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فصيل يخرج مهجرين 
يسكنون الفوعة وكفريا

"الكابتن ماجد" 
يغزو جامعة "البعث" 

04تقارير مراسلين

منيذ أوائيل أيليول امليايض، شيهد مسيار الهجرة غير الرشعية 
منعطًفا غر مسيبوق مين الجانب اليريك، يف معاملة الالجئني 
السياعني للوصول إىل أوروبيا برًا عرب الخط الحيدودي الفاصل 

ميع اليونان.
تزامين ذلك مع إطالق دعيوات لتنظيم حملة هجيرة جامعية إىل 
أوروبيا حملت اسيم "قافلة النور"، أنشيأ القامئيون عليها غرف 
"تلجيرام" ضميت قرابة اليي85 أليف عضو، بهدف حشيد أكرب 

عدد من السيوريني الراغبيني يف الخروج مين تركيا.
ورغيم أن هيذه الحملية بياءت بالفشيل، عيادت بنتائيج سيلبية، 
انعكسيت عىل عميوم الالجئني يف محياوالت الهجرة التيي أعقبتها، 

وسيط موجية هجيرة كبيرة مين تركييا إىل أوروبا...

التصّحر يضرب الحسكة 
ويدّمر محمية "عبد العزيز" 

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

في اعزاز.. نفايات يجمعها 
أطفال ويصّدرها تجار 

إلى تركيا

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

ثالثة تيارات 
تفكك مشروع 

"أحرار الشام"

19رياضة
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أخبار سورياأخبار سوريا

الجرعتلي  بلدي - خالد  عنب 

الشيام  أحيرار  "حركية  أعلنيت 
مين  أجيزاء  يف  املنتيرشة  اإلسيالمية"، 
رييف حليب الشياميل وإدلب، عين عزل 
قائدهيا عامير الشييخ ومجليس قيادتها 

عنهيم. بيدالء  وتعييني  بالكاميل، 
وتضّمين بييان نيرشه معيرف الحركية 
عيرب “تلجيرام” )شيائع االسيتخدام يف 
الثياين  ترشيين  مين   8 يف  املنطقية(، 
الحيايل، قيرار تعييني يوسيف الحموي 
امللقيب بي"أبيو سيليامن" قائيًدا عاًميا 

للحركية.
ويعتيرب الحميوي أحد مؤسيي الحركة 
برفقية قيادييهيا الذيين قُتليوا بانفجار 

ال ييزال مجهول السيبب عيام 2014.
الحركية  عيزم  إىل  البييان  وأشيار 
التواصيل ميع مين وصفهيم بي"أبنياء 
الحركية"، للعميل عيىل تشيكيل مجلس 
الحركية،  ميثياق  وفيق  جدييد،  قييادة 
قبيل  "ميا  فيرة  إىل  األميور  وعيودة 

االنقيالب".
أكيرب  مين  مجموعية  أسيامء  ووردت 

ألويية وتشيكيالت الحركة، مثيل: “لواء 
“قيوات  خطياب”،  ”ليواء  اإلمييان”، 
“ليواء  العادييات”،  ليواء  يف  النخبية 

الحميزة”. ”كتيبية  الشيام”، 

بعضها تعزل  قيادات 
اإلعيالن األخير عن عيزل قائيد الحركة، 
سيبقه إعيالن تييار يف "حركية أحيرار 
سيتة  مين  يتيربأ  اإلسيالمية"  الشيام 
عيزز  ميا  فيهيا،  سيابقني  قيادييني 
بيدأ  قيد  كان  اليذي  الداخيي  الخيالف 
"أحيرار  يف  القيرار  صّنياع  بأروقية 
الشيام" قبل عيدة سينوات، وحّولها بعد 
أن كانيت مين أكيرب فصائيل املعارضة، 
إىل تييارات يقتير تأثرهيا عيىل دعم 
أصحياب النفيوذ شيامل غريب سيوريا.
مين  منهيم  قيادييني،  أقيى  اإلعيالن 
العيام  القائيد  منصيب  وتيوىل  سيبق 
للحركية سيابًقا، وهيم جابر عي باشيا، 
وعيي العمير، ومهند امليري، ومحمد 
ربييع الصفيدي، و"أبو حييدرة الرقة"، 

أنس. أبيو  وخاليد 
وميا لبيث أن صيدر إعيالن التيربؤ من 

القيادييني السيابقني يف الحركية، حتى 
لي"أحيرار  السيابق  العيام  القائيد  رد 
عيرب  باشيا،  عيي  جابير  الشيام"، 
"تلجيرام"، ببييان قيال فييه، إن التربؤ 
مين القيادييني صيادر عن الفيرع الذي 
"أحيرار  مين  صوفيان  حسين  يدييره 

الحركية. وأنيه ال ميثّيل  الشيام"، 
الخيالف الحايل الذي طفا عىل السيطح 
يف الحركية لييس جدييًدا، إمنيا تعيود 
جيذوره إىل أكير مين عاميني، عندميا 
كانيت  التيي  الحركية  ألويية  انقسيمت 
املعارضية  فصائيل  أكيرب  مين  تعتيرب 
املسيلحة قبيل عيام 2017، عيىل خلفية 
ضيد  الشيام"  تحريير  "هيئية  هجيوم 
الحركية، اليذي قّسيم ألويتهيا إىل مؤيد 

لي"الهيئية". ومعيارض 

النهاية بداية 
التيي  الشيام"  "تحريير  غيرار  عيىل 
عيىل  التنظيميي  الطابيع  يطغيى 
أحيرار  "حركية  كانيت  مفاصلهيا، 

تنظيياًم  الفصائيل  أكير  أحيد  الشيام" 
شيامل غريب سيوريا، وضّميت يف أوج 
قوتهيا عيام 2015 أكير مين 20 أليف 
قيادييون  قاليه  ميا  بحسيب  مقاتيل، 
بليدي. لعنيب  الحركية  يف  سيابقون 

التنظييم اتضحيت هشاشيته ميع هجوم 
"بياب  معيرب  عيىل  الشيام"  "تحريير 
تدييره "أحيرار  كانيت  اليذي  الهيوى" 
الشيام" عيىل الحيدود مع تركييا، وكان 
إذ  لتمويلهيا،  أساسييًا  مصيدًرا  يعتيرب 
انقسيمت فصائلهيا بيني محايد ورافض 
لقتيال "تحريير الشيام"، فييام اعتيزل 

القتال. آخير  قسيم 
بهدنية  العسيكرية  العملييات  وانتهيت 
قضيت بوقيف إطيالق النيار، وتشيكيل 
للتحريير"،  الوطنيية  "الجبهية  فصييل 
ميع  عيامده  الشيام"  "أحيرار  مثلّيت 
وهاجمتهيا  سيبق  أخيرى  فصائيل 

املنطقية. يف  الشيام"  "تحريير 
متيوز  مين   21 يف  “الهيئية”،  وبيدأت 
2017، محياوالت التقيدم نحيو "بياب 

مناطيق  ضمين  كان  اليذي  الهيوى"، 
رفيض  بعيد  الشيام"،  "أحيرار  نفيوذ 
الشيام" مبيادرة مين طيرف  "تحريير 
"أحيرار الشيام"، دعيت لوضيع "رؤية 
خاللهيا  مين  تراعيي  وشياملة،  ملزمية 
والعسيكرية  السياسيية  الحقيوق 

جميًعيا". لألطيراف  واملدنيية 

مقّسمة تيارات 
تضيم  الشيام"  أحيرار  "حركية  كانيت 
كان  بينيام  عدييدة،  وفصائيل  ألويية 
الطابيع  تشيكيالتها  عيىل  يطغيى 
املناطقيي، إذ كان "ليواء اإلميان" يضم 
أغلبيتهيم  مقاتيل،  آالف  ثالثية  نحيو 
العظميى مين أبنياء مدينة حيامة، وهو 

الحركية. ألويية  أكيرب  أحيد 
معظمهيم  مقاتليون  يشيّكل  كان  بينيام 
مين أبنياء محافظية إدلب "ليواء بدر"، 

وهيو أكيرب ليواء يف الحركة.
"املهاجيرون  ليواء  جميع  حيني  يف 
واألنصيار" مقاتليني مين أبنياء منطقة 

عنب بلدي - محمد فنصة

اإلرسائييي  القصيف  عملييات  تكيررت 
لقواتهيا  مقيار  إييران  تتخذهيا  ملواقيع 
دمشيق  يف  لهيا،  تابعية  مليليشييا  أو 
ومحيطهيا، منهيا مواقيع عسيكرية تتبع 
مشيتبه  منشيآت  أو  النظيام،  لقيوات 
بتطويرهيا أسيلحة أو احتوائهيا مخيازن 

. لألسيلحة
وبعد هيدوء نسيبي دام ألكر من شيهر، 
دمشيق  يف  مناطيق  إرسائييل  قصفيت 
وريفها ثيالث مرات خالل أسيبوع واحد، 
أوالهيا يف وقيت متأخير مين مسياء 21 
مين ترشيين األول امليايض، واسيتهدفت 
مواقيع برييف دمشيق الغيريب، اتضيح 
الحًقيا أنهيا طاليت راداًرا تابًعيا ملنظومة 
الدفياع الجوي السيورية، وميدرج مطار 

"الدميياس" العسيكري.
وجياءت الرضبية الثانيية خيالل النهار، 
عىل غر العيادة، بعد يوميني من األوىل، 
بجيروح،  عسيكري  إصابية  إىل  وأدت 
واسيتهدفت  الرسيمي،  اإلعيالم  بحسيب 

بعيض النقياط يف محييط دمشيق.
يف  الثالثية،  اإلرسائيليية  الرضبية  أميا 
فقيد  امليايض،  األول  ترشيين  مين   27
"أسيلحة  يحتيوي  موقًعيا  اسيتهدفت 

متطيورة" مبنطقية البحدلية يف السييدة 
زينيب جنيويب العاصمية، بحسيب مركز 

لألبحياث. اإلرسائييي  "أمليا" 
وميع ارتفاع وتيرة هيذه االسيتهدافات، 
والركييز عيىل العاصمية ومحيطها، أثر 
الوتيرة،  اشيتداد  تسياؤل حيول سيبب 
يف ظيل حدييث مسيؤولني إرسائيلييني 
التحتيية  البنيية  %90 مين  عين تدمير 
العسيكرية اإليرانيية يف سيوريا، وتركيز 

نشياط إييران عيىل املنطقية الجنوبيية.

هل ُدمرت %90 من المواقع اإليرانية
الدفياع  وزارة  يف  مسيؤولون  زعيم 
اإلرسائيليية  القيوات  أن  اإلرسائيليية، 
دميرت نحيو %90 مين البنيية التحتيية 

سيوريا. يف  اإليرانيية  العسيكرية 
تحيدد  مل  الذيين  املسيؤولون،  وقيال 
هويتهيم، لصحيفة "جروزاليم بوسيت" 
الييوم  يف  نُيرش  تقريير  يف  العربيية، 
اليذي تيال الرضبية األوىل بعيد التوقف 
"نجحيت"  إرسائييل  إن  اإلرسائييي، 
خيالل السينوات األخرة بالحيد من قدرة 
إييران عيىل نقيل األسيلحة إىل سيوريا، 
وتصنيعها عيىل أراضيهيا، وإقامة قاعدة 

فيهيا ميع امليليشييات املواليية لهيا.
اإلييراين  الشيأن  يف  والباحيث  الكاتيب 

إن  بليدي،  لعنيب  قيال  قيدور،  ضيياء 
"مباليغ"  اإلرسائيليية  التريحيات 
فيهيا، واسيتدل عيىل ذليك باسيتمرار 

الغيارات.
معرفية  ميكين  ال  أنيه  قيدور  ويعتقيد 
نسيبة تدمر البنيية التحتية العسيكرية 
اإليرانية يف سيوريا، بسيبب إعادة بناء 

املسيتهدفة. مواقعهم  اإليرانييني 
بينيام ييرى الباحيث املختيص بالشيأن 
اإلييراين مصطفى النعيمي، أن النسيبة 
التي أفاد بهيا املسيؤولون اإلرسائيليون 
عيىل  ييدل  ميا  وهيو  "صحيحية"، 
شيهر،  مين  ألكير  الرضبيات  توقيف 
بعيد القصيف اليذي اسيتهدف مطاري 
وفيق  الدولييني،  و"حليب"  "دمشيق" 

حدييث الباحيث لعنيب بليدي.
اإلرسائييي  القصيف  داللية  وعين 
النيادر خيالل النهيار، أوضيح النعيمي 
عيىل  تعتميد  اإلرسائيليية  الغيارات  أن 
االسيتخبارايت  الرصيد  اسيراتيجية 
والعميالء امليدانييني، وتقاطع املعلومات 
اليواردة من األقيامر الصناعيية، ورصد 
الجويية  املالحية  خطيوط  حركية 
للطائيرات اإليرانيية والسيورية القادمة 

مين إييران إىل سيوريا.
حساسيية  عيىل  االسيتهداف  ويعتميد 

املرَسيلة  األسيلحة  شيحنات  وطبيعية 
جيرى  إن  النظير  بغيض  إييران،  مين 

ليياًل. أم  نهياًرا  االسيتهداف 
ونيادًرا ما تعلين إرسائيل عين هجامتها 
يف سيوريا، وتتعاميل وسيائل إعالمها 
عين  األخبيار  بنقيل  الرضبيات  ميع 
تشير  حيني  يف  السيورية،  اليوكاالت 
إحصائييات التقاريير السينوية للجيش 
يف  نفذهيا  رضبيات  إىل  اإلرسائييي 

سيوريا.
السيوري  النظيام  يكتفيي  وباملقابيل، 
بالتهدييد باليرد عىل رضبيات إرسائيل 
يف سيوريا، أو إرسيال رسيائل يشتيك 

املتحدة. لألميم  فيهيا 
"أثير"  قنياة  عيىل  لقياء  وخيالل 
األول  ترشيين  مين   26 يف  العامنيية، 
الخارجيية  وزيير  بيرر  امليايض، 
رد  عيدم  املقيداد،  فيصيل  السيوري، 
اإلرسائيليية  الهجيامت  عيىل  النظيام 
ميرور  تسيتغل  "إرسائييل  إن  بقوليه، 
بعيض الطائيرات املدنيية يف سيوريا، 
وتطليق النار مين تحتها أو مين فوقها، 
يف هيذه الحالية عندما تيرد الصواريخ 
السيورية، قيد تصييب بعيض الطران 
امليدين، وبعيد ذليك يقيع الليوم علينا، 

ننفعيل". ال  نحين  لذليك 

هل أّثر سحب "إس- 300" على وتيرة 
الضربات

نقليت صحيفية "نيوييورك تامييز" عين 
يف  مقيميني  كبيار  مسيؤولني  ثالثية 
ترشيين  مين   19 يف  األوسيط،  اليرشق 
األول امليايض، أن روسييا أعيادت مؤخرًا 
سيوريا  مين   "300 "إس-  منظومية 
لتعزييز غزوهيا ألوكرانييا، ميا قلّيل من 
يف  إرسائييل  عيىل  اليرويس  النفيوذ 

سيوريا.
العسيكرية  القييادة  أصبحيت  حيني  يف 
اإلدارة  يف  انخراطًيا  أقيل  الروسيية 
اليوميية للعملييات يف سيوريا، مبيا يف 
ذليك التنسييق العسيكري ميع إرسائيل.

ارتبياط  قيدور  ضيياء  الكاتيب  نفيى 
سيحب منظومية الدفاع الجوي الروسيية 
اإلرسائيليية،  الرضبيات  وتيرة  بارتفياع 
باألمين  متعلقية  الغيارات  أن  موضًحيا 
األوىل،  بالدرجية  اإلرسائييي  القوميي 
وميدى انتشيار النفيوذ اإلييراين نتيجية 

الروسيية. القيوات  سيحب 
اإلييراين  بالشيأن  املختيص  واتفيق 
بعيدم  قيدور  ميع  النعيميي  مصطفيى 
تأثير سيحب املنظومية الدفاعيية عيىل 
املنظومية  فوجيود  الرضبيات،  وتيرة 
مين عدميه مل يجّنيب سيوريا الرضبيات 

ثالثة تيارات تفكك مشروع 

"أحرار الشام" 

أهمية استراتيجية 
تفسر كثافة الغارات اإلسرائيلية على دمشق 
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تيزال  ال  كيام  املتعاقبية،  اإلرسائيليية 
منظومية الدفياع الجيوي الروسيية مين 
طراز "إس- 400" موجودة يف سيوريا، 
وقيد فُّعلت منيذ بداية دخول روسييا إىل 

.2015 الثياين  ترشيين  يف  سيوريا 
وامليليشييات  السيوري  النظيام  وعميد 
اإليرانية يف اآلونة األخرة إىل اسيتخدام 
تكتيك توزييع منظومات الدفياع الجوي 
 ،"Buk M2E" قصرة امليدى من طيراز
و"Tor-M2"، و"Pantsir-S1"، وكذلك 
لتشيكيل   "Bitchora 2M" منظوميات 
شيبكة حاميية جويية للنظيام السيوري 
وفيق  معيه،  العاملية  وامليليشييات 

النعيميي.
يف  إرسائييل  لجيأت  باملقابيل،  لكين 
غاراتهيا األخيرة عىل سيوريا إىل رضب 
امليدى،  القصيرة  الجويية  الدفاعيات 
بالتزامين ميع الرضبيات املوجهية ضيد 
فكانيت  سيوريا،  يف  إيرانيية  أهيداف 
مين  مجموعية  عيرب  تنفيذ  الغيارات 
يف  املحيددة،  املهيام  ذات  الطائيرات 
حيني ترافقهيا مجموعية مين الطائرات، 
لتقدييم الحاميية الالزمة، واالشيتباك مع 
الدفاعيات الجوية، واسيتهداف الرادارات 

الغيارات. ميع  بالتزامين 
الجييش  يقيول   ،2018 عيام  ومنيذ 
اإلرسائييي، إن عملياتيه يف سيوريا يتم 
تنسييقها ضمن "إطار الخط السياخن"، 

اليذي أنشيأه ميع موسيكو.
الحيايل،  الثياين  ترشيين  مين   8 ويف 
اسيتُهدفت قافلية عربات رشقي سيوريا، 
األرايض  باتجياه  العيراق  مين  قادمية 
السيورية، يف محييط البوابة العسيكرية 
وداخيل  البوكيامل،  قيرب  اإليرانيية 
معيرب "القائيم" بيني سيوريا والعيراق، 

حييث كان يرافقهيا رتيل عسيكري تابع 
لي"حيزب الليه" اللبنياين.

وبحسيب مصيادر عسيكرية إرسائيليية، 
التيي تعرضيت  اإليرانيية  القافلية  فيإن 
للقصيف كانيت تحميل أسيلحة وذخائر، 
ولييس فقيط نفطًا، كيام تزعيم طهران، 
"رضبيات  تلقيت  األخيرة  أن  وذكيرت 
قاسيية" يف تدمير قوافل األسيلحة عرب 
مطارات سيورية عيدة، خصوًصيا مطار 
"دمشيق" الدويل، ليذا عيادت للنقل عن 
طرييق اليرب عرب قافلية مدنيية، عىل أمل 

أال تكتشيفها املخابيرات اإلرسائيليية.
ونقليت صحيفية "إرسائييل هييوم" يف 
ترشيين  مين   9 يف  الصيادر  تقريرهيا 
الثياين الحيايل، عين قييادات عسيكرية 
"ميداوالت  تُجيري  أنهيا  إرسائيليية، 
معمقية" يتجيىل فيهيا بوضيوح القليق 
عيىل  اليرويس  الفعيل  رد  تغير  مين 
الغيارات اإلرسائيليية يف سيوريا، اليذي 
اتسيم حتيى اآلن بالسيكوت، أو بتوجيه 
انتقياد سييايس لواحدة مين كل ثالث أو 

أربيع غيارات.

لماذا دمشق
"حرميون  ملركيز  دراسية  أوضحيت 
للدراسيات"، نُيرشت يف أيليول املايض، 
 80% نحيو  أن  قيدور،  ضيياء  للكاتيب 
من الرضبيات اإلرسائيلية خالل األشيهر 
الحيايل  العيام  مين  األوىل  الثامنيية 
تركّيزت يف دمشيق ومحيطهيا، وهيو ما 
الثيالث  اإلرسائيليية  الرضبيات  تظهيره 

امليايض. الشيهر 
وبحسيب حدييث قيدور لعنيب بليدي، 
الرضبيات  كثافية  يفير  ميا  فيإن 
اإلرسائيلية عيىل دمشيق ومحيطها، أنها 

تعتيرب "مميرًا إجباريًا" لتهريب األسيلحة 
"اإلرصار  ويعيد  جيًوا،  أو  بيرًا  اإليرانيية 
اإليراين" عيىل تهريب األسيلحة وإنتاجها 
"حضيور  عيىل  للحفياظ  سيوريا  يف 

بعييد". ومليدى  عسيكري مسيتدام 
محكيوم  "اإلرصار"  هيذا  أن  وأضياف 
تنياور  إييران  تجعيل  التيي  بالغيارات 
ضمين الخييارات املتاحية، لتفيادي أكرب 
قدر من الخسيائر، لذا عيادت إىل اعتامد 
املسيار اليربي بعيد اسيتهداف املطارات 

السيورية.
مصطفيى  املحليل  ييرى  جهتيه،  مين 
اإلرسائيليية"  "الخشيية  أن  النعيميي، 
تتمثّيل يف نقيل تكنولوجييا أو معيدات 
الطائيرات املسيّرة والصوارييخ املجنحة 
الليه"،  "حيزب  إىل  امليدى  البعييدة 
و"الدمياس"  وميثّيل مطيارا "دمشيق" 
أهيم مواقيع االسيتقدام جيًوا لشيحنات 
األسيلحة، وال سييام الدقيقية منهيا، التي 
تعتيرب "خطًيا أحمير" إرسائيليًيا، وذلك 

مسيّرة  الليه"  "حيزب  أطليق  أن  بعيد 
باتجياه حقل "كارييش" النفطيي الذي 

علييه إرسائييل. تسييطر 
وبحسيب دراسية أجراها مركز "جسيور 
للدراسيات"، يف 24 من شيباط املايض، 
تسيتهدف  اإلرسائيليية  الرضبيات  فيإن 
مسيتودعات أسيلحة ورؤوس صوارييخ 
ومنظوميات دفياع جيوي تابعية إليران، 
قبيل نقلها إىل لبنيان، إضافية إىل نقاط 

رصيد متقدمية لي"حيزب الله".

أخبار سورياأخبار سوريا

)AFP(  تعبيرية لسالح الجو اإلسرائيلي

أميا  حيامة،  محافظية  شياميل  الغياب 
فمعظيم  الحركية،  يف  الباديية  قطياع 
املناطيق  أبنياء  مين  كانيوا  مقاتلييه 

سيوريا.  مين  الرشقيية 
الباحث يف مركز "جسيور للدراسيات" 
إن  بليدي،  لعنيب  قيال  عليوان،  وائيل 
اقتتيال "أحيرار الشيام" ميع "الهيئة" 
التفيكك  إىل  بالحركية  ييودي  أن  كاد 
2017، وأنقذهيا منيه انخراطهيا  عيام 
بتشيكيالت جدييدة مع فصائيل أخرى، 
الوقيت نفسيه، مل تتخلّيص  لكين ويف 
تشيكيالتها  عقييدة  مين  الحركية 

املناطقيي. الطابيع  ذات  العسيكرية 
الحركية،  املناطقيية يف  العقييدة  وأدت 
أكيرب  تعلييق  إىل  عليوان،  بحسيب 
ألويتهيا عضويتهيا بالحركية، خصوًصا 
ميع انخراط "أحيرار الشيام" مبرشوع 
"تحرير الشيام" شيامل غريب سيوريا.

وكانيت الحركية حاوليت قبيل الرضبية 
التيي تلقتهيا عىل ييد "تحرير الشيام" 
ترييع عمليية التحيول الداخيي فيها، 

مين خيالل رفع عليم الثيورة السيورية 
بشيعار  ممهيوًرا  نفوذهيا  مناطيق  يف 
"ميرشوع أمية"، إضافية إىل اعتامدها 
للقضياء يف  املوحيد  العيريب  القانيون 
جمييع املحاكيم التابعة لها يف سيوريا.
انضيوت "حركة أحيرار الشيام" ضمن 
“الجبهية الوطنيية للتحريير”، التابعية 
مين  املدعيوم  الوطنيي”  لي”الجييش 

. تركيا
كيام انضوت آنيذاك “الجبهية الوطنية” 
و”جييش  الشيام”  تحريير  و”هيئية 
العيزة” ضمين غرفية عملييات “الفتيح 

. ” ملبني ا
 

تيار "صوفان".. مقرب من "تحرير 
الشام"

تواصلت الخالفيات الداخلية يف "أحرار 
الشيام" ميع إرصار قائدهيا جابير عي 
باشيا عيىل رفيض أي محياوالت لعزل 
القييادة العامية للحركية، يقابله صعود 
مين قائدهيا السيابق حسين صوفيان، 

هيكليية  إىل  محياواًل جرهيا  وجناحيه، 
جديدة. عسيكرية 

التيي  للحركية  العيام  القائيد  وظهير 
الوطنيية  "الجبهية  ضمين  انضيوت 
للتحريير"، يف ترشيين الثياين 2020، 
الشيام”  “أحيرار  قييادة  أن  مؤكيًدا 
الرشعيية  "القييادة  هيي  بيه،  املتمثلية 
تتابيع  زاليت  وميا  للحركية،  الوحييدة 
لين  الحركية  أن  أعاملهيا"، مشيرًا إىل 
وتنكبهيم  البعيض  “خيانيات  تثنيهيا 
عين الطريق عين متابعية املهيام امللقاة 

.” عليهيا
محياوالت  واسيتهجان  رفيض  وأكيد 
الرشعيية،  غير  املتكيررة  "االنقيالب 
التيي ينفذهيا قائيد الحركة العسيكري، 
بعيض  مين  بتأيييد  صوفيان،  حسين 
الشيخصيات داخيل الحركية وخارجها، 
أخطائيه  بسيبب  وُعيزل  سيبق  واليذي 

العميل". يف  واسيتبداده 
خطياب عي باشيا تبعيه إعالن حسين 
صوفيان عين قبوليه "مؤقتًيا" تفويض 
قائيد الجنياح العسيكري السيابق "أبو 
الحركية  شيؤون  وتسيير  املنيذر"، 

خيالل املرحلية الحاليية.
جياء  قبوليه  أن  صوفيان  واعتيرب 
مل  وإعيادة  الحركية،  وجيود  "لتثبييت 
شيبابها،  صفيوف  وترتييب  شيملها، 
وتشيكيل مجليس قييادة للحركية خالل 
الفيرة املقبلية يشيمل األطيراف املؤثرة 

املناطيق". جمييع  مين 
الباحيث وائيل عليوان، اعتيرب أن قيادة 
الحركية املتمثلية بتييار يقيوده حسين 
"الواقعيية"  نحيو  اتجهيت  صوفيان، 
"هيئية  ميع  تحالفهيا  خاللهيا  مين 
أكيرب  أضحيت  التيي  الشيام"  تحريير 
قيوة عسيكرية يف املنطقية، واعتبارهيا 

الواقيع". "حكيم 
وكانيت أبيرز أدوار هيذا التييار عندما 
آزر "تحريير الشيام" يف حربهيا ضيد 
لي"الجييش  التابيع  الثاليث"  "الفيليق 
املناطيق  وتسيلّم  مؤخيًرا،  الوطنيي" 
التيي سييطرت عليها يف مدينية عفرين 

. ومحيطهيا
اليرباء(  )أبيو  صوفيان  حسين  قيى 
حيوايل 12 عاًما يف سيجن “صيدنايا” 
السيوري، وأُفيرج عنيه بصفقية تبادل 
أجرتهيا الحركية ميع النظام السيوري، 
يف كانيون األول من عيام 2016، وكان 
أبو  املسيؤول عين الصفقية "الفياروق 
بكير"، وهو قييادي يف "حركية أحرار 

اتفياق  يف  املعارضية  مثّيل  الشيام" 
. حلب

يف  بصوفيان  النظيام  واحتفيظ 
"صيدناييا"، رغيم إفراجه عين عرشات 
اإلسيالمي  التييار  عيىل  املحسيوبني 
قيادة  مين  باتيوا  الذيين   ،2011 عيام 
والتشيكيالت  للفصائيل  األول  الصيف 
عليوش،  زهيران  ومنهيم  اإلسيالمية، 
وحسيان  اإلسيالم”،  “جييش  مؤسيس 
الشيام”،  “أحيرار  مؤسيس  عبيود، 
وأحميد الشييخ )أبيو عيىس( مؤسيس 

الشيام”. “صقيور 

ويف آب مين عيام 2017، عيّنت "حركة 
أحيرار الشيام" حسين صوفيان، الذي 
الحركية،  شيورى  مجليس  رئييس  كان 
قائيًدا عاًميا جدييًدا لها، وفيق بيان من 

. ملجلس ا

تيار مضاد.. ال يتوافق مع "تحرير 
الشام"

 2021 عيام  الشيام”  “أحيرار  شيّكلت 
“مجليس  اسيم  علييه  أطلقيت  مجلًسيا 
القييادة” تأليف مين 12 شيخًصا، بعد 

داخيل صفوفهيا. الخالفيات  تفاقيم 
يف  القييادة  مجليس  عضيو  وقيال 
الحركية “أبيو محميد الشيامي” لعنيب 
القييادة  مجليس  إن  حينهيا،  بليدي، 
يتكيون مين 13 عضيًوا برئاسية قائيد 
شيّكل  اليذي  الشييخ،  عامير  الحركية، 
املجليس بالتعييني املبيارش مين قبليه، 
وفيق الصالحييات املمنوحية ليه ضمن 
االتفياق اليذي أنهيى اإلشيكال الداخي 

الحركية. يف  األخير 
لكين ميا لبيث عامير الشييخ أن تسيلّم 
عيىل  انقليب  حتيى  الحركية  قييادة 
مرشوعهيا، منحازًا لي"تحرير الشيام"، 
إذ يتهميه قيادييون بأنيه أدخلهيا "يف 
حالية ميوت رسييري"، بعيد أن كانيت 

املنطقية. أكيرب فصائيل 

بحيل  تسيببت  الشييخ  عامير  إدارة 
مجلس الشيورى السيابق نفسيه، وأخذ 
موقيف مضياد لتحكم “تحرير الشيام” 

بالحركية، والتخيي عين مرشوعهيا.
مجليس شيورى الحركية اليذي أُقيي 
موقًفيا  أخيذ  قيادتهيا،  مين  بقيرار 
مضياًدا لتخيي الحركية عين مرشوعها 
"تحريير  ميع  والندماجهيا  الخياص 
بييد  دميية  إىل  وتحولهيا  الشيام"، 

"الهيئية" التيي ال تيزال توجيه بعًضيا 
الييوم.  حتيى  فصائلهيا  مين 

وكان لهيذا املجليس أثيره عندما حرّض 
الشيام”  “أحيرار  يف  عاملية  ألويية 
الحركية،  يف  عضويتهيا  تعلييق  عيىل 
أبرزهيا “ليواء اإلمييان”، اعراًضا عىل 
إىل  إضافية  “الهيئية”،  ميع  التقيارب 
مغيادرة “لواء بيدر” و”ليواء العباس” 
إدليب،  يف  الرشقيي”  و”مجموعيات 
إىل  وانضاممهيا  حليب”،  و”تجميع 

حليب. شياميل  الشيامية”  “الجبهية 
وانتهيى هيذا التحرييض بعيزل عامير 
وتعلييق  الحركية،  قييادة  مين  الشييخ 
مجموعيات كبرة مين "أحرار الشيام" 
عملهيا مع القسيم الذي يقوده الشييخ، 
املتمثلية  الجدييدة  لقيادتهيا  داعمية 

)أبيو سيليامن(. الحميوي  بيوسيف 

"المحايد" التيار 
بيني  الداخليية  الخالفيات  تفاقيم  ميع 
أحجميت  الشيام"،  "أحيرار  قييادة 
الفصائل  مين  مجموعيات وشيخصيات 
عين التدخيل يف الخيالف، ومنهيا مين 
قيد  فيارق  إحيداث  عين  عجيزه  أدرك 
يغير مسيتقبل الحركية، فقيرر التيزام 
تبعيية  ومين  الخيالف،  مين  الحيياد 
الشيام". لي"تحريير  ضمنيًيا  الحركية 

وييرى عليوان أن اتخاذ موقيف الحياد 
الييوم يعيود  التييار  مين جانيب هيذا 
الحركية  إلييه  تحوليت  ميا  لرفضيه 
لكين  الشيام"،  لي"تحريير  وتبعيتهيا 
بالنسيبة  بدييل  ميرشوع  توفير  عيدم 
لهيم، أفيى بهيم إىل اتخياذ موقيف 

الحركية. تييارات  مين  الحيياد 
حيياده  التييار  هيذا  كير  بينيام 
اليذي  األخير،  البييان  إىل  بانضامميه 
أقير بتعييني يوسيف الحميوي امللقيب 
بي“أبيو سيليامن” قائيًدا عاًميا للحركة، 
ونائبيه  قطنيا”  عبييدة  “أبيو  وعيزل 
قيادتهيا. مين  اليوادي"  محميد  "أبيو 

مين   2011 أواخير  الحركية  أُسسيت 
معارضية  فصائيل  أربعية  اندمياج 
سيورية، هيي "كتائيب أحرار الشيام" 
و”حركية الفجير اإلسيالمية” و"جامعة 
الطليعية اإلسيالمية" و"كتائيب اإلميان 
املقاتلية"، واختيارت عبيارة “ميرشوع 
أمية” شيعاًرا لهيا، لتبدليه إىل “ثيورة 
الشييخ  هاشيم  تيويل  عقيب  شيعب” 

.2014 يف  قيادتهيا  جابير(  )أبيو 
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"ويين بدنا نيروح؟ بدنيا نعييش بكرامة، 
فصييل"،  أي  منيه  يقيرب  ال  ميكان  يف 
والخيبية  بالحيزن  ممزوجية  بكليامت 
واألىس، تحيدث "أبيو عبد الله الشيامي"، 
وهيو أحيد املهّجرين من ريف دمشيق إىل 
الشيامل السيوري، عن إخراجه مين منزل 
يف بليدة الفوعية برييف إدلب الشياميل.

ميع  دمشيق  رييف  مين  املهّجير  يقييم 
حيوايل  منيذ  السيتة  وأطفاليه  زوجتيه 
أسيبوعني يف غرفية صغيرة عير عليها 
يف بسياتني قيرب مدينية رسمدا شياميل 
عيرب  تكيررت  مضايقيات  بعيد  إدليب، 
سينوات، وارتفعيت حدتهيا منيذ أشيهر، 
انتهيت بإخراجيه مين بليدة الفوعية من 

قبيل فصييل "فيليق الشيام".
واجيه "أبيو عبيد الليه" وعائلتيه، عيىل 
مدى سيبعة أشيهر، مضايقيات وبالغات 
ودعياوى ألجيل إخيالء املنيزل، بحسيب 
ميا قاله لعنيب بليدي، وأُجرب عيىل تركه 
"فيليق  لفصييل  غنيمية  أنيه  بذريعية 
مكّونيات  أحيد  يعتيرب  اليذي  الشيام" 

"الجبهية الوطنية للتحريير" املنترشة يف 
مناطيق إدليب وحليب.

الفوعية  يف  املقييم  املهّجير،  واعتيرب 
بليديت  منيازل  أن   ،2018 عيام  منيذ 
الفوعية وكفرييا ال تعتيرب غنائيم لهذه 
أن  املهّجريين  حيق  ومين  الفصائيل، 

فيهيا. يسيكنوا 
سييطرت الفصائل عىل كفريا والفوعة 
سيكان  تهجير  عيىل  نيص  باتفياق 
البلدتيني اللتيني كانتيا محارصتني من 
قبيل الفصائيل، مقابيل تهجر سيكان 
مين ميدن أخيرى كالزبيداين ومضايا، 

إىل الشيامل السيوري.
الفصائيل  تقيوم   ،2018 عيام  ومنيذ 
مبضايقيات  إدليب  يف  العسيكرية 
املهجيرة  العائيالت  عيرشات  إلخيراج 
مين أريياف دمشيق وحميص وريفهيا 
ودرعيا والقنيطيرة وغرهيا، واملوجودة 
والتيي  وكفرييا،  الفوعية  بليديت  يف 
سيكنت املنطقة محل السيكان األصليني 
الذيين خرجيوا باتفياق بيني الفصائيل 
العسيكرية مين جهية، وإييران والنظام 

السيوري مين جهية أخيرى.

ال حلول وال "تسوية"
حياول املهّجير اللجيوء إىل فصائل أخرى 
للتدخل والوسياطة، وإيجاد حل ملشيكلته 
بطريقية التفياوض، كدفع مبليغ كونه ال 
يدفيع إيجياًرا مقابيل السيكن، وتوقييع 
عقيد ميع الفصييل، لكين "فيلق الشيام" 
رفيض ذليك وأرص عيىل إخراجيه، ونقل 
"أبيو عبيد الليه" عين لسيان أحيد قيادة 
الفصييل، أن األخير لديه 92 منيزاًل، وله 

الحيق يف طلبهيا متى شياء.
وأشيار "أبيو عبيد الليه" إىل أن "فيليق 
كان  ألنيه  إخراجيه،  عيىل  أرص  الشيام" 
مين أوائيل الذيين خرجيوا يف مظاهرات 
رافضية إلخيراج املهّجريين مين منيازل 

البلدتيني.
بليدة  شيهدت  امليايض،  حزييران  ويف 
األشيخاص،  لعيرشات  مظاهيرة  الفوعية 
احتجاًجيا عيىل قيرار "فيلق الشيام" يف 
املنطقية إخراجهم من منازلهيم، رافضني 
التابعية  العسيكرية"  "املحكمية  قيرار 

للفصييل.
ووّجيه الفصييل حينهيا إنيذاًرا باإلخيالء 
لحيوايل 20 منيزاًل خيالل مهلية أقصاها 
أسيبوع، وذكرت مصادر لعنيب بلدي يف 

البليدة، أن قيرار "املحكمية العسيكرية" 
التابعية للفصييل يقيي بإخيالء أكير 

منزاًل.  130 مين 
بي"جلسية  حينهيا  املظاهيرات  وانتهيت 
صليح" ووعيود بعيدم إخيراج أي عائلية 
مين منزلهيا، لكين املضايقات عيادت بعد 

ثالثية أشيهر مين توقيف املظاهيرات.

إخالء دون تعويض أو بديل
والتيي  املهّجيرة،  العائيالت  اضطيرت 
سيكنت يف كفرييا والفوعة منذ سينوات، 
عملييات  وامتيدت  املنيازل،  ترمييم  إىل 
كل  اسيتطاعة  حسيب  ألشيهر  الرمييم 

عائلية.
وصيدر حكيم إخيراج "أبيو عبيد الليه" 
وعائلتيه مين املنيزل، ومنعيه مين إخراج 
أي غيرض مين أثاثيه دون أي تعوييض، 
رغيم أنيه تكلّيف ماديًّيا عيىل املنيزل من 
تركييب أبيواب ونوافيذ وطيالء وإجراءات 

عديدة. صيانية 
عائلية "أبو عبيد الله" واحيدة من عرشات 
العائيالت التيي تعرضيت ملضايقيات عرب 
أشيهر، منهيا عائلية مهّجيرة مين دارييا 
واميرأة أرملية مين بليدة كفرومية بريف 
إدليب الجنيويب، األمير الذي أجيرب جميع 
عين  والبحيث  الخيروج  عيىل  العائيالت 

بديلة. أماكين 
تواصليت عنيب بليدي ميع مديير املكتب 
اإلعالميي يف "الجبهية الوطنية للتحرير" 
الشيام"،  "فيليق  فيهيا  ينضيوي  التيي 
سييف أبو عمير، للحصول عيىل توضيح 
حيول إخيراج العائلية، لكنها مل تتليقَّ رًدا 

حتيى لحظية نيرش هيذا التقرير.
إخيراج   2021 عيام  شيهد  أن  وسيبق 
15 عائلية مين البلدتيني عيىل ييد فصييل 
املنطقية،  يف  العاميل  األحيرار"  "جييش 
وتوّجهيت العائيالت اليي15 املهّجيرة مين 
بليدة البويضية يف ريف دمشيق إىل مدينة 

البياب برييف حليب الرشقيي.
تقيع بلدتا كفرييا والفوعية يف ريف إدلب 
الشياميل، وتبعيدان عين مدينية إدليب من 
سيتة إىل سيبعة كيلومرات، ويصل بينهام 

طرييق عىل مسيافة كيلومريين فقط.
السييطرة  بعيد  قطاعيات  إىل  وقُسيمت 
عليهيا ميع عيدة فصائيل، أبرزهيا "هيئة 
مين  أهلهيا  وإخيراج  الشيام"،  تحريير 

عقيب   ،2018 عيام  الشييعية  الطائفية 
اتفياق "تحريير الشيام" مع إييران التي 
أوليت ملف بليديت كفريا والفوعية أهمية 

. ة كبر
وتوصلت "تحرير الشيام" ميع إيران إىل 
اتفياق يقيي بخيروج جمييع املقاتليني 
من بلديت كفرييا والفوعية، مقابل إخراج 
معتقليني وأرسى ليدى النظام السيوري، 
وكان االتفياق محصوًرا فقيط بي"تحرير 
الشيام"، بعيًدا عين الفصائل العسيكرية 
معتقليني  خيروج  وتضّمين  األخيرى، 
مسيجلة أسيامؤهم لدى "تحرير الشام"، 
التيي سيلّمت أرسى لديها بينهيم عنارص 

مين "حيزب الليه" اللبناين.
وتُتهيم الفصائيل العسيكرية يف إدلب 
للتضيييق  ممنهجية  سياسية  باتبياع 
هيذه  تنفيي  لكنهيا  املهّجريين،  عيىل 

االدعياءات.

مطالب وواقع معيشي مترٍد
إخيراج الفصائل التي تسييطر عىل البلدتني 
العدييد من العائيالت املهّجرة تكيرر بوترة 
االحتجاجيات  حياالت  يف  تهيدأ  متفاوتية، 

ورسعيان ما تعيود بعد أشيهر.
لعيدة  واحتجاجيات  مظاهيرات  وبعيد 
سينوات، يناشيد "أبيو عبيد الليه"، الذي 
اعتيرب أن القضية أعم وأشيمل مين حالته، 
بيرضورة عيدم تهجر الناس مين بيوتها.

وطليب املهّجير كيّف ييد الفصائيل عين 
املدنييني، الفتًيا إىل أن مكانهيا الجبهات، 
للنياس،  احرامهيا  رضورة  إىل  داعيًيا 
التعيدي عيىل حقيوق وحرميات  وعيدم 

املنيازل.
بأنيه  الليه" حديثيه  عبيد  "أبيو  وأنهيى 
الخيوف  دون  بكرامية  يعييش  أن  يرييد 
مين املالحقة األمنيية من قبيل أي فصيل، 

لكونيه طاليب بحقيه وحيق املهّجريين.
حليول  ميع  العائيالت  إخيراج  وييأيت 
فصيل الشيتاء، وسيط ظيروف معيشيية 
معظيم  تشيهدها  مرديية  واقتصاديية 

السيوري. الشيامل  مناطيق 
وتعتميد %85 مين عائيالت املناطيق يف 
امليادي  بدخلهيا  سيوريا  غيريب  شيامل 
 94% وتعياين  اليوميية،  األجيور  عيىل 
مين العائيالت عيدم القيدرة عيىل تأمني 

األساسيية. االحتياجيات 

العيش "بكرامة" مطلبهم

فصيل يخرج مهجرين يسكنون الفوعة وكفريا 

"أبو عبدالله الشامي" مهّجر من ريف دمشق إلى الشمال السوري خالل مظاهرة رافضة إلخراجه من بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي 24 من حزيران 2022 )متداول شبكات محلية(

معلومات عن بلدتي الفوعة وكفريا
الفوعة 
وكفريا

إدلب

الالذقية

حلب

تركيا

تبعد بلدتا الفوعة وكفريا عن مدينة إدلب من ستة إلى سبعة كيلومترات.

حاصرت فصائل المعارضة )جيش الفتح( البلدتين بعدما سيطرت على إدلب في نيسان 2015.

إخالء من بقي من سكان البلدتين، وبلغ عددهم نحوسبعة آالف شخص، 

مقابل إطالق النظام السوري سراح 1500 شخص من السجون.

تسليم 40 أسيًرا من عناصر الفصائل لدى قوات البلدتين مقابل 40 أسيًرا 

من قرية اشتبرق )العلوية( لدى فصائل المعارضة.

خروج المقاتلين في البلدتين بالسالح الخفيف، ويبقى السالح المتوسط 

والثقيل للفصائل.

جرى اتفاق بين "هيئة تحرير الشام" وإيران في تموز 2018، تضمن:

https://www.enabbaladi.net/archives/613861
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حمص - عروة المنذر      

التيي  "الكبتاجيون"،  حبيوب  انتيرشت 
"الفرقية  مين  مقربية  شيبكات  تعميل 
الرابعية" بقييادة ماهير األسيد، شيقيق 
رئييس النظيام السيوري، بالتعياون مع 
التجيارة  اللبنياين، عيىل  الليه"  "حيزب 
أوسياط  بينبيني   وترويجهيا،،   فيهابيه 
الشيباب  بفيي جامعية "البعيث" بيني 

وحيامة. حميص  مدينتيي 
وتبياع هذه الحبيوب يف محافظة حمص، 
عين طرييق املحاليالت التجاريية لزبائن 
وترويجهيا  ببيعهيا  يقوميون  موثوقيني 

بيني الشيباب وطيالب الجامعات.
والغيريب  الجنيويب  الرييف  ويعيد 
ملدينية حميص املعقيل الرئييي ملعاميل 
"الكبتاجيون" يف سيوريا، بعد سييطرة 
القصير  منطقية  عيىل  الليه"  "حيزب 

لهيا. املجياورة  واملناطيق 

"الكابتن ماجد".. شيفرة الحصول 
على "الكبتاجون"

دخليت حبيوب "الكبتاجيون" إىل حيرم 
جامعية "البعيث" تحيت اسيم "الكابنت 
ماجد" لسيهولة الرويج لها يف الوسيط 
الطياليب، فييام يتغياىض فيرع اتحياد 
الطلبية وفيرع الجامعة لحيزب "البعث" 
الحيرم  داخيل  الحبيوب  انتشيار  عين 

والسيكن الجامعيي.
طاليب يف كليية الهندسية املعامرية )19 
عاًميا(، تحفيظ عىل ذكر اسيمه ألسيباب 
شييفرة  إن  بليدي،  لعنيب  قيال  أمنيية، 
"الكابينت ماجيد" تعترب كلمية الر بني 
أوسياط املتعاطني للحصول عيىل املنتج.
منتيرشة  الحبيوب  تجيارة  أن  وأوضيح 
ييرّوج  إذ  الطيالب،  بيني  كبير  بشيكل 
لهيا عيىل أنهيا تعطيي نشياطًا مضاعًفا 

ليسيتطيع الطاليب العميل والدراسية يف 
وقيت واحيد.

تجاهياًل  هنياك  أن  الطاليب  وأضياف 
مين قبيل السيلطات األمنيية يف الحيرم 
االتحياد  يتزعمهيا  التيذي  الجامعيي، 
قضيية  لفيي  الحيزب،  وفيرع  الوطنيي 
املخيدرات  لحبيوب  وبييع  الروييج 
وبيعهيا،  مشيرًا إىل أن أبيرز املتعاطيني 
لكتائيب  املنظميني  مين  الطيالب  بيني 

"البعيث".
ليرة  بألفيي  الواحيدة  الحبية  وتبياع 
سيورية )40 سينتًا أمريكيًيا تقريبًا(، وال 
يبييع املرّوجيون أكير من خميس حبات 
دفعية واحيدة للزبيون، بحسيب الطالب.
الجامعيات يف سيوريا  ويعياين طيالب 
مين واقًعيا ماديًا سييئًا  ليردي األوضاع 
للعميل  يضطرهيم  ميا  االقتصاديية، 
ويجعلهيم  الوقيت،  ذات  يف  والدراسية 
لزييادة  الحبيوب  السيتخدام  يلجيؤأون 

النشياط.
كليية  يف  طاليب  عاًميا(،   20( أسيامة 
الهندسية امليكانيكيية، وأحيد متعاطيي 
"الكبتاجيون" قيال لعنيب بليدي، إنيه 
يأخيذ الحبيوب، لكسيب النشياط حتيى 
الدراسية  عيىل  قدرتيه  بيني  ييوازن 

اليدوام. انتهياء  والعميل بعيد 
وأكيد أنيه ال يأخيذ أكر مين حبتني يف 
األسيبوع حرًصا عيىل صحته، ويقسيم 
الحبية الواحيدة إىل قسيمني للمحافظة 

عىل اسيتمرارية النشياط.
يعيرف  أنيه  إىل  أسيامة  لفيت 
لكين  "الكبتاجيون"،  مخاطرأخطيار 
ال خييار ليه، فهيو ال يسيتطيع العميل 
وأبيدى  الجامعية،  دوام  بعيد  بنشياط 
بعيد  التعاطيي  عين  باإلقيالع  رغبتيه 
انتهياء هيذه املرحلة من حياته، بحسيب 

قوليه.

باب رزق
تعتيرب تجيارة "الكبتاجيون" يف حمص 
أيًضيا،  وأربحهيا  األعيامل  أخطير  مين 
وينقسيم العميل يف الشيبكات إىل ثالثة 

مسيتويات، اليرشاء والنقيل والبييع.
ويف حيني تختيص مجموعية يف رشائه 
مين املورديين، تعميل املجموعية األخرى 
أخيرى،  إىل  منطقية  مين  نقليه  عيىل 
وتتيوىل األخرة مسيألة الروييج والبيع.

"خاليد الحميي"، اسيم مسيتعار ألحد 
مرّوجيي "الكبتاجون"، قيال لعنب بلدي، 
إن مهمية نقيل "الكبتاجيون" تعتيرب من 
مجموعيات  تكيون  إذ  املهيامت،  أخطير 
النقيل األكر ُعرضة لالنكشياف، موضًحا 
أن "شيعبة مكافحية املخيدرات" تقبيض 
عيىل بعيض املجموعات بني حيني وآخر.

النقيل  أن  "خالد"الحميي،   وأضياف 
"الفرقية  تتيواله  الخارجيي  للتصديير 
"مكافحية  تسيتطيع  وال  الرابعية"، 
املخيدرات" اعراضهيم أو توقيفهم، بينام 
تيقترنحير  تجيارة املرّوجيني عيىل 

فقيط. املحيي  الصعييد 
يتجياوز ربيح الحبة الواحيدة، ثالثة آالف 
ليرة يف بعيض األحييان، إذا كان البييع 
اليي100 حبية(، ويف  )تحيت  بالتفرقية 
بحيال كان البييع بالجملة )فيوق الي100 
حبية(، تكيون األربياح بيني أليف وألف 
و500 ليرة سيورية ليكل حبة، بحسيب 

"خالد"الحميي.
كشيف تحقييق نرشتيه وكالية "فرانيس 
بيرس"، يف 3 من ترشين الثياين الحايل، 
عين أن "الكبتاجون" صيار أكرب صادرات 

صادراتهيا  جمييع  متجياوزًا  سيوريا، 
لتقدييرات  وفًقيا  مجتمعية،  القانونيية 

مسيتمدة مين البيانيات الرسيمية.
إن  قيال  مصيدر  عين  الوكالية  ونقليت 
تحصيل  "الكبتاجيون"  معاميل  بعيض 
عىل امليواد الخيام مبيارشة مين "الفرقة 
الرابعية"، وأحيانًا يف حقائب عسيكرية.

تجيارة  ترتبيط  التحقييق،  وبحسيب 
"الكبتاجيون" بفيي فصائيل املعارضية، 
إذ قيال مهيرب يعميل يف رييف حليب، 
فصائيل  تيزّود  الرابعية”  “الفرقية  إن 
املعارضية يف الشيامل السيوري بحبوب 

"الكبتاجيون".
وأضياف أنيه يعميل ميع أشيخاص يف 
حميص ودمشيق يؤأّمنيون ليه الحبيوب 

مين مخيازن "الفرقية الرابعية".

بحبوب "الكبتاجون"

"الكابتن ماجد" يغزو جامعة "البعث" 

 تاجر كبتاجون يخفي وجهه بغطاء قبل مقابلة مع وكالة فرانس برس في حلب- سوريا )AFP/ جوزيف عيد(

درعا - حليم محمد     

أسيهم ارتفياع تكالييف اليزواج يف دفيع 
درعيا،  محافظية  بفيي  الشيباب  بعيض 
فكيرة  عين  للعيزوف  سيوريا،  جنيويب 
االرتبياط العاطفيي واالجتامعيي، فرغيم 
الشياب،  كاهيل  امللقياة عيىل  املتطلبيات 
والتيي ال تبدأ بتأميني املسيكن وتجهيزه، 
وال تنتهيي بظيروف املعيشية، فيإن حفل 
الزفياف أو "العرس" كطقيس اجتامعي، 
ولحظية يسيجلها الزوجيان يف أرشييف 
ذكرياتهيام، صيار مصدر إرهياق مادي ال 
غنيى عنه بحكم عيادات وتقالييد املنطقة. 
ويرافيق هيذا الطقس مبجموعة أنشيطة 
قبيل  تطبيقهيا  مين  بيد  ال  والتزاميات 
بالظهيور  وتتجيىل  املوعيودة،  اللحظية 
يف أبهيى حلّية ممكنية، من خيالل ثالث 
برفقية  النسياء  فيهيا  تقصيد  خطيوات 
النسيايئ،  الحالقية  صاليون  العيروس 
للتزيين لييوم الخطوبة، وييوم "الحنة"، 
إلغياء  دون  أآخيرًا،  "الزفية"  ييوم  ثيم 
التكالييف املرتبة عيىل الزييارات الثالثة 

للصاليون.
ملييون  بيني  عيادة  التكالييف  وتيراوح 
لقياء  ليرة سيورية،  وملييون ونصيف، 
تزييني العيروس يف كل مناسيبة من تلك 
املناسيبات، وفيق ميا نقليه مراسيل عنب 

بليدي يف درعيا.  

ال ضوابط
أبنياء  مين  شياب  عاًميا(   25( حسيني 
رييف درعيا الغيريب، مقبل عيىل الزواج، 

أن  اعتيرب  زيتيون،  حقيل  يف  ويعميل 
تكالييف صاليون الحالقية النسيايئ بحد 
ذاتهيا عيبء ميايل مرهيق، رابطًيا األمير 
يف الوقيت نفسيها مبيا قيال إنيه "غياب 

رقابية".
وقيال الشياب لعنب بليدي، "التسيعرة يف 
صالونيات الحالقية النسيائية بيال ضوابط، 
وال توجيد تسيعرة موحيدة، فليكل صالون 
أسيعار  عين  مبعيزل  يضعهيا  أسيعار 
الصالونيات األخيرى، لقياء الخدميات التيي 

يقدمهيا". 
وتشيهد أسيعار هيذه الخدميات يف مدينية 
عنيد  باليرضورة،  أكيرب  ارتفاًعيا  درعيا 
مقارنتها باألسيعار يف األريياف التي تنترش 

فيهيا أيًضيا صالونيات مين هيذا النيوع. 
"العيروس تحيدد الصالون اليذي تريده، 
ما يحرم الشياب مين البحث عين صالون 
ذي تكلفية وأسيعار أقل"، أضاف حسيني 
اليذي دفيع مليون ليرة سيورية )الدوالر 
األمريييك الواحيد يسياوي 5220 ليرة 
ييوم  يف  عروسيه  لتجهييز  تقريبًيا( 
الخطبية فقيط، وينتظره دفيع ضعف هذا 

املبليغ يف ييوم الزفياف، وفيق حديثه. 
وكانيت أجيور هيذه الخدميات تيراواح 
بيني 300 أليف و400 ألف لرة سيورية، 
ارتفاعهيا  لكين  امليايض،  العيام  خيالل 
تخطيى    2022 الحيايل  العيام  خيالل 

الضعيف. 
يوسيف )28 عاًما( شياب مين أبناء ريف 
درعيا الغيريب، يعميل يف مجيال الزراعة 
وفيق نظيام "املياومية"، بأجير 15 أليف 

ليرة سيورية لليوم الواحيد، أوضح لعنب 
مسيتلزمات  بتأميني  يرغيب  أنيه  بليدي 
اليزواج قبل أن يخطيو بهيذا االتجاه، مبا 
يف ذليك التكالييف الجانبية غير القليلية 

أيًضيا، كأجيور الصالونيات وغرها.
واعتيرب يوسيف "اليزواج بعييد املنيال، 
يف ظيل غيالء تكالييف املعيشية وتأمني 

مسيكن، وكذليك تكالييف الزفياف".
أن  عاًميا(   21( دانية  تيرى  املقابيل،  يف 
أبيرز  الخطوبية والزفياف مين  حفيالت 
أمنياتهيا وتصوراتهيا لزواجها مسيتقباًل، 
معتيربة أنهيا فرحية وحييدة مين نوعها 

تيأيت ميرة يف العمير فقيط.
وأوضحيت لعنب بليدي أن ارتفاع األجور 
واملعوقيات وموجيات الغالء، لين يدفعها 

للتخيي عن هيذه الطقوس. 

التكاليف باهظة 
دمشيق،  يف  الحرفيية  الجمعيية  عضيو 
سيعيد قطيان، قيال لصحيفية "ترشين" 
الحكومية، يف متوز املايض، إن تسيعرة 
تختليف  والنسيائية  الرجاليية  الحالقية 
الحيالق  تصنييف  درجية  باختيالف 
مشيرًا  الحرفيية،  الجمعيية  قبيل  مين 
بسيبب  التسيعرة  لصعوبية ضبيط  إىل 
ليدى  والبيرشة  الشيعر  أنيواع  اختيالف 

الزبائين. 
وأشيار قطيان إىل مليا اعتيربه "تخبطًيا 
بأجورسيعار  الحالقية"، إذ وصليت إىل 
ملييون ونصف امللييون ليرة، يف بعض 
صالونيات دمشيق للحالقة النسيائية، ما 

يخالف التسيعرة الرسيمية ويهيدد مالك 
الصاليون باإلغيالق، أو سيحب ترخييص 

املهنة.  مزاولية 
وتشيمل هيذه التكالييف أيًضيا، بحسيب 
وفياء )33 عاًميا( التي تعميل يف صالون 
حالقية نسيايئ، املكيياج واليذي تتفاوت 
أنيواع  بحسيب  باليرضورة  أسيعاره 
بكثير  مسيتوردة  وهيي  املسيتحرضات، 
منهيا، إىل جانيب تكاليف عميل الصالون 
والتيي  الغائبية  كالكهربياء  نفسيه 

باملوليدات.  عنهيا  يُسيتعاض 
مين  جيزًءا  الزفياف  فسيتان  ويعتيرب 
"منظومية الزينة" هيذه، فرغم اسيتخدامه 

قليلية  بسياعات  يتلخيص  اليذي  الفرييد 
يُطيوى بعدهيا يف الخزائين، فيإن تكلفية 
اسيتئجار املسيتعمل منه ميكن أن تصل إىل 
ملييون ليرة، بينيام ميكين أن يصل سيعر 
الجدييد منيه إىل ملييوين ليرة سيورية. 

مطليع  أعيدت،  بليدي  عنيب  وكانيت 
بعنيون  تقرييرًا  امليايض،  األول  ترشيين 
"ليس فقيط ألسيباب اقتصادية.. شيباب 
سيوريون ال يرييدون اليزواج"، تناوليت 
خالليه ظاهيرة العيزوف عن اليزواج يف 
سيوريا، وأسيبابها التيي ال تتلخيص مبا 
التأثيرات  جانيب  إىل  اقتصيادي،  هيو 

الحالية. لهيذه  االجتامعيية 

"زينة العروس".. 
هموم إضافية على طقوس الزواج في درعا

 محل لبيع مالبس العرائس في مدينة طفس في درعا  10 من تشرين الثاني 2022 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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الحسكة - مجد السالم       

السيورية،  الجزييرة  منطقية  عانيت 
والحسيكة خصوًصيا، موجيات جفاف 
متتالية خيالل األعوام املاضيية، ما أثّر 
بشيكل كبر عيىل إنتاجيية املنطقة من 
املحاصيل االسيراتيجية، باإلضافة إىل 
األثر السيلبي عىل الغطياء النبايت إىل 

التصّحر. حيد 
الحاج حسيني العلييان )70 عاًما(، أحد 
أقيدم املزارعيني مين رييف القحطانية 
جنيويب الحسيكة، قيال لعنيب بليدي، 
املنطقية  هيذه  أن  يصيدق  أحيد  "ال 
كانيت سيابًقا مرًحيا للغيزالن الربية 
واألرانيب والذئياب وقطعيان الجيامل، 
وغرهيا مين الحيوانيات التيي تجوب 
املنطقية من رييف القامشيي الجنويب 

وصيواًل إىل اللحيدود العراقيية".

وعرّب حسيني عين حزنيه للحيال التي 
"أميا  قائياًل،  املنطقية  إلييه  وصليت 
اآلن فقيد ذهبيت سينوات الخير دون 
رجعية"، مضيًفيا أنه منذ التسيعينيات 
نحيو  املنطقية  رضبيت  اآلن،  وحتيى 
مثياين موجات مين الجفاف، أقسياها 
حيني  و2008،   2007 عاميي  يف 
زراعية  الفالحيني  مئيات  يسيتطع  مل 
خسيارة  بسيبب   ،2009 يف  أرضهيم 
عاميني  ميدى  عيىل  محصولهيم 

لييني. متتا
املاضييني  العاميني  حسيني  وشيبّه   
مبيا حيدث يف أقيىس موجية ذكرها، 
إذ عانيت املنطقية مين شيّح األمطار، 
وقلية ميياه األنهيار والبحيرات، وهو 
األشيجار  منيو  عيىل  أيًضيا  أثّير  ميا 
يف  الزراعيية  املحاصييل  ومسياحات 

املنطقية.

"تحطيب جائر" وفقدان للمسؤولية
يف  الشيهر  العزييز  عبيد  جبيل  يقيع 
املنطقية جنيوب غيريب الحسيكة، وكان 
نباتيًيا  يضيم محميية طبيعيية وغطياء 
الزراعيي،  املهنيدس  قيال  إذ  متنوًعيا، 
عاًميا( مين رييف   42( الجليو  خضير 
الجبيل  "إن  بليدي،  لعنيب  الحسيكة 
أنيواع  مختليف  تضيم  غابية  احتيوى 
وبطيم  وصنوبير،  رسو،  مين  األشيجار 
متنوعية". بريية  وحيوانيات  أطليي، 
وأوضيح خضير، أن عقيًدا مين الجفاف 
املتكيرر، أثّير بشيكل كبير يف تدهيور 
الغطياء النبيايت وتصّحر منطقية الجبل، 
كيام حّوليت سينوات النيزاع املنطقة إىل 
سياحة معارك بيني مختلف القيوى، مثل 
"قيوات سيوريا الدميقراطيية" )قسيد(، 
وتنظييم "الدولية اإلسيالمية"، باإلضافة 

النظام. قيوات  إىل 

وفقيدان  الجائير"  "التحطييب  وكير 
املسيؤولية من قبيل التجمعات السيكانية 
املحيطية بالجبيل، مين أجيل التدفئية أو 
الربيح التجاري يف ظل غياب أي سيلطة 
لردع هيذه الترفيات، ودون محاولة أي 
جهية تعنى بالقطياع الزراعيي لتعويض 
الفقيد الناتيج عين التحطييب، أو تنفييذ 
حميالت تشيجر فعالية لوقيف تصّحير 

النبايت. الغطياء 
ونيّوه املهنيدس إىل بأنَّ الجفاف يتوسيع 
وباتيت حيدود  الحسيكة،  محافظية  يف 
متداخلية  املطيري  االسيتقرار  مناطيق 
أكير، وتتوسيع لصالح ملصلحية مناطق 
االسيتقرار ذات معيدل هطيول األمطيار 
املنخفيض، واليذي ال يزييد علىين 250 

ملمييرًا سينويًا.
و"اسيتفحال  النبيايت  الغطياء  تدهيور 
اعتيامد  سيببه   بيه  أسيهم  التصّحير"، 
الزراعية بشيكل كبر عىل ميياه األمطار، 
للميوارد  الجييد  االسيتثامرغالل   وعيدم 
املحافظية  يف  املتاحية  األخيرى  املائيية 
جغجيغ،  الخابيور،  )الفيرات،  كاألنهيار 
دجلية( من قبيل الجهات املسيؤولة لدعم 

املنطقية. والتشيجر يف  الزراعية 

مبادرات مدنية غير كافية
يف  األخيرة  السينوات  خيالل  ظهيرت 
أو  أهليية  جمعييات  الجزييرة  منطقية 
منظيامت غير حكوميية تهتيم بالبيئية 
القلييل،  لكين عددهيا  الزراعية،  وأميور 
املتاحة،  التموييل واإلمكانييات  وضعيف 

محيدوًدا. تأثرهيا  جعيل 
أحيد العاملني يف هيذه الجمعييات، التي 
تنشيط يف رييف القحطانيية الجنيويب 
عين  الكشيف  عيدم  طليب  والرشقيي، 
العميل  بليدي، "إن  لعنيب  اسيمه، قيال 
يف املجيال البيئيي يعرضيه الكثير من 
أسيعار  زادت  إذ  كالتموييل،  الصعياب 
والحراجيية  املثميرة  األشيجار  شيتالت 
شيتالت  سيعر  ليصيل  كبير،  بشيكل 
اليرور والصنوبير إىل 30 أليف ليرة، 

15 ألًفيا". بعيد أن كانيت 
العنايية  مصارييف  أيًضيا  وازدادت 
فصيل  خيالل  خصوًصيا  والسيقاية، 
الصييف، يف ظيل االرتفياع الكبر بفي 
درجيات الحيرارة املرافق مع شيح املياه 

العاميل. بحسيب  األمطيار،  وانقطياع 
صعوبية املتابعية واملراقبة بشيكل دائم 
ملشياريع التشيجر عيىل مدار أشيهور 
أو سينوات إىل حني أن تصبح الشيتالت 
قويية، تيتسيبب بنسيبة عالية مين فقد 
الغيراس بعيد كل مرشوع تشيجر، وال 
سييام إذا كانت  منطقة التشيجر نائية، 

وليسيت يف قليب أو أطيراف املدن.
كام أن غيياب الثقافية البيئيية، وإعطاء 
لتأميني  السيكان  قبيل  مين  األولويية 
نتيجية  األساسيية  الحيياة  متطلبيات 
جعيل  االقتصاديية،  األوضياع  تيردي 
املجيال  هيذا  يف  العاملية  الجمعييات 
عرضية لالنتقياد من قبل بعيض الفئات 
املجتمعيية، "بحجية أن تأميني رغييف 
الخبيز وتوزييع السيالل الغذائيية عىل 
السيكان"، أوىل من التشيجر، بحسيب 

الجمعيية. العاميل يف  حدييث 
بيأن  العاميل  أوضيح  الحليول،  وعين 
مكافحية التصّحير تحتياج إىل اهتيامم 
رسيمي وإرادة سياسية، تجليب التمويل 
الوفير حتيى يكون هنياك أثير واضح 
للعييان، إذ يقتير دور السيلطات عىل 
تشيجر دوار يف طرييق ميا، أو زراعة 
الحدائيق  املثميرة يف  األشيجار  بعيض 

و"أخيذ الكثير مين الصور".
الحسيكة  محافظية  مسياحة  وتبليغ 
األرايض  نسيبة  هكتيار،  ملييون   2.33
وتقسيم   ،3.67% منهيا  الحراجيية 
"مناطيق  خميس  إىل  املحافظية 
اسيتقرار" يبلغيراوح  معيدل الهطيول 
املطيري فيهيا مين 600 مييي مر يف 
منطقة االسيتقرار األوىل، ليتناقص إىل 
200 مييي مير يف الباديية، بحسيب 
نرشهيا  التيي  االسيتثامرية  الخارطية 

املحافظية. عين  "النظيام 

فان آثاًرا كارثية 
ّ

قلة األمطار والحرب تخل

التصّحر يضرب الحسكة ويدّمر محمية "عبد العزيز" 

أحد المراعي في ريف القامشلي الجنوبي - تموز 2022 )عنب بلدي - مجد السالم(

عنب بلدي - اعزاز 

يحميل حسيني )13 عاًميا( عيىل كتفيه 
كيًسيا كبيرًا يفوقيه حجياًم، ويسير يف 
طرقيات مدينة اعيزاز بحثًا عين النفايات 

التدوير. إلعيادة  القابلية 
فقيد حسيني واليده جيرّاء القصيف عىل 
منزلهيم يف رييف حلب، ميا أجربهم عىل 
النيزوح إىل مخييم "الرييان" يف اعيزاز، 

برفقية والدتيه وإخوته الخمسية.
بصيوٍت  بليدي،  لعنيب  حسيني  وقيال 
متعيب، "مين هيون بلشيت معاناتنيا"، 

يوميًيا. يعيشيه  ميا  صعوبية  واصًفيا 

ظروف قاسية
يف  املدرسية  تيرك  عيىل  حسيني  أُجيرب 
املرحلية االبتدائية بعد مقتيل أبيه، ليحمل 
مسيؤولية العائلية باعتبياره األخ األكيرب.
"أذهيب إىل ملكبيات النفاييات يوميًا بحثًا 
حسيني،  قيال  والتنيك"،  الكرتيون  عين 
مضيًفيا أنيه كان خييار العميل الوحييد 

اليذي وجيده بسيبب صغير سينه.
تابيع حسيني، "بتحميل الريحية السييئة 

والتعيب بيس ألّمين ألهيي حيق أكل".
يعييش محميد )12 عاًميا( وشيقيق ليه 
يكربه بثالث سينوات ظروفًا مشيابهة، إذ 
يغيادران منزلهيام قبيل رشوق الشيمس، 
وال يعيودان إال بعيد مغيبهيا، بحثًيا عين 

النفاييات القابلية إلعيادة التدوير.
وقيال محميد لعنيب بليدي، إن لدييه 12 
أًخيا، يعميل أربعية منهيم بجميع "التنك 

والنايليون". والكرتيون 

األربعية  ونحين  صغيار،  "إخيويت 
املسيؤولون عين البييت"، هيذا ميا قاليه 
محميد مفيًرا السيبب اليذي أجربههيم 
الصعبية  وظروفيه  العميل  هيذا  عيىل 

الطقيس. بوضيع  املرهونية 
وأوضيح محميد، أن الشيتاء يزييد عملهم 
تسياقط  حيال  يف  خصوًصيا  صعوبية، 
األمطيار أو الثلوج التي تعوييق وصولهم 

إىل مكبيات النفاييات.

دخل محدود
تيراوح األجيرة اليوميية ملحميد وإخوته 
بيني 25 و30 ليرة تركيية ليكٍل منهيم، 

قوله. وفيق 
وهيو دخيل يقيع، يف أفضيل الحياالت، 
دون حيّد الفقر اليذي يقّدره بييان لفريق 
"منسيقو اسيتجابة سيوريا"، باالعتيامد 
عيىل التصنيفيات الدوليية، بحيوايل 1.9 

دوالر أمريييك يوميًيا، للفيرد الواحيد.
من جهته، قال الخمسييني "أبو سيعدو"، 
وهو صاحيب مركز لبييع ورشاء النفايات 
القابلية إلعادة التدويير، إنه يقابيل يوميًا 
عيرشات األطفيال الذين تيراوح أعامرهم 
يقيوم  عاًميا،  و15  أعيوام  مثانيية  بيني 

معظمهيم بجميع "التنك".
"إذا بيدو يشييل الولد عىل ضهرو شيوال 
كرتيون ميا رح يزييد وزنيه فوق السيبع 
كيليوات"، هيذا ميا قاليه "أبيو سيعدو" 
ليصيف محدوديية دخيل األطفيال مقابل 

عملهم. صعوبية 
وأوضح "أبو سيعدو"، اليذي تحفظ عىل 
ذكير اسيمه الرييح ألسيباب اجتامعية، 

باليوزن،  النفاييات  التجيار يشيرون  أن 
ويقّدر سيعر كيليو الكرتون بليرة تركية 
واحيدة، بينيام يبليغ سيعر كيليو التنيك 

ونصًفا. ليرة 
يف املقابيل، قال األطفيال الذيين قابلتهم 
عنيب بليدي، إن أصحاب املراكز يشيرون 
كيليو الكرتيون بنصيف ليرة و"التنيك" 

تركية. بليرة 
ويبييع أصحاب املراكيز النفاييات القابلة 

إىل  ينقلونهيا  لتجيار  التدويير  إلعيادة 
تركييا، حييث يعياد تدويرهيا، وفيق ميا 

سعدو"الخمسييني. "أبيو  قاليه 
تيردي  ظيل  يف  ذليك  ييأيت 
بلغيت  إذ  املعيشيية،  االوضاعاألوضياع 
حيد  تحيت  الواقعية  العائيالت  نسيبة 
الفقر %87.1، وفًقا لألسيعار األساسيية 
بييان  أحيدث  بحسيب  الدخيل،  وميوارد 
لفريق "منسيقو استجابة سيوريا" حول 

ميؤرش حيد الجيوع والفقير والتكالييف 
االقتصاديية للعائيالت بفي شيامل غريب 

امليايض.، األول  ترشيين  يف  سيوريا 
الواقعية  العائيالت  نسيبة  بلغيت  بينيام 
تحيت حد الجيوع %39.15 مين إجاميل 
الفقير،  خيط  تحيت  الواقعية  العائيالت 
وذليك لعيدة اعتبيارات، أهمها عيدد أفراد 
اليرف  وأسيعار  العامليني،  العائلية 

املتغيرة.

في اعزاز.. نفايات يجمعها أطفال ويصّدرها تجار إلى تركيا 

طفالن ينبشان عن نفايات قابلة إلعادة التدوير لبيعها في اعزاز 10- من تشرين الثاني 2022 )عنب بلدي/ديان جنباز(

https://www.enabbaladi.net/archives/613900
https://www.enabbaladi.net/archives/613903
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نبيل محمد

"صاحبة إطاللة ملكات أوغاريت 
وإيبال، وصاحبة الجامل األموي 

النبيل، والروح الدمشقية األصيلة، 
سوزان نجم الدين، حكاية سورية 
جميلة حكتها وتحكيها، وستظل 

تُحىك يف تاريخ الدراما العربية"، هذه 
املقّدمة التي انتقاها برنامج "صاحبة 
السعادة" املرصي الشهري، ليقّدم بها 

حواًرا مطواًًل مع الفنانة، التي عّل أكرث 
ما ترتجيه هو مقدمة من هذا النوع، 

إذ يندر أن تجد ممثلة سورية عىل 
هذا املستوى من ااًلعتداد باملواهب 

وااًلختالف وتعدد املّيزات، فنجم الدين 
قادرة يف كل جملة تقولها بأي لقاء 
فني، عىل أن تقدم لنفسها من جمل 

اإلعجاب ما قد يخجل مقدمو الربامج 
أن يقولوه. 

الطفلة املشاغبة التي اًل يكتشف 
احتيالها أحد، واملوفقة حتى دون 

دراسة، الجميلة التي اًل تعري انتباًها 
للذكور، الطباخة املاهرة، واملهندسة 
املعامرية املميزة، واملمثلة املخرضمة 

املتقنة اللهجات. ميكن للفنانة 
السورية أن تحاول يف معرض اإلجابة 

عن أي سؤال يوجه لها أن تجد زاوية 
تطرح فيها نفسها بشكل مختلف. 
هي عندما عملت راقصة يف فرقة 

رقص احرتايف، كانت ترقص بروحها 
اًل جسدها فقط كام بقية الراقصات، 

وعندما وقفت أمام الراحل محمود 

عبد العزيز، اضطر إلعادة مشاهده 
بناء عىل أدائها املتميز الذي أجرب كادر 

العمل عىل التصفيق. بل واضطرت 
أهلها نتيجة اإلعجاب بها إىل أن يتخلوا 
برسعة عن وقوفهم ضد عملها بالفن، 

وتدبري الواسطات لها لتحقيق املزيد 
من النجاح.

يف الربنامج الذي عّل كثريين من 
نجوم العامل العريب يأملون الحضور 

فيه، فهو بال شك برنامج ذو سوية 
فنية عالية، عىل األقل اًل وجود 

لربامج حوارية سورية مبستواه، مل 
ترتدد سوزان نجم الدين يف تكرار 

الحديث عن منطق الواسطة وأصالته 
يف عائلتها، حني قالت إن العائلة 

مل تعتد وجود من يعمل بالفن فيها، 
فأفرادها إما مسؤولون يف الدولة، 

أو كّتاب وشعراء. كام أن والدها الذي 
كان يقف يف وجهها ضد مشوارها 

الفني، ريض بعملها بعد أن أوكلت 
لوزراء وشعراء الحديث معه إلقناعه، 

ليقبل فيام بعد ويبدأ هو بتدبري 
الواسطات يف سفرها وتنقالتها.

مل تقبل نجم الدين ااًلستغناء عن أي 
منصب يحوزه والدها يف الحديث 

عنه، فهو شاعر ومحاٍم وعضو 
مجلس شعب وعضو اتحاد الكّتاب 

العرب. تتوافد إىل بيته يومًيا جحافل 
املوكلني ثم الكّتاب والشعراء ويليهم 

املسؤولون، واألم شاعرة وتستغل 
حضور ابنتها يف هذا الربنامج، 

لتعرض إحدى مجموعاتها الشعرية 
"رصخة أنثى"، وتكتب إهداء شعريًا 

ممجوًجا فيه ملقّدمة الربنامج "إسعاد 
يونس". تخترص تلك التفاصيل 
شخصية الفنانة، لتشعر وكأن 

حضورها يف الربنامج أصاًل جاء بعد 
توّسط مسؤولني.

اًل يخلو اللقاء من مالمح الجهل 
الذي يأيت يف معرض تقديم 

الفنانة لنفسها كخبرية يف مختلف 
ااًلختصاصات، ومن عادة ااًلدعاء أن 

يكشف مالمح جهل صاحبه مبا اًل 
يعلم. يف الرتبية تقول الفنانة إنها 

كانت طفلة مع أطفالها، وأّما حني 
اللزوم، فكانت تعاقب أبناءها، لكن 

ليس برضبهم، هي مل ترضبهم يوًما، 
إاًل أنها كانت تجربهم عىل الوقوف 

إىل الحائط عىل قدم واحدة لساعتني 
أو ثالث ساعات. عّل من جرب هذه 

العقوبة يدرك أنها جلسة تعذيب 
حقيقي.

قبل أكرث من عام، سّجلت نجم الدين 

واحًدا من مواقفها املشهورة، حني 
انسحبت من برنامج "املواجهة"، 

عندما ُسئلت عن رأيها بجرائم 
بشار األسد تجاه شعبه. حني إعادة 

مشاهدة الفيديو يظهر ما حدث 
غري مرتبط فقط مبوقفها السيايس 
املعروف، وتأييدها املطلق للمنظومة 

التي صنعتها، إمنا يبدو أيًضا معجونًا 
بتصدير الشخصية القوية املبارشة 

ذات األثر. بدا ااًلنسحاب وكأنه 
محاولة للفنانة إلضافة نقطة إىل 

سريتها الشخصية، وهي نقطة 
إمكانية ااًلنسحاب من الحوارات 

التلفزيونية. يف "املواجهة" ويف 
"صاحبة السعادة" ويف غريهام 

من الربامج، يبدو أصعب ما ميكن 
أن تقوم به كمشاهد، هو أن تصّدق 

سوزان نجم الدين.

العلوش إبراهيم   

باإلضافة إىل دورها اإلرهايب 
السوريني، وتحالفها  ثورة  ضد 
مع "الحرس الثوري اإليراين"، 

فإن "الفرقة الرابعة" نرشت عىل 
أوسع نطاق صناعة وتهريب 

"الكبتاجـون"، بعد أن ابتكرت خدمة 
الحواجز. وعىل  "الرتفيق" عىل 

رامي مخلوف،  استثامرات  طريقة 
تحولت أخريًا إىل تجارة احتطاب 

الغابات السـاحلية وبيع منتجاتها 
يف ريف دمشـق، فهل يوجد تعريف 

لهذه الفرقة العسـكرية التجارية؟
تجـددت أخبار "الفرقة الرابعة" إثر 

 3 نرش وكالة "فرانس برس"، يف 
الثاين الحايل، تقريًرا  من ترشين 

عـن تجارتها بـ"الكبتاجون" تداولته 
العاملية واملواقع  األنباء  وكااًلت 

اإللكرتونيـة، إذ وثقت الوكالة تحالف 
الله"  الرابعة" مع "حزب  "الفرقة 

يف صناعـة "الكبتاجون"، وتحالفها 
مـع بعض الفصائل الدينية يف 

الشـامل السوري، التي تتعاون معها 
يف تهريـب املخدرات إىل تركيا ونرش 

الناس يف الشامل  استهالكها بني 
السوري، باإلضافة إىل تعاونها يف 

تهريب البرش عرب الحدود وتبادل 
املنافع من خلف الشـعارات الرنانة 

التـي يرفعها الجانبان، مثل محاربة 
اإلرهاب، وادعاءات حامية اإلسالم، 

ونـرش الفضيلة، وحامية الوطن، وما 
إىل ذلك من شـعارات مل تعد تقنع 
أحًدا من ضحاياها الذين تشـتتوا 

الرباري واملخيامت واملعتقالت  يف 
املتعددة األشكال واأللوان.

يف بداية الثورة السورية، هتف 
وأنصارهم  الرابعة"  "الفرقة  عنارص 

يف تجمهر كبري بدمشـق "بشار 
إىل العيادة وماهر إىل القيادة"، 

وهذا يذكّرنا بتأسـيس هذه "الفرقة" 
عىل أنقاض "رسايا الدفاع" التي 

قادها رفعت األسد، والتي برزت يف 
املايض، وكانت  القرن  مثانينيات 
رأس حربة يف رصاعه مع أخيه 

حافـظ آنذاك، وكان رفعت يعترب أخاه 
حافـظ رجاًل مريًضا آن له أن يرتاح 

ويسـلّم القيادة له ليأخذ حصته 
من هذا البلد، ويوسـع استثامراته 

التجارية العسـكرية التي امتدت 
اًلحًقا لتصل إىل ااًلسـتثامر يف الجزر 
اإلسبانية وعدد من الدول األوروبية، 

مبا فيها ااًلسـتثامر يف نفق بحر 
وبريطانيا. فرنسا  املانش بني 

هذه "الفرقة" كيان عيص عىل 
التعريف، فال هي كيان عسـكري 

يتبع جيش األسد مبارشة وفق 
الرتاتبيـة الهرمية، فقادة "الفرقة" 

أنفسهم  يعتربون  وعنارصها 
وقائدهم فوق "جيش أبو شحاطة" 

كام كان يردد عنارص "رسايا 
الدفـاع" وقائدها الذي ارتفعت ألقابه 

إىل لقب "الرب" وبكل صفاقة، واًل 
هي مجرد تجمع لشـبيحة طائفيني 

السوريني  الكراهية بني  ينرشون 
ويحتكرون السـلطة لعائلة األسد، 

واًل هي مجرد مؤسسة جمركية 
البضائع  الرسوم عىل  تجمع 

ويذهب ريعها إىل ماهر األسـد بداًًل 
مـن خزينة الدولة، واًل هي مجرد 

مؤسسـة صناعة دوائية تحولت إىل 
املخدرات ونرشت صناعة  صناعة 

أنها حولت  "الكبتاجون" إىل درجة 
البـالد إىل مأوى للمهربني الدوليني.
تحالف ماهر األسـد قائد "الفرقة" 

مع "اسكوبار" اإليراين حسن 

نرص الله، ويتعاونان يف نرش 
"الكبتاجون" بجميع أنحاء سـوريا، 

وتهريبه إىل الدول املجاورة، 
الذي  التمويل  لنقص  استجابة 

تراجع من الجانب اإليراين بسبب 
باإلضافة  عليه،  الدولية  الحصارات 

إىل رغبة إيران األكيدة بحرث 
البالد ونرش املخدرات فيها لتسـهيل 

الهندسـة الطائفية التي برش بها 
اإليرانيون واعرتف بها بشار األسد 

وهو يدعي إعادة هندسة البالد.
كان "الرتفيق" من مبتكرات قادة 

"الفرقة" التي سـبقت سطوع نجم 
"الكبتاجون"، فالحامية األمنية 

تحولت إىل سلعة تباع للتجار عرب 
حامية البضائع التجارية وتهريب 

البرش، وتسهيل مرور املمنوعات التي 
استفردت "الفرقة" بجعلها رشعية 

بعد ابتزاز العابرين وبضائعهم، وقد 
وصل ااًلبتزاز يف معابر دير الزور إىل 

أخذ اإلتاوات عن اللباس الذي يرتديه 
العابرون إذا كان جديًدا!

حاول الروس الحد من سيطرة 
"الفرقـة الرابعة" عىل الحواجز، عرب 

مطالبـة النظام بتفكيك حواجزها 
التي  ومنع "الرتفيق" ورسومه 

ترهق التجار وتزيد أسـعار السلع 
املواطنني، وتوقف عجلة  عىل 

الذي تدعي دولة األسد  التصنيع 

بأنها تحاول إعادته إىل الحياة. 
ولكن تلك املسـاعي وصلت إىل طريق 

مسدود، فحتى األعالف تم منع 
دخولهـا قبل أيام إىل دير الزور من 
الرابعة"، ومل  قبل حواجز "الفرقة 
تنفع الكتب الرسـمية لتمرير ذلك، 

واًل مناشدات مريب املوايش بإنقاذ 
املوت. مواشيهم من 

الرابعة" وعرب صناعة  "الفرقة 
لقب  استحقت  املخدرات  وتهريب 

الرابعة"، وهذا  الكبتاجون  "فرقة 
لـن يكون لقبها الوحيد، خاصة 

أنها وصلت إىل مواطن املعارضة 
يف الشامل، وتتشارك مع بعض 

قادتهـا يف مجااًلت مختلفة منها 
البرش،  وتهريب  "الكبتاجون" 

والتنقيـب وتهريب اآلثار يف مناطق 
تادف وبعض اآلثار يف الشامل 

السـوري، كام ذكر تقرير ملنظمة 
الحقيقة  أجل  "سوريون من 

والعدالة" يف نهاية الشهر املايض.
يوًما بعد يوم، تنتقل سـوريا بعد 

كل املصائـب التي حلت بها إىل 
دولـة مخدرات بجهود مكثفة من 

اإليرانيـني وأنصارهم من اللبنانيني 
الكبتاجون  "فرقة  وتربز  والعراقيني، 

الرابعة" يف هذه املرحلة كعالمة 
الذي  مميزة تلخص وضع سوريا 
وصلت إليه يف ظل عائلة األسـد.

رأي وتحليل

فرقة "الكبتاجون" الرابعة

سوزان نجم الدين.. عجينة المواهب

الفنانة السورية سوزان نجم الدين )قناة فوشيا( 

https://www.enabbaladi.net/archives/613924
https://www.enabbaladi.net/archives/613916
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إعداد:
حباء شحادة

رسى الصمــت بــني الحضــور وأعينهــم مركّــزة عــىل مــا تعرضــه شاشــة قاعــة ااًلجتــامع الواســعة، يف مدينــة غــازي عينتــاب الرتكيــة، أواخــر ترشيــن األول 
املــايض، وهــم يشــاهدون مذيعــة قنــاة "الدنيــا"، املواليــة للنظــام، تتجــول بــني الجثــث وتقحــم الكامــريا فــوق رؤوس الجرحــى.

كــرست تلــك التغطيــة اإلعالميــة، يف آب عــام 2012، كل القواعــد املهنيــة يف نقلهــا للمجــزرة التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام يف مدينــة داريــا بريــف دمشــق، 
بتزييفهــا وانتهاكهــا كرامــة الضحايــا ونقلهــا رســائل العنــف والتحريــض إىل الشــارع الســوري، مــا جعــل املســؤولني عــن بثهــا رشكاء يف جرميــة الحــرب.
ــات  ــن مؤسس ــني م ــت صحفي ــي جمع ــوريني"، الت ــني الس ــاق رشف لإلعالمي ــة لـ"ميث ــكاوى التابع ــة الش ــف بلجن ــة التعري ــة يف ورش ــذه الحال ــت ه نوقش
صحفيــة، وإعالميــني نابــوا عــن منظــامت إنســانية فاعلــة يف ســوريا، معظمهــم شــاهد مقطــع "الدنيــا" ســابًقا، لكــن املشــهد مل يكــن أخــف وطــأة مــع 

التكــرار.
وكان عــرض اللحظــات األوىل مــن التقريــر كفيــاًل برتكيــز أذهــان الحضــور عــىل األذى الــذي ميكــن لإلعــالم إلحاقــه بالجمهــور يف حــال تخــىل عــن معايــريه 
املهنيــة، التــي متّثــل قوانينــه األخالقيــة عنــد تغطيتــه ألي حــدث، وافُتتــح النقــاش حــول مســؤولية املؤسســات واملنظــامت واملتلقــني للتغطيــات اإلعالميــة 

عــن منــع مــرور أي خــرق لتلــك املعايــري عــرب منصــات اإلعــالم الســوري املســتقل.
مل يعــد دور اإلعــالم يخفــى عــىل الجمهــور الســوري، لكــن موثوقيتــه والتزامــه بقواعــد املهنــة مــا زااًل موضــع جــدل وتشــكيك، لــذا ظهــرت مبــادرة "ميثــاق 
ــات املحاســبة واملســاءلة، عــرب  ــاب آلي ــدة خــالل مســرية الصحافــة الســورية، وهــي تحــدد معايــري ناظمــة للعمــل اإلعالمــي بغي ــي تعــد فري الــرشف"، الت

ترســيخ التــزام املؤسســات املوقعــة بالقواعــد األخالقيــة املهنيــة.
لكــن مــا مــدى جــدوى هــذه املبــادرة التــي قضــت ســنوات دون أن تحقــق ااًلنتشــار املطلــوب لجمــع وســائل اإلعــالم املســتقلة تحــت مظلتهــا؟ ومــا فائدتهــا 
للجمهــور الــذي اًل يثــق باملنصــات اإلعالميــة واًل بالتزامهــا بالتصحيــح؟ تطــرح عنــب بلــدي يف هــذا امللــف هــذه التســاؤاًلت عــىل صحفيــني وخــرباء ومتلقــني 

ملناقشــة إمكانيــة وقــوف وســائل اإلعــالم الســورية والجمهــور عــىل مســؤوليتهام مًعــا للوصــول إىل اإلعــالم املهنــي املطلــوب.

https://www.enabbaladi.net/archives/613755
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القابلية  "الصحافية  موقيع  أحيى 
 Accountable( للمحاسيبة" 
شيعار  أخيذ  اليذي   )Journalism
حيول  اإلعيالم  أخالقييات  "مراقبية 
مين   400 عيىل  يزييد  ميا  العيامل"، 
حيول  الصحفيية  األخالقيية  املواثييق 

لعيامل. ا
ويف عام 2015، اجتمعت 20 مؤسسية 
إعالميية إلطالق امليثاق السيوري األول. 
عام ونصيف من النقاشيات واملداوالت، 
ميع االسيتعانة بخيرباء دولييني، أدت 
لعميل  الناظمية  القوانيني  وضيع  إىل 
املؤسسيات املوقعية، بحسيب ميا قاله 
رشف  لي"ميثياق  التنفييذي  املديير 
الدكتيور  السيوريني"،  لإلعالمييني 
ملحيم العبد الليه، لعنب بلدي، مشيرًا 
إىل أن انتقياء املصطلحيات والعبيارات 
والكليامت املناسيبة للسيياق السيوري 

اسيتغرق الوقيت األكيرب يف اإلعيداد.
عيىل  اإلعالميية  املؤسسيات  توقييع 
السيلوك  مدونية  عيىل  ثيم  امليثياق، 
املهنيي واألخالقيي للجنية الشيكاوى، 
امليايض،  شيباط  يف  انطلقيت  التيي 
االلتيزام  عيىل  موافقتهيا  يعنيي 
باملعايير التالية، واسيتعدادها لتحمل 
املسيؤولية واتخياذ اإلجيراء املناسيب 

منهيا: أي  خيرق  حيال  يف 

1. الدقـة والصحـة والوضوح للمواد 
التي تنرشهـا للجمهور.

2. النزاهة بنقـل اآلراء والترصيحات 
بأكـرب قدر مـن األمانـة بـال انحياز 
اسـتغالل  أو  اجتـزاء  أو  محابـاة  أو 
للـدور اإلعالمـي ملصالح شـخصية. 
للمصـادر  الخصوصيـة  احـرتام   .3
عـىل  عدمهـا  أو  باملوافقـة  وحقهـم 
التغطيـات  يف  واملشـاركة  الظهـور 
ذلـك حقهـم يف  اإلعالميـة، ويشـمل 
رفـض الظهـور عرب الكامـريا حتى يف 

العامـة. األماكـن 
عنـد  الفكريـة  الحقـوق  احـرتام   .4

النقـل.   أو  ااًلقتبـاس 
إفشـاء  وعـدم  املصـادر  حاميـة   .5
أرسارهـم الشـخصية التي قـد تؤدي 

إىل اإلرضار بهـم.
6. تجنب القدح والذم والتحقري.

7. عـدم التمييـز وتقديـم األفضليـة 
أو  اللـون  مسـتوى  عـىل  لفئـة 
أو أي  العـرق  أو  الديانـة  أو  الجنـس 
خصائـص أخـرى، والتعامـل مع كل 
البرش بإنسـانية يف أثنـاء التغطيات 
بينهـم،  التفريـق  وعـدم  اإلعالميـة 

الضحايـا.  خصوًصـا 
يف  الضحايـا  كرامـة  احـرتام   .8
ااًلمتنـاع عن نـرش صورهـم أو العنف 

واضـح  بشـكل  بحقهـم  املـامرس 
ومبـارش، أو ردود فعلهـم غري الواعية 

املحنـة(.  )وقـت 
9. عـدم التشـجيع عـىل العنـف أو 
التحريـض عـىل الجرميـة أو انتهاك 

نون. لقا ا
10.عـدم التنميط يف وصـف األفراد 
بتعميـم  واإلسـهام  الجامعـات  أو 
سـامت عليهـم، خصوًصـا إن كانت 
سـلبية وتؤدي لالحتقـار والكراهية 

واإلهانة. 
أي  والتجنـي،  ااًلفـرتاء  تجنـب   .11
نسـب أقـوال أو أحداث كاذبـة للغري، 
أو اتهامهـم بارتـكاب جنايـات بـال 
مواقـف  إىل  يـؤدي  قـد  مـا  دليـل، 
أو  اجتامعيـة غـري عادلـة بحقهـم 

حتـى أحـكام قضائيـة ظاملـة. 
12. املسـؤولية تجـاه األطفـال، التـي 
تقتـي احـرتام كرامتهـم وحقهـم 
بالخصوصيـة، وأخذ إذن املسـؤولني 
اسـتضافتهم  عنـد  رعايتهـم  عـن 
وتجنـب  اإلعالميـة،  بالتغطيـات 
حتـى  مهينـة  مبواقـف  إظهارهـم 
عنـد الحصـول عـىل تلـك املوافقـة. 
13. عـدم إيـذاء الجمهـور وتجنـب 

مبصالحـه. اإلرضار 

مسيرة اإلعيالم يف سيوريا كانيت ممييزة عيىل الصعيد 
العامليي خيالل العقيد امليايض، إذ واكبت الحيرب تطور 
وسيائل التواصيل االجتامعي التيي مّكنت شيهود العيان 
والناشيطني مين نقيل ميا غضيت عنيه وسيائل اإلعالم 
التابعية للنظيام السيوري الطيرف وتجاهلتيه أو زيّفتيه 
مين مجيازر وانتهاكات بحق الشيعب املطاليب باإلصالح 

.2011 عيام  منذ 
معرفية املعايير األخالقيية مل تكين مهمية صعبية عىل 
اإلعالمييني الجيدد أو القداميى الذيين وقفيوا يف وجيه 
الخطياب األوحد ملؤسسيات الدولة، مع اهتيامم املنظامت 
الدوليية املعنيية بالصحافية بتقدييم التدريبيات املهنيية 
لهيم منيذ السينوات األوىل، خصوًصيا مع تقيييد دخول 
الصحفييني األجانيب إىل سيوريا للتغطيية بشيكل آمن، 
لكين االلتيزام بتليك القواعيد كان أميرًا آخير حيني وجد 
الناشيطون أنفسيهم يف مواجهية إعيالم النظيام اليذي 
خاليف كل تليك املعايير يف نقيل األحيداث للجمهيور 
املحيي والعاملي، الذي بيدوره وقف حائرًا أميام روايتني 

. قضتني متنا
أخطياء  املعارضية يف  السيورية  اإلعيالم  وقيوع وسيائل 
مهنيية أفقدها ثقية الجمهور الغيريب أواًل، ميع قدرته عىل 
متيييز املخالفيات الصحفيية، ثيم الجمهور السيوري الذي 
حاكمهيا أخالقيًيا يف أثنياء تركيزهيا املسيتمر عيىل واقعه.

"أنيا ال أثق باإلعالم السيوري، وحينام أرييد متابعة خرب 
ألجيأ للقنيوات الحيادية العامليية"، قالت املدييرة اإلدارية 
ومسيؤولة املكتيب اإلعالمي مبنظمية "نسياء التمكني"، 
بثينية رحال، التي شياركت يف الورشية التعريفية بلجنة 

الشكاوى.
بيرأي بثينية، فيإن وسيائل اإلعيالم السيورية، املؤييدة 
واملعارضية، تشياركت بانتهياك املعايير املهنيية، طرف 
زيّيف الواقيع وقيدم ميا حصيل يف سيوريا عيىل أنيه 
"مؤاميرة" وأن املطالبيني باإلصيالح هيم "مخربيون"، 
وطيرف "باليغ وهيّول" يف نقيل األحيداث، بحسيب ما 

بلدي. لعنيب  قالتيه 
التزمت بعض وسيائل اإلعيالم املعارضة باملعايير، وعملت 
عيىل ضبطهيا يف تغطياتهيا وموادهيا بغيرض اسيرجاع 
تليك الثقية وتحقييق الفائيدة للجمهيور، ومين هنيا كانت 
الخطيوة األوىل نحيو اعتيامد "ميثياق رشف لإلعالميني"، 
ثيم املوافقية عيىل إطيالق لجنية الشيكاوى التيي وضعت 

تليك املؤسسيات تحيت رقابية املتابعني.

"الحيياد" كان األسياس الذي ارتكزت عليه بثينة، الناشيطة 
يف املجيال اإلنسياين واالجتامعيي، ملنيح ثقتهيا لوسييلة 
اإلعيالم، وهو أحيد املعايير املهنيية التي مل تكين عىل علم 
بأساسيياتها قبيل الورشية التعريفيية، لكنهيا مل تعمد قباًل 
للشيكوى عىل مؤسسية خالفت ذلك املعييار يف تغطياتها.

اتجهيت عنيب بليدي السيتطالع آراء املتابعيني لوسيائل 
اإلعيالم املسيتقل مين خيالل مقابيالت يف شيامل غريب 
سيوريا، حيث تسيهل متابعة تلك الوسيائل وينشط فيها 
املراسيلون الذيين يكونيون عيىل احتيكاك مبيارش ميع 

. لجمهور ا
مل يكين الصييدالين أحمد صيربة، املقيم يف رييف إدلب 
الشيكوى  رأييه حيول جيدوى  الشياميل، مسيتقرًا يف 
مهنيية،  بأخطياء  وقوعيه  السيوري يف حيال  لإلعيالم 
معتيربًا أن "كل وسيائل اإلعالم تنقيل الحقيقة من وجهة 
نظرهيا"، فهيو مل يتهمهيا بالتزيييف ولكين بالتوجييه 
العميد نحيو رأي دون آخير، بحسيب ميا قاليه لعنيب 
بليدي، مشيرًا إىل أن الجمهور السيوري غير فاعل نحو 
إصيالح الخطيأ، لكنيه يكتفي بالتعلييق واالسيتهزاء بداًل 

عين النقيد البّناء.
السيالمة  محميد  املحاميي  اسيتبعد  إدليب،  مدينية  يف 
للشيكاوى  "املسيّسية"  اإلعيالم  وسيائل  اسيتجابة 
حيول أخطائهيا، حسيب رأييه، لكنيه مل يسيتبعد فكيرة 
التواصيل ميع مؤسسيات اإلعالم التيي يجد أنهيا تتحىل 
باملصداقيية، معتميًدا عيىل مدى تكيرار األخطياء للحكم 

التفاعيل معهيا. عيىل املؤسسية الصحفيية وإمكانيية 
مين  اإلعيالم  كليية  خريجية  املحميد،  هيفياء  حاوليت 
"الجامعية الدوليية للعليوم والنهضية"، يف رييف حلب 
صحفيية  مؤسسية  ميع  بالفعيل  التواصيل  الشياميل، 
لتصحييح خطيأ ورد يف إحيدى تغطياتها لكنهيا مل تلَق 

أي اسيتجابة، بحسيب ميا قالتيه لعنيب بليدي.
مر الناشيط الصحفي كيرم داروخ، املقييم يف ريف حلب 
الشياميل، بتجربية مامثلية يف محاولية تصحييح خطيأ 
لقنياة مل تسيتجب ليه، إال أنه ال ينفيي احتامليية الرد من 
جمييع وسيائل اإلعيالم املصنفية يف صيف املعارضية، 
وإن كان أكرهيا "لين يسيتجيب"، حسيب رأييه، وقيال 
لعنيب بليدي، "قنوات اإلعيالم مل تفهيم أن الجمهور كان 
بحاجية يف بداية الثيورة إلعالم منيارص لقضاياه وينقل 
الصيورة كام هيي، لكننيا بعيد 11 عاًما تخطينيا مرحلة 
بالجانيب  اإلعالمييني  تدريبيات  وأصبحيت  الطيوارئ، 

املهنيي واألخالقيي أميرًا الزًما، لكين الواقع مؤسيف".
 "Free Press Unlimited" منظمية  دراسية  بيّنيت 
املسيتقلة(  الصحافية  لدعيم  تهيدف  عامليية  )منظمية 
للجمهيور السيوري، الصيادرة يف كانيون الثياين عيام 
2021، أن السيوريني يريدون مصادر إعيالم موثوقة، إذ 
خلقت حالية نقص الثقة بوسيائل اإلعالم عيادة مقاطعة 
املعلوميات مين مصيادر متعددة قبيل اعتامدهيا من قبل 
الجمهيور، ميع تجنبهيم مصيادر اإلعيالم املنحيازة التي 

الكراهية". "خطياب  تتضمين 
عيىل  اعتميدت  التيي  بالدراسية،  املشياركون  وركّيز 
والبحيث  الشيخصية  واملقابيالت  العامية  االسيتبانات 
العميي لجميع بياناتهيا ميام يزييد عيىل ألف مشيارك، 
عيىل أن "حياديية األخبار مهمية"، مع الحاجية لألخبار 
املتوازنية، وإدراك قيدرة الصحافية املسيتقلة عيىل خلق 

جسيور الوحيدة والسيالم يف سيوريا.

ماٍض ال يغفر الخطأ
ظيل اإلعيالم السيوري تحيت سييطرة محكمية للنظيام 
الحاكيم لعقيود طويلية قبيل الثيورة، مل يسيتطع املرور 
منهيا سيوى اسيتثناءات بسييطة بأثير محيدود، وبعيد 
تخلص قسيم من السيوريني من تلك السييطرة، أنشيؤوا 
عيرشات املنصيات اإلعالميية املسيتقلة، أي غير املرتبطة 
ميا،  جهية  أو  فصييل  باسيم  املتحدثية  أو  بالحكومية 
ووجدوا أنفسيهم تحت حكيم أطراف تشيابهت بعقليتها 
التيي تحيد مين الحريية وتحيدد القوانيني اإلعالمية يف 
انتهاكاتهيا، يف  وانتقياد  يخاليف توجهاتهيا  ميا  منيع 

الشيامل الرشقيي والغيريب من سيوريا.
منيذ نزوح سيكان بليدة التيح، من رييف إدليب الجنويب، 
قبيل ثالثية أعيوام، نحيو الرييف الشياميل، وإقامتهم يف 
املخييم الذي حميل اسيم بلدتهم، تركيزت عليهيم التغطية 
السيالم  عبيد  املخييم،  مديير  جهيود  بسيبب  اإلعالميية 
اليوسيف، وتسيهيله التغطييات الصحفيية وتعاونيه ميع 

اإلعالمييني يف كل املواضييع التيي ييودون تغطيتهيا.
اليوسيف مل يرِش إىل القوانيني املفروضة عىل األرض، وهو 
يتحيدث لعنب بلدي عن أخطياء التغطييات الصحفية التي 
اختربهيا خالل السينوات الثالث املاضية، لكين إىل ضعف 
تأهييل الكيوادر مهنيًيا ونقيص خرباتهيم حسيب رأييه، 
فعيىل الرغم من ميرور 11 عاًميا عىل بدء عميل الصحافة 
املسيتقلة يف نقيل األحيداث، ميا زاليت بعيض كوادرهيا 

ضعيفية التدرييب وتجهل قواعيد املهنة األساسيية.
ييرى الناشيط اإلعالميي واملؤسيس يف وكالية "ثقية"، 
ماجيد عبد النيور، أن إعيالم املعارضية تفّوق عيىل إعالم 
النظيام يف بدايية الثيورة، "بسيبب فشيل إعيالم النظام 
وفشيل منظومتيه األمنيية، وليس ألننيا كنيا محرفني"، 
"إعيالم  أن  مضيًفيا  بليدي،  لعنيب  قاليه  ميا  بحسيب 
الثيورة" الييوم "يتشيابه ميع إعيالم النظيام يف كثير 
مين التفاصييل"، وهيو ما دفيع الجمهيور لالبتعياد عن 

منصاتيه واللجيوء ملواقيع التواصيل االجتامعيي.
مل يقيرأ عبد النيور "ميثاق رشف لإلعالميني السيوريني" 
لكنيه سيمع عنيه، معتيربًا أن االلتيزام باملعايير املهنيية 
هو مين "مسيلاّمت الصحفيي وإال لين يكيون صحفيًا"، 
وأوضيح رأييه وتجربته خيالل نقل األخبار يف السينوات 
املاضيية بيأن الوقيوع يف الخطيأ وارد، لكين التعدييل 
هيو  الصحيحية  غير  األخبيار  حيذف  أو  والتصحييح 
الواجيب املهنيي، "هيي حالية طبيعيية وتزييد مين ثقة 

النياس وال تنقيص مين الصحفيي"، كيام قال.

ال جدوى من الشكوى؟
ثقة غائبة باإلعالم السوري
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عن أخالقيات اإلعالم؟
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أكير وسيائل  التيي تعيد مين  شيغلت قضيية منيع "أورينيت"، 
اإلعيالم السيورية انتشياًرا بيني الجمهيور، مين التغطيية اإلعالمية 
يف إدليب، من قبيل حكومية "اإلنقياذ"، التابعية لي"هيئية تحرير 
الشيام"، اليرأي العيام، بدايية ترشيين األول امليايض، بيني مين 
تعاطف ميع املؤسسية اإلعالمية وحقهيا بالتغطيية "الحرة"، وبني 
مين انتقيد تعاطيهيا ميع قضاييا املنطقية، خصوًصا مع اسيتخدام 
حجية "نقيص املهنيية" من قبيل الجهيات األمنيية املسييطرة عىل 

العمل. عين  ملنعهيا  األرض 
أوضحيه  ميا  بحسيب  "امليثياق"،  بفكيرة  "أورينيت"  تعيرف  ال 
مديير تحريير املجموعية اإلعالمية، عالء فرحيات، قائياًل إن املعيار 
الوحييد هيو "الجمهيور، هيو الوحييد القادر عيىل املحاسيبة، هو 

مين يرفيع املؤسسية اإلعالميية أو يسيقطها".
خيالل األييام األوىل بعيد منيع "أورينت" مين قبل الفصييل الذي 
الصحفييني،  بحيق  انتهياكات  ارتكابيه  حقوقيية  جهيات  وثّقيت 
بإعيالم  شيبيهة  "مواليية"  إعيالم  شيبكة  لبنياء  بسيعيه  ويُتهيم 
النظيام، اسيرجع الناشيطون اإلعالمييون دور القنياة يف تغطيية 
قاعدتهيا  بنيت  حينيام   ،2011 عيام  السيلمية  االحتجاجيات 

الثيورة". ميع  "الوقيوف  يف  الجامهريية 
وغطيت "أورينيت" بدورها قيرار منعها الثاليث عين التغطية، بعد 
منعهيا مين قبيل النظيام السيوري ومين بعيده "اإلدارة الذاتيية" 
يف شيامل رشقيي سيوريا، وردت بيأن "دور الصحافية الحرة هو 
النقيد والبحيث عين االنتهياكات ال اإلنجيازات، وهيذا يف البليدان 
الطبيعيية"، أميا يف حالية الحيرب التيي تعيشيها سيوريا فيعتيرب 
طليب ذليك املدييح "إهانية للصحافية وخسيارة الحيرام الناس"، 
وهيو ميا كانت ترييده كل سيلطة منعتها مين التغطيية يف مناطق 

. تها سيطر
"التميييز"  مين  تخليو  ال  اإلعالميية  "أورينيت"  تغطييات  لكين 
)كاسيتخدام أوصياف طائفيية للتعريف بجهيات معيّنية(، وتعتمد 
بعيض  لنقيل  موثوقية  وال  جدييرة  غير  مصيادر  عيىل  أحيانًيا 
املعلوميات، وهيو ميا يعرّضهيا للنقيد مين االختصاصييني، ومين 

أيًضيا. الجمهيور  قبيل 
بيرأي فرحيات، فيإن طليب االلتيزام باملعاير خيالل حالية الحرب 
التيي تعيشيها سيوريا لييس مالمئًيا، واعتيرب أن القنياة مل تبيدأ 
بالتميييز، ولكنهيا "تسيمي الحقائيق كام هيي"، وقيال إن املواثيق 
للمؤسسيات  "بريسيتيج"  سيوى  وليسيت  "شيكلية"،  األخالقيية 

اإلعالميية، و"تقيّيد عميل الصحفيي".
وميع نفييه ملعرفتيه بتجربة "ميثياق رشف لإلعالميني السيوريني" 

أو دعيوة "أورينيت" للتوقييع علييه، رفض فكيرة القبول به.
"يف سياسيتنا الداخليية نحين دامئًا ميع الجمهور، مع السيوريني، 
أن  أقبيل  ولين  أطيًرا  لنفيي  أضيع  لين  عياٍل،  وسيقف حريتنيا 
يضعهيا يل طيرف آخير تحت اسيم ميثياق ليقيّيدين، حينيام أرى 
انتهياكًا من طيرف ما أنيا أسيميه بامليليشييا، بالعصابية، طاملا أنه 
يلحيق اليرضر باملجتميع السيوري"، قيال مديير تحريير مجموعة 

اإلعالمية.  "أورينيت" 
وأضياف فرحيات أن املؤسسية تلتيزم بالقوانيني اإلعالميية التيي 
تفرضهيا اليدول املضيفية، لكنهيا ال "تحيايب أحيًدا عيىل قضاييا 
الجمهيور، ونحين ملتزمون بتقدييم الخرب األصيدق واألدق له، وأن 

نكيون رسيعيني بنقيل معاناتيه وتقدييم قضاياه".

عالقة المعايير المهنية للصحافة 
بقدرتها على تحقيق الفائدة 

للجمهور عالقة "ارتباط عضوي"، 
أي ال يوجد أحدهما دون اآلخر، 

فدون عرض آراء جميع األطراف ذات 
العالقة بالقضية التي ينقلها اإلعالم، 

ودون إيضاح مصادر المعلومات 
التي استندت إليها الجهة اإلعالمية، 
مع شرح صلة المصادر بالمعلومات 

المقدمة، لن يكون لدى المتلقي ما 
يكفي من المعلومات ليقّيم مدى 
مصداقية المعلومات المختلفة وال 

فهم القضية بشكل كاٍف للمفاضلة 
بين اآلراء وتكوين رأيه الخاص عنها.

أستاذ الصحافة في جامعة 
"بروكسل الحرة" يزن بدران

الجمهور وحده المعيار؟

الجيدل"  "إثيارة  صفية  التصقيت 
باإلعيالم منيذ بيدء انتشياره كمهنة 
املجتميع،  وإىل  مين  ورقابية، 
ميواده  بعيض  واسيتُخدمت 
األحيكام  إطيالق  يف  وتحقيقاتيه 
السيبيل  كانيت  التيي  القضائيية 
ملحاسيبة مجرميني، وأخيرى وثّقت 
انتهياكات وكشيفت حقائيق مل يُيرد 

الظهيور. لهيا 
تعرض اإلعيالم للتالعيب، وكان أداة 
لجهات وسيلطات رّوجيت ملفاهيمها 
وغرسيت أفكارها يف عقول الشعوب 
بهيم،  وتتحكيم  عليهيم  لتسييطر 
ووصيل أذاه للتحرييض عىل العنف 
عنيد اسيتخدام "خطياب الكراهية" 
يف شيحن فئة ضيد أخيرى، ليكون 
رشييًكا فاعياًل بجرائيم وانتهاكات.

إثيارة اإلعالم للجدل اسيتمرت ضمن 
دوائير صّناعيه ومحركييه، إذ تتكرر 
رسيالته  حيول  النقاشيات  ميراًرا 
وحيول  األخالقيية"،  و"مسيؤوليته 
وصالحيتهيا  األساسيية،  معاييره 

االجتامعيية.
جامعية  يف  الصحافية  أسيتاذ 
بيدران،  ييزن  الحيرة"  "بروكسيل 
ركّيز يف إجابتيه عين سيؤال حيول 
"مؤسسية  بأنيه  اإلعيالم،  فائيدة 
مجتمعيية أساسيية تنظيم معرفتنيا 

املحيط"، بحسيب  بالعامل  وعالقتنيا 
ميا قاليه لعنيب بليدي، مضيًفيا أن 
واليرشح  املعرفية  تقيدم  الصحافية 
الواعيية  اآلراء  لتكويين  الالزميني 
ليدى الجمهور حيول القضاييا التي 
الحقيل  يف  "خصوًصيا  تنقلهيا، 
بالتيايل مين  السييايس"، ومتّكنيه 
تعيرض  التيي  املشيكالت  فهيم 
مجتمعيه وإيجياد الحليول املالمئية 

. لها
للصحافية  املهنيية  املعايير  عالقية 
الفائيدة  تحقييق  عيىل  بقدرتهيا 
للجمهيور عالقة "ارتبياط عضوي"، 
حسيب وصيف بيدران، أي ال يوجد 
أحدهيام دون اآلخير، فيدون عيرض 
العالقية  ذات  األطيراف  جمييع  آراء 
بالقضيية التيي ينقلهيا اإلعيالم )أي 
املوضوعية(، ودون  االلتزام مبعييار 
التيي  املعلوميات  مصيادر  إيضياح 
اإلعالميية،  الجهية  إليهيا  اسيتندت 
ميع رشح صلة املصيادر باملعلومات 
مبعييار  االلتيزام  )أي  املقدمية 
الشيفافية(، لين يكون ليدى املتلقي 
ليقيّيم  املعلوميات  مين  يكفيي  ميا 
املختلفة  املعلوميات  مدى مصداقيية 
كاٍف  بشيكل  القضيية  فهيم  وال 
للمفاضلية بيني اآلراء وتكويين رأيه 

الخياص عنهيا.

ضمان المحاسبة
الصحافية  "شيبكة  ربطيت 
االلتيزام  بيني   )EJN( األخالقيية" 
باملعايير املهنيية واألخالقيية وقدرة 
هدفهيا  تحقييق  عيىل  الصحافية 

للجمهيور. وفائدتهيا 
ولّخيص مديير الشيبكة التيي تضم 
70 مؤسسية إعالميية عامليية، آييدن 
وايت، أهم خمسية مبادئ تشياركت 
بهيا معظيم مواثييق اإلعيالم حيول 
العيامل، وهيي الدقية، واالسيتقاللية 
)نقيل  والحيياد  االنحيياز(،  )عيدم 
جميع وجهيات نظير األطيراف ذات 
العالقية بالحدث(، واإلنسيانية )فهم 
عواقيب ما ينيرشه الصحفي وتجنب 
اإلييذاء والرضر(، وخامًسيا "ضامن 
املحاسيبة"، وهيو ميا قال إنيه "أمر 
صعيب عيىل الصحفيني عيىل الرغم 
مين حزمهيم يف مسياءلة اآلخريين، 
لكين الراجيع عين األخطاء هيو ما 
عليهيم فعليه، وكذليك التفاعيل ميع 
الجمهيور للتصحييح عنيد الخطأ"، 
هيي  املبيادئ  هيذه  أن  إىل  مشيرًا 
ميا يجعيل الصحافية مختلفية عين 

. غرها
مين  الشيكاوى  لجنية  إطيالق 
لإلعالمييني  رشف  "ميثياق  قبيل 
السيوريني" كان مسيتمًدا من إميان 

ومسياءلة  املحاسيبة  بيأن  مامثيل 
الجمهيور لوسيائل اإلعيالم يضمين 
ابتعادهيا عين االنتهياكات املهنيية، 
في"اللجنية تشيجع الجمهيور عيىل 
املطالبية بحقيه بتصحييح األخطياء 
وتصويبهيا ال أن يكون مجيرد متلقٍّ 
املديير  قاليه  ميا  بحسيب  فقيط"، 
الدكتيور ملحم  للميثياق،  التنفييذي 

العبيد الليه.
يتوقع العبيد الله أن تصبيح املنظمة 
جامعية  أخالقيية  مهنيية  مظلية 
السيوري  اإلعيالم  وسيائل  لجمييع 
املسيتقل، لكنهيا مل تحقق االنتشيار 
الجمهيور ووسيائل  بيني  املطليوب 
السيبع  السينوات  خيالل  اإلعيالم 
التيي نشيطت خاللهيا، ميع رفيض 
بعض املؤسسيات السيورية األوسع 
واالصطيدام  االنضيامم،  انتشياًرا 
السيوري  الشيارع  ثقية  بنقيص 

الشيكاوى. بجيدوى 
بعد تسيعة أشيهر عىل إطالق نظام 
الشيكاوى، مل تتليقَّ اللجنية سيوى 
ثيالث، منهيا اثنتيان مل تتوافقيا مع 
الرشوط املحيددة لقبول الشيكاوى، 
ومل يتم العمل سيوى عيىل تصحيح 
تيم  ميا  وهيو  األخيرة،  الشيكوى 
وصيف  حيد  عيىل  بي"سالسية"، 

املديير التنفييذي للميثياق.

ما حاجتنا لإلعالم



ميّيز مديير التحريير يف مؤسسية "عنيب 
لي"رابطية  السيابق  والرئييس  بليدي"، 
الصحفيني السيوريني"، عي عيد، أسيباب 
نقيص االلتيزام باملعايير املهنية بالنسيبة 

لوسيائل اإلعيالم السيورية املسيتقلة، من 
"الصحفيي  تجربية  مين  نشيأت  كونهيا 
يتبيع  يكين  مل  بليد  وضمين  املواطين"، 
املعايير األخالقيية يف تغطياتيه اإلعالمية 

إال "وهياًم"، لكين اسيتمرار هيذه الحالية 
"غير ميربر"، بحسيب ميا قاليه، مضيًفا 
أنه، وحسيب خربتيه يف العميل الصحفي 
خيالل 25 عاًميا، يرى أن اإلعالم السيوري 

"يحتياج إىل زليزال".
اإلعالميي  العميل  تنظييم  مبيادرات 
السيوري وتطبييق املعايير املهنيية، مثل 
حسيب  "خجولية"،  بقييت  "امليثياق"، 
وصيف عييد، "خجولية باملعنيى امليادي، 
وهيذا الخجيل ال يعكيس رغبية الجهية أو 
هيذه  عيىل  القامئية  اإلدارات  أو  املنظمية 
تعميل  اليذي  اإلطيار  لكين  املؤسسيات، 
الدعم  فييه، وحجيم كوادرهيا، ومسيتوى 
املقيدم أو مصيدره، هيو ميا يفيرض هذه 

الحالية".
يحتياج اإلعيالم السيوري املسيتقل إلعادة 
إنتاجيه  وآليية  ومحتيواه  أسسيه  ضبيط 
وإن عميل صحفييني  أخطياءه،  ليتجياوز 
بيال  كاملية  إعيالم  ووسيائل  سيوريني 
متوييل ييدل عيىل رغبية حقيقيية منهيم 
بحسيب  املعلوميات،  بنقيل  دور  بلعيب 
التكلفية  أن  إىل  مشيرًا  عييد،  قاليه  ميا 
وبيال  "باهظية"،  لإلعيالم  االقتصاديية 
إذ  ذاتيًيا،  متويياًل  تنتيج  اقتصياد  دورة 
يبقيى التموييل معتميًدا عيىل املتربعني أو 

املحيدودة. ومشياريعهم  املانحيني 
فكرة نظام الشيكاوى "سيديدة"، حسيب 
رأي مديير التحريير يف مؤسسية "عنيب 
وعيىل  "امليثياق"  عيىل  املوقّعية  بليدي" 
نظام الشيكاوى، فخشيية وسيائل اإلعالم 
أو  مهنيية  غير  بأنهيا  توصيف  أن  مين 
"خطياب  أو  تحريضيًيا  محتيوى  تقيدم 
كراهيية" سييقودها إىل مراقبة الشيكاوى 
إىل  للوصيول  سييتطور  وهيذا  "بقليق"، 
مرحلية الرقابية الذاتية لاللتيزام باملعاير 

املهنيية املطلوبية يف قطياع اإلعيالم.
املؤسسيات  مين  بيرس"  "حريية  موقيع 

اإلعالميية املوقّعية عيىل امليثياق، وبيرأي 
الصحفيي أمجيد السياري، أحد مؤسيي 
امليثياق  ملعايير  الخضيوع  فيإن  املوقيع، 
ورقابية الجمهور يسيمح بتوحييد الجهود 
اإلعالميية لبلوغ عميل مهنيي وموضوعي 
يتمّكين مين تحقييق غايتيه "بنقيل هموم 
النياس وتسيليط الضوء عيىل قضاياهم".
تتبيع  فكيرة  مين  أمجيد  يخيى  ال 
الجمهيور لألخطياء املهنيية التي قيد يقع 
فيي"إن  بيرس"،  "حريية  صحفييو  بهيا 
أخطأنيا فسييكون مين حيق الجمهيور أن 
يحاسيب"، بحسيب ميا قاله لعنيب بلدي، 
مشيرًا إىل ثقتيه بالخرباء املشياركني يف 
اللجنية ومتييزهيم املهنيي بني الشيكاوى 

والخاطئية.  الصالحية 
بالنسيبة ملوقيع "درعيا 24"، اليذي يعيد 
أول موقيع مختيص بنقيل األحيداث مين 
منطقية تخضع لسييطرة النظام السيوري 
يوقّيع عىل "امليثياق"، كان سيبب التوقيع 
ضمين  الفاعلية  باملشياركة  الرغبية  هيو 
املسيتقل،  السيوري  اإلعيالم  منظومية 
والتواصيل ميع الجهيات اإلعالميية عيىل 
امتداد سيوريا، بحسيب ما أوضحيه مدير 

الرباميج يف املوقيع، حسين خليف.
الشيكاوى  لنظيام  الصحييح  "التطبييق 
بيد  ال  املجتميع  يسيتهدف  عميل  أي  يف 
الخدمية  جيودة  تحسيني  إىل  ييؤدي  أن 
القبيول  وزييادة  الثقية،  وبنياء  املقدمية، 
واملصداقيية، وهيو عامل مهم يف الكشيف 
األخطياء واإلسيهام يف تصحيحهيا،  عين 
ميع تشيجيعه عيىل الشيفافية والحيياد"، 

بحسيب ميا قاليه خليف لعنيب بليدي.
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يقوم نظيام الشيكاوى التابيع لي"امليثاق" 
أي  الشيكوى عيىل  إمكانيية  إتاحية  عيىل 
ميادة إعالميية تُنيرش عيرب وسيائل اإلعالم 
املوقّعية عيىل مدونية السيلوك الخاصة به، 
ثيم التحقيق مين صالحيتها من قبيل لجنة 
مسيتقلة، ثم التوسيط بني الجهية اإلعالمية 
يف  املناسيب  اإلجيراء  التخياذ  واملشيتيك 
حيال أثبتيت الشيكوى مخالفية للمعايير 

. ملهنية ا
التيي  املحاسيبة  آلييات  تنحير  وفييام 
متتلكهيا اللجنية بإصيدار التقاريير التيي 
تثبيت املسيؤولية األخالقية لوسيائل اإلعالم 
يف حيال عيدم تجاوبهيا ميع الشيكاوى، 
دون محاسيبة قضائية أو ماليية، وتختص 
بالجهيات اإلعالميية املوقّعية عيىل "ميثاق 
رشف لإلعالمييني"، فإنهيا وسييلة ضغط 
غير  املؤسسيات  سيمعة  عيىل  تؤثير 

املهنيية. باملعايير  املنضبطية 
"امليثياق"،  إدارة  مجليس  وبإميكان 
وبالتنسييق مع لجنة الشيكاوى، أن يوسيع 
ليتنياول  الشيكاوى  نظيام  عميل  إطيار 
بتقارييره املؤسسيات اإلعالميية السيورية 
غير املوقّعية أيًضا، بهدف حث املؤسسيات 
كافية عيىل الحذر مين ارتيكاب االنتهاكات 
املهنيية التيي قيد توقيع رضًرا للجمهيور.

وتتجنيب اللجنية، وفًقيا لتعرييف مهامها 
وأهدافهيا، شيحن أطراف الشيكوى، وإثارة 
الحساسييات بيني الجمهيور واملؤسسيات 
اإلعالميية، ميع التزامهيا بتقدييم التدريب 
املهنيية  باملعايير  واإلرشياد  والتوعيية 
واألخالقيية يف اإلعيالم واملامرسيات املثىل 

يف مهنية الصحافية.

آلية تقديم الشكاوى
السـطرين  سـابًقا  اًلحظـت  هـل 
املـواد  جميـع  ذيـل  يف  األخرييـن 
بلـدي: عنـب  موقـع  عـرب  املنشـورة 
املقـال  أن  تعتقد/تعتقديـن  كنـت  "إذا 
لديـك  أو  خاطئـة  معلومـات  يحـوي 
أرسل/أرسـي  إضافيـة  تفاصيـل 

تصحيًحـا
املقـال  أن  تعتقد/تعتقديـن  كنـت  إذا 
أو  أيًـا مـن املبـادئ األخالقيـة  ينتهـك 
املعايـري املهنيـة قدم/قدمـي شـكوى"
بإرسـال  معنـي  األول  الرابـط 
التصحيحـات إىل مؤسسـة عنب بلدي 
مبـارشة، والثـاين ينقلكـم إىل موقـع 
"ميثـاق رشف لإلعالميني السـوريني" 
لتقديم الشـكوى املتعلقـة بااًلنتهاكات 

املهنيـة، وبإمكانكـم البحـث عن موقع 
بشـكل  الشـكوى  وتقديـم  امليثـاق 

مبـارش.
وعىل املشـتيك تقديم نسـخة أو صورة 
الشـكوى،  موضـوع  للـامدة  رابـط  أو 
يف  خرقـه  تـم  الـذي  البنـد  وتحديـد 
مدونة السـلوك املهنـي، ووصف الخرق 
يشـكّل  بأنـه  ااًلعتقـاد  سـبب  ورشح 

انتهـاكًا ملدونـة السـلوك املهنـي.

وعليـه أن يقـدم نسـًخا أو صـوًرا عـن 
املراسـالت مع وسـيلة اإلعالم املشتىك 
منها، إن وجـدت، وأن يحـاول أاًل تكون 
الشـكوى عىل مـواد نُـرشت قبـل مدة 

طويلة. زمنيـة 
يف  الشـكوى  تقديـم  دامئًـا  يفّضـل 
أقـرب وقـت ممكن مـن تاريـخ ارتكاب 
تنظـر  لـن  إذ  املخالفـة،  أو  ااًلنتهـاك 
مـواد  تخـص  شـكاوى  يف  اللجنـة 

نُـرشت قبـل ما يزيـد عىل ثالثة أشـهر 
من موعـد تقديم الشـكوى، باسـتثناء 
لـرضر  تعـرض  قـد  املشـتيك  كان  إن 
مبـارش بسـبب املـادة، حينها تحسـب 
مـدة ثالثـة أشـهر منـذ علمـه بنـرش 
تثبـت  أدلـة  وجـود  بـرشط  املحتـوى، 
الرضر وتصفه، ويسـقط حـق املترضر 
يف تقديـم الشـكوى بعـد مـرور سـنة 

عـىل النـرش.

اشتِك لتصحيح الخطأ
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األسد ومرسوم الكهرباء.. 

"شرعنة األمبيرات" أم فتح الباب للحلفاء

عنب بلدي - محمد فنصة

 ،"41" رقيم  الكهربياء  قانيون  أثيار 
اليذي أصيدره رئييس النظام السيوري، 
بشيار األسيد، ردود فعيل حيول غايتيه 
وميدى تأثيره عيىل حيياة السيكان، إذ 
ميّكين وزارة الكهربياء مين الرخييص 
للمسيتثمرين الراغبيني بتنفيذ مشياريع 
دون  مين  املسيتقلة  التقليديية  التولييد 

االلتيزام بيرشاء الكهربياء.
29 مين  وعيّدل املرسيوم، الصيادر يف 
ترشيين األول امليايض، بعيض أحيكام 
لعيام   "32" رقيم  الكهربياء  قانيون 
2010، بحييث تتيوىل املؤسسية العامة 
رشكية  أو  الكهربياء  وتوزييع  لنقيل 
الكهربياء يف املحافظية، نقيل الكهرباء 
مشيركني  أو  رئيسيني  مشيركني  إىل 
لغيرض  أو  املتوسيط  التوتير  عيىل 
ليه،  املرخيص  مين  بطليب  التصديير، 
وحيدود  الفنيية  اإلمكانييات  وضمين 
أو  النقيل  لشيبكة  املتاحية  االسيتطاعة 

التوزييع.
لهيذه  مربمية  اتفاقيية  ذليك  ويتطلّيب 
الغايية، مقابل بدالت اسيتخدام شيبكات 

النقيل أو التوزييع.
كام ميكن للمؤسسية أو رشكية الكهرباء 
يف املحافظية، وعنيد توفير اإلمكانييات 
الفنيية لديهيا، رشاء الكهربياء الفائضة 
ليه  امليرح  اسيتهالك  حاجية  عين 
يجيري  أال  عيىل  التقلييدي،  بالتولييد 
ربيط شيبكته بشيبكة النقيل أو التوزيع 
نفقتيه،  وعيىل  املتوسيط  التوتير  عيىل 

اليوزارة. وبيرشوط وأسيعار 
وتتيوىل املؤسسية اإلعيالن عين طلبات 
لتنفييذ  املسيتثمرين  لدعيوة  عيروض 
اعتيامًدا  الكهربياء  تولييد  محطيات 
عىل مصيادر الطاقية املتجيددة، ورشاء 
الكهربياء املنتجية باألسيعار التي يجري 

التعاقيد عليهيا ميع املسيتثمر.
الرخييص  بعيد  للمسيتثمر  وميكين 
تنفييذ محطيات تولييد كهربياء اعتامًدا 
عيىل مصيادر الطاقية املتجيددة، وبييع 
رئيسيني  ملشيركني  املنتجية  الكهربياء 
املتوسيط،  التوتير  عيىل  مشيركني  أو 

أو تصديرهيا عيرب شيبكة النقيل، وبيع 
املنخفيض  التوتير  عيىل  املشيركني 

خاصية. شيبكات  باسيتخدام 
الكهربياء  بيرشاء  املؤسسية  وتلتيزم 
الطاقية  تولييد  محطيات  مين  املنتجية 
رشاء  لهيا  ميكين  كيام  املتجيددة، 
الكهربياء املنتجية بأسيعار يُتفيق عليها 

املسيتثمر. ميع 

"مدخل للفساد"
الزاميل،  أكّيد وزيير الكهربياء، غسيان 
أن التعدييالت عيىل امليواد الثيالث مين 
قانيون الكهربياء سيمحت لصاحيب أي 
أو  املتجيددة  بالطاقيات  تولييد  منشيأة 
التقليديية بالبييع عيىل خطيوط التوتر 
وفًقيا  مسيتقل  مخيرج  عيىل  املتوسيط 
ألسيعار تحددهيا اليوزارة، كام سيمحت 
تولييد  منشيأة  صاحيب  مين  باليرشاء 
التوتير  خطيوط  عيىل  ليه  مرخيص 

ملنخفيض. ا
حتاحيت،  سينان  السيوري  الباحيث 
أوضيح لعنب بليدي أن تعدييالت قانون 
الكهربياء تخيص إنتاج الكهربياء وليس 
التوزييع  زال  ميا  بحييث  توزيعهيا، 
يف  إال  الكهربياء،  رشكية  مين  محتكيرًا 
حيال كان املنتيج الخياص عيىل متياس 
أو  السيكنية  الوحيدات  ميع  مبيارش 

الصناعيية.
عيىل  التعدييالت  بهيذه  القيرار  وركّيز 
السيامح بإنتياج الكهربياء عيرب طاقات 
كان  بعدميا  الفييول،  مثيل  حراريية 
يقتير اإلنتاج عيىل الطاقيات املتجددة 
مثيل الطاقيات الكهروضوئيية والرياح، 
وفيق الباحث، كيام سيمح للمنتجني من 
ملين  الكهربياء  ببييع  الخياص  القطياع 
أرادوا، بينيام كان يشيرط سيابًقا بيعها 

ليوزارة الكهربياء.
وأوضح حتاحت أنيه يف حال كان املنتج 
عىل مسيافة بعيدة مين املسيتهلك، فإنه 
لليوزارة  الكهربياء  بييع  إىل  سييضطر 
أسيعارها  وبحسيب  بنقلهيا  املفوضية 
التيي تحددهيا، وهيو ما يفير القانون 
بأنيه "بعييد عين الخصخصية"، وإمنيا 
هو نظيام "رشاكية بيني القطياع العام 

والخياص".
القطياع  الجدييد  النظيام  ويفيّوض 
لييس  التيي  املهيام  ببعيض  الخياص 
مبقيدور القطياع العيام توليهيا، ويرى 
يتييح  الجدييد  النظيام  أن  حتاحيت 
لرجيال األعيامل املقربيني مين النظيام 
ليكيون  الكهربياء،  إنتياج  يف  الدخيول 

للفسياد". "مدخياًل 
وميا سييثبت وجيود الفسياد، بحسيب 
حتاحيت، سيعر املبييع للكهربياء اليذي 
املشياريع،  اليوزارة بعيد هيذه  سيتقره 
تكلفية  مين  أكيرب  السيعر  كان  فيإذا 
اإلنتاج بشيكل كبير، فإن ذليك يؤكد أن 
القانيون فتيح "بابًيا للفسياد" أكرب من 
كونيه تفوييض جزء مين أعبياء حكومة 

النظيام للقطياع الخياص.
الكيليوواط  إنتياج  تكلفية  وتبليغ 
 800 سيوريا  يف  حاليًيا  الكهربيايئ 
بينيام  الزاميل،  ليرة سيورية، بحسيب 
للمسيتهلكني  وسيطي  بشيكل  يبياع 
املنزلييني بقيمة 20 لرة مين قبل وزارة 

ء. لكهربيا ا
املختيص  واملحيارض  الباحيث  واتفيق 
تيركاوي  خاليد  االقتصاديية  بالشيؤون 
الترشييع  بيأن  حتاحيت،  سينان  ميع 
بالخصخصية  ليه  عالقية  ال  األخير 
"عيىل األقل يف امليدى املنظيور"، كونه 
يحافيظ عىل مؤسسيات الدولية العاملة 
الكهربياء، ويسيعى إلنشياء  يف قطياع 
رشكات جدييدة خاصية، وفيق ميا قاله 

لعنيب بليدي.
األسيعار سيتكون  أن  تيركاوي  وتوقيع 
الخياص،  للقطياع  بالنسيبة  مرتفعية 
وتبقيى عىل حالهيا للعام، أي سيتصبح 
أميا  يدفيع،  ملين  متاحية  الكهربياء 
الكهربياء  اشيراك  عيىل  سييبقى  مين 
الكهربياء(  وزارة  )مين  النظاميية 
ثيالث  أو  سياعتني  عيىل  فسييحصل 

الييوم. يف  الكهربياء  مين  سياعات 

هل يشّرع "األمبيرات"؟
الزاميل،  أكّيد وزيير الكهربياء، غسيان 
أن التعدييالت الحاليية ال متثّيل ترشيًعا 
علييه  متعيارف  )اسيم  لي"األمبيرات" 

لكهربياء املوليدات يف سيوريا(، لكيون 
إمكانيية  للمسيتثمرين  القانيون أعطيى 
املتوسيط  التوتير  عيىل  الكهربياء  بييع 
لدعيم الصناعييني بينيام تبياع كهربياء 
املنخفيض. التوتير  عيىل  "األمبيرات" 

مين  األخيرة  الفقيرة  يف  ورد  بينيام 
الحيق  للمسيتثمر  أن  التعدييالت، 
ببييع  الرخييص  عيىل  حصوليه  بعيد 
املنخفيض  التوتير  عيىل  املشيركني 

خاصية. شيبكات  باسيتخدام 
حتاحيت،  سينان  السيوري  الباحيث 
أوضيح أن العقوبات الغربيية املفروضة 
سيوريا  يف  الكهربياء  قطياع  عيىل 
"واسيعة جًدا"، بحيث ال ميكين لفرد أو 
رشكية رشاء محطيات تولييد كهربائيية 
ذات إنتياج مرتفيع، بينيام ميكنهم رشاء 
ليذا  صغيرة،  اسيتطاعة  ذات  موليدات 
توقع الباحيث أن يكون القانيون مدخاًل 

األمبيرات". "لرشعنية 
كيام اعتيربه مدخياًل مسيتقبليًا "لفرض 
رضائيب" عىل القطياع الخياص املتمثل 
وهيو  الدخيل،  ومتوسيطي  بصغيار 
ميا يتيامىش ميع نهيج النظيام خيالل 
السينوات األخيرة يف البحيث عن طرق 
ورضائيب  إتياوات  فيرض  أجيل  مين 

جدييدة.
بالشيؤون  املختيص  يسيتبعد  ومل 
تكيون  أن  تيركاوي  خاليد  االقتصاديية 
ألن  لألمبيرات"،  "رشعنية  التعدييالت 
النظيام يسيعى لتأميني الكهربياء بيأي 
أو  كبيرة،  مبوليدات  سيواء  طريقية، 
عملييات توليد طاقة نظيفية أو محطات 

كيربى.
ميع  مقابلتيه  خيالل  الزاميل  وذكير 
والتلفزييون،  لإلذاعية  العامية  الهيئية 
أن الحكومية "تغيض النظير" عين بيع 
األوضياع  سيوء  نتيجية  "األمبيرات" 
الكهربائيية يف البيالد، لكنهيا تعيارض 

التوجيه. هيذا 

 تهّرب من العقوبات
قيال وزيير الكهربياء، غسيان الزاميل، 
قوانيني  إصيدار  مين  بيد  "ال  إنيه 
العقوبيات  تجياوز  يف  تسيهم  جدييدة 

املسيتثمرين،  بالتعاون مع  املفروضية"، 
فييام وصفيه بي"محاولية التفاف" عىل 
عيىل  املفروضية  الواسيعة  العقوبيات 
مبنيع  يتسيبب  اليذي  وهيو  القطياع، 
لعميل  الالزمية  الغييار  اسيتراد قطيع 
محطيات التولييد، إذ إن جمييع محطات 
التولييد يف البيالد ميا عيدا واحيدة هي 

مين إنشياء اليدول الغربيية.
"ترشيين"  صحيفية  وبحسيب 
رشييك  "املجتميع  فيإن  الحكوميية، 
حيل  يف  الحكومية  ميع  ومسيؤول 
املشيكالت واألزميات االقتصاديية التيي 
ال تنفيرد بقطياع محيدد"، وهيذا القرار 
هيو "باكيورة" فتح االسيتثامرات ضمن 
قطاعيات أخيرى، أبرزهيا قطياع البنياء 

واإلعيامر.
يف  حتاحيت  سينان  الباحيث  وشيّكك 
أن يتمكين القانيون الجدييد مين خليق 
بيئية جدييدة إلنتياج كميية كافيية مين 
املحليية،  االحتياجيات  لتلبيية  الكهربياء 
لوجيود العقوبيات الغربيية التيي تردع 
ذات  موليدات  رشاء  مين  مسيتثمر  أي 

كبيرة. اسيتطاعة 
فييام يتوقيع املحليل االقتصيادي خاليد 
إيرانيية  رشكات  تسيتفيد  أن  تيركاوي، 
حكوميية أو مقربية منهيا مين قانيون 
اسيتثامر الكهربياء، فيال أحد يسيتطيع 
حامية تلك االسيتثامرات سيواها، وكذلك 

رجيال أعيامل مقربيون مين النظام.
الخاضعية  املناطيق  حاجية  وتبليغ 
نحيو  الكهربياء  مين  النظيام  لسييطرة 
تصيل  بينيام  ميغياواط،  آالف  سيتة 
الكميية املوليدة إىل ألفي ميغياواط حتى 

الكهربياء. وزيير  بحسيب  اآلن، 
األخيرة  العيرش  السينوات  وفاقميت 
بالكهرباء  املرتبطية  الخدميية  األوضياع 
إىل حيد كبير يف املناطق التي يسييطر 
عليهيا النظيام السيوري، حييث أصبيح 
كهربياء  اسيتهالك  مين  الفيرد  نصييب 
%15 ميام كان علييه يف عيام  الدولية 
أعدهيا  بحثيية  دراسية  وفيق   ،2010
الباحثيان سينان حتاحيت وكرم شيعار، 

.2021 أيليول  يف 

السكر )ك(  360الغاز  70000 )للجرة(
 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

264,000 الرز )ك(  4000السكر )ك(  3000البنزين  4500المازوت  5000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 283 شراء 279  دوالر أمريكي  مبيع 5260  شراء 5220

الذهب 18  227,000                                     

 يورو   مبيع 5457 شراء 5410

عضو مجلس الشعب ناصر الناصر يمدح المهربين على الحدود السورية اللبنانية )تعديل عنب بلدي(

من زيارة رئيس النظام السوري بشار األسد إلى مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية - 29 من أيلول 2022 )رئاسة الجمهورية(

https://www.enabbaladi.net/archives/613853


عنب بلدي - ضياء عاصي       

منيذ أوائيل أيليول املايض، شيهد مسيار 
غير  منعطًفيا  الرشعيية  غير  الهجيرة 
مسيبوق من الجانب اليريك، يف معاملة 
الالجئيني السياعني للوصيول إىل أوروبا 
بيرًا عيرب الخيط الحيدودي الفاصيل مع 

ن. ليونا ا
تزامين ذلك ميع إطيالق دعيوات لتنظيم 
حملية هجرة جامعيية إىل أوروبيا حملت 
القامئيون  أنشيأ  النيور"،  "قافلية  اسيم 
قرابية  "تلجيرام" ضميت  عليهيا غيرف 
اليي85 أليف عضيو، بهيدف حشيد أكرب 
عدد من السيوريني الراغبيني يف الخروج 

تركيا. مين 
ورغيم أن هيذه الحملية بياءت بالفشيل، 
انعكسيت عيىل  بنتائيج سيلبية،  عيادت 
عميوم الالجئيني يف محياوالت الهجيرة 
هجيرة  موجية  وسيط  أعقبتهيا،  التيي 
كبيرة من تركييا إىل أوروبيا، إثر تصاعد 
السيوريني،  ضيد  الكراهيية  خطياب 
خيالل  مين  عليهيم  التضيييق  وزييادة 

الحكوميية. اإلجيراءات 
الركيية  السيورية-  "اللجنية  وكانيت 
املشيركة" أصيدرت بيانًيا، حيذرت فييه 
التحرييي،  الخطياب  مين  السيوريني 
والوسيائل التيي تدعوهيم لعيدم االلتزام 
لتنظييم  الدعيوات  معتيربة  بالقانيون، 
الفيوىض  لخليق  سيببًا  القافلية  رحلية 

للجمييع. واليرضر 
مين جهتهيا، قاليت مدييرة االتصيال يف 
"اللجنية"، إنياس نجار، لعنيب بلدي، إن 
الدعيوات غير املدروسية ال تقيدم حاًل أو 
نتائيج إيجابيية، إذ إن "اللجنية" قيّميت 
الدعيوات للمشياركة بالقافلة ميع الجانب 
الريك، وخلصت إىل أن النتائج سيتكون 

سيلبية بشيكل كبير عىل السيوريني.

رد فعل انتقامي؟
بحسيب ميا رصدتيه عنيب بليدي، اتخذ 
)الجندرميا(  اليريك  الحيدود  حيرس 
أسيلوبًا آخير يف التعامل ميع املهاجرين، 
متثّيل يف احتجازهيم وترحيلهيم قيًرا 
عبورهيم  أثنياء  يف  أو  رجوعهيم  عنيد 

الضيوء  تسيليط  بعيد  اليونيان،  إىل 
عيىل القافلية مين قبيل وسيائل اإلعيالم 

الحقوقيية. واملنظيامت 
قبيل تارييخ القافلية، كانيت "الجندرما" 
تقابيل العائديين مين اليونيان مبعاملية 
جييدة، من إشيعال النار للتدفئية وتقديم 
األحذيية، بعيد تعرضهيم النتهياكات من 
التيي كانيت  اليونانيية،  قبيل السيلطات 
بعيض  يف  عيراة  أو  حفياة  تعيدهيم 

األحييان.
يوسيف وأحميد، أخيوان يف العرشينيات 
الرقية شيامل رشقيي  العمير، مين  مين 
سيوريا، قدميا إىل تركييا، يف 30 من آب 
امليايض، من مدينية تل أبييض الحدودية 
شياميل الرقية إىل مدينية أورفيا جنيوب 

رشقيي تركيا، ومنهيا إىل اسيطنبول.
إىل  قليلية  بأييام  وصولهيام  وبعيد 
امليايض،  أيليول  مين   2 يف  اسيطنبول، 
أدرنية  مدينية  إىل  منطلًقيا  تعيد  التيي 
الحدوديية، قاما بأول محاولية "تهريب" 

اليونيان. إىل 
وعنيد بلوغهم نهر "إيفيروس" الحدودي 

منهيا  يشيّكل  كيلوميرًا،   530 بطيول 
230 كيلوميرًا الحيدود الربيية الوحييدة 
املشيركة ميع اليونيان، تفاجيؤوا بحرس 
الحيدود اليريك )الجندرما( مين ورائهم.
وبحسيب ميا قاليه األخيوان لعنيب بليدي، 
تحيدث إليهم الحرس ليقلّهيم إىل نقطة عبور 
أكير أمانًيا، بحسيب وصيف "الجندرميا"، 
وأنزلهيم عىل بعيد بضعة كيلوميرات، حيث 

كانيوا يتأهبيون لعبيور النهر.
الباليغ  ومجموعتهيم  األخيوان  يلبيث  مل 
معيدودة،  دقائيق  شيخًصا   14 عددهيا 
حتيى عياد الحيرس ليأخذهيم إىل مخيم 
"أدرنية" وسيط حالة "ذهيول"، ومن ثم 
توجيه بهيم إىل معيرب "بياب السيالمة" 
الحيدودي ميع تركييا، يف 8 مين أيليول 
مين  فقيط  واحيد  ييوم  بعيد  امليايض، 

احتجازهيم.
ووفًقيا لروايية األخويين، فيإن الحيرس 
أجيرب جمييع مين معهيم عيىل توقييع 
ليكتشيفوا  محتواهيا،  يعرفيوا  مل  أوراق 
فييام بعيد أنهيا أوراق "عيودة طوعية"، 
دون  سيوريا  إىل  ترحيلهيم  رشعنيت 

موافقتهيم.
ومل يكين يوسيف وأحميد يعرفان شييئًا 
مين اللغية الركية لييدركا ميا يواجهانه، 
رغيم مطالبتهيام بالحصيول عيىل وثيقة 
"الحاميية املؤقتة" )كمليك(، لكن الحرس 

"مل يعرهيم بيااًل"، بحسيب قولهم.

هجرة عكسية
يف 12 مين ترشيين األول امليايض، ألقت 
الرشطية الركية القبض عيىل مجموعتني 
من الشيبان السيوريني، كانيوا ينتظرون 
سييارات "التهرييب" يف منيزل مبنطقة 
للذهاب  كوتشوك تشيكمجة باسيطنبول، 

اليونان. إىل 
األشيخاص  أحيد  قاليه  ميا  وبحسيب 
مجموعية  عيىل  حينهيا،  الحارضيين 
لخدميات السيوريني عيىل "فيسيبوك"، 
دهميت الرشطية املنيزل، وأخيذت جميع 
إىل  وبعدهيا  السيجن،  إىل  املوجوديين 
مركيز توقييف األجانيب يف تيوزال، ومن 
نييدا جنيوب  مدينية  إىل  أرسيلوهم  ثيم 
رشقيي تركييا، التيي تبعد عن اسيطنبول 
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تحوالت الفتة 
في معاملة 

السلطات التركية

عنب بلدي - حسام المحمود

بدأ العيام الدرايس للجامعات السيورية 
الحكوميية، نظريًيا، منذ 18 مين أيلول 
امليايض، بقيرار مين "مجليس التعلييم 
الحقيقيية  البدايية  لكين  العيايل"، 
بصيدور  مقرونية  للطيالب  بالنسيبة 

الجامعيية. املقيررات  محيارضات 
خيالل  تقريبًيا،  بيدأ،  الفعيي  اليدوام 
ترشيين األول املايض، عيرب محارضات 
فييام  الجامعية،  قاعيات  يف  نظريية 
تأخير توزييع نصوص املحيارضات يف 
مكتبيات الجامعة، لتقدم "بالتقسييط".

عامير )31 عاًما(، وهو طاليب يف كلية 
اآلداب التابعية لجامعية "دمشيق"، قال 
ملعظيم  املحيارضات  إن  بليدي،  لعنيب 
امليواد مل تصيدر عين مكتبية الجامعية 
بعيد، مشيرًا يف الوقت نفسيه إىل عدم 
انتظياره املكتبية، بالنظير إىل ظروفيه 
رشاء  عيىل  قدرتيه  وعيدم  املاديية، 
املقيررات، ميا يدفعيه السيتعارتها مين 
طيالب آخرين تجياوزوا تليك املقررات، 

السينوات  خيالل  شيائع  أمير  وهيو 
األخيرة، لتياليف تكالييف املحيارضات 
وامللخصيات، عرب متريرهيا بني الطالب 

بعيد نجياح الطاليب يف املقيرر. 
كيام يصيدر بعيض ميدريّس الكلييات 
مقررات أقيرب يف حجمهيا للكتب، وقد 
تكيون كتابًيا كاماًل أُعييدت طباعته عىل 
شيكل ملّخيص، ما يسيبب تكلفية مالية 
كبرة عيىل الطاليب، تضياف إىل أعباء 
مواصالتيه وطعاميه وحاجاتيه األخرى 

عيىل املسيتويني العلمي والشيخي. 
الشياب أشيار أيًضا إىل األوضاع املادية 
الجامعيي،  للطاليب  بالنسيبة  الصعبية 
ميا يدفعيه للبحيث عن بدائل يف سيبيل 
توفير بعيض املصارييف، موضًحيا أن 
أسيعار املحيارضات ليسيت منخفضية، 
لكنهيا عيىل أي حيال أقيل تكلفية مين 

الجامعية.  الكتيب 

نحو الكتاب الجامعي 
يف 4 مين ترشيين األول امليايض، قيال 
لي"االتحياد  التنفييذي  املكتيب  عضيو 

الوطنيي لطلبية سيوريا" عيامد العمر، 
إن هنياك توجًها لربط الطاليب بالكتاب 
الجامعي، كخطوة يف سيبيل االسيتغناء 

عين املحيارضات وامللخصيات. 
حدييث العمر جياء بعد إعيالن نرُش يف 
كليية اآلداب التابعة لجامعة "دمشيق"، 
بيرشاء  الطاليب  إليزام  عيىل  ونيص 
ثالثية كتيب جامعيية لتثبييت تسيجيله 
الجامعيي، موضًحيا أن الجامعة تدخلت 
وأنيه  الكليية،  مين  اإلعيالن  وسيحبت 
الكتيب  بيرشاء  الطاليب  يليزم  قيرار  ال 

لتسيجيله حاليًيا. 
امللخصيات  ضيد  اإلداري  التوجيه 
املكتيب  عضيو  ربطيه  واملحيارضات، 
إذاعية  إىل  حدييث  يف  التنفييذي 
بارتفياع  املحليية،  إم"  إف  "ملييودي 
أسيعارها، بينيام يراهيا الطالب وسييلة 
أقيل تكلفة مين رشاء الكتياب الجامعي، 
وال سييام حيني يليزم الدكتيور املدرّس 
للمقيرر طالبيه بيرشاء كتياب محيدد، 
قيد يكيون كتابًيا شيخصيًا له، لدراسية 
امليادة، ميا يعنيي السيعي نحيو ربيح 

ميادي. 
املعييدة السيابقة يف جامعة "دمشيق" 
امليالح،  هيال  اإلعيالم  يف  والدكتيورة 
للكتيب  أن  بليدي  لعنيب  أوضحيت 
الجامعيية حضيوًرا أكيرب ليدى طيالب 
التعلييم املفتيوح والتعلييم االفيرايض، 
"دمشيق"  جامعية  مسيتوى  عيىل 
"النيوط"  تطغيى  بينيام  األقيل،  عيىل 
وامللخصيات واملحيارضات عيىل املقيرر 
الحكوميي  التعلييم  لطيالب  التعليميي 
النظاميي، ميا يلقيي الضيوء أيًضا عىل 
كتيب  ضمين  متكاملية  مناهيج  غيياب 
لبعيض املقيررات الجامعيية بالكاميل. 
هيذا  مين  خطيوة  أن  اعتيربت  امليالح 
النيوع لهيا إيجابياتهيا املتعلقية بضبط 
املنهياج،  ودقية  التعليميية،  العمليية 
وتوحييده بيني الطيالب، عيىل اعتبيار 
أن الكتياب خاضيع للتدقييق واملراجعة 
قبيل النيرش، عىل خالف املحيارضة، مع 
اإلشيارة إىل أن هيذه املعطييات تنطبق 
بليد طبيعيي، ال يعييش ظروفًيا  عيىل 

كالتيي يعيشيها الطاليب السيوري.  

وإىل جانب ميا هو إيجايب، هنياك أيًضا 
سيلبيات بالنسيبة للوضيع يف سيوريا، 
والظيروف االقتصاديية التيي متير عىل 
وهيو  منهيا،  جيزء  والطاليب  العائلية، 
أن هيذه  باليرضورة، ميا يعنيي  متأثير 
الظيروف بحيد ذاتهيا معرقلية للعمليية 
التعليميية، والطاليب ال ييدرس ليتعليم، 
مقيدار رغبتيه باجتيياز الجامعية نحيو 

السيفر. 

كتب مكّدسة 
ذكيرت صحيفية "الوطين" املحلية، يف 
هنياك  أن  امليايض،  حزييران  مين   23
ليرة  ملييار   1.2 تكلفتيه  تقيارب  ميا 
سيورية، وهو مثين مجميد آلالف الكتب 
أي  تلقيى  ال  سينوات،  منيذ  املطبوعية 
طليب عليهيا مين الطيالب الجامعييني، 
سيواء يف التعلييم النظاميي أو املفتوح. 
هيذه األرقيام قريبية نسيبيًا ميام نرشه 
موقيع "أخبار االقتصاد السيوري"، يف 
أييار امليايض، اليذي تحيدث عين 900 
ملييون ليرة سيورية، كقيمية تقريبية 

الكتاب الجامعي.. 
ضبط للعملية التعليمية أم تنظيف مستودعات

https://www.enabbaladi.net/archives/613775
https://www.enabbaladi.net/archives/613906
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تقريبًيا. كيلوميرًا   793 مسيافة 
وأكيد صاحيب املنشيور اليذي مل يُظهير 
اسيمه، أن أحيد أصدقائيه، باإلضافية إىل 
كل شيخص مل يكن لديه "كمليك"، رُّحلوا 
إىل سيوريا، بينيام أُطليق رساح الباقيني، 
األخريين  الشيهرين  يف  كيرت  كيام 
العدييد مين املنشيورات املشيابهة، التيي 
الرحييل  نقيل أصحابهيا قصصهيم يف 

دون سيابق إنيذار.
أحصيت عنيب بليدي عيدد املرحليني من 
ميع  الحيدودي  الهيوى"  "بياب  معيرب 
تركييا، منيذ بدايية العيام الحيايل وحتى 
وبليغ  امليايض،  األول  ترشيين  نهايية 
عددهيم 16 ألًفا و173 شيخًصا، من غر 
العائديين مين املعابير األخيرى، يف حني 
بليغ عيدد القادمني إىل سيوريا من املعرب 
نفسيه، 87 ألًفيا و696 شيخًصا يف ذات 

الزمنية. امليدة 
وبحسيب ما قاليه مدير املكتيب اإلعالمي 
عليوش،  ميازن  الهيوى"،  "بياب  ملعيرب 
لعنيب بلدي، فيإن الجانب اليريك يبّصم 
"عيودة  أوراق  عيىل  العائديين  جمييع 

طوعيية"، سيواء كانيوا عائديين طوًعيا 
أم قيًرا، باملقابيل تصنيف إدارة املعيرب 
جمييع من وقّع عيىل هيذه األوراق ضمن 

بنيد "املرحليني" مين تركيا.
وهيم  العادييون  املسيافرون  يُصنيف  فييام 
"القادميني"،  بنيد  ضمين  األكيرب  العيدد 
وهيم مين الرشائيح املسيموح لهيا بالعبيور، 
التجيار،  مثيل  لذليك،  تراخييص  ويحمليون 
واألطبياء، وموظفي املنظيامت، وفًقا لعلوش.

الحامليني  السيوريني  عيدد  وانخفيض 
لبطاقية "الحاميية املؤقتة"، خيالل أربعة 
أشيهر، بحوايل 105 آالف و778 شخًصا، 
وبليغ عددهم عند إعيالن الرئيس الريك، 
ميرشوع  عين  أردوغيان،  طييب  رجيب 
أييار  يف  الجيئ،  ملييون  إلعيادة  بيالده 
امليايض، ثالثة مالييني و761 ألًفا و267 

سيوريًا. الجئًا 
بينام وثّقيت أحدث إحصائيية صادرة عن 
الرئاسية العامية إلدارة الهجيرة الركيية، 
يف 27 مين ترشيين األول املايض، وجود 
ثالثية مالييني و611 ألًفيا و143 الجئًيا 
سيوريًا، مين ثالثية مالييني و655 ألًفيا 

و489 شيخًصا يف أيليول امليايض.

انتهاكات.. تركيا ليست آمنة
رايتيس  "هيومين  منظمية  أصيدرت 
ووتيش" تقرييرًا، قالت فيه إن السيلطات 
ورّحليت،  واحتجيزت  اعتقليت  الركيية 
بشيكل تعسيفي، مئات الرجيال والفتيان 
بيني  سيوريا  إىل  الالجئيني  السيوريني 

املاضييني. ومتيوز  شيباط 
وذكيرت املنظمة يف تقريرهيا الصادر يف 
24 مين ترشيين األول امليايض، نقاًل عن 
سيوريني مرّحليني، أن السيلطات الركية 
اعتقلتهيم مين منازلهيم وأماكين عملهيم 
ومين الشيوارع، واحتجزتهيم يف ظروف 

. سيئة
وأضياف التقريير أنهيم معظيم املرّحليني 
املعاملية،  وإسياءة  لليرضب  تعرضيوا 
اسيتامرات  التوقييع عيىل  وأُجيربوا عيىل 
"العيودة الطوعيية"، واقتييدوا إىل نقياط 
سيوريا،  شيامل  ميع  الحدوديية  العبيور 
وأُجربوا عيىل العبور تحت تهديد السيالح، 
رغيم امتالكهم وثيقية "الحاميية املؤقتة".

وقاليت الباحثية يف حقيوق الالجئيني 
واملهاجريين باملنظمة نادييا هاردمان، 
األورويب  االتحياد  عيىل  يجيب  إنيه 
واليدول األعضياء فييه االعيراف بيأن 
تركييا ال تفيي مبعاييره املتعلقة بدولة 
ثالثة آمنية، وأن يُعلّيق متويله الحتجاز 
أن  إىل  الحيدود  ومراقبية  املهاجريين 

تتوقيف عملييات الرحييل القيري.
وأضافيت هاردميان أن تصنييف تركيا 
يتيامىش  ال  آمنية"  ثالثية  كي"دولية 
ميع حجيم عملييات ترحييل الالجئني 
السيوريني إىل شاميل سيوريا، ويجب 
عيىل اليدول األعضياء "أال تتخيذ هيذا 
التصنييف، وعليها الركييز عىل إعادة 
نقل طالبيي اللجيوء عرب زييادة أعداد 

إعيادة التوطيني".
من جانبيه، رفض رئييس إدارة الهجرة 
يف وزارة الداخليية الركيية، صيواش 
أونليو، يف رسيالة موجهية للمنظمية، 
النتائيج التيي توصلت إليهيا، ووصف 
الصحية،  عين  عاريية  بأنهيا  املزاعيم 
وقيال إن بيالده "تقوم بيإدارة الهجرة 

املحيي  القانيون  ميع  يتيامىش  مبيا 
واليدويل".

وأكّدت رئاسية الهجرة الركية أن سيوريا 
تعتيرب حاليًيا أحيد البليدان التيي يُطبّيق 
عليهيا "مبيدأ عيدم اإلعيادة القريية"، 
مشيرة إىل أن السيوريني الذيين عيادوا 
إليهيا فعليوا ذليك "طوًعيا"، بحسيب ما 
نقلتيه قنياة "TRT" الركيية، يف 27 من 

ترشيين األول امليايض.
تعيد تركييا مين اليدول املُلزمية مبوجب 
العيريف  اليدويل  والقانيون  املعاهيدات 
باحيرام "مبدأ عيدم اإلعيادة القرية"، 
إىل  شيخص  أي  إعيادة  يحظير  اليذي 
ميكان قيد يواجيه فييه خطيرًا حقيقيًيا 
تهدييد  أو  التعذييب  أو  باالضطهياد 

الحيياة.
وسيبق أن رّحلت تركيا الجئني سيوريني 
"قيًرا" رغيم امتالكهيم أوراقًيا ثبوتية، 
إال أنهيا أعيادت جيزًءا كبيرًا منهم خالل 
انتشيار  بعيد  متفاوتية،  زمنيية  فيرات 
تسيجيالت مصيّورة لالجئيني املرّحليني 

تثبيت امتالكهيم أوراقًا رسيمية.

15مجتمع

الجانب التركي يبّصم جميع العائدين على أوراق 
"عودة طوعية"، سواء كانوا عائدين طوًعا أم 

قسًرا، بالمقابل تصنف إدارة المعبر جميع من وّقع 
على هذه األوراق ضمن بند "المرحلين" من تركيا

مدير المكتب اإلعالمي لمعبر "باب الهوى" 
مازن علوش
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طالب جامعيون أمام إحدى كليات جامعة دمشق 27 من شباط 2022 )جامعة دمشق(

املوجيودة ضمين مسيتودعات  للكتيب 
"دمشيق"،  جامعية  لكلييات  تابعية 
اسيتمرار وضعهيا عيىل هيذا  معتيربًا 
لليامل  كبيرة  ماليية  خسيارة  النحيو 
الكتيب واملطبوعيات  العيام، وملديريية 

الجامعية.  يف 
املوقيع أشيار أيًضيا إىل انعيكاس هذا 
املحيارضة  نحيو  والتوجيه  الركيود 
العميل،  مسيتلزمات  عيىل  وامللخيص 
وتأميني اليورق اليالزم لطباعية كتيب 

جدييدة. 
يف 3 من ترشين األول املايض، كشيفت 
صحيفية "الوطين" عين توجه رئاسية 
عيىل  لالشيراط  "دمشيق"  جامعية 
الطيالب يف كلياتهيا رشاء ثالثية كتيب 
الكاملية،  السينة  يف  خاصية  دراسيية 
أو رواييات )فرنسيية وإنجليزيية(، من 
مسيتودع الكليية، بيرف النظير عين 
أسيعارها ومحتواهيا، ليتسيلّم الطاليب 
وصياًل يسيلّمه ملركز الخدمية مع وصل 
التسيجيل  بتثبييت  الخياص  الدفيع 

كيرشط للتثبييت. 

الكتاب أفضل
التدريسيية  الهيئية  يف  سيابق  عضيو 
بجامعية "دمشيق"، تحّفيظ عيىل نيرش 
لعنيب  أوضيح  أمنيية،  ألسيباب  اسيمه 
بليدي أن الجامعيات السيورية بأنواعها، 
العامية والخاصية، تعتمد بشيكل شيبه 
وامللخصيات  املحيارضات  عيىل  كي 

مقرراتهيا. ملختليف 

العلميي  الثقيل  ذات  الجامعيات  وتركّيز 
الشياملة  الكتيب  عيىل  سيوريا  خيارج 
لليامدة، التيي قيد تكيون ممتيدة عيىل 
عيدة أجيزاء أو فصيول خيالل املسيرة 
التعليميية، وهيو أمير إيجيايب يسياعد 
معلوميات  عيىل  االطيالع  يف  الطاليب 
أكير ضمين امليادة الواحيدة، وال سييام 
إذا كان اجتيياز امتحيان امليادة ال يتطلّب 
أكير مين قيراءة امللخيص املعتميد مين 
قبيل دكتيور امليادة كبدييل عين الكتاب. 
وأضياف أن توجًهيا مين هيذا النوع يف 
سيوريا، يتطلّيب توفير الكتيب بصيغة 
إلكرونيية ملواكبة التطيور التكنولوجي، 
ولتوفير األميوال املمكين إنفاقهيا عيىل 
الطباعية ودفيع مثن املحيارضات، ورغم 
غير  سيوريا  يف  التقنيية  البنيية  أن 
مسياعدة، فإن بوسيع الطالب االستعانة 
املحميول  الهاتيف  بجهياز  األقيل  عيىل 

املقرر.  عيىل  لالطيالع 
وتسياعد هيذه اآلليية يف تحفييز أعضاء 
الهيئية التدريسيية عيىل التألييف أكر، 
كام تخيدم الباحثني من خيارج الجامعة 

السيتخدام الكتيب التيي يؤلفونها. 
"تقديم كتياب للطالب مين 200 صفحة 
تقدييم  عين  يختليف  الفصيل،  خيالل 
ملخيص من 50 صفحية، فالحالة األوىل 
تحّفيز عيىل القيراءة وإغنياء املعلومات، 
والتفرييغ  للحفيظ  بوابية  والثانيية 
بيرف النظر عين االسيتيعاب وتعميق 
الثقافية، وهيذا ال يطور مهيارات البحث 

والتحلييل ليدى الطاليب". 

ورغيم وجود بعيض األسياتذة الذين 
يطالبيون طالبهيم بقيراءة كتياب ما، 
عيرض  أو  عنيه،  ملخيص  وتقدييم 
العمليية  فيإن  املحيارضة،  ضمين 
تنحير يف إطار املبيادرات الفردية، 
بينيام يعتيرب تعميم الكتيب الجامعية 

ظاهيرة أكير صحيية عىل املسيتوى 
القضيية  تُسيتغل  مل  ميا  التعليميي، 
للمتاجيرة مبيا هو ورقي وال يتناسيب 

ميع روح املرحلية علميًيا. 
صحيفية "الوطن" نقليت عن مصدر 
مسيؤول، أن جامعة "دمشيق" بصدد 

تشيكيل لجنية للكتياب اإللكيروين، 
إلكرونيية  بصيغية  الكتيب  لتأميني 
ميكين طباعتهيا لتكيون يف متنياول 
الطاليب، مبيا يوفير تكالييف كبيرة 
كانيت الجامعية تتكبدهيا يف أعيامل 

. عة لطبا ا
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تربية وأسرة

ما الذي تعرفه عن 

الزنك

الزنك هو معدن يحتاج الجسم إلى كميات 
للتمتع  أساسي  عنصر  لكنه  منه،  قليلة 
التركيب  في  يدخل  إنه  إذ  جيدة،  بصحة 
مختلف  نوع   100 من  ألكثر  الكيماوي 
تتحكم  التي  الضرورية  اإلنزيمات  من 
بالعمليات االستقالبية المختلفة، ويلعب 
الحمض  تكوين  في  رئيًسا  دورًا  الزنك 
النووي، ونمو الخاليا، وبناء البروتينات، 
وتكوين العظام وصحتها، وشفاء األنسجة 
وتعزيز  المناعة،  نظام  ودعم  التالفة، 
وتخفيف  اإلدراكية،  والوظائف  الذاكرة 
والتنميل  الوخز  مثل  العصبية  األعراض 
واالعتالل العصبي المحيطي، ويلزم توفير 
النمو  أوقات  في  الزنك  من  كافية  كمية 
السريع، مثل الطفولة والمراهقة والحمل، 
كما يشارك الزنك أيًضا في حاستي التذوق 

والشم.
إليها  يحتاج  التي  اليومية  الكمية  تبلغ 
الجسم من الزنك 11 ملغ للرجال و8 ملغ 
 11 إلى  الحامل  المرأة  وتحتاج  للنساء، 

ملغ، والمرأة المرضع إلى 12 ملغ.
وعادة ما يحصل الجسم على حاجته من 
الوارد الغذائي، ويظهر  الزنك عن طريق 
بكميات قليلة في أنواع عديدة من األغذية، 
المصادر  من  الزنك  امتصاص  ويكون 
النباتية،  من  أفضل  بشكل  الحيوانية 

وتشمل مصادره ما يأتي:
• األغذية الغنية بالبروتينات مثل اللحوم 
الدهون، والمأكوالت  الخالية من  الحمراء 

البحرية، والبيض. 
• خبز القمح الكامل، والحبوب والبقوليات 
المجففة كالعدس والحمص والفاصولياء.
• الخضراوات كالبطاطا والبطاطا الحلوة.

• المكسرات كالكاجو.
• الشوكوال السوداء.

شكل  على  الزنك  إعطاء  يستطب  ولكن 
متمم غذائي في الحاالت التالية:

شائعة،  غير  الحالة  هذه  الزنك:  نقص 
ويشتبه األطباء بنقص الزنك استناًدا إلى 
واالستجابة  واألَعراض  الشخص  ظروف 
اختبارات  إجراء  ويمكن  الزنك،  لمكمالت 
الدم والبول لقياس مستوياته، ولكنها قد 

ال تُحدد بدقة حالة الزنك.
الزنك  الجسم  يستخدم  المناعة:  تعزيز 
في تفعيل الخاليا التائية الليمفاوية التي 
تتحكم وتنظم االستجابة المناعية للجسم، 
والمصابة  السرطانية،  الخاليا  وتهاجم 

بالعدوى.
تشير   :"19 و"كوفيد-  البرد  نزالت 
الزنك خالل  تناول  إذا تم  أنه  إلى  الدالئل 
24 ساعة بعد بدء أعراض نزالت البرد أو 
"كوفيد- 19" فإنه يساعد على تقصير 

مدة المرض.
األشخاص  يستفيد  أن  يمكن  الجروح: 
انخفاض  الجلد مع  يعانون قروح  الذين 
مستويات الزنك لديهم من مكمالت الزنك 
الغذائية التي يتم تناولها عن طريق الفم 

وتساعد على التئام الجروح.
اإلسهال: تعطى مكمالت الزنك عن طريق 
لدى  اإلسهال  أعراض  من  للتقليل  الفم 
األطفال الذين يعانون انخفاض مستويات 
سوء  عن  الناتج  االنخفاض  مثل  الزنك، 

التغذية. 
تشير  بالعمر:  المرتبط  البقعي  التنكس 

األبحاث إلى أن الزنك المتناول عن طريق 
الفم يحمي من تضرر خاليا شبكية العين 

ويمكنه إبطاء تطور هذا المرض.
من  العديد  ربطت  الخصوبة:  تعزيز 
بانخفاض جودة  الزنك  نقص  الدراسات 
الخصوبة،  وضعف  المنوية  الحيوانات 
وقد يسهم تناول مكمالت الزنك بارتفاع 

عدد الحيوانات المنوية.

معلومات صيدالنية
شكل  على  الصيدليات  في  الزنك  يتوفر 

المستحضرات الدوائية بعدة أشكال:
• مكمالت الزنك الفموية على شكل حبوب 

وشراب وبتراكيز متعددة.
• ضمن مكمالت الفيتامينات والمعادن.

• بخاخات أنفية تستخدم في حاالت نزالت 
البرد.

ويتم  الزنك(  )كلوريد  وريدية  حقن   •
إعطاؤه بإشراف طبي فقط.

الزنك(  )أوكسيد  وكريمات  مراهم   •
والبواسير،  الجلد  مشكالت  لمعالجة 
عن  الناتج  الطفح  حاالت  من  وللوقاية 

الحفاضات وحروق الشمس.
يعتبر تناول الزنك من مصادره الطبيعية 
ولكن  الزنك،  لنقص  الرئيس  العالج  هو 
يعطى عن طريق المكمالت الفموية في 
الزنك  الستخدام  األخرى  االستطبابات 
وذلك بجرعة يوميا -30 50 ملغ للبالغين 
الرضع دون  الزنك لألطفال  ملغ من  و4 

سن 6 أشهر.

مالحظات
قد يؤدي نقص الزنك إلى األعراض التالية: 

• فقدان الشهية.
• خلل في حاستي الشم والذوق.

• إسهال.
• تأخر التئام الجروح.

• التهابات متكررة وضعف المناعة.
• مشكالت باإلنجاب.

• تأخر النمو عند األطفال.
• تأخر التطور الجنسي والَقزامة.

• مزاج مكتئب.
قد  والمستمر  الخطير  النقص  أن  كما   •
يصحبه  نادر  جلدي  مرض  إلى  يؤدي 
التهابات  جلدي،  طفح  الشعر،  تساقط 
الفم،  في  التهابات  الجلد،  في  بثريّة 
التهابات في اللسان، التهابات في الجفون 

والتهابات حول األظافر.
الزنك  مكمالت  تناول  يؤدي  أن  يمكن 
الفموية إلى بعض التأثيرات الجانبية مثل:

• عسر الهضم.
• اإلسهال.
• الصداع.

• الغثيان والقيء.
طريق  عن  الزنك  استخدام  فإن  وكذلك 
األنف قد ارتبط بفقدان حاسة الشم، وفي 
بعض الحاالت كان الفقد لفترة طويلة أو 

فقًدا دائًما.
كما أن تناول المكمالت الفموية على المدى 
الطويل وبجرعات عالية يمكن أن يؤدي 
إلى نقص النحاس، وقد يعاني األشخاص 
ذوو معدالت النحاس المنخفضة مشكالت 
الذراعين  كالتنميل وضعف في  عصبية، 

والساقين.

د. كريم مأمون

 )LFT( الكبيد  وظائيف  اختبيار  يشيمل 
العديد مين التحالييل، ولكن أكرهيا طلبًا 
مين قبيل األطباء بشيكل روتيني للكشيف 
تحلييل  هيو  كبيدي  ميرض  وجيود  عين 
مسيتوى أنزييم ناقلية األالنيني يف اليدم 

.)ALT(

"ALT"ما المقصود بـ
 Alanine( األالنيني  أميني  ناقلية  إنزييم 
واختصياًرا   )aminotransferase
"ALT"، اليذي يعيرف أيًضا باسيم مصل 
 Serum( الغلوتاميك البروفييك األنزميي
 )Glutamic-pyruvic Transaminase
واختصياًرا "SGPT"، هيو إنزييم موجود 
واليكىل،  الكبيد  خالييا  يف  الغاليب  يف 
ويوجيد بكمييات أصغر بكثير يف القلب 
مسيتوياته  تكيون  وعيادة  والعضيالت، 
يف اليدم منخفضية، ولكين عندميا يتأذى 
الكبيد، يتيم إطيالق "ALT" مين الخاليا 
الكبديية فرتفع مسيتواه يف اليدم، ويعد 
اختبيار مسيتوى "ALT" يف اليدم مفيًدا 
للكشيف املبكر عن أميراض الكبيد، إذ إنه 
قيد يرتفيع قبل ظهيور أعيراض وعالمات 

. ملرض ا

ما الحاالت التي تستدعي إجراء تحليل 
"ALT"

كبيدي  ميرض  بوجيود  1-االشيتباه 
)يجيرى ALT ميع العديد مين االختبارات 
األخيرى( نتيجية وجود أعيراض وعالمات 
األعيراض  هيذه  الكبيد،  الضطيراب 

تشيمل: قيد  والعالميات 
• الضعف والتعب.

• فقدان الشهية.
• الغثيان والقيء.

• انتفاخ البطن، االمتالء.
• الرقان.

• البول الداكن أو البول بلون الشاي.
• اليرباز الفاتيح الليون أو اليرباز األبيض 

الحوار. بليون 
• حكة الجلد.

يكيون  عندميا  الكبيد  عميل  مراقبية   -2
هنياك خطير متزاييد لإلصابية بأميراض 

مثيل: الكبيد، 
• رشب الكحول. 

• وجيود تارييخ عائيي لإلصابية بأمرض 
 . لكبد ا

• اسيتخدام األدويية التيي تزييد خطيورة 
الكبد.  وتليف  تيرضر 

• امليرىض املصابيني بالسيكري أو الذيين 
الوزن. زييادة  يعانيون 

3- مراقبة فعالية عالج أمراض الكبد.

"ALT" كيف يتم إجراء تحليل
يتيم إجيراء التحلييل مين خيالل سيحب 
عينية دم عشيوائية صغرة مين أحد أوردة 
لتحليلهيا  املختيرب  إىل  تُرسيل  املرييض، 

باسيتخدام أجهيزة خاصية.
التحلييل  هيذا  إجيراء  يتطليب  وال 
خاصية  تحضيرات  أي  املرييض  مين 
أنيه  إال  اليدم،  سيحب  قبيل  )كالصييام( 
يُنصيح بإخبيار الطبييب باألدويية التيي 
يسيتخدمها املرييض قبل إجيراء الفحص، 
واملكميالت  األدويية  بعيض  تنياول  إن  إذ 
ونبتية  القنفذيية  نبيات  مثيل  العشيبية، 
يف  يؤثير  قيد  الفالرييان،  أو  النارديين 

الفحيص. نتيجية 
كذليك فيإن بعيض اإلجيراءات الطبية من 
الفحيص،  نتيجية  يف  تؤثير  أن  املمكين 
كالخضيوع لعمليية جراحيية أو قسيطرة 

قلبيية قبيل فيرة وجييزة.

كيف تفسر النتائج
إذا  تعيد قيراءة تحلييل "ALT" طبيعيية 

كانيت النتيجية:
 عنيد الرجيال تيراوح بيني 7 و33 وحدة 

دولية/لير.
عنيد النسياء تيراوح بيني 7 و25 وحيدة 

دولية/ليير. 
وتجيدر اإلشيارة إىل أنيه قد توجيد بعض 
مين  القيراءة  يف  البسييطة  االختالفيات 

مختيرب إىل آخير.

ما أسباب ارتفاع مستوى "ALT" في 
الدم

االرتفياع البسييط )أقيل مين 4 أضعياف 
الطبيعيي( قيد يكيون بسيبب:

• اإلدمان عىل الكحول. 
• تشّمع الكبد. 

• كرة وحيدات النواة يف الدم.
السيتاتني،  مثيل  األدويية  بعيض   •
املنومية.  األدويية  وبعيض  واألسيربين، 
االرتفياع املتوسيط )أقل مين 10 أضعاف 

الطبيعيي( قيد يكون بسيبب:

بأحيد  اإلصابية   •
املزمنية.  الكبيد  أميراض 

• إدمان الكحول. 
• تشّمع الكبد. 

• انسداد القناة الصفراوية. 
• النوبة القلبية أو فشل القلب. 

• الفشل الكلوي. 
• إصابات العضالت. 

• تلف خاليا الدم الحمراء. 
• رضبات الشمس. 

تنياول كمييات كبيرة مين فيتاميني   •
 ."A "

االرتفياع الكبير )10 أضعياف الطبيعيي 
أو أكير( قيد يكون بسيبب:

• التهاب الكبد الوبايئ الحاد. 
نتيجية  األدويية  ببعيض  التسيمم   •
التسيمم  مثيل  زائيدة،  جرعيات  تنياول 

. ل مو سيیتا را لبا با
• اإلصابة برطان الكبد.

ما أسيباب نقص مسيتوى "ALT" يف 
م لد ا

أنزييم "ALT" يف  يعتيرب مسيتوى 
اليدم منخفًضيا يف حيال كان أقيل 
مين 7 وحيدات دولية/ليير، وهذا 
وأهيم  الحيدوث،  نيادر  األمير 

أسيبابه:
• التهاب املسالك البولية.

• سوء التغذية.

يطلبه األطباء للكشف عن أمراض الكبد

"SGPT"أو ما ُيعرف بـ .."ALT" تحليل

https://www.enabbaladi.net/archives/613910
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يف ديوانيه الصادر مؤخيرًا "أخاديد"، يقدم الشياعر 
السيوري حذيفية العرجيي بعيض القصائيد التيي 
ألقاها سيابًقا خالل أمسيات شيعرية جاءت بنفحات 

ثوريية، يف دييوان ال يخطيو باتجاه واحيد فقط.
البيدء كان بي"ميا مل يقليه املتنبيي"، وهيي قصيدة 
"معارضية" إلحيدى قصائيد املتنبيي، مبعنيى اتباع 
اليوزن والقافيية، مع مخالفية املضمون الذي شيّكل 
تصوييرًا شيعريًا لحالية السيوريني خيالل الثيورة، 
واألوضياع الصعبة التيي واجههوهيا وال يزالون، يف 

الحيل والرحيال، خيارج وداخيل املعتقل. 
وإذا كان النيص األول االفتتاحي مسيخرًا لنقل قضية 
وواقيع شيعب، فالقصائيد األخيرى ال تنفصيل عين 
واقعهيا حتى حيني تلمس وتيء عيىل موضوعات 
أخيرى، فهناك خلييط يف العاطفية وتوفيق مقصود 

وموفيق ملوضوعيات الديوان.
كام يشيكل املسيتبد والطاغية والظامل ضيوفًا ثقيي 
الظيل يف الدييوان، رمبيا لتصويير ثقيل ظلهيم يف 

الواقع.
العدالية األرضيية البرشيية، وكثر مين املوضوعات 
والتفاصييل التيي تتمحور حولهيا، قّدمهيا العرجي 
عبيارة  وهيو  "تسياؤالت"،  اسيم  حميل  نيص  يف 
عين 14 بيتًيا شيعريًا حمليت ذات البداية، بالسيؤال 
"متيى"، وذات النهايية ال عيىل املسيتوى اللغوي بل 
عىل مسيتوى اإلقفال بالسيؤال، فالنص هنيا ال يقدم 
إجابيات، كيام أن طبيعة األسيئلة بحد ذاتهيا ال تتيح 
لإلنسيان اليرد عليهيا بإجابيات حقيقيية ومقنعية 

ومادية.
"متيى الدنيا تيرق عىل الرشييِد، وتعطي زاهيًدا مثل 

املريِد".
معظم نصيوص العرجيي متأثرة بالخطياب الديني، 
أن  باعتبيار  القيراءة،  عنيد  بوضيوح  ذليك  ويبيدو 
نصوًصا كثيرة ال تخلو من "التنياص الديني"، وهو 
مصطليح ظهر يف سيتينيات القرن املايض، ويشير 
رصاحية إىل النصيوص املتأثيرة بالخطياب األصي، 
لكين دون نسيخ أو تقلييد أو رسقية، عىل اعتبيار أن 
الفاصل هنيا بني "التنياص" والرقة، هيو اإلضافة 

وتقدييم ما هيو جديد.
ورغيم هيذا التأثير، فالعرجيي يثبيت نفسيه عيىل 
املسيتوى العاطفي، ضمين الدييوان، ال بالحديث عن 
الحيب بيني الرجيل وامليرأة كعاطفية نبيلية وقيمية 
إنسيانية فقط، بل بالخوض يف تفاصييل هذا الحب، 
والوقيوف عيىل مشيكالته امللحية واملرتبطية بآليية 
تفكير أحد طيريف العالقية ميع اآلخر، ورمبيا عنه، 
ميا يعكير باليرضورة صفيو الحيب، وييزرع القلق 

املشياعر. مقدار 
ويف قصييدة "مين تائيه إىل تائهة" يقيول العرجي، 
"أفيكارِك السيوداء ميا يبقيهيا، إن كنيِت ال تقويين 
فلتلقيها )...( بالرغم مين ثقل العالقة بيننا، وغرورها 

بليواِك أشيعر فيها".
عيىل ميدار نحيو 100 صفحية موزعية عيىل 28 
قصييدة، تنوعت املوضوعات عىل مسيتوى العاطفة، 
فقّدميت األميل والتباشير، وانتقيدت ميا هيو كائن، 
الباسيط  عبيد  السيورية  الثيورة  وتغزّليت مبنشيد 
السياروت، وصيّورت الطاغيية بأكير مين طريقية 
ووجيه قبييح، ودعيت أيًضيا أحميد مطير لقيول ما 

يشيتهي مين الشيعر يف واقيع األمة. 
حذيفية العرجي، شياعر سيوري مين موالييد مدينة 
حمص، وسيط سيوريا، حاصل عىل بكالوريوس يف 
األدب العيريب، ويف رصييده مجموعتان شيعريتان 
هيام "قاتليك الحيب" و"مضياف إلييك"، وكتياب 
نيري رسدي بعنيوان "أ ب ت"، إىل جانيب دييوان 

"أخاديد".

"أخاديد".. 
ديوان لحذيفة العرجي 
ال يخطو باتجاه واحد

كتاب

سينما

)امليرأة   "THE WOMAN KING" فيليم  تنياول 
فرقية  لعبتيه  اليذي  التاريخيي  اليدور  امللكية( 
"أغوجيي"، وهيي عبيارة عين مجموعية مقاتيالت 
اإلمرباطوريية  "داهوميي"،  مملكية  عين  دافعين 
القدميية غيرب إفريقييا، والتيي أُسسيت يف الربيع 
يف  آثارهيا  تيزال  وال  اليي17،  القيرن  مين  األول 

الحيارض.  الوقيت  حتيى  "بنيني"  جمهوريية 
يتتبيع الفيليم يف خطّيه اليردي الرئييس بطولية 
محاربات "األغوجيي"، ويُركّز عىل قائيدة املقاتالت، 
"نانيسيكا"، التيي تقيوم بتدرييب جييل جدييد من 
املحاربيات، وتيؤدي دورها املمثلية األمريكية الحائزة 

عىل جائيزة "أوسيكار" فييوال ديفيس. 
وبسيالتهن  املقاتيالت  قيوة  عيىل  الفيليم  يركّيز 
واليروح األخويية التيي تجميع بينهن، وميا قدمنه 
مقابيل البقياء مرفوعيات اليرأس بعييًدا عين الذل 

والعبوديية عنيد األوروبييني.
قدم املمثليون أداء مدهًشيا، خاصة فييوال ديفيس، 
التيي متكنيت مين الغيوص يف أعيامق شيخصية 
القائيدة القويية الحازمية التيي تخفي هشاشيتها 
الداخليية بيأداء عمييق، وال سييام كونهيا قاوميت 
تعرضيت  التيي  القدميية  شيخصيتها  ذكرييات 
العتيداء مين أحد رجيال "األوييو"، اليذي واجهته 
فييام بعيد عيىل أرض املعركة وهو قائيد يف قومه.
يسيّخر الفيليم لغية التفاصييل لخدمية القضيية، 
ويسيعى الختصيار قصية "داهوميي" يف عير 
املليك "غييزو" مركيزًا عيىل الجيرال "نانيسيكا" 
ضمن سياعتني مين العيرض السييناميئ، للتعبر 
وميا  السيوداء  القيارة  يف  مملكية  عاشيته  عيام 
يعيشيه سيكان القيارة يف بييع بعضهيم بعًضيا.
يف عيام 2010، واجهيت مخرجية الفيليم جينيا 
برينيس بايثيوود سيؤااًل مفاجئًا من طفلهيا البالغ 
من العمير وقتهيا 13 عاًما، واليذي كان واحًدا من 
محبيي أبطيال "مارفييل"، حني سيألها عن سيبب 

عيدم وجيود أبطيال خارقني سيود البرشة.

لحظية  كان  السيؤال  ذليك  إن  بايثيوود،  تقيول 
مفصليية يف مسيرتها، وبعيد ميرور أكير مين 
 The" امللحميي  فيلمهيا  جياء  سينوات،  عيرش 
يف  األوىل  للميرة  ُعيرض  اليذي   "woman king
مهرجيان "تورنتو" السييناميئ اليدويل يف أيلول 
امليايض، ليحقيق نجاًحيا فياق توقعيات النقياد، 

64 ملييون دوالر. أرباحيه أكير مين  وبلغيت 
العميل  حققيه  اليذي  الكبير  النجياح  ورغيم 
الجامهيري،  أو  النقيدي  املسيتوى  عيىل  سيواء 
فإنيه واجيه موجية جيدل منيذ إصيداره، وصيواًل 
وسيائل  عيىل  مقاطعتيه  دعيوات  انتشيار  إىل 
التواصيل االجتامعيي املختلفية، حيث انترش وسيم 

واسيع. بشيكل   "Boycottwomanking#"
وتركّيزت االنتقيادات بشيكل رئيس عيىل تحريف 
حقائيق التارييخ، حييث تعتميد حبكية الفيلم عىل 
ثنائيية مركزية تقيدم مملكة "أوييو" الرشيرة ضد 
مملكية "داهوميي" الربيئية، التيي تسيعى إلنهاء 

الرقيق. تجيارة 
ويظهير امللك "غييزو" يف الفيليم ملتزًميا مبحاولة 
إيقياف هيذا النيوع من التجيارة يف مواجهة جشيع 
تجيار الرقييق الربازيليني ومملكة "أويو" املنافسية.

إذ  مغاييرة،  حقائيق  التاريخيية  الوثائيق  وتقيدم 
ظليت تجيارة الرقييق واحيدة مين مصيادر مجيد 
يف  دوًرا  ولعبيت  "داهوميي"،  مملكية  وثيروة 
ازدهارهيا، كيام أن مقاتيالت "داهوميي" الياليت 
صورهين الفيليم مناهضيات للعبوديية ومقاتالت 
مين أجيل الحرية كيّن مجيرد مقاتيالت يف خدمة 
مصالح املليك، قمن بالعدييد من املذابح الوحشيية 

يف سيبيل أرس العبييد وبيعهيم ملصلحتيه.
الفيليم يقدم صيورة مفعمة بحنيني "ميلودرامي" 
لتبيييض الوجيه الشياحب لتارييخ العبوديية يف 
إذ بياع األفارقية  اليي19،  القيرن  إفريقييا خيالل 
أفارقية آخريين عبيًدا، رغيم أنه ال يقلل أو يسيتبعد 

األوروبيني. الرقييق  مسيؤولية تجيار 

يسيتفر العدييد مين املتابعيني العرب 
لكيرة  األوروبيية  الدورييات  لبطيوالت 
القيدم، عين فائيدة عيرض اإلعالنيات 
باللغة العربيية عىل الجمهيور األجنبي 
الحيارض يف امللعيب، لكن ميا يجهلونه 
اإلعيالن يُعيرض لهيم فقيط،  أن هيذا 
ومغايير عين أرض الواقيع أو املعروض 

للمتابعيني يف البليدان األخيرى.
تليك  أي  املالعيب،  بإعالنيات  واملقصيود 
حيول  الجانبيية  اللوحيات  عيىل  املوجيودة 
املسيتطيل األخرض، والتي تعرض للمتفرجني 
إعالنيات  الجامهير  مدرجيات  عيىل  مين 

الجمهيور. مين  الحارضيين  باهتامميات 
وبفضيل تقنيية "DBRLive"، تعرض 
نفيس اللوحيات يف ذات الوقت إعالنات 
املنطقية  وبحسيب  الرغبية  بحسيب 
الجغرافيية، تسيتهدف الجمهيور اليذي 

قيد  واليذي  الشاشيات،  يجليس خليف 
يصيل عيدده إىل مالييني املتابعيني.

 "Supponer" وتقيف الرشكية العامليية
لعيرض  التقنيية  هيذه  اسيتخدام  وراء 
اإلعالنات العربيية يف املالعب األوروبية، 
خصيًصيا  مصممية  لوحيات  توجيد  إذ 
لتعميل مع هيذه التقنية، بحييث ال تتأثر 
أكان  أمامهيا سيواء  أي جسيم  بوجيود 

الحكيم أو الالعيب أو أي يشء آخير.
وتعتمد طريقية عمل هيذه التقنية عىل 
عيدة كاميرات، منها التي تكيون معلّقة 
أماكين  تحفيظ  والتيي  امللعيب،  فيوق 
جمييع لوحيات اإلعالن املوجيودة حول 
امللعيب، ثيم تنقيل الكاميرات األبعياد 
الخاصية بهيذه اللوحيات إىل كمبيوتر 
الخاصية  البيانيات  جمييع  يحميل 

باإلعالنيات التيي يجيب عرضهيا.

يجيب أن تكون الكامرات تعمل باألشيعة 
تحت الحميراء، ليك تتعيرف عىل مناطق 
التيي  الصيورة  عيىل  اللوحيات  ظهيور 
تأخذها، وترسيلها إىل نظام الواقع املعزز 

الذي تعتميد علييه التقنية.
اللوحيات  عيىل  اإلعالنيات  وتوضيع 
بواسيطة الكمبيوتر، بدقية كبرة وكأنها 
ظاهرة مثيل "بيكسيالت" داخل محيط 
اإلعيالن بنفس عيدد "البيكسيالت" يف 
لوحية اإلعالن الحقيقية واملسيافة بينها.

ويف حال حجيب العب لوحية إعالنات، 
يعميل الكمبيوتير عىل معالجية ظهور 
اإلعيالن ليبيدو وكأنيه معيروض عيىل 
لوحية حقيقيية، بالتوازي ميع معالجة 
اإلشيارة النهائيية وبثهيا، مين دون أي 
للقمير  مبيارشة  التأخير،  مين  نيوع 

الصناعيي اليذي تبث منيه املبياراة.

استخدامات أخرى
خيالل   "DBRLive" تقنيية  تطيورت 
العقيد األخير، وهيي شيبيهة بتقنيية 
"عيني الصقير" يف مالعيب "التنس"، 
مثيل  عدييدة  تقنييات  عليهيا  وبُنييت 
تقنية اليي"VAR"، وتقنيية خط املرمى 
الكيرة  تجياوز  التيي تسيمح مبعرفية 

. للخط
وتُسيتخدم هذه التقنية أيًضا يف تحليل 
املبارييات، حييث تعيرض خطوطًا بني 
الالعبني ورسيومات توضيحيية أخرى، 
أو صيورة الالعيب عيىل أرض امللعب أو 
عيدد األهيداف التي سيجلها وما شيابه 
ذليك، يف مكان فيارغ حددتيه الكامرا 
النظيام،  مين  بطليب  معالجتيه  لتتيم 
الذي بدوره يرسيل رسيوماته إىل أرض 

. مللعب ا

 .."THE WOMAN KING" فيلم
تبييض الوجه الشاحب للعبودية

.."DBRLive" تقنية
أوصلت اإلعالنات العربية إلى المالعب األوروبية

)Canal Premium( 2022 -لقطة شاشة من تحليل إحدى مباريات الدوري اإلسباني لكرة القدم

https://www.enabbaladi.net/archives/613866
https://www.enabbaladi.net/archives/613836
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تساليتسالي

عروة قنواتي

لست متشامئًا من نتائج املواجهات العربية داخل املونديال الذي 
اقرتب من ااًلنطالقة يف الدوحة، ولكنه اعرتاف منطقي بتطور 

وتقدم منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية والشاملية، أكرث بـ100 
مرة من منتخبات القارة اإلفريقية واآلسيوية.

منتخبات العرب وصلت سابًقا إىل مثن النهايئ يف ثالث مناسبات، 
هي مونديال املكسيك 1986 ملنتخب اململكة املغربية، ومونديال 

الواًليات املتحدة 1994 ملنتخب اململكة العربية السعودية، ومونديال 
الربازيل 2014 ملنتخب الجزائر، ويف هذا الدور حرصًا كانت تنتهي 

أحالم العرب خالل تاريخ املشاركة يف مونديال كأس العامل.
اليوم منتخبات املغرب والسعودية وتونس تحايك وصولها 

السادس إىل املونديال أمام وصول أول ملنتخب قطر ومن بوابة 
استضافة تنظيم املونديال، فهل من جديد؟

اًل شك أن الحظ الطيب مل يكن بجانب املنتخبات األربعة خالل 
سحب قرعة املونديال، ولكن أي متابع وعاشق لكرة القدم عموًما 

وللمونديال خصوًصا، سيقول لك إن الجاهزية للمونديال اًل تعرتف 
بكبري أو صغري، وإن مبدأ املشاركة املرشّفة مرفوض وقد أكل الزمن 
عليه ورشب، ففيام تخطط اليابان مثاًل للوصول إىل أدوار متقدمة 
يف املونديال وبدور الحصان األسود عرب مشاركاتها، ما زال العرب 
يتحدثون عن املشاركة املرشّفة، وعن األداء الرجويل الذي مل يخدم 
املغرب أمام أملانيا الغربية يف 86 والسعودية أمام السويد يف 94 
والجزائر أمام أملانيا يف 2014، ناهيك عن نتائج مريرة وساحقة 

للمشاركات العربية وخروج رسيع من الدور األول.
طبًعا من حق املنتخبات العربية أن تتفاءل مع جامهريها أماًل 

بحصد املراكز املتقدمة والتوجه أكرث يف إقصائيات املونديال، وأنا 
ممن يتفاءلون يف أغلب األوقات بإمكانية التوجه مبدئًيا نحو 
الدور ربع النهايئ ألول مرة، والدخول يف حسابات الرصاع مع 

املنتخبات الكربى، واًل أدري إن كانت ترصيحات النجم الكامريوين 
السابق صامويل إيتو، رئيس ااًلتحاد الكامريوين الحايل، حول 

تأهل الكامريون مع املغرب إىل نهايئ املونديال من باب الدعابة 
أم عن قناعة تامة، ولكن هذا الترصيح مع املبالغة الزائدة من إيتو 

يتحدث عن األمل والقدرة، وعن إنهاء الخوف العريب واإلفريقي 
واآلسيوي يف مباريات أي نسخة من املونديال.

نعم متفائل باملنتخب املغريب بعد عودة املحرتفني، وأتوقع معارك 
يف أرض امللعب أمام كرواتيا وكندا باألخص، ولرمبا يكون للركرايك 

وزمالئه ما يفاجئون به هازارد وتشكيلة بلجيكا املرعبة. نعم 
أتوقع ورقة تأهل للمنتخب املغريب نحو الدور الثاين، ولكن، 

اًل أتوقعها للسعودية وتونس، مع إمياين الكامل بأن التجهيز 
والتحضري واألداء الطيب والنتائج املميزة يف العامني املاضيني 

بالنسبة للمنتخب السعودي تستحق أن يذهب خطوة لألمام بعيًدا 
عن دور املجموعات، لكن وقوعه إىل جانب األرجنتني واملكسيك 

وبولندا يجعل مهمته معقدة للغاية، وكذلك الحال بالنسبة ملنتخب 
تونس الذي اًل أعتقد بأنه جاهز كفاية لهذا املونديال، وعموًما 

فحواره ضمن منتخبات فرنسا والدمنارك وأسرتاليا سيكون رسيًعا 
وخاطًفا، ولألمانة، وصول التوانسة إىل الدور الثاين سيكون 

مفاجًئا للغاية، وأمتنى من كل قلبي أن يفاجئنا ويحققها للمرة 
األوىل يف تاريخ الكرة التونسية مع الوصول السادس للمنتخب 

األول إىل كأس العامل.
نريد هنا أن نلعب لعبة األرض والجمهور والتحضري الطويل قلياًل 

مع العنايب القطري، فالوصول األول له من بوابة التنظيم سيجعل 
رهبة الدخول للمونديال وأمام شاشات العامل نقطة ليست يف 
مصلحة املنتخب القطري، ولكنه قد يعوضها بتوازن املجموعة 

نوًعا ما، مع حضور طواحني هولندا الذين يستعدون لخطف بطاقة 
وترك بطاقة لرصاع قطر مع اإلكوادور والسنغال، فهناك فرصة 
أو ثالثة أرباع فرصة للعنايب، وهكذا تقاس األمور يف مثل هذه 

املسابقات واملنافسات.
تحضري طويل ومباريات استعدادية ومعسكرات بالجملة 

ومشاركات بالتصفيات األوروبية ويف بطولة أمريكا الشاملية 
ويف كوبا أمريكا ومباريات أمام منتخبات القارة اإلفريقية 

واآلسيوية... فكيف نتوقع أن تكون النتيجة إن مل تكون وصواًًل 
للدور الثاين عىل األقل، ثم الخروج من املسابقة كبقية املنتخبات 

العربية.
املغرب بطاقة.. قطر بطاقة.. السعودية وتونس فاجئونا أرجوكم.. 

نحتاج إىل هذه الفرحة.
بالتوفيق للمنتخبات العربية يف مونديال العرب– قطر 2022.

مرور الكرام 
يا منتخباتنا العربية

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة، وعىل الالعب 

إكامل باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف كل واحٍد 

من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

تتوجـه أنظار عشـاق ومحبـي وجامهري 
كـرة القـدم نحـو بطولـة كأس العامل يف 
قطـر، قبـل انطـاق صافـرة البداية، يف 
20 مـن ترشيـن الثـاين الحـايل، حاملة 
املرشـحة  للمنتخبـات  توقعـات  معهـا 

اللقب. إلحـراز 
تنطلـق البطولـة التـي تعد أكرث شـعبية 
مبشـاركة  الــ22  بنسـختها  العـامل  يف 
32 منتخبًـا مـن قـارات العـامل، تأهلـت 
ومواجهـات  وصدامـات  تصفيـات  بعـد 
قويـة وصعبة، وبـرزت أسـامء ملنتخبات 

مرشـحة للظفـر بـكأس العـامل.
يف  تبقـى  منتخبـات  لسـتة  ترشـيحات 
إطـار التوقعـات والتكهنـات واآلمال يف 
عـامل السـاحرة املسـتديرة، التـي عـّودت 
الجامهـري عـى املفاجآت فوق املسـتطيل 
االسـتحقاق  يف  خاصـة  األخـر، 
الريـايض الـذي يقـام كل أربع سـنوات.

"السامبا" مدجج بالنجوم
مليئـة  قامئـة  الربازيـل  منتخـب  يضـم 
بالنجـوم، جعلـت منـه أبـرز املرشـحني 
إذ  تاريخـه،  يف  السـادس  اللقـب  لنيـل 
يتصـدر منتخـب "السـامبا" كـام يلقبـه 
عشـاقه قامئـة سـجل البطولـة بخمسـة 

ألقـاب.
وحصـل عليهـا يف نسـخ أعـوام 1954، 
وغـاب   ،2002  ،1994  ،1970  ،1958
أربـع  أحـدث  يف  التتويـج  منصـة  عـن 
نسـخ للبطولـة، ويأمـل عشـاقه بتحقيق 

اللقـب بعـد 20 عاًمـا عـى احتضانـه.
الربازيـي  املنتخـب  تشـكيلة  وضمـت 
 7 املـدرب تيتـي، يف  أعلـن عنهـا  التـي 
مـن ترشيـن الثاين الحـايل، عـدة نجوم 
لعبـوا مـع أبـرز أنديـة أوروبـا وأمريكا 
مارتينيـي،  نيـامر،  منهـم  الجنوبيـة، 
جونيـور، رودريجـو، رافينيـا، جابرييل، 
ألفيـش،  داين  جيسـوس،  وبيـدرو، 
وفريـد. فابينيـو،  باكيتـا،  كاسـيمريو، 

"الشـمس التـي مل تغـب عـن املونديال" 
عبـارة اقرتنت مـع منتخـب الربازيل، ألنه 
الوحيـد الـذي شـارك يف جميـع نسـخ 
كأس العـامل الــ21 املاضية منـذ بدايتها 
اسـمه  كان  مـا  ودامئًـا   ،1930 عـام 

مرشـًحا بقـوة للفـوز باللقـب.
النهائيـات  إىل  تأهـل العبـو "السـامبا" 
بعـد أن تصـّدر منتخبهـم تصفيـات قارة 
نقطـة   45 الجنوبيـة مبجمـوع  أمريـكا 
عـن الثـاين منتخـب األرجنتـني، ويـأيت 
السـابعة  باملجموعـة  الربازيـل  منتخـب 
منتخبـات  جانـب  إىل  العـامل  كأس  يف 

والكامـريون. ورصبيـا  سـويرسا 
وعـى مـدار سـنوات، لعـب يف صفوف 
يزالـون  ال  العبـون  الربازيـل  منتخـب 
حارضيـن يف ذاكـرة الجلد املـدور، أمثال 
بيليـه )الجوهـرة السـوداء( وجورزينـو 
وبيبيتـو  وروماريـو  وسـقراط  وزيكـو 
والظاهـرة  وريفالـدو  ورونالدينيـو 

رونالـدو.

"التانجو" بطموح ميسي
بـرز اسـم منتخـب األرجنتـني مـن بـني 
كأس  بلقـب  للفـوز  املرشـحة  األسـامء 
العـامل، خاصـة بعـد تحقيقه لقـب كوبا 
أمريكا عـام 2021 بفوزه عـى الربازيل، 
بلقـب  املـايض  حزيـران  يف  وتتويجـه 
إيطاليـا  بانتصـاره عـى  األبطـال  كأس 

الغائبـة عـن املونديـال.
وحامـل  "التانجـو"  منتخـب  ويشـارك 
 1978 نسـختي  يف  املونديـال  لقـب 
منافسـات  يف  الــ18  للمـرة  و1986، 
يف  العـامل  كأس  إىل  وتأهـل  البطولـة، 
قطـر بعـد أن حـل ثانيًـا يف مجموعتـه 

الجنوبيـة. أمريـكا  قـارة  بتصفيـات 
وسـبق أن وصل إىل النهـايئ ثاث مرات 
مل  لكنـه   ،2014  ،1990  ،1930 أعـوام 

اللقب. يعانـق 
ويعتمـد منتخـب األرجنتني ويعـّول عى 
نجمـه ليونيل مييس الـذي يحلم مبعانقة 
اللقـب األول يف تاريخـه، والـذي ينقص 

خزانتـه املليئـة باأللقاب والبطـوالت، كام 
يريـد زيـادة رصيـده مـن األهـداف يف 
كأس العـامل إذ ميلك سـتة أهـداف خال 

مشـاركاته يف العـرس العاملي.
لقـاء  الظهـور يف  ويحتـاج ميـيس إىل 
واحـد حتـى يصبـح الاعـب األرجنتيني 
الوحيـد الـذي شـارك يف خمـس نسـخ، 
إذ يشـرتك حاليًـا مـع مارادونـا وخافيري 
ماسـكريانو بعـدد املشـاركات يف بطولة 
املنتخـب  صعيـد  عـى  العـامل  كأس 
األرجنتينـي، وشـارك كل واحـد منهم يف 

دورات. أربـع 
ويتطلـع املـدرب ليونيـل سـكالوين إىل 
إعـادة األرجنتني إىل العـر الذهبي أيام 
باسـاريا واألسـطورة الراحـل مارادونـا 

 . تيستا وبا
ويخـوض "التانجو" منافسـات املونديال 
جانـب  إىل  الثالثـة  املجموعـة  يف 

وبولنـدا.  واملكسـيك  السـعودية 
    

البرتغال وحلم التتويج األول
رغـم وصولـه إىل كأس العامل مـن بوابة 
امللحـق، ميلـك منتخب الربتغـال حظوظًا 
وافرة لنيـل اللقـب األول يف تاريخه، بعد 
مشـاركته للمـرة الثامنـة يف بطولة كأس 

العـامل وللمرة السادسـة عـى التوايل.
امللقـب  املنتخـب  حققـه  مـا  أفضـل 
بـ"برازيـل أوروبا" خال مشـاركاته هو 
1966 وهـي  الثالـث يف نسـخة  املركـز 
النسـخة األوىل التي شـارك بهـا، ويلعب 
املجموعـة  ضمـن  قطـر  مونديـال  يف 
غانـا  منتخبـات  جانـب  إىل  الثامنـة 

الجنوبيـة.  وكوريـا  واألوروغـواي 
يف  رونالـدو  كريسـتيانو  اسـم  يـربز 
مقدمـة نجـوم املنتخـب الربتغـايل الذي 
سـانتوس،  فرنانـدو  املـدرب  يقـوده 
باألرقـام  ميـيس  رونالـدو  وياحـق 
والبطـوالت، ويرغـب أيًضـا بنيـل اللقب 

بـاده. ملنتخـب  األغـى 
شـارك رونالدو يف أربع نسـخ مونديالية، 
سـجل سـبعة أهـداف خالهـا، ويدخـل 

نهائيـات كأس العـامل وهـو يحمـل الرقم 
القيايس املسـجل باسـم الرجـال برصيد 

دوليًا. 117 هدفًـا 

إسبانيا بروح الشباب 
وخـربة،  شـباب  العبـني  بـني  مبزيـج 
منافسـات  إسـبانيا  منتخـب  يدخـل 
املونديـال للمـرة الــ16 يف تاريخ كأس 
الجامهـري  آمـال  معـه  حامـًا  العـامل، 
للفـوز باللقـب للمـرة الثانيـة يف تاريخ 
"املاتـادور" بعد نسـخة مونديال 2010.

وشهدت تشـكيلة املنتخب اإلسـباين التي 
اختارهـا املـدرب لويـس إنريـي بعـض 
املفاجـآت عـرب اسـتبعاد بعض األسـامء 
يف  مشـاركتها  املتوقـع  مـن  كان  التـي 
الحـدث الريـايض الكبـري، وهـم حارس 
مرمـى فريـق مانشسـرت يونايتـد، ديفيد 
دي خيـا، ومدافـع فريـق باريـس سـان 
الفرنـيس، سـريجيو رامـوس،  جريمـان 
وتياغـو ألكانتـارا العب وسـط ليفربول.

تأهـل املنتخـب اإلسـباين إىل النهائيـات 
يف  الثانيـة  املجموعـة  تصـّدر  أن  بعـد 
التصفيـات األوروبيـة، ويحـاول الظفـر 
باللقـب بعـد12  عاًمـا من لقبه السـابق.

 مبواهـب شـابة أمثـال بيـدري وأنسـو 
يف  "املاتـادور"  يلعـب  وجـايف،  فـايت 
منتخبـات  ومعـه  الخامسـة  املجموعـة 

واليابـان.       وأملانيـا  كوسـتاريكا 

إنجلترا.. أمنية مؤجلة منذ 56 عاًما
ميلـك املنتخـب اإلنجليـزي أسـامء العبني 
تجعلـه أبـرز املرشـحني للفـوز باللقـب 
الغائـب عـن خزينـة "األسـود الثاثـة" 
منـذ 56 عاًمـا، بعـد الحصـول عليـه يف 

.1966 نسـخة 
تصـّدر  أن  بعـد  للمونديـال  وتأهـل 
املجموعـة التاسـعة يف تصفيـات القـارة 
األوروبية، ويشـارك يف النهائيـات للمرة 

الــ16 يف تاريخـه.
يف  اإلنجليـزي  املنتخـب  القرعـة  وأوقعـت 
املجموعـة الثانية، إىل جانب إيـران والواليات 

الويلزي. املتحـدة األمريكيـة واملنتخـب 
ويعـّول جمهـور "األسـود الثاثـة" عى 
نجـوم املنتخـب اإلنجليزي، أمثـال هاري 
كني ورحيـم سـتريلنغ وجـود بيلينغهام 
وبوكايـو سـاكا وفيـل فودين وماسـون 
ماونـت وجـاك غرييليش، إلضافـة اللقب 

اإلنجليز. خزينـة  إىل 

فرنسا تريد الحفاظ على اللقب
يدخـل حامـل لقـب النسـخة املاضية من 
قامئـة  الفرنـيس،  املنتخـب  املونديـال، 
املنتخبـات املرشـحة لنيل اللقب برتسـانة 
النجـوم التـي ميتلكهـا، حامًا معـه آمااًل 
يف  الثالـث  اللقـب  لتحقيـق  مرشوعـة 

. يخه ر تا
بـكأس  تُـّوج  منتخـب  أي  ينجـح  ومل 
العـامل يف االحتفـاظ بلقبه العاملـي، منذ 
فـوز الربازيل باللقـب مرتـني متتاليتني، 
يف مونديـال السـويد 1958 ومونديـال 

.1962 تشـيي 
الــ16  املشـاركة  يعتـرب  قطـر  مونديـال 
للمنتخـب الفرنيس، الذي يلعـب يف املجموعة 
وتونـس  الدمنـارك  جانـب  إىل  الرابعـة 
وأسـرتاليا، وتأهـل بعـد أن تصـّدر مجموعته 
خسـارة. أي  دون  األوروبيـة  التصفيـات  يف 

"الديـوك"  منتخـب  تشـكيلة  وتضـم 
عـى  عديـدة  بطـوالت  حققـوا  العبـني 
املسـتوى املحـي واألورويب، أمثال كريم 
بقيـادة  وجريزمـان  ومبـايب  بنزميـا 

ديشـامب. ديديـه  مدربهـم 
وتعتـرب البطولـة التـي تقـام يف قطـر 
األوىل يف تاريـخ االتحـاد الـدويل لكـرة 
القـدم )فيفـا( مبنطقـة الرشق األوسـط 
التـي  الثانيـة  واملـرة  العربيـة،  والـدول 
تقام يف قارة آسـيا، بعـد مونديال 2002 
املشـرتك بـني اليابـان وكوريـا الجنوبية.

مـرة  ألول  املونديـال  نسـخة  وتجـري 
يف فصـل الشـتاء، بـداًل مـن إقامتها يف 
شـهري حزيـران ومتـوز، وذلـك بسـبب 
ارتفـاع درجـات الحـرارة يف قطر خال 

فصـل الصيـف.

رياضة

ستة منتخبات مرشحة 
لتحقيق لقب مونديال قطر 2022
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برأيي املتواضع، إن ااًلزدياد املطّرد ملنصات 
التواصل ااًلجتامعي، واتساعها، وانتشارها 

الرسيع، وارتفاع حدة املنافسة فيام بينها، له 
إيجابية عظيمة، هي إتاحة الفرصة للمثقفني 
التنويريني، املخلصني ألوطانهم، ليك يكرسوا 

احتكار الصحف واإلذاعات والفضائيات من 
قبل السلطات املستبدة، والجامعات املؤدلجة، 

ويساعدهم عىل تفنيد آراء أصحاب الفكر 
ااًلستبدادي، والتكفريي املتشدد، وإنارة عقول 

الناس التي أقفلت منذ زمن بعيد، وألقي املفتاح 
يف البحر، وحتى اآلن مل يفتح أحد بطن سمكة، 

ويعرث عىل املفتاح فيه! 
ولكن هذه الحالة التنافسية الهستريية، 

أوجدت إعالميني اًل تيَس لهم يف اإلعالم، واًل 
سخلة، فهم مل يدرسوا اإلعالم يف أكادميية، 

أو جامعة، أو معهد، ومل ميارسوه كهواية، 
واملؤهل الوحيد الذي ميلكونه، هو أنهم يعرفون 

كيف يكون فتح البث املبارش عىل "فيسبوك" 
أو "يوتيوب" أو "تيك توك"، وكيف تتم دعوة 
املشاركني، ومشاركة البث هنا وهناك، ولذلك 

اًل يهمهم سوى الحصول عىل أكرب عدد ممكن 
من املتابعني واملشاهدين، فهذه األعداد هي التي 

تفيد، أو يأيت منها أسئلة يف الفحص، كام يقول 
أهل إدلب، ويتبعون قولهم باليمني املثلث "عي 

الطالق بالثالثة".
وألنه اًل توجد لدى إعالميي الغفلة هؤاًلء قضية، 
غري الاليكات والشريات وكبس زر الجرس، فقد 
راحوا يبحثون عن قضايا حامية، من شأنها أن 

تأتيهم بالتفاعالت املطلوبة، وقد ألهمهم ذكاؤهم 
"السوشيال ميدياوي" إىل أن املرء، أو الزول، 

أو كام يقول لقامن ديريك: النفر، كلام متسح 
بقضية كبرية، جذب إىل بثه املبارش اهتامَم 
السوريني الغلبانني، املشتتني يف كل أنحاء 

املعمورة، فرتى واحًدا منهم يتحدث عن سقوط 
نظام بشار األسد، والفرتة الزمنية املتوقعة 

لسقوطه، وماذا يجب عىل الفصائل الجهادية 
املقاتلة أن تفعل ابتداء من لحظة السقوط، وما 

إن يبدأ البث حتى يبدأ الخرط واملرط، فتسمع 
واحًدا يريد، بعد سقوط األسد، أن يحارب 

إرسائيل، ويُخرج إيران وحزب زمرية من املنطقة، 
ويلغي اتفاقات النظام مع روسيا، ويطردها 

من "حميميم" رش طردة، وينط الثاين ليقول 
إن األفضل أن نجري عملية تبويس شوارب مع 
إرسائيل، وبذلك نأمن رشها، ثم ننطلق لتطبيق 
رشع الله ورسوله، وهذا ما سيساعدنا، بعون 

الله، عىل التطور، وتشكيل إمرباطورية عظيمة، 
عىل غرار ما فعله أجدادنا العظامء، رحمهم الله.  

ويحيك ثاٍن، يف بثه املبارش، عن مشاركة املرأة 
يف الثورة، ويشيد معظم املشاركني بأخالقها، 

وحفاظها عىل حجابها، ونقابها، ووصول ثوبها 
إىل ما بعد كاحليها، ويتدخل ثالث متحدثًا عن 
رضورة محاربة اإللحاد الذي أخذ يتعاظم يف 
مرص والسعودية، وينذر ثالث نفسه لحامية 

املسلمني الذين يعانون اضطهاد الدولة السويدية 
املتعصبة للمسيحية، ويدعوهم ألن يصربوا قلياًل 
حتى يحصلوا عىل الجنسية، ثم يغادروا إىل بالد 
أخرى، ويخطئ أحد املشاركني فيقرتح عىل هذا 
املتحدث أن يذهب اإلخوة املسلمون من السويد 
إىل أفغانستان، حيث يقيم املجاهدون الطالبان 
العدَل بني الناس، فتنهمر عليه األلسنة متهمة 

إياه بالتهكم، والسخرية، وترتفع نسبة الغضب 
عند أحدهم، ويصيح من قحف رأسه: اًل أسمح 

لك بالتهكم عىل إخوتنا يف أفغانستان، هذا خط 
أحمر!
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أصيدرت مجموعة مين السيوريّات والسيوريني، 
معتقليني  وعائيالت  معتقليون سيابقون  بينهيم 
حالييني، نيداء ناشيدوا من خالليه األميم املتحدة 
والهيئيات الدوليية واإلقليميية، مين أجيل العميل 
ليدى  املعتقليني  للكشيف عين مصير  الفيوري 
ومختليف  األوىل،  بالدرجية  السيوري،  النظيام 
إطيالق  عيىل  والعميل  الواقيع،  األمير  سيلطات 

رساحهيم.
وأكيد النيداء، الصيادر يف10  من ترشيين الثاين 
الحيايل، رضورة عيدم ربط قضيية املعتقلني بأي 
قضيية أخيرى مين قضاييا الحيل السييايس، أو 

تركهيا أداة مين أدوات الراع.
اسياًم   472 النيداء  عيىل  التوقييع  يف  وشيارك 
)حتيى لحظة نيرش التقريير(، منهيم أكادمييون 
وباحثون وسياسييون وصحفيون وناشيطون يف 
املجتميع امليدين، منهيم العديد من داخيل مناطق 

السيوري. النظام  سييطرة 
ال  مأسياة،  هيي  املعتقليني  قضيية  أن  واعتيربوا 
تتعليق فقيط باملعتقيل نفسيه كفيرد، بيل هيي 
مأسياة جامعيية تعيشيها أرس املعتقليني بشيكل 
يوميي، التي تعياين عيدم معرفة مصير أبنائها، 
تيم  أو  الحيياة  قييد  كانيوا عيىل  إن  تعيرف  وال 

انتهياك حياتهيم بشيكل نهيايئ.
ولفيت النيداء إىل أن الكشيف والتوثييق املسيتمر 
للمعتقليني مل ييؤدِّ إىل أي ضغيط عيىل النظيام 
السيوري مين أجل إطيالق رساحهيم، أو يف الحد 
األدىن الكشيف عين مصرهيم، بيدًءا مين أماكن 
أو  الصحيية،  حاالتهيم  إىل  وصيواًل  اعتقالهيم، 

ماتوا. أسيامء مين 
السيجون  يف  واملعتقيالت  املعتقليني  قضيية 

النيداء،  بحسيب  غائبية،  شيبه  بقييت  السيورية 
واألسيوأ أنهيا تخضيع لعمليية التفياوض، جاعلة 
وجيود  رغيم  رهينية،  املعتقلية  أو  املعتقيل  مين 
عيدد مين املسيارات املعنيية بالحل السييايس يف 
سيوريا، والتيي مل تقيّدم انفراًجا ملموًسيا يف أي 

مين امللفيات الرئيسية، وفيق النيداء.
وشيّدد النداء عيىل أن قضيية املعتقليني ال ينبغي 
أن تخضع لالصطفافات السياسيية، بيل للمعاير 
الوطنيية، ويف املقيام األول للمعايير اإلنسيانية، 

املوثقية يف اإلعيالن العاملي لحقوق اإلنسيان.
وتضّمين نيص النيداء أن 55 أليف صيورة ُعرفت 
آالف  سيتة  وثّقيت  قيير"،  "صيور  باسيم 
و786 حالية وفياة تحيت التعذيب يف السيجون 
السيورية، وهيو ميا أقيرّت بيه منظمية "هيومن 

ووتيش". رايتيس 
ونيّوه النيداء إىل أن العيدد الحقيقيي للضحاييا 
يبقيى غير معيروف، كام تيم توثيق أسيامء أكر 
مين 150 أليف معتقيل، معظمهيم يف سيجون 
النظيام السيوري، وجزء آخر منهم ليدى الفصائل 

املسيلحة، مبختليف توجهاتهيا األيديولوجية.
وناشيد املوقعون كل سيوري مؤمن بحيق الحياة، 
وميا يرتيب علييه مين حقيوق، أن يوقّيع عيىل 
هيذا النيداء، بعييًدا عين أي انتيامء سييايس أو 
دينيي أو عرقيي، كخطيوة يف طرييق “النضيال 
السيوري مين أجل بناء دولية الحرييات والقانون 
واملواطنية”، دون حيض فرييق مين السيوريني 

عيىل التوقييع دون سيواه.

محاولة لدعم قضية املعتقلني
رئييس الحيزب "الدسيتوري" السيوري، حسيام 

ميرو )أحيد املوقعيني عيىل النيداء ومين لجنية 
متابعية البييان(، أوضيح أن النيداء هيو محاولية 
إلبقياء قضيية املعتقليني موجيودة عىل السياحة 
بشيكل دائيم، وحشيد أكيرب قيدر مين األصيوات 
الداعمية لهذا النيداء، وزيادة مسياحة النقاش مع 

املؤسسيات املعنيية بهذه املسيألة.
محاولية  النيداء  إن  بليدي،  لعنيب  ميرو  وقيال 
للقيول إن قضيية املعتقليني ليسيت فقيط قضية 
املعارضية السيورية، إمنيا هيي قضيية متس كل 
إنسيانية  وقضيية  السيوري،  الشيعب  مكّونيات 

األوىل. بالدرجية 
وأضياف أن البييان سُرسيل إىل األميم املتحيدة 
واملنظيامت الحقوقية ومنظامت العمل اإلسيالمي 
وجامعية اليدول العربيية، الفتًيا إىل أنهيا مطالبة 
فعليية بالتعاطيي ميع هيذا املليف ألنه جيزء من 
اختصاصهيا وزعمهيا بأنهيا تدعو للحفياظ عىل 
حقيوق االنسيان بشيكل كاميل، وهو جيزء أيًضا 

مين ميثاقها اليذي وقعيت علييه الدول.
وأشيار رئيس الحزب "الدسيتوري" السيوري إىل 
أن النظيام السيوري اسيتخدم قضيية املعتقليني 
ورقية ضغط سياسيية خيالل السينوات املاضية، 
وبقييت جيزًءا من عمليية التفاوض يف املسيارات 
املختلفية، رغيم أنيه موقيع عيىل اإلعيالن العاملي 

.1948 اإلنسيان  لحقوق 
وتوجيد ضمن اإلعيالن العامليي لحقوق اإلنسيان 
املعتقليني  بحقيوق  متعلقية  أساسيية  مسيائل 
أنفسيهم من خضيوع ملحاكامت عادلة، والكشيف 
عين مصرهيم، وعيدم وجيود حياالت تعذييب، 
وإمكانيية لقياء ذويهم بشيكل دائيم، وغرها من 

. لحقوق ا

نداء إلطالق 
سراح المعتقلين 

في سوريا
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