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املؤسسـات  ظهـور  يعـد 
املسـتقلة  السـورية  اإلعالميـة 
لتقديـم  تحديًـا   2011 بعـد 
قطـاع إعالمـي بديـل عـن بنية 
اإلعـالم الحكومـي، خـارج إطار 
ملكيـة الدولة أو رجـال األعامل، 
مـن صحـف وإذاعـات وقنوات 
معلوماتهـا  تتسـم  فضائيـة، 
ونـرات أخبارهـا باملوضوعيـة 
وتعـدد  األخالقيـة،  واملسـؤولية 
اآلراء، يؤسسـها ويديرهـا أفـراد 

وال  املهنيـة،  بالقيـم  ملتزمـون 
تربطهـم صـالت بـأي جامعات 
سياسـية أو غريها مـن التكتالت 

املصالـح. املختلفـة 
وبسـبب غياب القوانني السورية 
التعبـري،  لحريـة  الحاميـة 
املؤسسـات  تلـك  احتاجـت 
آليـات  إىل  البديلـة  اإلعالميـة 
التنظيـم الـذايت لضبـط عملها، 
يف الوقـت الـذي تتحكـم فيـه 
الجهـات الحكوميـة يف سـوريا 

اإلداريـة  أدواتهـا  خـالل  مـن 
القطاعـات  بجميـع  والقانونيـة 
اإلعالميـة، وتنحـر وظيفتهـا 
الدولـة  سياسـات  رشح  يف 
ومواقفهـا  الحاكـم  والحـزب 
لتأييدهـا. الجامهـري  وتعبئـة 

الداخيل لـوزارة  النظـام  ينـص 
اإلعـالم السـورية يف املـادة رقم 
مهمـة  "تكـون  أن  عـى   "3"
وزارة اإلعـالم اسـتخدام جميـع 
وسـائل اإلعـالم لتنوير الـرأي... 

"الموبايالت" المهّربة 
تغزو حمص

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"أمبيرات" الالذقية..
 حل خارج عن القانون

 ال يلبي الحاجة

04تقارير مراسلين

06

هل تغير إيران استراتيجيتها 
في سوريا

تقارير مراسلين

طائرات النظام السوري 
تتساقط

19رياضة

ديستيني أودوجي.. 
موهبة إيطالية صاعدة 

في "الكالتشيو"
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لجنة شكاوى 
"ميثاق شرف".. 

حق السوريين 
بمحاسبة صحافتهم

إدلب.. االستثمار 
تحت عباءة "اإلنقاذ" 
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عنب بلدي - حسام المحمود  

يف 4 مـن أيلـول الحايل، سـقطت طائرة 
حـامة،  مدينـة  يف  عسـكرية  مروحيـة 
وسـط سـوريا، إثر "عطـل فنـي"، وفق 
لألنبـاء  السـورية  الوكالـة  ذكرتـه  مـا 
)سـانا( حينهـا، بينام ذكرت إذاعة "شـام 
سـقطت  مروحيـة  أن  املحليـة،  إم"  إف 
"مهمـة  خـالل  حـامة  رشقـي  شـامل 
تدريبيـة"، مـا أدى إىل مقتـل طاقمهـا 

املكـّون مـن ثالثـة عسـكريني. 
وسـبق هـذه الحادثـة بيومـني سـقوط 
طائـرة حربيـة لقـوات النظـام يف ريف 
وفـق  الرقـي،  الشـاميل  السـويداء 
صفحـات إخباريـة محلية، منهـا صفحة 
 2 يف  نـرت،  التـي   ،"24 "السـويداء 
من أيلـول الحايل، صـوًرا قالـت إنها من 
موقـع سـقوط الطائـرة يف محيـط بلدة 
الخالديـة، شـامل رشقـي املحافظـة، مع 
ترجيـح أن يكـون سـبب السـقوط خلاًل 
فنيًـا، باعتبـار أن املنطقـة التي سـقطت 
بهـا الطائرة مل تشـهد حينهـا أي عمليات 

عسـكرية. 
الروسـية،  "سـبوتنيك"  وكالـة  وكانـت 

الحربيـة  الطائـرة  نقلـت خـر سـقوط 
إعـالم  لكـن وسـائل  السـويداء،  بريـف 

الحادثـة.  تتنـاول  مل  النظـام 
سـوريا،  يف  العسـكرية  العمليـات 
بالقـوة،  للسـيطرة  النظـام  ومسـاعي 
أخرجـت إىل النـور مالمح ضعـف القوة 
الجويـة لـدى النظـام، مـا بـدا بوضوح 
مـن خـالل االسـتعانة بروسـيا، وجلـب 
منـذ  املتواصـل  العسـكري  تدخلهـا 
خاللـه  قدمـت  والـذي  سـنوات،  سـبع 
ألـف   100 أكـر مـن  للنظـام  موسـكو 
طلعـة جويـة قتاليـة حتـى 12 مـن آب 
2021، وفـق تريحـات نقلتهـا وكالـة 
"سـبوتنيك" عـن قائـد القـوات الجويـة 
الروسـية املوفـدة إىل سـوريا، يفغينـي 
نيكيفـوروف، مبناسـبة الذكـرى الـ109 
ليـوم الطـريان القتـايل الـرويس، وذلك 
بهـذه  أُقيمـت  احتفاليـة  هامـش  عـى 
املناسـبة يف قاعـدة "حميميـم" الجويـة 

الالذقيـة. بريـف 
 ،2016 الثـاين  كانـون  مـن   14 ويف 
أجـرت روسـيا والنظام السـوري عمليات 
جويـة مشـركة، للمـرة األوىل منـذ بـدء 

تدخلهـا يف سـوريا.

طائرات مستهلكة
تسـتخدم القـوات الروسـية يف طلعاتها 
الجويـة طريانهـا املنفصـل عـن طـريان 
النظـام، متخـذة مـن قاعـدة "حميميم" 
بالالذقيـة مركـزًا لطائراتهـا، كـام أنهـا 
أنشـأت، عام 2016، يف القاعـدة الجوية 
مـرًا   250 مسـاحته  تبلـغ  منحـدًرا 
مربًعـا، باإلضافـة إىل صف مـن مالجئ 
الطائـرات املحصنة يف الزاوية الشـاملية 
الغربيـة للمنشـأة التـي بُنيت بـني عامي 
مـن  لحاميتهـا  وذلـك  و2019،   2018
هجـامت الطائـرات املسـرّية مـن مناطق 

املعارضـة.
بكـري،  حـاج  رائـد  العسـكري  املحلـل 
أوضـح لعنـب بلـدي أن القـوة الجويـة 
عـى  تقتـر  السـوري  النظـام  لـدى 
تـراوح  ومتهالكـة،  قدميـة  طائـرات 
أنواعهـا بـني "ميـغ 17" و"ميـغ 29"، 
التـي تعتـر أحـدث مـا ميتلكـه النظـام 
مـن الطـريان الحـريب، باسـتثناء بعض 
الطائـرات الحديثـة التـي جـيء بهـا إىل 

سـوريا قبـل انـدالع الثـورة. 
ولفـت حـاج بكـري إىل أن معظـم هـذه 
الطائرات مسـتهلكة يف روسـيا، وتجري 

إعـادة تعمريهـا ثم إرسـالها إىل سـوريا 
عمرهـا  انتهـاء  بعـد  جديـدة  كطائـرات 
للطـريان  مواكبـة  غـري  وهـي  هنـاك، 
أو  املتانـة  مسـتوى  عـى  الحديـث 

 . التكنولوجيـا
وحـول عمـر الطـريان الـذي يسـتخدمه 
النظـام السـوري ويضعـه يف الخدمـة، 
هـذه  وجـود  العسـكري  املحلـل  رّجـح 
الطائـرات يف سـوريا قبـل انـدالع حرب 
"ميـغ  سـيام  وال   ،1973 عـام  تريـن 
21" و"ميـغ 17"، ثم دخلـت "ميغ 29" 
إىل سـوريا يف مثانينيـات القرن املايض، 
وهناك طائـرات "ميغ 25" و"سـو 24" 

و"سـو 22". 
وشـدد املحلل العسـكري عى أن موسكو 
ال تقدم للنظـام عتاًدا عسـكريًا حديثًا، إذ 
قّدمـت لسـوريا منظومـة الدفـاع الجوي 
"إس 200" يف مثانينيـات القرن املايض، 
روسـيا  يف  مسـتخدًما  كان  أنـه  رغـم 

 . ت لستينيا با
 ،"300 "إس  مبنظومـة  يتعلـق  وفيـام 
التي تحدثـت رشكة اسـتخبارات فضائية 
إرسائيليـة، يف آب املـايض، عـن سـحبها 
من سـوريا، وفق مـا نقلته وسـائل إعالم 

إرسائيليـة، منها "تاميـز أوف إرسائيل"، 
أوضـح حاج بكـري أن املنظومـة بطبيعة 
عـى  محسـوبة  وغـري  قدميـة  الحـال 
األسـلحة الحديثـة بالنسـبة إىل موسـكو 

التـي تسـتخدمها منـذ عقود. 
وبالحديـث عن قـدرات طائـرات النظام، 
شـّكك املحلل العسـكري بوجـود أي قوة 
أو قـدرة لـدى هـذا الطائـرات أمـام أي 
دولـة، موضًحا أن للطائرة عمرًا وسـاعات 
محـددة مـن التشـغيل اليومـي يجـب أال 
تتجاوزهـا، لكـن النظـام اسـتنزفها عى 
مدار سـنوات خالل العمليات العسـكرية 
التـي شـنتها قواتـه ضـد املـدن والقرى 
إغفـال فكـرة  السـورية، دون  والبلـدات 
الحـال،  بطبيعـة  قدميـة  الطائـرات  أن 
ومحركاتهـا منهكة، ومـن الصعب تأمني 

قطـع غيـار لصيانتها.

أرقام خادعة؟ 
ال يقـدم النظـام السـوري معلومـات أو 
الـذي  العسـكري  العتـاد  حـول  أرقاًمـا 
ميتلكـه، بينام ذكـر موقع "غلوبـال فاير 
بـاور" العسـكري، يف حزيـران 2020، 
أن النظـام السـوري ميتلـك 456 طائـرة 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي 

تكـررت يف مناطـق مختلفة من سـوريا، 
عمليـات القصـف اإلرسائيـيل واألمرييك 
عـى مواقع تتخذهـا إيران مقـار لقواتها 
مواقـع  منهـا  لهـا،  تابعـة  مليليشـيا  أو 
عسـكرية تتبع لقـوات النظام، ومنشـآت 
مشـتبه بتطويرهـا أسـلحة أو احتوائهـا 
إىل مهابـط  مخـازن لألسـلحة، وصـواًل 
مطـارات مدنيـة، كام حصـل يف مطاري 
"دمشـق" و"حلـب" الدوليـني مؤخـرًا.  

هـذا  إظهـار  النظـام  محـاوالت  ومـع 
ملنشـآت  اسـتهداف  أنـه  عـى  القصـف 
تقاريـر  تحدثـت  حكوميـة،  أو  مدنيـة 
إرسائيليـة )غـري رسـمية( خـالل العديد 
هـذه  بعـض  أن  عـن  املناسـبات،  مـن 
يف  إليـران  مواقـع  طـال  االسـتهدافات 
شـحنات  اعرضـت  وأخـرى  سـوريا، 
أسـلحة إيرانيـة، حالها كحال االسـتهداف 
األمريـيك ملواقـع ُوصفـت بأنهـا إيرانية 
مبحافظـة ديـر الـزور، يف آب املـايض.
بينـام حاولت إيـران إظهار هـذا القصف 
عـى أنـه "اسـتهداف البنيـة التحتية يف 

سـوريا"، بحسـب مـا جـاء عـر املوقـع 
اإليرانيـة  الخارجيـة  لـوزارة  الرسـمي 

. حينها
ومـع اشـتداد وترية هـذه االسـتهدافات، 
أثـري التسـاؤل حـول الغايـة اإليرانية من 
اإلرصار عـى خـرق الرقابـة اإلرسائيلية- 
األمريكيـة يف سـوريا، خـالل السـنوات 

. ضية ملا ا

 إلى ماذا تسعى إيران؟
مع توسـع رقعة االسـتهدافات اإلرسائيلية 
واألمريكيـة ملواقـع إيرانيـة يف سـوريا، 
كان أحدثهـا القصـف اإلرسائيـيل ملطـار 
"حلـب الـدويل"، مطلـع أيلـول الحايل، 
نفـت إيـران وجـود نشـاط عسـكري أو 
بينـام  املنطقـة،  يف  لهـا  اسـتخبارايت 
أكـد الطـرف اآلخر أنـه اسـتهدف مواقع 

إيرانيـة يف سـوريا.
وذكـرت وكالة “تسـنيم” اإليرانية لألنباء، 
مطـار “حلـب”  اسـتهدفت  إرسائيـل  أن 
بثالثـة صواريخ، وأفادت بعـض املصادر 
بإطالق خمسـة صواريخ ألحقـت أرضاًرا 

باملدرج.

وأضافـت أن إرسائيـل اسـتخدمت أجـواء 
رشق الفـرات الخاضعـة لسـيطرة “قوات 
وقـوات  )قسـد(  الدميقراطيـة”  سـوريا 
يف  املطـار،  لقصـف  الـدويل  التحالـف 
اإلرسائيليـة  الطائـرات  عـى  كان  حـني 
لدخـول  األردنيـة  األجـواء  اسـتخدام 

املنطقـة.
 التريحـات اإليرانيـة، وحديـث النظام 
اإلرسائيـيل  الطـريان  أن  عـن  السـوري 
وحكوميـة،  مدنيـة  منشـآت  يسـتهدف 
االسـتهدافات،  هـذه  حقيقـة  تعكـس  ال 
بـرأي الباحث املختـص بالشـأن اإليراين 

النعيمـي. مصطفـى 
مـن  األخـرية  التغيـريات  صعيـد  وعـى 
قصـف أمريـيك رشقـي سـوريا، وآخـر 
النعيمـي  اعتـر  شـاملها،  إرسائيـيل 
أنهـا تنـدرج ضمـن إطـار تعزيـز إيران 
املنطقتـني،  يف  العسـكرية  قواعدهـا 
تسـعى  تـزال  وال  كانـت  أنهـا  مضيًفـا 
لهـذه  األسـلحة  مـن  شـحنات  لتمريـر 
القواعـد رغم الرقابـة املفروضـة من قبل 

وأمريـكا. إرسائيـل 
وعى صعيـد محافظـة دير الـزور مثاًل، 

متثّـل قاعـدة "اإلمـام عيل" قيمـة رمزية 
ودينيـة للمـروع اإليـراين يف املنطقة، 
بحسـب الباحـث، إذ إن "مهندس املروع 
سـليامين  قاسـم  الخارجـي"  اإليـراين 
هـو من أنشـأ هـذه القاعـدة، كـام تعتر 
مكانًـا مهـاًم لتخزيـن األسـلحة القادمـة 
مـن طهـران والعـراق إىل سـوريا، حالها 
كحـال مناطـق متعـددة مـن ريـف حلب 
ميليشـيات  تتمركـز  حيـث  الرقـي، 
مواليـة إليـران يديرهـا "الحـرس الثوري 

اإليراين".

االستراتيجية اإليرانية لم تتغير
بالنظـر إىل اإلرصار اإليـراين عـى خرق 
يف  اإلرسائيليـة  األمريكيـة-  الرقابـة 
سـوريا، واالسـتهدافات املتكـررة من قبل 
الطرفـني إليـران خـالل األشـهر املاضية، 
أن  النعيمـي،  مصطفـى  الباحـث  اعتـر 
االسـراتيجية اإليرانيـة "مل تتغري"، رغم 

املتكـررة. االسـتهدافات 
يف  الجاريـة  املتغـريات  أن  إىل  وأشـار 
سـوريا، أسـهمت بشـكل أو بآخر بتعزيز 
مواجهـة  يف  التكتيكيـة  إيـران  قـدرات 

الراهـن. بالوقـت  خصومهـا 
ويـرى أن الرضبات ضـد إيـران، مؤخرًا، 
يف سـوريا، لـن تغـري من اسـراتيجيتها 
عمليـات  حـدة  مـن  زادت  بـل  مطلًقـا، 

تهريـب األسـلحة إليهـا.
وبحسـب النعيمـي، فـإن التصعيـد ضد 
إيـران يف سـوريا، ما هـو إال مؤرش عى 
زيـادة زخـم تهريـب شـحنات األسـلحة 

لها. املواليـة  للميليشـيات 
اسـراتيجية  تعتمـد  طهـران  وباتـت 
"توسـيع نطـاق خطـوط التهريـب"، إذ 
تنقـل شـحنات األسـلحة عر الجـو والر 
والبحـر يف آن واحـد، وذلـك مـن أجـل 
إيصـال رسـائل لخصومها بأنهـا يف تلك 
الخطـوة قادرة عـى تغيري قواعـد اللعبة 

مـن خـالل هـذه االسـراتيجية.
لكـن يبقى السـؤال، ملاذا وسـعت طهران 
ومـا  التهريـب،  خطـوط  حجـم  مـن 
تأثـري هـذه االسـراتيجية عـى متوضع 

سـوريا. يف  ميليشـياتها 
النعيمـي،  قـال  مـا سـبق،  وبنـاء عـى 
وتسـتخدم  تسـتغل  باتـت  إيـران  إن 
ميليشـياتها يف سـوريا دروًعا عسـكرية 

أعطال فنية وانتهاء صالحية.. 

طائرات النظام السوري 
تتساقط 

مع ازدياد الضربات اإلسرائيلية.. 
هل تغير إيران استراتيجيتها في سوريا

منذ مطلع أيلول الحالي، تكررت حادثة سقوط طائرات عسكرية تابعة للنظام 
السوري، جراء أعطال فنية في أكثر من منطقة، ما يفتح الباب أمام تساؤالت 

تتعلق بجودة وعمر المركبات الجوية العسكرية التي تستخدمها قوات النظام، 
والتي ظّلت حبيسة قواعدها لعقود من الزمن، قبل استعراض قوتها فوق منازل 

المدنيين والبنى التحتية خالل الثورة السورية. 
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عسـكرية، مـا يضعـه يف املرتبـة الـ29 
املرتبـة  الجويـة عامليًـا، ويف  القـوة  يف 
الــ15 عامليًـا من حيـث أعـداد الطائرات 
املقاتلـة بــ199 طائرة مقاتلـة، 20 منها 
طائـرات  وخمـس  للهجـوم،  مخصصـة 

للنقـل، و67 طائـرة للتدريـب.
أما عـدد الطائـرات املروحية الـكيل فهو 
مروحيـة  طائـرة   27 بينهـا  مـن   ،165

هجوميـة.
وال تعتـر الطائرتـان اللتان سـقطتا، يف 
أيلـول الحـايل، خسـارة النظـام الجوية 
الوحيـدة خالل العـام الحـايل، إذ ذكرت 
"سـانا"، يف 17 من شـباط املـايض، أن 
اثنـني مـن طاقـم حوامـة تابعـة لقوات 
النظـام قُتـال جـراء مـا وصفتـه الوكالة 
املنطقـة  يف  االضطـراري"  بـ"الهبـوط 
الصـور  أظهـرت  حـني  يف  السـاحلية، 
املرفقـة بخـر الوكالـة تحطـم الطائـرة 

. مل لكا با
الطيـار املنشـق يوسـف حمـود، شـّكك 
بجـدوى محاولـة إصالح أو إعـادة تأهيل 
الطريان العسـكري لدى النظـام، باعتبار 

أن الطائـرات قدميـة للغاية. 
وأشـار حمـود إىل أن الصيانة قد تسـمح 

بإقـالع الطائـرة لكنهـا لـن تهبهـا عمرًا 
 "24 "سـوخوي  أن  إىل  الفتًـا  جديـًدا، 
النـامذج يف  أحـدث  29" هـام  و"ميـغ 
القـوى الجويـة التابعـة للنظـام، وهـام 
قدميتـا  الثالـث  الجيـل  مـن  طائرتـان 

 . ملنشأ ا
وحـول األرقـام التـي تتحدث عـن 456 
النظـام، شـّكك  لـدى  طائـرة عسـكرية 
يوسـف حمود بدقة الرقم خالل سـنوات 
الطائـرات،  بعـض  وسـقوط  الثـورة، 
بسـبب  الخدمـة  عـن  غريهـا  وخـروج 
إىل  نفسـه  الوقـت  يف  الفتًـا  األعطـال، 
امتـالك النظـام رسبًـا من أربـع طائرات 
تقريبًـا، طرازهـا "ميـغ 29" يف مطـار 
"سـوخوي  طائـرات  ورسب  "السـني"، 
فـور"، يضـم  الــ"يت  24" يف مطـار 

رمبـا سـت طائـرات. 

وميتلـك النظـام طائـرات تدريبيـة مـن 
نـوع "الم 36" يف "الضمـري" ومطـار 
أيًضـا  وهنـاك  بحمـص،  "الشـعريات" 
طائـرات تدريبيـة، و"الحوامـة 8" وهي 
قدميـة جـًدا، مقارنـة بـ"الحوامة 124" 

التـي تعتـر األحـدث لـدى النظام. 

متقدمـة، والغايـة منهـا تخفيـف العـبء 
األروقـة  يف  عليهـا  املـامرس  السـيايس 
الدوليـة، فيـام يتعلـق مبلفـات التفاوض 

اإليـراين. النـووي 
لكـن باملقابـل، وسـعت أمريـكا وإرسائيل 
لتتناسـب  سـوريا،  يف  أهدافهـام  نطـاق 
مـع حجـم املخاطـر التـي تواجههـام يف 

عمليـات التموضـع اإليـراين باملنطقـة.
وبتلـك املتغريات التكتيكية بـني الخصوم، 
اعتـر النعيمـي أن مسـار التصعيـد يتجه 
املواجهـة، ولرمبـا قـد  نحـو مزيـد مـن 
تتوسـع دائرة االسـتهداف، لتشـمل أهدافًا 
داخل الجـارة العراق، باسـتهداف القواعد 

واألمريكية. الدوليـة  واملمثليـات 

الردود "متبادلة"
تتموضـع القواعـد العسـكرية األمريكيـة 
يف سـوريا عى مشـارف معظـم القواعد 
اإليرانيـة املمتـدة بالقـرب مـن الريـط 
الحـدودي مع العـراق، كقاعـدة "التنف" 
املعروفـة باسـم "منطقـة 55 كيلومرًا"، 
الواقعـة عـى املثلـث الحـدودي األردين- 
قاعـدة  إىل  السـوري، إضافـة  العراقـي- 
الـزور،  ديـر  رشقـي  العمـر"  "حقـل 
بالقـرب من الحـدود العراقية- السـورية، 
وقاعدة "الشـدادي" عى الحدود نفسـها.
مدينتـي  يف  إيـران  تتمركـز  باملقابـل، 
املياديـن والبوكـامل رشقـي ديـر الـزور، 
إضافـة إىل مناطـق متفرقـة مـن الباديـة 
العراقيـة-  الحـدود  عـى  السـورية 

السـورية.
ويف آب املـايض، اسـتهدفت أمريكا مواقع 
ديـر  رشقـي  املياديـن  مبدينـة  إيرانيـة 

األول،  يكـن  االسـتهداف مل  هـذا  الـزور، 
لكنـه يختلـف عـن السـابق، إذ طـال أحد 
املسـتودعات الكبـرية التابعة للميليشـيات 

اإليرانيـة يف املنطقـة.
لكن هـذا االسـتهداف، بطبيعـة الحال، مل 
يكـن مؤثرًا بالشـكل الـكايف لدفـع إيران 
املنطقـة  يف  اسـراتيجيتها  تغيـري  إىل 
التـي تعتـر ممـرًا لألسـلحة اإليرانية إىل 

النعيمي. بحسـب  سـوريا، 
يف  جـاء  االسـتهداف  هـذا  أن  واعتـر 
سـياق "الـردود املتبادلـة"، إذ اسـتهدفت 
ميليشـيات مواليـة إليـران قبل ذلـك بأيام 
"العمـر"  حقـل  يف  األمريكيـة  القاعـدة 

باملنطقـة نفسـها. النفطـي 
االسـتهدافات،  يف  األمريكيـة  السياسـة 
مجـرد  النعيمـي  مصطفـى  اعترهـا 
املسـتقدمة  القـوة  لـ"فائـض  اسـتهداف 
إىل امليليشـيات اإليرانيـة"، وليـس الهدف 

فعـيل. بشـكل  إضعافهـا  منهـا 
أمريـكا  تعمـد  التحديـد،  وجـه  وعـى 
الصاروخـي  الرنامجـني  اسـتهداف  إىل 
لكـن  اإليرانيـة،  املسـرّية  والطائـرات 
حتـى  تتجـاوز  مل  االسـتهدافات  هـذه 
اللحظـة مفهـوم "نطـاق قواعد االشـتباك 

. " ملنضبطـة ا
ومل تلجـأ أمريـكا إىل اآلن لتوسـيع نطاق 
االشـتباك مـع حلفـاء إيـران يف سـوريا 
ملفـات  تفصـل  تـزال  ال  إذ  والعـراق، 
رغـم  البلديـن،  يف  اإليـراين  االنتشـار 
التـي  "املذخـرة"  اإليرانيـة  املسـرّيات  أن 
اسـتهدفت القواعـد األمريكية يف سـوريا، 
قدمـت مـن الداخـل العراقـي لتسـتهدف 

العسـكرية. "التنـف"  قاعـدة 

النظام.. بيانات وشكاوى
يكتفـي النظـام السـوري بالتهديـد بالرد 
سـوريا،  يف  إرسائيـل  رضبـات  عـى 
دوليـة،  لجهـات  الشـكاوى  وتقديـم 
معرًضـا عـى االسـتهدافات اإلرسائيلية.

وعـن قصـف مطـار “حلـب” يف 7 مـن 
الخارجيـة  وزارة  قالـت  الحـايل،  أيلـول 
لـكل  وجهتهـا  رسـالة  يف  واملغربـني 
املتحـدة  لألمـم  العـام  األمـني  مـن 
املؤسسـة  إن  األمـن،  مجلـس  ورئيـس 
سـوريا  يف  املـدين  للطـريان  العامـة 

رسـمية  بشـكوى  ىل سـتتقدم  إ
للطـريان  الدوليـة  املنظمـة 
عـى  إرسائيـل  ضـد  املـدين 

للمطـار. قصفهـا  خلفيـة 
آب  مـن   31 يف  ذلـك،  وسـبق 

املـايض، حديـث وزيـر الخارجية يف 
حكومـة النظام السـوري، فيصـل املقداد، 
وتعـرّض  بالنـار،  تلعـب  “إرسائيـل  أن 
األوضاع األمنيـة والعسـكرية يف املنطقة 

للتفجـري”.

وهدد املقداد بقوله، إن سـوريا لن تسـكت 
اإلرسائيليـة،  االعتـداءات  مواجهـة  يف 
و”سـيدفع اإلرسائيليـون الثمـن عاجاًل أم 
آجاًل”، وذلـك يف تغريدة نرتهـا الوزارة 
1 مـن  عـر حسـابها يف “تويـر“، يف 

الحايل. أيلـول 
والـدول  أمريـكا  تتحّمـل  بـأن  وطالـب 
الغربيـة مسـؤولية “تشـجيع” إرسائيـل 
عـى  العـدوان"  يف  “التـامدي  عـى 

تعبـريه. بحسـب  السـورية،  األرايض 

منظومة إيرانية للدفاع الجوي )رويترز(

طائرة تابعة لقوات النظام السوري )صفحة الموسوعة العسكرية السورية في فيسبوك
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إدلب - هدى الكليب       

اإلصابـة  آالم  إدلـب  يف  املسـّنات  تواجـه 
مبـرض "الزنار" أو "الحـزام الناري" الذي 
راح ينتـر بشـكل الفـت يف أوسـاطهن 
بعدد مـن املدن والقرى واملخيـامت النائية، 
التجمعـات مـن أدىن  حيـث تخلـو تلـك 

مقومـات الحيـاة والرعايـة الطبية.

الخدمات المتردية تزيد شدة األعراض
إصابتهـا  إن  العـوض،  صبحيـة  قالـت 
مـن  املزمنـة  معاناتهـا  مـع  باملـرض، 
أمـراض الضغـط والسـكري، حالت دون 
شـفائها الرسيـع أو اسـتجابتها لألدوية 
املعالجـة، نتيجـة ضعف مناعتهـا وهزال 

جسـمها وكـر سـنها.

وبـدأت أعـراض "الحزام النـاري" تظهر 
عـى السـيدة، عـى شـكل حمـى وتعب 
أمل  إىل  باإلضافـة  الجسـم،  يف  عـام 
وحرقـة يف جهـة كتفها األميـن، وظهور 
بقـع صغرية عـى الجلـد، تبعهـا ظهور 
بالقشـعريرة،  واإلصابـة  جلـدي،  طفـح 

واضطـراب املعـدة والصـداع.
نتيجـة  الشـديدة  الحكـة  تعتـر  بينـام 
ظهور حبـوب مليئة بالسـوائل مـن أبرز 
األعـراض التي أصابت صبحيـة العوض، 
إذ يتحـول لـون الحبوب مـن األحمر إىل 
تبـدأ  ثـم  مسـطحة،  وتصبـح  األصفـر، 
بالتحـول إىل قشـور مـع جفافهـا الذي 
يسـتغرق أسـبوعني، يرافقـه أمل ال ينتهي 
األعـراض،  هـذه  ظهـور  انتهـاء  عنـد 

بحسـب تعبـري السـيدة.

وقالـت السـيدة، إن مخيمهـا يف منطقـة 
كفريحمـول، يخلو مـن أي خدمات طبية 
سـاكني  يجـر  مـا  صحيـة،  رعايـة  أو 
املخيم عـى قصـد املستشـفيات واملراكز 
الصحيـة البعيـدة، للحصول عـى العالج 
واملصاريـف  السـفر  عنـاء  تكبـد  بعـد 

املضاعفـة.
مـن جهتهـا، اسـتطاعت خديجـة الفهـد 
)60 عاًمـا( الوصـول إىل العنايـة الطبية 
التـي خففـت عنهـا آالم "الزنـار الناري" 
الـذي أصيبت بـه بداية آب املـايض، بعد 
أن قصـدت املركـز الطبـي القريـب مـن 
مـكان إقامتها يف مخيم "حزانو" شـامل 

إدلب.
وقالـت خديجة لعنـب بلـدي، إن األدوية 
التـي حصلـت عليهـا مـن املركـز الطبي، 

تخفيـف  يف  كبـري  بشـكل  أسـهمت 
الـذي منعهـا مـن مامرسـة  املـرض  أمل 
حياتهـا الطبيعيـة، جراء ارتفـاع حرارتها 
وحكـة  بحرقـة  وإصابتهـا  باسـتمرار، 
شـديدة، بالتزامـن مـع ارتفـاع درجـات 
حـرارة الطقـس الذي زاد أعـراض املرض 

تعقيـًدا.

ضعف المناعة وراء انتشاره
االختصـايص  دعـدوش  أحمـد  الطبيـب 
مدينـة  يف  املقيـم  الجلديـة،  باألمـراض 
إن "الحـزام  إدلـب، قـال لعنـب بلـدي، 
النـاري" هـو "داء املنطقـة"، وهو مرض 
عنـد  األشـخاص  بـه  يصـاب  فـريويس 
ضعـف املناعـة، لسـبب مـا يتعلـق بذات 

"الحـامق". فـريوس 

آثـاره  أبـرز  مـن  أن  الطبيـب  وأوضـح 
الجانبيـة األمل العصبـي املزمـن، ويعالَج 
الفريوسـات كـ"األسيكلوفري"،  بصادات 

باإلضافـة إىل عـالج األعـراض.
وأضـاف الطبيـب أن "الحـزام النـاري" 
قـد يظهـر يف أي منطقـة بالجسـم، إال 
عـى  يظهـر  الحـاالت  معظـم  يف  أنـه 
الطفـح  مـن  حـزام  أو  نطـاق  شـكل 
جانبـي  أحـد  حـول  يلتـف  الجلـدي 
الخـر، واملسـبب الرئيـس له هـو ذات 
الفـريوس الذي يسـبب اإلصابـة بجدري 

"الحـامق". أو  املـاء 
لعـودة  األسـايس  السـبب  أن  وأكـد 
الفـريوس إىل نشـاطه بعد سـنوات من 
الخمـول ال يزال مجهـواًل، إال أن الباحثني 
يرجحـون أن يكـون السـبب ضعًفـا يف 
"الحـزام  ينشـأ  لـذا  املناعـي،  الجهـاز 
النـاري" غالبًـا لـدى البالغـني أو كبـار 
السـن، ألن جهـاز املناعـة يضعـف مـع 

تقـدم العمـر.

وأشـار إىل أن مـرض "الزنـار النـاري" 
ليـس مميتًـا إال أنـه مـؤمل جـًدا، وتظهر 
أعراضـه عـى جـزء صغـري مـن جانب 
هـذه  وتشـمل  الجسـم،  مـن  واحـد 
األعـراض أملًـا، وحرقة، وخدًرا، وشـعوًرا 
بالوخـز يف بعـض الحاالت، وحساسـية 
شـديدة تجـاه اللمس، إضافـة إىل حمى 

وإرهاق. وتعـب  وصـداع 

الطبيـب عـى خطـورة ظهـور  وشـدد 
منطقـة  قـرب  واألمل  الجلـدي  الطفـح 
بشـكل  التـرف  عـدم  إن  إذ  العـني، 
رسيـع التبـاع العـالج الـالزم يف هـذه 
الحالـة، قد يتسـبب بحـدوث رضر دائم 
للعـني، وإذا مـا كان املصـاب بـه يفوق 
عمر الــ70 عاًما، فإن التقـدم يف العمر 
يعنـي زيـادة فـرص واحتـامالت ظهور 

مضاعفـات غـري متوقعـة وخطـرية.

"الزنار الناري" يعود إلى إدلب.. 

كبار السن مهددون والرعاية الصحية غائبة

أطفال يمتهنون الصيد في إدلب )عنب بلدي/ هدى الكليب(

القامشلي - مجد السالم    

تتكرر حوادث السـري يف مدينة القامشيل 
الذاتيـة"  "اإلدارة  عليهـا  تسـيطر  التـي 
شـبه  بشـكل  سـوريا،  رشقـي  لشـامل 
يومـي، وتخلّـف يف كثـري مـن األحيـان 
وفيـات "مأسـاوية"، دون حلـول مجدية 
قـد تسـهم يف الحـد من هـذه الحـوادث.
وتزامًنـا مـع بدء العـام الـدرايس، ونزول 
مئات الطـالب إىل الشـوارع يوميًا، يعيش 
معظم أهـايل املنطقـة حالة "قلـق" جراء 

الحوادث. وتـرية  ارتفاع 
مجـدل الحسـينو )49 عاًمـا( من سـكان 
مدينـة القامشـيل، قـال لعنـب بلـدي، إن 
شـوارع املنطقة أصبحت "طرقًـا للموت"، 
فهي مكتظة جـًدا بالسـيارات من مختلف 

واألحجام. األنـواع 
وأضـاف مجـدل أنه بات يخـى عى أطفاله 
يف أثنـاء وجودهم خارج املنـازل، بعد "تكرر 
حـوادث صدم السـيارات لألطفـال يف الحي 
الذي يقطنه"، فالشـوارع الفرعية التي تتخلل 
األحيـاء "ال تقـل خطـورة" عن تلك الرئيسـة 
التي تشـهد حالة ازدحام "كثيف" للسـيارات، 

تعبريه. بحسب 

وأشـار مجـدل إىل أن التزام املـارة بقواعد 
السـري، وامليش عـى الرصيـف، "ال يعني 
أنهـم مبأمـن مـن الحـوادث"، إذ تعـرّض 
كثـري من املـارة لحاالت دهـس "مفاجئة" 
مـن قبـل سـائقني فقـدوا السـيطرة عى 
وراءهـا  الحـوادث  وأغلـب  سـياراتهم، 

سـائقون يف سـّن ال تتجـاوز 18 عاًمـا.

رخص قيادة ُتمنح بالرشى
فـواز )50 عاًمـا( صاحـب سـيارة أجـرة 
)تاكـي( مـن القامشـيل، حّمـل "اإلدارة 
الذاتيـة" املسـؤولية عـن كرة الحـوادث، 
مبنـح  واالستسـهال  الفـوىض  نتيجـة 

رخـص القيـادة.
وأوضـح فـواز )طلب عدم كشـف اسـمه 
ألسـباب أمنيـة( لعنـب بلـدي، أن رخصة 
القيادة يف مناطـق "اإلدارة الذاتية" ميكن 
أن مُتنـح للشـخص الـذي يدفـع الـرىش 
"وهو جالـس يف منزلـه"، دون أن يجري 
دروًسـا لتعلـم القيـادة، أو فحًصـا للتأكد 

مـن مـدى جهوزيتـه لذلك.
مـع  الحالـة  هـذه  يف  االتفـاق  ويجـري 
مدارس السـياقة، التي تنسـق ذلك بدورها 
التابعـة لــ"اإلدارة  مـع لجنـة الفحـص 

الذاتيـة"، بحسـب سـائق سـيارة األجرة.
ويف ظـل غياب اإلحصائية الرسـمية حول 
عـدد حـوادث السـري والخسـائر البرية 
محافظـة  يف  عنهـا  الناتجـة  واملاديـة 
الحسـكة، أحصت عنب بلـدي وقوع أربعة 
حوادث سـري خـالل أسـبوع واحـد فقط 
يف مدينـة القامشـيل، نتـج عنهـا وفـاة 
خمسـة أشـخاص وجـرح سـبعة آخرين، 
باإلضافـة إىل خسـائر ماديـة كبـرية يف 

. ت ملمتلكا ا

"اإلدارة": الطرقات هي المسؤولة
التابعـة  املـرور"  "رشطـة  يف  عنـر 
استسـهال  نفـى  الذاتيـة"،  لــ"اإلدارة 
"اإلدارة" مبنـح رخص القيـادة للمتقدمني 
لهـا، معترًا أنهـا تدقق أكر عـى مدارس 
تعليـم قيـادة املركبـات الخاصـة والعامة، 
مؤكـًدا يف الوقت نفسـه أن بعض حوادث 
السـري ناتجة عن قيـادة السـيارة من قبل 
أشـخاص ال تتجـاوز أعامرهـم 18 عاًمـا، 

غـري مؤهلـني بشـكل كامـل للقيادة.
الرطـة )طلـب عـدم  وأضـاف عنـر 
ذكر اسـمه ألسـباب أمنيـة( لعنـب بلدي، 
يف  السـري  حـوادث  وتـرية  ارتفـاع  أن 

محافظـة الحسـكة يعـود لعدة ألسـباب، 
للطـرق  الفنيـة  الحالـة  تدهـور  أبرزهـا 
واملنصفات، وانتشـار الحفـر فيها، وزيادة 
)األورويب(،  "اإلدخـال"  سـيارات  أعـداد 
مبـا ال يتناسـب مـع قـدرة الطـرق عـى 
االسـتيعاب، ما يسـبب حالة مـن االزدحام 

الشـديد عـى الطرقـات.
واعتـر املصـدر أن ما يجـري يف املنطقة 
اليوم، من دخـول مئـات الصهاريج يوميًا 
لنقـل النفـط والوقود حمولـة الواحد منها 
نحـو 20 طًنـا كحـد أدىن، يتسـبب بتلف 
وتكسـري الطرقـات الرسيعـة، خصوًصـا 
خـالل فصـل الصيـف، إذ تقلـل درجـات 
األسـفلتية،  املـادة  صالبـة  مـن  الحـرارة 
ضمـن  وأخاديـد  انحنـاءات  وتسـبب 
الشـاحنات  الطرقـات مـع مـرور مئـات 
والصهاريـج، وبالتـايل وقـوع املزيـد من 

الحـوادث.
وبحسـب املصدر، تعمل "اإلدارة الذاتية" 
عى الحـد من مسـببات حوادث السـري، 
بالتعاون مع البلديـات و"رشطة املرور" 
لتنفيـذ العديـد مـن املشـاريع، كزيـادة 
والطرقـات،  املفـارق  عـى  الدوريـات 
التـي  املروريـة  الشـاخصات  وتوزيـع 

يف  التسـاهل  وعـدم  الرسعـة،  تقيّـد 
وزيادة وتحسـني  املخالفـات،  موضـوع 
الصناعيـة  للمطبـات  الفنيـة  الحالـة 
املـرور  إشـارات  ونصـب  واملنصفـات، 
الرئيسـة،  التقاطعـات  عنـد  الضوئيـة 
وتغيـري املسـارات عـى بعض الشـوارع 
املهمـة والحيويـة يف مدينـة القامشـيل، 
سـاعات  خـالل  االزدحـام  لتخفيـف 
الـذروة، مثـل طريـق الشـارع الرئيـس 
للذهـاب  أصبـح  الـذي  الهالليـة  حتـى 
فقـط، يف حني ُحـّول طريـق اإلياب إىل 
شـارع صيدليـة "حمـو" بدًءا مـن دوار 

بحـرات". "السـبع 
وسـبق أن أعلنت "هيئـة اإلدارات املحلية 
الذاتيـة"  لــ"اإلدارة  التابعـة  والبيئـة" 
عـن عـدة مشـاريع تتضمن إنشـاء طرق 
الطـرق  وإصـالح  وصيانـة  جديـدة، 
للعـام  عملهـا  خطـة  وفـق  القدميـة، 
الحـايل، يف مـدن الحسـكة والقامشـيل 
وعامـودا وحتـى مدينـة املالكيـة، لكـن 
بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، بقـي 
أثرهـا محـدوًدا حتـى اآلن، نتيجة ضعف 
العمليـة  والخـرات  الفنيـة  اإلمكانـات 

"اإلدارة". كـوادر  لـدى 

عشرات الوفيات شهرًيا وال حلول

مع عودة المدارس.. أهالي القامشلي قلقون من "طرق الموت" 

لم تستطع السبعينية صبحية العوض النوم طوال الليل جراء األلم الذي خّلفته إصابتها بمرض "الزنار الناري"، رغم مضي أكثر من شهر على إصابتها.
السيدة قالت لعنب بلدي، إنها ال تعلم كيف أصيبت بالمرض، وال األسباب المؤدية له، لكنها تعلم جيًدا أنه من أشد األمراض "فتًكا وألًما"، في 

إشارة منها إلى األلم الشديد الذي تعانيه جراء اإلصابة به.

https://www.enabbaladi.net/archives/603829
https://www.enabbaladi.net/archives/603829
https://www.enabbaladi.net/archives/603860
https://www.enabbaladi.net/archives/603829
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حمص - عروة المنذر     

الجوالـة  الهواتـف  أسـواق  تعتـر 
يف  "التهريـب"  )املوبايـالت( 
محافظـة حمـص، منافًسـا قويًـا حاليًـا 
لـ"املوبايالت" املسـتوردة بشـكل رسمي 
لـدى  املرخصـة  الـركات  طريـق  عـن 

النظـام. حكومـة 
وتشـكلت خالل السـنوات املاضية سـوق 
موازيـة للسـوق النظاميـة، تتـم تغذيتها 
عـن طريـق التهريب من مناطق سـيطرة 
)قسـد(  الدميقراطيـة"  "قـوات سـوريا 
يف شـامل رشقي سـوريا، أو عـن طريق 

اللبنانية. الحـدود 
وتعتـر الصهاريـج التـي تنقـل النفـط 
مـن مناطـق شـامل رشقـي سـوريا إىل 
التهريـب  طريـق  "حمـص"  مصفـاة 
األبـرز، كونهـا تعمـل تحت مظلـة رشكة 
لسـائقيها  توفـر  التـي  "القاطرجـي" 
الحواجـز  تجاوزهـا  خـالل  حصانـة 

الطرقـات. عـى  املنتـرة 
ويشـّكل خـط التهريب مـن لبنـان رديًفا 
ثانويًـا يف عمليـة إدخـال "املوبايـالت" 
املهّربـة، ويلجأ إليـه التجار غالبًـا نتيجة 
زيـادة عمولـة التهريب عـن طريق رشق 

الفـرات عـر الصهاريج.

بدورهـا، تالحق حكومة النظـام أصحاب 
املهّربـة،  "املوبايـالت"  وتجـار  املحـال 
عـن طريـق مداهمـة املحـال املشـبوهة، 
ونـر دوريـات ملراقبـة املشـتبهني ببيع 
محافظـة  يف  املهّربـة  "املوبايـالت" 

حمـص.

"Imei"فروق باألسعار وكسر الـ
تلـك  تنافـس  املهّربـة  "املوبايـالت" 
بسـبب  نظامـي،  بشـكل  املسـتوردة 
الفـروق الكبـرية يف األسـعار، إذ تزيـد 
أسـعار "املوبايـالت" املسـتوردة بشـكل 

املهربـة. عـى   40% بنحـو  نظامـي 
هـو  النوعـني  بـني  الوحيـد  والفـرق 
إمكانيـة العمل عـى شـبكات االتصاالت 
خدمتهـا  تراجـع  التـي  سـوريا،  يف 
بالنسـبة لتغطية ورسعة اإلنرنت بشـكل 

. ئم ا د
يف  "املوبايـالت"  لبيـع  محـل  صاحـب 
اسـمه  كشـف  عـى  )تحفـظ  حمـص 
العتبـارات أمنيـة(، قـال لعنب بلـدي، إن 
مزدهـرة  املهّربـة  "املوبايـالت"  تجـارة 
األجهـزة  حسـاب  عـى  متزايـد  بشـكل 
املرخصـة، موضًحـا أنـه رغـم امتالكـه 
وكالـة لبيـع األجهزة املرخصـة من رشكة 
"إمياتيـل"، فـإن نسـبة املبيعـات تـكاد 

األجهـزة  إىل  بالنسـبة  معدومـة  تكـون 
املهربـة. باألجهـزة  مقارنـة  املرخصـة، 

الفـروق  أن  إىل  املحـل  وأشـار صاحـب 
باألسـعار غري منطقيـة، ما يدفـع معظم 
التـي  املهّربـة،  األجهـزة  لـراء  النـاس 
تعمـل عـى الشـبكة ملـدة شـهرين كحد 

أقـى ومـن ثـم تتوقـف عـن العمل.
املهّربـة  "املوبايـالت"  تجـار  ويقـدم 
)الرقـم  الجهـاز   ""Imei كـرس  خدمـة 
الـذي مييّـز أجهـزة  الفريـد  التسلسـيل 
"املوبايـل" وال ميكن تغيـريه أو محوه(، 
لضـامن عملـه عـى شـبكة االتصـاالت، 
من خـالل تحميـل برامـج "Rot" لكرس 
حاميـة الجهـاز، وهو مـا يسـمح بتغيري 
مـن  للهـرب  وذلـك  الجهـاز،  معـرّف 
عـى  للتعريـف  "املرتفعـة"  التكاليـف 
الشـبكة التي تفرضهـا "الهيئـة الناظمة 

والريـد". لالتصـاالت 
مجـال  يف  العاملـني  أحـد  محمـود 
الرمجيـات، مـن مدينة تلبيسـة يف ريف 
حمـص الشـاميل، قـال لعنب بلـدي، إن 
أغلـب املحـال تقـدم خدمة كـرس حامية 
الجهـاز وتغيـري معرفاتـه لضـامن عمله 

عـى الشـبكة السـورية.
الجهـاز  معـرّف  تغيـري  تكلفـة  وتبلـغ 
بحسـب نوعيته ومسـتوى حاميته، وتبدأ 

مـن 35 ألًفـا إىل 80 ألـف لـرية بحسـب 
الجهاز. حاميـة  نظـام 

ال  أجهـزة  وجـود  إىل  محمـود  وأشـار 
الـركات  مـن  حاميتهـا  كـرس  ميكـن 
املصنعـة، مثـل "أيفون" وبعـض أجهزة 
"شـاومي"، بسـبب أنظمة حامية معقدة 

ال ميكـن اخراقهـا.
ومطلـع أيلـول الحـايل، رفعـت حكومـة 
اإلفـرادي  التريـح  قيمـة  النظـام 
"املوبايـل"  أجهـزة  عـن  )الجمركـة( 
الداخلـة إىل سـوريا دون رسـم جمريك 
بنسـب مختلفـة، وصلـت إىل نحو 50% 

مـن قيمـة تكلفـة الجهـاز.
عـى  بنـاء  جهـاز  كل  جمركـة  وتُحـدد 
السـعر الرائـج عامليًـا، والذي يُحـدد عن 
طريـق منظومة خاصة بتحديد األسـعار، 
إذ  الجمركيـة،  القيمـة  بعدهـا  وتُحسـب 
تـراوح قيمـة الجمركة بـني 80 ألف لرية 
ونحـو  القليلـة،  باملواصفـات  للهواتـف 
أربعـة ماليـني لبعـض األنـواع العاليـة 

املواصفـات.
وترتبط رسـوم إدخـال األجهـزة الخلوية 
بسـعر الرف الرسـمي للـدوالر املحدد 
املركـزي،  سـوريا  مـرف  قبـل  مـن 
بحسـب تريحات سـابقة ملسؤولني يف 

السـوري. النظام  حكومـة 

هواتف ثانوية لالستخدام على 
الشبكة

رشاء  عـى  الحـال  ميسـورو  يعتمـد 
هواتـف قدميـة مـن الفئـات املتوسـطة 
عـى  السـتخدامها  عنهـا،  ومـرح 
شـبكات االتصـال ولبـث اإلنرنـت منها 
إىل "املوبايـالت" الحديثـة املهّربـة التي 
يحملونهـا، والتـي ال تعمـل عى الشـبكة 

السـورية.
حمـص،  محافظـة  سـكان  مـن  غسـان 
الخاصـة،  البنـوك  أحـد  يف  ويعمـل 
اشـرى  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال 
رشكـة  مـن  حديثًـا  "موبايـل"  جهـاز 
"سامسـونج" مـن نـوع "Not"، لكنه ال 
يـزال يسـتخدم هاتفه القديـم لالتصاالت 
عـى الشـبكة الخلوية وبـث اإلنرنت منه 

الجديـد. الجهـاز  إىل 
وأضـاف غسـان أن تعرفـة التريح عن 
"املوبايـل" الجديد تبلغ حـوايل مليونني 
ونصـف املليون لرية سـورية، كـام أنه ال 

يفّضـل كـرس حاميـة الجهاز عـن طريق 
برامـج "الروت"، مـا دفعـه لإلبقاء عى 
وسـيط  إىل  وتحويلـه  القديـم  جهـازه 

للعمـل عـى الشـبكة املحلية.

مالحقة بائعي "المهّربة"
يسـلّم تجـار "املوبايـالت" األجهـزة يف 
السـاحات العامة، أو بالقـرب من كراجات 
االنطـالق، أو عـى الطـرق الرسيعة، بعد 
االتفـاق مـع الزبون عـى سـعر الجهاز 
ونوعـه ومواصفاتـه، فيـام بـدأت أجهزة 
النظـام األمنيـة والرطة بنـر عنارص 
ملراقبـة وتفتيـش أي أحـد يُشـك بكونـه 
يعمـل يف تجـارة "املوبايـالت" املهّربة.

عمـر أحـد تجـار "املوبايـالت" املهّربـة 
يف مدينـة حمـص، قـال لعنـب بلـدي، 
إنـه ال ميلـك محـاًل لبيـع "املوبايـالت"، 
ويقتـر عملـه عـى البيـع بشـكل حر 
عـن طريـق وسـطاء عاديـني، أو محـال 

لبيـع "املوبايـالت" مقابـل عمولـة.
وأوضح عمـر أن هناك عنـارص من األمن 
والرطـة يقفـون بالقـرب مـن بوابـات 
كراجـات االنطـالق، مهمتهـم مراقبـة أي 
شـخص يُشـتبه بأمره، إذ يقـوم العنر 
بطلب هوية الشـخص وتفتيـش حقيبته، 
وإذا عر عـى "كرتونـة" ألي "موبايل" 
يتـم اعتقالـه للتأكـد مـام إذا كان الجهاز 

مهربًـا أو مرًحـا عنه.
املحليـة  "الوطـن"  صحيفـة  وكانـت 
ذكـرت، مطلـع آذار املـايض، أن إجـاميل 
للنظـام  التابعـة  الجـامرك  إيـرادات 
السـوري تجـاوز مبلـغ 113 مليـار لرية 
سـورية، خالل عـام 2021 فقـط، وذلك 
باالعتـامد عى بيانـات لـ"املديرية العامة 
للجـامرك" قالـت الصحيفة إنهـا اطّلعت 

. عليها

مصـدر يف "املديريـة العامـة للجامرك" 
ه(، تحدث للصحيفـة حينها عن  )مل تسـمِّ
حالـة "اسـتغالل" للظـروف، ميارسـها 
ناتجـة  واملهربـني،  التجـار  بعـض 
التجـاري،  النشـاط  عـن تراجـع حركـة 
وتطبيـق حكومـة النظام برامج "ترشـيد 
املـواد  عـى  واقتصارهـا  املسـتوردات"، 
والسـلع األساسـية، إذ يلجأ بعض التجار 
إىل إدخـال املـواد املطلوبـة يف السـوق 

املحليـة عـن طريـق التهريـب.

تحملها قوافل "القاطرجي".. 

"الموبايالت" المهّربة تغزو حمص

العشائر العربية في مدينة الرقة - حزيران 2018 )هاوار(

"الزنار الناري" يعود إلى إدلب.. 

كبار السن مهددون والرعاية الصحية غائبة

الرقة - حسام العمر    

راجع علـوان البر )40 عاًما( من سـكان 
قريـة حويجة زهـرة بريف الرقـة الغريب، 
مكتب امليـاه يف "اإلدارة املدنية بالطبقة"، 
ليشـتيك انقطـاع امليـاه عـن القريـة منذ 
عـدة أشـهر، بعـد تعطـل املضخـة التـي 

تضـخ ميـاه الـرب إىل القرية.
وقـال علوان لعنـب بلدي، إن مكتـب املياه 
يف مدينـة الطبقة التابعة ملحافظـة الرقة، 
أبلغه أن مسـؤولية إيصال املـاء إىل القرية 
تقع عـى عاتـق "مجلـس الرقـة املدين" 
التـي تتبـع لـه القريـة، رغـم أن املنطقـة 
ذاتهـا كانـت قبـل نحـو عـام تخـدم من 

قبـل "اإلدارة املدنيـة بالطبقة".
وتقـع عدة قـرى بريف الرقـة الغريب بني 
حـدود "اإلدارة املدنية بالطبقة" و"مجلس 
الرقـة املـدين"، ما تسـبب بضيـاع حقوق 
السـكان، وتأخر وصـول الخدمـات إليهم 
أو انقطاعهـا نهائيًا، بحسـب مـا قاله عدد 

مـن أهايل تلـك القرى لعنـب بلدي.

ثالث إدارات في محافظة واحدة
"اإلدارة الذاتيـة" لشـامل رشقي سـوريا، 
مسـاحة  معظـم  عـى  تسـيطر  التـي 
إىل  املحافظـة  قّسـمت  الرقـة،  محافظـة 
ثـالث إدارات مسـتقلة عن بعضهـا وتتبع 
لـ"اإلدارة"، وهي "مجلـس الرقة املدين"، 
و"مجلـس  بالطبقـة"،  املدنيـة  و"اإلدارة 

مقاطعـة تـل أبيـض".
الثـالث  اإلدارات  مـن  إدارة  كل  وتتبـع 
نظاًمـا إداريًـا مسـتقاًل، وتقـدم كل منها 
خدماتهـا عى حـدة، كام تُجبـى الرضائب 
والفواتـري، وتُعطـى الراخيـص الزراعية 

والصناعيـة بشـكل مسـتقل.

شكاوى من تغير اإلدارات
تحـدث عدد مـن أهايل قـرى ريـف الرقة 
الغـريب لعنـب بلـدي، عـن أن أثـر تعـدد 
ميـاه  انقطـاع  عـى  يقتـر  ال  اإلدارات 
توقـف  إىل  ذلـك  تجـاوز  بـل  الـرب، 
والصناعيـة،  الزراعيـة  الرخـص  إصـدار 
املزارعـون  خاللهـا  مـن  يتمّكـن  التـي 
والصناعيـون مـن الحصول عـى املازوت 

املدعـوم. بالسـعر 
وقـال يونـس العـيل )45 عاًمـا(، صاحب 
منشـأة صناعيـة بقريـة السـحل بريـف 
الرقـة الغـريب، إن مديريـة املحروقات يف 
الطبقـة أوقفـت مخصصاتـه مـن مـادة 
املـازوت، التي كان يحصل عليها أسـبوعيًا 
لتشـغيل مولدة الديزل الخاصة مبنشـأته.
مديريـة  راجـع  عندمـا  أنـه  إىل  وأشـار 
محروقـات الطبقـة، أخـره العاملون فيها 
أن رخصتـه ورخـص أشـخاص آخرين تم 
"مجلـس  مبراجعـة  وطالبـوه  توقيفهـا، 
الرقـة املـدين" للحصـول عـى ترخيـص 
هنـاك، ومن ثم سـيحصل عى مخصصاته 

مـن املـازوت مـن "مـدين الرقة".
التوضيـح  حـاول  أنـه  يونـس  وأضـاف 
للموظفـني بأنـه يحصل عى املـازوت من 
مديريـة محروقـات الطبقة منـذ أكر من 
ثـالث سـنوات، إال أنهـم أخـروه أن قـرار 
الرخـص مل يشـمله فقـط، بـل  توقيـف 

آخرين. أشـخاًصا  شـمل 
الصناعيـة  واملنشـآت  املعامـل  وتحصـل 
املرخصـة لـدى "اإلدارة الذاتية" عادة عى 

مخصصاتهـا مـن املـازوت بعـد دفعهـا 
الرضائـب وحصولها عـى الرخيص، لكن 
غالبًـا ما يشـتيك الصناعيـون يف مناطق 

"اإلدارة" مـن قلـة كميـة املخصصات.

تقسيم بسبب "اتساع المساحة"
املدنيـة  "اإلدارة  يف  العاملـني  أحـد 
بالطبقـة" قـال عـر مراسـلة إلكرونيـة 
لعنـب بلـدي، إن القرى التـي توقفت عنها 
الخدمات، تتبع أساًسـا ملدينـة الرقة، وهي 

أقـرب إليهـا مـن الطبقة.
وأشـار املصدر لعنـب بلـدي )تحفظ عى 
ذكر اسـمه ألسـباب أمنية(، إىل أن "اإلدارة 
املدنيـة بالطبقـة" كانـت تقـدم الخدمات 
لتلـك القـرى واملنشـآت الصناعيـة فيهـا 
بحكـم أنهـا "تحررت" قبـل مدينـة الرقة 
بعدة أشـهر، لكن اتسـاع املسـاحة اإلدارية 
التـي تتبـع إلدارة الطبقـة جعـل األخـرية 
تتخـذ قـرارًا بإرجـاع تلـك القـرى للمالك 

اإلداري لـ"مجلـس الرقـة املدين".
وأوضـح املصـدر أن ضـم القـرى بشـكل 
رسـمي لـ"مجلـس الرقـة املـدين" رمبـا 

التعقيـدات  بسـبب  أشـهرًا،  يسـتغرق 
الروتينيـة التـي تتصـل بإدخـال بيانـات 
القـرى وعـدد القاطنني فيها إىل سـجالت 

"املجلـس".
وسـيطرت "قـوات سـوريا الدميقراطية" 
)قسـد( عـى مدينـة الطبقـة يف 10 مـن 
تنظيـم  خـروج  بعـد   2017 عـام  أيـار 
"الدولـة اإلسـالمية" منها، بينام سـيطرت 
"قسـد" عى الرقـة أواخر تريـن الثاين 

مـن العام نفسـه.
ويف تريـح للمكتب اإلعالمي بـ"مجلس 
الرقـة املـدين"، يف 26 مـن آب املـايض، 
تحـدث رئيـس مكتـب امليـاه يف الرقـة، 
حسـني الجرجب، عـن اجتـامع حصل مع 
"اإلدارة املدنيـة بالطبقـة" للتنسـيق حول 
ضـم إحـدى قـرى ريـف املدينـة الغريب 

للمـالك اإلداري لـ"املجلـس".
وأشـار الجرجب إىل أن االجتـامع نتج عنه 
االتفـاق عـى ضـم قريـة حويجـة زهرة 
لـ"مجلـس الرقـة املدين"، وقيـام مديرية 
امليـاه بإنشـاء محطـة ميـاه الـرب يف 
القريـة بعـد انقطاع امليـاه عـن املنطقة.

ضريبة التقسيمات اإلدارية..

مواطنون بال خدمات بين حدود إدارتي الطبقة والرقة 
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عنب بلدي - الالذقية       

مـع انقطـاع التيـار الكهربـايئ لفـرات 
طويلـة يف مناطـق السـاحل السـوري، 
حيـث يسـيطر النظـام، يشـرك بعـض 
السـكان يف مدينـة الالذقيـة بنظام عمل 
املولـدات الكهربائيـة )األمبـريات( التـي 
املـايض، وتُـرف  نشـطت منـذ متـوز 
عليهـا شـخصيات نافـذة، رغـم وجـود 

قـرارات مبنـع عملهـا.
االشـراك بـ"األمبـري" بـدا خيـاًرا بدياًل 
لسـكان حـي العوينـة، يف قلـب املدينـة 
أو  حاجاتهـم،  يلـب  مل  لكنـه  القدميـة، 
يعوضهـم نقـص الكهربـاء الحاصـل، إذ 
يتكـرر انقطاع التيـار الكهربـايئ الوارد 
إىل املنـازل مـن املولـدات بحجـة عـدم 

وجـود وقـود كاٍف.
وتشـهد مناطـق سـيطرة النظـام ظروفًا 

اقتصاديـة ومعيشـية صعبـة، إىل جانب 
تقنـني صعـب للتيـار الكهربـايئ، يصل 
يف أفضـل أحواله من سـاعة ونصف إىل 
سـاعتي وصـل، وينقطع فيـام تبقى من 

اليوم. سـاعات 
سـامر )45 عاًمـا(، أحـد سـكان مدينـة 
ألسـباب  مسـتعار  )اسـم  الالذقيـة 
التيـار  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة(، 
الكهربـايئ الواصـل مـن املولـدة ملنزلـه 
متكـرر االنقطـاع، ولسـاعات عديدة غري 

. منتظمـة
ويدفـع سـامر الذي يعمل سـائق سـيارة 
أجـرة )تكـي(، 30 ألـف لـرية سـورية 
أسـبوعيًا )ما يعادل 6.7 دوالر أمرييك(، 
مقابـل اشـراكه بـ"أمبري" واحـد، ملنزله 
الـذي يقطـن فيـه مـع زوجتـه وأطفاله 

. لثالثة ا
إبـرام  دون  اللفظـي  االتفـاق  وبحسـب 

عقـد، يُفـرض أن تصـل كهربـاء املولدة 
إىل منـازل املشـركني 12 سـاعة يوميًا، 
ويبـدأ وصولهـا مـن السـاعة 11 ظهـرًا 
 12 مـن  يبـدأ  وأحيانًـا  مسـاًء،   11 إىل 

ظهـرًا إىل 12ليـاًل.
وصلـت  الكهربـاء  أن  سـامر،  وأوضـح 
منزلـه دون انقطـاع أليـام معـدودة منذ 
بـدء االشـراك، يف حني تكررت سـاعات 
األيـام،  عديـد  يف  الكهربـاء  انقطـاع 
سـاعات  أربـع  إىل  ثـالث  مـن  وصلـت 
"روتيًنـا"  انقطاعهـا  ليصبـح  يوميًـا، 

وصفـه حسـب 
تكـرر  التيـار،  انقطـاع  أسـباب  وعـن 
جـواب املسـؤول عـن عمـل املولـدة يف 
الحـي، بـأن "املعلـم مـا جاب مـازوت"، 
وعـدم  الصمـت  التـزام  إىل  إشـارة  يف 
األسـد،  منـذر  حافـظ  ألن  االعـراض، 
وهـو مـن أبنـاء عمومـة رئيـس النظـام 

السـوري، بشـار األسـد، هـو مـن يديـر 
عملهـا مـن خـالل مندوبـني يف عديـد 

الالذقيـة. مناطـق 

مولدات "آل األسد" فوق القرارات
املولـدات،  حكوميـة مبنـع  وعـود  رغـم 
أصبـح االشـراك باملولـدات منتـًرا يف 
عديـد األحياء لبعـض السـكان القادرين 
املاليـة، يف سـبيل  أعبائـه  عـى تحمـل 
بوصـول  حاجاتهـم  أبسـط  تأمـني 

منازلهـم. إىل  الكهربـاء 
بـ"أمبـري"  االشـراك  إن  سـامر  وقـال 
عديـدة  خيـارات  مينحـه  ال  واحـد، 
السـتخدام أدوات كهربائيـة، لكنـه يؤمن 
ومروحـة  تلفزيـون،  شاشـة  تشـغيل 
الحـرارة  مـن  عائلتـه  تقـي  صغـرية 
ترتفـع  املدينـة  وأن  خاصـة  العاليـة، 
فيهـا نسـبة الرطوبـة لقربها مـن البحر 

املتوسـط. األبيـض 
انتشـار املولـدات الكهربائيـة يف أحيـاء 
بقصـد  تركيبهـا  أن  يعنـي  ال  الالذقيـة، 
بيـع الكهربـاء )األمبـريات( أمـرًا متاًحا، 
إذ صـدرت العديـد مـن القـرارات التـي 
منعـت تركيبهـا لهـذا الغـرض، وهـّددت 

املخالفـني. بالعقوبـات بحـق 
وبحسـب تقرير سـابق أعدتـه عنب بلدي 
اسـتندت فيـه إىل مصدَريـن متقاطَعني، 
تجـري  التـي  الركـة،  تبعيـة  أن  أكـدا 
التمديـدات وال تحمـل اسـاًم، تعـود إىل 

األسـد. منذر  حافـظ 
ويديرهـا عـر موزعني وعـامل يرفون 
للعديـد مـن  "األمبـريات"  عـى متديـد 
أحيـاء مدينـة الالذقيـة، منهـا العوينـة، 
الزراعـة،  ومـروع  القلعـة،  ومـروع 
سـعر  ويـراوح  السـابع،  واملـروع 
و30  ألًفـا   20 بـني  الواحـد  "األمبـري" 
ألـف لـرية سـورية أسـبوعيًا، ويختلـف 

كل حـي. بحسـب  االشـراك 

تركيـب املولـدات ومتديـد الكهربـاء منها 

مـن  شـهور  بعـد  جـاء  الالذقيـة،  يف 
قـرارات عديـدة مبنـع عملهـا، ومكافحة 
مبحاسـبة  وعـود  وسـط  انتشـارها، 

املخالفـات. مرتكبـي 
عامـر  الالذقيـة،  محافـظ  وأصـدر 
نيسـان  مـن   11 يف  هـالل،  إسـامعيل 
املـايض، قـراًرا مبكافحـة ومنـع ظاهرة 
تركيـب املولـدات الكهربائيـة، بقصد بيع 
رؤسـاء  وحّمـل  )األمبـريات(،  الكهربـاء 
التنفيـذ،  مسـؤولية  اإلداريـة  الوحـدات 

املخالفـني. بحـق  بالعقوبـات  ملّوًحـا 
أكـد  املـايض،  متـوز  مـن   21 ويف 
النظـام،  حكومـة  يف  الكهربـاء  وزيـر 
غسـان الزامـل، أن الـوزارة لـن تـّرع 
املسـتقبل،  يف  أو  حاليًـا  "األمبـريات" 
وسـينتهي أمرهـا تلقائيًـا عندمـا تعـود 
عليـه  كانـت  مـا  إىل  الكهربـاء  كميـات 

سـابًقا.

حافـظ منـذر األسـد هـو حفيد 
رئيـس  شـقيق  األسـد،  جميـل 
السـابق،  السـوري  النظـام 

األسـد. حافـظ 
ُعرف بنفوذه الواسـع وسـلطاته 
النافـذة يف الالذقيـة، وإرشافـه 
عىل عمليـات تهريـب املخدرات.

"أمبيرات" الالذقية.. حل خارج عن القانون ال يلبي الحاجة

عّداد إلحدى مولدات اشتراك الكهرباء )أمبيرات( في حي القلعة )بنايات السابع من نيسان( في مدينة الالذقية- أيلول 2022 )عنب بلدي(

درعا - حليم محمد

ال يعـّول سـكان محافظة درعـا عى عمل 
املجالـس املحليـة، ومنها البلديـات املزمع 
أيلـول  مـن   18 يف  أعضائهـا  انتخـاب 

. يل لحا ا
عمـل  مـن  املاضيـة  الـدورة  تشـهد  مل 
املجالـس املحليـة، بعـد سـيطرة النظـام 
عـام  متـوز  يف  درعـا،  محافظـة  عـى 
2018، أي تحسـن يف تقديـم الخدمـات 
كحـل  ومهامهـا،  بواجباتهـا  املتعلقـة 
مشـكالت تراكـم القاممـة عـى جوانـب 
الطـرق واملطبـات والحفر يف الشـوارع، 

وغريهـا. الطـرق،  وإنـارة 
الواقـع  ولتحسـني  ذلـك،  عـن  وكبديـل 
يف  املناطـق  بعـض  لجـأت  الخدمـي، 
درعـا إىل جمـع الترعات املحليـة بهدف 

املرافـق. بعـض  صيانـة 

البلديات "دون تمويل"
يعتـر "عدم وجـود التمويل املـايل" الرد 
األول واألكـر تكراًرا عى لسـان موظفي 
درعـا،  مناطـق مـن  البلديـات يف عـدة 
وذلـك عقـب طلبـات السـكان بتحسـني 
الخدمـات يف الشـوارع العامـة، بحسـب 
حديـث عنـب بلـدي إىل عـدد مـن أهايل 

. فظة ملحا ا
أم أحمـد )45 عاًمـا( مـن سـكان مدينـة 
إن وجهـاء  بلـدي،  لعنـب  قالـت  داعـل، 

املدينـة طالبـوا البلديـة أكـر مـن مـرة 
بتحّمل مسـؤولياتها يف تنفيـذ الخدمات، 
إال أن جوابهـا كان، "مـا يف رصيـد مايل 

للبلديـة". 
مـن  أن  األربعينيـة  السـيدة  واعتـرت 
أساسـيات عمـل البلديات ترحيـل القاممة 
بالدرجـة األوىل، لكـن البلديـات عاجـزة 
عـن تأمني األجور املناسـبة للعـامل الذين 

يتقاضـون أجورهـم من السـكان. 
حسـان محمد )30 عاًما( يقيم يف منطقة 
اللجـاة، قال لعنـب بلـدي، إن البلديات مل 
تقـدم أي خدمـات تُذكـر ملناطـق اللجاة، 
مضيًفـا أن جـواب املسـؤولني للوجهـاء 
رًدا عـى طلبات تحسـني الخدمـات، كان 
دوًمـا يتعلق بغيـاب التمويـل الذي يعوق 

. عملهم

غياب الخدمات يؤّرق السكان 
تنتـر القاممة يف معظـم مناطق أرياف 
درعـا منـذ سـنوات دون حلـول، وسـط 
تخـوف السـكان مـن انتشـار األمـراض 

املعديـة الناتجـة عـن تفسـخ النفايات.
عبـد الرحمـن )45 عاًما( من سـكان بلدة 
تـل شـهاب بريـف درعـا الغـريب، قـال 
لعنـب بلـدي، إن انتشـار القاممـة الكبري 
باملنطقـة، تنتـج عنه روائـح مزعجة تؤثر 
عـى صحـة السـكان، مضيًفـا أن "حجة 
البلديـات" حـول عـدم إزالتها إمـا تعطل 

الجـرار، وإما غيـاب املازوت لتشـغيله.

واعتـر عبـد الرحمـن أن بلدة تل شـهاب 
كانـت مـن أجمـل مناطـق درعـا، لكونها 
لكنهـا  السـياح،  مـن  العديـد  مقصـد 
طرقيـة،  خدمـات  بـال  اليـوم  أصبحـت 
الطرقـات،  تعبيـد  أو  الشـوارع،  كإنـارة 

وغريهـام.

تبرعات المغتربين 
قّدمت بعـض بلديات الريـف الرقي من 
محافظـة درعـا خدمات محليـة للمنطقة، 
االهتـامم  منهـا  الحـايل،  العـام  خـالل 
برحيـل القاممة، وتعبيـد مطبات الطرق، 
وذلـك باالعتـامد بشـكل رئيس عـى كتل 
مالية مقدمة من سـكان املنطقة أنفسـهم 

عـى شـكل ترعات.
"أبـو محمد" )50 عاًما(، من سـكان بلدة 
املسـيفرة قـال لعنـب بلـدي، إن بلديـات 
الجيزة وصيـدا والغاريـة الرقية، قدمت 
خدمـات يف املنطقـة عى نفقـة مترعني 

ومغربني. محليـني 
من جهتـه، محمـد املفعـالين )28 عاًما( 
مـن سـكان ريـف درعـا الرقـي، اعتر 
أن أعـامل البلديـات املدعومـة مـن قبـل 
كاملـة،  غـري  خدمـات  تعتـر  السـكان 
وذلـك بحسـب املقـدرة املاليـة لألهـايل.

الحـايل،  العـام  يف  البلديـات  قامـت 
بتمويـل مـن السـكان، بتعبيد عـدة طرق 
يف ناحتـة واملليحـة الغربيـة، باإلضافـة 

إىل ترحيـل القاممـة مـن املناطـق.

وقـال إن األهـايل جمعـوا مبلـغ مليـون 
ونصـف املليـون إلصالح الجـرار الخاص 

النظافة. بورشـات 
بلـدة  سـكان  مـن  عاًمـا(   50( محمـود 
البلديـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  صيـدا، 
قامـت باألعـامل الخدميـة يف صيدا عى 
نفقـة السـكان، وبدعـم مـن املغربـني، 
وعبّـدت  املـدارس  بعـض  رممـت  كـام 
شـبكات  بصيانـة  وقامـت  الطـرق، 
الـرب.  ميـاه  آبـار  وترميـم  الكهربـاء 
وحـول آليـة جمـع "الترعـات"، أوضح 
محمـود )تحفظ عـى ذكر اسـمه الكامل 
ألسـباب أمنية(، أن األمـوال تُحّول لرئيس 
البلديـة الذي يقـوم بـدوره بتوجيه تنفيذ 
هـذه األعـامل، مضيًفا أن حمـالت الترع 
بعجـز  السـكان  شـعر  أن  منـذ  بـدأت 
بهـذه  القيـام  عـن  النظـام  مؤسسـات 
األعـامل بعد سـيطرته عـى املحافظة يف 
الترعـات  أن  إىل  مشـريًا   ،2018 متـوز 
عـى  رئيـس  بشـكل  وتعتمـد  طوعيـة، 

املغربـني واملقتدريـن ماليًـا.

وأشـار محمـود إىل أن الترعـات تـأيت 
بناء عـى طلب مـن األهايل للوجهـاء، أو 

أمر خدمـي رضوري. ملعالجـة 
نـداءات  الوجهـاء  يطلـق  بدورهـم، 
يشـّكلون  كـام  بلـدة،  كل  يف  الترعـات 
لجنـة من األهـايل مكلفة بـاإلرشاف عى 

الترعـات.  هـذه  جمـع 

ورغـم أن األمـوال مقدمـة مـن األهـايل، 
تتبنـى البلديـة هـذه األعـامل وتسـجلها 
بحسـب  املحافظـة،  ملجلـس  "كإنجـاز" 

محمـود.

الريف "مهّمش"  
يركّـز مجلـس محافظة درعـا، مبا يخص 
مجلـس  دعـم  عـى  الخدمـي،  الواقـع 
مدينـة درعـا باالعتامدات املاليـة واآلليات 
والرقابـة الصحيـة املسـتمرة، األمـر الذي 
تفتقـده ضواحـي درعـا، وكذلـك أرياف 

. فظة ملحا ا

ويشـهد مركـز املدينـة حمـالت تنظيف، 
العامـة،  للمرافـق  دوريـة  وصيانـة 
وترحيـاًل ألنقـاض الحواجـز األمنية التي 
انسـحبت مـن املدينـة نهاية عـام 2021، 
إذ نـر املكتـب الصحفي ملجلـس املدينة، 
يف 17 مـن آب املـايض، صـوًرا ألعـامل 

ترحيـل القاممـة مـن أحيـاء املدينة.
يف حني تشـهد ضواحي املدينـة وأرياف 
إذ  املحليـة،  املجالـس  درعـا إهـاماًل مـن 
الحكوميـة،  "الثـورة"  صحيفـة  نـرت 
مـن  مناشـدة  املـايض،  آب  مـن   18 يف 
"يأمـل  فيهـا،  قالـت  الضواحـي  أهـايل 
سـكان ضواحي درعـا أال تقتـر أعامل 
النظافة عـى مركز املحافظـة وأحيائها"، 
إذ تزعـج الرائحـة الكريهـة الناتجـة عن 
تكـّوم النفايات سـكان الضواحـي أيًضا. 

خدمات درعا.. 
الفعل لتبرعات األهالي والتسجيل باسم البلديات

"المعلم ما جاب مازوت"، بهذه الكلمات أجاب المسؤول عن مولدة الكهرباء في حي العوينة وسط مدينة الالذقية، على سؤال أحد السكان 
عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، بعد اشتراكه بنظام "األمبير".

https://www.enabbaladi.net/archives/603922
https://www.enabbaladi.net/archives/603922
https://www.enabbaladi.net/archives/603934
https://www.enabbaladi.net/archives/603922
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فعاليات ومبادرات

 37 ضحية للذخائر العنقودية  

 ثلثا الضحايا في سوريا أطفال  

لقيـت سابًقا
ُ
تلوا أو أصيبوا جراء بقايا ذخائر عنقودية أ

ُ
 الضحايـا ق

 %25 من ضحايا الذخائر العنقودية في العالم سقطوا في سوريا

 13 محافظـة ســورية مــن أصـل 14 تعرضت 

لهجمات بذخائر عنقودية منــذ عـام 2012

ضحايـا الذخائر العنقودية
ســوريا األسوأ عالمًيا

)ICBL-CMC( المصدر: التحالـف الدولـي للقضـاء علـى الذخائر العنقودية والحملـة الدولية لحظر األلغام األرضية

ق استخدامها للذخائر 
ّ

جميع الضربات التي وث
العنقودية نفذها النظام السوري أو روسيا

ســوريا ثاني أســوأ دولـة فــي العالم

 مــن حيـث عــدد ضحايا الذخائر 

العنقودية منـذ بـدء حفـظ البيانـات 

فـي منتصـف سـتينيات القـرن 

الماضـي حتـى نهايـة عـام 2021 

بـ4318 ضحية

https://www.enabbaladi.net/archives/603922
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رأي وتحليل

نبيل محمد

أثار اجتامع املغني الشعبي السوري 
وفيق حبيب مع املغنية ليندا بيطار 

يف حفل غنايئ أقيم مؤخًرا عىل 
مرسح "مجمع دّمر الثقايف" بدمشق 

تعليقات وانتقادات شتى، مفادها 
اختالف اللونني الغنائيني اللذين 

يغنيهام كل من حبيب وبيطار، عىل 
اعتبار أن ما يقدمه حبيب "شعبي" 
ال يكمن جمعه بـ"النخبوي" الذي 

تقّدمه بيطار، لينربي إثر ذلك كل من 
املغنَيني دفاًعا عن اآلخر، وعن الحفل 

الذي جمعهام احتفااًل بـ"أبطال 
سوريا يف دورة ألعاب البحر األبيض 

املتوسط"، بحسب ما نقلته وسائل 
اإلعالم املحلية السورية.

ليس يف هذا الجدل ما يحط من 
قيمة فنان ويرفع من قيمة آخر، 
ولعل ما حدث ليس بأمر يستحق 

الجدل يف ظل ما تشهده الخشبات 
السورية حالًيا من محاالت دؤوبة 

إلظهارها بالشكل املهرجاين املستمر 
واملفتوح لجميع أنواع الفنون. إدارات 

تتسّول املغنني من الداخل والخارج، 
وجدليات تظهر أهلية اإلدارات النتقاء 

الجيد واستبعاد الرث، وتنصيب 
نفسها وصّية عىل الذائقة، ومحددة 

ألخالقيات الكلمة واللحن. لكن وسط 
هذه املعمعة املستمرة، يلفت النظر 

املكانة التي ينالها مغّنون كانوا 
باألمس يف موقع مختلف كلًيا عام 

يحتلونه اليوم يف البلد املتآكل.

وفيق حبيب واحد من أولئك الفنانني، 
الذي خرجوا من رحم الحفالت 

الشعبّية واألعراس، وتم تنميطهم 
املنطقي كمحيي حفالت عنوانها 

األسايس الدبكة عىل وقع موسيقا 
صاخبة شعبية شبه متطابقة يف 

تجلياتها بأغاين هذا املطرب أو ذاك. 
وليس يف ذلك حّط من قيمة الفن 
الشعبي بالتأكيد، لكنه وسم لكل 

فن بهويته ودوره واملكان املناسب 
لحضوره. إال أن املسارح ودور الثقافة 

والفن يف سوريا اليوم باتت بال 
شك خاضعة ملعايري مختلفة، تجعل 
الفنانني ذاتهم رهينة رصاع هوية، 
ينترصون فيه لذواتهم، فريفعونها 

بطريقة ال تخلو من الكوميديا أحيانًا.
ففي لقاء أجراه وفيق حبيب مؤخًرا 

عرب برنامج "املختار" يف إذاعة 
"شام إف إم"، يظهر الفنان وكأنه 
جزء متجّذر من الرتاث، تيسء له 
محاوالت التشبه به، ويتعاىل عن 
نقد املارقني يف فن الغناء. ينتقد 

"السوشيال ميديا" التي جعلت من 
"التفَّه" نجوًما، وسطّحت الفن، 

وحطّت من قيمة الذوق العام. يتحرّس 
حبيب عىل زمن الفن الجميل الذي 

يعترب نفَسه أحد نجومه، ويأىس من 
انحطاط الكلمة التي مل يهادن يوًما 

يف انتقائها. وفيق الذي صدح يف 
إحدى أغانيه قائاًل، "اجرحي قلبي وال 

تداوي.. ورش عليي كياموي".
"بدأ الفن يتالىش وتوقفت عجلته"، 
يقول ذلك وفيق حبيب دون أن يرف 
له جفن، لكنه رغم ذلك االنحطاط 
الذي يعانيه الفن اليوم، قادر عىل 

االستمرار بفضل "العالقات". 
بإرصاره عىل هذا املصطلح، يذكّر 

الفنان بالوصفة األساسية التي 
جعلت منه يف تلك املكانة التي يجد 

نفسه فيها اليوم. إنه قادر من خالل 
اتصال هاتفي واحد أن يحيي حفاًل 

يف أسرتاليا أو يف أي مكان آخر، وفق 
حديثه.

يعتب حبيب عىل إدارات املهرجانات 

السورية، كونها تستقدم املغنني من 
العراق ودول أخرى، مقابل غياب 
املغنني السوريني عن املهرجانات 
يف الدول العربية األخرى، معتربًا 

أن الحفالت يف سوريا تُدار من قبل 
"مافيات"، وهو ما يعيدنا إىل منطق 

العالقات التي تحّدث عنها الفنان 

كالعب أسايس يف انتشار الفنان 
وتحقيق الشهرة واعتالء املسارح. 

تلك "املافيات" التي متنع حبيب من 
الغناء يف مسارح معّينة من املفرتض 

أنها هي التي أوصلت حبيب ذاته إىل 
ما هو عليه اليوم. "املافيات" التي ال 

ميكن لحبيب توصيفها وتحديد رتبها 

األمنية أو العسكرية ودرجة ثقلها يف 
مناصبها، هي تراث سوري مستمر 

حتى يومنا هذا بالحديد والنار، يجعل 
من وفيق حبيب تراثًا فنًيا قادًرا 

عىل اعتالء املسارح والحضور يف 
الفضائيات كنجم من الزمن الجميل، 

زمن سوريا األسد.      

إبراهيم العلوش 

غارتـان إرسائيليتان عىل مطار 
"حلب" ومحيطه خالل أسـبوع 

اإليراين"  الثوري  واحد، و"الحرس 
يطـّوق املطار بعد غارة الثالثاء 

املايض التـي أخرجته عن الخدمة. 
هل أصبحت سـوريا ساحة اقتتال 

يقف النظـام فيها متفرًجا؟
تتـواىل الغارات اإلرسائيلية عىل 

العسكرية  واملواقع  املطارات 
التـي تديرها إيران يف حلب، 
بعد أن سـلّمها مؤخًرا نظام 

األسـد إدارة أكرث من مئة موقع 
عسكري ومدين، كام أوردت ذلك 

الخميـس املايض صحيفة "الرشق 
األوسـط" اللندنية، منها مطار 
ومدرسة  العسكري،  "النريب" 

ومستودعات  "املدفعية"، 

صيانة  ومواقع  "جربين"، 
الدبابـات، وغريها من املواقع التي 

انسـحب منها الروس بعد اندالع 
الحرب الروسـية ضد أوكرانيا، 
وتدير هذه املواقع ميليشـيات 

"النجبـاء" العراقية، و"حزب الله" 
اللبنـاين، و"فاطميون" األفغانية، 
مبشـاركة وقيادة "الحرس الثوري 

اإليـراين" الذي يقيص قادة النظام 
العسـكريني عن التدخل يف هذه 

املواقع.
اإلرسائيلية  الغارات  كل  ورغم 

املتسـارعة، فإن إيران تتمدد يف 
حلب وسـوريا بشكل جعل تلك 

الغارات مجرد رسـائل عسكرية 
وسياسـية، لكن الخسائر ال تقع 

عىل األرايض اإليرانية، بل إن 
الساحة،  هي  السورية  األرض 
والبنـى التحتية هي املترضرة.

تتصاعـد ردود الفعل اإلرسائيلية مع 
األنباء التي صارت شـبه مؤكدة، 

حسـب وكالة الطاقة النووية، 
وحسـب التقارير الدولية، بأن إيران 

ضاعفـت مخزونها النووي 20 
مرة أكرث من الكميـة املتفق عليها 

2015، وأنها تدير مرشوًعا  يف 
عسـكريًا نوويًا وتقرتب من 

الحصول عىل سالح نووي، وقد 
قّدر أحد الخـرباء إمكانية حصولها 
عىل ذلك خالل أسـبوعني إن أرادت 

ذلك. 

النووي،  االتفاق  إرسائيل  وترفض 
وتعتربه مجرد غطاء السـتمرار 

إيـران يف هيمنتها عىل املنطقة، 
واكتسـاب الوقت الالزم لتطوير 

أسـلحة نووية ترسخ هيمنتها 
اإلقليميـة. لذلك، تزداد توتًرا مع 
اإليراين  امللف  مفاوضات  تقدم 

النـووي يف فيينا، فاالتحاد 
املخاوف  بعيد عن  األورويب 

اإلرسائيلية عندما يتوسـط يف تلك 
املفاوضـات من أجل أن يحل النفط 

والغاز اإليرانيـان محل النفط والغاز 
الروسـيني لتجنيب االتحاد أزمة 

الوقود التـي تهدد مواطنيه خالل 
املقبل. الشتاء 

وإيران بدورها تكّثف من انتشـارها 
يف املنطقة، وترسـل التهديدات 

الخطيـة إىل دول الخليج التي 
تسـتضيف قواعد عسكرية 

أمريكيـة، كام رصح رئيس األركان 
بعد  املايض،  األربعاء  اإليراين 
كل الغـزل الخليجي- اإليراين، 

والتبـادل الدبلومايس للمجامالت، 
اإليرانية-  الرسية  واالجتامعات 

السـعودية التي تحولت إىل 
اجتامعـات علنّية يف العراق، وبعد 
عودة كامل العالقات الدبلوماسـية 

مـع اإلمارات، باإلضافة إىل العالقة 
الحميمية مـع قطر التي وصلها بال 

الذي تحدث  اإلنذار اإليراين  شك 
اإليرانيون. القادة  عنه 

ومنـذ توقيع االتفاق النووي 
2015، الذي سمح  اإليراين عام 

اإليرانية،  بالهيمنـة اإلقليمية  ضمًنا 
وسـكت عنها بعد توقيع ذلك 

اإليراين يف  التمدد  االتفاق، صار 
سـوريا واسع النطاق سواء عىل 

املستوى العسـكري وامليليشياوي، 
التبشريي  املستوى  عىل  أو 

املستويات  عرب  أو  والدعوي، 
الناعمـة األخرى كالتعليم، 

ونرش  االجتامعية،  واملساعدات 
متجيد الرمـوز اإليرانية، وجعلها 

تحل مكان الرموز السـورية، فصور 
الخامنئي وقاسـم سليامين والقادة 

اإليرانيني تكاد تحّول سـوريا إىل 
محافظة إيرانية بشـكل واقعي، بعد 

أن وعـد القادة اإليرانيون بذلك يف 
بدء تدخلهم ضد إرادة السـوريني 

.2011
حالـة التوتر املتصاعدة تزيد 

الحرب بني إرسائيل وإيران،  رشاسة 
فإرسائيل تريد إبقاء نظام األسـد 
بعد إعادة تأهيله خارج السـيطرة 

اإليرانية، وإيران تريد سـوريا جبهة 
متقدمـة للحرب ضد إرسائيل تجنب 

قواتها وبلدها الخسـائر الفادحة 
يف حال شـن هجوم غريب مبشاركة 

إرسائيـل عليها، أي أن كال الطرفني 
ال يعترب سـوريا بلًدا للسوريني وال 

يهمه وضع شـعبها ومعاناته.
وتتحسـب إيران المتداد املعارك 

إىل داخـل إيران عرب هجوم مباغت 
تشـارك فيه إرسائيل أو تكون فيه 
احتامالت  وتصاعدت  حربة.  رأس 

ذلـك الهجوم بعد نرش أنباء عن 
متقدمة  طائرات  إرسائيل  رشاء 

للتزود بالوقود يف الجو، ما يشـري 
إىل قرب حصوله يف حال فشـلت 
املفاوضـات يف فيينا، لذلك تزيد 
إيران من مسـاحات هيمنتها يف 

سـوريا، وتكّثف نقل الصواريخ 
إىل املطارات واملواقع العسـكرية 
التي تديرها هناك، لجعل سـوريا 

سـاحة مواجهة وتهديد إلرسائيل، 
حتى لو تسـبب ذلك بتدمري ما تبقى 

من البـالد يف تلك الحرب املتوقعة 
التي يتـم اإلعداد لها خلف خطوط 

التفاوض.
ووسـط كل ذلك القصف الذي يدّمر 

مواقع عسـكرية ومدنية كانت 
سـورية، وقد بناها الشعب السوري 
بإمكاناته، وعىل حسـاب رفاهيته، 

يكرر نظام األسـد حقه يف الرد عىل 
الغـارات اإلرسائيلية، ويتلو وزير 
خارجيـة النظام، فيصل املقداد، 

نصوًصـا أخالقية وقانونية تدعو 
إلدانة إرسائيل، متناسـًيا تخيل 

نظام األسـد الذي ميّثله عن أجزاء 
من سـوريا للقوات األجنبية التي 
تدير مواجهاتها فيها، سـواء يف 

محيط دمشـق، أو حلب، أو الجزيرة 
الفراتية، أو السـاحل السوري!

حرب إسرائيلية- إيرانية تتصاعد في سوريا

وفيق حبيب.. فنان من الزمن الجميل!

المغني السوري وفيق حبيب

https://www.enabbaladi.net/archives/603874
https://www.enabbaladi.net/archives/603886
https://www.enabbaladi.net/archives/603886


هل تنجح "الهيئة" 
حيث يفشل اآلخرون

إدلب.. االستثمار 
تحت عباءة "اإلنقاذ" 
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نهايـة العـام املـايض، بـدأ العمل بشـكل 
رسـمي، عـى إنشـاء مدينـة صناعيـة يف 
منطقـة "بـاب الهـوى"، التابعـة ملحافظة 
إدلـب والواقـع عـى الحـدود مـع تركيـا، 
يف  صناعيـة  مدينـة  أول  بذلـك  لتعتـر 
مناطـق نفـوذ "حكومـة اإلنقـاذ"، ال يزال 
العمـل عى إمتام املشـاريع فيها مسـتمرًا.

املنجـزة  األعـامل  عـن  تقريـر  وبحسـب 
خـالل النصـف األول مـن العـام الحايل، 
الصناعيـة،  الهـوى"  "بـاب  مدينـة  يف 
املكتتـب  املقاسـم  إنجـاز  نسـبة  بلغـت 
عليهـا، البالـغ عددها 139 مقسـاًم، والتي 
تقـوم بإنجازهـا حكومـة "اإلنقـاذ" نحو 

فقـط.  20%
كـام بلغـت نسـب تنفيـذ شـبكة املياه يف 
املدينـة الصناعيـة التـي نفذتهـا حكومـة 
"اإلنقـاذ" %50، وشـبكة الكهرباء 40%، 
والفرعيـة  الرئيسـية  الشـوارع  وتنفيـذ 
الـرف  شـبكة  أعـامل  وتنفيـذ   ،60%
اآلبـار  تنفيـذ  ونسـبة   ،85% الصحـي 
االرتوازيـة %60، وتنفيـذ املرافـق العامة 

.10%
أطرافهـا،  وحـول  إدلـب  مدينـة  ووسـط 
بـرزت العديـد من املشـاريع االسـتثامرية 
منها املتاجر الطابقية "املوالت" واألسـواق 
التجارية بداًل من األسـواق العشـوائية، كام 
سـهلّت "اإلنقـاذ" وصـول الكهربـاء إىل 
إدلـب يف أيـار  2021، بعـد عدة سـنوات 
مـن االنقطـاع، عـر موافقتهـا عـى عمل 
رشكـة "Green Energy"، كـام منحـت 
"اإلنقـاذ" رشكـة "سـرييانا" لالتصـاالت 
يف أيـار املـايض، ترخيًصا بالعمـل كأول 
مشـغل خليـوي يف املنطقـة، وذلـك عقب 
حديـث تداولته عـدة صفحـات محلية عن 
"اقـراب موعـد افتتـاح "سـرييا فـون"، 
كأول رشكـة اتصـاالت خلويـة يف إدلب"، 
وعـن تبعيتهـا لـ"هيئـة تحرير الشـام"، 
دون أن تتمكـن عنـب بلـدي مـن التحقـق 

مـن صحة ذلـك حتـى اآلن.
املهنـدس مصطفـى حـاج لطـوف، مديـر 
وزارة  يف  املركزيـة"  الفنيـة  "الخدمـات 
اإلدارة املحليـة بحكومـة "اإلنقـاذ"، أكـد 
لعنـب بلـدي، أن مناطـق حكومـة اإلنقاذ 
تشـهد خالل هـذه الفـرة نشـاطًا عمرانيًا 
مختلـف  شـملت  املجـاالت،  مختلـف  يف 
أنـواع املباين، سـواء السـكنية أو التجارية 

والخدميـة واالسـتثامرية والصناعيـة.

املنطقـة  أن  لطـوف،  حـاج  وأوضـح 
بشـكل عـام، وخاصـة منطقتـي "الدانا" 
و"رسمـدا"، تشـهد أيًضا نشـاطًا ملحوظًا 
التجاريـة  املجمعـات  بنـاء  ناحيـة  مـن 
الضخمـة، إذ بلغ عـدد املشـاريع التجارية 
مروًعـا،   283 املرخصـة  واالسـتثامرية 
اآلن،  وحتـى   2021 عـام  بدايـة  منـذ 
باإلضافـة إىل األبنيـة السـكنية املرخصـة 
املجالـس  قبـل  مـن  عددهـا(  يذكـر  )مل 

املحليـة.
قالـت  املشـاريع،  هـذه  طبيعـة  وحـول 
"اإلنقـاذ"  حكومـة  يف  االقتصـاد  وزارة 
إن  بلـدي،  لعنـب  عـر تريـح رسـمي 
املشـاريع  ترخيـص  تدعـم  "اإلنقـاذ" 
بنـاء عـى "احتياجـات املنطقـة، وحجـم 
املـروع، وأحقيـة إقامة مشـاريع محددة 
عن غريهـا"، معتـرة أنها جميعها تسـهم 
العاملـة،  اليـد  بشـكل "كبـري" بتشـغيل 

الدخـل. مسـتويات  وتحسـني 

تنشيط االقتصاد يخدم "الهيئة" ماليًا
االقتصـاد ومديـر  السـوري يف  الدكتـور 
الرنامـج السـوري يف "مرصد الشـبكات 
شـعار،  كـرم  واالقتصاديـة"،  السياسـية 
اعتـر أنـه عـى الرغـم مـن أن مناطـق 
سـيطرة حكومـة "اإلنقاذ" تعتـر مهددة 
مناطـق  مـن  أكـر  للقصـف  بالتعـرض 
ريـف  يف  "املؤقتـة"  الحكومـة  سـيطرة 
عـى  الركيـة  السـيطرة  حيـث  حلـب، 
املنطقـة، وعـى الرغـم مـن عدد السـكان 
مبناطـق  مقارنـة  الكبـري،  والنازحـني 
سـيطرة "املؤقتـة"، أثبتت "اإلنقـاذ" أنها 
أكـر قدرة عـى ضبـط املنطقة والشـارع 

مـن الناحيـة التنظيميـة.
وقـال شـعار، يف حديـث إىل عنـب بلدي، 
إن قـدرة "اإلنقـاذ" عـى تنظيـم املنطقة 
أكر مـن الحكومة "املؤقتـة"، يعتر ملفتًا 
لالنتباه، خاصة يف ظـل صعوبة حصولها 
عـى اعـراف دويل، وقلـة الفـرص أمـام 
بهـذه  ليـس  يعتـر  الـذي  األمـر  ذلـك، 

الصعوبـة بالنسـبة لـ"املؤقتة".
ويرى الدكتور كرم شـعار، أن االستثامرات 
الوضـع االقتصـادي  الجديـدة، وتنشـيط 
بشـكل عام، حيث تسـيطر “هيئـة تحرير 
االوىل  بالدرجـة  منـه  ينتفـع  الشـام"، 
األشـخاص املرتبطـون بـ"الهيئـة"، وذلك 
باالعتـامد عـى عـدة تجـارب اسـتثامرية 

سـابقة كانت "الهيئة" وراءهـا، لكن دون 
إعـالن رسـمي بذلك.

مـن جهتـه، قـال الباحـث يف االقتصـاد 
إن  عمـر،  السـيد  يحيـى  السـيايس، 
بدعـم  ترغـب  العـامل،  يف  حكومـة  أي 
مؤرشاتهـا االقتصاديـة، مؤكـًدا يف حديث 
تعـد  االسـتثامرات  أن  بلـدي،  عنـب  إىل 
يف  فاعليـة  األكـر  االقتصاديـة  الرافعـة 
دعـم مـؤرشات االقتصاد الـكيل والجزيئ، 
األمـر الذي ينسـحب بشـكل مبـارش عى 

"اإلنقـاذ". حكومـة 

مروع "تأسيس دولة"
أوضـح الباحـث االقتصادي يحيى السـيد 
حقيقيـة  اسـتثامرات  وجـود  أن  عمـر، 
يف مناطـق سـيطرة حكومـة "اإلنقـاذ"، 
مـن شـأنه دعمهـا اقتصاديًا، األمـر الذي 
سـينعكس عليهـا دعاًم سياسـيًا، لـذا فإن 
ذلـك يصـب يف مصلحتها بشـكل مبارش.
بينـام يـرى الدكتـور يف االقتصـاد كـرم 

ضبـط  أن  شـعار، 
الحوكمة يف شـامل 
سـوريا،  غـريب 
لـ"هيئـة  يحقـق 
تحرير الشـام" عدة 
أهداف، مـن ضمنها 
"وجـودي"  هـدف 

بقدرتهـا  يتعلـق 
ضبـط  عـى 

املنطقـة، مـا 
يعنـي 
نهـا  أ

قادرة 
عـى 

ء  لبقـا ا "
قيـد  عـى 

. " ة لحيـا ا
تتعلق  بينـام 
ف  ا هـد أل ا

 ، ى خـر أل ا
عى  بالحصـول 

والعوائد  املـردود 
نتيجـة  املاليـة، 

القـدرة عـى ضبـط حوكمـة املنطقة 
شـعار. بحسـب  صحيـح،  بشـكل 

قائـد "هيئـة تحريـر  أن  ويـرى شـعار، 
الشـام"، "أبو محمـد الجوالين"، يسـعى 
لـذا يدخـل  جاهـًدا لـ"تأسـيس دولـة"، 
حاليًـا مبرحلـة بنـاء العمـل املؤسسـايت 
مـروع  أن  معتـرًا  بهـا،  يؤمـن  التـي 
"الجـوالين" مل يعـد مروع "ميليشـيا" 
تحصـل عـى أموالهـا مـن خـالل الرسقة 
"بنـاء  ملـروع  تحـول  بـل  واالبتـزاز، 
دولـة"، مؤكـًدا أن نجـاح هـذا املـروع 

مـن فشـله، ال يرتبط 
بنجـاح  فقـط 

"الجـوالين" مـن عدمـه، بل يرتبـط أيًضا 
بعوامـل سياسـية، ودول مجـاورة، ودول 

كـرى.

 .

مكاسب سياسية ومالية وراءها
"اإلنقاذ" تطرق باب االستثمار

القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام" "أبو محمد الجوالني"، وأعضاء حكومة "اإلنقاذ" خالل تدشين مشروع ضخ المياه بريف إدلب الغربي- 23 تموز 2022 )أمجاد(

العامين  الشيام" خيال  إدليب، شيايل سيوريا، حييث تسييطر "هيئية تحريير  بيرز يف مدينية 
األخرييين، توجيه واضح إلعيادة نشياط املنطقة عيى الصعييد االقتصيادي واالسيتثاري، تصدرت 
خالهيا "حكومية اإلنقياذ السيورية" كمنفيذ لبعيض املشياريع، أو داعيم لرتخيصها وإنشيائها، يف 

ظيل تعيدد غاياتهيا مين وراء ذلك.
ورغيم اقتصيار املشياريع املنسيوبة علًنيا لحكومة "اإلنقياذ" كمنفيذ لها، عيى املشياريع الخدمية، 
كتعبييد الطرقيات، وإصياح خطيوط اليرف الصحيي لبعيض شيبكات امليدن الرئيسيية، أو صيانة 
عيدد مين املنشيآت الحيويية، إال أنها ال تيزال تسييطر عى أبيرز ميوارد املنطقة وتحرهيا برشكات 

معينية كاملحروقيات، والكهربياء مثًا.
كيا وافقيت الحكومية خيال السينوات املاضيية، عيى إنشياء العديد مين املشياريع االسيتثارية 
"الضخمية" يف عيدة مجياالت، منهيا الصناعيية أو التجاريية أو الخدميية، ميا يفتيح البياب أميام 
التسياؤالت حيول ميدى اعتياد "اإلنقياذ" عيى تسيهيل إنشياء هيذه املشياريع لتموييل نفسيها، 

ومتوييل "هيئية تحريير الشيام"، يف ظيل عيدم وجيود دعيم ميادي دويل يقيدم لهيا.
تحياول عنيب بليدي يف هيذا املليف، تسيليط الضيوء عيى املكاسيب التيي تطميح كل مين حكومية 
"اإلنقياذ" و"هيئية تحريير الشيام" لتحقيقها من املشياريع االسيتثارية املنشيأة حديًثيا يف إدلب، 
وميدى انعيكاس هيذه املشياريع عيى حياة النياس، كيا تحياول رشح طبيعية البيئة االسيتثارية 

للمنطقية، يف ظيل الواقيع األمنيي الذي تعيشيه.

القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام" "أبو محمد الجوالني"، وأعضاء حكومة "اإلنقاذ"- 15 تموز 2022 )أمجاد(
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بقبضـة عسـكرية مـن قبـل قائدهـا، "أبـو محمد 
الجـوالين"، سـعت "هيئة تحرير الشـام" لبسـط 
حـامة  وريـف  إدلـب  محافظـة  عـى  سـلطتها 
الشـاميل، وجـزء مـن ريف حلـب الغريب بشـكل 
تديـر  مدنيـة  هيئـة  إىل  الحاجـة  وأمـام  مقّنـع، 
2 مـن  املنطقـة، ُشـّكلت حكومـة "اإلنقـاذ"، يف 

.2017 الثـاين  تريـن 
بسـطت  تأسيسـها،  مـن  ونصـف  عـام  بعـد 
عـى  وسـيطرتها  اإلداري  نفوذهـا  "اإلنقـاذ" 
بـني  اتفـاق  إثـر  املنطقـة،  يف  الحيـاة  مفاصـل 
الوطنيـة  و"الجبهـة  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
للتحريـر"، نـص عى جعـل املنطقة كاملـة تابعة 
لـ"اإلنقـاذ"، وسـلّمت "اإلدارة املدنيـة للخدمات" 
الخدميـة  مؤسسـاتها  لـ"الهيئـة"  التابعـة 
ومواصـالت  وكهربـاء  ميـاه  مـن  لـ"اإلنقـاذ" 

. وغريهـا
"الحكومـة" التـي بـدأت بــ11 حقيبـة وزاريـة 
واسـتقرت عـى عـر وزارات، نشـأت يف ظـل 
دويل  وحضـور  داخليـة،  وتجاذبـات  تعقيـدات 
يـيش  دوليـة  سياسـية  خطابـات  يف  إلدلـب 

جانـب  إىل  املنطقـة،  اسـتقرار  بعـدم  تضاربهـا 
غـري  بشـكل  عليهـا  الشـام"،  "تحريـر  سـيطرة 

وخدميًـا. اقتصاديًـا  مبـارش 
عـى  باملنطقـة  الشـام"  "تحريـر  تحكـم  بعـد 
الصعيـد العسـكري واألمنـي، عقب التمـدد األبرز 
لهـا بعـد املعـارك التـي خاضتهـا ضـد "حركـة 
زنـيك"  الديـن  نـور  و"حركـة  الشـام"  أحـرار 
 2017 العامـني  خـالل  الشـام"،  و"صقـور 
االقتصاديـة  سـيطرتها  معـامل  بـدأت  و2018، 
يف  "اإلنقـاذ"  وجـود  رغـم  تدريجيًـا،  تتضـح 
عالقـة غري واضحـة املعامل فيـام بينهـام، ترافقت 
العديـد  اتهامـات بوقـوف "الهيئـة" خلـف  مـع 
بـ"االحتكاريـة". ُوصفـت  التـي  املشـاريع  مـن 

تجلّت معـامل هذه السـيطرة بظهـور "الجوالين" 
يف 23 مـن تريـن الثـاين 2021، وحديثـه عن 
دعـم مـادة الخبـز مببلـغ أكر مـن ثالثـة ماليني 
دوالر أمريـيك، وعـن دعـم األفـران الحكوميـة، 
الدعـم  وشـمل  املنطقـة،  يف  العاملـة  واألفـران 
مـن 35 إىل 40 فرنًـا كحل إسـعايف وسـط أزمة 

خانقـة شـهدتها املنطقـة.

نفوذ وارتباطات..
"اإلنقاذ" و"الهيئة" عالقة "شائكة"

ظهور "الجوالني" 
في قضايا خدمية واقتصادية 

بعيدة عن العسكرة

2022/6/9

2022/1/31

2022/7/20

2022/1/7

2022/7/15

2022/3/21

2022/7/23

مخيمات "دير حسان" 
شمالي إدلب

مدينة سرمدا 
شمالي إدلب

قرى في جبل السماق 
بريف إدلب الشمالي

مدينة جسر الشغور 
غربي إدلب

مدينة إدلب

مدينة إدلب

مدينة دركوش 
غربي إدلب

إطالق حملة باسم "#دفؤكم_واجبنا" 
لدعم األهالي

افتتح مشروع بئر مياه

وعود لألهالي بتحسين
 الواقع الخدمي

وعد "الجوالني" بتأمين 100 ألف فرصة عمل 
خالل ثالث سنوات في أثناء افتتاح طريق حلب- 

باب الهوى بعد إعادة تأهيله

وعود بتلبية متطلبات األهالي جنوبي 
إدلب

حديث واستعراض 
دور المؤسسات الخدمية

تدشين مشروع ضخ المياه 
من عين الزرقا إلى سهل الروج

القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام" "أبو محمد الجوالني"، وأعضاء حكومة "اإلنقاذ" خالل تدشين مشروع ضخ المياه بريف إدلب الغربي- 23 تموز 2022 )أمجاد(

دعم مادة الخبز وطرح حلول 
ووعود بتحسن االقتصاد

مدينة إدلب2021/11/23

المكانالسببتاريخ الظهور

القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام" "أبو محمد الجوالني"، وأعضاء حكومة "اإلنقاذ"- 15 تموز 2022 )أمجاد(
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من يدير الموارد االقتصادية 
ويضع االستراتيجية العامة 

هم "الهيئة"، وربما "أبو محمد 
الجوالني" بشكل منفرد، لكن 
الذي ينفذ االستراتيجية ويضع 

السياسات الالزمة لتنفيذها 
هم موظفو الحكومة

وأوضـح الدكتـور الحـاج، أن "الهيئة" متلك 
القدرة عى السـيطرة، ومتلك االسـراتيجية، 
بعـض  "اإلنقـاذ"  حكومـة  متلـك  بينـام 
الخـرة نسـبيًا، ومـن املالحـظ أن عـدًدا من 
وزراء الحكومـة، منذ إنشـائها، هـم مدنيون 
منشـقون عـن مؤسسـات النظـام، ولديهم 
إلدارة  "البريوقراطيـة"  الخـرة  بعـض 
تنفيذيـة ذات طابـع حكومـي،  مؤسسـات 

بحسـب الباحـث.
املـوارد  يديـر  مـن  أن  الباحـث،  واعتـر 
االقتصاديـة ويضع االسـراتيجية العامة هم 
"الهيئـة"، ورمبـا "أبـو محمـد الجـوالين" 
بشـكل منفرد، لكن الذي ينفذ االسـراتيجية 
ويضـع السياسـات الالزمـة لتنفيذهـا هـم 

موظفـو الحكومـة.
"أبـو  ظهـر  املـايض،  آذار  مـن   21 يف 
عـدد  مـع  لقـاء  يف  الجـوالين"،  محمـد 
يف  ووجهـاء  العاملـة  الشـخصيات  مـن 
الشـامل السـوري، وذكـرت معرّفـات مقربة 
مـن "الهيئـة"، أن اللقـاء جـاء تلبيـة مـن 
منطقـة  يف  األهـايل  لدعـوة  "الجـوالين" 
أريحـا وجبـل الزاوية بريف إدلـب الجنويب.
وسـط غيـاب حضـور وزراء وأعضـاء يف 
حكومـة "اإلنقـاذ"، كانـت أسـئلة ومطالب 
األهـايل موجهـة إىل قائـد "تحرير الشـام" 
الحلـول  وإيجـاد  ودعمهـا،  فيهـا  للنظـر 
للمشـكالت التـي تقف عائًقـا أمـام األهايل، 
رغـم أن "اإلنقـاذ" هـي مـن تديـر املنطقـة 
إداريًـا، وتنفـي صلتها بالفصيل العسـكري.

ويـرى الدكتـور الحـاج، أن الحكومـة هـي 
االسـراتيجية  تنفـذ  تنفيذيـة،  مؤسسـة 
والسياسـة العامـة التـي تفرضهـا "تحرير 
"الجـوالين"  ويسـتفيد  وحسـب،  الشـام" 
منهـا يف عـدة أمـور، أولهـا أنهـا واجهـة 
مدنيـة لـ"الهيئـة" تخفف من وطـأة اإلدارة 
املبـارشة لحيـاة النـاس اليوميـة مـن قبـل 

تنظيـم عسـكري.
سـّجل "الجـوالين" متطلبات أهـايل أريحا 
التـي دعتـه إىل توجيـه الـوزارات لالهتامم 
بدعـم مؤسسـات قانونيـة، ودينيـة، ودعـم 
لقطاعـي التعليـم والروة الحيوانية، مشـريًا 
إىل أن البناء الطويل واالسـراتيجي ستقطف 
املؤسسـات  وأن  الحًقـا،  "مثـاره"  املنطقـة 
تُبنـى بطريق صحيحـة ومنظمـة، "نحن ال 

نخرع شـيئًا جديًدا، ما مييزنـا أننا نبني يف 
ظـل الحـرب"، وأضـاف أنه يعمل عـى بناء 
بنية تحتية لصنع مناخ اسـتثامري مناسـب 

املنطقة. يف 
وجود "اإلنقـاذ" يخفف عـن "الهيئة" عبء 
إدارة حيـاة النـاس اليوميـة بـدون عوائـد، 
ومنح "تحرير الشـام" بعـض االحرام الذي 
تحتاجـه بابتعادهـا عن التدخـل املبارش يف 
حيـاة النـاس، وثالثًـا تسـتفيد “الهيئة" من 
"الخـرات البريوقراطيـة" التـي ال متلكهـا 
"تحرير الشـام" بطبيعة الحـال، فاملقاتلون 
ال ميلكـون أيـة خـرات إداريـة يف الحيـاة 

العامـة، بحسـب الحاج.
ولفـت الباحـث إىل أن املنظـامت التـي تقوم 
سـيطرة  مناطـق  يف  الخدميـة  باملشـاريع 
"هيئـة تحريـر الشـام" ترفـع عـن األخرية 
التحتيـة  البنيـة  خـاص  وبشـكل  عبئهـا، 

والتعليـم والصحـة.

انعكاس "طفيف" يلمسه سكان إدلب
انعـكاس املشـاريع التـي تنفذهـا "الهيئة،" 
تحت عبـاءة "اإلنقاذ"، أو التـي يديرها رجال 
يتبعون لـ"تحرير الشـام"، مل يكن بالشـكل 
اإليجـايب الذي ينتظره السـكان وسـط واقع 
معييش مرٍد يعيشـونه، وخرجت مظاهرات 
عديـدة طالبت بتحسـني املسـتوى املعييش، 
وانتقـادات واتهامات بغياب أولوية اإلنسـان 
يف خطـط "اإلنقـاذ" و"الهيئـة"، ومحاولة 
الخدميـة،  باملشـاريع  رشعيتهـام  إثبـات 
األوضـاع  بتحسـني  مبطالبـات  ترافقـت 

املعيشـية للسـكان والنازحني.
نـور الديـن إبراهيم، مسـن يقيـم يف مدينة 
إدلـب، قال لعنـب بلـدي، إن املشـاريع التي 
تجـري يف مناطق نفـوذ "اإلنقـاذ"، جعلت 
مـن الوضـع االقتصـادي أفضل مـن ناحية 
املعيشـة، ومـن ناحيـة تأمني فـرص العمل.
بـدوره أبـو ابراهيـم، شـاب يقيـم يف مدينة 
إدلـب، اعتر أن املقيمني يف إدلب مل يلمسـوا 
أي تحسـن يف أوضاعهـم املعيشـية من هذه 
املشـاريع، مرجًعـا أسـباب ذلـك أن مـا يهم 
املواطنـني هو حصولهم عـى قوتهم اليومي 
من خبـز وغـذاء ومحروقات بسـهولة فقط، 
وهـو مـا ال يحـدث، بينـام هـذه املشـاريع 
تعـد "تنظيميـة" فقط مـن وجهة نظـر أبو 

ابراهيـم، معتـرًا أن فائدة هذه املشـاريع من 
املمكـن أن تنعكس عى التجـار، أو القامئني 

عليهـا، أو أصحاب األمـوال فقط.

ويف تريـن األول 2021، شـهدت مدينـة 
إدلـب مظاهـرة رافضـة لسياسـة حكومـة 
"اإلنقـاذ"، احتـج املتظاهـرون فيهـا عـى 
ارتفـاع األسـعار بشـكل عـام، واملحروقـات 
بشـكل خاص، متهمـني رشكة "وتـد" ومن 
يقف خلفهـا بـ"االحتكار واسـتغالل حاجة 

الناس".
ويف 10 مـن أيـار املـايض، أصـدر مجلـس 
مدينـة إدلـب، التابـع لـوزارة اإلدارة املحليـة 
قـرارًا  "اإلنقـاذ"،  حكومـة  يف  والخدمـات 
يقـي بـرضورة قيـام أصحـاب األكشـاك 
)الراكيـات( و"البسـطات"، ضمـن مدينـة 
إدلـب، بإزالـة اإلشـغاالت واملخالفـات مـن 
الشـوارع واألرصفـة، حرًصـا عـى حركـة 

مـرور املواطنـني والسـيارات.
أصحـاب  واسـتياء  غضـب  القـرار  أثـار 
"البسـطات" الذين اعتـروا أن القـرار يهدد 
مصدر دخلهـم، يف حني عـزا مجلس املدينة 
إىل أن القـرار صـدر لتسـهيل الحركـة أمام 
املواطنـني والسـيارات، عـى أن يتـم تأمني 
بدائـل مـن خـالل افتتـاح أسـواق شـعبية 
)بـازارات( متنقلـة يف أماكـن مختلفـة مـن 

مدينـة إدلـب خالل أيـام األسـبوع.
ويف 26 مـن حزيران املـايض، خرج عرات 
املتظاهريـن وسـط مدينـة إدلـب مبظاهـرة 
احتجاًجـا عـى رفـع وزارة األوقـاف التابعة 
والعقـارات  املحـالت  إليجـار  لـ"اإلنقـاذ"، 
عـرات  وتـرضر  لألوقـاف،  التابعـة 
املتظاهـرون  وطالـب  منهـا،  املسـتفيدين 
السـكان  عـى  التسـلط  "سياسـة  إيقـاف 

لقمـة عيشـهم".  ومقاسـمتهم 

يجب عى املسـتثمرين األجانـب قبل اتخاذ 
قرارهـم باالسـتثامر يف بلد معنّي، دراسـة 
وتحديد مدى خطـورة "مناخ االسـتثامر" 
يف هـذا البلد، بحسـب ما يوضحـه تقرير 
 "Investopedia" موقـع  عـر  نُـر 

باملال واالسـتثامر. املتخصـص 
ومناخ االسـتثامر، هو الظروف االقتصادية 
واملاليـة واالجتامعيـة والسياسـية يف بلـد 
ما، التـي تؤثر عى مـدى اسـتعداد األفراد 
والبنـوك واملؤسسـات إلقـراض الـركات 

العاملـة الخاصـة فيها.
ويتأثـر مناخ االسـتثامر، بحسـب التقرير، 
بعـدة عوامل غري مبـارشة، منها مسـتوى 
الفقر، ومعـدل الجرمية، والبنيـة التحتية، 
ومشـاركة القوى العاملـة، واعتبارات األمن 
القومي، واالسـتقرار السيايس، والرضائب، 
املاليـة،  األسـواق  واسـتقرار  والسـيولة، 
وسـيادة القانون، وحقوق امللكيـة، والبيئة 
التنظيمية، وشـفافية الحكومة، ومسـاءلة 

الحكومة.
مـن جهتـه يـرى الدكتـور السـوري يف 
السـوري  الرنامـج  ومديـر  االقتصـاد 
السياسـية  الشـبكات  "مرصـد  يف 
الواقـع  أن  شـعار،  كـرم  واالقتصاديـة"، 
تحريـر  "هيئـة  مبناطـق  االسـتثامري 
الشـام" يعتـر جذابًـا ببعـض الجوانـب 

أخـرى. بجوانـب  للغايـة  وسـيئًا 

وأوضـح شـعار لعنـب بلـدي، أن جاذبية 
االسـتثامر يف إدلب تأيت مـن كونها تتمتع 
بأعـداد كبـرية مـن اليـد العاملـة املتوفرة 
واملؤهلـة وغـري املكلفـة، باإلضافـة إىل ما 
متلكـه املنطقـة من مـوارد طبيعيـة، فهي 

مثـاًل أرض زراعيـة بالدرجـة األوىل.
ولكـن باملقابل، فـإن عدم وضـوح طبيعة 
غـريب  شـامل  يف  االسـتثامري  املنـاخ 
سـوريا ككل، يؤثر عى رغبة املسـتثمرين 
األجـل،  طويلـة  باسـتثامرات  بالدخـول 
لذا تعتـر معظـم النشـاطات االقتصادية 
منهـا  أكـر  نشـاطات خدميـة  الحاليـة، 
صناعيـة، أو رمبا صناعية خفيفة، بحسـب 

. ر شعا
االقتصـاد  يف  الباحـث  اعتـر  بينـام 
السيايس، يحيى السـيد عمر، أن استقطاب 
االسـتثامرات ليـس باألمـر السـهل، فهـو 
يحتاج لبيئـة تريعيـة وماليـة وخدمية، 
رضيبيـة  وتسـهيالت  الطاقـة  وتوافـر 
وغريهـا، وهـذه العوامل تفتقدهـا حكومة 
"اإلنقـاذ" بشـكل واضح، وهـذا ما يجعل 
مناطـق  يف  اسـتثامري  توجـه  أي  مـن 
سـيطرتها قضيـة "إعالميـة أكـر منهـا 

اقتصاديـة"، بحسـب تعبـريه.
ويرى السـيد عمـر، أن التوجه لالسـتثامر 
يف املنطقـة يبقى "جهًدا نظريًا"، ال سـيام 
يف ظـل عدم وجود اسـتقرار حقيقي دائم، 

فاملنطقة "مرشـحة يف أي لحظة لتصعيد 
عسـكري"، ويف ذات الوقـت يحتـاج هـذا 
األمـر لدعـم إقليمـي، وهـو غـري متوفـر 
حاليًـا، خاصـة يف ظـل عـدم االعـراف 
برعيـة حكومـة اإلنقاذ، معتـرًا أنه "من 
غـري املتوقع ومـن غري املمكن مـن الناحية 
العملية، أن تشـهد مناطق سيطرة حكومة 
حقيقيًـا،  اسـتثامريًا  توجًهـا  )اإلنقـاذ( 

والسياسـية  االقتصاديـة  فالبيئـة 
والخدميـة  واألمنيـة 
السـتقبال  مهيئـة  غـري 
يف  حقيقيـة  اسـتثامرات 

املـدى املنظـور".

هـذا  إعـداد  يف  أسـهم 
امللف مراسـل عنـب بلدي 
أنـس  إدلـب،  مدينـة  يف 

الخـويل 

من يدير من؟

هل تشهد إدلب مزيًدا من المشاريع؟

جولة وزير االقتصاد والموارد في "حكومة اإلنقاذ" باسل عبد العزيز ومدير الصناعة مضر العمر على مدينة "باب الهوى الصناعية" - 14 تشرين األول 2021 )صفحة مدينة باب الهوى الصناعية على فيسبوك( 

مول "الحمرا" غربي مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي- 26 من آب 2022 )شركة الحمرا للعقار واالستثمار/ فيس بوك(

https://www.enabbaladi.net/archives/603949
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التبريرات "غير منطقية"..

الذهب ينخفض عالمًيا ويرتفع في سوريا

عنب بلدي - جنى العيسى

العاصمـة  يف  الذهـب  أسـواق  شـهدت 
دمشـق، خـالل موسـم الصيـف، "إقبـااًل 
واضًحـا" بعـد جمود شـهدته منـذ مطلع 
أسـعاره  الحـايل، وسـط وصـول  العـام 

محليًـا إىل مسـتويات غـري مسـبوقة.
ومنـذ بـدء "الغـزو" الـرويس ألوكرانيـا، 
عامليًـا، شـهدت  الذهـب  بأسـعار  وتأثـرًا 
أسـعاره عـدة تذبذبـات بالسـوق املحليـة 
يف سـوريا، سـجلت أحيانًـا قيمة تسـعري 
الذهب لـدى أسـواق الصاغة أسـعارًا أعى 

العاملية. األسـعار  مـن 
النظـام  حكومـة  اعـراف  عـدم  ورغـم 
بالسـوق السـوداء لسـعر رصف الـدوالر 
األمريـيك، فإنها تعترها املقيـاس املعتمد 
ال عـى  الذهـب محليًـا،  لحسـاب سـعر 
يحـدده  الـذي  الرسـمي  السـعر  أسـاس 

املركـزي. سـوريا  مـرف 

مقيمون في الخارج "ينعشون" 
السوق

الذهـب يف سـوق  لبيـع  صاحـب محـل 
"الصاغة" بحي الحميدية وسـط دمشـق، 
أرجـع أسـباب هـذا اإلقبـال إىل زيـارات 
سـوريا،  خـارج  املقيمـني  السـوريني 

بالضبـط. التوقيـت  وكثافتهـا يف هـذا 
وأوضـح صاحـب املحـل )طلب عـدم ذكر 
اسـمه ألسـباب أمنيـة(، لعنـب بلـدي، أن 
معظـم زبائنـه كانوا من غـري املقيمني يف 
سـوريا، الذين اشـروا الذهـب إما لتقدميه 
كهديـة لذويهـم املقيمني يف دمشـق، وإما 

ألنفسهم.
واعتـر صاحب املحـل، أن املقيمـني خارج 
سـوريا، يرغبون بـراء الذهب من سـوق 
"الصاغـة" بدمشـق، إمـا لضامنهـم نوع 
وجـودة الذهـب وصياغتـه "كونهـم قـد 
يكونـون عى معرفة شـخصية بالصائغ"، 
وإمـا لضـامن تبديـل القطعـة يف حـال 
"هديـة"  كانـت  إذا  تلـف  ألي  تعرضهـا 

البالد. داخـل  للمقيمـني 

ونهايـة آب املـايض، قال رئيـس "الجمعية 
واملجوهـرات  الذهـب  لصياغـة  الحرفيـة 
أسـواق  إن  جزمـايت،  غسـان  بدمشـق"، 
الذهب يف موسـم الصيف الحايل واملايض 
شـهدت "إقبااًل" نتيجـة زيـارات املقيمني 
خارج سـوريا مـن جهة، وكرة املناسـبات 

العائليـة مـن جهـة أخرى.
ونتيجـة لذلـك، أوضـح جزمـايت أن رشاء 
الذهـب "املشـغول" هـذا العام زاد بنسـبة 
%85، ما جعل نسـبة رشاء ذهـب االدخار 

أقل مـن السـنوات املاضية.
ذهـب  رشاء  سـجل  جزمـايت،  وبحسـب 
االدخـار يف عامـي 2014 و2015 نسـبة 
وصلـت إىل نحـو %85 من كميـة الراء.

سعر الذهب على أساس "السوداء"
سـجلت أسـعار الذهب منـذ مطلـع العام 
ارتبطـت  متكـررة،  ارتفاعـات  الحـايل 
العامليـة مـن جهـة، وبأسـعار  بأسـعاره 
السـورية،  اللـرية  مقابـل  الـدوالر  رصف 
السـوق  سـعر  عـى  باالعتـامد  ولكـن 
السـوداء، ال عـى سـعر الرف الرسـمي 
الـذي يحـدده مـرف سـوريا املركـزي 
بــ2512 لـرية سـورية للـدوالر الواحـد.
الدكتور يف العلـوم املالية واملرفية فراس 
شـعبو، قال يف حديث إىل عنـب بلدي، إن 
مـن الطبيعـي أن يتـم االعتامد عى سـعر 
السـوق السـوداء كأساس لتسـعري الذهب 
"الحقيقـي"  السـعر  كونـه  سـوريا،  يف 
للرية السـورية، واملعتمد املؤثر يف مختلف 

القطاعات.
بينام ال يعتمد النظام عى السـعر الرسمي 
يف عدة قطاعات، واعتر شـعبو أن وجوده 
أساًسـا "شـكيل"، وهدفـه عدم الشـعور 
عندمـا  االقتصـاد،  عـى  "قلـق"  بحالـة 
الـدوالر  قيمـة  بـأن  "املركـزي"  يعـرف 

الواحـد يعـادل 4500 لـرية سـورية.
ومنـذ منتصـف آب املايض، كـرست قيمة 
اللرية السـورية يف السوق السـوداء حاجز 
4500 لـرية للـدوالر الواحد، لتسـجل ثباتًا 
نسـبيًا عنـد هـذه القيمـة، بعـد أن كانـت 

قيمتهـا مطلـع العـام الحايل نحـو 3600 
للـدوالر. لرية 

"دوالر الذهب"
من جهته، تحـدث الباحث إيـاد الجعفري، 
يف مقـال رأي نـره مبوقـع "املـدن" يف 
الذهـب..  "دوالر  بعنـوان  املـايض،  آذار 
السـورية"، عـن  اللـرية  لقيمـة  كمـؤرش 
ظهـور مصطلح "دوالر الذهـب" واعتامده 
من قبل بعض املشـتغلني بقطـاع الصاغة 
الـدوالر  سـعر  لتوصيـف  سـوريا،  يف 

املعتمـد مـن قبـل "جمعيـة الصاغة".
وأضـاف الجعفـري أنـه ومنذ بدء مسـرية 
انهيـار قيمـة رصف اللرية السـورية، بدأت 
سـلطات النظـام السـوري بالضغـط عى 
"جمعيـة الصاغـة" املسـؤولة عـن تحديد 
أسـعار الذهـب، لتحديد تسـعرية رسـمية 
للذهب، ال تكشف السـعر الحقيقي لرف 
اللـرية مقابـل الـدوالر، فكانـت الجمعيـة 
تضطـر إلصـدار تسـعرية غـري واقعيـة 
دفعـت يف سـنوات الحقـة )بـني عامـي 
2013 و2017( إىل فلتـان سـوق الصاغة، 
واعتـامد بائعـي الذهب عـى أسـعار آنية 

للذهـب وفـق سـعر الرف.
لكـن، منـذ عـام 2018، بـدأت الجمعيـة 
بالتشـديد عى رضورة االلتزام بالتسـعرية 
الرسـمية، عر إنذارات شبه يومية توجهها 
للصاغـة عـر معرّفاتهـا الرسـمية، ويف 
الوقت نفسـه، أتاحـت لهم هامًشـا متمثاًل 
مبـا يُعـرف بـ“أجـرة الصياغة"، بحسـب 

لجعفري. ا
ويف السـنتني األخريتـني، حاولت الجمعية 
تعزيز سـيطرتها عى سـوق الصاغة أكر، 
عـر االقـراب بصـورة أكـر مـن سـعر 

الرف الواقعي بتسـعريتها الرسـمية.
وبذلـك أصبح سـعر "دوالر الذهـب" الذي 
تعتمـده يف حسـاب التسـعرية الرسـمية 
أقرب أكر إىل سـعر السـوق السوداء، ويف 
بعض الحـاالت طابقه، ويف حـاالت أخرى 

تجـاوزه أيًضا.

رغم االنخفاض العالمي.. الذهب 
يرتفع في سوريا

خالل األشـهر املاضية، ووسـط تذبذبات 
أسـعار مبيـع الذهـب عامليًـا، مل يرافق 
انخفـاض أسـعاره عامليًـا مـع األسـعار 
الصاغـة"،  "جمعيـة  تحددهـا  التـي 

وسـط مـررات حكوميـة عـدة.
وتزامًنـا  املـايض،  آب  مـن   24 ففـي 
اللـرية  رصف  أسـعار  انخفـاض  مـع 
"جمعيـة  رئيـس  قـال  السـورية، 
الصاغـة" غسـان جزمـايت، إن ارتفـاع 
"لعبـة  سـببه  محليًـا  الذهـب  أسـعار 
مضاربـني" بسـعر الرف يف السـوق 

الحـرة.
ولكـن عنـد ثبـات سـعر رصف اللـرية 
أسـباب  إن  جزمـايت،  قـال  نسـبيًا، 
ارتفـاع أسـعار الذهـب تعـود لـ"قرار 
متعمـد" مـن قبـل الجمعية بـأن تكون 
األسـعار املحليـة "قريبـة" من أسـعار 

تهريبـه". "ملنـع  املجـاورة  األسـواق 

لعنـب  قـال  شـعبو  فـراس  الدكتـور 
تسـعري  ارتفـاع  تريـرات  إن  بلـدي، 
انخفاضهـا  رغـم  سـوريا  يف  الذهـب 
لكـون سـعر  عامليًـا "غـري منطقيـة"، 
موضًحـا  العـامل،  يف  واحـًدا  الذهـب 
انتشـار فكـرة غـري صحيحـة اقتصاديًا 
وهـي  دامئًـا،  فيهـا  يخطـئ  والبعـض 
وجـود سـعر ذهـب منخفـض يف بلـد 

آخـر. يف  ومرتفـع  مـا، 
وأوضـح شـعبو أن غرام الذهـب كقيمة 
عنـد إرجاعهـا للـدوالر األمريـيك هـي 
لكـن  العـامل،  مسـتوى  عـى  ذاتهـا 
بعض الـدول تفرض بعـض الغرامات أو 
الرسـوم الجمركيـة عـى إخـراج الذهب، 

مـا يؤثر بتسـعريته.
وأكـد شـعبو أن الذهب سـيظل الوسـيلة 
اآلمنـة ومصـدر االدخـار األول بالنسـبة 
لحفـظ  والـركات  واألفـراد  للـدول 
األموال، سـواء يف سـوريا أو يف أي دولة 

تعـاين مشـكالت اقتصاديـة أو أمنيـة.

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

محل لبيع الذهب في سوق الصاغة بدمشق- 10 من أيار 2022 )عنب بلدي/ حسان حسان(
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عنب بلدي - صالح ملص  

اإلعالميـة  املؤسسـات  ظهـور  يعـد 
تحديًـا   2011 بعـد  املسـتقلة  السـورية 
عـن  بديـل  إعالمـي  قطـاع  لتقديـم 
إطـار  الحكومـي، خـارج  اإلعـالم  بنيـة 
مـن  األعـامل،  أو رجـال  الدولـة  ملكيـة 
فضائيـة،  وقنـوات  وإذاعـات  صحـف 
أخبارهـا  ونـرات  معلوماتهـا  تتسـم 
األخالقيـة،  واملسـؤولية  باملوضوعيـة 
وتعـدد اآلراء، يؤسسـها ويديرهـا أفـراد 
تربطهـم  املهنيـة، وال  بالقيـم  ملتزمـون 
صـالت بأي جامعـات سياسـية أو غريها 

املصالـح. املختلفـة  التكتـالت  مـن 
السـورية  القوانـني  غيـاب  وبسـبب 
الحاميـة لحريـة التعبـري، احتاجـت تلك 
املؤسسـات اإلعالميـة البديلـة إىل آليـات 
التنظيـم الذايت لضبط عملهـا، يف الوقت 

الـذي تتحكـم فيـه الجهـات الحكوميـة 
يف سـوريا مـن خـالل أدواتهـا اإلدارية 
والقانونيـة بجميـع القطاعـات اإلعالمية، 
وتنحـر وظيفتهـا يف رشح سياسـات 
ومواقفهـا  الحاكـم  والحـزب  الدولـة 

لتأييدهـا. الجامهـري  وتعبئـة 
ينـص النظـام الداخـيل لـوزارة اإلعـالم 
املـادة رقـم "3" عـى أن  السـورية يف 
"تكـون مهمـة وزارة اإلعـالم اسـتخدام 
الـرأي  لتنويـر  اإلعـالم  وسـائل  جميـع 
القوميـة  االتجاهـات  وترسـيخ  العـام، 
الصـالت  ودعـم  القطـر،  يف  العربيـة 
مـع الـدول العربيـة والـدول الصديقـة 
العـريب  )البعـث  حـزب  ملبـادئ  وفًقـا 
االشـرايك( وسياسـة الدولـة"، وال تزال 
أجهـزة الدولة عر مؤسسـاتها الحكومية 
بجميـع  تتحكـم  التنفيذيـة  وأجهزتهـا 
بحسـب  اإلعالميـة،  العمليـة  مفاصـل 

.""Freedom House منظمـة 
التعبـري  حريـة  معـدل  ويعتـر 
اإلعـالم  وسـائل  يف  واالسـتقاللية 
الخاضعـة  املناطـق  ضمـن  السـورية 
السـوري صفـرًا مـن  النظـام  لسـيطرة 
أربعـة، بحسـب مـؤرش حريـة الصحافة 

.2022 لعـام  باملنظمـة  الخـاص 
كـام تحتكر الدولـة منح تراخيص إنشـاء 
مؤسسـة إعالميـة وسـحبها، وذلـك مـن 
خـالل إعطاء الحـق املطلق يف هـذا األمر 
إىل رئيـس مجلـس الـوزراء، بنـاء عـى 
اقـراح وزيـر اإلعالم، باإلضافـة إىل عدم 
وجـود قانـون للحـق يف الوصـول إىل 

املعلومـات مـن قبـل الصحفيني.

الحاجة إلى التنظيم الذاتي
التقييـد الحكومـي لإلعـالم يف سـوريا، 
يف  املسـتقلة  املؤسسـات  حاجـة  أفـرز 

إنشـاء  تجربـة  المتـالك  القطـاع  هـذا 
سـياق  يف  الـذايت  التنظيـم  آليـات 
عمـل املؤسسـات اإلعالميـة البديلـة عن 
وسـائل إعـالم الدولـة، التـي أسسـتها 
أجـل  مـن  لنفسـها  املؤسسـات  تلـك 
وكعـالج  املهنـة،  أخالقيـات  احـرام 

البلـد. يف  اإلعـالم  مصداقيـة  ألزمـة 
2015، صـدر عـن مجموعـة  يف عـام 
مـن وسـائل اإلعـالم السـورية البديلـة 
ميثـاق جامـع ينظـم عملها، تحت اسـم 
"ميثـاق رشف لإلعالميني السـوريني"، 
ضمـن منظمة مسـتقلة غـري حكومية ال 

جهة. ألي  تتبـع 
نظاًمـا خاًصـا  امليثـاق  وأنشـأت هيئـة 
بالشـكاوى مسـتقاًل عـن إدارة امليثـاق، 
بهـدف  املـايض،  شـباط  مطلـع  يف 
ورفـع  اإلعالميـة،  املامرسـة  تطويـر 
الصحفـي  للمحتـوى  املهنيـة  الجـودة 

املنشـور يف وسـائل اإلعـالم السـورية 
الشـكاوى  مـع  وللتعامـل  املختلفـة، 
الـواردة مـن مسـتخدمي هذه الوسـائل 
بشـأن االنتهـاكات املحتملـة ألخالقيـات 

الصحافـة.
وظهـر هـذا النوع مـن هيئـات التنظيم 
الـذايت للصحافـة ألول مرة يف السـويد 
عـام 1916، ثـم أُسسـت فيـام بعد يف 
أغلبيـة دول االتحـاد األورويب وبعـض 

العامل. دول 

األخالق  مدّونـات  "يونسـكو"  وتعـرّف 
جامعيـة  هيئـة  أنهـا  عـى  الصحفيـة 
السياسـية،  السـلطة  عـن  مسـتقلة 
الخاصـة  القـرارات  اتخـاذ  مهمتهـا 
ضـد  املواطنـني  شـكاوى  مبعالجـة 
املتصلـة  أو  اإلعالميـة  املؤسسـات 

الصحفيـني. بتجـاوزات 

عنب بلدي - حسام المحمود 

"ألـو ألـو، يعطيـك العافيي، معـك املالزم 
أول بـو صقـر"، بهذه البطاقـة التعريفية 
الصـوت  جديـة  فيهـا  تطغـى  التـي 
امللـّون بلهجـة سـاحلية واضحـة، يجري 
حلقـات  نجـار  ميـان  السـوري  الشـاب 
البـث املبـارش عر تطبيـق "تيـك توك"، 
مـن  اتصـال شـخًصا  كل  مسـتهدفًا يف 
العاملـني يف إحـدى املؤسسـات التابعـة 

للنظـام، سـواء كانـت أمنيـة أم ال. 
وعر هـذه االتصـاالت املسـجلة بالكامل، 
يختـار الشـاب من يتصـل بهم بنـاء عى 
"تزكيـات" متابعيـه، إذ يتحـدث أحدهـم 
عـن فسـاد شـخص مـا هنـا، أو انتهـاك 
يعنـي  مـا  هنـاك،  آخـر  يرتكبـه  معـنّي 
بالـرضورة مكاملـة بني الشـخص املذكور 

و"املـالزم أول بـو صقـر". 
هـذا،  االتصـاالت  أسـلوب  أن  ورغـم 
ومتريـره كـ"خدعـة" أو "مقلـب"، ليس 
ينـر  باعتبـاره  نجـار،  عـى  جديـًدا 
تسـجيالت مصـّورة مـن هـذا النـوع منذ 
فيهـا  ويركّـز  يقـل عـن سـنتني،  ال  مـا 
دون  املقالـب  وإجـراء  التسـلية،  عـى 

تحديـد، عـر االتصـال بأشـخاص مـن 
جنسـيات عربيـة مختلفـة، فـإن توجـه 
نجار بـدا واضًحـا مؤخرًا، لتغيري مسـار 
طـريف  وجعـل  مقالبـه،  موضوعـات 

سـوريني.  الهاتفـي  االتصـال 
املقالـب واالتصـاالت، والحديث أو محاولة 
الحديـث مـع أحـد األفـراد أو املوظفني أو 
املسـؤولني ضمن مناطق سـيطرة النظام، 
سـبقتها أكر مـن تجربة سـورية يف هذا 
السـياق، لكن مـا اختلف اليـوم زيادة يف 
منسـوب التأثـري باتجاهـني، أحدهام دفع 
خاللـه "بـو صقر" عسـكريًا للفـرار إىل 
تركيـا، إىل جانب زيادة املتابعـة، باعتبار 

أن األسـلوب أخف حّدة. 
السوريني"،  الصحفيني  سـكرتري "رابطة 
التـي  الحالـة  اعتـر  إدريـس،  صخـر 
يقّدمهـا نجـار أو أي شـخص آخـر قـد 
تجـارب  يطـور  أو  يحـايك  أو  يشـارك 
النـوع، ذات منحـى إيجـايب،  مـن هـذا 
إذا خلـت مـن السـباب والشـتائم خـالل 
اقتناعـه  عـدم  عـن  معـّرًا  الحديـث، 
واللهجـة  التجريـح  اسـتخدام  بجـدوى 
ميتـص  كونـه  الحـوار،  يف  الهجوميـة 
أهميـة االتصـال، وال سـيام عنـد تفـاوت 

أسـلوب الشـخص )مجـري االتصـال أو 
أو  بـني مسـؤول  التعاطـي  املقلـب( يف 

وآخـر.  لالتصـال  متلـقٍّ 
وقـال إدريـس يف اتصـال عـر تطبيـق 
"واتسـاب"، مـع عنـب بلـدي، "إذا كانت 
هـذه االتصاالت بـال جـدوى وال يُعتد بها 
يف أروقـة املحاكم، فهي تبقـى عى األقل 
يف ذاكرة الشـعب السـوري، وتسـهم يف 
تكويـن وعـي الشـارع، وإيصـال صورة 

واضحـة عـن مطالبـه املحقة". 
جانـب  إىل  املكاملـة  أن  إىل  أشـار  كـام   
فحواهـا وما يـدور فيها من حـوار، فهي 
تحمـل جزئيًـا حـس فكاهة، عـر الركيز 
أكـر عـى "الدعابـة واملقالـب"، مـا قد 
يدفـع الجهـات التي تُسـتهدف عـادة إىل 

احتياطاتها.  أخـذ 
املكاملـات  اسـتخدام  جـدوى  وحـول 
واملقالـب بالنسـبة إىل الثـورة السـورية، 
أوضـح إدريـس أن تعويـل السـوريني ال 
يتوقـف عنـد هـذا الحـد الـذي ال يعـدو 
كونـه ترضية نفسـية بعض الـيشء، ألن 
االتصـاالت أيًـا كان فحواهـا ومـا يـدور 
خاللهـا مـن اعرافـات رمبا، غـري كافية 
للشـارع السـوري، ما مل تتبعها محاسبة. 

دليل إدانة؟ 
حـول الجـدوى القانونيـة مـام قـد يـرد 
نجـار وغـريه مـن  اتصـاالت ميـان  يف 
املقصـود، ومـا  اعرافـات تـراوح بـني 
يخـرج تحـت تخدير الغضب، أو "سـحب 
تخـُل  مل  املسـألة  أن  باعتبـار  الـكالم"، 
أوضـح  النـوع،  هـذا  مـن  حـاالت  مـن 
السـوريني  املحامـني  "تجمـع  رئيـس 
األحـرار"، املحامـي غزوان قرنفـل، لعنب 
بلـدي، أن كل مـا يصـدر يف سـياق هذه 
االتصاالت ويسـمى "معلومـات"، ال قيمة 
قانونيـة لـه، وال ميكـن وضعـه ضمن ما 
يسـمى أدلـة يف ملفـات قضائيـة تتعلق 
املعلومـات يف  أن  باملحاسـبة، وال سـيام 
حـال كانـت صحيحـة، فالحصـول عليها 

جـرى بطريقـة احتياليـة. 
الباحـث يف "املركـز السـوري للحريـات 
التابع لـ"رابطـة الصحفيني  الصحفيـة" 
السـوريني" محمـد الصطـوف، ال يتفـق 
الصـدد،  بهـذا  متاًمـا  قرنفـل  رأي  مـع 
باعتبـار أن املنظور القانوين حسـاس، وال 
جـواب حاسـم للقضيـة، كـام أن املحاكـم 
الجزائيـة ترك املوضـوع لتقدير القايض، 

فيأخـذ ويُهمـل ما يريـد مـن األدلة. 

"أرى  بلـدي،  لعنـب  الصطـوف  وقـال 
أن مـا يُبـث ميكـن أن يؤخـذ عى سـبيل 
أن  بـرط  واالسـتئناس،  االسرشـاد 
يكـون املوضـوع حساًسـا"، مشـريًا يف 
الوقـت نفسـه إىل حالـة التأثـري العامـة 
وكشـفها  نجـار،  ميـان  شـّكلها  التـي 
بشـكل جـزيئ عـن حالـة هشاشـة يف 
أجهزتـه  تحـرك  وكيفيـة  النظـام،  بنيـة 
اإلدارات  وحتـى  األمنيـة،  وغـري  األمنيـة 

واملؤسسـات. 
وأمـام بـوادر توّجه نحـو هذا األسـلوب، 
عـر  متصاعـدة  ظاهـرة  إىل  وتحويلـه 
الوقـت، فالفكـرة تكمن يف وقـوع أجهزة 
يف  متكـرر  بشـكل  املختلفـة  النظـام 
املقلـب، إن صـح التعبـري، وخوفهـا مـن 
لهجـة معيّنـة عـى الهاتـف أو مـن رقم 

مجهـول. 
وبحسـب الباحـث، فمـن املبكـر الحديث 
عن صالحية هـذه االتصاالت لالسـتخدام 
كأدلـة محاكـامت، يف ظـل وجـود أدلـة 
امليليشـيات  أو  النظـام  ارتـكاب  تثبـت 
بحـق  وجرائـم  انتهـاكات  لـه  التابعـة 
وثّقتهـا  أدلـة  وهـي  السـوري،  الشـعب 
منظـامت حقوقية سـورية ودوليـة، لكن 

لجنة شكاوى "ميثاق شرف".. 
حق السوريين بمحاسبة صحافتهم

هل لها قيمة قانونية؟

"المالزم بو صقر" بعد "جبري" وبيرقدار.. 
مقالب تكشف هشاشة النظام

ورشة تدريبية للصحفيين نظمها "ميثاق شرف لإلعالميين السوريين" في أيار 2022 )عنب بلدي/ جنى العيسى(

من حق أي شخص تقديم 
شكوى على المؤسسة التي 

تنشر مادة صحفية تنتهك 
حًقا من حقوقه، أو تحرض 

على العنصرية، أو على خطاب 
الكراهية، أو الستخدامها صورة 

تخصه موضوعة بغير محلها 
وتخترق خصوصيته
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حق األفراد بمراقبة اإلعالم
يعمـل نظـام الشـكاوى ضمـن امليثـاق 
عـن  صـادر  مهنـي  انتهـاك  أي  عـى 
أعضـاء امليثاق فقـط، البالـغ عددهم يف 
الوقـت الحـايل 26 مؤسسـة من صحف 

وإذاعـات وقنـوات فضائيـة.
وبحسـب ما قالته رئيسـة مجلـس إدارة 
السـوريني"،  لإلعالميني  "ميثـاق رشف 
غصـون أبـو الدهـب، لعنب بلـدي، فإن 
"مـن حـق أي شـخص تقديـم شـكوى 
مـادة  تنـر  التـي  املؤسسـة  عـى 
حقوقـه،  مـن  حًقـا  تنتهـك  صحفيـة 
عـى  أو  العنريـة،  عـى  تحـرض  أو 
السـتخدامها  أو  الكراهيـة،  خطـاب 
صـورة تخصـه موضوعـة بغـري محلها 

خصوصيتـه". وتخـرق 
الشـكوى غـري معقـدة، فضمـن  وآليـة 
إعالميـة  بوسـيلة  منشـورة  مـادة  كل 

هنـاك أيقونـة مقرونـة مبـارشة بريـد 
الشـكاوى،  بلجنـة  خـاص  إلكـروين 
ومـن مهـام هـذه اللجنـة التحقيـق يف 
الشـكوى املتعلقـة باملحتـوى الصحفـي 

املنشـور عـى هـذه الوسـيلة.
ويف هـذه الحالـة، وسـيلة اإلعـالم التي 
ُوجهت الشـكوى ضدها، ال تكـون لديها 
قـدرة االطالع عـى مضمون الشـكوى، 
وفـق مـا ذكرتـه أبـو الدهـب، "حرًصـا 
عـى موضـوع الشـفافية، ويك تذهـب 
دون  املختصـة،  الجهـات  إىل  الشـكوى 

تدخـل أي جهـة أخرى".

وال مينـع أن تكـون الوسـيلة اإلعالميـة 
دون  الشـكاوى  لجنـة  إىل  منضّمـة 
وفـق  رشف"،  "ميثـاق  إىل  انضاممهـا 
مـا أوضحتـه أبـو الدهـب، كـون هناك 
امليثـاق  إدارة  عـن  تامـة  اسـتقاللية 

وإصـدار  املهنيـة،  األخطـاء  بتصويـب 
قواعـد  بانتهـاكات  املتعلقـة  التقاريـر 

املهنـة.

التزام ضمني 
هـذا التنظيـم الـذايت يف بلـدان العـامل، 
هو آليـة تنظيمية تضمن مهنية مامرسـة 
العمـل الصحفي، حني تقـرن بضامنات 
دسـتورية وتريعيـة صارمـة ومحددة، 
وتعـد نقطـة مرجعيـة أساسـية توجـه 
وحقوقهـم  دورهـم  بشـأن  الصحفيـني 
عملهـم عـى  أداء  وكيفيـة  وواجباتهـم، 

وجه. أفضـل 
ويعـد اإلطـار القانـوين والتنظيمـي يف 
قـدرة  لضـامن  التمكينيـة  األداة  الـدول 
دون  بعملهـا  القيـام  عـى  الصحافـة 

عوائـق.
يف  الشـكاوى  لجنـة  إىل  بالنسـبة 

"ميثـاق رشف"، يعتمـد أعضاؤهـا عى 
املرجعيـات األخالقيـة واألعـراف املهنية 
قراراتهـا  وجميـع  الصحافـة،  ملهنـة 
مـا  وفـق  وأديب،  أخالقـي  إلـزام  ذات 
هـذه  أن  إال  الدهـب،  أبـو  أوضحتـه 
القـرارات غـري ملزمة قانونيًا، وال ينشـأ 
عنهـا أي إجـراءات قضائيـة أو عقوبات 

ماليـة.
إعالميـة  وسـيلة  تنضـم  حـني  ولكـن، 
مبحـض  الشـكاوى  لجنـة  إىل  معيّنـة 
الوسـيلة،  هـذه  عـى  القامئـني  إرادة 
بجميـع  التزامهـا  ضمنيًـا  تعلـن  فهـي 
الضوابـط واملبـادئ التـي تعمـل عليها 
أيًضـا  والتزامهـا  الشـكاوى،  لجنـة 
بتنفيـذ جميـع القـرارات الصـادرة عن 
خـراء  تضـم  التـي  اللجنـة،  أعضـاء 
خـرة  ميلكـون  وصحفيـني  قانونيـني 

الصحفـي. العمـل  يف  واسـعة 

الوسـيلة  انضـامم  فـإن  وبالتـايل، 
اإلعالميـة إىل نظـام لجنـة الشـكاوى، 
هـو الضـامن األسـايس اللتزامهـا بأي 
تحقيـق قـد يبحـث يف انتهـاك معـنّي 

الصحفيـة. موادهـا  يف  نرتـه 

املسـتقلة  اإلعالميـة  الوسـائل  أن  كـام 
املنضمة إىل لجنة الشـكاوى سـتحرص 
عـى أن تكـون سـمعتها املهنية سـليمة 
معالجتهـا،  تجاهلـت  أي شـكاوى  مـن 
أو أي مخالفـة صـدرت عنهـا، كون من 
أبـرز مهـام اللجنة هو إصـدار التقارير 
الخروقـات،  بهـذه  املتعلقـة  واألحـكام 
وسـتكون هـذه التقاريـر مرجعيـة ألي 
اإلعـالم  وسـائل  متويـل  تنـوي  جهـة 
مصلحتهـا  ومـن  املسـتقلة،  السـورية 
أن يتجـه هـذا التمويـل إىل املؤسسـات 
املنضبطـة بأخالقيـات مهنـة الصحافة.

املنظومـة  يف  "متعـّر"  العدالـة  مسـار 
يف  االنتهـاكات  ملـف  تجـاه  الدوليـة 
سـوريا، بفعـل تدخـل دول مثـل روسـيا 

وغريهـام. والصـني 

ليس جديًدا 
منـذ بدايـة الثورة السـورية عـام 2011، 
كان الظهـور األول لهـذا األسـلوب عـى 
السـاحة السـورية، مـن خـالل االتصـال 
األمـن  قـوات  يف  ضبـاط  أو  بفنانـني 
التابعـة للنظـام السـوري، للتعليـق عى 
مجريـات األحـداث التـي كانـت يف طور 
البدايـة، مبـا تحملـه مـن فـورة الغضـب 
وكرس جـدار الصمت والخـوف، والحديث 
مبوضوعـات  موثّـق  وبشـكل  مـرة  ألول 
وقضايـا ظلـت حبيسـة التحريـم األمنـي 

يف سـوريا عقـوًدا مـن الزمـن. 
االسـم  زهـري(،  )أبـو  "حسـني جـري" 
الـذي افتتح هذا األسـلوب، ليوجه رسـالته 
ألفـراد مـن السـلطة، ومؤمنـني برعيـة 
تعاطيهـا مـع الحـراك السـلمي الشـعبي 
حينهـا، خالطًـا النكتة والدعابـة بالحديث 
املوضوعـي، الـذي قـد يتعـدى يف بعض 
االتصـاالت إىل السـباب والشـتائم، وفًقـا 
للشـخص الـذي يسـتهدفه اتصـال "أبـو 

 . " زهري
أيلـول  ويف  االتصـاالت،  هـذه  وعـر 
2011، أجـرى حسـني جري اتصـااًل مع 
الضابـط يف "املخابـرات الجويـة" حينها 
بشـار عوض، الذي حـاول اسـتاملة "أبو 
زهـري" مـن خـالل "التملـص طائفيًا من 
النظـام"، قبـل أن يشـتم الصحـايب عمر 
بـن الخطـاب، ويعـرف بقتلـه الناشـط 

مطر.  غيـاث  السـوري 
اتصاالت "حسـني جـري" التـي تحرض 
بوضـوح،  السـخرية  منهـا  كثـري  يف 
كشـفت وجًهـا آخـر لبعض الشـخصيات 

التـي يضعهـا الشـارع السـوري رمبا يف 
منزلـة نخبويـة. 

بشـار  املمثـل  مـع  أخـرى  مكاملـة  ويف 
إسـامعيل، غطـت الشـتائم املتبادلـة عى 
االتصـال، كـام أتبعهـا إسـامعيل بشـتم 
أسـلوب  اختلـف  بينـام  محمـد،  النبـي 
مـع  زهـري"  "أبـو  اتصـال  يف  الحـوار 
املمثـل مصطفـى الخاين، إذ خلـت املكاملة 
مـن  سـاعة  ثلـث  لنحـو  امتـدت  التـي 
وكانـت  والسـباب،  والتجريـح  الشـتائم 
نظـر  وجهـات  وتبـادل  حـوار  مبنزلـة 
متسـك خاللهـا كل مـن طـريف االتصال 

برأيـه. 
الناشـطة  ظهـرت  الحـق،  وقـت  ويف 
السـورية ميسـون بريقـدار، مـن بوابـة 
مسـتهدفة  أيًضـا،  واملقالـب  االتصـاالت 
هـذه املـرة مناصـب أرفـع، وشـخصيات 

النظـام.  ثقـاًل يف هـرم سـلطة  أكـر 
هـذه االتصاالت التـي لطاملـا كان ختامها 
شـتائم، خففـت مـن وطأتهـا مـع بعض 
متلقـي االتصـال، كاملمثل عاصـم حّواط، 
يف مكاملـة أبـدى خاللهـا حـّواط ابتعاده 
عـن السياسـة، ورفضـه يف الوقت نفسـه 
"التضامـن"،  مجـزرة  مثـل  انتهـاكات 
لصحيفـة  تحقيـق  عنهـا  كشـف  التـي 
يف  صـدر  الريطانيـة،  "الجارديـان" 
نيسـان املـايض، ووثّق مقتل 41 شـخًصا 
عـى يد قـوات النظـام يف حـي التضامن 
بالعاصمة السـورية، دمشـق، ودفنهم يف 

مقـرة جامعيـة، يف نيسـان 2013. 
ومـام أثـار مؤخـرًا موجـة مـن التفاعل، 
االتصـال الذي أجرتـه بريقدار مـع املعلّق 
الريـايض الجزائري حفيـظ دّراجي، عى 
خلفيـة حديثه عـر "توير" عـام اعترها 
وطنهـم  وبيعهـم  السـوريني  "خيانـة 
وقضيتهـم ورشفهـم وتدمريهـم بلدهـم" 
مـن أجـل إسـقاط "رئيسـهم"، وذلك يف 

يف  للمذيـع  تغريـدة  عـى  رده  معـرض 
قنـاة "الجزيـرة" فيصـل القاسـم، انتقد 
خاللهـا حديـث الجزائر عن مسـاعيها للّم 
شـمل العـرب يف "القمة العربيـة" املزمع 
انعقادهـا مطلع ترين الثـاين املقبل يف 

ئر. لجزا ا

تغريدتـه  ترميـم  حـاول  الـذي  دّراجـي 
األوىل بأخـرى أبدى خاللهـا تضامنه مع 
"إرادة الشـعوب يف التغيـري"، اسـتقبل 
اتصـااًل من بريقـدار التي عرّفت بنفسـها 
الجمهـوري"  "القـر  يف  كموظفـة 
عرهـا  وبعـث  موقفـه،  عـى  تشـكره 

سـالًما لرئيـس النظـام السـوري، بشـار 
 . ألسد ا

ويف وقـت الحـق، تحّدثـت بريقـدار عن 
ضدهـا  دعـوى  لرفـع  دّراجـي  توجـه 
لـ"طردهـا" من دول االتحـاد األورويب. 

ورشة تدريبية للصحفيين نظمها "ميثاق شرف لإلعالميين السوريين" في أيار 2022 )عنب بلدي/ جنى العيسى(

اليوتيوبر السوري يمان نجار

تعّرف "يونسكو" مدّونات 
األخالق الصحفية على أنها 
هيئة جماعية مستقلة عن 
السلطة السياسية، مهمتها 

اتخاذ القرارات الخاصة 
بمعالجة شكاوى المواطنين 
ضد المؤسسات اإلعالمية أو 
المتصلة بتجاوزات الصحفيين

https://www.enabbaladi.net/archives/603837
https://www.enabbaladi.net/archives/603925
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د. كريم مأمون

تحليل مسـتوى الروتـني االرتـكايس "C" يف الدم 
هـو أحـد التحاليـل املخرية التـي تُطلـب بكرة من 
قبـل األطباء، ومـن املعروف أنه يكشـف عـن وجود 
التهابـات يف الجسـم وعـن شـدة هـذه االلتهابات، 

ولذلـك يسـميه الناس "تحليـل نسـبة االلتهابات".

ما البروتين االرتكاسي "C"؟
 C" )C Reactive Protein" الروتـني االرتـكايس
يف  تركيبـه  يتـم  بروتـني  هـو   ،)CRP واختصـاًرا 
الكبـد ويوجـد يف الدم مبسـتويات ترتفع اسـتجابة 
للحالـة االلتهابيـة، لذلك يعـد بروتني الطـور الحاد، 
وتتطـور اسـتجابة الطـور الحـاد يف مجال واسـع 
مثـل  واملزمنـة،  الحـادة  االلتهابيـة  الحـاالت  مـن 
الجرثوميـة،  أو  الفريوسـية  أو  الفطريـة  اإلنتانـات 
والروماتيـزم واألمـراض االلتهابية األُخـرى، واألذية 
واالضطرابـات  والخباثـات،  النسـيجي،  التنخـر  أو 
املناعيـة الذاتيـة، ويف أثنـاء اسـتجابة الطـور الحاد 
تـزداد مسـتويات "CRP" بشـكل رسيـع يف أقـل 
مـن سـاعتني مـن طـور األذيـة، وتصـل إىل الذروة 
بعـد 48 سـاعة، ومـع زوال اسـتجابة الطـور الحاد 
ينخفـض "CRP" بنصف عمـر قصري نسـبيًا يُقّدر 

بـ18 سـاعة.
كذلـك هنـاك رابـط بـني ارتفـاع نسـبة الروتـني 
االرتـكايس "C" يف الـدم، وارتفـاع خطـر اإلصابة 
مبـرض الريـان التاجـي )تضيّق رشايـني القلب(، 
وبالتايل حـدوث النوبات القلبية، كام أن األشـخاص 
 "C" الذيـن يكـون مسـتوى الروتـني االرتـكايس
لديهـم مرتفًعـا وتعرضـوا لإلصابة بنوبـة قلبية من 
قبـل يكونـون أكـر عرضـة لإلصابـة بنوبـة قلبية 

. أخرى
ومبـا أنـه يوجـد عـدد كبـري مـن الحـاالت املختلفة 
التـي يـزداد فيهـا إنتـاج "CRP"، لذلك ال يشـخص 
مسـتوى "CRP" املرتفـع مرًضـا معيًّنـا، وال يحـدد 

القيـام  مـا يسـتلزم  الجسـم،  االلتهـاب يف  موقـع 
بالفحوصات التشـخيصية األخرى يف حـال ارتفاعه 

للحصـول عـى تشـخيص أدق.

ما الحاالت التي تستدعي إجراء تحليل "CRP"؟
معانـاة  حـال  يف  عـدوى  وجـود  مـن  التحقـق   •
املريـض من بعض األعـراض والعالمات التي تشـري 
إىل إصابتـه بالعـدوى، مثـل الحمـى والقشـعريرة.
االلتهابيـة  األمـراض  تشـخيص  عـى  املسـاعدة   •
املزمنـة، مثـل التهـاب املفاصـل الرثـواين أو الذئبـة 

الحامميـة.
• يف حـال تـم تشـخيص املصاب عـى أنـه بالفعل 
ارتفـاع  إىل  يـؤدي  مرًضـا  أو  مـا  عـدوى  يعـاين 
"CRP"، عندهـا تكمـن أهميـة القيام بهـذا التحليل 
مـن أجـل مراقبـة تطـور املـرض ومتابعـة العالج.

• تحديـد مـدى خطـورة اإلصابـة مبـرض الريان 
. جي لتا ا

• تقييم خطورة التعرض لنوبة قلبية ثانية.

كيف ُيجرى التحليل؟
بشـكل عـام، ميكـن إجـراء هـذا الفحـص دون أي 
رشوط خاصـة مثـل الصيـام لعـدة سـاعات أو مـا 
التامريـن الشـاقة  شـابه، ولكـن ميكـن أن تـؤدي 
للغايـة، مثـل متارين رفـع األثقال املكثفـة أو الجري 
مفاجئـة يف  زيـادة  إىل  للغايـة،  ملسـافات طويلـة 
مسـتوى "CRP"، لـذا يجـب تجنـب مامرسـة هذه 

األنشـطة قبـل إجـراء االختبـار.
التحليـل بسـحب عينـة دم وريديـة مـن  ويُجـرى 
خـاص،  أنبـوب  يف  وتوضـع  الـذراع،  أوردة  أحـد 
إمـا يدويًـا  الفحـص  وتُرسـل إىل املختـر إلجـراء 
وإما باسـتخدام األجهـزة الخاصة، ومـن املحتمل أن 
يسـتغرق ظهـور نتائـج هـذا التحليـل بضعـة أيام.
عـادة مـا يُجـرى تحليـل "CRP" القيـايس، ولكن 
يف حالـة تقييـم خطـر اإلصابـة مبـرض الريـان 
التاجـي، يُجـرى تحليـل "CRP" عـايل الحساسـية 

مـن  حساسـية  أكـر  اختبـار  وهـو   ،)hs-CRP(
زيـادات  اكتشـاف  ميكنـه  إذ  القيـايس،  االختبـار 
طفيفـة ضمن النطـاق الطبيعي ملسـتويات الروتني 
االرتـكايس "C"، ويُجـرى بجهـاز خـاص، ويعطي 

االختبـار نتائجـه خـالل 25 دقيقـة.

كيف تفسر النتائج؟
لتحليـل  واملرضيـة  الطبيعيـة  القيـم  تختلـف  قـد 
"CRP" مـن مختـر آلخـر، وذلـك باالعتـامد عـى 
املسـتخدم،  والجهـاز  الفحـص،  إجـراء  طريقـة 

غرام/ليـر. بامللـيل  النتائـج  وتقـاس 
وبشـكل عام تفـرس نتائج تحليـل "CRP" القيايس 

كـام ييل: 
• النسبة الطبيعية: 10 ملغ/ل أو أقل.

• النسبة املرتفعة: أكر من 10 ملغ/ل.
مـع مالحظـة أن نسـبة "CRP" قد ترتفـع قلياًل مع 

التقـدم بالعمر.
أمـا نتائج اختبـار "CRP" عايل الحساسـية فتفرس 

كـام ييل:
• خطـر منخفـض لإلصابة بأمـراض القلـب: عندما 
يكـون مسـتوى "hs-CRP" أقل مـن 2.0 ملغ/ل.

• خطـر مرتفـع لإلصابـة بأمـراض القلـب: عندمـا 
يكـون مسـتوى "hs-CRP" مسـاويًا أو أكـر مـن 

2.0 ملـغ/ل.
وتختلـف مسـتويات "CRP" لدى الشـخص 
يعتمـد  أن  ينبغـي  لذلـك  الوقـت،  مبـرور 
الريـان  مبـرض  اإلصابـة  خطـر  تقييـم 

مـن  اختباريـن  متوسـط  عـى  التاجـي 
ويفّضـل  الحساسـية،  عـايل   "CRP" اختبـارات 
إجـراء االختباريـن بفـارق أسـبوعني عـى األقـل.

ما أسباب ارتفاع نسبة "CRP" في الدم؟
من أبرز أسباب ارتفاع "CRP" ما ييل:

• العـدوى االلتهابية )جرثومية أو فريوسـية( يف أي 
بالجسم. مكان 

• األمـراض االلتهابيـة املزمنـة، مثل التهـاب األوعية 
الرثواين. املفاصـل  الدمويـة، والتهاب 

• أمـراض املناعـة الذاتيـة، مثـل الذئبـة الحامميـة 
الجهازيـة Lupus((، مـع التنويه إىل أن مسـتويات 
"CRP" ال متيـل إىل االرتفـاع عند اإلصابـة بالذئبة 
مـا مل يكن التهـاب املصل أو التهاب الزليـل موجوًدا.

• بعـض أنـواع الرسطـان واألورام الخبيثـة بشـكل 
خـاص، مثل رسطـان الرئة ورسطان الـدم ورسطان 

القولون.
• أمراض القلب املختلفة والنوبة القلبية.

• أمراض الجهاز الهضمي والتهاب األمعاء.
• التهاب العظام.

• اإلصابة بالحروق.
• الفشل الكلوي.

• التدخني والبدانة.
.)OSA( انقطاع النفس االنسدادي اللييل •

ما شدة االلتهابات التي تحملها أجسامنا..
"CRP" أو "C" تحليل البروتين االرتكاسي

د. كريم مأمون

مـع بـدء عـام درايس جديـد نجـد بعض 
األطفـال متشـوقني للعـودة إىل املدرسـة 
ولقـاء زمالئهـم ومعلميهـم، باملقابـل نجد 
الكثريين يشـعرون بالكآبة النتهـاء الراحة 
التي اعتادوهـا خالل العطلـة الصيفية من 
كسـل وكرة نـوم ولعب وتسـلية وسـهر، 
والعودة لاللتـزام واالسـتيقاظ يف الصباح 
لذلـك  املدرسـية،  الواجبـات  وأداء  الباكـر 
ينبغـي تهيئة هؤالء األطفال نفسـيًا للعودة 
إىل املدرسـة بكامـل نشـاطهم وحيويتهـم 
الجديـد بـروح  الـدرايس  العـام  ليبـدؤوا 
معنويـة عالية، إضافـة لـرضورة تهيئتهم 

أيًضا. بدنيًـا 

كيف يتم االستعداد للعودة إلى 
المدرسة

يف  األسـايس  الـدور  األهـل  عـى  يقـع 
مسـاعدة أبنائهـم عى االسـتعداد نفسـيًا 
ومـن  الجديـد،  الـدرايس  للعـام  وذهنيًـا 
أهـم التوصيـات التـي تسـاعد عـى جعل 
الطفل مسـتعًدا نفسـيًا وذهنيًا للعودة إىل 

املدرسـة: 
• تشـجيع الطفـل عـى أن يكـون ناجًحـا 
يف املسـتقبل، وأن املدرسـة هـي الطريـق 
للوصـول إىل هدفـه، فالتعليـم رشط الزم 
لتحقيـق كل أمنيـات الحياة، وحـث الطفل 
عى رضورة العمل والنشـاط وترك الكسـل 
والراحة لتحقيـق هدفه بالنجـاح والتفوق.
• تذكّـر أيام الدراسـة واألنشـطة والرحالت 
واألوقـات املمتعـة التـي يقضيهـا األطفال 

مع أصدقائهـم داخل املدرسـة.

• التحـدث عـن إيجابيات املدرسـة وإظهار 
الفرحة ببدء الدراسـة وأنه سـيقي أوقاتًا 

وجميلة. ممتعة 
• تجنب التذمـر والتأفف أوإطـالق عبارات 
ألبنائهـم  األم  أو  األب  قـول  مثـل  سـلبية 
"أخريًا سـأرتاح منكم وسـتبدأ املدرسة"، أو 
"يا ريـت السـنة كلهـا دوام وال يوجد فيها 
عطلـة"، فمثـل هـذه العبـارات تؤثـر عى 
الطفل سـلبيًا يف اسـتقباله العام الدرايس 

الجديـد وتـؤدي إىل إحباطه.  
• مشـاركة الطفل بالتسـوق لراء الحقيبة 
واملسـتلزمات املدرسـية بحامس، وليشـعر 
بأنـه مسـتعد السـتقبال العـام الـدرايس 

الجديـد بفرح وشـوق.
• البـدء بتصفـح بعـض الكتـب والعـودة 
إىل القـراءة السـرجاع بعـض املعلومـات 
الكتابيـة  باألنشـطة  وتذكـريه  برسعـة، 
والحسـابية واللغوية، لتنشـيط الذهن مرة 

أُخـرى.
• البـدء بتنظيم وقـت النوم، والعـودة مرة 
أخرى للنـوم املبكـر وترك السـهر قبل بدء 

الـدوام املدريس بعـدة أيام. 
أيًضـا يقـع عـى املدرسـة دور يف تهيئـة 
األطفال نفسـيًا عند عودة الـدوام املدريس، 

وذلـك مـن خالل:
• تنظيـم دخـول الطـالب وخروجهـم إىل 
أن  ويجـب  الصفيـة،  والقاعـات  املدرسـة 
تتسـم العمليـة بالهـدوء دون أي فـوىض، 
وال  والراحـة  باألمـان  األطفـال  ليشـعر 

املدرسـة. إىل  الذهـاب  يكرهـوا 
• البـدء بالـدروس مـن اليـوم األول دون 
عـى  األطفـال  لتعويـد  للوقـت  إضاعـة 
االنضبـاط وعدم الفـوىض وهـدر الوقت، 

عـى أن تكـون الـدروس مجـرد مراجعات 
ملعلومـات أساسـية وسـهلة مـن الصفوف 
السـابقة بعيـًدا عـن املعلومـات الصعبـة، 
لتهيئة الذهن الكتسـاب املعـارف الجديدة.
• عـدم اإلكثـار مـن القوانـني واالجـراءات 
القلـق  ذلـك  يسـبب  ال  حتـى  الصارمـة، 

واملعلمـني. املدرسـة  وكـره  لألطفـال 
أزمـات  إدارة  املدرسـة  لـدى  يكـون  أن   •
ووضـع  املواقـف،  كافـة  يف  للتـرف 
االحتـامالت والحلـول الرسيعـة لهـا، مثل 
إصابـة بعـض األطفـال بحالـة هلـع، أو 

املواقـف. مـن  وغريهـا  الشـجار، 
األطفـال  لـدى  املخـاوف  تبقـى  لكـن 
امللتحقـني باملدرسـة ألول مـرة، وهنـا ال بد 

الخاصـة: التوصيـات  بعـض  مـن 
• عـدم معاملـة الطفـل بعصبية زائـدة أو 
تهديـده بالعقـاب إلجبـاره عـى الذهـاب 
إىل املدرسـة، ألن ذلـك يـزرع املخاوف يف 
أعـامق الطفـل، وهـذا سـيؤدي حتـاًم إىل 

للمدرسـة. فشـله وكرهه 
• ذهـاب الوالديـن أو أحدهـام مـع الطفـل 
إىل املدرسـة مـن أول يـوم ولعـدة أيـام، 
ويجلسـان معـه ثـم يتواريـان عـن نظره 
بعـض الوقـت، ثم يظهـرا بعد قليـل حتى 

ال يشـعر الطفـل بعـدم األمان.
• بـث الثقـة يف نفـس الطفل، بعـدم نقل 
مخـاوف األبويـن مـن ذهـاب ابنهـم إىل 
املدرسـة إىل دواخـل الطفل، مـام ينتج عنه 
رهاب من املدرسـة قد يسـتمر مـدة طويلة.

كيف يتم االستعداد البدني للعودة 
إلى المدرسة

مـن  األطفـال  السـتعداد  النصائـح  أهـم 

الناحيـة الجسـدية للعـودة إىل املدرسـة:
• النـوم مبكـرا واالسـتيقاظ مبكـرًا: يجب 
تعويـد األطفـال عى روتـني النـوم املبكر 
ليسـتطيعوا النـوم لسـاعات كافيـة، وهذا 
يسـاعدهم عـى الركيـز العقـيل، ويجعل 
الطفـل يسـتيقظ يف الصبـاح الباكر وهو 

نشـاطه. بكامل 
• تجنـب األجهزة اإللكرونية: يجب تخفيف 
ساعات اسـتخدام الهواتف الذكية واألجهزة 
واأللعـاب اإللكرونيـة والتلفـاز مـا أمكن، 

النوم وعـدم النظـر إليها يف فـرة ما قبل 
ألن اإلشـعاعات الصادرة عن 
شاشـاتها تؤثـر سـلبًا عى 

النوم.
بالنظافـة  االهتـامم   •
تعويـد  يجـب  الشـخصية: 
األطفال عـى كيفية تنظيف 
مسـاعدة  دون  أنفسـهم 
رضورة  مـع  اآلخريـن، 
األيـدي  بغسـل  االهتـامم 
وبعـد  قبـل  جيـد  بشـكل 
تناول الطعـام وبعد الخروج 

مـن املرحـاض وكذلك تنظيف 
لتجنـب  باسـتمرار  األسـنان 

لتسـوس. ا
• نوعيـة الغـذاء: االهتامم بوجبـة الفطور، 
والركيـز عـى األغذية واألطعمـة الصحية 
التي تسـاعد عـى منو العقل، مثـل الفواكه 
والشـوكوال السـوداء واملكـرسات واللحـوم 
واأللبـان  واألجبـان  والبيـض  والسـمك 

والعدس. والفـول 
• االهتـامم بالرياضـة: مامرسـة الرياضـة 
فالرياضـة  املـيش،  وخصوصـا  يوميًـا، 

تنشـط الـدورة الدموية و تزيد من نشـاط 
الذاكـرة وقوتها، وتحسـن مـن أداء الطالب 

وتركيزه.

"أخيًرا سأرتاح منكم وستبدأ المدرسة"

كيف نهيئ أطفالنا للعودة إلى الدراسة

https://www.enabbaladi.net/archives/603846
https://www.enabbaladi.net/archives/603930
https://www.enabbaladi.net/archives/603846
https://www.enabbaladi.net/archives/603930
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"ألن كالم القواميـس مـات، ألن كالم املكاتيـب مـات، ألن كالم 

الروايـات مـات، أريد اكتشـاف طريقة عشـق، أحبـك فيها بال 

كلامت". 

هـذه إحـدى قصائد ديـوان "كتاب الحب" للشـاعر السـوري 

الراحـل نـزار قبـاين، وهـي واحدة مـن 52 قصيدة منشـورة 

يف الديـوان عـى امتـداد نحـو 32 صفحـة فقط، مـا يوضح 

للقـارئ باألرقـام، قبـل أن يتنـاول الديـوان بـني يديـه، أن 

القصائـد قصرية، وشـديدة القـر أيًضا، فقبـاين يقّدم عر 

هـذا الديـوان محاولة لكتابة القصيـدة العربية بشـكل جديد، 

وفـق مـا ذكـره يف املقدمة. 

وخـالل الديـوان الذي قال عنه نزار "ها هو نشـيد إنشـادي"، 

حـاول الشـاعر تخليـص القصيـدة مـن الزوائـد البالغيـة، 

والتبذيـر يف اسـتعامل اللغة، يف سـبيل الوصول إىل "شـعر 

عـريب تكـون فيه مسـاحة الكلمـة مبسـاحة االنفعال". 

وهنا ينبـذ قباين القصيـدة الطويلة، ومييل الختصـار النص، 

رغـم وجـود نصـوص طويلـة كثـرية شـّكلت قبـل وبعـد 

"كتـاب الحـب" عمود نتاجـه الشـعري، لكن "كتـاب الحب" 

مييـل لتقديـم نص ميكـن حفظـه ككل، خفيف عى السـمع، 

قليـل الكلـامت، ويحمـل يف الوقت نفسـه صورته الشـعرية، 

وعواطفـه الخاصـة، طاملا أنه ال معايري تحكـم طول القصيدة، 

بعـد االتفـاق عى أن النـص املكتـوب قصيدة. 

"الشـعر خالصـة الخالصـة"، هكذا يعرّفه الشـاعر السـوري 

القصيـدة  عـن  الحـب"  "كتـاب  يف  دافـع  الـذي  الراحـل، 

القصـرية، مـن بـاب أنه "ليـس من وظيفـة الشـعر أن يرح 

كل يشء، ومبعنـى أدق أن يقتـل كل يشء". 

"عينـاك مثـل الليلـة املاطـرة، مراكبي غارقـة فيهـا، كتابايت 

منسـية فيهـا، إن املرايـا مـا لهـا ذاكرة". 

هـذا إيجاز آخر، ونـص كامل آخـر، بدأ وانتهى بحدود سـطر 

واحد، فالشـاعر يطـّور وفق رأيه أسـلوب مخاطبـة املحبوبة، 

باعتبـار أن النص الطويل الـذي كان يُلقى عـى األطالل ويف 

حـي املحبوبـة ال يتـالءم مـع روح العـر، يف إشـارة إىل أن 

الديـوان صدر عـام 1970، ما يعنـي أن التغيري الـذي تحّدث 

عنـه نـزار قباين مـى عليه أكـر من خمسـة عقود. 

ويف ذلـك الحـني الـذي مل ميتلـك بـه الحـب الوقـت لكتابـة 

املكاتيـب، ال بد مـن "األسـلوب الرقي يف مخاطبـة الحبيبة" 

وفـق رأي قباين، الـذي أكد أن "كتاب الحب" أتعبه واسـتهلكه 

وأنه اشـتغل عليه كام مل يشـتغل عـى أي كتاب صـدر له من 

 . قبل

"ألن حبـي لـك فـوق مسـتوى الـكالم، قـررت أن أسـكت، 

والسـالم". 

ال عناويـن إال عنـوان الديوان يف هذا الكتـاب، فحجم القصيدة 

ال يتطلـب ذلـك، والرقيـم يفـي بالغـرض، وعـى املسـتوى 

الغنـايئ، صـدرت أغنيـة للمطـرب العراقـي كاظـم السـاهر، 

اسـتعار خاللهـا مجموعـة مـن قصائد "كتـاب الحـب" التي 

لّحنهـا وجمعهـا يف عمـل غنـايئ واحـد مـن خمـس دقائق 

ونصـف، حمـل اسـم الديوان. 

نـزار قبـاين مـن مواليـد حـي مئذنـة الشـحم يف العاصمة 

السـورية دمشـق عام 1923، وتويف يف العاصمة الريطانية، 

لنـدن، عـام 1998، وبـني الزمانـني واملكانني تـرك قباين 36 

ديوانًـا مـن الشـعر، و12 كتابًـا يف النـر، منها كتـاب يروي 

سـريته الذاتية، ومرسحية بعنـوان "جمهورية جنونسـتان".

وعى امتداد هذا املشـوار الغني بالقصيـدة، والوطن وقضاياه 

عـى اتسـاعها، وحفـاظ املـرأة عـى مقعـد دائـم يف صـدر 

دواوينـه، حـاول الشـاعر يف زحمة الشـعر والسـفر أن يرك 

للقارئ قصيـدة تصلح أن تكون نشـيًدا نزاريًا يقوله ويحفظه 

ويشـعر بـه، ويف ختـام مقدمـة "كتـاب الحب"، يقـول نزار 

قبـاين "هذا هو نشـيد إنشـادي، أتركـه عى وسـائد املحبني، 

وأنسـحب". القنديل،  وأطفئ 

"كتاب الحب".. 
الديوان الذي أتعب نزار قباني

كتاب

سينما

الدراميـة  األعـامل  مـن  كبـرية  نسـبة  ُصممـت 
خـالل السـنوات األخـرية لعرضها خارج املوسـم 
تطـرح  املنصـات،  بوابـة  ومـن  الرمضـاين، 
موضوعـات بعيـدة عن واقـع الريحـة الكرى 
مـن املجتمع، وتغـرق يف فوىض الحركـة واإلثارة 
البريـة، إال أن املسلسـل املـري "60 دقيقـة" 

جـاء يف مسـار مختلـف. 
العمـل الـذي صـدر يف أيلـول مـن عـام 2021، 
ضمـن تسـع حلقـات، يعـرض إحدى املشـكالت 
التـي يعانيها املجتمـع املـري، ومجتمعات عدة 
أخرى عـى اختـالف املـكان، والضحيـة الكرى 

فيهـا هـي املرأة. 
والقضيـة أن "الدكتـور أدهـم"، طبيـب نفـي 
شـهري، تشـّكل عيادتـه قبلـة لكثري مـن املرىض 
واملريضـات اللـوايت يعانـني مشـكالت نفسـية 
ال يـردد الطبيـب يف اسـتخدامها سـالًحا ضـد 
القسـم  عـن  النظـر  بـرف  نفسـه،  املريـض 
املهنـي الـذي يسـبق مزاولـة املهنة، وحالـة الثقة 
التـي تتطلبهـا زيـارة عيـادة طبيـب نفـي، ثم 
الحديـث والبـوح مبا عـّز الحديث عنه أمـام أقرب 
املقربـني، كل ذلك ال يوليه الطبيـب أي اهتامم يف 

طريقـه نحـو اسـتغالل مرضاه. 
ومبـا أن زيـارة الطبيـب النفـي تـأيت مدفوعة 
بشـكوك املريض، وأسـئلة كثرية مل يجد أجوبتها، 
فـ"الطبيـب أدهـم" يفّصل األجوبـة والحجج ميا 
يناسـب ميولـه ورغباتـه، يف طريقـه للتحـرش 

واالعتـداء عـى مريضاته. 
العمل يبدأ بهدوء مصورًا جـو األرسة الدافئ، دون 
أن يغيـب عنه االضطـراب، حتى ترى "ياسـمني" 
زوجـة الطبيب، عر وسـائل التواصل االجتامعي، 
تسـجياًل مصـّورًا يظهـر مريضـة سـابقة لـدى 

االنتحار.  تحـاول  زوجها 
وبعـد فشـل املحاولـة، تنكـر الشـابة أنهـا زارت 
عيـادة الطبيـب مـن قبـل، كـام ينكر هو نفسـه 
اسـتيقظت  التـي  الزوجـة  شـكوك  لكـن  ذلـك، 
مشـحونة مبواقـف سـابقة وسـلوكيات زوجهـا 
عـن  منفـرد  بشـكل  للبحـث  دفعتهـا  معهـا، 
مجـرد  يشـّكل  الـذي  زوجهـا  عمـل  مالبسـات 
اتهامـه عيبًـا اجتامعيًـا، وتطـاواًل عـى صـورة 

الطبيـب الناجـح مـن قبـل أعـداء النجـاح. 

إىل جانـب الركيـز عى قضية التحـرش، وإقحام 
وسـائل التواصـل االجتامعـي بها لتحريـك الرأي 
العـام، مبا يشـّكك بجدوى املحكمـة والقضاء قبل 
تحويـل القضيـة إىل الـرأي العام، فالعمل يشـري 
بشـكل أو بآخر إىل القوة، ودور النفوذ والسـطوة 
االجتامعيـة والعلميـة، ال املاليـة أو األمنيـة فقط، 
يف تحريك آراء النـاس ومواقفهم وحالة التعاطف 
التـي تسـتند أحيانًـا إىل موقـع الجـاين وموقع 
الضحيـة، فالشـارع إىل حد بعيد يسـتبعد الخطأ 
عـن الطبيب، ويعصمـه عن النـزوة وحتى املرض 
والعقـد النفسـية، ويشـن هجوًمـا كاسـًحا عى 
مـن يتهمـه، وال سـيام إذا كان مـن مرضـاه، مـا 
يعني تشـكيًكا بسـالمة املريض وصحتـه العقلية 

والعاطفية. 
ويف الوقـت نفسـه، يوضـح "60 دقيقـة" الدور 
الـذي قامت بـه وسـائل التواصـل االجتامعي يف 
شـهرة ذوي مهـن مختلفـة خـارج اإلطـار الفني 
مثـاًل، كالطبيـب وأي صاحـب مهنة آخـر يقصده 
أبنـاء الطبقـة الراقيـة، مبـا سـيحوله بالرضورة 
ألحـد أفـراد النخبـة، ال يف الواقع فقـط، بل وعر 
اإلنرنـت، يف تعميـم عشـوايئ لحالـة النجومية 
التـي تشـّكل يف حالـة كهـذه ترويًجـا للطبيب، 
وخلـق حالـة ثقـة مبدئيـة قامئـة عـى نصيحة 

آخريـن بالتـداوي عـى يديه. 

وال  معاكـس،  باتجـاه  الحكايـة  العمـل  يـروي 
يفضـح النهايـة رغـم تقدميهـا عـى جرعات يف 
كل حلقـة، بدقائـق قليلـة تسـبق شـارة البدايـة، 
وصـواًل إىل الحلقـة األخـرية التي تقـّدم األجوبة 
تـورط  حـول  الجـدل  حالـة  وتحسـم  كاملـة، 
الطبيـب من عدمهـا، لرد املشـكلة وفـق قناعات 
علـامء نفسـيني كـر، منهـم سـيغموند فرويـد، 
إىل طفولـة الفـرد املبكـرة، التـي تعترهـا بعض 
املدارس النفسـية منجـم تفسـريات لالضطرابات 

التـي يعانيهـا الشـخص يف الحـارض رمبـا. 
60 دقيقـة هـي مدة جلسـة العـالج النفي التي 
يقدمهـا الطبيـب ملرضاه، وهـي املدة ذاتهـا التي 
يحـاول بها اإليقـاع بضحاياه بعـد أن يخلع وجه 
الطبيـب، معتمًدا عـى ضعف الضحيـة، وظرفها 
وصورتهـا االجتامعيـة حيًنـا، وخوفهـا وصمتها 
املضمـون، وقلـة حيلتهـا وضعـف حجتهـا أمام 
حجم اسـمه حيًنا آخـر، دون تـردد بفضح أرسار 

املريض الشـخصية إلسـكات اتهـام ما. 
املسلسـل من تأليف محمد هشـام عبيـة، وإخراج 
مريـم أحمـدي، وبطولة السـوري محمـود نر، 
الـذي يـؤدي دور "الدكتـور أدهـم"، إىل جانـب 
ياسـمني رئيس، وسوسـن بـدر، وشـريين رضا، 
منصـة  إنتـاج  مـن  وهـو  البنـوي،  وفاطمـة 

"شـاهد". 

يف  مختلفـة  مبجـاالت  الصناعـي  الـذكاء  دخـل 
والتطبيقيـة.  التشـكيلية  الفنـون  ومنهـا  الحيـاة، 
وعـى الرغـم مـن انتقـادات الفنانـني لدخوله هذا 
العـامل اإلبداعـي، بـدأت الرمجيات الذكيـة بحصد 

فنية. جوائـز 
ظهـر الـذكاء الصناعـي املولـد للصـور مـع بداية 
األلفيـة الثانيـة، لكـن أول أشـكاله ظهـر يف عـام 
سـمي  "جوجـل"  لركـة  مـروع  مـع   ،2015

.))DeepDream العميـق"  بـ"الحلـم 
مطـور املـروع، أليكسـاندر موردفينسـتف، بعد 
مشـاركة بعـض الصـور املنتجـة عـى اإلنرنـت، 
ورؤيـة ردود فعـل املسـتخدمني املتفاجئـة، طبـع 
بعض الصـور وجمعهـا يف معرض فنـي، ليصبح 
الـذكاء الصناعـي يف  أول معـرض فنـي لرسـوم 

ريخ. لتا ا
وتوجـد حاليًا ثالثة أنظمـة للـذكاء الصناعي املولد 
 "MidJourney" للصـور العالية الدقة، هي رشكـة
التـي يديرهـا الباحـث يف وكالـة "ناسـا" ديفيـد 

هولـز، وتطبيـق "DALL.E" التابع لركـة الذكاء 
الصناعـي "Open AI"، التـي أسسـها املليارديـر 
التابـع   "Imagen" ومـروع  ماسـك،  إيلـون 

لـ"جوجل".
وتعتـر تلك الرمجيـات يف مرحلـة التطوير، إذ مل 
يتوفـر أي منهـا لالسـتخدام العـام حتـى اآلن، يف 
حـني تتيـح "MidJourney" تجربة هـذه التقنية 

.)Discord( "عى منصـة "ديسـكورد

ويعتمـد مبدأ عمـل الرمجية بالنسـبة للمسـتخدم 
عى وصـف الصورة املـراد إنتاجهـا بالكلامت التي 
تصفهـا، وبرمجيًـا تُحفـظ العالقـة بـني الصـور 
والنـص املسـتخدم لوصفهـا، باسـتخدام ماليـني 
النـامذج الفنيـة املعروضـة للرمجية مـع الوصف.
أحـد  فـاز   ،"MidJourney" نظـام  وباسـتخدام 
املشـاركني باملركـز األول يف الفئـة الرقميـة خالل 
يف  األمريكيـة،  كولـورادو  بواليـة  فنـي  معـرض 
آب املـايض، عـن طريـق رسـمه املطبـوع واملنتـج 

باسـتخدام الـذكاء الصناعـي، وقد أسـامه "مرسح 
أوبـرا الفضـاء".

وبيعـت صـورة فنيـة مطبوعـة أُنشـئت بواسـطة 
 "Obvious" الـذكاء الصناعـي من قبـل مجموعـة
الفنيـة، التـي تتخذ مـن باريس مقـرًا لهـا، مقابل 
432 ألـف دوالر يف عـام 2018، وهـي عبـارة عن 

صـورة تقليديـة لرجـل مالمحـه ضبابية.
وتسـببت هـذه الرمجيـات يف إثـارة قلـق العديد 
مـن الفنانـني البـر بشـأن مسـتقبلهم، يف حـال 
اتجـه األشـخاص إلنشـاء اللوحـات بأنفسـهم عر 
الرمجيـات، كـام ناقشـوا "أخالقيات الفـن" الذي 

يُنشـأ بواسـطة الـذكاء الصناعي.
اسـتخدام  الفنانـني عـن  دافـع بعـض  يف حـني 
الـذكاء الصناعي، باعتبـاره أداة إلنشـاء قطع فنية، 
أو  كإنتـاج أي صـورة باسـتخدام "فوتوشـوب"، 
معالجـة الصـور الرقميـة األخرى، لكنه لـن يتفوق 
مطلوبًـا  يـزال  ال  الـذي  البـري،  اإلبـداع  عـى 

للتوصـل إىل أعـامل فنيـة تسـتحق الجوائـز.

"60 دقيقة".. 
قضايا اجتماعية حساسة تتجاوز التحرش

الذكاء الصناعي ينافس الفنانين ويثير قلقهم

رينيرا أمام العرش الحديدي بعد إعالنها ولية للعهد )أحد مشاهد العمل(

صورة فنية مطبوعة أنشئت بواسطة الذكاء اإلصطناعي 
بيعت مقابل 432 ألف دوالر عام 2018 - )نيويورك تايمز(

https://www.enabbaladi.net/archives/603823
https://www.enabbaladi.net/archives/603826
https://www.enabbaladi.net/archives/603868
https://www.enabbaladi.net/archives/603930
https://www.enabbaladi.net/archives/603868
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عروة قنواتي 

من حق كل متابعـي كرة القدم أال يقبلوا بحكم 
رسيع عىل جدوى منافسـة أنديتهم أو أي ناٍد كبري 

ومشـهور من الجولة األوىل يف دور املجموعات 
أو خـالل مرحلة الذهاب يف الدور األول.

قلب الطاوالت يف املشـهد األخري مل يكن يأيت 
مبحض املصادفة أو بالتفاصيل البسـيطة التي 

تُعـرف بها بطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن 
تسـتطيع أن ترسم مالمح املنافسة بشكل أويل، 

وتسـتطيع أيًضا أن تفهم نوع االستعداد ألي فريق 
مشـارك يف البطولة من املباراة األوىل.

أحيانًـا تكون الصافرة األوىل هي االختبار األخري 
لبعـض الالعبني واملدربني يف أنديتهم، وهذا ما 

حدث متاًما مع املدرب األملاين السـيد توماس 
توخيل، الذي أقيل بعد هزمية البلوز تشـيليس 

أمـام دينامو زغرب الكروايت بهدف دون رد.
ناهيـك عن أن األملاين الثاين يورغن كلوب قد دخل 
"فاصل الخطر" بعـد الهزمية الثقيلة أمام نابويل 

اإليطـايل برباعية مقابل هدف، ومن هنا يأيت أول 
التوقعات بأن تشـيليس وليفربول لن يكونا ضمن 

املنافسـني عىل النهايئ يف هذه النسخة، ولرمبا 
لـن يصل أي منهام ملربع الكبار.

أحكام أولية أيًضا تطال مسـتوى التنافس بني 
النجوم والهدافني يف البطولة بشـكل خاص 

وبتحطيم األرقام بشـكل عام، والواضح إىل اآلن 
أن التنافس بني ليفاندوفسـي من برشلونة 

وإيرلينغ هاالند من مانشسـرت سيتي سيكون 
بطعم آخر، واألقرب للواقع أيًضا أن اسـتمرار 

هاالند بالتسـجيل واإلبداع يف الغزارة التهديفية 
سـيهدد عرش ليونيل مييس وكريستيانو رونالدو 

قريًبا.
نظًرا إىل املواسـم األربعة املاضية، نجد أن فرصة 

دخـول فائز جديد إىل منصة دوري األبطال 
والئحـة رشف البطولة ما زالت قامئة، عىل الرغم 

من األداء غـري املقنع للفريق الفرنيس باريس 
سان جريمان أمام اليويف اإليطايل.

إال أن قامئة األسـامء والنجوم يف الفريق 
البارييس تطـرح إمكانية وصوله للنهايئ وفق 

املنطق، باإلضافة إىل نادي مانشسـرت سيتي 
الذي اسـتعرض يف جولته األوىل أمام إشبيلية 

اإلسـباين برباعية نظيفة، وال أعتقد أن غريهام 
يسـتطيع الدخول إىل قامئة التكهنات والتوقعات 

الذهبية. املنصة  إىل  بالصعود 
املنافسة الكالسـيكية وقدرة األندية الغائبة عن 
املنافسـة وحمل اللقب يف السنوات األخرية ما 

زالت أيًضا واردة بعودة برشـلونة اإلسباين، 
بعد أن هندس صفوفه مع السـيد تشايف بعديد 

الالعبـني والنجوم يف كل الخطوط، ومن 
الوارد أيًضـا أن يكون رقاًم صعًبا يف البطولة 

وإقصائياتهـا إىل جانب خصمه ريال مدريد بطل 
لقًبا. بـ14  املسابقة وسيدها 

كل املؤرشات البعيدة عن مقولة "ال مسـتحيل يف 
كرة القدم " تؤكد أن السـيتي والبايرن وباريس 

وبرشـلونة وريال مدريد، ولرمبا ليفربول إذا 
اسـتطاع أن يصحو مبكًرا، سيدخلون إىل قامئة 

املنافسني.
وأكاد أجـزم أن األندية اإليطالية لن يكون لها 

نصيب يف لقب هذا املوسـم وال األندية الربتغالية، 
ولن يكـون هناك أي مفاجآت من أندية مغمورة 

وال متوسـطة القوة منها، ولن تسمح األندية 
الكربى بهذه املغامرة يف موسـم أورويب تاريخي 

سـيكون بعد املونديال بطابع آخر مختلف عام 
قبله. 

جولة الشامبيونزليغ 
الكاشفة

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
أفقي

يعمل عمل االنسان يف الصناعة - . 1

خوف

عاصمة فنزويال - للنفي. 2

يجب . 3 عمل   - والراء  البيع  يف  أجادل 

القيام به

معتِد - جهاز لغزل النسيج. 4

جزيرة مرية يف البحر األحمر. 5

تحول اليشء من مادة طرية إىل ألياف. 6

حرف للداللة عى املعنى - تاجر الفراء. 7

عشبة طبية توصف للقحة. 8

ملتقى العصابة - تسبب بضعف السمع. 9

الستعامالت . 10 مرتبطة  عربات  مجموعة 

االنقل - مؤسسة إخبارية

عمودي
- حجر . 1 الفرس  ركوب  به عى  يستعان 

البناء

الصحراء . 2 مزروعة يف  مناطق  مجموعة 

- للنداء

3 . 300 تقفز  مؤذية  صغرية  مخلوقات 

ضعفا من طولها - ثعبان ضخم هارص

اللعب . 4 أوراق  من   - وارف  ارباع  ثالثة 

)الكوتشينة(

تسدان ونستغني عن اآلخرين - حرفان . 5

من نور

هّز . 6

أشكال وأمناط مخطوطة - هدم بشدة. 7

حرفان من صاغ - نبات يشبه الفجل. 8

بلد املليون شهيد - ثعبان شديد السمية. 9

10 .- النهرين  بني  ما   حضارة 

بنت النبي )ص(

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

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الالعب 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

الشـاب  القـدم  بـرز اسـم العـب كـرة 
اإليطـايل ينوما ديسـتيني أودوجي )19 
سـنة(، ضمن صفـوف نـادي أودينيزي 
اإليطـايل، كموهبـة صاعـدة ومرتقبـة، 
يف دوري الدرجـة األوىل )الكالتشـيو( 

. ليا يطا بإ
هوتسـبري  توتنهـام  نـادي  أعـار 
إىل  أودوجـي  الالعـب  اإلنجليـزي 
أودينيـزي اإليطـايل، بعد توقيـع عقده 
مـع توتنهـام ملـدة خمس سـنوات حتى 

.2 0 2 7
مببلـغ  الالعـب  عقـد  توتنهـام  ووقـع 
حسـب  يـورو،  مليـون   18 قيمتـه 
التقاريـر الصحفيـة، مـع وجـود بعض 
البنـود الخاصـة باملكافـآت والعائـدات، 
للفريـق  أُعـري  العقـد  إجـراء  وبعـد 

مبـارشة.  اإليطـايل 
ميتـاز الشـاب، الـذي يلعـب يف مركـز 
الظهري األيـرس املدافع، مبهـارات فردية 

يف الهجـوم، وهـي صفـة جيـدة متنح 
املـدرب خيـار االعتامد عـى الالعب يف 

أكـر مـن مركز.
سـجل الظهـري األيـرس، يف 26 مـن آب 
املـايض، هـدف االنتصـار عـى نـادي 
مونـزا، ضمن منافسـات الجولـة الثالثة 
من الـدوري اإليطايل، وعـاد يف الجولة 
الخامسـة ليفتتـح بوابة التسـجيل عى 
بالدقيقـة  مبكـر  بهـدف  رومـا  نـادي 
انتهـى  الـذي  اللقـاء  يف  الخامسـة 
برباعيـة نظيفـة ألودينيـزي، يف 4 من 

الحايل. أيلـول 
قويـة،  جسـدية  بنيـة  الالعـب  ميتلـك 
صفاتـه  أفضـل  وعـن  عاليـة،  ولياقـة 
يف أرض امللعـب، أوضـح الالعـب أنـه 
يحـب املراوغـة وميتلـك الرسعـة، وذلك 
 The Italian Football" عـر برنامـج

."Podcast
ومتنحـه اإلعـارة إىل نـادي أودينيـزي 

فرصة كبـرية لتطويـر وصقـل مهاراته 
ويثبـت  بقـوة  ليعـود  املوسـم،  لبقيـة 
حضوره يف تشـكيلة النـادي اإلنجليزي 

. م توتنها
بـدأ أودوجـي مسـريته الكرويـة بفريق 
هيـالس فريونا للفئـات السـنية، وظهر 
أول مـرة مع الفريق الثـاين عام 2020، 

وانتقل إىل الفريـق األول يف 2021.
وظهر مـع الفريـق يف 37 مبـاراة بكل 
أهـداف  خمسـة  وسـجل  املسـابقات، 

وصنـع ثـالث متريـرات حاسـمة.
شـارك مـع منتخـب إيطاليـا تحـت 21 
سـنة ألول مـرة يف أيلـول 2021، مـن 
خـالل مواجهة منتخب لوكسـمبورغ يف 

تصفيـات أمـم أوروبا.
يف  املولـود  الشـاب  الالعـب  وميتلـك 
مدينـة فريونـا اإليطاليـة، يف 28 من 
أربـع   ،2002 عـام  الثـاين  تريـن 

اآلزوري. مـع  دوليـة  مباريـات 

 عنب  بلدي - محمد النجار  

أبـرز  مـن  األوىل  الجـوالت  شـهدت 
الدوريـات األوروبية الكربى لكـرة القدم 
صدامـات بني عدد مـن األنديـة، وضعت 
بعضهـا يف أعـى سـلم الرتتيـب، وأبقت 
بعضهـا يف املراكـز املتوسـطة واألخرية، 
يف  ونّديـة  األداء  يف  مفاجـآت  وسـط 

. للعب ا
واإلسـباين  اإلنجليـزي  الـدوري  انطلـق 
املـايض،  آب  مطلـع  منـذ  واإليطـايل 
مبباريـات مثـرية ونتائج مفاجئـة، أبقت 
أندية قويـة وعريقة بعيدة عـن الصدارة، 
بعد ميض سـت جـوالت مـن اإلنجليزي، 
مـن  وأربعـة  اإليطـايل،  مـن  وخمسـة 

اإلسـباين.

آرسنال متصّدر.. ليفربول سابًعا
بعـد مـيض سـت جـوالت مـن الـدوري 
اإلنجليـزي )الربميريليج(، يتصـّدر نادي 
 15 برصيـد  الرتتيـب،  جـدول  آرسـنال 
نقطـة، بقيـادة املـدرب اإلسـباين ميـكل 
بخمـس  الفـوز  بعـد  جمعهـا  أرتيتـا، 

واحـدة. وهزميـة  مباريـات 

ويـأيت مانشسـرت سـيتي حامـل اللقـب 
نقطـة،   14 برصيـد  الثـاين،  املركـز  يف 
بقيادة املدرب اإلسـباين بيـب جوارديوال، 
جمعهـا من خـال الفوز بأربـع مباريات 

والتعـادل يف اثنتـني.
ويحتـل توتنهام هوتسـبري املركـز الثالث 
السـيتي، بقيـادة  بفـارق األهـداف عـن 
املـدرب اإليطـايل أنطونيو كونتـي، جمع 
نقاطه مـن أربع حـاالت فـوز وتعادلني.
يـأيت  األوىل،  الجـوالت  مفاجـأة  ويف 
نـادي برايتـون يف املركز الرابـع، برصيد 
يف  بالفـوز  نقاطـه  وجمـع  نقطـة،   13
أربـع مباريات وتعـادل واحد وخسـارة.
الهولنـدي تـني هـاغ،  املـدرب  وبقيـادة 
املركـز  يونايتـد  مانشسـرت  يحتـل 
مـن  جمعهـا  نقطـة،  بــ12  الخامـس 
أربعـة انتصـارات مقابل خسـارتني، يليه 
تشـيليس سادًسـا بعرش نقاط مـن ثاثة 

وخسـارتني. وتعـادل  انتصـارات 
وضمن مفاجآت الربميريليـج، بدأ ليفربول 
)وصيف املوسـم املـايض( متعـرًا بقيادة 
املـدرب األملـاين يورجـن كلـوب، ليحتـل 
املركـز السـابع برصيـد تسـع نقـاط مـن 

فوزيـن وثاثة تعـادالت وخسـارة.

البارسا يطارد الملكي
يتصـّدر ريـال مدريـد الدوري اإلسـباين 
)الليغـا( بالعامـة الكاملة بــ12 نقطة، 
بعد مـرور أربـع جـوالت بقيـادة املدرب 
وسـط  أنشـيلويت،  كارلـو  اإليطـايل 
األداء وعـدم  عديـدة بضعـف  انتقـادات 

اإلقنـاع.
للريـال،  التاريخـي  الخصـم  بـدوره، 
نحـو  زحفـه  برشـلونة  نـادي  يواصـل 
تشـايف  اإلسـباين  بقيـادة  الصـدارة 
هرينانديـز، باملركـز الثـاين برصيد عرش 
انتصـارات  ثاثـة  مـن  جمعهـا  نقـاط 

وتعـادل.
بعـد جملـة تعاقـدات وأداء الفـت يقدمه 
نادي البارسـا، ينتظر عشـاق كـرة القدم 
منافسـة قويـة عـى الـدوري اإلسـباين 

املوسـم. هذا 
ويـأيت يف املركـز الثالـث نـادي فياريال 
بعرش نقـاط متأخـرًا عن البارسـا بفارق 
األهداف، بقيـادة املدرب اإلسـباين أوناي 
إميـريي، ويعترب النـادي أحد املنافسـني 
عـى اللقـب واملزاحمـني لقطبـي الكـرة 

اإلسـبانية برشـلونة وريال.
نـادي  الرابـع  املركـز  صاحـب  وميلـك 

نقـاط مـن ثاثـة  بيتيـس تسـع  ريـال 
بقيـادة  واحـدة،  وخسـارة  انتصـارات 
املـدرب التشـييل مانويـل بيليغريني، أما 
فريـق أتلتيكـو مدريـد الذي أحـرز لقب 
نسـخة عـام -2020 2021، فجاء باملركز 
السـابع برصيـد سـبع نقاط، مـن حالتي 
فـوز وتعـادل وخسـارة، بقيـادة املدرب 

األرجنتينـي دييجـو سـيميوين.

نتائج مخّيبة لفرق الصدارة في 
"الكالتشيو" 

يف  الخامسـة  الجولـة  نهايـة  مـع 
أيلـول  مـن   5 يف  اإليطـايل،  الـدوري 
الحـايل، ال تـزال األنديـة املرشـحة لنيل 
اللقـب تتأرجح وسـط الرتتيـب متفاوتة 

والنتائـج. واملسـتوى  األداء  يف 
ويتصـّدر نـادي أتانتـا بقيـادة املدرب 
جـدول  جاسـبرييني  جيـان  اإليطـايل 
الرتتيـب برصيـد 13 نقطـة مـن أربـع 
مباريـات فوز وتعـادل واحـد، يليه يف 
برصيـد  نابـويل  نـادي  الثـاين  املركـز 
لوتشـيانو  مدربـه  بقيـادة  نقطـة،   11
مباريـات  ثـاث  يف  فـاز  سـباليتي، 

مرتـني. وتعـادل 

اللقـب  حامـل  ميـان  يس  إي  وحـل 
بــ11  ثالثًـا  بيـويل  بقيـادة سـتيفانو 
نقطة، بفـارق األهداف عـن نابويل، يف 
حـني حقـق نـادي أودينيـزي مفاجـأة 
بتصـّدره باملركـز الرابـع برصيـد عـرش 
مـن  كل  عـن  األهـداف  بفـارق  نقـاط 

السـادس. وتورينـو  الخامـس  رومـا 
أندريـا  املـدرب  أودينيـزي  ويقـود 
سـوتيل، ويقـود نـادي العاصمـة روما 
مورينيـو  جوزيـه  الربتغـايل  املـدرب 
املرشـح كأقـوى املنافسـني عـى اللقب.
املركـز  يف  يوفنتـوس  نـادي  ويقبـع 
السـابع برصيـد تسـع نقـاط، ويسـعى 
أليغـري  مدربـه اإليطـايل ماسـيمليانو 
إىل سـكة  والعـودة  املسـار،  لتصحيـح 

املقبلـة. الجـوالت  يف  الصـدارة 

وصيـف  ميـان  إنـرت  نـادي  وجـود 
الثامـن  املركـز  يف  املـايض  املوسـم 
أكـرب  إحـدى  نقـاط،  تسـع  برصيـد 
الـدوري  األوىل يف  الجـوالت  مفاجـآت 
عـام  الـدوري  بطـل  وهـو  اإليطـايل، 
حاليًـا  ويقـوده   ،2022  2020-

إنزاحـي. سـيموين  اإليطـايل 

ديستيني أودوجي.. 
موهبة إيطالية صاعدة في "الكالتشيو"

"الكالتشيو" و"الليغا" و"البريميرليج".. 
صراعات ومفاجآت الجوالت األولى

فرحة العبي ريال مدريد بالفوز على ريال بيتيس - 3 أيلول 2022 

https://www.enabbaladi.net/archives/603857
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كتب الصحفي اللبناين إلياس خوري مقالة 
يف "القدس العريب"، احتج فيها عىل تعرض 

رضيح املفكر طه حسـني للهدم، بذريعة توسيع 
الطريق املتاخم للَقَرافة )املقربة(، وإنشاء 

محور مروري، وقد ضّمن مقالته خربًا مفاُده 
أن فرنسـا أبدت استعدادها الستقبال رفات هذا 

املفكر الكبري، ودفنه يف رضيح يليق به.
ال يوجد ما مينع من افرتاض سـوء النية بالجهة 

التي ستزيل رضيح طه حسني، ولكن ُحسن 
النية، أيًضا، غري مسـتبعد، فرمبا كان واضعو 

مخطـط إزالة الَقَرافة ال يهتمون لنوعية األموات 
املضطجعني فيها، يعني عميد أدب عريب، شـعر 
جاهيل، ال فرق، أو رمبا كانوا متأثرين بفلسـفة 

أيب العـالء املعري التي لخصها يف قصيدته 
"غـري مجد يف ملتي واعتقادي"، قائاًل إن رفات 

عبـاد الله ما فتئت ترتاكم تحت األرض، ميت 
عىل ميت، منذ آالف السـنني، وتتحلل، وتندمج 

مع الرتاب، حتى ليخال املرُء أديم األرض 
مصنوًعا من أجساد البرش.  

مـن الحكايات الفكاهية التي كنا نتداولها، 
أيام شبابنا، أن العم أبا عوضني، حرضه 

املـوت، ومعلوٌم أن َمن يبلغ لحظة املوت يصبح 
فيلسوًفا حكياًم، لذا استدعى أوالده، وقال 
مخاطًبا كبريَهم: يا ابني يا عوضني، رشب 

املَملّيسـة بعد وجبتني، مثل قراءة دستويفسي 
بعد طه حسني! 

ومـع أن بعض الناس ضحكوا للنكتة، وآخرين 
اعتربوها "بايخة"، إال أنها، كام أرى، تنطوي 

عىل تقدير للمفكر التنويري طه حسني، 
فاملرحوم أبو عوضني فّضله عىل مؤلف 

"اإلخوة كارامازف" شخصًيا، ووالله معه حق، 
فطه حسـني مل يسبق عرصه فقط، بل سبق 

عرصنا نحن الذين جئنا بعده مبئة سـنة، فنحن 
أثبتنـا له وللتاريخ، بتفكرينا وأفعالنا، أننا 

نتطور برسعة، ولكن "أنرييه"! 
يأخذنا هذا االستنتاج إىل حكاية أخرى، وهي 

أن الجهات املختصة يف سوريا املناضلة، 
َعّينت إلحدى املؤسسات الثقافية يف إحدى 

املحافظات الكربى مديًرا، اسمه حسني طه، 
وكان رجـاًل ضحل الثقافة، ضعيف الهمة، بطيء 
البديهة، جبانًا، أول يشء يفعله عندما يسـتيقظ 

يف الصبـاح، وقبل أن يتناول فنجان القهوة 
)أو رمبا كأس املليسـة(، أن يستمع إىل نرشة 

األخبار، من اإلذاعة السورية حرًصا، ويقرأ 
كل الصحـف واملجالت املتاحة، مبا فيها مجلة 

"الحرفيني"، ومجلة "الطليعي"، وصحيفة 
"الجامهري"، ويراجع بضع الصفحات من 
كراس املنطلقات النظرية لحزب "البعث"، 

ومنهاج التثقيف الحزيب، خشـية أن يزل لسانه 
يف أثناء الدوام، أو يصدر عنه ترصف، أو 

ترصيح أعوج، يجعل الجهات املختصة تغضب 
منه، وتطلب منه ترك رئاسـة هذه املؤسسة، 

والتفـرغ لحب الوطن املعطاء. وبناء عىل هذا، 
أطلق أحُد املثقفني السـوريني حكمة ال تقل 

بالغـة عن حكمة أيب عوضني، إذ قال: إن عرص 
النهضة العربية قد بدأ مع طه حسـني وانتهى 

مع حسني طه!  
ومـن عالئم تقدمنا برسعة، نحن أبناء القرن 

الــ21، باتجاه "أنرييه"، هو أن مثقًفا مناضاًل، 
كنا نظن أنه سـيكون من كبار التنويريني، 

شاهد الصور التي نرشتها وكالة الفضاء 
"ناسا"، فجلس يتمسخر عليها، ويقول بأن 
العلم شـغلة فاضية، ونحن، أبناء هذه األمة 

الذاهبـة نحو االنقراض، ال ينفعنا يشء مثلام 
ينفعنا الجهل، وتبني الغيبيات!

"حسين طه" 
ونهاية عصر النهضة
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عنب بلدي - خاص

"ال شـغلها دائـم وال فيهـا راتـب منيـح"، بهـذه 
الكلـامت اختـر وائـل دقـو )26 عاًمـا(، أحـد 
شـبان مدينة داريا بريف دمشـق، أسـباب عزوفه 

عـن مهنـة نجـارة املوبيليـا يف تركيا.
بورصـة  مدينـة  يف  يقيـم  الـذي  الشـاب  تـرك 
منـذ  يزاولهـا  التـي  املهنـة  يف  العمـل  الركيـة، 
صغره، واشـتهرت بها مدينته، لعدم اسـتمراريتها 
عـى مدار العـام وقلـة مردودهـا املـادي، متجًها 
إىل تنجيـد املفروشـات، عـى اعتبارهـا مهنـة ال 
تنقطـع، ودخلهـا الشـهري مرتفع، قياًسـا بدخله 

يف نجـارة املوبيليـا.
وتحظـى مهنة النجارة بانتشـار واسـع يف داريا، 
الذيـن هجـروا مـن مدينتهـم  أهلهـا  وصاحبـت 
كل  إىل  املاضيـة  العـر  السـنوات  مـدار  عـى 
مـكان ذهبـوا إليـه، إذ تعتـر مـن املهـن املوروثة 
لسـكانها، ومصـدر دخـل لعديـد مـن عائالتهـا.

المردود مقابل مهن أخرى
ال  الركيـة  بورصـة  يف  النجـارة  مهنـة  انتشـار 
يعنـي أنهـا أفضل املهن مـن حيث املـردود املادي، 
بحسـب الشـاب، الـذي أوضـح لعنـب بلـدي أن 
رواجهـا يف املدينـة يعود لكـرة األشـجار وأنواع 

املختلفة. األخشـاب 
الطلـب  ينخفـض  الشـتاء،  فصـل  قـدوم  ومـع 
ويفـر سـوق العمـل يف النجـارة، ويفقـد العديد 
مـن عاميل املهنة عملهم، بحسـب الشـاب، مشـريًا 
الذيـن  األشـخاص  مـن  بالعديـد  معرفتـه  إىل 
يتقنـون ويحرفـون املهنة، لكنهـم ال يعملون بها، 
ويتجهـون إىل مهـن أخـرى كالحـدادة والتنجيـد 

. وغريها
القـدرة عـى  التـي تحتـاج إىل  املهنـة  ال تخلـو 
مـن  التصميـم  واحرافيـة  واإلبـداع  االبتـكار 
األخطـار، فاسـتخدام األدوات الحـادة فيها يجعل 
عاملهـا معرضـني للخطـورة، وقلـام تجـد شـابًا 
يعمـل بهـا دون أن يكـون قـد تعـرّض إلصابـات 

جسـدية خـالل عملـه.
شـاب آخر يدعـى إسـامعيل )29 عاًمـا(، وهو من 
أبنـاء مدينـة داريـا، ال يـزال يعمل بشـكل متقطع 
رفاقـه  مـع  األبـواب  وتركيـب  النجـارة  مبهنـة 
وأصحـاب الورش املنتـرة يف مدينة إسـطنبول، 
توصيـل  بخدمـة  للعمـل  الشـاب  لجـوء  رغـم 
أساسـية ومصـدر  كمهنـة  )دليفـري(  الطلبـات 

له. ثابـت  دخـل 
أوضـح الشـاب لعنـب بلـدي، أن املـردود املادي 
ملهنـة النجـارة جيـد ألصحـاب الورشـات، لكنـه 
غـري مجـٍز للعامل، فاملهنـة تحتـاج إىل رأس مال 
كبـري، مشـريًا إىل أنه تـرك فيهـا لغـالء معداتها 
العـامل  لنقـل  سـيارات  كوجـود  ومتطلباتهـا، 
يف  املشـاريع  بعـض  تنجـز  عندمـا  واألخشـاب 

السـكنية. املجمعـات 
ومنـذ خروجـه مـن مدينـة داريـا عـام 2016، 
ورشـة  يف  وعمـل  تركيـا،  إىل  إسـامعيل  دخـل 
نجـارة مبنطقـة أسـنيورت يف اسـطنبول، لكنـه 
فوجـئ بالجهـد والضغـط امللقـى عـى العامـل، 
فمهنـة اإلبداع، كـام وصفهـا، ال يجـب أن تحّول 

"عتّـال". إىل  الشـخص 
يفـرض صاحب الورشـة التي عمل بها إسـامعيل، 
األبـواب  مئـات  ونقـل  تحميـل  العـامل  عـى 
دون  سـكنية،  مجمعـات  إىل  وغريهـا  والنوافـذ 
االسـتعانة بعـامل نقـل متخصصني، األمـر الذي 
يرهـق العامـل، ويبعـده عـن الحرفيـة واإلبداع.
أخطـار املهنـة الجسـدية تركـت أثرها يف جسـد 
أصابعـه خـالل قـص  أحـد  فقـد  إذ  إسـامعيل، 
ونـر األخشـاب، باإلضافـة إىل إصابـة أخـرى 

أفقدتـه جـزًءا مـن أصابـع يـده الثانيـة.
الفاتـح،  منطقـة  يف  القاطـن  الشـاب  يـزور 
وسـط اسـطنبول، رفاقـه يف املهنـة مـن مدينـة 
داريـا، مشـريًا إىل توّجـه معظمهـم ملهـن أخرى 
امليـاه، وخدمـة  كالخياطـة ومتديـدات شـبكات 

وغريهـا. الطلبـات  توصيـل 

حاضرة رغم الركود  
عـزوف بعـض املهـرة عـن نجـارة املوبيليـا، ال 
ورشـات  تنتـر  إذ  اندثـرت،  املهنـة  أن  يعنـي 
النجـارة يف العديـد مـن الواليات الركيـة، ومنها 

مـا هـو متخصـص بإنتـاج معـني، كتجهيـزات 
غـرف الزفـاف أو غـرف املطابـخ وغريهـا.

"رائحـة الخشـب الخـام، الحفـر عليـه، تطويعه 
وتحويلـه إىل قطـع ومصنوعات مختلفـة"، مهنة 
يحبهـا عـالء )31 عاًمـا(، وهـو صاحـب ورشـة 
نجـارة موبيليـا يف منطقـة أسـنيورت، ويـر 

عـى العمـل بهـا رغـم الصعوبات.
أوضـح عـالء لعنـب بلـدي، أنـه واجـه العديـد 
مـن الصعوبـات يف بدايـة عمله يف املهنـة، لكنه 
مسـتمر بهـا إىل جانب رشيكه مهنـد )32 عاًما(.

مل يكـن فتـح الورشـة أمرًا سـهاًل، فعـدم وجود 
شـبكة مـن العمـالء والزبائـن، وغـالء وارتفـاع 
أسـعار املعـّدات املطلوبـة، كانـت أبـرز العقبات 
التـي اعرضـت بدايـة عمـل الشـابني املنحدرين 

داريا. مـن 
اسـتأجر عـالء محـاًل مـع أدوات املهنة، ما سـّهل 
عليـه عناء البحث عـن أدوات جديـدة وخّفف عنه 
التكاليـف، باإلضافـة إىل امتالكـه سـيارة تخدم 
مهنتـه وتخفـف عليه أجـور النقـل واملواصالت، 
وتعطيـه خيـار املوافقـة عـى عـروض عمل يف 

حـال كان مـكان العمـل بعيًدا.
الزم الشـابان الصـر واالنتظـار بدايـة عملهـام، 
صـورة  إعطـاء  اسـتطاعا  الوقـت  مـرور  ومـع 
عملهـام،  عـن  املجمعـات  ومتعهـدي  للزبائـن 
وسـعيهام لـرك بصمـة إبـداع، مسـتفيدين مـن 

املراكمـة. الخـرة 

ويشـهد السـوق، بحسـب عالء، حالة مـن الفتور 
ال  الورشـة  يف  العمـل  لكـن  أحيانًـا،  والركـود 
ينقطـع، كـون الشـابني يتقنان العمـل يف جميع 
مـن  باألخشـاب،  املتعلقـة  األثـاث  مسـتلزمات 
غرف نـوم وموديـالت أبـواب ومكاتـب ومطابخ 

. غريها و

وتنشـط يف تركيـا العديـد مـن الـورش واملهـن 
والـركات التـي نقلـت ثقافة الشـعب السـوري 
ووضعـت  الـريك،  الشـارع  إىل  وموروثـه 

القطاعـات. عديـد  يف  بصمتهـا 

موبيليا داريا اليوم؟
ومسـتودعات خشـب  ورشـات  تاركـني خلفهـم 
مدمـرة ومحروقة، نقـل نجارو داريـا مهنتهم إىل 
مـدن ودول النـزوح منـذ تهجريهم، أواخـر العام 
2012، وتسـليم املدينـة نهائيًـا للنظام السـوري 
فصائـل  عـن  ممثلـة  لجنـة  توصلـت  أن  بعـد 
وفعاليـات املدينـة معـه إىل اتفاق يقـي بإفراغ 

.2016 املدينـة يف آب 
وانخفضت أعـداد الورش والعامل وصـاالت البيع 
يف املدينـة التـي شـهدت سـنوات مـن الحصـار 
والقصـف، بعـد أن كانـت بعـض الـورش تصّدر 
ومنطقـة  السـورية  املحافظـات  إىل  منتجاتهـا 

لجزيرة. ا
يف حـني تـرّوج وسـائل إعـالم النظام السـوري 
إىل انتعـاش يف الصناعـات الحرفيـة يف مناطـق 
سـيطرة النظـام، ومنهـا مدينـة داريـا، وقالـت 
جريـدة "البعـث" الحكميـة يف آذار املـايض، إن 
الصناعـات الحرفيـة تشـهد عـودة متسـارعة يف 

ريـف دمشـق وخصوًصـا مدينـة داريا.
املجلـس  رئيـس  عـن  نقـاًل  الجريـدة  وذكـرت 
املحـيل، مـروان عبيـد، أن عـدد الـورش العاملـة 
يف املدينـة وصل إىل 100 ورشـة حـدادة، و100 

ورشـة نجـارة وأملنيـوم، و70 محـاًل.
باملوبيليـا  تداريـا تضـم سـوقًا خاًصـا  وكانـت 
وأكـر مـن 2500   ورشـة لتصنيع املفروشـات، 
وفـق إحصائيـة نرتهـا صحيفـة "البعـث" عام 
2005 عـى لسـان رئيـس بلديـة داريا السـابق، 

رشبجي. مظهـر  محمـد 
وانترت الورشـات يف "الحـارة القبلية" )جنوب 
داريا( وشـارع "الثـورة" الذي يصل بني قسـمي 
ويعـد  وتفرعاتـه،  والشـاميل  الجنـويب  املدينـة 

سـوق املوبيليا األكـر واألشـهر يف املدينة.
تواصلـت  لتجـار  سـابقة  شـهادات  وبحسـب 
معهـم عنـب بلـدي، زاد عـدد الورش يف سـنوات 
مـا قبـل 2011، ال سـيام يف مناطـق املخالفـات 
عـى أطـراف املدينـة، ويقـدر بعض تجـار لوازم 
حرفـة  يف  العاملـني  بـأن  داريـا  يف  النجاريـن 
النجـارة يف املدينـة زاد عددهـم عـن عـرة آالف 

نجارو موبيليا "ديارنة" يتعثرون في تركيا 
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