاب  املعارضـة،  السياسـية 
السـيايس  األداء  وفقـر  املؤسسـايت 
أدى  الـدويل،  املجتمـع  يف  التحالفـي 
الشـعب  بـن  ثقـة  فجـوة  خلـق  إىل 
التـي  السياسـية،  التشـكيات  وتلـك 
مـن املفـرض أنهـا متثلـه، يف الوقـت 

الـذي كانـت تلك التشـكيات مسـؤولة 
خـرسوا  الذيـن  األفـراد  أولئـك  أمـام 
حياتهـم، والذين عاشـوا مـرارة اللجوء 

املهينـة. والتجـارب 
والكيانـات  األشـخاص  أن  كـام 
أي دور  لهـا  يكـن  التـي مل  السياسـية 
مبارش يف جرائـم الحرب التـي ارتُكبت 
يف سـوريا، لكنهـا أثرت بشـكل سـلبي 
بعـدم مواجهـة ذلـك، خاطـرت بحيـاة 

العامـة. املصلحـة  وسـامة  األفـراد 
مـن  العديـد  السـيايس  الفـراغ  لهـذا 
املسـاءلة  تعـد  والنتائـج،  اآلثـار 
التـي  آثـاره،  أهـم  أحـد  السياسـية 
تعتـرب مبنزلـة فرصـة الحقـة ملحاسـبة 
املسـؤولن السياسـين بشـكل موثـوق 
عى جميـع اإلجـراءات السياسـية التي 
وكان  العامـة،  القضايـا  يف  اتخذوهـا 
السـوري  امللـف  تعقيـد  شـأنها  مـن 
أكـر، وكان بإمكانهـم تقديـم البدائـل 
مطالـب  لتحقيـق  املناسـبة  السياسـية 

السـورين.

ما المساءلة السياسية
يعد اسـتخدام هـذا النوع من املسـاءلة 
والسياسـية  القانونية  التقييـامت  ضمن 
يف فـرة معيّنـة، يُتهـم فيها السـيايس 
العامـة  املصلحـة  عـن  بالتغـايض 
أهـداف  لتحقيـق  القانـوين  والنظـام 
إجراؤهـا  يتـم  شـخصية،  سياسـية 
عـى أسـاس تقييـم العمـل السـيايس 

ودوافعـه.
الدبلومـايس  قالـه  مـا  وبحسـب 
البعـاج لعنـب  السـابق داين  السـوري 
بلـدي، فإن املسـاءلة السياسـية تخضع 
وضـع  أثنـاء  يف  القانـون  لسـيادة 
جديـدة  وقانونيـة  سياسـية  مبـادئ 

للدولـة.
املبـادئ تفـرض  وهـذا يعنـي أن تلـك 
عـى الفضـاء السـيايس يف الدولـة أال 
سـلطة  السياسـين  مـن  ألحـد  تكـون 

املصلحـة  أو  املجتمـع  عـى  تعسـفية 
األشـخاص  جميـع  وأن  العامـة، 
متسـاوون أمـام القانـون ويتشـاركون 
املسـؤولية املتسـاوية تجاهه، وأن سـبل 
املحاكـم  مـن  القضائيـة  االنتصـاف 
أن تضمـن حقـوق  املسـتقلة بإمكانهـا 
وفـق  الدولـة،  تعـدي  ضـد  األفـراد 
البعـاج، وبذلـك يقـدم هـذا النـوع من 
بنـاء  يف  إيجابيًـا  إسـهاًما  املسـاءلة 
الدميقراطيـة. أساسـه  جديـد  مجتمـع 
كـام تختلـف املحاكـامت السياسـية عن 
تطرحهـا  التـي  األسـئلة  يف  الجنائيـة 
تثـري  أن  الطبيعـي  املتهـم، فمـن  عـى 
أجنـدة  دون  الجنائيـة  املحاكـامت 
باملسـؤولية  متعلقـة  أسـئلة  سياسـية 
الجنائيـة لتحديدهـا اسـتناًدا إىل نظام 
ممنهـج لتوثيـق األدلـة مـن أجـل بنـاء 
مسـؤولية املتهـم املبارشة تجـاه جرمية 

معيّنـة.
وعـى عكـس ذلـك، تسـتند املحاكامت 
سياسـية  أجنـدة  إىل  السياسـية 
بالكامـل، وتناسـبها مع حكـم القانون، 
حقـوق  عـى  التعـدي  يف  ودورهـا 
األفـراد ومطالبهـم املروعـة، وتأزيـم 

أكـر. العامـة  القضايـا 
املسـاءلة  لهـذه  القانـوين  واألسـاس 
هـو إما بأثـر رجعـي، وإما يسـتند إىل 
يتـم  عامـة  دوليـة  مبـادئ  أو  قوانـن 
املسـؤولن  السياسـين  ضـد  تطبيقهـا 
عـن غيـاب فعاليـة عملهـم تجـاه حـل 
قضايـا بلدهـم، ومل ينتـج عن سـلوكهم 
السـيايس أي منافـع عمليـة وواقعيـة، 

مـا يـؤدي إىل تفاقـم األزمـات أكـر.

خطوة مرتبطة باالنتقال السياسي
بحسـب  السياسـية،  املسـاءلة  ترتبـط 
مـا أوضحـه البعـاج، بطبيعـة االنتقال 
سـوريا،  يف  ونتائجـه  السـيايس 
والنظـم السياسـية التـي قـد تنبثق عنه 

األساسـية. ووظائفهـا  وإرسـائها 

نظـام  إىل  سـوريا  انتقلـت  حـال  يف 
فيـه  يكـون  دميقراطـي  حكـم 
أفعالهـم  عـن  مسـؤولن  السياسـيون 
يف الشـأن العـام مـن قبـل املواطنـن 
الذيـن يتفاعلون بشـكل مبـارش أو غري 
يُتـاح  سياسـيًا،  ممثليهـم  مـع  مبـارش 
لأفـراد اختيـار شـكل هـذه املسـاءلة، 
القاعـدة  إقالـة  عـرب  البعـاج،  وفـق 
مثـل  ومعارضتـه،  للنظـام  السياسـية 
السـفراء والـوزراء وممثـي النظام يف 
2011 حتى  املجتمـع الـدويل منذ عـام 
توقيـت نجـاح االنتقـايل السـيايس، أو 
مامرسـة  مـن  حرمانهـم  أو  تغرميهـم 
حقـوق معيّنـة، أو إحالتهـم للتقاعـد أو 
مسـلكية. محاكـم  ضمـن  محاكمتهـم 

ويجـب، بحسـب مـا أوىص بـه البعاج، 
قاعـدة  السياسـية  املسـاءلة  تشـمل  أن 
والسياسـين  السياسـين  مـن  النظـام 
املعارضـن لـه أيًضـا، ألن "املعارضـن 
بـل  للسـورين،  فقـط  يسـيؤوا  مل 
يتحّملـون جـزًءا أساسـيًا من اسـتمرار 
األداء  بسـبب  السـورية،  املقتلـة 
السـيايس ومتسـكهم مبواقـف معيّنـة، 
أو  )االئتـاف(  رأس  عـى  ووجودهـم 

التفـاوض(". )هيئـة 
املسـاءلة،  مـن  النـوع  هـذا  ويشـمل 
السـورين  املشـتغلن  إىل  باإلضافـة 
أو  األشـخاص  السـيايس،  الفضـاء  يف 
الكيانـات األجنبية التي أسـهمت بشـكل 
مبـارش أو غـري مبـارش يف متويل فرق 
وفصائـل يف سـوريا، مل تكـن بقدر من 
أجـل  مـن  الواضـح  الهيـكي  التنظيـم 
االسـتفادة منهـا عسـكريًا، مـا أدى إىل 
انتهـاكات جسـيمة ضـد  حـدوث عـدة 

املدنيـن. مجموعـات مـن 
يف  خطـوة  أي  تتحقـق  مل  إذا  لكـن، 
السـيايس  لانتقـال  الوصـول  طريـق 
عـى  تعتمـد  دميقراطيـة  دولـة  لبنـاء 
سـيادة القانـون يف سـوريا، فلـن يتـم 
أي طـرف سـيايس  باإلمـكان مسـاءلة 

مـن األطـراف املتنازعـة عـى السـلطة، 
الـذي  الطـرف  ألن  البعـاج،  بحسـب 
سـتضع  التـي  الجهـة  هـو  سـيبقى 
ومـدى  ورشوطهـا  املسـاءلة  معايـري 

. صهـا ختصا ا
أمـا إذا كانـت مرحلة االنتقال السـيايس 
عمليـة تفاوضيـة بـن جميـع األطراف، 
مسـتندة إىل تسـوية سياسـية بصيغـة 
مسـاءلة  بنـاء  احتامليـة  فـإن  معيّنـة، 
سياسـية أمـر ممكن لكـن سـتتعّقد آلية 

عمليًا. تطبيقهـا 
يف  السـام  "عمليـة  قـرار  ويعـد 
 ،"2254" رقـم  الـذي حمـل  سـوريا" 
16 مـادة، املرجعيـة األساسـية  شـامًا 
سياسـيًا لتشـكيل هيئـة حكـم انتقاليـة 

معـة. جا
التـي  املبـادئ  القـرار عـى  بُنـي هـذا 
1" التي  نصـت عليهـا وثيقـة "جنيـف 
الصـادر  الختامـي  البيـان  أعلـن عنهـا 
مـن  العمـل  "مجموعـة  اجتـامع  عـن 

المساءلة السياسية في سوريا.. 
خطوة قانونية مرتبطة باالنتقال السياسي

نائب وزير الخارجية والمغتربين، بشار الجعفري،و المستشارة اإلعالمية والسياسية لرئيس النظام السوري، بثينة شعبان )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

كثـريًا مـا نسـمع عـن أخطـار ارتفـاع الدهون يف 
الجسـم، ويُقصـد بها عـادة كل من الكوليسـرول 
عنـد  األطبـاء  يهتـم  لذلـك  الثاثيـة،  والشـحوم 
قيامهـم بتحليـل دم لشـخص مـا بشـكل روتيني، 
أو ملريـض بسـبب معاناتـه مـن مـرض قلبـي أو 
تصلّـب الرايـن أو نقـص عمـل الـكى، مبعرفة 
نسـبة  جانـب  إىل  الثاثيـة  الشـحوم  نسـبة 
الكوليسـرول يف الـدم، وبنـاء عـى النتائج ميكن 

تحديـد الحاجـة إىل العـاج.

الثالثية الشحوم  ما 
"ثـايث  أيًضـا  تسـمى  التـي  الثاثيـة،  الشـحوم 
الغليسـرييد" )Triglycerides(، هـي أكـر أنواع 
ثاثـة  مـن  وتتكـون  الـدم،  يف  شـيوًعا  الدهـون 
وجـزيء  دهنيـة  أحـامض  أو  دهـون  جزيئـات 

جليـرسول.
عنـد تنـاول الطعـام، يحـّول الجسـم أي سـعرات 
حراريـة ال يحتـاج إىل اسـتخدامها عـى الفور إىل 
شـحوم ثاثيـة تُخـزن يف الخايـا الدهنيـة، ويف 
وقـت الحـق، تطلـق الهرمونـات الشـحوم الثاثية 

لإلمـداد بالطاقـة بـن الوجبات.
الخايـا مصحوبـة  إىل  الثاثيـة  الشـحوم  تنتقـل 
الربوتـن  الدهنيـة:  الربوتينـات  مـن  بنوعـن 
الدهنـي املنخفـض الكثافة جـًدا )VLDL(، والذي 
يحمـل جزيئـات الشـحوم الثاثيـة التـي يصنعها 
الكبـد، والكيلوميكـرون )Chylomicron(، الـذي 
ينقـل الشـحوم الثاثيـة إىل األنسـجة مـن أجـل 

اسـتعاملها كمصـدر طاقـة. أو  تخزينهـا 

الثالثية الشحوم  الجسم من  ما مصادر 
الغـذاء  مصـادر  مـن  عليهـا  الجسـم  يحصـل 
للزيـوت  الرئيـس  املكـّون  تعـد  حيـث  املختلفـة، 

املهدرجـة. والزيـوت  النباتيـة 
الجسـم  داخـل  الثاثيـة  الدهـون  تصنـع  كذلـك، 
الخايـا  يف  تخزينهـا  ويتـم  الكبـد،  بواسـطة 
الدهنيـة وخايـا الكبـد، وعند اسـتهاك سـعرات 
الجسـم  يقـوم  الحاجـة،  عـى  زائـدة  حراريـة 
لتخزينهـا  ثاثيـة  دهـون  إىل  بتحويلهـا  كذلـك 

الحاجـة. عنـد  واسـتعاملها 

والكوليسترول الثالثية  الشحوم  بين  الفرق  ما 
الثاثيـة  الشـحوم  بـن  الفـرق  تلخيـص  ميكـن 

التاليـة: بالنقـاط  والكوليسـرول 
بشـكل  الكوليسـرول  عـى  الجسـم  يحصـل 
رئيـس مـن الحميـة الغذائية عنـد تنـاول األطعمة 
الدهنيـة، وخصوًصـا التـي تحتـوي عـى الدهون 
الشـحوم  أمـا  واللحـوم،  الزبـدة  مثـل  املشـبعة 
الثاثيـة فيـأيت غالبهـا مـن السـعرات الحراريـة 
الزائـدة عـى حاجة الجسـم، حيث يحولها الجسـم 
إىل دهـون مشـبعة تخـزن إىل حن الحاجـة إليها.

تعمـل الشـحوم الثاثيـة يف الـدم واألنسـجة عى 
توفـري الطاقـة للخايـا ألداء العمليـات الحيويـة، 
أمـا الكوليسـرول فيعـد رضوريًا لتصنيـع الخايا 
والهرمونـات، مثـل الهرمونات التناسـلية، ويسـهم 

يف تصنيـع عصـارة الكبـد الصفراوية.

الثالثية في  الشحوم  ُيقاس مستوى  كيف 
الدم

يتـم إجـراء هـذا الفحص مـن خـال تحليـل عيّنة 
الثاثيـة  الشـحوم  كميـة  تبـّن  املريـض  دم  مـن 
عـى  ويجـب  الـدم،  مـن  مـل  كل  يف  املوجـودة 
املريـض الصيـام عـن الطعـام واملروبـات عـدا 
املـاء ملـدة 12 إىل 14 سـاعة قبـل أخذ عينـة الدم 
الشـحوم  يف  االرتفـاع  سـبب  يكـون  أن  لتجنـب 
مـا  وهـو  غذائيـة  وجبـة  بعـد  طبيعيًـا  ارتفاًعـا 

يشـوش عـى دقـة النتائـج.
أو يومـن عـى  تسـتغرق نتائـج االختبـار يوًمـا 
األكـر حتـى تصـدر، ويقـاس مسـتوى الشـحوم 
الثاثيـة يف الـدم بامليي غـرام يف الديسـيلير أو 

بامليـي مـول يف الليـر. 

النتائج تفّسر  كيف 
• تكـون النسـبة طبيعيـة إذا كانـت أقـل من 150 

دل. ملغ/ 

للمسـتوى  األعـى  الحـد  عنـد  النسـبة  تكـون   •
املثـايل إذا تراوحـت بـن 150 و199 ملـغ/ دل.

 200 • تعتـرب النسـبة مرتفعـة إذا تراوحـت بـن 
ملـغ/دل. و499 

• تعتـرب النسـبة مرتفعـة جًدا إذا وصلـت إىل 500 
ملـغ/ دل أو أكر مـن ذلك.

ما أسباب ارتفاع مستوى الشحوم الثاثية
الثاثيـة  الشـحوم  فـرط  مثـل:  وراثيـة،  أسـباب 

العائـي.
البدانة.

تناول الكحول بكرة.
اإلصابة بداء السكري.
قصور الغدة الدرقية.

اإلصابة بأمراض يف الكى.
اإلصابة باملتازمة االستقابية.

اإلكثار من األطعمة الدهنية والسكرية.
تأثـري جانبـي لبعض األدويـة، مثل: مـدرات البول، 
حبـوب منـع الحمـل، الريتينويـد، السـتريويدات، 
مثبطـات  وبعـض  بيتـا،  مسـتقبات  حـارصات 

. عة ملنا ا

ما المضاعفات المحتملة الرتفاع مستوى 
الشحوم الثالثية

الثاثيـة  الشـحوم  ارتفـاع  يسـهم  أن  ميكـن 
يف زيـادة سـمك جـدران الريـان )تصلّـب 
اإلصابـة  أخطـار  يزيـد مـن  الرايـن(، مـا 

القلبيـة  كاألزمـة  الوعائيـة  القلبيـة  باألمـراض 
الدماغيـة.  والسـكتة 

وقـد يتسـبب ارتفـاع الشـحوم الثاثيـة باإلصابـة 
.)fatty liver disease( الكبـد  بتشـحم 

الشـحوم  يف  الشـديد  االرتفـاع  يـؤدي  أن  ميكـن 
الثاثيـة إىل اإلصابـة بالتهاب حـاد يف البنكرياس 

البنكريـاس(. )التهـاب 

ما أعراض ارتفاع مستوى الشحوم الثالثية
الثاثيـة  الشـحوم  ارتفـاع  حالـة  تُسـبب  ال 

الـدم  غليسـرييد  ثـايث  فـرط  أو 
الخفيفـة   )Hypertriglyceridemia(
املصابـن  لـدى  أعـراض  أي  واملتوسـطة 

دة. عـا
مسـتوياتها  بارتفـاع  األعـراض  تظهـر 
بشـكل كبـري )-1000 2000 مـغ/ دل أو 

أعـى(، بحيـث تظهـر كنتيجـة للمشـكات 
الصحيـة التـي سـببها هـذا االرتفاع الشـديد 

الكبـد  يف مسـتوياتها، والتـي تشـمل تشـحم 
وتصلّـب  واملزمـن  الحـاد  البنكريـاس  والتهـاب 

الرايـن.
يف  الثاثيـة  الشـحوم  نسـبة  ترتفـع  وعندمـا 
أو  مـغ/دل   5000( جـًدا  شـديد  بشـكل  الـدم 
اإلصابـة  عنـد  عـادة  ذلـك  ويحـدث  أعـى(، 
متازمـة  مثـل  الوراثيـة  االضطرابـات  ببعـض 
الكيلومكرونـات العائليـة وغريهـا، فمـن املمكن أن 
يؤثـر ذلـك يف أعضـاء الجسـم املختلفـة فتظهـر 

اآلتيـة: األعـراض 
ظهـور عقـد صفـراء غـري مؤملـة عـى الفخذيـن 
الصفـراء  األورام  تسـمى  واألرداف  والجـذع 

 . نيـة لربكا ا
ظهور عقد عى الركبتن واملرفقن. 

اصفرار باطن الكف.
ظهور بقع صفراء مرتفعة نسـبيًا حول الجفون. 

 Lipemia( الشـبكية  يف  الـدم  شـحميات  فـرط 
retinalis(، وفيـه تظهـر الشـبكية مبظهـر أبيض 

حليبـي. 
تضخم الكبد والطحال.

أعـراض عصبيـة: تشـمل الخـرف وفقـدان الذاكرة 
االكتئاب.  بأعـراض  والشـعور 

التهاب البنكرياس الحاد.

كيف يعاَلج ارتفاع مستوى الشحوم الثالثية
يشمل العالج محورين:

1. تغيـري منـط الحيـاة: ويتضمـن القيـام بنشـاط 
بـدين بشـكل دائم )املـيش 30– 60 دقيقـة يوميًا( 

واملحافظـة عـى تغذيـة صحيـة ومتوازنة.
2. العاج الدوايئ، ويشمل:

• أدويـة الفيربات )Fibrates(، مثـل الفينوفايربات 

)تريكـور، وفينوجليـد، وغريهـام( والجمفيربوزيل 
)لوبيد(.

النيكوتينيـك  بحمـض  يعـرف  مـا  أو  نياسـن   •
مسـتوى  يخفـض  وهـو   ،)Nicotinic acid(
.)LDL( الشـحوم الثاثيـة والكوليسـرول السـيئ
• زيـت السـمك، والذي يعـرف بأحـامض "أوميغا 
3" الدهنيـة، وهو يسـاعد بخفض نسـبة الشـحوم 

. لثاثية ا

ما سبل الوقاية من ارتفاع مستوى الشحوم 
الثالثية ومضاعفاته

الفواكـه  عـى  الركيـز  صحـي:  غـذايئ  نظـام 
واللحـوم  الكاملـة  والحبـوب  والخـرضاوات 
البيضـاء واألسـامك الغنيـة بـ"أوميغـا 3" )مثـل 
املاكريـل(،  أو  السـلمون 

والحـد مـن السـكريات والكربوهيـدرات املكـررة، 
وتنـاول الدهـون األحاديـة غـري املشـبعة الصحية 
الزيتـون  زيـوت  مثـل  النباتـات  يف  املوجـودة 
املوجـودة  املشـبعة  الدهـون  بـداًل مـن  والكانـوال 
الدهـون  تنـاول  وتجنـب  الحمـراء،  اللحـوم  يف 
أو  زيـوت  عـى  املحتويـة  األطعمـة  أو  املتحولـة 

مهدرجـة. دهـون 
وزن مثـايل: التخلص من الوزن الزائد. 

والكحوليات. التدخن  اإلقاع عن 
مامرسـة التامريـن الرياضيـة أو املـيش ملـدة 30 
دقيقـة يوميًـا عـى األقـل معظـم أيـام األسـبوع، 
وميكـن إدخـال املزيـد مـن النشـاط البـدين إىل 
الـدرج يف  الصعـود عـى  مثـل  اليوميـة،  املهـام 
ركـوب  بـدل  املـيش  عـى  االعتـامد  أو  العمـل 

السـيارة. 
ضبط مسـتوى سكر الدم عند مرىض السكر.

أزمات قلبية وسكتات دماغية 

احذروا ارتفاع الشحوم الثالثية

https://www.enabbaladi.net/archives/596617
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كروجـرس  مايـكل  للكاتبـني  "القـرار"  كتـاب  يعتمـد 

القـرارات  اتخـاذ  أسـاس  يف  تشـابلر،  ورومـان 

االسـرتاتيجية وتحديـد األولويـات يف الحيـاة العمليـة، 

الرئيـس  أسسـها  التـي  "أيزنهـاور"،  مصفوفـة  عـى 

املهـام. إلدارة  أيزنهـاور،  دوايـت  األسـبق،  األمريـي 

"األمـور األكـرث أهميـة نادًرا مـا تكون عاجلـة، واألمور 

هـذه  تعـد  أهميـة"،  أكـرث  تكـون  مـا  نـادًرا  العاجلـة 

أبـرز مامـح مصفوفـة  املهـام مـن  إدارة  القاعـدة يف 

"أيزنهـاور"، التـي مـن خالهـا يجـب أن يكـون الفـرد 

قـادًرا عـى تحديـد وتقسـيم املهـام املسـتعجلة واملهام 

املهمـة، وذلـك لرتتيـب وتحديـد مـا هـو مهـم وتقدميه 

عـى مـا هو مسـتعجل، مـا يسـهل عليـه ترتيـب املهام، 

وفـق تشـكيل هرمـي حسـب األهميـة.

وضمـن هـذه املعادلـة، تتكون لـدى الشـخص مصفوفة 

مكّونـة مـن أربـع خانـات، وفـق الكتـاب الـذي يعتـرب 

األوىل  الخانـة  "جريـر"،  مكتبـة  إصـدارات  أبـرز  مـن 

تحتـوي عـى األمور املهمـة والعاجلـة، والخانـة الثانية 

األمـور املهمـة وغـر العاجلـة، والخانـة الثالثـة األمور 

تضـم  التـي  الرابعـة  والخانـة  والعاجلـة،  املهمـة  غـر 

األمـور غـر املهمـة وغـر العاجلـة.

وكمثـال عمـيل لتطبيـق هـذه املصفوفـة، إذا كان الفرد 

يعمـل صحفًيـا يف إحـدى الجرائـد املحليـة، حيـث يـرد 

خـال  فمـن  يومًيـا،  املكثفـة  املهـام  مـن  العديـد  إليـه 

اسـتخدام هـذه املصفوفـة، بإمكانه تقسـيم هـذه املهام 

ضمـن الخانـات األربـع، لفعل األمـور املهمـة والعاجلة، 

وتفويـض  العاجلـة،  وغـر  املهمـة  األمـور  وجدولـة 

األمـور غـر املهمـة والعاجلـة، وتـرك أو تأجيـل األمور 

غـر املهمـة وغـر العاجلـة.

باالعتـامد عـى هـذه املعادلـة، يتـم تحديـد أي موضوع 

ينبغـي للشـخص عملـه إىل أربـع نقـاط أساسـية، وفق 

القـوة، ونقـاط  نقـاط  )170 صفحـة(، وهـي  الكتـاب 

الضعـف، ونقـاط الفـرص، ونقـاط التهديـدات.

ومـن أجـل اسـتخدام هـذه املصفوفة بالشـكل السـليم، 

أو  معّينـة،  مهنـة  عـى  الرتكيـز  الشـخص  عـى  يجـب 

ينجـزه  يك  معـنّي  يومـي  نشـاط  أو  معّينـة،  هوايـة 

املهـام  تلـك  أن تكـون  يف وقـت محـدد، باإلضافـة إىل 

وليسـت  نفسـه،  الشـخص  اختيـار  مـن  النشـاطات  أو 

مفروضـة عليـه مـن أي أحـد ميلـك النفـوذ يف حياتـه، 

ويجـب أن تكـون تلك النشـاطات مركبة تحتـاج إىل عدة 

لـو كانـت بسـيطة،  إنجازهـا، ألنهـا  يتـم  مهـارات يك 

أي  ودون  مـرن  بشـكل  إنجازهـا  يتـم  مـا  غالًبـا  فهـي 

عنـاء، وغالًبـا مـا تخلـق الشـعور بامللل لدى الشـخص.

كـام أن تلـك النشـاطات أو املهام يجـب أن متلـك أهداًفا 

القـدرة  أيًضـا  ومتلـك  ومبـارشة،  ومتكاملـة  واضحـة 

عـى تحسـني سـلوكيات الشـخص، وتطويـر مهاراتـه 

وبإمكانـه مـن خـال  والعقليـة،  املهنيـة واالجتامعيـة 

املهـام تلـك فهـم نفسـه بصـورة أفضـل.

م اتخاذ القرارات 
ّ

تعل
وتحديد األولويات 

في كتاب

كتاب

سينما

 Ghosts of" األمريـي  الفيلـم  يعتـرب 
صديقـات  "أشـباح  أو   ،"Girlfriends Past
املـايض" بالعربيـة، أحـد األعامل السـينامئية 
عمـر  تحـدد  التـي  الزمـن  لعوامـل  املقاومـة 
الفيلـم، طاملـا أن الفكـرة ال تقـف عنـد زمـن 
معـّن، كام أنهـا ال تنطبق عى مـرسح الحدث 
فقـط، مـا يعنـي قابليـة وإمكانيـة واحتاملية 

حدوثهـا بواقعيـة يف أي مـكان آخـر. 
والقضيـة أن مصـوًرا ماهـرًا يف أزهـى أيـام 
شـبابه يكر مـن عاقاتـه النسـائية الخاطفة، 
دون تقدير أو حسـاب، ودون اكراث مبشـاعر 
الطـرف اآلخـر الـذي رسعـان مـا سـيتحول 
إىل مـاٍض يف حيـاة "كونـر"، املصـّور الـذي 
يتعامـل مع النسـاء مبنطق رد الفعـل، ال الفعل 

العفوية.  املبـادرة  أو 
يسـري الفيلـم عـى مـدار 100 دقيقـة عـى 
خطن زمنين يـراوح بينهـام، فيعود للاميض 
تعـرض  عاطفيًـا  للمشـاهد خذالنًـا  ليعـرض 
لـه البطل يف سـن املراهقـة، فحفر كثـريًا يف 
شـخصيته، إىل جانـب حضور عمـه "أونكل"، 
زير نسـاء مـن الطـراز الرفيـع، راح ميي عى 
ابـن أخيـه رؤيتـه يف التعامـل مع السـيّدات. 

ويف الوقـت الحـارض يجـري زفـاف "بول"، 
شـقيق املصـّور، وهنـاك متسـع للقـاء حـب 
قديـم عـى رشف املصادفـة يف الحفـل، إال أن 
اللقـاء يخضـع للتحليـل والتفسـري الدرامـي، 
فيعـود الفيلـم لجـذوره وبداياتـه، ثـم يروي 
روايـة  تفنيـد  ويحـاول  االنفصـال،  كيفيـة 
"كونـر" التـي يحملهـا تعويـذة يف عاقاتـه 
الغراميـة، ومفادهـا عـدم اإلميـان بالحـب، أو 
إنـكاره بـن الرجل واملـرأة عى األقـل، باعتبار 
أن عاقتـه بشـقيقه تسـتند إىل حـب وتقديـر 

 . ين كبري
البطـل أمـام صوتـن، أحدهـام عمـه، ضيـف 
أحامـه الـذي ينقلـه إىل مـاٍض طائـش كان 
غارقًـا بـه، واآلخـر حـارض يتمثّل باملـرأة التي 
تخـّى عنها ليصـّدق روايتـه عن غيـاب الحب 
وأسـطوريته، وحضـور صديقاتهـا، ومنافس 

يحـوم حولهـا طمًعـا بالقبول. 
واألفـكار  الرسـائل  إليصـال  ذكيـة  ملسـات 
يقدمهـا الفيلـم، برف النظـر عـن واقعيتها 
أو عدمهـا، إذ يتيـح عرب الحلم مثـًا لـ"كونر" 
حضـور جنازتـه التـي غـاب عنهـا الجميـع، 
هـذه  أن  إىل  إشـارة  يف  شـقيقه،  باسـتثناء 
النهايـة سـتكون نصيبـه إذا تابـع حياته وفق 
النسـق نفسـه، مـا يهبه صحـوة ال مـن الحلم 
يف  يتبناهـا  التـي  أفـكاره  ومـن  بـل  فقـط، 

صحـوه. 
الفيلـم يقول بوضـوح، إن املـايض حارض يف 
حيـاة اإلنسـان مـا مل يقطـع الحبـل الـرسي 

بينـه وبن املسـتقبل، عـرب النظـر إىل األمام، 
والتفكـري باملقبـل، ال البكاء عـى أطال ماٍض 
لـن يعـود، وال ميكـن إصاحـه أو شـطبه من 
الذاكـرة، مقـدار مـا ميكـن التعلّم منـه رمبا. 
"Ghosts of Girlfriends Past" صـدر عـام 
2009، مـن بطولة ماثيو ماكونهـي، وجينيفر 
جارنـر، ومايـكل دوجـاس، وبريكـن مايـر، 
لـوكاس،  تأليـف جـون  مـن  وإميـا سـتون، 
وسـكوت مـور، وإخـراج مـارك واتـرز، وبلغ 
موقـع  عـرب   ،10 أصـل  مـن   5.8 تقييمـه 
الدراميـة  األعـامل  وتقييـم  لنقـد   ”IMDb“

والسـينامئية.  

يُعـد محـرك البحـث الشـهري "جوجـل" املصدر 
الرئيـس للبحـث عـن املعلومـات بالنسـبة ألغلب 
خيـار  أفضـل  يعتـرب  ال  لكنـه  املسـتخدمن، 
بالنسـبة للطـاب والباحثن الذيـن يبحثون عن 
معلومـات موثوقـة، إذ تعـرض نتائـج البحـث 
عـى املحـرك جميـع املعلومـات حـول موضوع 

مـا سـواء كانـت صحيحـة أم مغلوطـة.
وللتحقـق مـن صحـة املعلومـات، يتطلّـب األمر 
مجهـوًدا ووقتًـا، قـد ال يكونـان متوفريـن لدى 
الطـاب أو الباحثـن، لـذا مـن األفضـل البحث 
األبحـاث  بـن  بالبحـث  مختصـة  مواقـع  يف 
والدراسـات والكتـب ذات املعلومـات املوثوقـة.
تعـرض  التـي  البحثيـة  املواقـع  أفضـل  ومـن 
مصـادر موثوقـة للمعلومـات، اخرنـا القامئـة 
التاليـة، ومُيكـن االعتامد عليهـا للطالب والباحث 
األكادميـي، أو ألي شـخص يريـد التحقـق مـن 

ما. معلومـة  صحـة 

"Refseek"  - 1
مخصـص  اإلنرنـت  عـى  بحـث  محـرك  هـو 
للطـاب والباحثن، ويهـدف إىل جعل املعلومات 

األكادمييـة يف متنـاول الجميـع بسـهولة.
يشـمل مليـارات الوثائـق مـن صفحـات بحثية، 
وكتب، وموسـوعات، ومجات، وصحـف علمية، 
ملسـاعدة الطـاب والباحثـن يف الحصـول عى 
املعلومـات، دون الوقـوع يف تشـويش البيانات 

املتضاربـة يف مواقـع البحـث األخرى.

"BASE" - 2
مـن أكرب محـركات البحث األكادمييـة يف العامل، 
إذ يوفـر الوصـول إىل أكـر مـن 240 مليـون 

مسـتند، مـن أكـر مـن مثانيـة أالف مصدر.
املوقـع تابع لجامعـة "بيليفيلـد" األملانية، وأكر 
مـن %60 مـن املحتـوى فيـه مجـاين، لكنـه ال 
يدعـم اللغـة العربيـة، بينـام يدعـم اإلنجليزية، 
واألملانيـة، والفرنسـية، واإلسـبانية، والبولنديـة، 

. لصينية وا

3 - "كُتبجي"
يوفـر املوقع إمكانية البحـث يف مئات اآلالف من 
الكتـب العربيـة العلمية وغريها من أنـواع الكتب 
املختلفـة، من عـرات املواقع، حيـث ُجمعت يف 
مـكان واحـد عـرب محـرك بحـث املوقـع، الـذي 

يُشـبه محرك بحـث "جوجل" لكنـه يبحث فقط 
يف مواقـع الكتب.

كـام يوفـر املوقع قنـاة عـى تطبيـق "تلجرام" 
لتحميـل الكتـب مبارشة.

"Science-gov" - 4
هـو محـرك بحـث تابـع للحكومـة األمريكيـة، 
قاعـدة   60 مـن  أكـر  إىل  الوصـول  يوفـر 
بيانـات وأكـر مـن 2200 موقع علمـي، لتزويد 
املسـتخدمن بإمكانيـة الوصـول إىل أكـر مـن 
200 مليـون صفحـة مـن املعلومـات، كنتائـج 

األبحـاث.

"Ethos"  - 5
يُتيـح املوقـع إمكانيـة الوصـول إىل أكـر مـن 
500 ألـف رسـالة دكتوراه يف مختلـف املجاالت، 
كـام يتيـح إمكانية تنزيـل بعضهـا، أو الحصول 

عـى نسـخ منها.

مـن سـلبياته، أن نتائـج البحـث املوجـودة عى 
موقـع "Ethos" خاصة فقط بأبحـاث الدكتوراه 

يف بريطانيـا، وال يدعـم املوقع اللغـة العربية.

 .."Ghosts of Girlfriends Past"
الماضي حاضر في حياة اإلنسان

ّ

لقطة من  الفيلم

أفضل خمسة مواقع 
بحثية للطالب والباحثين
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تساليتسالي

قنواتي  عروة 

عى عكس املواسـم السابقة، ويف مشهد فريد، تدور 
تسـاؤالت ال تتوقف منذ عدة أسابيع، مفادها: كيف 

سيبدأ املدفعجية موسـمهم الجديد؟  هل انتهت فرتة 
الصيانة الطويلة وسـنوات الصدأ املرتاكم؟  هل من 

أرسـنال جديد يخرج إلينا منافًسا بصفقاته واسمه 
ومدربه عـى بطوالت إنجلرتا للعام الجديد؟

فعًا، كلنا كنا نرتقب مركاتو أرسـنال الصيفي 
وتعاقداته املفاجئة، والتي أجربت عشـاق كرة القدم 

عى املتابعة والتفسـر والتحليل املتواصل، ألن 
ألرسـنال حصة يف قلوب املشجعني والنقاد كام 

ألندية ليفربول والسـيتي واليونايتد وتشيلي، وألن 
املدفعجية يعدون العـدة ويرفعون الجاهزية ألمر مهم 

املوسم. هذا 
الجولة األوىل يف الربميرليغ، شـهدت فوز أرسنال 
خارج ملعبه عى كريسـتال باالس بهدفني نظيفني، 

يف افتتاح األسـبوع، وكان أول أهداف هذا املوسم 
للربازييل مارك مارتينييل يف الدقيقة 20، فيام سـجل 

مارك جويهي مدافع كريسـتال باالس الهدف الثاين 
ألرسـنال بالخطأ يف مرمى فريقه.

وبالتأكيد لن تكـون الجولة األوىل الفيصل والحكم يف 
بشـارة عودة املدفعجية إىل املنافسة وتهديد األندية 

املرشـحة للفوز يف اللقب يف الربميرليغ وبقية 
املسـابقات اإلنجليزية، ولكنها ستعطينا، ولرمبا 

أعطتنا، رسـالة رسيعة ومبكرة بأن املوسم الهب ومن 
العيار الثقيل، وبأن نية أرسـنال بالعودة إىل دوري 

أبطال أوروبا باتـت واضحة وتطبخ عى نار معتدلة، 
عى عكس نكسـات املواسم السابقة مبحاوالت 

"الرتقيع" التي أتعبت املشـجع والعاشق للمدفعجية.

ألرسـنال اسم مهم ووجود تاريخي يف الكرة 
اإلنجليزيـة واألوروبية، فهو من أكرب وأهم الفرق 

يف إنجلرتا، إذ تأسـس يف العام 1886، ويعد صاحب 
اإلنجاز الوحيد بالفـوز بلقب بطولة الدوري اإلنجليزي 
املمتاز من دون هزمية يف موسـم -2003 2004، وفاز 

إجـاماًل بالدوري اإلنجليزي 13 مرة من قبل، وهو يف 
املركز الثالث يف ترتيـب أكرث األندية فوًزا باللقب بعد 

مانشسـرت يونايتد )20 لقًبا( وليفربول )19 لقًبا(، 
وهو أيًضا سيد مسـابقة كأس االتحاد اإلنكليزي بـ 14 

لقًبا، متقدًما عى مانشيسـرت يونايتد صاحب املركز 
لقًبا. الثاين بـ12 

دخلت إدارة  نادي أرسـنال مع املدرب ارتيتا املركاتو 
الصيفـي بهمة وجاهزية، مع إنفاق أكرث من 130 

مليون يورو، السـتقطاب بعض الاعبني لخدمة خطة 
السـيد ارتيتا هذا املوسم، ولعل أبرز الصفقات كانت 
املهاجم الربازييل غابرييل خيسـوس من مانشسرت 

سـيتي مببلغ 53 مليون يورو، كام نجح أرسنال يف 
اسـتقدام النجم الربتغايل الشاب فابيو فيرا من بورتو 
الربتغـايل مببلغ 35 مليون يورو، باإلضافة إىل وصول 

الظهر األيرس االوكراين زينشـينكو من مانشسرت 
سـيتي، والاعب الربازييل ماركينيوس من ساو 

باولو، والحـارس األمريي مات ترنر من نيو إنجاند 
ريفولوشن.

هذه الصفقـات وغرها مع رحيل بعض الاعبني عن 
صفوف أرسـنال، جعلت املشهد يبدو حذًرا بالنسبة 
للفرق التي سـيطرت عى املراكز األربعة األوىل يف 
الدوري خال السـنوات الست املاضية. صحيح بأن 

النفس طويل يف املسـابقات اإلنجليزية والرصاع هناك 
يحتاج إىل أقدام ثابتـة وتجاوز لحقول ألغام عريضة 

بني املسـابقات املحلية واألوروبية، وسفر الاعبني إىل 
منتخباتهم وضغط املباريات املتواصل، إال أن أرسـنال 

الجديد لديه ما يقوله ويظهره يف قافية املنافسـة 
ومعركـة املقاعد املؤهلة إىل البطولة األغى، دوري 

أوروبا. أبطال 
افتتاحية املوسـم بهدفني للمدفعجية.. بانتظار تحقيق 

األهداف. بقية 

هل تمت صيانة المدافع 
في إنجلترا فعاًل؟

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
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مسلسل درامي سوري. 1

وعاء للامء - مردود مايل. 2

قريب من جهة األب - نتعاىف. 3

الرائحة . 4 طيبة  بنفسجية  أزهار  ذات  عشبة 

ولها استخدامات عاجية - للتعريف

سكنها . 5 مدينة  أقدم   - الصاة  أوقات  من 
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أخف الغازات يف الطبيعة. 6

طري عينه أكرب حجام من دماغه. 7

ملجأ للعلم واملعرفة - ناعم امللمس. 8

9 . - والسام  الحرب  مؤلف  رويس  قصيص 

متشابهان

امرباطور فرني - حسم األمر. 10

عمودي
مل يؤده حقه - الجانب الرئيي واألكرب . 1

يف األشياء

يف ورق اللعب - رئيس نكاراغوا )معكوسة(. 2

من الطيور املائية - شخص واحد - أحرض. 3

املادة العطرية املستخرجة من أنواع الحوت . 4
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النظر - متشابهان

للسؤال - األزهار ذات الرائحة. 7

خوف وقلق شديد - منري )مبعرة(. 8

باإلنكليزية . 9 السامة  مع   - يعد  ومل  ذهب 

)معكوسة(

دولة عربية فيها أكر من 40 مليون نخلة. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرية 3×3، و81 مربع صغري 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الاعب إكامل باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف 

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرية، ويف كل صٍف أو عمود.
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رياضة

الشـابة  الربازيلية  املوهبـة  ظهرت 
ماركينيوس )19 سـنة( يف فريق 
أرسـنال اإلنجليـزي، وهـو الاعب 
باولـو  سـاو  نـادي  مـن  القـادم 
الربازيليـة،  األنديـة  أعـرق  أحـد 
يف  كرويـة  أمجـاد  وصاحـب 

الجنوبيـة. أمريـكا 
"ترانسـفري  موقـع  وحسـب 
تبلـغ  لإلحصائيـات،  ماركـت" 
للربازيـي  السـوقية  القيمـة 
مايـن  سـبعة  ماركينيـوس 
يـورو، انضـم لنـادي املدفعجيـة 
بعقـد   ،2022 متـوز  مـن   1 يف 

سـنوات.  لخمـس  ميتـد 
 7 الربازيـل يف  الاعـب يف  ولـد 
 175 2003، طولـه  مـن نيسـان 
سـنتمرًا، ورقـم القميـص بنادي 
بالقـدم  ويلعـب   ،27 أسـنال 

اليُـرسى.  
موقعـه  عـرب  نـر  النـادي 

املهاجم  الرسـمي سـرية ذاتية عن 
يجيـد  أنـه  وأوضـح  الربازيـي، 
ويسـدد  أميـن،  كجنـاح  اللعـب 
ميكـن  كـام  اليُـرسى،  بقدمـه 
األيـرس. الجنـاح  عـى  توظيفـه 
خـط  يف  ماركينيـوس  يلعـب 
يجيـد  وكذلـك  املهاجـم،  الوسـط 
األميـن  الجناحـن  عـى  اللعـب 

واحـد. بـآن  واأليـرس 
ومـن املتوقـع أن يشـغل الاعـب 
املـدرب  خطـط  يف  أدواًرا 
الـذي  أرتيتـا،  مايـكل  اإلسـباين، 
يبنـي فريًقـا شـابًا، ويعتمـد عى 
توسـيع اللعـب عرًضا باسـتخدام 
الضغـط  أسـلوب  مـع  األجنحـة، 

الخصـوم. عـى 
سـاعد الاعـب فريقـه يف الفـوز 
ببطولـة سـاو باولو عـام 2021، 
أكـرب  انتبـاه  يجـذب  أن  قبـل 
مثـل  كـام  أوروبـا،  يف  األنديـة 

املهاجـم الربازيـي منتخبي باده 
واسـمه  سـنة،  و17   16 تحـت 
فينيسـيوس  ماركـوس  الكامـل 

ألينـكار. أوليفـريا 
مشـواره  ماركينيـوس  بـدأ 
مـع  سـنة   18 بعمـر  الكـروي 
يف  "ب"  باولـو  سـاو  نـادي 
موسـم -2020 2021، ثـم انتقل 
للفريـق األول يف موسـم -2021 
يف  فريقـه  مـع  وشـارك   ،2022
املحليـة  الرسـمية  املباريـات  كل 
والقاريـة يف 18 مبـاراة وسـجل 
متريـرة  وصنـع  أهـداف  ثاثـة 

واحـدة. حاسـمة 
وكانـت أوىل مشـاركاته مع سـاو 
فامينغـو  فريـق  ضـد  باولـو 
الربازيـي، كـام ظهـر  بالـدوري 
مـع منتخـب السـامبا األول مـرة 
مؤخـًرا. اسـتدعائه  بعـد  واحـدة 

 عنب  بلدي - محمد النجار  

ينطلـق الـدوري اإلسـباين، يف 12 مـن 
ريـال  فريـق  يبـدأ  الحـايل، ومعـه  آب 
يف  لقبـه،  عـن  الدفـاع  رحلـة  مدريـد 
أكـر  يكـون  أن  املتوقـع  مـن  موسـم 
سـخونة وإثـارة مـن ذي قبـل، خاصـة 
التقليـدي  الريـال  نـد  تدعيـم  مـع 
كل  مسـتوى  عـى  بنجـوم  برشـلونة، 

لخطـوط. ا

الشـارع  يطرحـه  الـذي  والسـؤال 
يف  وتحديـًدا  إسـبانيا  يف  الكـروي 
العاصمـة مدريـد، هـو عن اسـتعدادات  
الفريـق امللـي للموسـم، خاصـة عـى 
الهجـوم، وسـط غيـاب  مسـتوى خـط 

لتعزيـزه. الصفقـات 
 خـط الهجوم يف الريال صـار واضًحا، 
وتتمتـع  معروفـة  كذلـك  واألسـاء 
مبهـارات فنيـة عاليـة، إال أنهـا تحتـاج 
إىل مزيـد مـن التدعيـم والحصول عى 

اإليطـايل  للمـدرب  جديـدة  خيـارات 
أنشـيلويت. كارلـو 

ويـدور الحديـث يف الشـارع الريايض 
بديـل  تأمـن  رضورة  عـن  اإلسـباين 
مبسـتوى رفيـع، للفرنيس كريـم بنزميا 
)34 سـنة(، ميكنـه تعويضـه يف حـال 
اإلصابـة أو إذا خـف عطـاء بنزميـا مع 

تقدمـه بالعمـر.
الشـباب،  املهاجمـون  يحتـاج  بينـا 
فينيسـيوس جونيـور ورودريجو  أمثال 

للخـرة، وليسـوا مهيئـن لقيـادة خـط 
الهجوم بعد، وسـط شـكوك حـول عودة 
قبـل  مسـتواه  إىل  هـازارد  البليجـي 

القـدوم إىل ريـال مدريـد.
املـايض،  املوسـم  انفجـر  بنزميـا  وكان 
بشـكل ال ميكـن تعويضـه، إذ سـجل 27 
هدفًـا يف الـدوري اإلسـباين، و15 هدفًا 
يف دوري أبطـال أوروبـا، مـا قـد مينحه 
جائـزة الكـرة الذهبية، عدا عن مسـاهمته 
يف قيـادة خـط الهجـوم واملنظومة ككل، 
بشـخصيته وتحركاته عـى أرض امللعب.

ال بد من إيجاد البديل
انكشـف حال خط الهجـوم املدريدي من 
خالل معسـكره االسـتعدادي يف الواليات 
املتحـدة األمريكيـة، إذ لعـب امللي ثالث 
مباريـات وديـة، منهـا اثنتـان مـن دون 
مشـاركة بنزميـا، خـر يف األوىل أمـام 
برشـلونة 1×0، ويف الثانيـة تعـادل مـع 
كلـوب أمريـكا 2×2، ويف اللقـاء الـودي 
ريـال  وحقـق  بنزميـا  شـارك  الثالـث 

مدريـد الفوز عـى يوفنتـوس 2×0.
كارلـو  اإليطـايل  املـدرب  ذلـك  دفـع 
أنشـيلويت للترصيـح علًنـا بأنـه ال ميكن 
تعويـض بنزميـا، مـا اعترتـه الصحافة 
اإلسـبانية مـؤرًشا عـى مطالـب املـدرب 
مـن إدارة فلورينتينو برييـز بالعب بديل 

لبنزميـا.
"مـاركا"  صحيفـة  نـرت  بدورهـا، 
مـن   1 يف  مدريـد،  ومقرهـا  اإلسـبانية 
آب الحـايل، تقريـرًا عـن رضورة تأمـن 
البديـل لبنزميـا، وقالـت إنه جـرى ربط 
ريـال مدريـد بالعديـد مـن املهاجمـن 
هـذه،  االنتقـاالت  فـرة  يف  املختلفـن 
مـن  القليـل  وجـود  مـن  وبالرغـم 
املضمـون يف معظـم األسـاء املذكـورة، 
مهاجـم،  إضافـة  يريـد  الريـال  فـان 
أمـره،  مـن  عجالـة  يف  ليـس  ولكنـه 
وسـينتظر التخـاذ الخطـوة الصحيحـة، 
حتـى أنـه مسـتعد لتأجيل هـذه الصفقة 
إىل فـرة االنتقاالت الشـتوية يف كانون 

.2023 الثـاين 
وأكـدت "مـاركا" أنـه مـع وجـود كريم 
بنزميـا املتقـدم بالسـن، يـدرك الطاقـم 
طويـل  حـل  إىل  بحاجـة  أنهـم  الفنـي 
األمـد، لكنهـم يريـدون إحضـار وريـث 
لبنزميـا لـه مسـتقبل كبـري يف النادي، 
وليـس شـخًصا يجـري بيعه مـرة أخرى 

بعـد فـرة وجيـزة مـن االنضام. 
مل يكـن العثـور عـى نسـخة احتياطية 

وقّـع  وقـد  سـهاًل،  الفرنـيس  للنجـم 
السـنوات  يف  املهاجمـن  مـن  العديـد 

كبـري.  نجـاح  دون  للنـادي  األخـرية 
يوفيتـش  ولـوكا  ديـاز  ماريانـو  لعـب 
وبورخـا مايـورال أكـر من مجـرد حفنة 
مـن مباريـات الـدوري اإلسـباين، لكـن 
يوفيتـش وماريانـو رحـال عـن الفريـق، 
وميكـن  لخيتـايف،  مايـورال  ووقـع 
القـول إن امللـي مل يكـن بحاجـة لهؤالء 
يف  فشـلهم  مـن  يتـأذى  ومل  الالعبـن، 

الفريـق األول. إحـداث تأثـري عـى 

البديل دي توماس؟
يف  ذكـرت،  اإلسـبانية    ”AS“ صحيفـة 
3 مـن آب، أن إدارة ريـال مدريـد تـدرس 
دي  راؤول  مـع  التعاقـد  فكـرة  حاليًـا 
تومـاس العـب الفريـق سـابًقا ومهاجـم 

حاليًـا. إسـبانيول 
ويرحـب املهاجم اإلسـباين بالعـودة إىل 
رغـم  أولويـة،  ويعترهـا  مدريـد  ريـال 
تلقيـه عدة عـروض مـن أنديـة أوروبية.

راؤول دي تومـاس )27 سـنة(، هـو أحد 
خريجـي أكادمييـة ريـال مدريـد وخرج 
معـاًرا لعـدة أنديـة إسـبانية، قبـل بيعه 
عـام  يف  الرتغـايل  بنفيـكا  نـادي  إىل 
العـام  يف  إسـبانيول  إىل  ومنـه   ،2019

 . يل لتا ا
وعى مدار املوسـم املايض شـارك راؤول 
سـجل  إسـبانيول،  مـع  مبـاراة   36 يف 
خاللهـا 17 هدفًـا وصنع ثـالث متريرات 

. سمة حا

الملكي سيتعذب لالحتفاظ باللقب    
يف هـذه األثنـاء، عـززت عدد مـن األندية 
اسـتعداًدا  فرقهـا  قـدرات  اإلسـبانية 
للموسـم الحـايل، وعى ما يبدو سـيكون 

املوسـم أكـر إثـارة من سـابقه.
ريـال  غريـم  برشـلونة،  فريـق  ولعـل 
الفـرق  أكـر  هـو  التقليـدي،  مدريـد 
أن  بعـد  اللقـب،  عـى  ستنافسـه  التـي 
عـزز قـدرات خطوطـه الثـالث، وخاصة 
الهجـوم، بالتعاقـد مـع هـداف أوروبـا 
ليفاندوفسـي  روبـرت  البولنـدي  األول 
القـادم مـن بايـرن ميونيـخ، إىل جانـب 
يونايتـد  ليـدز  مـن  رافينيـا  الرازيـي 
اإلنجليـزي، مـع تجديـد عقـد الفرنـيس 

دميبـي. عثـان 
وكذلـك تربـص أنديـة أتلتيكـو مدريـد 
بيتيـس  وريـال  وفياريـال  وإشـبيلية 

امللـي. بالفريـق  سوسـييداد  وريـال 

البرازيلي ماركينيوس.. 
موهبة هجومية في أرسنال 

رحلة للبحث عن خليفة بنزيما في ريال مدريد

https://www.enabbaladi.net/archives/596687
https://www.enabbaladi.net/archives/596684
https://www.enabbaladi.net/archives/596684
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سـنة 1990، ويف عز دين الهبل القذايف، غنت 
ثاث مطربات عربيات، هن اللبنانية جوليا 

بطرس، والسورية أمل عرفة، والتونسية 
سوسن حاممي، أغنية "وين املايني"، من 

كلامت الشاعر الليبي عيل الكياين، واشتهرت 
األغنية يف كل البلدان، بوصفها نشـيًدا للثورة 

العربية!
تقصدُت أن أستخدم كلمة "الهبل" يف هذا 
املقام، ألن األغنية، من رأسها إىل أساسها، 

تقوم عى فكرة شـبيهة بالحكاية التي رواها 
عادل إمام يف مرسحية "الواد سيد الشغال"، 

عن رجل كان يسـبح يف البحر، وسقط منه 
خاتم، وبعد 30 سـنة، تصور، اشرتى سمكًا من 
السـوق، وعندما فتح بطن أول سمكة، "مل يجد 

الخاتم يف داخلها"!
أقام معمر القذايف حكمه، منذ أيلول 1970، 

عـى وهم زعامة األمة العربية، ومع أن جاره 
التونـي الحبيب بورقيبة نصحه، يف احتفالية 
علنيـة منقولة عى الهواء، بأن يتعقل، ويلتفت 

لشـؤون دولته الصغرة ليبيا، ويدير باله عى 
شـعبه الغلبان، إال أنه مل يرعِو، وبقي يبدد املال، 

ويستكري منظامت إرهابية، ويستجلب أدباء 
تعبانني من الباد "الثائرة"، وباألخص سوريا، 

ليقايضوه املديح بكمشة من املال، تسرتهم 
يف بادهم التي أفقرتها األنظمة القومية 

املناضلة.  االشرتاكية 
أراد الشـاعر عيل الكياين أن يحشد بأغنيته 

مايني العرب الرشفاء، املقاومني، املناضلني، 
لنرصة الشـعب الفلسطيني الذي كان منتفًضا 
يومذاك، مع أن هذا الشـعب الغلبان عاىن من 

الحكام العرب، منذ 1948، رمبا أكرث مام 
عاىن من املحتل اإلرسائييل، وراح، الكياين، 
ينتقـد الحكام )عدا القذايف طبًعا( قائًا إنهم 
يرتاحون، ويكيفون، ويتنعمون باملال، بينام 
املايني تشقى، وميتدح ثورة الرجال التي ال 

تبـاع باملال، ولعل قمة الوهم عنده تتجى يف 
قولـه: ناديت ومل يأتني واحد من مئة مليون، 

و"ناديت الجيوش، صويت ما سمعوش"، إىل 
آخر ما هنالك من اللغط، والكام املرَسـل الذي 

اعتدنـاه من الحكام الذين اعتلوا كرايس الحكم 
يف بادهم بانقابات عسكرية، وما عادت قوة 

عى وجه األرض بقادرة عى زحزحتهم قيد 
أمنلة.

إن مصطلح "املايني" ينطوي، با شك، عى 
احتقار لإلنسان العريب، وإقال من شأنه، 

ودعـس عى كرامته، إذ يبدو األمر وكأنه ليس 
أكرث من واحد من كمشـة مايني، وهؤالء مل 

يلبوا نداء املطربات الجميات اللوايت كن يسـألن 
"ويـن املايني؟"، ولن يلبوا أي نداء كهذا يف 

املستقبل، ليس ألنهم جبناء، متخاذلون، كام 
يحلـو للبعض أن يصفهم، بل ألنهم طفرانون، 
تعبانون، مشمئزون من النداءات التي توجه 

إليهم بالجملة، وتتكلم باسـمهم بالجملة، مثلام 
فعل الشاعر املرصي إسامعيل الحربوك، حينام 

كتـب لعبد الحليم حافظ أغنية "يا جامل يا 
حبيب املايني"، وادعى أن جامل صحى الرشق 

كله، وديانًا وجبااًل وشعوبًا، بينام املايني 
البائسـة متجمعة يف مكان واحد، تصيح نحن 

املايني. 
هل تعرف أين املايني اليوم يا سـيدي املحرتم؟ 
أنـا أقول لك: كل ثاثة أو أربعة مايني يتابعون 

شيًخا داعية عى "تويرت"، ومجموعة 
أخرى من املايني تتابع مهرًجا سـخيًفا عى 

"إنستجرام"، ومايني أخرى زعلت عى مقتل 
الظواهري، وأخرى تتزاحم عى الخيام، وغرها 

عالقة عى حدود أوروبا، وما زال أصحاب 
األجندات املضللة يسألون: وين املايني؟  

وين الماليين؟
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هولندا ترفض المشاركة بانتهاك حقوق 
الالجئين السوريين

رايتـس  "هيومـن  منظمـة  أشـادت 
إعـادة  هولنـدا  برفـض  ووتـش" 
الدمنـارك  إىل  السـورين  الاجئـن 

“دبلـن". اتفاقيـة  مبوجـب 
وقالت املنظمـة يف تقريرهـا، الصادر 
رفـض  إن  الحـايل،  آب  مـن   4 يف 
هولنـدا إعـادة الاجئـن إىل الدمنارك 
خوفًـا مـن انتهـاك حقوقهم مـن قبل 
طالبـي  بحاميـة  يسـاعد  الحكومـة، 

السـورين. اللجـوء 
قـرار  التقريـر  انتقـد  املقابـل،  يف 
الدمنـارك باعتبـار محافظتي دمشـق 
وريفهـا الخاضعتن لسـيطرة النظام 
مشـريًا  آمنـة”،  “مناطـق  السـوري 
السـلطة  لسـيطرة  تخضـع  أنهـا  إىل 
الجرائـم  عـن  املسـؤولة  السـورية 

ضـد اإلنسـانية يف سـوريا، بحسـب 
التقريـر.

وأضـاف التقريـر أن مـن غـري املمكن 
أن يغـرّي القـرار التصنيـف الدمناريك 
معتـربًا  اآلمنـة”،  “املناطـق  حـول 
الدمنـارك هـي املسـؤولة عـن تغيـري 

هـذا التصنيـف.
ألغـت  املاضيـة،  األشـهر  وخـال 
إزالـة  قـرارات  مـن   71% الدمنـارك 
الاجئـن  عـن  املؤقتـة  الحاميـة 
السـورين ومنحتهـم وضـع الاجـئ 

لكامـل. ا
يـأيت ذلـك بعـد أن رفـض “مجلـس 
الاجئـن  إعـادة  الهولنـدي  الدولـة” 
معتـربًا  الدمنـارك،  إىل  السـورين 
الاجئـن  الخطـوة تعـرّض  أن هـذه 

ملعاملـة غـري إنسـانية يف الدمنـارك، 
مواطنـي  نقـل  عـى  وافـق  بينـام 
سـوريا إىل السـويد، بحسـب البيـان 
املـايض. مـن متـوز   6 الصـادر يف 

هولنـدا  تنقـل  أن  املقـرر  مـن  وكان 
لديهـم  الذيـن  الاجئـن  عـرات 
مرفوضـة  أو  سـارية  لجـوء  طلبـات 
يف الدمنـارك والسـويد وفًقـا التفاقية 

“دبلـن”.
الاجئـن  مـن  العديـد  ويعـاين 
السـورين املقيمـن يف الدمنـارك من 
خطـر الرحيل املسـتمر إثر اسـتمرار 
اعتبـار  يف  الدمناركيـن  السياسـين 

آمنـة". "منطقـة  دمشـق 
ويف 13 مـن كانـون الثـاين املايض، 
دعـت الحكومـة الدمناركية إىل إنشـاء 

بأنـه  وصفتـه  جديـد  لجـوء  نظـام 
ويقـيض  وإنسـانية”،  عـداًل  “أكـر 
خـارج  إىل  اللجـوء  طالبـي  بنقـل 

هنـاك. قضاياهـم  لفحـص  أوروبـا 
 ”Volkskrant“ كام نـرت صحيفـة
عـام  مـن  نيسـان  يف  الهولنديـة، 
عـن  فيـه  تحدثـت  تقريـرًا   ،2021
الجئـن  هولنـدا  إعـادة  احتـامالت 
سـورين، عـى خطى الدمنـارك، لكن 
هولنـدا مل تتخـذ أي خطوات مشـابهة 

حتـى لحظـة كتابـة التقريـر.
وسـبق أن رفـض الربملـان الهولنـدي 
اقراحـات مقدمة مـن أحـزاب ميينية 
حـول إعـادة الاجئن السـورين إىل 
مناطـق  أو  سـوريا  وإعـان  بلدهـم، 

"آمنة". فيهـا 

احتجاج لحركة التضامن اإليرلندية السورية أمام السفارة الدنماركية في 4 من حزيران 2021 في دبلن/ أيرلندا )أسوشيتد بريس(

ميـاه  وتناقـص  الحـرارة  درجـات  ازديـاد  مـع 
الـرب، تـزداد معاناة سـكان مخيـم “الركبان” 
أن  بعـد  األردنيـة،  السـورية-  الحـدود  عـى 
خفضـت “يونيسـف”، يف أيـار املـايض، كميات 

امليـاه القادمـة مـن األردن للمخيـم.
ودفـع سـوء األوضـاع اإلنسـانية داخـل املخيـم 
الناشـطن إلطـاق نـداءات اسـتغاثة للحكومـة 
شـعار  تحـت  الدوليـة،  وللمنظـامت  األردنيـة، 

"#أنقذوا_مخيم_الركبـان".
ويخضـع املخيـم لحصار مـن قبل قـوات النظام 
واألدويـة  الغذائيـة  املـواد  دخـول  متنـع  التـي 
الطبيـة، وتسـعى مـن خال ذلـك لدفع السـكان 

لـرك املخيـم والتوجـه إىل مناطـق سـيطرتها.

املياه.. املشكلة األبرز
وأفـاد ناشـطون مـن داخل املخيـم عنـب بلدي، 
الـذي  الهاجـس  هـي  حاليًـا  امليـاه  مشـكلة  أن 
يـؤّرق السـكان، وال سـيام مـع ارتفـاع درجـات 

الحـرارة.
وقـال الناشـط اإلعامـي محمـود شـهاب، املقيم 
باملخيـم، إن املطلـب الرئيـس لسـكان املخيـم هو 
زيـادة سـاعات الضـخ، وتحليـة امليـاه وصيانـة 

نات. الخزا
وتصـل امليـاه إىل املخيـم عـرب نقطتـن، األوىل 
هـي النقطـة الغربيـة وتبعـد عـن املخيـم نحـو 

لسـكانه  مياههـا  وتُنقـل  كيلومـرات،  خمسـة 
للمخيـم،  مجـاورة  والثانيـة  الصهاريـج،  عـرب 
يحصـل النازحـون عـى مياهها عـرب “الطنابر” 

الصغـرية. والعربـات 
وأضاف شـهاب أن السـكان لجـؤوا لتقنن قاٍس 
يحرمهم من غسـل الثياب، أو االسـتحامم، وسـط 
تخـوف من انتشـار األمـراض الجلديـة، وخاصة 

يف ظل فقـدان األدويـة باملخيم.
التضامـن  لحملـة  يكـون  أن  الشـهاب  وتوقـع 
مـع املخيـم دور يف كشـف تاعـب “يونيسـف” 
بكميـات امليـاه، وأن تحـل الحكومـة األردنية هذا 

. ألمر ا
وتـرف منظمـة “عـامل أفضـل” عـى توزيـع 
أي  إعطـاء  املنظمـة  ورفضـت  امليـاه،  كميـات 
تفاصيـل لعنـب بلـدي، مطالبـة بتوجيه األسـئلة 
ملنظمـة “يونيسـف”، التـي مل تـرد عرب مراسـلة 

إلكرونيـة عـى عنـب بلـدي.
بلـدي،  لعنـب  قـال  الحمـيص  عمـر  الناشـط 
غيـاب  يف  باملخيـم  الرئيسـة  املشـكلة  “تكمـن 
الجهـة اإلداريـة الوحيـدة القادرة عـى مخاطبة 
)يونيسـف(، والضغـط عليهـا إلعـادة الكميـات 
السـابقة، ولـو كانت هنـاك جهة رسـمية متوافق 
عليهـا مـن الجميع لكانت اسـتطاعت حـل األمر، 
ولكـن العشـوائية املتأصلـة يف إدارة املخيم متنع 

. " لك ذ

وأضـاف أن مناشـدات كثـرية طالبـت املنظـامت 
الدوليـة، ولكـن ال إدارة موحـدة للمخيـم.

حـاول  للمخيـم،  النظـام  قـوات  حصـار  وبعـد 
الحصـار  كـرس  السـابقة  األعـوام  يف  السـكان 
عـرب زراعة الخـرضاوات مبحيـط الخيـام لتأمن 
حاجـة كل عائلـة مـن الطعـام، بحسـب مـا قاله 

الحمـيص يف حديـث سـابق لعنـب بلـدي.
امليـاه  مـن  الـواردة  الكميـات  تناقـص  أن  إال 
مطلـع الصيـف الحـايل، حرم السـكان مـن هذه 
الخـرضاوات، مـا زاد من معانـاة سـكان املخيم.
حـوايل  يضـم   2018 عـام  قبـل  املخيـم  وكان 
70 ألـف نسـمة، إال أن أغلبيـة السـكان خرجـوا 
باتجـاه مناطـق النظام السـوري، ومل يتبـقَّ فيه 
ناشـطن  بحسـب  نسـمة،  آالف  مثانيـة  سـوى 

املخيـم. يف  مطّلعـن 
ويف 3 مـن نيسـان املـايض، قال املتحدث باسـم 
األممـي،  اإلنسـانية  الشـؤون  تنسـيق  مكتـب 
ينـس الرك، لوكالـة “األناضـول”، إن املسـاعدات 
اإلنسـانية مل تصـل إىل مخيـم “الركبـان” منـذ 

.2019 أيلـول 
معظـم  وينحـدر   ،2014 عـام  املخيـم  وأُنشـئ 
القاطنـن فيـه مـن أريـاف الرقـة وديـر الـزور 
املعارضـة  فصائـل  وتديـره  وحـامة،  وحمـص 
املدعومـة مـن التحالف الـدويل بقيـادة الواليات 

املتحـدة.

أنقذوا "الركبان"
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