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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خالد الجرعتلي 

"مهـد  لقـب  درعـا  محافظـة  حملـت 
املـدن  أوىل  كونهـا  السـورية"،  الثـورة 
التـي خرجـت باحتجاجـات ضـد النظام 
2011، وحافظـت عـى  السـوري عـام 
النظـام  سـيطرة  بعـد  الصـورة  هـذه 
السـوري عـى املحافظـة بالكامـل عـام 

.2018
املحافظـة  يف  االحتجاجـات  واسـتمرت 
لكـن  النظـام،  سـيطرة  مـع  الجنوبيـة، 
تدريجيًـا  ارتفعـت  األمنيـة  التهديـدات 
حتـى اختفت األصـوات املنادية بإسـقاط 
النظـام فيهـا مـع تزايـد نشـاط خاليـا 
تهديـدات  وتزايـد  "الدولـة"،  تنظيـم 
املفـارز األمنيـة باقتحـام مناطـق فيهـا 
هـذه  لكـن  الخاليـا،  هـذه  ملالحقـة 
إىل  عـادت  مـا  رسعـان  االحتجاجـات 
املحافظـة مـع االنتهـاء مـن حملـة أمنية 

التنظيـم. ضـد 
وشـنت الفصائـل املحليـة يف املحافظـة 
حملـة أمنيـة ضـد التنظيـم، لقيـت دعاًًم 
)فصيـل  الثامـن"  "اللـواء  قـوات  مـن 
سـابًقا،  املعـارض  السـنة"  "شـباب 
والتابـع لـ"األمـن العسـكري" حاليًـا(، 

وأدت إىل مقتـل العرشات مـن أفراد هذه 
الخاليـا إىل جانـب زعيـم التنظيـم "أبو 
الحسـن القريش"، يف ترشيـن األول عام 

.2022

االحتجاجات عادت
األمنيـة  الحملـة  انتهـت  أن  لبثـت  مـا 
ضـد تنظيـم "الدولـة" يف درعـا، حتـى 
للنظـام  املناهضـة  االحتجاجـات  عـادت 
السـوري إىل الواجهـة، وتركـزت كثافتها 
مبدينـة جاسـم شـاًميل املحافظـة، التي 
اسـتمرت االحتجاجـات فيهـا لعـدة أيام 
عـى التـوايل، رُفعـت فيها أعـالم الثورة 
السـورية، وشـعاراتها التي لطاملـا ألفتها 

. رعا د
الناشـط السـيايس يسـار عويـر، الـذي 
ينحـدر من درعـا، قـال لعنب بلـدي، إن 
أبناء مدينة جاسـم أسـقطوا عن أنفسـهم 
التهـم املتعلقـة بـ"اإلرهاب" مـع انتهاء 
حملتهـم األمنيـة ضـد تنظيـم "الدولة".

وجاء بيـان القيـادة املركزيـة األمريكية، 
 ،2022 الثـاين  ترشيـن  مـن   30 يف 
املحليـة  درعـا  لفصائـل  كـ"شـهادة 

بإسـقاط هـذه التهمـة عنهـم"، بحسـب 
عويـر.

القيـادة املركزيـة األمريكيـة ذكـرت يف 
بيـان صحفـي عـر موقعهـا الرسـمي، 
القـريش”  الهاشـمي  الحسـن  “أبـو  أن 
زعيـم التنظيم، قُتـل يف منتصف ترشين 
األول 2022 بدرعـا، خـالل معـارك ضد 
السـوري  "الجيـش  مـن  مجموعـات 

الحـر".

يف  الشـهداء"  توثيـق  "مكتـب  عضـو 
قـال  الحريـري،  عمـر  الناشـط  درعـا، 
لعنـب بلـدي، إن النظـام لطاملا اسـتخدم 
ذريعـة "اإلرهـاب" للضغـط عـى أبناء 
املحافظـة، ورغـم أن فصائـل درعـا غري 
املجموعـات  هـذه  ملحاربـة  مضطـرة 
بـ"اإلرهـاب"،  صلتهـا  عـدم  إلثبـات 

متكنـت مـن إسـقاط هـذه التهمـة.
اسـتعمل  النظـام  أن  إىل  وبالنظـر 

وسيسـتعمل ذريعـة "اإلرهـاب" دامئًـا 
لـ"قمع الثـورة واملظاهـرات" واعتاًمدها 
يف  نتفاجـأ  أال  يجـب  دائـم،  كنهـج 
حـال أعـاد الحديـث مـرة أخرى عـن أن 
"اإلرهـاب" عـاد إىل جاسـم مثـاًل، لقمع 
االحتجاجـات فيهـا، بحسـب الحريـري.

 ،2022 األول  كانـون  منتصـف  منـذ 
عـادت االحتجاجـات إىل مدينـة جاسـم 
شـاًميل درعا، ومتددت منهـا إىل مناطق 

عنب بلدي - لجين مراد

قبيـل التصويـت عـى قـرار مجلـس األمن 
بإيصـال  يسـمح  الـذي   ،"2642" رقـم 
املسـاعدات اإلنسـانية من تركيا إىل شـاًمل 
غريب سـوريا عـر معـر "بـاب الهوى"، 
ظهـرت ترصيحـات روسـية ترجـح متديد 
القـرار وتناقـض ترصيحات سـابقة أكدت 

فيهـا رفـض ذلك.
ويف مطلـع كانـون الثـاين الحـايل، قـال 
دبلوماسـيون لوكالة "رويرتز"، إن روسـيا 
الـدويل  األمـن  مجلـس  أعضـاء  أبلغـت 
بأنهـا ستسـمح عـى "األرجـح" بتسـليم 
املسـاعدات اإلنسـانية لستة أشـهر إضافية، 
عـى خـالف ترصيحـات لسـفري روسـيا 
لـدى األمم املتحـدة يف أواخـر كانون األول 
2022، أكـد فيهـا رفض بالده لذلـك القرار 

باعتبـاره "انتهاكًا لسـيادة سـوريا".
تغـرّي مفاجئ سـبق التصويت عـى القرار 
املقـرر إجـراؤه يف 10 مـن كانـون الثاين 
الحـايل، أعطى إشـارة مطمئنة للسـوريني 
بعـدم اسـتخدام روسـيا حـق "النقـض" 
)الفيتـو(، وأثـار تسـاؤالت حـول أسـباب 

موقفها. عـن  تراجعهـا 

مرونة "متوقعة"
واصلـت روسـيا خـالل السـنوات املاضية 
مـن  املسـاعدات  متديـد  بقـرار  التحكـم 
خـالل اسـتخدام حـق "الفيتـو"، ونجحت 
بتقليـص عـدد معابـر إيصـال املسـاعدات 

لتقتـرص عـى معـر "بـاب الهـوى".
وخفضت روسـيا مـدة متديد القـرار خالل 
تصويـت مجلـس األمـن يف 12 مـن متوز 

2022 إىل سـتة أشـهر، يف حـني كانـت 
املـدة املقرتحة سـنة.

ويعـود موقـف روسـيا إىل رغبتهـا بـأن 
تكـون املسـاعدات "عـر الخطـوط" )عر 
األرايض الخاضعـة لنفوذ النظـام(، لتمّكن 
السـلطة املركزيـة يف دمشـق مـن التحكم 
مبلـف املسـاعدات األمميـة، وهـو مـا ظهر 
حـول  الروسـية  الترصيحـات  يف  مـراًرا 

. مللف ا
يف املقابـل، ظهـر موقـف روسـيا الجديد 
بالثبـات عـى رفـض  للتوقعـات  مخالًفـا 
متديـد قـرار املسـاعدات "عـر الحـدود"، 
تزامًنـا مع وجـود تقدم يف مسـار التقارب 
روسـيا  تدفـع  الـذي  السـوري  الـرتيك- 

باتجاهـه منـذ أشـهر.
الباحـث يف االقتصـاد السـيايس الدكتـور 
يحيـى السـيد عمـر، قـال لعنب بلـدي، إن 
املسـاعدات  ملـف  تجـاه  روسـيا  "ليونـة 
متوقعـة ومرهونة مبسـتقبل التقـارب بني 

تركيـا والنظـام السـوري".
ويـرى السـيد عمـر أن التقـارب الـرتيك- 
السـوري والتفاهـاًمت املسـتقبلية املتوقعة 
بـني الطرفـني تعـد "حاسـمة" يف املوقف 

الرويس.
ومـن املتوقـع أن يكـون املوقـف الـرويس 
املسـاعدات  ملـف  تجـاه  مرونـة  أكـر 
باملسـتقبل يف حـال انسـجام املواقـف بني 
بينـاًم سـيعيد  السـوري،  والنظـام  تركيـا 
عـدم االنسـجام املوقـف الـرويس إىل مـا 
كان عليـه سـابًقا، وفـق مـا قالـه السـيد 

. عمر
وأشـار الباحـث إىل رضورة أخـذ املوقـف 
االعتبـار،  بعـني  التقـارب  مـن  األمريـي 

بينهـا  عـدة  بأطـراف  مرتبطـة  فالقضيـة 
أمريـكا التـي مل تُظهر موقًفـا واضًحا حتى 

اآلن.
وشـهد ملـف التقـارب السـوري- الـرتيك 
بدفـع رويس عديـًدا مـن التحـركات منـذ 
أواخر عـام 2022، أبرزها عقـد لقاء ثاليث 
والـرويس  الـرتيك  الدفـاع  وزراء  جمـع 
الروسـية موسـكو،  بالعاصمة  والسـوري، 

يف كانـون األول مـن العـام نفسـه.

معركة سياسية بـ"غطاء إنساني"
تتهـم روسـيا املجتمـع الـدويل بتسـييس 
ملـف املسـاعدات مـن خـالل اإلرصار عى 
إيصـال املسـاعدات "عـر الحـدود"، بيناًم 
امللـف  مـع  التعامـل  موسـكو  تواصـل 
عـى أنـه ورقـة ضغـط لتحقيـق مصالـح 

سياسـية.
ورغـم أن مصـري حـوايل أربعـة ماليـني 
املسـاعدات  عـى  يعتمـدون  شـخص 
اإلنسـانية يف شاًمل غريب سـوريا مرهون 
مبلـف املسـاعدات "عـر الحـدود"، تعّمد 
النظام السـوري وحليفه الرويس تسييسـه 

ليخـدم مصالحهـاًم.
الرافـض إليصـال  ويعـد موقـف روسـيا 
ألسـباب  الحـدود"  "عـر  املسـاعدات 
"قانونيـة"، ذريعـة للضغـط عـى أعضاء 
إدخـال  عـى  للموافقـة  األمـن  مجلـس 
املسـاعدات "عـر الخطوط"، وفـق ما قاله 

عمـر. السـيد  يحيـى  الدكتـور 
مـن جهته، قـال مديـر منظمـة "الدفاع 
رائـد  البيضـاء(،  )الخـوذ  املـدين" 
الصالـح، لعنـب بلدي، إن روسـيا ربطت 
مـن  بتنـازالت  املسـاعدات  اسـتمرار 

النظـام  املجتمـع الـدويل هدفهـا دعـم 
سياسـيًا،  تعوميـه  ومحاولـة  السـوري 
"معركـة  إىل  تحـّول  امللـف  أن  معتـرًا 

إنسـاين". بغطـاء  سياسـية 
والدوليـة  املحليـة  املنظـاًمت  وترفـض 
واملسـاعدات  اإلنسـاين  امللـف  إخضـاع 
املنقـذة لـأرواح لالبتـزاز الـرويس، ومنح 
النظام السـوري مزيـًدا من السـيطرة عى 
املسـاعدات اإلنسـانية مـن خـالل الضغط 
"عـر  املسـاعدات  قوافـل  وتـرية  لزيـادة 

الخطـوط"، بحسـب مـا قالـه الصالـح.

خطوات للحد من تسييس المساعدات
أمـام الضغـط الـرويس إليقـاف إيصـال 
اتخـذت  الحـدود"،  "عـر  املسـاعدات 
جانـب  إىل  والدوليـة  املحليـة  املنظـاًمت 
الـدول املانحـة خطـوات للحد من تسـييس 
ملف املسـاعدات، وإنقاذ ماليني السـوريني 

يف شـاًمل غـريب سـوريا.
ويف ظـل تفاقـم األزمـة اإلنسـانية وتزايد 
أعـداد األشـخاص الذيـن يعتمدون بشـكل 
حاجـة  تتعمـق  املسـاعدات،  عـى  كامـل 
املسـاعدات  اسـتمرار متريـر  إىل  املنطقـة 
بعيـًدا عن خطـر التالعب بهـا، أو تحويلها 

إىل أداة بيـد النظـام السـوري.

مبادرة "إنصاف"
بـرز الحديـث خـالل األيـام املاضيـة عـن 
آليـة جديدة إليصال املسـاعدات إىل شـاًمل 

سـوريا. غريب 
رائـد  البيضـاء"،  "الخـوذ  منظمـة  مديـر 
والواليـات  بريطانيـا  إن  قـال  الصالـح، 
آليـة  عـى  تعمـالن  األمريكيـة  املتحـدة 

مسـتقلة إليصـال املسـاعدات مبعـزل عـن 
اسـم  عليهـا  أُطلـق  األمميـة،  املنظـاًمت 

"إنصـاف".
وتقـدم اآلليـة ثالثة أنـواع من املسـاعدات، 
هـي مسـاعدات نقدية للسـكان يف شـاًمل 
تعليميـة،  ومسـاعدات  سـوريا،  غـريب 
باإلضافـة إىل مسـاعدات طبيـة، وسـيبدأ 
الثـاين  كانـون  منتصـف  يف  تطبيقهـا 

أواخـره. أو  الحـايل 
وميكن أن تسـهم املبـادرة بتخفيـف األزمة 
اإلنسـانية، سـواء ُجـدد التفويـض األممي 
إلدخـال املسـاعدات أم مل يجـدد، وفـق مـا 
أن  أنهـا ميكـن  إىل  الفتًـا  الصالـح،  قالـه 
فقـط  بشـكل "جـزيئ"  الحاجـة  تغطـي 
يف حـال نجحـت روسـيا بتعطيـل متديـد 

لقرار. ا

أدلة على قانونية المساعدات
مـن  األمريـي  اإلغـايث  "التحالـف  أعـّد 
أجـل سـوريا" )ARCS( ومجموعـة مـن 
املنظـاًمت السـورية دراسـة حـول قانونية 
متديـد قرار املسـاعدات "عـر الحدود" يف 
ظل تزايـد االحتياجات اإلنسـانية باملنطقة، 
وحليفـه  السـوري  النظـام  واسـتمرار 
املسـاعدات،  تسـييس  مبحاولـة  الـرويس 

دون تصويـت مجلـس األمـن.
منظمـة  أصدرتهـا  التـي  الدراسـة  وتعـد 
 "ARCS" بتفويـض من "Guernica 37"
ورشكائـه، بينهـم "الخـوذ البيضـاء"، يف 
ترشيـن الثـاين 2022، أول دليـل يثبت أن 
املسـاعدات "عـر الحـدود" قانونية، وغري 

للتسـييس. قابلة 
بالنسـبة  اإلشـكالية  تعـد  حـني  ويف 

فتيل االحتجاجات ضد النظام 
يشتعل مجدًدا

درعا قبل الحملة
على "التنظيم" 

ليست كما بعدها

موافقة روسيا على المساعدات "عبر الحدود" رهن التقارب السوري- التركي
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للنظـام السـوري وحليفه الـرويس بعبور 
السـورية،  الحـدود  األمميـة  املنظـاًمت 
أثبتـت الدراسـة أن آليـة نقـل املسـاعدات 
مـن خـالل معـر "بـاب الهـوى" عابـرة 
للحـدود، إذ ينتهـي دور ممثـي الـوكاالت 
األمميـة عنـد الحـدود الرتكية، بيناًم تسـلّم 
الرشيكـة  املحليـة  للمنظـاًمت  املسـاعدات 

الحكوميـة يف سـوريا. غـري 
عـى  عملـت  التـي  املنظـاًمت  واجتمعـت 
الدراسـة مـع عديـد مـن الـدول الفاعلـة 
لتأكيـد  الدراسـة،  نتائـج  عـى  إلطالعهـا 
"عـر  املسـاعدات  آليـة  إخـراج  رضورة 
الحـدود" مـن مجلـس األمن، وفق مـا قاله 
مديـر "الخـوذ البيضـاء"، رائـد الصالـح.

ال بدائل تسد الحاجة
رغـم زيادة وتـرية قوافل املسـاعدات "عر 
الخطـوط" خالل األشـهر السـتة املاضية، 
اتفـق وكيـل األمـني العـام لأمـم املتحدة 
مارتـن  اإلنسـانية،  الشـؤون  ومنسـق 
غريفيـث، واملبعـوث األممـي إىل سـوريا، 
غري بيدرسـون، خـالل إحاطتهـاًم األخرية 
املسـاعدات "عـر  أن  2022، عـى  لعـام 

الخطـوط" كانـت "مخيّبـة لآلمـال".
أن  التقاريـر  مـن  عديـد  أكـدت  كـاًم 
املسـاعدات "عـر الخطـوط" غـري كافية، 
خصوًصا يف ظـل تفاقم األزمة اإلنسـانية.

"عـر  للمسـاعدات  بدائـل  طـرح  ورغـم 
الحـدود"، ودفـع روسـيا والنظـام باتجاه 
الخطـوط"،  "عـر  باملسـاعدات  االكتفـاء 
املطالبـة  اإلنسـانية  املنظـاًمت  تواصـل 
مـن  والتحذيـر   "2642" القـرار  بتمديـد 

تجميـده. عواقـب 
مديـر "الخـوذ البيضـاء"، رائـد الصالـح، 
"عـر  للمسـاعدات  بديـل  ال  إنـه  قـال 
أثبتـت  أن  بعـد  خصوًصـا  الحـدود"، 
التجـارب السـابقة اسـتخدام نظام األسـد 

كسـالح. اإلنسـانية  املسـاعدات 
السـوري  النظـام  أن  الصالـح  وأوضـح 
إىل  مـراًرا  املسـاعدات  وصـول  عرقـل 
كجـزء  سـيطرته  عـن  الخارجـة  املناطـق 
مـن تكتيـكات الحـرب والعقـاب الجاًمعي 

السـكان. وحصـار 
وتعـد معظـم الحلـول املطروحـة بالوقت 
الراهـن مؤقتـة وال تغطي الحاجـة، مبا يف 
ذلك املسـاعدات "عـر الحدود"، إذ تشـهد 

أعـداد األشـخاص الذيـن يعتمـدون عـى 
املسـاعدات تزايـًدا مسـتمرًا.

وبلغ عدد األشـخاص الذيـن يحتاجون إىل 
مسـاعدات إنسـانية 14.6 مليون شـخص، 
بزيـادة قدرهـا 1.2 مليون شـخص مقارنة 
بعـام 2021، ومـن املتوقـع أن يصـل هذا 
الرقـم إىل 15.3 مليـون شـخص يف العام 
األمـم  الحـايل، وفـق إحصائيـات مكتـب 

املتحـدة لحقوق اإلنسـان.

أخبار سورياأخبار سوريا

عمال يتفقدون قافلة مساعدات تابعة لألمم المتحدة بعد دخولها سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا- 28 تموز 2022 )عنب بلدي- إياد عبد الجواد(

أخـرى منادية بشـعارات إسـقاط النظام 
السـوري، واإلفـراج عـن املعتقلـني.

تواصلـت  جاسـم  مدينـة  مـن  وجهـاء 
هـذه  إن  قالـوا  بلـدي،  عنـب  معهـم 
“رسـالة ضغـط”  االحتجاجـات جـاءت 
املعتقلـني،  عـن  لإلفـراج  النظـام  عـى 
بعـد ماًمطلته لسـنوات، وتجاهلـه قوائم 
حملـت أسـاًمء املعتقلني املطلـوب اإلفراج 

"التسـوية". اتفـاق  عنهـم وفـق 
سـيطر  "التسـوية"،  اتفـاق  ومبوجـب 
النظـام عى الجنوب السـوري بوسـاطة 
املعتقلـني  عـن  اإلفـراج  وكان  روسـية، 
رشطًـا  السـوري  النظـام  سـجون  مـن 
لوجهـاء درعـا، قابلتـه عـدة رشوط من 
جانـب النظـام السـوري، إال أن املعتقلني 
املفـَرج عنهم يف املحافظة ليسـوا سـوى 
أرقـام قليلـة مقارنـة باألرقـام الحقيقية 
للمعتقلني القابعني بالسـجون السـورية.

ماذا تغير؟
عـودة الرفـض العلني للنظام يف جاسـم 
التهديـدات  عـى  عـام  مـن  أكـر  بعـد 
بـني  املسـلحة  واملناوشـات  باالقتحـام، 
مـا  للسـؤال:  دفعـت  واآلخـر،  الحـني 
الـذي غرّيتـه الحملـة األمنية ضـد تنظيم 

السـوري. الجنـوب  يف  "الدولـة" 
ويف هـذا الصدد قـال الباحث املتخصص 
يف الجاًمعـات الجهاديـة الدكتـور عبـد 
الرحمـن الحـاج، لعنـب بلـدي، إن اتفاق 
"التسـوية" يف الجنـوب السـوري عـام 

2018، كان "اتفـاق رضورة".
وعـى الرغـم من عـدم االهتـاًمم بتطبيق 
بنـوده مـن جانب النظـام، ميكـن القول 
الظاهـر  للقبـول  "هامًشـا"  أتـاح  إنـه 
والرفـض الباطن للنظام، بحسـب الحاج.

الباحـث يـرى أيًضا أن جاسـم مـن املدن 
التـي مثّلـت "مركـزًا ثوريًـا يف محافظة 
درعـا لوقـت طويـل"، وبنـاء عـى هذه 
النظـرة، يحـاول النظـام إخضـاع املدينة 
العسـكريني  القـادة  مـن  والتخلـص 

السـابقني بطـرق مختلفـة.
النظـام  اتبعهـا  التـي  الطـرق  ومـن 
تنظيـم  اسـم  اسـتخدام  الجنـوب،  يف 
التـي  االغتيـال  عمليـات  يف  "الدولـة" 
إىل  جاسـم،  يف  لـه  معارضـني  طالـت 
جانـب أنـه حـاول اقتحامها عـدة مرات.

وبنـاء عى األسـلوب الذي فّضـل النظام 
اتباعـه، ميكـن القول إن رفـض املدينة له 

تعـزز، وزاد التوتر ضـده فيها. 
الفصائـل  قضـاء  أظهـر  حـني  يف 
املحليـة عـى التنظيـم، أن أهـايل املدينة 
التطـرف  ضـد  رشسـون  "مكافحـون 
واإلرهاب الـذي ميثّله تنظيـم )الدولة("، 
بحسـب الباحـث عبـد الرحمـن الحـاج، 
ومـن جهـة أخـرى، نزعـوا عن أنفسـهم 
العبـاءة التـي أراد النظام إلباسـهم إياها، 

بالقـوة. املدينـة وإخضاعهـا  القتحـام 
وأظهـرت هـذه الحملة األمنيـة أن الحراك 
العسـكري املتمثّل باملجموعـات املعارضة 
املدينـة،  يف  موجـوًدا  يـزال  ال  للنظـام 

السـهل"  باألمـر  "ليـس  وإخضاعهـا 
اليـوم، بحسـب الباحـث.

ببلـدات  أسـوة  جاسـم  أهـايل  وتعّمـد 
أخـرى، وخصوًصا يف درعـا املدينة، رفع 
لإلشـارة  الثوريـة  والرمـوز  الشـعارات 
إىل أن النظـام منبـوذ يف املنطقـة، ولـن 

يتمكـن مـن تغيـري هـذا الواقع.
النظـام  لـدى  أن  الحـاج  وأضـاف 
معرفـة جيـدة باملدينـة ومبـدى انتشـار 
مجموعـات "الجيـش الحر" فيهـا، كونه 
يحـاول منذ مـدة طويلـة إخضاعها، لكن 
ليـس  باتجـاه هدفـه  أن طريقـه  يبـدو 

يسـريًا. 
ليـس أمـام النظـام خيـارات كثـرية، ألن 
حملـة ضخمـة عـى جاسـم قـد تقـود 
واملـدن  األريـاف  يف  واسـع  لتضامـن 
عليـه،  السـيطرة  تصعـب  املجـاورة 
سـابًقا،  البلـد  درعـا  يف  حـدث  كـاًم 
ظـل  يف  خصوًصـا  الحـاج،  بحسـب 
للغايـة"،  "بائسـة  اقتصاديـة  أوضـاع 
مـن  سـيغري  النظـام  أن  يبـدو  ال  لهـذا 
أسـلوبه، وسـيكتفي باالغتيـال واالعتقال 
والتضييـق عـى األهـايل كـاًم هـو اآلن 

آخـر. إشـعار  حتـى 
ويف 23 من كانـون األول 2022، أطلقت 
املركـز  يف  املتمركـزة  النظـام  قـوات 
الرصـاص  جاسـم  مبدينـة  “الثقـايف” 
طالبـت  سـلمية  مظاهـرة  عـى  الحـي 
باإلفـراج عـن املعتقلـني مبوجـب اتفـاق 

"التسـوية".

وقـال "تجمـع أحـرار حـوران" املحـي 
حينهـا، إن قـوات “األمن العسـكري” يف 
مدينـة جاسـم أطلقـت الرصـاص الحي 
علـم  رفعـت  سـلمية  مظاهـرة  باتجـاه 

الثـورة السـورية.

حالة مستمرة من عدم االستقرار
يف أحـدث إحصائيـة أصدرهـا "مكتـب 
درعـا،  محافظـة  يف  الشـهداء"  توثيـق 
االسـتهداف  عمليـات  اسـتمرار  أظهـرت 
مـرور  رغـم  أرجائهـا،  يف  واالغتيـال 
مـدة عـى انتهـاء العمليـات األمنية ضد 

"الدولـة". تنظيـم 
وقـال "املكتب"، يف 1 مـن كانون الثاين 
الحـايل، إن املزيـد مـن ضحايـا عمليات 
املحافظـة  يف  االغتيـال  ومحـاوالت 
سـقطوا رغـم مـرور أكـر من عـام عى 
أيلـول  الثانيـة يف  “التسـوية”  اتفاقيـة 

.2021
األول  كانـون  خـالل  "املكتـب"،  ووثّـق 
2022، 54 عمليـة ومحاولـة اغتيال، أدت 
إىل مقتـل 33 شـخًصا بينهـم 17 مدنيًا 
ومقاتـاًل سـابًقا بفصائـل املعارضة، إىل 
جانـب 16 قتياًل من املسـلحني واملقاتلني 

املرتبطـني بقـوات النظام.
كـاًم أسـفرت هـذه العمليات عـن إصابة 
مـن  مثانيـة  نجـا  بينـاًم  شـخًصا،   13

طالتهـم. اسـتهداف  عمليـات 

من بداية تجمع المحتجين في مدينة جاسم شمالي محافظة درعا
23 كانون األول 2022 )ناشطون في غرف أخبار محلية عبر تطبيق واتساب(

عدد سكان شمال غربي سوريا:                                        4.6 مليون
عدد األشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا:    4.1 مليون 
عدد األشخاص الذين يعانون انعدام األمن الغذائي:    3.3 مليون
عدد النازحين الذين يعيشون في المخيمات:                1.8 مليون
عدد النازحين داخلًيا:                                                              2.9 مليون

المصدر: "أوتشا"
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تقارير المراسلين

عنب بلدي - عفرين                                

"شـجرة الزيتـون تأخذ من عمرنا سـنوات، وحـني أرى شـجرة مقطوعة، أحزن 
من أعـاق قلبـي"، بهذه الكلـات وصف املـزارع األربعيني "صبحي" شـعوره 
وهـو يـرى شـجرة زيتـون مقطوعـة جزئًيـا أو كلًيـا يف أرضـه بناحيـة راجو 

التابعـة ملدينـة عفرين شـايل حلب. 
وقـال املـزارع لعنب بلدي، إن قيمة الشـجرة تتجـاوز مردودها املـادي باعتبارها 
مصـدر رزق، فهـي أكر منه عمـًرا، وتحمـل روح وبصمة جده وأبيـه وذكريات 
العائلـة، كـا أنهـا اإلرث الـذي يرتكـه ألوالده، ويبذل الجهـد من أجـل أن تبقى 

أشـجار الزيتـون معمرة معطـاءة يف أرضه. 

موروث األجداد
وأوضـح صبحي أنـه مسـتمر يف العمل 
األرض  قيمـة  وينقـل  أرضـه،  ضمـن 
وحبهـا إىل أطفالـه، الفتًـا إىل أن حقـول 
مجهـود  مـن   15% تسـد  ال  الزيتـون 
العمـل فيهـا، ملـا تتطلبـه مـن تكاليـف 
وأعبـاء ماليـة، وفـرض بعـض الفصائل 

األرايض.  عـى  إتـاوات  العسـكرية 
كل شـجرة تحمـل خصوصيـة لصاحـب 

أن  ذكـر  الـذي  صبحـي  وفـق  األرض، 
املـزارع يبـذل سـنوات مـن التعـب لي 
تنمـو أشـجاره، كـاًم يطبّـق عليهـا مـا 
تعلمـه مـن أبيـه مـن أسـاليب الزراعـة 
كالحراثـة والتسـميد والسـقاية، وينتظر 
موعـد القطـاف، ويف حـال قطعها فهي 
تحمـل كل هـذه التفاصيـل والذكريـات 

 . معها
لعمليـات  الزيتـون  أشـجار  وتتعـرض 

قطـع واحتطـاب عـى أيـدي فصائل يف 
املدعـوم  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
من تركيا، وأشـخاص مجهولـني يُتهمون 
وخاصـة  عسـكرية،  لفصائـل  بتبعيهـم 
يف منطقـة عفريـن املشـهورة بأشـجار 
إىل  تنقسـم  والتـي  املعمـرة،  الزيتـون 
سـبع نـواٍح هي: عفريـن، شـيخ الحديد، 
معبطـي، رشان، بلبل، جنديـرس، راجو. 
ويف 11 مـن كانـون األول 2022، نـرش 
الناشـط أحمـد الرهو تسـجياًل مصـّوًرا 
يف  الجائـر"  "القطـع  عمليـات  أظهـر 
محيـط ناحيـة راجـو، الفتًـا إىل أن عدد 
األشـجار املقطوعـة يزيـد بشـكل يومي، 

ويصـل أعـاًمر بعضهـا إىل 60 عاًمـا. 
ويبلـغ عـدد أشـجار الزيتـون يف مدينة 
و225  مليونًـا   14 ونواحيهـا  عفريـن 
ألـف شـجرة، وفق مـا قاله مديـر مكتب 
رئيس املجلـس املحي يف عفريـن، أحمد 

حاًمحـر، لعنـب بلدي. 
املهنـدس الزراعي سـلياًمن محمد أوضح 

مـن  الزيتـون  شـجرة  أن  بلـدي  لعنـب 
املمكـن أن تثمر يف حـال تعرضت لقطع 
جـزيئ، ويف حـال زراعة غـراس جديدة 
سـت  إىل  خمـس  مـن  تحتـاج  فإنهـا 
سـنوات حتى تصبـح مثمرة بشـكل جيد 

اختـالف صنوفها. مـع 

القطع ال يتوقف
يف 19 مـن كانـون األول 2022، فوجـئ 
املزارع "جوان" )اسـم مسـتعار ملخاوف 
أمنيـة( بقطـع 30 شـجرة زيتـون مـن 
أرضـه الواقعـة بـني قريـة كفـر شـيل 
عفريـن،  مدينـة  قـرب  خليـل  وقريـة 
مضيًفـا أن 50 شـجرة تعرضـت لقطـع 

جـزيئ أيًضـا. 
وأوضـح املـزارع لعنـب بلـدي أنـه أبلغ 
مكتبًـا أمنيًـا يتبع ألحد فصائـل "الجيش 
الوطنـي" صاحـب النفوذ العسـكري يف 
املنطقـة، مبـا تعرضـت لـه أرضـه التي 
تضـم 300 شـجرة زيتـون، الفتًـا إىل أن 

عمليـات القطع "ال تسـتثني" أي مزارع، 
وأن املزارعـني يخافون مـن الحديث، ألن 
"التُهـم بالعاًملـة مـع أحـزاب إرهابيـة" 

 . هزة جا
حاجـزًا  أخـر  أنـه  "جـوان"  وذكـر   
عسـكريًا عـى طريـق قـرب أرضـه عن 
عمليـة قطع األشـجار واحتطابهـا، فكان 
جوابهـم بأنـه "ال عالقـة لهـم بشـجره، 
األرض  لحراسـة  مبلـغ  بدفـع  وطالبـوه 

اللصـوص".  عـى  والقبـض 
املـزارع أكـرم أبـو رمـزي )تجـاوز 80 
عاًمـا(، مـن قريـة جويق بريـف عفرين، 
تعـرّض  فقـد  "جـوان"،  كحـال  حالـه 
ملثمـني  شـخصني  قبـل  مـن  للـرب 
يرتديـان زيًـا عسـكريًا، كانـا يقطعـان 
شـجر الزيتون يف أرضه، بعـد أن فوجئ 

بوجودهـاًم.
وذكـر املـزارع الثاًمنيني لعنـب بلدي، أن 
أكـر مـن 17 شـجرة زيتـون قُطعت من 

كامل.  بشـكل  أرضه 
وتجـري عمليـات االحتطاب رغـم وجود 
ومصـادرة  ومحاسـبة  مبنعهـا  قـرارات 
أي سـيارة محّملـة باألشـجار، وتوقيـف 
الجهـة املسـؤولة ومحاسـبتها، ومـع كل 
حالـة تظهـر للعلـن، يطالـب ناشـطون 
بالحـد مـن هـذه العمليـات، ومحاسـبة 
مـع  عليهـا،  تـرشف  التـي  املجموعـات 
نـرش صور عديـدة تقارن بني املسـاحات 
ومـا  السـابقة  السـنوات  يف  الخـراء 

أصبحـت عليـه بعـد عمليـات القطـع. 
عـى  جديـدة  اإلتـاوات  تعتـر  وال 
إذ فرضتهـا فصائـل  املنطقـة،  مزارعـي 
سـيطرت،  منـذ  الوطنـي"  "الجيـش 
عمليـة  يف  الـرتيك  بالجيـش  مدعومـة 
"غصـن الزيتـون"، عـى مدينـة عفرين 
ومحيطهـا، بعـد معـارك خاضتهـا ضـد 
"قـوات سـوريا الدميقراطيـة" )قسـد(، 
 .2018 عـام  آذار  مـن   18 يف  انتهـت 

وإنسـانية  حقوقيـة  منظـاًمت  ووثّقـت 
قضايـا اإلتـاوات منـذ سـيطرة "الجيش 
الوطنـي" عى عفرين، كاًم حـذرت عديد 
مـن الجهـات املحليـة وحتى املؤسسـات 
العسـكرية مـن عمليـات قطع األشـجار 
تحـت  وريفهـا،  املنطقـة  يف  الحرجيـة 
طائلـة املحاسـبة ومصـادرة أي سـيارة 
الجهـة  وتوقيـف  باألشـجار،  محّملـة 
املسـؤولة ومحاسـبتها، لكن قرارات املنع 
مل تكـن رادعـة، وقوبلت بنفـي الفصائل 

ارتكابهـا لهـذه التجـاوزات. 

أمام عيون الفصائل.. 
أشجار زيتون معمرة تقطع بعفرين

درعا  - حليم محمد 

 شـهدت حركـة بيـع الخضـار يف أسـواق "الهـال" بدرعـا ركـوًدا سـببه كسـاد 
ترصيـف الخضار، وأسـهم هـذا الكسـاد يف انخفاض األسـعار، ما انعكس سـلًبا 

عـى فاحـي املحافظة.
الخسـارة املاليـة بالنسـبة ملزارعـني مـن درعـا، تلخصت بحسـب ما قالـوه لعنب 

بلـدي، ببيـع محاصيلهـم كـ"مـراعٍ للموايش" نظـًرا إىل صعوبـة ترصيفها.
يف حـني تعتر سـوق الخضار يف درعا رشيانًـا حيويًا بالنسـبة ملحافظات أخرى 
تتصّدرهـا محافظـة دمشـق، ويؤثـر الرضر يف هـذا الرشيـان بـني املحافظتني، 

درعا كمصّدر، ودمشـق كمسـتورد.

المحاصيل مراٍع لألغنام
بعد ارتفاع أسـعار املحروقـات يف مناطق 
سـيطرة النظام السـوري، ضعفـت حركة 
ضمنهـا  ومـن  املحافظـات،  بـني  النقـل 

والفواكه. الخضـار  تجـارة 
ودفـع انخفـاض أسـعار الخضـار املزارع 
مـن  محصولـه  لبيـع  عاًمـا(   33( خالـد 
امللفـوف كمـراٍع لأغنـام، نظـرًا إىل عدم 

متكنـه مـن ترصيفـه.
خالـد )تـم التحفـظ عـى االسـم الكامـل 
ألسـباب أمنية( قـال لعنب بلدي، إن سـعر 
الكيلوغـرام الواحـد من امللفـوف بلغ 300 
لـرية سـورية يف سـوق "الهـال" بدرعـا 

الخـراوات(. )مركز تجـارة 
الكيلوغـرام  جنـي  تكلفـة  بلغـت  بينـاًم 
الواحـد 300 لرية سـورية، وبالتـايل فقد 
أصبـح بيعـه للمراعـي أقـل خسـارة مـن 

جنيـه وبيعـه، بحسـب خالـد.
"مـن املؤمل أن أرى األغنـام تأكل املحصول 
الـذي كنت أتوقـع بيعـه بسـعر مرتفع"، 

أضـاف خالد.
وأُجـر املـزارع مع ارتفـاع تكلفـة اإلنتاج 
فتـح حقولـه  األسـعار عـى  وانخفـاض 
أمـام قطعـان األغنـام، مقابـل 100 ألـف 

ويكـون  الواحـد،  للدونـم  سـورية  لـرية 
بذلـك قـد وفّـر أجـور قطـاف املحصـول 

ونقلـه إىل السـوق.
يف  السـابقة  الصعوبـات  إىل  إضافـة 
التسـويق، فـإن سـيارات نقـل املحصـول 
عـادة مـا تنتظـر أكـر مـن يومـني يف 
تبيـع  حتـى  بدمشـق  "الهـال"  سـوق 
الحمولـة، نظـرًا إىل عـدم توفـر الطلـب 

الزراعيـة. املحاصيـل  عـى 
بيـع املحصـول كمـراٍع مل يجّنـب املـزارع 
الخسـارة املاديـة، إذ بلغـت تكلفـة اإلنتاج 
للدونـم الواحـد أكر مـن 600 ألـف لرية 
اليـوم بسـعر  سـورية، يف حـني يبيعـه 

100 ألـف لـرية، بحسـب خالـد.
إمكانيـة نقـل هـذه  وعـن أسـباب عـدم 
قـال  دمشـق،  محافظـة  إىل  املحاصيـل 
خالـد، إن تكلفـة الشـحن وحدهـا تصـل 
مـن  كيلوغـرام  لـكل  لـرية   400 حتـى 
امللفـوف، وبالتـايل فـإن تكلفـة الشـحن 
وحدهـا أغـى مـن سـعر املحصـول يف 
حـال متّكن مـن بيعـه يف دمشـق، ناهيك 
عـن أجـور العـاًمل، وأسـعار الصناديـق 
البالسـتيكية الالزمـة لتعبئـة الخراوات.

الخضـار  أسـعار  انخفـاض  يقتـرص  ومل 

محاصيـل  شـمل  إمنـا  امللفـوف،  عـى 
وكافـة  والبقدونـس،  والخـس،  الزهـرة، 
بحسـب  الشـتوية"،  "العـروة  محاصيـل 
مزارعني آخريـن ممن قابلتهـم عنب بلدي. 

ما أسباب ركود السوق
حـول أسـباب ركـود حركـة املبيـع قـال 
خالـد، إن ارتفـاع سـعر املـازوت أضعـف 
حركـة الشـحن بـني املحافظـات، مـا أدى 
إىل زيـادة املعـروض من الخضـار ضمن 

أسـواق "الهـال" مبحافظـة درعـا. 
كـاًم باتت محاصيـل الخـراوات متوفرة 
بكرة يف األسـواق، ومعظمهـا يفيض عن 
حاجـة السـوق، مـع انخفـاض يف الطلب 

عـى الرشاء.
ووصل سـعر ليـرت املازوت الواحـد مؤخرًا 
كان  حـني  يف  سـورية،  آالف  عـرشة  إىل 
سـعره ال يتعـدى 6500 لـرية يف ترشين 

الثـاين 2022. 
ورغـم وصـول ناقلـة نفـط إىل مصفـاة 
األول  كانـون  مـن   30 يف  "بانيـاس"، 
2022، ما زالت أسـعار املحروقات تشـهد 
ارتفاًعـا يف عمـوم املحافظـات السـورية.

إنتـاج  قـرر  مـزارع  عاًمـا(   45( منـذر 

جراء الكساد والخسائر.. 
خضار درعا "الشتوية" 

تتحول إلى علف للمواشي

جذع شجرة زيتون بعد قطع الشجرة في أرض زراعية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي- كانون األول 2022 )عنب بلدي/ أمير خربوطلي(
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حمص - عروة المنذر

فتحـت "الفرقـة الرابعـة" أمام الشـبان 
بـاب االنتسـاب لقواتهـا يف ريف حمص 
رواتـب  مقابـل  والغـريب،  الشـاًميل 
تراوحـت بني 200 ألـف و250 ألف لرية 
سـورية إىل جانـب سـلة غذائيـة تـوزع 

شـهريًا. العنـارص  عى 
لتعزيـز  الرابعـة"  "الفرقـة  وتسـعى 
حواجزهـا األمنيـة عى الرشيـط املحاذي 
للحـدود اللبنانيـة، ويف القـرى والبلدات 

التـي تقـع عـى خطـوط التهريب.
كـاًم نُقلـت إدارة بعـض الحواجـز مـن 
سـلطة "األمـن العسـكري" و"املخابرات 
لتسـيطر  "الفرقـة"،  لسـلطة  الجويـة" 
بشـكل شـبه كامل عى طرقـات التهريب 

باالتجاهـني.
منـذ  تعتـر  املنطقـة  يف  الحواجـز 
عـدة سـنوات مصـدًرا للـرزق بالنسـبة 
"الفرقـة"،  يف  واملتطوعـني  للمجنديـن 
يف حـني باتـت اليـوم بابًـا للهـروب من 
النظـام مـع  بقـوات  اإللزاميـة  الخدمـة 
فتـح باب التجنيـد املبـارش يف صفوفها.

المنتسبون المطلوبون 
يشـّكل الشـبان املطلوبـون واملتخلفـون 
عـن الخدمـة اإللزاميـة أبـرز املنتسـبني 
حمـص،  يف  الرابعـة"  لـ"الفرقـة 
خصوًصـا أن االنتسـاب يجّنبهـم شـبح 

العسـكرية. الخدمـة 
االنتسـاب  فرصـة  لهـم  توفـر  كـاًم 
لـ"الرابعـة" النفـوذ األمنـي، واملكاسـب 
املاديـة ملواجهـة األزمـة املعيشـية التـي 
تشـهدها مناطـق سـيطرة النظـام منـذ 

سـنوات. عـدة 
وتجني حواجـز "الفرقة الرابعـة" مبالغ 
محافظـة  يف  شـهري  بشـكل  كبـرية 
حمـص، إذ تتحكـم بحركة عبـور التجار 
واملدنيـني يف املحافظة، بحسـب مدنيني 
ممـن قابلتهـم عنـب بلـدي مـن سـكان 

الشـاًميل. حمص  ريـف 
فـارس )32 عاًمـا( ينحـدر مـن مدينـة 

لـدى  حديثًـا  متطـوع  وهـو  الحولـة، 
بلـدي،  الرابعـة"، قـال لعنـب  "الفرقـة 
إن بـاب االنتسـاب لـ"الفرقـة" مفتـوح 
منـذ شـهر تقريبًـا، يف حـني ال توجـد 
أي رشوط لالنتسـاب، باسـتثناء صـورة 
إىل  املتطـوع  يقدمهـا  املدنيـة  للهويـة 
الخدمـة  دفـرت  عـن  صـورة  جانـب 

لعسـكرية. ا
طريقـة االنتسـاب بهـذا الشـكل تفرض 
عـى املتطوع توقيـع "عقد خدمـة" ملدة 
سـنة واحـدة قابلـة للتمديـد، ويحصـل 
بعدهـا عـى بطاقـة صـادرة عـن مكتب 
مبوجبهـا  ويسـتطيع  "الفرقـة"،  أمـن 

التجـول يف جميـع أنحـاء سـوريا.
الكشـف  عـدم  فـارس، طلـب  وأضـاف 
عـن اسـمه الكامـل، أن املتطـوع يحصل 
عـى راتب 250 ألـف لرية وسـلة غذائية 
باإلضافـة إىل بعـض  بدايـة كل شـهر، 
املبالـغ من "غلـة الحاجز اليوميـة"، التي 
تصل شـهريًا إىل 200 ألـف لكل عنرص، 
مصدرهـا اإلتاوات التـي يفرضها عنارص 
الحواجـز عـى العابريـن، مـن املدنيـني 

واملهربني. والتجـار 

تضييق على المهربين
الرابعـة"  "الفرقـة  حواجـز  تشـّكل 
الهاجـس الوحيـد أمـام املهربـني الذيـن 
يضطـرون لدفـع األمـوال مقابـل مرور 
بضائعهم بسـالم، خصوًصـا تلك القادمة 

بطريقـة غـري رشعيـة مـن لبنـان.
فياًم يسـلك آخـرون طرقًا فرعيـة وترابية 
تسـعى  حـني  يف  للحواجـز،  تجنبًـا 
"الفرقـة" إلحـكام قبضتهـا عـى املنافذ 
يشـّكلون  املهربـني  لكـون  الفرعيـة، 

لأمـوال. مهـاًًم  مصـدًرا 
مدينـة  مـن  ينحـدر  عاًمـا(،   36( عمـر 
الشـاًميل،  حمـص  ريـف  يف  تلبيسـة 
ويعمـل عى خـط التهريـب القـادم من 
لبنـان إىل محافظـة حمـص، قـال لعنب 
تزايـدت  "الفرقـة"  حواجـز  إن  بلـدي، 

نـرشت  إذ  املاضيـني،  الشـهرين  خـالل 
املزيد مـن الحواجـز عى الطرقـات التي 

كانـت آمنـة بالنسـبة للمهربـني.
عمـر أضـاف أن تكثيـف الحواجـز يهدد 
عملـه يف التهريـب بشـكل كبـري، فإمـا 
وإمـا  للحواجـز،  إضافيـة  مبالـغ  دفـع 

البضائـع. مصـادرة 
وتعتـر عمليـات التهريب مصدًرا رئيًسـا 
للدخل، خصوًصا بالنسـبة لسـكان ريف 
تحولـت  حـني  يف  الشـاًميل،  حمـص 
مدينـة تلبيسـة، عقب "تسـوية 2018"، 
إىل معـرض مفتـوح للبضائـع املهربـة، 
بحسـب مـا رصـده مراسـل عنـب بلدي 

يف املنطقـة.
حواجـز  تفرضهـا  التـي  املبالـغ  وعـن 
"الفرقـة" عـى املهربـني، قال عمـر، إنه 
يختلـف  إذ  محـددة،  تسـعرية  توجـد  ال 
املبلـغ املدفوع بحسـب عنـارص الحاجز.

التهريب يتحول إلى مهنة  
محافظـة  شـباب  مـن  العديـد  ميتهـن 
الناريـة،  بالدراجـات  التهريـب  حمـص 
أسـطوانات  عـى  حمولتهـم  وتقتـرص 
البنزيـن،  ليـرتات مـن  الغـاز، وبضعـة 
فـرق  مـن خـالل  األربـاح  يحققـون  إذ 
السـعر بني القـرى املنترشة عـى جانبي 

السـورية. اللبنانيـة-  الحـدود 
ويعمـل املهربـون عـى بيـع بضائعهـم 
املنتـرشة  املحروقـات  بيـع  نقـاط  يف 
أسـعار  تعتمـد  والتـي  الطرقـات  عـى 

تُنقـل  حـني  يف  السـوداء"،  "السـوق 
العاصمـة دمشـق  إىل  الكميـات  بعـض 
بالحافـالت أو بسـيارات الضبـاط مقابل 

للطرفـني. أربـاح 
يوسـف )39 عاًمـا(، وهـو أحـد أصحاب 
طريـق  عـى  املحروقـات  "بسـطات" 
بلـدي،  لعنـب  قـال  حـاًمة،  حمـص- 
"البسـطات"  عـى  املبـاع  البنزيـن  إن 
مصـدره بالغالـب لبنـان عـر التهريب، 
إىل جانـب نسـبة بسـيطة جًدا يشـرتيها 

الخاصـة. السـيارات  أصحـاب  مـن 
وأشـار يوسف إىل أن سـعر ليرت البنزين 
للحـدود  املحاذيـة  القـرى  يف  الواحـد 
اللبنانيـة ال يتجاوز 6500 لرية سـورية، 
يبيعـه املهربـون للتجـار بــ8000 آالف 
لـرية، ويبيعـه التجـار بأسـعار تـرتاوح 
بـني 9000 و10500 لـرية سـورية لكل 

. ليرت
يف حني يبلغ سـعر جـرة الغـاز القادمة 
مـن الحـدود اللبنانيـة حـوايل 90 ألـف 
لـرية سـورية، وتباع يف حمـص بحوايل 

ألـف لرية.  140
خـط  عـى  الحافـالت  إحـدى  سـائق 
اسـمه  عـى  تحفـظ  دمشـق،  حمـص- 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة،  ألسـباب 
عملـه بالتهريـب إىل جانـب آخرين جّنب 
محافظـة حمـص شـلاًل بحركـة اآلليات.

وذكـر املهرّب أن األسـعار تتفـاوت أيًضا 
مـن  وجاراتهـا  حمـص  محافظـة  بـني 
سـعر  يبلـغ  إذ  السـورية،  املحافظـات 

جـرة الغـاز يف حمـص 140 ألـف لـرية 
سـورية، بيناًم تبـاع يف دمشـق بـ160 
يف  يبـاع  الـذي  البنزيـن  وليـرت  ألًفـا، 
يبـاع يف دمشـق  أالف  حمـص بعـرشة 

ألًفا. بــ14 
وحسـب دراسـة نرشهـا معهـد الجامعة 
األوروبيـة )EUI(، فقـد راكمـت "الفرقة 
الرابعـة" خالل سـنوات الـرصاع رؤوس 

أموال مـن أنشـطة اقتصـاد الحرب.
وذكرت الدراسـة، وتحمل عنوان "شـبكة 
اقتصـاد الفرقـة الرابعـة خـالل الرصاع 
التـي  األنشـطة  أبـرز  أن  السـوري"، 
تديرها "الفرقـة" هي تجـارة "الخردة"، 
حيـث  و"الرتفيـق"،  و"التعفيـش"، 
رسـمية  عسـكرية  مجموعـات  تتـوىل 
وشـبه رسـمية مرافقة وحاًمية شـاحنات 
النقـل التجاريـة مـن منطقـة إىل أخرى، 
مقابـل تقـايض أمـوال من مالـي هذه 
البضائـع، و"الرتسـيم"، حيـث يتقاىض 
القامئـون عـى املعابـر الداخليـة، وهـم 
الرسـمية  العسـكرية  املجموعـات  مـن 
عـى  ماليـة  رسـوًما  الرسـمية،  وغـري 
مـرور البضائـع واألفراد مـن منطقة إىل 

. أخرى
للمعلومات"  املجلـة "الدوليـة  وذكـرت 
اللبنانيـة، املتخصصـة بنرش الدراسـات 
تهريـب  أن  واإلحصـاءات،  واألبحـاث 
سـوريا  إىل  لبنـان  مـن  املحروقـات 
يكلّـف لبنـان نحـو 200 مليـون دوالر 

سـنويًا.

لنشرهم على حواجز الحدود اللبنانية

"الرابعة" تعزز اقتصاد 
التهريب بمنتسبين 

هاربين من "اإللزامية"

والزهـرة،  والفـول،  امللفـوف،  محاصيـل 
خـارج  بيعهـا  مـن  يتمكـن  مل  لكنـه 
املحافظـة، إذ وصلـت أجـرة سـيارة النقل 
سـورية. لـرية  ألـف   800 إىل  لدمشـق 

وذكـر منذر أن سـوق "الهـال" يف مدينة 
طفـس كانـت تعـج بالتجـار من دمشـق 
ومـن املحافظـات السـورية، وذلـك قبـل 
أزمـة املحروقـات التي تشـهدها البالد منذ 

مطلـع كانـون األول 2022.
وبحسـب أحـدث قامئـة نرشتهـا جريـدة 
دمشـق(  )مقرهـا  املحليـة  "الوطـن" 
حـول أسـعار الخـراوات، وصـل سـعر 
الكيلوغـرام الواحـد من امللفـوف إىل 500 
لـرية بسـعر الجملـة، و600 لـرية بسـعر 

املوجـه للمسـتهلك(. املفـرّق )السـعر 
وانعكسـت أزمـة النفـط، بحسـب منـذر، 
عـى تكلفـة توريـد الخضار إىل دمشـق، 
وتحولـت وجهتها إىل أسـواق "الهال" يف 

. درعا
عاًمـا(   65( محمـد  املـزارع  أرجـع  بينـاًم 
التصديـر،  حركـة  لقلـة  الركـود  أسـباب 
األجـواء  أسـهمت  إذ  الجويـة،  وللعوامـل 
الدافئـة يف رسعـة منـو املحاصيل الشـتوية 
ونزولهـا ألسـواق "الهـال" دفعـة واحـدة 

بوقـت مبكر، ما خفـف الطلب عليهـا الحًقا.
جابـر )56 عاًمـا(، وهـو سـائق سـيارة 
يعمـل عليها يف نقـل البضائـع والخضار 
بـني درعا ودمشـق، قـال لعنب بلـدي، إن 
تصدير املحاصيل إىل دمشـق واملحافظات 
تراجـع بعـد ارتفاع سـعر املحروقـات، إذ 
املزارعـني مـع  ربـح  "تآكلـت" هوامـش 

الشـحن. تكاليف  ارتفـاع 

التخوف من "الكوليرا"
يف  "الكولـريا"  مـرض  انتشـار  أسـهم 
بعـض املحافظـات السـورية مـن بينهـا 
إقـالع  يف   ،2022 أيلـول  منـذ  درعـا، 
األهـايل عـن رشاء الخضار، كونهـا تعتر 

املـرض. نقـل  إحـدى وسـائل 
يعتـر  الشـتوية  الخـراوات  أن  حـني  يف 
معظمهـا من "الورقيـات" كالخس وامللفوف، 
وتتعـرض معظمها ملالمسـة امليـاه، وبالتايل 
عـن  بالفـريوس  العـدوى  احتاًمليـة  فـإن 

طريقهـا مرتفعـة أكـر مـن غريها.
ومـع تعليـق األردن اسـترياد الخراوات 
مـن سـوريا تأثـر القطـاع، إذ كان يعتـر 
أسـعار  ينعـش  خارجيًـا"  "متنفًسـا 
الخضـار املنتجة يف درعـا ومناطق أخرى 

سـوريا.  من 
2022، علّـق األردن  20 مـن أيلـول  ويف 
القادمـة  والفواكـه  الخضـار  اسـترياد 
وبـاء  تفـي  مـن  خوفًـا  سـوريا  مـن 
دوليـة  تقاريـر  مـع  تزامًنـا  "الكولـريا"، 

تتحدث عن انتشـار الفريوس يف سـوريا.
مديريـة  إصـدار  مـع  التعليـق  وتزامـن 
صحـة  وزارة  يف  الصحيـة  الشـؤون 
النظـام السـوري، تعميـاًًم يقـي مبنـع 
املطاعم مـن إضافـة الخـراوات الورقية 

للسـندويش تحـت طائلـة إغـالق املحـل، 
الفـريوس. انتشـار  خلفيـة  عـى 

يف حـني أسـهمت جملة القـرارات املتعلقة 
بالفـريوس يف تراجـع أسـعار الخضـار، 

وانعكاسـها عـى السـوق املحلية.

قطيع من األغنام يرعى في محصول الملفوف ألحد المزارعين في محافظة درعا- 3 كانون الثاني 2022 )عنب بلدي/ حليم محمد(

مهربون على أوتوستراد حمص- حماة يتجهون إلى الحدود اللبنانية- 28 نيسان 2022 )عنب بلدي/ عروة المنذر(
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إدلب - أنس الخولي

ــع  ــب، يتجم ــة إدل ــاجد مدين ــام مس أم
ــاء  ــد انقض ــايل بع ــن األه ــرشات م الع
صــالة الجمعــة قاصديــن األســواق 
أصحــاب  يجهزهــا  التــي  الصغــرية 
"الراكيــات" )البســطات( مســتغلني 
ــي  ــة الت ــس املدين ــات مجل ــاب دوري غي

ــم. ــع عمله متن
ــا(  ــه )30 عاًم ــد الل ــد العب ــتغل أحم يس
أيــام الجمعــة لالســتفادة مــن االزدحــام 
دوريــات  وغيــاب  املســاجد  أمــام 
ــرض  ــطته" وع ــع "بس ــة، لوض البلدي
بضاعتــه أمــاًل بتحصيــل دخــل أفضــل.

ــة  ــى دراج ــل ع ــل توصي ــد عام أحم
ــه  ــدود دفع ــه املح ــّن دخل ــة، لك ناري
ــه  ــراوات وفواك ــطة" خ ــع "بس لوض
ــه  ــا قال ــق م ــة، وف ــوم جمع يف كل ي

أمــام  مــن  بلــدي  لعنــب  الشــاب 
ــني". ــجد "الحس ــرب مس ــطته" ق "بس

"البســطات"  ظاهــرة  وانتــرشت 
العشــوائية بكــرة يف إدلــب خــالل 
الســنوات املاضيــة، إىل أن  أصدر مجلس 
ــة  ــوزارة اإلدارة املحلي ــع ل ــة التاب املدين
ــاذ"، يف  ــة "اإلنق ــات يف حكوم والخدم
ــي  ــراًرا يق ــار 2022،  ق ــن أي 10 م
ــن  ــاك" م ــطات" واألكش ــة "البس بإزال
الشــوارع واألرصفــة، حرًصــا عــى 
ــيارات. ــني والس ــرور املواطن ــة م حرك

مصدر رزق
ــد  ــدر رزق لعدي ــطات" مص ــد "البس تع
مــن ســكان إدلــب العاجزيــن عــن 
العثــور عــى فــرص عمــل، أو الباحثــني 
ــدين  ــل ت ــايف يف ظ ــل إض ــن دخ ع

ــعار. ــاع األس ــور وارتف األج

واعتمــد األربعينــي أمــني قــورصة عــى 
"بســطة" لبيــع الخضــار لكســب رزقــه 
ــن  ــا م ــب هربً ــه إىل إدل ــذ وصول من
املالحقــات األمنيــة يف مناطــق ســيطرة 

ــام. النظ
وبعــد قــرار منــع "البســطات"، اقتــرص 
دخــل أمــني عــى مــا يكســبه مــن بيــع 
ــب  ــه لعن ــا قال ــق م ــة، وف ــوم الجمع ي
ــا أن دفــع إيجــار محــل  ــدي، موضًح بل
ــس  ــه مجل ــذي خصص ــوق ال يف الس
ــه  ــوق قدرت ــار، يف ــع الخض ــة لبي املدين
وال يتناســب مــع الربــح الــذي ميكــن أن 

ــوق. ــع يف الس ــن البي ــه م يحقق
كــاًم أن الســوق بعيــدة عــن مركــز 
ــا  ــول إليه ــل الوص ــا يجع ــة، م املدين
ــن،  ــني والزبائ ــبة للبائع ــا بالنس صعبً
ــا  ــق م ــع، وف ــة البي ــن حرك ــّد م ويح

ــني. ــه أم قال
مــن  عديــًدا  البائعــون  ويواجــه 
ظــل  يف  خصوًصــا  الصعوبــات، 
ــول  ــرارة وهط ــات الح ــاض درج انخف
ــة  ــات البلدي ــة دوري ــار، ومالحق األمط

البضائــع. تصــادر  التــي 
وقــال أحمــد الســيد يوســف )60 عاًمــا( 
ــطته"  ــام "بس ــن أم ــدي، م ــب بل لعن
ــاجد،  ــد املس ــرب أح ــار ق ــع الخض لبي
إن عديــًدا مــن بائعــي الخضــار يف 
ــطات"  ــع "بس ــوا لوض ــوق، توجه الس

ــبب  ــة، بس ــام الجمع ــاجد أي ــام املس أم
ــة يف  ــف الحرك ــات وضع ــع املبيع تراج

ــواق. األس

"إزعاج وإعاقة للحركة"
تكتــظ الســاحات أمــام أبــواب املســاجد 
بالزبائــن وأصحــاب "البســطات" الذين 

تتعــاىل أصواتهــم.
ــا(  ــه العــي )32 عاًم ــد الل واشــتىك عب
مــن أصــوات البائعــني، إذ يبــدأ كل 
ــر  ــت النظ ــارات تلف ــد عب ــم برتدي منه
إىل بضاعتــه بصــوت مرتفــع، متجاهــاًل 
أثــر ذلــك عــى املصلــني وســكان 
املنــازل املجــاورة، وفــق مــا قالــه 

ــدي. ــب بل ــاب لعن الش
ــا(  ــعيد )51 عاًم ــر الس ــد عم ــاًم انتق ك
أبــواب  عنــد  "البســطات"  ظاهــرة 
إزعــاج  باعتبارهــا ســبب  املســاجد، 

للمصلــني.
وقــال عمــر، إن "البســطات" تغلــق 
أبــواب املســاجد، وتتســبب بإغــالق 
ــول  ــوق وص ــا يع ــا، م ــات قربه الطرق

املصلــني إىل املســجد.
وتزعــج أصــوات البائعــني أصحــاب 
ــال  ــجد، إذ ق ــن املس ــة م ــازل القريب املن
ــم قــرب  العرشينــي محمــد ســمري املقي
ــني  ــود البائع ــجد "أيب ذر"، إن وج مس
إزعــاج  مصــدر  تعــد  وأصواتهــم 

للســكان، باإلضافــة إىل أن "بســطاتهم" 
تتســبب بإغــالق الشــارع الرئيــس قــرب 

ــجد. املس

حلول حكومية "غير ُمرضية"
ــس  ــة يف مجل ــات العام ــؤول العالق مس
ــال  ــوش، ق ــراس عل ــب، ف ــة إدل مدين
لعنــب بلــدي، إن "البســطات" املوجــودة 
ــة  ــوق حرك ــاجد تع ــض املس ــام بع أم
الســري أمــام الســيارات والدراجــات 
ــاون  ــس بالتع ــع املجل ــا يدف ــة، م الناري
ــى  ــل ع ــة للعم ــات املختص ــع الجه م
ــا إىل  ــطات"، ونقله ــذه "البس ــة ه إزال
ــتنا". ــوق "الكس ــل س ــر مث ــكان آخ م

وبحســب مــا قالــه علــوش، فّعــل 
ــة  ــواق البديل ــن األس ــدًدا م ــس ع املجل
ــة،  ــوائية يف املدين ــطات" العش لـ"البس
ــا. ــني إليه ــن البائع ــد م ــل عدي وانتق

كــاًم ســيفّعل ســوق "الكســتنا" قريبًــا، 
وذلــك بعــد تجهيــزه قبــل عــدة أشــهر 
ليكــون بديــاًل عــن االنتشــار العشــوايئ 
لـ"البســطات"، وفــق مــا ذكــره علوش.

منــع  قــرار  أثــار  املقابــل،  يف 
ــا إىل  ــى نقله ــل ع ــطات" والعم "البس
ــار 2022،  ــذ أي ــة، من ــواق مخصص أس
غضــب أصحابهــا، الذيــن انتقــدوا بُعــد 
ــة  ــن املدين ــم ع ــة له ــواق املخصص األس

ــا. ــع فيه ــة البي ــف حرك وضع

تقارير المراسلين

عنب بلدي -  خاص

ــي  ــع املعي ــم الوض ــتمرار تفاق ــع اس م
ــكان  ــن س ــم م ــل قس ــوريا، فّض يف س
االحتجــاج  الســويداء  محافظــة 
واالعتصــام، مطالبــني مؤسســات النظام 
ــات. ــن الخدم ــد األدىن م ــني الح بتأم

بــني  االحتجــاج  أشــكال  اختلفــت 
أحدهــا  ووصــل  وأخــرى،  منطقــة 
عــن  املســؤول  اختطــاف  حــد  إىل 
ــاه  ــة املي ــات يف مؤسس ــاع املحروق قط

بالســويداء. الحكوميــة 
ومع عجــز النظــام عــن تلبيــة احتياجات 
ــن  ــون م ــره مدني ــا يعت ــكان، أو م الس
الســويداء "عــدم رغبــة"، اتجهــت جهات 
أهليــة وسياســية ومنظــاًمت يف املحافظة 
إىل مبــادرات تؤّمــن مبوجبهــا الخدمــات 

للمدنيــني، ولــو بحدودهــا الدنيــا.

مبادرات أهاٍل ومنظمات
تُعتــر خدمــات الخبــز واملــاء والكهربــاء 
مــن الخدمــات األساســية إىل جانــب 
املحروقــات، وقــد تنعــدم الحيــاة يف 
ــدت منهــا، وهــو مــا  منطقــة مــا إذا فُق
ال تعمــل حكومــة النظــام الســوري 
ــكان  ــكايف لس ــدر ال ــه بالق ــى تأمين ع

ــويداء. ــة الس محافظ
احتــج  املاضيــة،  الســنوات  وخــالل 
الســويداء، ومنهــم موالــون  ســكان 
للنظــام، مــراًرا، مطالبــني بخدمــات 

أساســية، لكــن الحــال مل تتغــري.
بــدأت املبــادرات املحليــة منتصــف عــام 
2022، مركـّـزة عــى ســد الفــراغ األمنــي 
الــذي خلّفــه غيــاب النظــام، عندمــا قرر 

ســكان بعــض القــرى غــريب الســويداء، 
ــاًل  ــم لي ــة قراه ــات لحاًمي ــة دوري إقام
ــي  ــطو الت ــة والس ــات الرسق ــن عملي م

ــاء. ــرشت يف األرج انت
لتشــمل  املبــادرات  امتــدت  ثــم 
ــز  ــع الخب ــر توزي ــة، ع ــب خدمي جوان
ــة،  ــالت املعَدم ــى العائ ــات ع واملحروق
الكهربــاء يف  ثــم محــاوالت تأمــني 
ــني  ــا بتأم ــهم بدوره ــي تس ــة الت املنطق

ــار.  ــاه اآلب مي
الناشــط ريــان زيــن الديــن، وهــو 
مــن أبنــاء الســويداء ومقيــم فيهــا، 
ــراًدا  ــاء وأف ــدي، إن وجه ــب بل ــال لعن ق
ــدوا،  ــويداء عق ــويب الس ــرى جن ــن ق م
ــدة  ــون األول 2022، ع ــع كان ــذ مطل من
ــات  ــايل وفعالي ــت أه ــات ضم اجتاًمع
ورســاس،  وعــرى،  املجيمــر،  قــرى 
ــايل  ــرشب لأه ــاه ال ــني مي ــدف تأم به
عــن طريــق متديــد خــط كهربــاء يعمــل 
ــاعة،  ــدار الس ــى م ــم وع ــكل دائ بش
لتغذيــة بــر الــرشب يف قريــة املجيمــر.

لجنــة  القريــة نفســها  وُشــّكلت يف 
ــوال"  ــة األم ــة جباي ــم "لجن ــت اس حمل
لتمديــد خــط "الكهربــاء الذهبــي"، 
ــني  ــة وتأم ــر القري ــة ب ــدف لتغذي ويه
ميــاه الــرشب للجميــع، إذ ضمــت اللجنــة 
و20  القــرى،  وجهــاء  مــن  خمســة 

ــن. ــًوا آخري عض
ــن  ــني م ــة املغرتب ــت اللجن ــني طالب يف ح
ــل  ــام عم ــرع إلمت ــويداء بالت ــاء الس أبن
البــر التــي تصــل تكلفتهــا إىل 250 مليون 

ــن. ــن الدي ــب زي ــورية، بحس ــرية س ل

منظمــة "جوليــا" التــي تنشــط يف 
الســويداء أيًضــا، وتُعنــى مبشــاريع دعم 
املــرأة، نــرشت عــر صفحتهــا الرســمية 
يف "فيــس بــوك" أنهــا متكنــت، يف 21 
ــع  ــن توزي ــون األول 2022، م ــن كان م
ــة  ــاعدات املالي ــن املس ــة م ــة الثاني الدفع
عــى نســاء مــن األرامــل، ومــن ال 

ــم. ــاًل له ــون معي ميلك

 المحروقات محصورة بحزب "اللواء"
ــة يف  ــة واألهلي ــادرات املحلي ــت املب تنوع
ــرق  ــا مل يتط ــا منه ــّن أيً ــويداء، لك الس
ــذي  ــديد ال ــات الش ــص املحروق إىل نق
تعانيــه املحافظــة، خصوًصا أن أســعارها 
ظــل  يف  متوفــرة  وغــري  مرتفعــة، 
انخفــاض التوريــد إىل كامــل املحافظــات 

ــويداء. ــا الس ــن بينه ــورية م الس
حــزب "اللــواء الســوري" املعــارض 
للنظــام أطلــق، منــذ مطلــع كانــون األول 
املحروقــات  لتوزيــع  مبــادرة   ،2022
ســكان  عــى  للتدفئــة  املخصصــة 

الســويداء.
املحروقــات وزعهــا  دفعــات  أحــدث 
الحــزب يف 19 مــن الشــهر نفســه، 
وشــملت توزيــع مــادة املــازوت عــى 50 

عائلــة يف الســويداء.
ــرى،  ــة أخ ــبوع حمل ــو أس ــبقتها بنح س

ــالت،  ــن العائ ــه م ــدد نفس ــملت الع ش
كــاًم حــدد الحــزب األســبوع األخــري مــن 
ــة  ــالق الدفع ــًدا إلط ــون األول موع كان
ــا  ــب م ــات، بحس ــن املحروق ــة م الثالث
نــرشه يف حســابه الرســمي عــر "فيــس 

ــوك". ب
ــال، إن  ــن ق ــن الدي ــان زي ــط ري الناش
حملــة توزيــع املحروقــات اقتــرصت 
ــملت  ــاًم ش ــواء"، بين ــزب "الل ــى ح ع
املبــادرات األخــرى جمــع مبالــغ وتأمــني 

ــاء. ــاء والكهرب ــات امل خدم
ــدر،  ــوري” أص ــواء الس ــزب “الل وكان ح
ــر  ــا ع ــوز 2021، بيانً ــن مت يف 28 م
ــزب  ــه ح ــه إن ــال في ــوك”، ق ــس ب “في
ــى  ــد ع ــلح، ويعتم ــري مس ــيايس غ س
قضيتــه  دعــم  يف  املــدين  العمــل 

وأهدافــه.
ــع  ــراده للقم ــرض أف ــن تع ــا م وخوفً
ــوة  ــع ق ــزب م ــق الح ــال، نّس واالعتق
كيــان  وهــي  اإلرهــاب”،  “مكافحــة 
لحاًميــة  يهــدف  مســلح  عســكري 

الســويداء. محافظــة  يف  املدنيــني 
ال تسد الرمق

ــكان  ــن س ــو م ــا(، وه ــر )55 عاًم ماه
محافظــة الســويداء، قــال لعنــب بلــدي، 
ــة  ــادرات األهلي ــايل واملب ــؤن األه إن م
ــواد  ــول امل ــز ح ــي أن ترتك ــن الطبيع م

األوليــة واألساســية، كالطعــام واملالبــس 
ــة، لكنهــا أيًضــا ال تلبــي حاجــة  واألدوي
ــم خــالل  الســكان، خصوًصــا أنهــا تنظَّ
ــل إىل  ــد تص ــدة ق ــة متباع ــرتات زمني ف

ــهر. ــتة أش س
ــاًم يعتمــد معظــم ســكان املحافظــة  بين
عــى أبنائهــم أو أقاربهــم مــن املغرتبــني 
الذيــن يرســلون لهــم األمــوال مــن 
الخــارج، وباتــت هــذه األمــوال رشيــان 
حيــاة بالنســبة ملعظم ســكان الســويداء، 

ــر. ــب ماه بحس
ــة  ــا إىل أن معضل ــار أيًض ــدر أش املص
الكهربــاء ال تــزال إحــدى املشــكالت 
الرئيســة بالنســبة لســكان الســويداء، إذ 
تنقطــع لحــوايل 20 ســاعة يوًمــا، حتــى 
ــع  ــة تنقط ــفيات يف املحافظ إن املستش
ــة. ــرتات طويل ــة لف ــاه الرئيس ــا املي عنه

كــاًم أن امليــاه تنقطــع عــن بعــض 
ــة،  ــرتات طويل ــويداء لف ــاء يف الس األحي

ــهرين. ــاوز الش ــد تتج ق
ومنــذ عــام 2020، تشــهد محافظــة 
الســويداء احتجاجــات شــعبية متكــررة، 
ذات طابــع  حمــل بعضهــا مطالــب 
النظــام  بإســقاط  نــادت  ســيايس، 
ــا  ــاوز معظمه ــاًم مل يتج ــوري، بين الس
حــدود املطالــب بتحســني الواقــع األمنــي 

والخدمــي.

السويداء..
محاوالت أهلية 

لتغطية الخدمات 
بغياب الدولة 

"البسطات" أمام مساجد إدلب.. 

مصدر دخل وإزعاج

مواد غذائية معدة للتوزيع ضمن مبادرة أهلية في السويداء- 1 كانون الثاني 2023 )السويداء 24(
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العراق

 خريطة نفوذ الفصائل المعارضة في سوريا بعد نهاية
2022

توزع المعابر بحسب نفوذ فصائل المعارضة

جنديرس، شران في حلب
اعزاز، الباب، جرابلس  في حلب 

 تل أبيض في الرقة  

التنف

الزكف

العراق

إدلب

الحسكة

الرقة

الالذقية

دمشق

حمص
طرطوس

حماة

حلب

تركيــــــــــــــــــــا

 البحر األبيض
المتوسط

العراق

مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
مناطق سيطرةالنظام السوري

مناطق سيطرة المعارضة السورية
منطقة التنف

األردن

الفيلق األول

لبنان
جنديرس راجو عفرين في حلب 

سلوك في الرقة

 شران، راجو، بلبل، المعبطلي، عفرين في حلب 
مارع، اعزاز، الراعي، الباب، جرابلس في حلب

رأس العين في الحسكة 

جنديرس، المعبطلي في حلب 

منطقة 55 (التنف)إدلب 

الفيلق الثاني

الفيلق الثالث

المصدر: مركز "جسور" للدراسات

إنفوغراففعاليات ومبادرات
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علي عيد

ما زالت آالف وسائل اإلعام حولنا تضع عى 
واجهاتها املطبوعة واملرئية عبارات تخرنا بأنها 

تدافع عن الحرية والرأي، والرأي اآلخر.
هل نحن أحرار، وهل هناك صحافة حرة فعًا؟ 

ذلك السؤال يحتمل إجابة "نعم" برومانسية، 
لكن الواقع رمبا يشري إىل غري ذلك، بل إىل 

عكسه، ودون حكم مطلق.
باسم الحرية واالستقالية، تنشأ صحف 

وقنوات ومواقع كل يوم، وباسم الحرية ذاتها 
يوضع الناس يف السجون ألنهم خونة، حسب 

زعم صحافة سّجانيهم.
وحني تدير الحرب رحاها، ينقسم الجمهور 

بني طرفيها، وال ينشغل الناس عادة يف دوافع 

انقسام اإلعام وانحيازه، قدر انتقادهم لعدم 
مجاراته لقضاياهم. 

إًذا، هل هناك صحافة حرّة بالفعل، وهل تعر 
تلك الصحافة عن وجهات نظرنا، أم أنها صنعت 

قناعاتنا وكّونت أفكارنا حتى بتنا نعتقد أنها 
تدافع عن أفكارنا. 

هناك التباس يف مفهوم الحرية بني ما نعتقد 
وما يجب أن نقول عى املستوى الفردي، وعند 

هذا املفهوم نجد أنفسنا غري قادرين عى البوح 
مبا نعتقد، ويتجسد ذلك متاًما يف الدعوة التي 

نتلقاها من الفيلسوف السيايس الفرنيس 
مونتسكيو بقوله، "تنتهي حريتك عندما تبدأ 

حرية اآلخرين"، وهنا بالذات تجدنا غري أحرار 
من جهة، وباملقابل تجدنا مجرين عى الترصف 

مبسؤولية يف حريتنا.
وعى مستوى اإلعام، وهو خارج إطار التفكري 

الفردي بطبيعته، تكون اإلدارات والكوادر 
وحدها واعية ملستوى الحرية املتاحة، أو 

التضليل الذي متارسه، أو الضغط الذي تتعرض 
له، وهذا ينطبق عى كل إعام، بدًءا من إعام 

الدول التي تحمل شعار الدفاع عن الحريات، 
انتهاء بتلك التي تحارب الحريات عى اعتبارها 

"مستوردة" أو "مفروضة من الخارج" يف 
الجهة املقابلة. 

نختلف يف عقائدنا وألواننا وحتى يف نوع 
القهوة التي نفّضلها، لكننا كبرش متفقون 

ومتمسكون بحريتنا، نريدها خالصة، ويختلف 
حيالها السياسيون ورجال االقتصاد والزعاء، 

ومن ورائهم اإلعام املمول، فهم يريدون لنا 
حرية تحافظ عى الدولة أو الدين أو الرشكة 

ورأس املال. 
يف الواليات املتحدة مثًا، ينقسم الرأي حول 

حرية الصحافة، إذ يعرفها قطب اإلعام روبرت 

مردوخ، بأنها تتجسد يف وجود كثري من 
الصحف واألشخاص املختلفني الذين يسيطرون 

عليها، مع وجهات نظر متنوعة. 
أما داعية السام األمرييك بيت سيغر فيعتر 

مجرد امتاك كثري منها من قبل مردوخ، يعني 
أنه ليس لدى األمريكيني قدر كبري من حرية 

الصحافة، عى الرغم من أن حرية التعبري 
التقليدية متجذرة بقوة يف ثقافتهم. 

الخاف بني مردوخ وسيغر يعكس حقائق 
مهمة حول حرية الصحافة واستقالها، فاألول 
ميلكها ويشارك عرها يف تدمري سمعة رؤساء 
أو تنصيبهم، والثاين يفرس خطر حرص ملكيتها 

بيد رجال املال والنفوذ، حيث تخضع حرية 
التعبري والصحافة لرشوط سياسية واقتصادية.

يف العامل العريب مثًا، انقسم اإلعام حيال 
"الربيع العريب"، هناك إعام اعتره ثورات 

حقيقية، وإعام أعطاه وصف "مؤامرة"، 
وانقسم الشارع بجزء كبري منه وراء هذا 

اإلعام، لكن أحًدا من هذا الجمهور مل يَُتح له 
الجلوس عى خط الهاتف الواصل بني مسؤويل 

ذلك اإلعام والتعرف إىل نوع االتصاالت التي 
يتلقونها، أو ما ميرر لهم من معلومات حول 
التوجهات العامة حيال القضايا التي يتعامل 

معها إعامهم.
مل نسمع أن حكومة قررت يوًما تقديم مليار 
دوالر لتأسيس وسيلة إعامية يدير رسالتها 

شعب ما وفق وجهة نظره حيال قضيته، 
وحصل أن ُدفعت مبالغ أكر بكثري للدفاع عن 
قضية ذلك الشعب لكن وفق رؤية وإدارة من 

يدفع، وهذا فرق شاسع.
مع ما سبق، تكون الصحافة حرّة عندما تحاول 

عرض الحقيقة، ومل تحتِو دفتاها الحقيقة 
يوًما، ويجب أال تّدعي ذلك، إنها يف جزئها 

امليضء تعرتف بسعيها وراء الحقيقة، وبجزئها 
املظلم تّدعي بأنها تقّدم الحقيقة، وتلك األخرية 

كثريًا ما دفعت الناس إىل الشك، أو ضلّلتهم. 
كأفراد، مينعنا التعدي عى حرية اآلخرين من 

قول ما نريد، أما الصحافة فلها موانع مختلفة، 
ليست املهنية واألخاقية دامئًا معيارها، وإن 

كان كذلك يف أحيان كثرية.
كل ما سبق ال يجعلنا نستسلم بأننا مضلَّلون 

كجمهور، كا ال مينحنا الحق يف تعميم نظرية 
أن الصحافة كاذبة دامئًا.

يف خضم الحروب والرصاعات وعر التاريخ، 
كتلك التي تشهدها سوريا اليوم، تنشأ عى 
الهوامش صحافة تبدأ رحلتها حاملة شعار 

الدفاع عن الحقيقة، منها ما يفشل، ومنها ما 
يتمّنع أمام الضغوط حتى مستوى معنّي، لكن 

الصحافة التي تقف يف املنتصف ليست موجودة 
كا يّدعي املنظّرون، فانحيازك لنظام أو حزب 

أو قضية هو انحياز، حتى انحيازك لألخاق 
الحميدة هو انحياز.

عندما تغلق الصحافة بابها أمام الشجعان أو 
األوغاد فهي إما صحافة شجعان وإما صحافة 
أوغاد، وهي ليست عادلة بالرضورة، فقد تكون 

مهنية يف معالجة القضايا، لكنها تصبح 
منحازة حني تفاضل يف اختياراتها لضيوفها 
وقضاياها، ونادًرا ما توجد وسيلة إعامية ال 

تفاضل يف ذلك. 
ينقلون عن جورج كليمنصو، وهو الصحفي 

الذي أصبح رئيس وزراء فرنسا، قوله قبل مئة 
عام، إن الصحافة "حر وورق وحرية"، وأنا 

أضيف أنها كذب أحيانًا، ودم وضحايا أيًضا، فقد 
استشهد ومات دون هذه املهنة كثريون، وهناك 
من بقي يناضل من أجل حرية الكلمة، رجل هنا 

أو تجربة صحفية هناك.. وللحديث بقية.   

رأي وتحليل

الصحافة.. حبر وورق وحرية.. وكذب أيًضا

تحضيرات سورية

إبراهيم العلوش 

اآلن وقد بدأ نظام األسد يحصد مثار انتصاره 
عى الشعب السوري، وصار لقاء رجب طيب 

أردوغان مع بشار األسد عى قامئة التوقعات 
القريبة، باإلضافة إىل لقاءات قد تتلوه مع 

وزراء ورؤساء عرب كانوا يخجلون من جرائم 
بشار األسد، واستباًقا لكل ذلك، ماذا علينا نحن 

السوريني أن نفعل بأنفسنا؟
ماذا نفعل بانتظار ترحيلنا إىل فيّك نظام 

املخابرات العيص عى التغيري، هل علينا أن 
نرحل إليه مع أثاثنا املستعمل ونكّومه أمام 
"شبيحته" من أجل أن "يعفشوه" دون أن 

يتكلفوا بالبحث وقطع املسافات لتجميعه وهم 
يرصخون بشعارات زرع البطاطا وحرق البلد!
هل نلقي أمام قوات النظام ولجان االستقبال 

ما تعلمناه يف معاناتنا، ومنحو اللغات التي 

أتقناها والقوانني واملهارات التي تعلمناها يف 
احرتام النفس واحرتام اآلخرين، ونرجع إىل 

هتافات الحركة التصحيحية وتباشري التطوير 
والتحديث، ونعيد حفظ خطاب القسم من أجل 

أن نلقيه أمام فرق التحقيق التي تنتظرنا عى 
الحواجز؟

هل يجب علينا الذهاب إىل املعتقلني يف 
زنزاناتهم واملشاركة يف تعذيبهم، ألنهم أزعجوا 

جيش ومخابرات األسد، وعرقلوا اهتامهم 
بصنع الراميل املتفجرة وإعادة هندسة الوطن؟

هل نحمل معنا صور قاسم سلياين ونطلب 
شفاعة امليليشيات اإليرانية يف مراكزها 

املنترشة عى الرتاب السوري، رغم أنها ال تزال 
غاضبة علينا بسبب مقتل الحسني قبل 1400 

عام؟
هل نحمل ما لدينا من قروش كسبناها يف 

تغريبتنا ونعطيها لحواجز "الفرقة الرابعة" 
كأتعاب لـ"الرتفيق" إليصالنا إىل بيوتنا املدمرة، 

وهل نتعلم صناعة "الكبتاجون" من أجل 
اإلسهام يف زيادة ثروتها التي تصب يف جيوب 

العائلة املنترصة علينا؟
ماذا يريد العامل منا نحن السوريني العائدين إىل 
قلعة الصمود والتصدي با رجعة، ماذا تريد منا 
األمم املتحدة بشأن قراراتها املوءودة، ماذا تريد 

منا الدمنارك واليمني املتطرف يف سائر أنحاء 
أوروبا؟

ماذا تريد منا القيادة الرتكية الحكيمة، سواء 
قيادة األنصار يف حزب "العدالة والتنمية"، أو 

قيادات اليسار واليمني املتطرف الزاحفة إىل 
منصة الحكم عى إيقاع التنكيل بالسوريني؟ 

ماذا يريد منا الشقيق لبنان، سواء القيادات 
الدينية املتعامية عن التنكيل بالسوريني، أو 

القيادة العونية التي تفتخر بهذا التنكيل وتشارك 
مع قيادة "حزب الله" يف األالعيب ليل نهار من 

أجل اختفاء السوريني وتحرير لبنان من كل 
إحساس بالتعاون أو التسامح!

وماذا تريد اململكة الهاشمية يف األردن من 
سكان "الزعرتي" ومن فقراء السوريني 
املهجرين غري تحميلهم مشكات الخلل 

االقتصادي، رغم املليارات التي جناها األردن 
وتركيا ولبنان من وجود السوريني القابعني 

يف املخيات تحت الرد والحر والعمل 
العبودي الشاق، باإلضافة إىل الحزن العميق 

الذي يكتسح النفوس عى ذويهم وبيوتهم 
يف غربتهم، التي ساقتهم إليها براميل األسد 

وميليشيات إيران و"داعش" اإلساميتني، 
وطائرات الرفيق السابق فادميري بوتني الذي 

كان يدرب قواته باملدنيني السوريني!
ماذا يريدون منا جميًعا غري الصمت وتسلّم 

مخصصاتنا من التحقيق والهتافات والشتائم؟
بعد اجتاع وزراء الدفاع الرويس والرتيك 

والسوري مبوسكو، يف 28 من كانون األول 
2022، أعلنت وزارات الخارجية الثاث أنها 

قد تلتقي يف الشهر الحايل، وقد يكون لقاء 
القادة خال وقت قريب بعده، وما علينا نحن 

السوريني إال أن نعّد أنفسنا للعودة إىل النظام 
الذي يعيد تأهيل أشداقه من أجل أن يبتلعنا.

ولكن قد يقرتح علينا النظام أال نرجع، كا قال 
عصام زهر الدين الذي وضع يده عى لحيته 

املخضبة بدماء السوريني، وهو يعلن نصيحته 
بعدم عودة الاجئني تحت طائلة التصفية 

املبارشة أو غري املبارشة.
يف هذه الحالة يجب علينا أن ندفع لـ"الفرقة 

الرابعة" إتاوات عن "البسطات" واملحال 
والرواتب الضئيلة التي نقتات بها ونحن نسكن 

هوامش املدن واالقتصادات املزدهرة، وقد 
يقرتح علينا قادة املخابرات الكتابة ألجهزتهم 

عن الدول الرجعية التي تؤوينا، وعن نشاطات 

الغرب واإلمريالية التي نعيش يف مدنها با 
انقطاع للاء أو الكهرباء، وبا صور لقادتها 

عى الجدران، وبا شعارات الخلود، وبا مناظر 
الجوع والحرمان، وبا مصانع "الكبتاجون"، 

وعلينا أن نبرّش الغرب بأن قوى املانعة منترصة 
شاء من شاء وأىب من أىب.

يف هذه الحالة، عى النظام أن يزّودنا بصور 
جاعية للخامنئي وبوتني وقاسم سلياين 

وبشار وماهر األسد وحسن نرص الله وبعض 
قادة األحزاب االشرتاكية أو القومية املتطرفة، 

الذين يجتمعون معهم وهم يعلنون حربهم عى 
الغرب أو الشيطان األكر كا يردد خامنئي 

وبوتني.
نحتاج تلك الصور من أجل أن نلصقها خلسة يف 

محطات الحافات و"املرتو" والقطارات، وما 
عى العامل إال أن يتفرج عى صور هؤالء القادة 

الذين يبرّشون العامل باالنعطاف إىل الهاوية.
كيف ميكننا التكيف مع القرارات الجديدة التي 

ستعقب اإلعان األممي املنتظَر عن انتصار 
األسد؟

هل سنعود إىل الباد املخربة التي كانت بادنا، 
أم نبقى يف مهاجرنا من أجل متويل النظام 

وإعانته عى إعادة ترميم ما خرسه من صواريخ 
وقنابل، ومن فروع مخابرات ومن أجهزة تعذيب 

وغازات كياوية، ونسدد ديونه التي استعان 
بها لتهجرينا؟

يتفق األتراك والروس واإليرانيون واإلماراتيون 
عى إعادة الرشعية لنظام األسد واللقاء معه 

وهو يحمل علم الباد التي يكرر دامئًا أنه ممثلها 
يف األمم املتحدة، وأنه حامل لوائها يف املحافل 

الدولية، يتفقون عى تجاهلنا نحن السوريني 
وعى اإلمعان باستبعادنا، ولكنهم قد يحتاجون 
إىل جرائم أشد بشاعة من جرائم األسد من أجل 

إعادتنا إىل جحيمه!



 تركيا والنظام السوري..

التطبيع
على نـار حــامية

عنب بلدي
ملف العدد  568  

األحد 08 كانون الثاني 2023

إعداد:
حسام المحمود

خالد الجرعتلي
محمد فنصة

"ال يوجـد زعـل أو خصومـة دامئة يف السياسـة"، عـى هدى هـذه الجملـة التي قالهـا الرئيس 
الـرتيك، رجـب طيب أردوغـان، تعبريًا عـن إمكانية لقائه رئيس النظام السـوري، بشـار األسـد، 
مسـتقبًا، تسـري عجلـة التقـارب الـرتيك مـع النظـام مبباركـة روسـية، حاملـة ترصيحـات 
شـبه يوميـة عـى لسـان املسـؤولني األتـراك، إىل جانب حالـة نشـاط سـيايس ماراثونية، عى 
مسـتويات وزاريـة، ولقـاءات عى مسـتوى أجهزة املخابـرات يف الغـرف املغلقة، بغيـة التوصل 

إىل لقـاء يجمـع أردوغان باألسـد. 
وبعـد خصومـة بـدأت بدعـم الحـراك الشـعبي، واسـتقبال مايـني الاجئـني السـوريني عـى 
أراضيهـا منـذ بدايـة الثورة عـام 2011، تسـري تركيـا اليوم نحـو التقارب مـع النظام السـوري 
بخطـى أثقلتهـا ملفـات تراكمـت عى مـدار أكرث من عقـد زمني تغـرّيت خاله معطيـات الثورة، 
وأوضـاع كل األطـراف املعنيـة بامللـف السـوري، التي تسـعى ملعالجة مشـكاتها الداخليـة أيًضا. 
عنـب بلـدي تناقش يف هـذا امللف صـورة التقـارب املحتمـل وأبعاد تأثـريه، وامللفـات التي ميكن 
أن ترسـم حـدوده، والفائـدة التـي تنشـدها منـه األطـراف املنخرطـة يف هـذا امللـف، إىل جانب 

موقـف أمريـيك أكـرث تفصيًا مـن الخطـوة الرتكية. 
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العراقيل وسقف التوقعات 
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منـذ منتصف عـام 2022، تسـارعت الجهـود الرتكية لتحقيـق تقارب مـع النظام 
اسـتخباراتها  ومديـري  الجانبـني  دفـاع  وزيـري  لقـاء  إىل  وصـواًل  السـوري، 

بوسـاطة روسـية يف موسـكو، يف 28 مـن كانـون األول. 
مامـح التقارب هذه حملت تسـاؤالت حـول احتالية انعكاسـه ميدانًيا، خصوًصا 
يف الشـال السـوري الـذي يعتـر منطقـة نفوذ تـريك تدعـم فيه أنقـرة فصائل 
عسـكرية معارضـة للنظـام، ضمن تشـكيل "الجيـش الوطنـي السـوري"، بينا 
ترتكـز سـيطرة "قـوات سـوريا الدميقراطية" )قسـد( وقـوات النظـام يف منبج 

وتـل رفعت وعـني العـرب، يف ريفـي محافظة حلـب الشـايل والرشقي.
الباحـث والصحفـي الـرتيك ليفينت كال، اسـتبعد خـال حديث إىل عنـب بلدي، 
تأثـر الجغرافيـا السـورية بالتقـارب السـيايس بـني تركيـا والنظـام، موضًحا أن 
املحادثـات الحاليـة قـد ال تُحـدث تغيـريًا يف املـدى املنظـور، وال سـيا يف ظـل 

الـرشوط املطروحـة مـن قبـل الطرفـني )تركيـا والنظام(. 
ويـرى كـال أن رشوط النظـام وملف "قسـد" قـد يعوقـان التوصل إىل تسـوية 
بـني الطرفـني، عى الرغـم من إجـراء املباحثات حالًيا بهذا الشـأن، بينـا ال يعتر 
النظـام هـذا امللف أولويـة، إذ يرى يف هـذه املجموعات "خصًا قابـًا للتفاوض".

كـا يجـر الوجـود األمريـيك يف املنطقـة النظـام عـى التفـاوض مع "قسـد" 
التـي تضـم مجموعـات كرديـة تثـري مخـاوف تركيا.

"ميكننـا التحـدث عن تغيـري حقيقي يف املعطيـات إذا كانـت رشوط تركيا وحدها 
موضـع تسـاؤل، لكـن يف ظـل املحادثـات الثاثيـة أو اجتـاع األسـد وأردوغان، 
فـإن جميـع األطـراف ال متلك القـدرة عى حـل القضايا األساسـية يف سـوريا"، 

أضـاف كال.  

السـفري األمريـي السـابق لـدى سـوريا، 
روبـرت فـورد، وعـر مقال لـه يف جريدة 
إمكانيـة  اسـتبعد  األوسـط"،  "الـرشق 
امليـداين،  اإلطـار  يف  تغيـري  حـدوث 
خصوًصـا يف مناطق نفوذ "قسـد"، مبيًنا 
أن األمريكيـني لـن يرحـوا أماكنهـم، ما مل 
تطلـب منهـم املجموعات الكرديـة املغادرة، 
وال سـياًم أن حزب "االتحـاد الدميقراطي" 
)يشـّكل عـاًمد "قسـد"( اسـتطاع تحقيق 
تـوازن بني واشـنطن مـن جهة، ودمشـق 
وموسـكو من جهـة أخرى، لـردع أي عملية 
تركية واسـعة النطـاق تسـتهدف املنطقة.

وتلـّوح أنقـرة بشـكل متكرر بشـن عملية 
برية شـاًمل رشقي سـوريا إلبعـاد "تهديد 
أيًضـا  يقابَـل  قسـد" عـن حدودهـا، مـا 
برفـض أمريي ومحـاوالت روسـية لثني 

أنقـرة عـن موقفها. 
الـرتيك  الشـأن  يف  املختـص  الباحـث 
انعـكاس  أيًضـا  اسـتبعد  الحـاج،  سـعيد 
حالـة التقـارب بـني النظـام وتركيـا عى 
الصعيـد امليـداين خالل املسـتقبل القريب، 
القـوات  انتشـار  مناطـق  يف  خصوًصـا 

الرتكيـة، شـاًميل سـوريا.
ويف الوقـت نفسـه، لفـت الحـاج خـالل 
حديث لعنـب بلـدي، إىل تغيـريات ممكنة 
يف انتشـار النظـام شـاًميل البـالد، نظرًا 
موسـكو  قدمتهـا  التـي  املقرتحـات  إىل 
قواتـه  نـرش  إمكانيـة  حـول  سـابًقا 
العسـكرية بديـاًل مـن "قسـد" يف ريفي 
حلـب الشـاًميل والرشقـي، مـع اسـتبعاد 
تخـّي تركيـا عـن املكاسـب التـي حققتها 
يف اسـرتاتيجيتها لـ"مكافحـة اإلرهـاب" 

بهـذه السـهولة، بحسـب الحـاج.
ويف مقـال رأي منشـور بصحيفة "الرشق 
السـفري  أوضـح  أيـام،  قبـل  األوسـط"، 
الرتيك السـابق يف دمشـق، عمـر أنهون، 
أن الـرصاع السـوري يف 2022، انتقل إىل 
"مرحلـة جديـدة" بالنسـبة للعالقات بني 

وأنقرة. دمشـق 
كـاًم وصـف االجتـاًمع الـوزاري الثـاليث 

يف موسـكو بأنـه "بداية عمليـة صعبة"، 
وجـاء نتيجـة مشـكالت كثـرية تراكمـت 

عـى مـدى 11 عاًمـا مضـت.
سـعيد الحاج قـال لعنـب بلـدي، إن "لقاء 
موسـكو" يعكس حقيقـة أن تركيا والنظام 
عـى  بالجلـوس  مشـكلة  لديهـاًم  ليسـت 
الطاولـة، لكـن املـؤرشات تدل عـى اتخاذ 

الطرفـني "جانبًـا عمليًـا" يف التقارب.
وسـبق أن قـال وزيـر الخارجيـة الرتيك، 
مولـود جاويش أوغلـو، يف 31 من كانون 
بـني  ثالثيًـا  اجتاًمًعـا  إن   ،2022 األول 
وزراء خارجيـة تركيـا وروسـيا وسـوريا، 
قد يُعقـد يف موسـكو، أو يف دولـة ثالثة، 
دون  الحـايل،  الثـاين  كانـون  منتصـف 
أن يحـدد اسـم الدولـة، بحسـب مـا نقلته 
صحيفـة "Hurriyrt" الرتكيـة، لكنـه عاد 
أن  الثـاين،  كانـون  مـن   3 يف  وأوضـح، 
موسـكو تقدمـت باقـرتاح لتحديـد موعد، 
وتركيا ليسـت جاهـزة يف هـذه التواريخ، 
إذ لـن تكـون االجتاًمعـات ملـرة واحـدة أو 
ليوم واحـد، الفتًا إىل أن هناك اسـتعدادات 
يتعـنّي القيـام بهـا حتـى اجتـاًمع وزراء 

الخارجيـة.

مصلحة تركية وروسيا بحاجة إلى 
"نائب"

الباحـث والصحفي الـرتيك ليفينت كاًمل، 
اعتـر الجهود الروسـية إلحـالل وفاق بني 
تركيـا والنظـام، انعكاًسـا لعجلة روسـية 
وحاجة إىل طـرف ميأ الفراغ يف سـوريا 
الـذي خلقـه غزوهـا ألوكرانيا، مشـريًا يف 
الوقـت نفسـه إىل أن أنقرة ليسـت مبوقف 
بسـبب  اإلطـار،  هـذا  يف  للغايـة  فعـال 

نفوذهـا يف شـاًميل البالد. 
ولي يتسـع النفـوذ الرتيك يف سـوريا ال 
بـد مـن الحـوار مع دمشـق، رغـم أن هذه 
الخطة ليسـت عمليـة متاًما، فرغـم تقارب 
تركيـا وروسـيا حاليًا، ال ميكـن أن تتجاهل 
أنقـرة أن موسـكو كانت "عـدًوا" يف وقت 

كاًمل.  وفـق  ما، 

"أيـام  مركـز  يف  األكادميـي  الباحـث 
للدراسـات" حسـن الشـاغل، قـال لعنـب 
بلـدي، إن الدفـع الـرويس لتطبيـع تركيـا 
عالقاتهـا مـع النظـام، يصـب يف خدمـة 
املصالـح االقتصاديـة الرتكيـة، إذ وضعت 
موسـكو مليـارات الـدوالرات يف البنـوك 
الرتكيـة لبنـاء محطـة للطاقـة النووية، ما 

أسـهم باسـتقرار اللـرية نسـبيًا.
 كـاًم أتاحـت روسـيا لرتكيـا دفـع ربـع 
بالروبـل  الطبيعـي  الغـاز  مسـتحقات 
الـرويس لتخفيـف الضغط عـن احتياطي 
الـدوالر يف الخزينـة، مع السـاًمح بتأجيل 
دفع املسـتحقات املرتتبـة عليها مـن الغاز 

إىل مـا بعـد االنتخابـات.

واشنطن ال تدعم وتتحرك على األرض 
 تحدثـت عنـب بلـدي إىل وزارة الخارجية 
إلكرتونيـة،  مراسـلة  عـر  األمريكيـة، 
لالستفسـار حـول املوقـف الرسـمي مـن 
والنظـام  تركيـا  بـني  املحتمـل  التقـارب 
رّدهـا  الخارجيـة يف  دعـت  إذ  السـوري، 
الـدول التي تفكـر يف التطبيع مـع "نظام 
األسـد" للنظر بعنايـة إىل الفظائع املرّوعة 
التـي ارتكبهـا ضد الشـعب السـوري عى 
مـدار العقـد املـايض، إىل جانـب جهـود 
النظـام لحرمـان جـزء كبري مـن البالد من 
الوصول إىل املسـاعدات اإلنسـانية واألمن. 
كـاًم شـددت الخارجيـة عـى عـدم دعمها 
جهـود التطبيع، أو إعـادة تأهيل "الدكتاتور 
الوحـي بشـار األسـد"، موضحـة أنها لن 
ترتقـي بعالقاتهـا الدبلوماسـية معـه، وال 

تدعم تطبيع الـدول األخـرى عالقاتها معه. 
رفـع  عـدم  عـى  الخارجيـة  وركّـزت 
العقوبـات عن النظـام السـوري، أو تغيري 
املوقـف األمريـي املعارض إلعـادة إعاًمر 
سـوريا، ما مل يجـِر إحراز تقـدم ال رجوع 

فيـه نحـو الحل السـيايس. 
التقـدم  أن  املتحـدة  الواليـات  وتعتـر 
رشط  فيـه،  رجعـة  ال  الـذي  السـيايس 
اإلعـاًمر،  إلعـادة  وحيـوي  رضوري 
موضحـة عـر خارجيتهـا أنهـا مل تشـهد 

الجانـب.  هـذا  يف  تقدًمـا 
وحـول الخطـوات التـي ميكـن أن تتخذها 
مـع  التطبيـع  جـاًمع  لكبـح  واشـنطن 
النظـام، فالخارجيـة األمريكيـة تـرى يف 
قانـون "قيـرص" أداة مهمـة للضغـط من 
أجـل مسـاءلة "نظـام األسـد"، وال سـياًم 
فيـاًم يتعلق بسـجله الفظيع مـن انتهاكات 
حقـوق اإلنسـان التي يتعرض لها الشـعب 
وفيـاًم يتعلـق مبحاولـة رسـم تحالفـات 
جديـدة مسـتقباًل وتأثريهـا عـى شـاًمل 
الخارجيـة  شـددت  سـوريا،  رشقـي 
األمريكيـة عـى أن الغـرض مـن وجودها 
يف سـوريا، متكـني الحملـة ضـد تنظيـم 

"الدولـة اإلسـالمية"، التـي مل تنتـِه بعـد.
الباحـث يف مركـز "جسـور للدراسـات" 
تخفـي  أمريـكا  أن  يـرى  شـواخ،  أنـس 
"توجًسـا" من هـذا التقارب، وال سـياًم أنه 
مدفـوع بوسـاطة روسـية، وقـال شـواخ 
لعنب بلدي، إن تكثيف واشـنطن نشـاطها 
وتعزيـز وجودهـا شـاًمل رشقـي سـوريا 

يـدل عـى هـذا القلق.
الـدويل  التحالـف  قـوات  مؤخـرًا  وزادت 

يف  نشـاطها  املتحـدة  الواليـات  بقيـادة 
املنطقـة الرشقيـة مـن سـوريا، عـر رفع 
أعـداد الدوريات العسـكرية يف املنطقة إثر 

تخفيضهـا سـابًقا، بحسـب شـواخ.
كـاًم أن عـودة القـوات األمريكيـة وقـوات 
التحالف لالنتشـار مبحافظـة الرقة مؤرش 
أنهـا  خصوًصـا  أيًضـا،  اإلطـار  هـذا  يف 

انسـحبت منهـا منذ سـيطرة "قسـد" عى 
املحافظـة بدعم مـن التحالـف يف 2019، 
عى حسـاب تنظيـم "الدولة اإلسـالمية". 
ويف منتصـف كانـون األول 2022، نقـل 
موقـع "باس نيـوز" الكردي، عـن مصدر 
ه، أن التحالف  مطلـع يف "قسـد" مل يسـمِّ
عسـكرية  قاعـدة  بنـاء  بصـدد  الـدويل 
جديـدة لـه عى ضفـاف نهـر "الفـرات" 

يف مدينـة الرقـة. 
والغرض مـن القاعدة، وفق املصدر، "تسـيري 
دوريـات مشـرتكة مع )قسـد( عـى الطريق 
الواصـل بـني الحسـكة والرقـة وطريـق تل 

املنطقة". أوضـاع  ملراقبـة  أبيض، 
واعتـر ليفينت كـاًمل أن املوقـف األمريي 
لـن يُتخـذ بوضـوح إال بنـاء عـى تحركات 
"قسـد" املقبلـة، فتصالحهـا املحتمـل مـع 
النظـام رمبـا يضعف املوقـف األمريي يف 
املنطقة نسـبيًا، دون أن يؤثـر عليه بالكامل. 
هـذا  يف  يـرى  الحـاج  سـعيد  الباحـث 
الصـدد أن العالقة بـني النظـام وتركيا قد 
ال تحمل مـؤرشات مهمة بالنسـبة ألمريكا، 
لكـن ما يهـم األخرية هـو أن التقـارب بني 
الطرفـني مؤرش عـى عمق العالقـات بني 
أنقـرة وموسـكو، مـا قـد يشـّكل مصـدر 
قلـق لأمريكيـني بصـورة تدفعهـم لتبّني 

موقـف أكـر وضوًحا.

تقارب سياسي.. 
الميدان متأثر؟ 

االستقرار في سوريا والمنطقة 
ال يمكن تحقيقه إال عبر عملية 

سياسية تمّثل إرادة جميع 
السوريين، ونحن ملتزمون 

بالعمل مع الحلفاء والشركاء 
واألمم المتحدة لضمان بقاء حل 

سياسي دائم في المتناول.

مصدر في الخارجية األمريكية 

ملتزمون بالحفاظ على وجودنا 
المحدود شمال شرقي سوريا، 

كجزء من استراتيجية شاملة 
لهزيمة )داعش( و)القاعدة( 

بالعمل مع ومن خالل )قوات 
سوريا الديمقراطية( والشركاء 

المحليين اآلخرين

مصدر في الخارجية األمريكية 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فالديمير بوتين
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الشمال.. هل يدفع الثمن
قوبل اللقـاء الوزاري الثاليث يف موسـكو 
مبظاهـرات ضمـن عـدة نقـاط يف مـدن 
تنديـًدا  سـوريا،  غـريب  شـاًمل  وبلـدات 
بالترصيحـات الرتكيـة حـول التقـارب مع 
النظـام، وتأكيًدا عـى اسـتمرارية الثورة.

وجـاءت املظاهـرات تلبية لدعـوات أطلقها 
بعنـوان  محليـة  وصفحـات  ناشـطون 
"منوت وال نصالح األسـد"، وأعـاد خاللها 
املتظاهـرون التذكـري بانتهـاكات النظـام 
عـى مـدار أكـر من عقـد من الزمـن، من 

واعتقال.  وتهجـري  قتـل 
وتتمحـور مخـاوف األهـايل يف الشـاًمل 
السـوري حـول تأثـر املنطقـة ذات النفوذ 
الـرتيك باتفاقيات مسـتقبلية أو تسـويات 
محتملة بـني النظام وأنقـرة، كإزالة تهديد 

"قسـد"، وإعـادة الالجئني السـوريني.
ومل تكـن هـذه املـرة الوحيـدة التـي عـّر 
فيها الشـاًمل عـن رفضـه فكـرة التقارب، 
إذ خرجـت هناك مظاهـرات، يف 12 من آب 
2022، رفًضـا للمصالحة مـع النظام، بعد 
يـوم عـى ترصيحـات أدىل بهـا جاويش 
أوغلـو تتعلـق بالسـعي للمصالحـة بـني 

واملعارضة. النظـام 
وتتابعـت حينهـا بيانات قيادات عسـكرية 
فكـرة  رفضـت  املعارضـة  فصائـل  يف 

املصالحـة.
وبحسـب اسـتطالع رأي أجرته عنب بلدي 
عـر موقعهـا اإللكـرتوين، ومنصاتها يف 
وسـائل التواصـل االجتاًمعـي، ملعرفة رأي 
النـاس باحتاًمليـة انعـكاس تقـارب تركيا 
مـع النظام عـى مناطـق نفـوذ املعارضة 
يف شـاًمل غريب سـوريا، يـرى %82 من 
املشـاركني عـر املوقع اإللكـرتوين، ونحو 
%66 مـن املشـاركني عـر "فيـس بوك"، 
أن للتقـارب تأثـريه عـى الشـاًمل، بينـاًم 
املوقـع  عـر  صّوتـوا  ممـن   18% يـرى 
اإللكـرتوين، ونحـو %33 ممـن صّوتـوا 
عـر "فيـس بـوك"، أن تقـارب الجانبـني 
نفـوذ  مناطـق  عـى  تأثـريًا  يحمـل  لـن 

سـوريا.  شـاًميل  املعارضة 
مـع  العالقـات  إلعـادة  النظـام  ويطالـب 
األرايض  مـن  األخـرية  بانسـحاب  تركيـا 

لفصائـل  دعمهـا  وإيقـاف  السـورية، 
املعارضـة.

 29 الـرتيك، يف  الخارجيـة  وأكـد وزيـر 
من كانـون األول 2022، نية بالده تسـليم 
يحصـل  عندمـا  لسـوريا  األرايض  هـذه 
يشء  كل  ويسـري  سـيايس  "اسـتقرار 
بشـكل جيد يف البـالد"، لكـن حاليًا توجد 
السـيطرة  منظـاًمت "إرهابيـة" ال ميكـن 

عليهـا، عـى حـد تعبريه. 
الحـايل،  الثـاين  كانـون  مـن   3 ويف 
املعارضـة  قـادة  أوغلـو  التقـى جاويـش 
السياسـية املتمثلة بـ"االئتـالف الوطني"، 
املؤقتـة"، و"هيئة  السـورية  و"الحكومـة 
التفـاوض السـورية"، مؤكـًدا دعـم بالده 
للمعارضة والشـعب السـوري، وفًقا لقرار 

األمـن "2254". مجلـس 
وبشـكل مشـابه، أجـرى الوزيـر الرتيك، 
يف 24 مـن آب 2022، لقـاء ماًمثـاًل مـع 
مـن  أقـل  بعـد  أيًضـا،  املعارضـة  قـادة 
يف  خرجـت  مظاهـرات  عـى  أسـبوعني 
رًدا عـى حديثـه حـول رضورة  الشـاًمل 

واملعارضـة.   النظـام  بـني  املصالحـة 
ويف تسـجيل مصـّور، يف 2 مـن كانـون 
"لـن  عنـوان  تحـت  الحـايل،  الثـاين 
نصالـح"، رفـض القائـد العـام لـ"هيئـة 
تحريـر الشـام"، "أبـو محمـد الجوالين" 
املصالحـة، وتوّعد بإسـقاط النظـام وبناء 
املباحثـات  معتـرًا  جديـد،  مـن  دمشـق 
الـرويس  وحليفـه  النظـام  مـع  الرتكيـة 
الثـورة  "انحرافًـا خطـريًا ميـس أهـداف 

السـورية". 
مـن جانبه، أكـد رئيس "االئتـالف الوطني 
كلمـة  يف  املسـلط،  سـامل  السـوري"، 
الخارجيـة  وزيـر  لقائـه  بعـد  مصـّورة 
الـرتيك، يف 4 مـن كانون الثـاين الحايل، 
متسـك قـوى الثـورة واملعارضـة مببادئ 
الثـورة، ورضورة تركيـز الجهـود لتحقيق 
االنتقال السـيايس وفق القـرارات الدولية، 
كـاًم حـّذر مـن الخـداع املتواصـل الـذي 
ومواصلـة  للماًمطلـة  النظـام  ميارسـه 

انتهاكاتـه بحـق السـوريني.

المعابر.. ورقة تركية 
أن  السـورية  املعارضـة  أوسـاط  تخـى 
يأخـذ مسـار التطبيع بـني تركيـا والنظام 
منحـى تصاعديًا خـالل 2023، وأن يكون 
فتـح الطـرق الدوليـة واملعابـر الداخليـة 
أوىل  الرتكيـة  البضائـع  حركـة  أمـام 
عالمـات التطبيـع بـني الجانبـني، وهو ما 
ينشـده النظـام يف ظل األزمـة االقتصادية 
الخانقـة التـي متر بهـا مناطق سـيطرته.

الثـاليث،  الـوزاري  اللقـاء  وعـى خلفيـة 
مـن  املقربـة  "الوطـن"  صحيفـة  قالـت 
النظـام، إن توافًقـا جـرى عـى انسـحاب 
تركيا من الشـاًمل السـوري، وبحـث تنفيذ 
اتفـاق عـام 2020 بـني روسـيا وتركيـا، 

."M4" حـول افتتـاح الطريـق الـدويل
ويف 2 مـن كانـون الثـاين الحـايل، نقـل 
آي" عـن مصـدر  إيسـت  موقـع "ميـدل 
تـريك وصفـه بـ”املطلع”، دون تسـميته، 
أن اللقـاء يف موسـكو مل يسـفر عـن أي 

قـرارات أو اتفاقـات. 
وسـبق للفصائـل أن جهـزت معـر "أبـو 
بريـف  البـاب  مدينـة  قـرب  الزنديـن" 
مـن   20 يف  لالفتتـاح  الشـاًميل  حلـب 
مبـارش،  تـريك  بـإرشاف   ،2022 أيلـول 
فصيـل  إىل  عليـه  السـيطرة  وتحولـت 
"فرقة السـلطان مـراد" املعـروف بتبعيته 
الرتكية، عى حسـاب "الفيلـق الثالث" يف 
"الجيـش الوطنـي" )تدعمه تركيـا أيًضا( 
خـالل معـارك ترشيـن األول 2022 مـع 

"هيئـة تحريـر الشـام".
الباحـث األكادميي حسـن الشـاغل، يرى 
األكـر  املسـتفيد  السـوري  النظـام  أن 
قـد  مـا   ،"4M" طريـق  فتـح  أُعيـد  إذا 
يتيـح حصولـه عـى مـواد يحتـاج إليها 
التجـارة  حركـة  وإنعـاش  تركيـا،  مـن 
واالسـترياد والتصديـر بالنسـبة للنظـام 
حتـى  الطريـق  ميتـد  إذ  العـراق،  مـع 
معـر "اليعربيـة" الواقـع عـى الحدود 

العراقيـة. السـورية- 
الشـام"  "تحريـر  هيّـأت  جانبهـا،  مـن 
معـر   ،2022 أيلـول  خـالل  إدلـب،  يف 
الرشقـي،  إدلـب  ريـف  يف  "رساقـب" 
وأزالـت الحواجـز، وهيمنـت بشـكل كامل 
عى "نقـاط الرباط" يف خطـوط التاًمس 
مـع النظـام عـى جانبـي املعـر بعدمـا 
أبعـدت "فيلـق الشـام"، واسـتقبل املعر 
املسـاعدات  قوافـل  مـن  عـدًدا  بالفعـل 
"عـر  آليـة  وفـق  القادمـة  اإلنسـانية 
الخطـوط" مـن مناطـق سـيطرة النظـام 
خـالل العـام 2022، دون أي تغيـري منـذ 

ذلـك الوقـت. 

عودة الالجئين.. بانتظار "العفو"
ذكـرت صحيفـة "خـر تـورك" الرتكيـة، 
أن   ،2022 األول  كانـون  مـن   29 يف 
موسـكو  يف  الثـاليث  الـوزاري  اللقـاء 
ناقـش مقرتًحـا روسـيًا لتطبيـق التجربة 
اللبنانيـة أو األردنيـة فيـاًم يتعلـق مبلـف 
عـودة الالجئـني، عـى أن تبدأ اعتبـاًرا من 
شـباط املقبـل، لكـن النظـام طلـب املزيد 

مـن الوقـت.
ويعتـر ملـف الالجئني من أبـرز "أوراق" 
السـتقطاب  املختلفـة  الرتكيـة  األحـزاب 
الشـارع الرتيك قبـل االنتخابات الرئاسـية 

املقـررة منتصـف العـام الحايل. 
ومنـذ أيـار 2022، أعلن الرئيـس الرتيك، 
رجـب طيـب أردوغـان، اتجـاه حكومتـه 
بشـكل  سـوري  الجـئ  مليـون  إلعـادة 

بالدهـم.  إىل  "طوعـي" 
األول  ترشيـن  يف  تبعتـه،  اإلعـالن  هـذا 
مـن العـام نفسـه، ترصيحـات للمتحـدث 
باسـم الرئاسـة الرتكيـة، إبراهيـم قالـن، 
شـدد خاللهـا عـى عـدم ثقـة الالجئـني 
والسـوريني  أراضيهـا،  عـى  السـوريني 
الشـاًمل،  يف مناطـق وجـود قواتهـا يف 
بالنظـام، مؤكـًدا أنهـم محقـون يف ذلك.

الصحفيـة الرتكيـة إرساء أوزتورك، رفضت 
عـر مراسـلة إلكرتونيـة مـع عنـب بلدي، 
مقارنـة عـودة الالجئـني السـوريني مـن 
تركيـا بالتجربة اللبنانيـة أو األردنية، كون 
املعيـي  والظـرف  أقـل،  هنـاك  األعـداد 
أن  موضحـة  تركيـا،  يف  عنـه  مختلـف 
العـودة مـن تركيـا قـد تكـون "أصعـب 

قليـاًل". 
مزيـًدا  النظـام  طلـب  أوزتـورك  وعـزت 
مـن الوقـت لقبـول عـودة الالجئـني مـن 
تركيـا لـ"إعـداد مرسـوم عفـو عـام عـن 

العائديـن".
وبحسـب الصحفيـة الرتكية، فأنقـرة تعلم 
"العفـو"  يلتـزم مبراسـيم  النظـام مل  أن 
السـابقة التـي أصدرها، لكـن النظام يدرك 
عـدم إمكانية اسـتغالل أو انتهـاك أي قرار 
"عفـو" مقبـل، إذا حصـل بضاًمنـة تركية 

وروسية.
لـ"الشـبكة  السـنوي  التقريـر  وبحسـب 
كل  فـإن  اإلنسـان"،  لحقـوق  السـورية 
 7351 عـن  أفرجـت  "العفـو"  مراسـيم 
معتقـاًل، ومـا زال لدى النظـام قرابة 135 

ألًفـا و253 معتقـاًل مختفيًـا قـرًسا.
ويف آب 2022، نـرشت صحيفـة "تركيا" 
باتخـاذ  أنقـرة  لرغبـة  تطـرّق  تقريـرًا 
مـدن حمـص، ودمشـق، وحلـب، مناطـق 
تجريبيـة لعودة "آمنـة وطوعية" لالجئني 
السـوريني يف املرحلة األوىل، مـع إمكانية 

توسـيع املناطق، وضاًمن سـالمة الالجئني 
حقوقهـم  ومنحهـم  ممتلكاتهـم،  وإعـادة 

. لشخصية ا
الترصيحـات التـي تدفـع باتجـاه تطبيـع 
أيًضـا  رافقتهـا  النظـام  مـع  العالقـات 
وزيـرا  مؤخـرًا  أطلقهـا  "تطمينـات" 
الخارجيـة والدفـاع الرتكيـان، مضمونهـا 
تركيـا  يف  السـوريني  تعريـض  عـدم 
وشـاًميل سـوريا ألي انتهـاك أو إيقاعهـم 

مـأزق.  أي  يف 

إنهاء ملف "قسد".. مصلحة مشتركة
بالتزامـن مـع عمليتها الجويـة التي حملت 
مـن   20 يف  السـيف"،  "املخلـب-  اسـم 
ترشيـن الثـاين 2022، مسـتهدفة مواقع 
ضمـن نفوذ "قسـد"، تهـدد تركيا بشـكل 
متواصـل بشـن عمليـة بريـة يف املنطقـة 

 . تها ا ذ
الـرتيك  التلويـح  "جّديـة"  مـن  وزاد 
بالعمل العسـكري، اتهام أنقرة لـ"قسـد" 
"العـاًمل  لحـزب  امتـداًدا  )تعترهـا 
تركيـا(،  يف  املحظـور  الكردسـتاين" 
حـي  رضب  تفجـري  خلـف  بالوقـوف 
االسـتقالل مبدينـة اسـطنبول، يف 13 من 
ترشيـن الثـاين 2022، األمـر الـذي نفته 

األخـرية.
أوزتـورك،  إرساء  الرتكيـة  الصحفيـة 
أوضحـت أن التعامـل مـع ملـف "قسـد" 
سـيقرّب النظـام مـن حقـول النفـط التي 
توافـق  فـإن  وبالتـايل  عليهـا،  تسـيطر 
النظـام مـع تركيـا والتوصـل إىل تسـوية 
مـع املعارضة، سـيمنح النظام دعـاًًم تركيًا 

لسـيطرته عـى مناطـق "قسـد".
ويأيت "التحـول الرتيك"، وفـق أوزتورك، 
بعدمـا تبيّنـت أنقـرة أن الدعـم األمريـي 
لـ"قسـد" لـن ينتهـي، ولـذا تريـد وضع 
تحالـف  بإنشـاء  تتلخـص  اسـرتاتيجية 
لطـرد "قسـد" من شـاًمل رشقي سـوريا.

وتشـجع موسـكو منـذ سـنوات التطبيـع 
الـرتيك- السـوري عـى أسـاس اتفاقيـة 
"أضنـة" بـني البلديـن لعـام 1998، مبـا 
"اإلرهابيـني"  مبطـاردة  لرتكيـا  يسـمح 
يف سـوريا مـع الحفـاظ عـى "السـيادة 
العمليـة  عـن  بديـل  كحـل  السـورية"، 

الرتكيـة.
وكان وزير الدفاع الـرتيك، خلويص أكار، 
أعلـن، يف 4 مـن كانـون الثـاين الحـايل، 
إمكانيـة تسـيري دوريـات تركية- روسـية 
خطـوة  يف  سـوريا،  شـاًميل  مشـرتكة، 
فرّستهـا أوزتـورك كبدايـة إلنشـاء تعاون 
اسـرتاتيجي متعـدد األطراف بـني القوات 

والروسـية. والسـورية  الرتكية 

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في موسكو للمشاركة في اللقاء الوزاري الثالثي مع روسيا والنظام السوري- 28 كانون األول 2022 )وزارة الدفاع التركية(

ملفات شائكة

)AFP( 2010 - الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار األسد في اسطنبول
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يتعـدى ملـف التقـارب الرتيك مـع النظـام الجانبني، 
وصـواًل إىل األطـراف املعنيـة بامللف السـوري، والتي 

تتابـع عن كثـب تطـورات امللف.
وإىل جانـب النظـام التـّواق لفـك عزلتـه، والحكومـة 
الرتكيـة التـي انتزعـت ملفـي الالجئـني والتطبيع مع 
النظـام مـن أنياب األحـزاب الرتكيـة املعارضـة، هناك 
أيًضـا وسـيط رويس يلعب منذ سـنوات دور "الحليف 
ميكـن  ال  إيـراين  دور  جانـب  إىل  للنظـام،  املنقـذ" 
تجاهلـه يف سـوريا، وال سـياًم يف ظـل الحديـث عـن 
تعزيـز حضـور تـريك محتمل هنـاك، بدفـع رويس. 
مصطفـى  اإليـراين  الشـأن  يف  املختـص  الباحـث 
النعيمـي، أوضـح لعنـب بلـدي أن سياسـة طهـران 
تقـوم عـى عدم وجـود دولـة أصـاًل يف سـوريا، مع 
هيمنتهـا عـى صناعة القـرار، لكنها يف الوقت نفسـه 
التـي  واالحتجاجـات  الداخليـة  مبشـكالتها  منشـغلة 

أشـهر.   منذ  تعيشـها 
وأضـاف النعيمـي أن إيـران تخى أي تقـارب تريك- 
سـوري مسـتقبي، وتحاول فرض وجودهـا يف امللف 
السـوري عـر ضغطهـا عـى النظـام، كاًم تـرى يف 
تركيـا املنافس األبرز يف سـوريا عى ضـوء التطورات 

الحاليـة، مـا يتعـارض قطًعا مـع مصالحها. 
وبالنسـبة آلفـاق التقـارب الرتيك مـع النظام، شـّكك 
الباحـث يف قـدرة النظام عـى تقديم ما يفيـد ألنقرة، 
قياًسـا  أيًضـا،  وكلمـة  دوًرا  إليـران  أن  اعتبـار  عـى 
عـى حالـة الجنـوب السـوري الـذي تعهدت روسـيا 
بـاإلرشاف عى تسـوياته، وحاًمية الراغبـني يف البقاء 
ضمـن مناطقهم، لكـن إيران تسـعى بشـكل متواصل 

هناك. للتوغـل 
ينتجهـا  قـد  التـي  األرضار  أن  النعيمـي  اعتـر  كـاًم 
تقـارب تركيـا مـع النظـام، تفـوق املكتسـبات الرتكية 
املحتملـة، وال سـياًم مع عدم ترحيـب أمريي أو دويل. 
السـيايس  النشـاط  وتـرية  تسـارع  أسـباب  وحـول 
والدبلومـايس بغيـة تتويجـه بالتقـارب، بـنّي الباحث 
يف املعهـد العـايل للدراسـات الدوليـة بجنيـف بـالل 
السـالمية لعنـب بلـدي، أن التقـارب مدفـوع بعاملني 
االتجـاه،  بهـذا  الـرويس  الضغـط  أولهـاًم  رئيسـني، 
الرئيـس الـرويس، فالدميـري بوتـني،  وتحديـًدا مـن 
الـرتيك،  الرئيـس  مـع  الشـخصية  عالقتـه  بسـبب 
فمعظـم ترصيحـات أردوغان بهذا الصـدد واالتصاالت 
مـن  العـودة  طائـرة  مـن  عـى  جـاءت  الجاريـة، 
موسـكو، أو بعـد اتصـال هاتفـي مـع بوتـني، وهـذا 

التزامـن ذو معنـى. 
والعامـل الثـاين اقـرتاب االنتخابـات ولعـب املعارضة 
عـى هـذا الوتـر، والحكومـة الرتكيـة معنية بسـحب 
امللـف مـن يـد املعارضـة، إىل جانـب وجـود عامـل 
غري مبـارش يتعلـق برتاجـع جـذوة الثورة السـورية، 
وتراجـع االهتاًمم الـدويل بامللف السـوري، وال سـياًم 
مـع الرتكيـز الحـايل عـى امللـف األوكـراين، وعـدم 
جـدوى مسـار "جنيـف" السـيايس، وتعطيـل عمـل 

اللجنـة الدسـتورية، وغريهـا من األسـباب التي حرّكت 
التقارب.  ريـاح  مجتمعـة 

أن  السـالمية  أكـد  املعنيـة،  األطـراف  فائـدة  وحـول 
املسـتفيد األول إضافـة للنظـام، هـاًم روسـيا وإيران، 
روسـيا  أن  كـاًم  النظـام،  بتعويـم  معنيـة  فموسـكو 
وإيـران معنيتـان بالتعـاون بـني تركيـا والنظـام، وال 
سـياًم يف رشق الفـرات، ملحاولة الضغط عـى الوجود 

األمريـي هنـاك. 
كـاًم اعتـر الباحث أن مسـتقبل التقارب بـني الجانبني 
غـري مثمر عـى املدى القريب لسـببني، أولهـاًم مرتبط 
معنـّي  غـري  فهـو  بالتقـارب،  فعـاًل  النظـام  برغبـة 
بالعمليـة يف ظـل وجـود الحكومـة الرتكيـة الحالية، 
رويس  بضغـط  املباحثـات  يف  حـارًضا  يكـون  وقـد 
مبـارش، لكنه معنـّي بالتعـاون األمني مـع تركيا، دون 
امللـف السـيايس، ألنـه يتطلـع إلمكانية حـدوث تغيري 
عـى املسـتوى السـيايس يف تركيـا، مـا قـد يسـهل 
التعامـل مـع أي حكومة ميكـن أن تحل محـل حكومة 

أردوغـان أو حـزب "العدالـة والتنمية". 
أمـا السـبب الثاين لعدم جـدوى التقـارب، فيتجى يف 
أن تركيـا تريـد من النظـام التعامل يف مسـألتني، هاًم 
عـودة الالجئني وتوفـري البيئة اآلمنـة لعودتهم، وملف 
رشق الفـرات، لكـن النظـام غري قـادر عى اسـتقبال 
الالجئـني، وال قـدرات اقتصاديـة لديـه بهـذا الصـدد، 

السـالمية. وفق 
 كـاًم أن الالجئـني أنفسـهم ال رغبـة لديهـم بالعـودة 
إىل مناطـق سـيطرة النظـام يف ظـل وجـود الرتكيبة 
األمنيـة الحاليـة، وانعكـس ذلـك بوضـوح يف لبنـان، 
فرغـم ضغـوط كبـرية مـن قبـل الحكومـة واألطراف 
اللبنانيـة والوضع االقتصادي املرتدي، مل يرجع سـوى 
مئـات السـوريني، مـا يعنـي أن الهـدف األول لرتكيـا 

صعـب املنـال أو التحقـق يف املـدى املنظور. 
وفيـاًم يتعلـق بإخراج "قسـد" من رشق الفـرات، فهذا 
األمـر جوابه ليـس فقط بيد أنقرة ودمشـق وموسـكو 
وطهـران، فهـو مرتبط أيًضـا، برأي الباحـث، بالوجود 
األمريـي يف هـذه املناطـق، وأمريـكا تتعامـل مـع 
املسـألة بتحفـظ واضـح، سـواء مـن حيـث وجودهـا 
عـى األرض، أو عـى مسـتوى الترصيحـات، ما يعني 
أن ال تقـارب مثمـر عى املـدى القريب، وإن اسـتمرت 
عـى  رويس  بضغـط  ذلـك  فسـيحدث  اللقـاءات، 

. لطرفني ا
وخـالل السـنوات القليلـة املاضيـة، اسـتعاد النظـام 
عالقاتـه ببعض الـدول العربيـة، كاإلمـارات واألردن، 
لكـن هـذه العالقـات خطـت يف مسـارين مختلفـني، 
إذ عـززت أبـو ظبـي عالقتهـا بالنظـام عـر افتتـاح 
سـفارتها يف دمشـق، عـام 2018، وتبـادل الزيارات، 
لبلـد عـريب  الخارجيـة  زياراتـه  أوىل  األسـد  ومنـح 
منـذ انـدالع الثـورة، إىل جانـب دعمـه عـى أكر من 

مسـتوى.

لثالثي )أستانة( مصلحة مشتركة في إخراج أمريكا من شرق الفرات، ولذلك فالتقارب ما الفائدة؟ وماذا بعد؟ 
المستقبلي يقّدم منفعة ثالثية، وخصوًصا إليران وروسيا، للضغط على الطرف 

األمريكي". 
د. بالل الساليمة 
باحث في معهد الدراسات الدولية بجنيف

أنقرة والنظام السوري في 2022

 وزير الخارجية التركي يكشف عن
 محادثة "قصيرة" مع نظيره السوري،

 على هامش اجتماع "حركة عدم
 االنحياز" عام 2021، في بلغراد

آب 11

 وزير الخارجية التركي: المصالحة بين
 المعارضة والنظام ضرورية الستقرار

 وسالم دائمين في سوريا

آب 16

 الرئيس التركي: هم تركيا ليس
 "هزيمة األسد"، بل الوصول إلى حل

 سياسي واتفاق بين المعارضة
 والنظام

آب 19

 وزير الخارجية السوري وضع عدة
 طلبات لتركيا كـ"مقدمة" إلعادة

 العالقات، وأكد نظيره التركي عدم
 وجود شروط مسبقة للحوار

 أردوغان عن األسد:
 بسببه وألجل

 موقفه، سوريا على
وشك االنقسام

آب 23

 لقاء ثالثي جمع وزراء دفاع
 تركيا وروسيا والنظام في

 موسكو

كانون األول 28
 أردوغان يعرض على بوتين
ا يضم بشار األسد  لقاء ثالثيً

15كانون األول
 أردوغان حول احتمالية لقائه باألسد:

 ال يوجد استياء أو خالف سياسي
ا إعادة النظر بالعالقات  أبدي، متوقعً

 بعد االنتخابات الرئاسية

تشرين الثاني 17
 نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو
 تدعم فكرة تنظيم اجتماع بين وزيري

 خارجية تركيا وسوريا، ومستعدة
 لتقديم الدعم إذا لزم األمر

أيلول 23

أيلول 16
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 اقتصاد

 قاطرجي..
 عائلة تتصّدر "حيتان المال" باعتماد من القصر الجمهوري

عنب بلدي - محمد فنصة

انترشت شـائعات احتجـاز رؤوس عائلـة قاطرجي، والتحفظ عـى رشكاتهم يف 
األشـهر املاضيـة، يف توقـع مصـري مشـابه لرامـي مخلـوف، لكن خـال اآلونة 
األخـرية، ظهـرت رشكات جديـدة للعائلـة، ومتـدد دورهـا يف القطـاع النفطـي 

الباد. داخـل 
وسـائل إعاميـة معارضـة، تناقلـت خـر اعتقـال حسـام قاطرجـي مـن قبـل 
مخابـرات النظـام السـوري خـال آب وأيلـول 2022، وقالـت إنه "يقبـع يف أحد 
املعتقـات األمنيـة"، باإلضافـة إىل "تعليـق أعالـه وتجميـد حسـاباته كافـة"، 

حتـى "انتهـاء" التحقيـق معـه بتهـم غـري معروفة.
باملقابـل، يف نهايـة أيلـول 2022، انتـرشت يف الصفحـات املحليـة عـى "فيس 
بـوك" إحدى الصـور لعضو مجلس الشـعب حسـام قاطرجـي، قيل إنهـا حديثة، 
كـا مل تعلـن أي مـن رشكات العائلة توقفها بشـكل رسـمي، وخصوًصـا تجارة 
نقـل النفـط مـن شـال رشقـي سـوريا، حيـث اسـتمرت الصهاريـج يف عملها 

اعتيادي. بشـكل 

ومـاًم أكـد متـدد نفـوذ العائلـة وتعزيـز 
حضورهـا عـى مسـتوى اقتصـاد البالد، 
إصـدار وزارة التجـارة الداخليـة وحاًميـة 
املسـتهلك يف حكومـة النظـام، يف كانون 
بالسـاًمح  يقـي  قـراًرا   ،2022 األول 
ببيـع  للعائلـة،  اململوكـة   "B.S" لرشكـة 
مـن  االقتصاديـة  للفعاليـات  املحروقـات 
مـاديت املـازوت والبنزين، بسـعر 5400 
الواحـد مـن مـادة  لليـرت  لـرية سـورية 
املـازوت، و4900 لـرية لليـرت الواحـد من 

مـادة البنزيـن.
وحصلـت عائلـة قاطرجي عـى ترخيص 
افتتـاح رشكـة أسـمنت "آفـاق" يف حلب، 
الرسـمية  الجريـدة  نرشتـه  مـا  وفـق 
خـالل كانـون األول 2022، واسـتحوذت 
والنقـل"  للتجـارة  "قاطرجـي  رشكـة 
الـركاب  لنقـل  حكومـي  مـرشوع  عـى 
والبضائـع  السـياحية  واملجموعـات 

واملـوايش. والحاويـات 

اعتماد من القصر الجمهوري
اعتمـد النظـام السـوري، خالل السـنوات 
املاضيـة بعـد بـدء الـرصاع، عى أسـاًمء 
ظهـرت "فجـأة" يف عـامل االقتصـاد، وال 
متلـك تاريًخـا يف العمـل االقتصـادي أو 
املايل، وتبـوأت مراكز وأنشـطة اقتصادية 

تعـد تاريخيًـا مـن مجـاالت نشـاط عائلة 
األسـد، بحسـب دراسـة ملركز "حرمون"، 
نهايـة أيـار 2022. وكان رامـي مخلـوف 
ابـن خـال رئيس النظام السـوري، بشـار 
األسـد، يديـر نشـاطات العائلـة، باعتباره 
رشيـًكا وخازنًـا ألعاًملهـا، وأدت التبدالت 
املوازيـة يف اقتصـاد الحـرب والعقوبـات 
الحـرب  أثريـاء  ظهـور  إىل  الخارجيـة 
الجـدد، مع بقايـا النخب القدميـة الفاعلة 
يف البـالد، لتشـكيل "واجهـات" للعائلة، 

الدراسـة. وفق 
الباحـث السـوري مبجـال اإلدارة املحليـة 
واالقتصـاد السـيايس يف مركـز "عمـران 
للدراسـات االسـرتاتيجية" أمين الدسوقي، 
عائلـة  نشـاط  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
قاطرجـي ومتددهـا هو عكس الشـائعات 
التـي انتـرشت قبـل فـرتة، عـر حصولها 
عـى امتيازات وتأسيسـها رشكات جديدة.

وفـرّس الباحـث الشـائعات بالتنافس بني 
أمـراء الحـرب، مبـا ميثّلونه مـن تحالفات 
وامتـدادات مـع مراكز قوى داخـل النظام 

السوري.
قاطرجـي  قـدرة  أن  الدسـوقي  وأضـاف 
السـوري،  االقتصـاد  يف  التمـدد  عـى 
قبـل  مـن  "اعتـاًمده  باألسـاس  منبعهـا 
الجمهـوري" بنـاء عـى تزكيـة  القـرص 

اسـتغالل  يف  ونجاحـه  لوالئـه،  أمنيـة 
شـبكة عالقاته املجتمعيـة والعابرة ملناطق 
النفوذ بسـوريا، للعب دور الوسـيط نيابة 
عـن النظـام مـن أجل عقـد صفقـات مع 
خصـوم األخـري ومنافسـيه، لتوفـري مواد 

وسلع أساسية يحتاج إليها.
وتصـّدر اسـم آل قاطرجي قامئـة "حيتان 
املـال" خالل سـنوات الحـرب األخرية يف 
سـوريا، بعـد تعامـالت رسية مـع تنظيم 
"الدولـة اإلسـالمية" مـن جهـة، و"قوات 
سـوريا الدميقراطيـة" )قسـد( مـن جهة 

أخـرى، ملصلحـة النظام السـوري.
ويف عام 2016، اشـرتت عائلـة قاطرجي 
مخـزون صوامـع الحبوب يف ديـر الزور 
مـن تنظيـم "الدولـة"، وعملت فيـاًم بعد 
عـى رشاء املحصـول مـن املزارعـني عر 
تجـار تابعـني لهـا، بعدمـا أبرمـت اتفاقًا 
إىل  النفـط  نقـل  شـمل  التنظيـم،  مـع 
مناطـق النظـام، وتوريـد بعـض السـلع 
واألغذيـة إىل مناطـق التنظيـم بواسـطة 
رشكـة "قاطرجـي للنقـل"، وفـق تقريـر 

لوكالـة "رويـرتز" عـام 2017.
سـرتيت  "وول  صحيفـة  كشـف  وأثـار 
توريـد   ،2019 شـباط  يف  جورنـال"، 
تسـاؤالت  النظـام،  إىل  النفـط  "قسـد" 
ماًمرسـة  يف  واشـنطن  جّديـة  حـول 
ضغـوط اقتصاديـة عـى دمشـق، حيـث 
اسـتخباراتية  الصحيفة معلومـات  نقلـت 
إىل  النفـط  تسـلّم  "قسـد"  أن  تؤكـد 
التـي  "قاطرجـي"  رشكات  مجموعـة 
ميلكهـا رجـل األعـاًمل محمـد قاطرجي، 

النظـام. إىل  بـدوره  يسـلّمه  الـذي 

من توريد النفط إلى بيع مشتقاته
بدأ صعـود عائلـة قاطرجـي بعـد انكفاء 
الغـاز  إلنتـاج  "هيسـكو"  رشكـة  مالـك 
عقـب  حسـواين،  جـورج  الطبيعـي، 
العقوبـات األوروبيـة التي فُرضـت عليه، 
ليرتاجـع بصمت مفسـًحا املجال لحسـام 
قاطرجـي وإخوته، ليسـتولوا عـى قطاع 
نقـل النفـط من مناطـق تنظيـم "الدولة" 
سـابًقا، و"قسـد" حاليًا، بحسـب دراسـة 

"حرمـون".

وتطـور نفـوذ العائلـة عى القطـاع، عر 
تشـكيلها ميليشـيا أسـهمت يف القتال مع 
قـوات النظام، لكـن هدفها األسـايس كان 
حاًميـة قوافلهـا التجاريـة، ثـم يف عـام 
2018، أسـس اإلخـوة قاطرجي )حسـام، 
محمـد براء، أحمد بشـري( رشكـة "أرفادا" 
البرتوليـة، التـي اسـتحوذت عـى 80% 
مـن رشكتـني لتكريـر النفـط أُسسـتا يف 

.2020
إس  "يب  رشكـة  عـن  أُعلـن  ومؤخـرًا، 
للخدمـات النفطيـة"، مقرهـا يف لبنـان، 
قاطرجـي  لـ"مجموعـة  تابعـة  وهـي 
ملحطـات  ُسـمح  حيـث  الدوليـة"، 
باسـترياد  للرشكـة  التابعـة  املحروقـات 
مصفـايت  يف  وتكريـره  الخـام  النفـط 
أجـور  مقابـل  و"حمـص"،  "بانيـاس" 
ماليـة تُدفـع للحكومـة، وُمنحـت مقابـل 
النفطيـة  املشـتقات  ببيـع  الحـق  ذلـك 
الناجمـة عـن التكريـر يف السـوق املحلية 

تصديرهـا. أو 
أميـن  السـيايس  االقتصـاد  يف  الباحـث 
الدسـوقي قـال، إن لقاطرجي اسـتثاًمرات 
عـدة تشـمل قطاعات اإلنشـاء والسـياحة 
االسـتخراجية،  والصناعـات  والصناعـة 
ويبـدو أن أزمـة املحروقات األخرية سـواء 
شـّكلت  حقيقيـة"،  أو  "مفتعلـة  كانـت 
"رافعـة" لتمـدد العائلة يف قطـاع توريد 
املحروقـات، وتعزيـز حضورهـا تدريجيًا 

عـى حسـاب القطـاع الحكومـي.
وعن مسـتقبل عالقـة العائلة مـع النظام، 
التمـدد قـد  أن هـذا  الدسـوقي إىل  نـّوه 
سـلبية  احتـكاك"  "مسـاحات  يخلـق 
وتنافًسـا بـني قاطرجـي ورجـال أعـاًمل 
ثابتـة  العائلـة  أن  طاملـا  لكـن  آخريـن، 
مـا  وفـق  وتعمـل  للنظـام،  والئهـا  يف 
هـو مقـرر لها مـن القـرص الجمهـوري، 
وقـادرة عـى لعـب األدوار املحـددة لهـا، 
سـيكون منافسـوها غـري قادريـن عـى 
قبـل  مـن  واعتاًمدهـا  مركزهـا،  تهديـد 

قامئًـا. سـيبقى  النظـام 
نفوذ سياسي

بـرز الـدور السـيايس لعائلـة قاطرجـي 
مبكـرًا، إذ حصـل حسـام قاطرجـي عى 

عضوية مجلس الشـعب عـن قطاع العاًمل 
واسـتمر   ،2016 عـام  منـذ  والفالحـني 
أيًضـا دورة عام 2020، فياًم ُسـّجل اسـم 
أخيـه براء ضمـن أعضاء مجموعـة النظام 

يف "اللجنـة الدسـتورية".
وشـهدت غرفـة تجارة حلـب، مثـل غرفة 
انتخابـات  كبـريًا" يف  "تغيـريًا  دمشـق، 
عامـي 2014 و2020، إذ مل يَُعـد مجلـس 
ا من أعضاء  إدارة الغرفـة الجديـد يضم أيًـّ
األعضـاء  بـني  ومـن  السـابق،  املجلـس 
األصغـر  األخ  قاطرجـي،  فضـل  الجـدد 

لحسـام وبـراء.
وتعـد املناصب السياسـية مهمـة للعائلة، 
إذ متنحهـم الفرصة لـ"اسـتعراض قوتها 
ونفوذهـا محليًـا ووطنيًـا"، ومـن خاللها 
ميكـن للعائلـة "الدفـاع عـن مصالحهـا 
والتحّصـل عى امتيـازات اقتصادية"، إىل 
جانـب توظيـف هـذه املناصـب يف بنـاء 
"شـبكة مـن املحسـوبيات" لدعـم أعاًمل 
العائلة، وفـق الباحث يف مركـز "عمران" 

الدسـوقي. أمين 

من يدير نشاط العائلة؟
حسـام أحمـد رشـدي قاطرجـي، املولود 
ترجـع  لعائلـة   1982 عـام  الرقـة  يف 
أصولهـا إىل مدينة البـاب التابعة ملحافظة 
حلـب، ويشـغل حاليًا رئيـس مجلس إدارة 
التـي  الدوليـة"،  قاطرجـي  "مجموعـة 
تضـم عديـًدا مـن الـرشكات املتخصصـة 
يف مجـاالت مختلفـة، وفق تقريـر ملنظمة 

"مـع العدالـة" صـدر يف 2020.
دمشـق،  مدينـة  يف  حسـام  ويقطـن 
ويعتـر من أكر رجـال األعـاًمل املؤيدين 
كواجهـات  أقربـاءه  ويسـتخدم  للنظـام، 
تجاريـة للعمـل ضمـن رشكاتـه الفرعيـة 
العائـدة له وألشـقائه محمد بـراء ومحمد 

آغـا قاطرجـي.
الظهـور  قاطرجـي  حسـام  ويتـوىل 
قاطرجـي  "مجموعـة  وإدارة  إعالميًـا، 
الدوليـة" عـى املـأ، بينـاًم يديـر محمد 
بـراء قاطرجـي األمـور "بشـكل خفـي" 
بحسـب  السـوري،  النظـام  ملصلحـة 

التقريـر.

السكر )ك(  360الغاز  120000 )للجرة(
 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

312,000 الرز )ك(  7000السكر )ك(  6000البنزين  15000المازوت  13000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 343 شراء 335  دوالر أمريكي  مبيع 6400  شراء 6300

الذهب 18  267,000                                     

 يورو   مبيع 6789 شراء 6686
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شريك حياة عبر "تيك توك".. 

عالقات متأرجحة
في الفضاء اإللكتروني

عنب بلدي - جنى العيسى

وأحيانًـا  األسـبوع،  يف  واحـدة  رحلـة 
رحلتـان، بـني دمشـق واسـطنبول، هدفها 
حاجـة  بحكـم  املـال،  وكسـب  التجـارة 
واألوراق  الحاجيـات  نقـل  إىل  السـوريني 

البلديـن. بـني  الرسـمية 
وتحـت عنـوان "إرسـال وإحضـار أوراق 
مـن سـوريا إىل تركيـا وبالعكـس"، يبـدأ 
واملقربـني،  املعـارف  بـني  بإعالنـات  أواًل 
ثم عـر مجموعـات "فيـس بـوك"، حيث 
يجتمـع مئـات الباحثـني عـن الخدمة، إىل 
أن يصـل إىل املرحلـة التـي يجتمـع فيهـا 
خـالل يـوم واحـد فقـط، الوزن املسـموح 
بـه يف الطائـرة، والحد األعى مـن األوراق 

التـي ميكـن اصطحابها. الرسـمية 
فرضـت ظـروف اللجـوء عـى السـوريني 
تركيـا،  ومنهـا  العـامل،  دول  بعـض  يف 

أوراق رسـمية صـادرة عـن  إىل  الحاجـة 
مؤسسـات النظام، كجوازات السـفر مثاًل، 
ال  لسـوريني  جديـدة"  "مهنـة  خلـق  مـا 
متنعهـم أوضاعهـم القانونيـة مـن زيـارة 
دمشـق، إىل جانـب وجـود مكاتب شـحن 

منتـرشة بكـرة أيًضـا.
رحلـة النقـل هـذه تتخللهـا عـدة أخطـار 
اضطرارهـم  أن  إال  كثـريون،  يدركهـا 
لـأوراق يدفعهـم لعـدم النظـر إليهـا، بل 
البحـث أكـر عن شـخص موثوق إلرسـال 

عـره. األوراق 

مرغوبة أكثر بشرط الثقة
تنترش يف تركيـا عديد من مكاتب الشـحن 
واألوراق  الحاجيـات  بإرسـال  املختصـة 
الرسـمية، إال أن الوقـت الـذي يعتر أطول 
نوًعـا ما من إرسـالها عر أشـخاص، وآلية 
التسـليم والتسـلّم، قد يدفـع البعض تجاه 

األشـخاص. هؤالء 
محمـد ديـاب )29 عاًما(، يقيـم يف مدينة 
اسـطنبول، قـال لعنب بلـدي، إنـه يفّضل 
شـخص  مـع  الرسـمية  أوراقـه  إرسـال 
يعمـل بالشـحن ومعـروف بالنسـبة لـه، 
ألنـه يُعتـر أكر ضاًمنًـا من إرسـالها عر 
مكاتـب الشـحن، وهـو األمـر الـذي حدث 
معـه فعـاًل عند إرسـال جـواز سـفره إىل 

أشـهر. قبل  دمشـق 
واعتـر محمـد أنه يف هـذا املوضـوع من 
املهـم جـًدا أن يبحـث عن شـخص موثوق، 
إمـا تربطـه بـه معرفـة سـابقة، وإمـا أن 
يكـون أحـد أصدقائـه قـد جـرب التعامل 
معـه سـابًقا، موضًحـا أنه يف هـذه الحالة 
فقط، تـزول املخـاوف املتعلقـة باحتاًملية 
خصوصيـة  انتهـاك  أو  األوراق،  فقـدان 

لزبون. ا
بـرشى عبـد العـال )25 عاًمـا(، تقيـم يف 

مدينة اسـطنبول، قالـت لعنب بلـدي، إنها 
تفّضـل أيًضا إرسـال أوراقها الرسـمية عر 
أشـخاص موثوقني بالنسـبة لهـا ميتهنون 
عـر  إرسـالها  مـن  أكـر  األوراق،  نقـل 
مكاتـب الشـحن، ملـا تأخـذه املكاتـب من 
وقـت يف اإلرسـال غالبًـا يكـون أطول ماًم 

يجـب، بحسـب رأيها.
عـر  األوراق  إرسـال  أن  الشـابة  وتـرى 
أشـخاص معروفـني لهـا أفضـل، لكـون 
الطريقـة أكـر أمانًـا مـن إرسـالها عـر 
املكاتب، أو أشـخاص غـري معروفني، جراء 
صعوبة اسـتخراج بديـل عن تلـك األوراق 
أو  مثـاًل،  للفقـدان  تعرضـت  إذا  أحيانًـا 
بسـبب مخاوف لديها من أن يتم اسـتخدام 
معلوماتهـا الشـخصية بشـكل غـري الئق، 
كاألرقـام الوطنيـة، وصـورة جواز السـفر 

. غريها و
عـر  النقـل  أجـور  بـرشى  انتقـدت 

األشـخاص، معتـرة أنها مرتفعـة نوًعا ما، 
إذ ال تأخذ األوراق الرسـمية حجـاًًم أو وزنًا 
املسـافر،  الشـخص  عـى  التكلفـة  يزيـد 
بحسـب قولها، بينـاًم اعتر الشـاب محمد 
األوراق  ألن  "عاديـة"  التكلفـة  أن  ديـاب 
الرسـمية مهمـة، ويتطلـب الحفـاظ عليها 
نقـل  أجـور  عـن  إضافيـة  مبالـغ  دفـع 

األخـرى. الحاجيـات 

مهنة "مربحة"
"هـدى" )25 عاًمـا(، وهو اسـم مسـتعار 
اسـطنبول  بـني  بضائـع  شـحن  لتاجـرة 
اسـمها  ذكـر  عـى  تحفظـت  ودمشـق، 
لعنـب  قالـت  أمنيـة،  ألسـباب  الحقيقـي 
بلـدي، إنهـا تعمـل بهـذه املهنة منـذ نحو 
واحـدة  سـفرة  مبعـدل  سـنوات،  أربـع 
تقريبًـا أسـبوعيًا، مـا يسـمح لهـا بتلبيـة 

زبائنهـا. معظـم  طلبـات 

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

"جميلـة، متوسـطة الطـول، ال تغريهـا املظاهر، تسـكن يف تركيا، جّذابـة، تجيد 
الطبـخ الرشقـي"، مواصفـات أرادهـا أحـد مسـتخدمي تطبيـق "تيك تـوك" يف 
الفتـاة التـي يرغـب أن يتعـرف إليهـا مـن أجـل االرتبـاط والـزواج، وذلـك خال 

ظهـوره يف بـث مبـارش لغرفـة لـ"التعارف والدردشـة".
عـر بـث مبـارش يديـره منشـئ املحتـوى أو القنـاة، يتبـادل مـن شـخصني إىل 
أربعة أشـخاص مـن شـباب وفتيات، الحديـث عن الصفـات الجسـدية والخلقية 
التـي يفّضلونها يف الشـخص الـذي يريدون االرتبـاط به، تضـاف إليهم تفاعات 
املشـاهدين عـر التعليقـات، يف حالة بدأت تنشـط مؤخـًرا وهي غـرف للتعارف 

بهـدف االرتبـاط والـزواج عر "تيـك توك".

عمليـات البـث تسـتمر لسـاعات طويلة، 
ال تحكمهـا قواعـد أو ضوابـط وال معايري 
سـوى حظـر املسـتخدم يف حال نشـوب 
مشـكلة، ويحرص مديـر القنـاة التواصل 
والحديـث عـر البـث، ويتعـدى الحديث 
يف بعضهـا أحيانًا "الدردشـة" والصفات 

الجسـدية إىل اإليحاءات "الجنسـية".
وتحت عنوان "البحث عـن زوج وزوجة"، 
طرحـت عمليات البـث هذه تسـاؤالت عن 
األسـباب التي تدفع األشـخاص إىل اللجوء 
لهـذه الغرف، ومدى نجاح هـذه العالقات، 
الفيزيـايئ  الحضـور  غيـاب  وسـط 
املعلومـات  واقتصـار معرفـة  للشـخص، 
عنه وعـن مجتمعه عـر اإلنرتنـت، وأبرز 
التعـارف  لهـذا  والسـلبيات  اإليجابيـات 
التقنيـة  واملخـاوف  الناشـئة،  والعالقـة 

هـذه  البـث  عمليـات  مـن  للمسـتخدمني 
ومـدى انتهاكهـا الخصوصيـة.

"تسلية وعدم جّدية" 
محمـد شـاب سـوري عـازب مقيـم يف 
تركيـا )28 عاًمـا(، يدخـل البـث من باب 
الفضـول والتسـلية من أجل مـلء الفراغ، 
ومعرفـة وجهـات نظر الشـباب والفتيات 

االرتباط. موضـوع  يف 
أشـار محمد إىل أنـه يتحدث خـالل البث 
ما يـراه من وجهـة نظـره، دون أن يطلق 

أي وعـود أو يرتبط مـع أي فتاة.
وأكـد الشـاب لعنـب بلـدي اسـتحالة أن 
يختـار "فتـاة أحالمـه" مـن خـالل البث 
الذي يشـاهده العـرشات وأحيانًـا املئات، 
بعـض  يف  الحديـث  وصـول  منتقـًدا 

األحيـان إىل التلميـح بـكالم "جنـي"، 
الفتًـا إىل أن التعميـم خاطـئ، وال يريـد 
أن يطعـن بأشـخاص يتفاعلـون بغـرض 

والتعـارف.  االرتبـاط 
وذكر الشـاب أن مناقشـة قضايـا االرتباط 
والـزواج والصفـات يف فضـاء مكشـوف 
)البـث املبـارش( مينـح بعـض الخرة يف 
معرفـة وجهـات النظـر، ويشـّكل تجربة 
أشـخاص جـدد،  للتواصـل مـع  جديـدة 
لكنه ال يعتـر البث أو التطبيـق مكانًا آمًنا 

لبنـاء عالقـة جّدية مـن أجل املسـتقبل. 
من جهته، نور شـاب سـوري عـازب )24 
عاًمـا( مقيـم يف تركيـا، يرفض وبشـكل 
قاطـع اللجـوء إىل "تيـك تـوك" وغـريه 
مـن التطبيقات مـن أجل البحث عـن فتاة 
للـزواج، وعـزا السـبب إىل أن مـا تحتويه 

التطبيقـات ومـا يتبادلـه األشـخاص من 
والعـادات  للرشيعـة  مخالـف  خاللهـا 

ليد.  لتقا وا
وأوضـح نـور لعنب بلـدي، أنـه يف حال 
إىل  فسـيتجه  والـزواج  االرتبـاط  أراد 
أصدقائـه ومعارفـه يف تركيـا للبحث عن 
زوجـة، كونه يقيـم وحيًدا يف اسـطنبول 
دون أهلـه املقيمـني يف مدينـة حمـص، 
تحمـل  ال  التطبيقـات  هـذه  أن  معتـرًا 
غـري  الشـخص  ألن  الـكايف،  الصـدق 
معـروف، وعـدم الحضـور فيزيائيًا يضع 

الشـخص يف شـكوك دامئـة.

بين هواجس النجاح والفشل
تحديـد عـادات محبوبـة ومكروهـة يف 
سـيختارونه،  الـذي  الحيـاة"  "رشيـك 

بعمـل  متعلقـة  أخـرى  ومواصفـات 
بعـض  التعامـل يف  وكيفيـة  الشـخص، 
املواقـف، وإجادة الطبـخ، وتحّمل ظروف 
الـزوج يف حـال تعـر ماديًـا، وغريهـا، 
متطلبـات حـارضة عر عمليـات البث يف 
تطبيـق "تيـك توك" الـذي يجـذب مئات 
املاليـني مـن األشـخاص، وتجـاوز عـدد 
 "GooglePlay" مـرات تنزيله من متجـر

مرة. مليـار 
وال تعتـر عمليـات التعـارف والدردشـة 
"تيـك  عـر  املختلفـة  العالقـات  وبنـاء 
الفضـاء  يضـج  إذ  جديـدة،  تـوك" 
وربـط  الدردشـة  مبواقـع  اإللكـرتوين 
األشـخاص ببعضهـم بغية إقامـة عالقات 
عـدة، بعضهـا يُكلـل بالنجـاح وبعضهـا 
يُحكـم عليه بالفشـل، وتحمل معهـا آثاًرا 

خط دمشق- اسطنبول
سوريون ينقلون أوراقهم عبر وسطاء.. الثقة معيار

بث مباشر للتعارف والزواج عبر تطبيق "تيك توك" )عنب بلدي/ تعبيرية(
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تنقل "هـدى" بني دمشـق واسـطنبول كل 
مـا هـو مسـموح بنقله مـن أوراق رسـمية 
وألبسـة وأجهزة كهربائيـة، بخدمة اعترتها 
"أرسع وأرخـص" مـن تلك الخدمـات التي 

النظامية. الشـحن  تقدمها مكاتـب 
متتهـن الشـابة هـذه املهنـة لحاجتها إىل 
العمـل أواًل، وعـدم وجـود بدائـل عن ذلك 
يف تركيـا برأيهـا، موضحـة أنها تكسـبها 

أيًضا. الربـح 
يتقـاىض أصحـاب هـذه املهنـة تكاليـف 
النقـل بعملـة الدوالر األمريـي، وال تعتر 
األجـور موحـدة لكنهـا متقاربـة نوًعا ما، 
وتختلـف بـني عـام وآخـر، فمثـاًل ترتاوح 
أجـور نقل جـواز السـفر من دمشـق إىل 
اسـطنبول بـني 30 و40 دوالًرا أمريكيًـا، 
أمـا تكلفـة نقـل الورقـة الواحـدة مهـاًم 
كانـت )تصديق، بيـان والدة، تثبيت زواج، 
وغريهـا( فتـرتاوح بـني خمسـة وسـبعة 

دوالرات للورقـة الواحـدة.
يعتـر عديد مـن أصحـاب األوراق الرسـمية 
هـذه األجـور مرتفعـة جـًدا، لكـن حاجتهـم 
للحصول عـى الورقة يجعلهـم يدفعون هذه 

املبالـغ، وسـط انعـدام الخيـارات أمامهم.
تاجرة شـحن البضائـع "هـدى"، أرجعت 
األوراق  ألهميـة  النقـل  أجـور  ارتفـاع 
الحفـاظ  عـى  مجـرة  فهـي  الرسـمية، 

عليهـا أكر مـن البضائـع املاديـة األخرى 
التـي ميكـن تعويضهـا باملـال يف حـال 
تعرضهـا للتلـف أو الفقـدان، بينـاًم يعـد 
تعويـض الزبون عـن أوراقه الرسـمية إذا 
تعرضـت للتلـف أمـرًا مكلًفـا مـن جهـة، 
ومربـًكا مـن جهة أخـرى، بسـبب الحاجة 
إىل مراجعـة دوائـر الدولة الرسـمية ثانية 

للحصـول عـى نسـخة بديلـة.

ماذا عن القانون؟
مدير رشكـة "وطـن" للمحامـاة، املحامي 
وسـيم قصـاب بـايش، قـال يف حديـث 
إىل عنـب بلـدي، إن نقـل البضائـع دون 
الحصـول عـى ترخيص خاضـع لرشوط 
عليهـا  يعاقـب  جرميـة  يعتـر  صارمـة، 
القانـون الـرتيك، ملـا فيـه مـن مشـكالت 
ناجمـة عـن ضيـاع البضائـع أو التهـرب 
الوطنيـة. الريبـي واإلرضار بالبضائـع 

أوراقـه  أن مـن يشـحن  املحامـي  ويـرى 
الرسـمية عر هـذه الطرق، يكـون قد قبل 
باملخاطرة مبشـاركة معلوماته الشـخصية 
مـع آخريـن، ويف حـال ضيـاع األوراق ال 

ميكنـه املطالبـة بهـا قانونيًا.
أن  بـايش  قصـاب  املحامـي  وأوضـح 
إدخـال وإخـراج البضائـع املختلفـة مـن 
وإىل البـالد يخضـع للقوانـني واألنظمـة 

التـي تحتل مكانـة كبـرية يف الترشيعات 
يعـرّف  القانـون  أن  مضيًفـا  الرتكيـة، 
إدخـال  أنهـا  عـى  التهريـب  جرميـة 
بطـرق  البـالد  مـن  البضائـع  إخـراج  أو 

خـالل  مـن  مرشوعـة،  غـري  وأسـاليب 
الترشيعـات  وخاصـة  القوانـني،  تجـاوز 

والريبيـة.  الجمركيـة 
وقـد يعاقَب ماًمرسـو هذه املهنة، بحسـب 

املحامـي، بالسـجن ملـدة عامـني، ميكن أن 
تتحـول إىل غرامـة ماليـة، باإلضافـة إىل 
سـحب اإلقامـة التي يقيمـون مبوجبها يف 

تركيـا، وفـق القوانني.

وسـلبية. إيجابيـة 
االختصـايص والباحـث يف علم االجتاًمع 
بلـدي،  لعنـب  أوضـح  قسـام  صفـوان 
للبحـث  األشـخاص  ميـل  أسـباب  أن 
عـن رشيـك حيـاة عـر اإلنرتنـت، هـي 
رغبـة منهـم بالعثـور عـى مـا يطلبونه 
وغـري   )Modern( حديثـة  بطريقـة 
تقليديـة، ونـوع مـن توفـري عـدة أمور 
مـع  والخـروج  والجهـد،  الوقـت  منهـا 
التعـارف بشـكل  األشـخاص يف حالـة 
فيزيـايئ، كـاًم متنـح الشـخص خيارات 
إىل  أرسع  التعـرف  وإمكانيـة  أوسـع 
أشـخاص متشـابهني يف الفكـر واملزايا 

املطلوبـة.
العالقـات  نجـاح  أن  قسـام  ويـرى 
وسـط غيـاب الحضـور موضوع شـائك 

الحيـاة"  فـ"رشيـك  مخاطـرة،  وفيـه 
صورتـه  عـى  يظهـر  ال  الشـخص،  أو 
مواصفاتـه  عـن  وحديثـه  الواقعيـة، 
ومـا يحـب أو يكـره، ليـس بالـرورة 
لكـن  يُفّضـل  رمبـا  كذلـك،  يكـون  أن 
سـلوكه معاكـس ملـا يقـول، وحتـى من 
الناحيـة الجسـدية، بوجود "املرشـحات 
والفالتـر" التـي تجعـل الصـور تبـدو 
أفضـل مـاًم هي عليـه، واحتاًمليـة نجاح 
العالقـات عـر اإلنرتنت مختلفة بحسـب 
الظـروف ومرتبطـة مبعرفـة كل حالـة 

مبعـزل عـن غريهـا.
هـذه  سـلبيات  أن  إىل  قسـام  ولفـت 
العقـول،  باسـتالب  تكمـن  العالقـات 
فـ"السوشـال ميديـا" ال تصـّدر الواقع 
حرفيًـا، وإمنـا تجّمله وتغرّي مـن حقيقة 

أشـكااًل  وتعطيهـا  العالقـات  وجوهـر 
حـدوث  حـال  ويف  ووهميـة،  هشـة 
يشـعر  الواقـع،  أرض  عـى  العالقـة 
الشـخص بخيبـة أمـل، وتذهـب العالقة 
إىل الـرود والنفـور ورمبـا البحـث عن 
رشيـك آخر، مـا يجعلهـا آيلة للسـقوط.

واملعرفـة  العالقـة  أن  الباحـث  واعتـر 
الفيزيائيـة متوسـطة املـدى )مـن سـتة 
أطـراف  بحضـور  سـنتني(  إىل  أشـهر 
العالقـة متيـل إىل النجـاح أكـر، كـون 
األشـخاص تعرّفـوا إىل بعضهـم أكـر، 
وتخضـع العالقـة الختبارات أكـر، ومع 
ظهـور مواقـف وردود فعل ومشـكالت، 
تظهـر الشـخصيات بشـكل واقعي أكر.

أسباب ودوافع
املشـاهدين  أو  الحضـور  يتجـاوز عـدد 
العديـد  ويرغـب  املئـات،  البـث  خـالل 
البـث  بعمليـات  املشـاركة  يف  منهـم 
مـن خـالل مـا رصدته عنـب بلـدي من 
تحتـوي  كـاًم  إحداهـا،  يف  تعليقـات 
التعليقـات عـى البحـث عـن أشـخاص 

محـددة. مبواصفـات 
للتمكـني  "نَْفَسـجي"  منصـة  سـة  مؤسِّ
جيـل  أن  اعتـرت  زينـو،  آالء  النفـي، 
لوصـف  )مصطلـح  الثلـج"  "رقائـق 
مواليـد الجيـل الحديث من عـام 2010( 
أصبح أكر ُعرضة للهشاشـة واالنكسـار 
وطلب الدعـم بصورة مبالغ بهـا، إضافة 
إىل تعـدد مصـادر املتعة والتسـلية التي 
تعـد مـن أشـهرها التسـلية مـن خـالل 

التواصـل االجتاًمعـي.
وذكـرت زينـو لعنب بلـدي عدة أسـباب 
تقـف وراء اللجـوء السـتخدام التواصـل 
الجنسـني  بـني  للتعـارف  االجتاًمعـي 

: هي و
- إدمـان "السوشـال ميديـا"، وبالتـايل 
يكـون اإلدمـان عـى املـادة التـي تفرز 
واملتعـة  التسـلية  خـالل  الدمـاغ  يف 

إليهـا. الوصـول  وسـهولة  الرسيعـة 
الواقـع،  يف  بالعالقـات  الفشـل   -
بالعـامل  ذلـك  لتعويـض  يدفعهـم  مـا 

 . يض الفـرتا ا
وغيـاب  الحيـاة  مـن  املعنـى  فقـدان   -

الهـدف. 
الفضـاء  إىل  الواقـع  مـن  الهـروب   -

 . لكـرتوين إل ا
- اإلحسـاس بالفـراغ العاطفي، وسـببه 

والرتبية. التنشـئة 
ميديـا"  "السوشـال  عـى  املقارنـات   -

الـذات. إثبـات  ومحاولـة 
- فقـدان قيمـة الخصوصيـة مـع إدمان 

املشـاركة عـى "السوشـال ميديا".
- وجـود أمنـاط تعلـق غري صحيـة عند 

أحدهاًم. أو  الطرفـني 
- الضغـط املجتمعـي للـزواج، وبالتايل 
قـد يُجر أحـد األطـراف عى أن يسـلك 

هـذا الطريـق لالرتباط.
املشـاهدات  عـدد  زيـادة  يف  الرغبـة   -
الشـخص  يشـعر  وبالتـايل  والشـهرة، 

اجتاًمعيًـا.  مرغـوب  بأنـه 
عـن  نجحـت  تجـارب  إىل  االسـتاًمع   -
واملراهنـة  ميديـا"،  "السوشـال  طريـق 
وتحـدي  أيًضـا  عالقتهـم  نجـاح  عـى 

املجتمـع.
ولفتـت زينـو إىل أن تأثـري الفشـل يف 
عالقـات العـامل االفـرتايض أخـف نوًعا 
مـا مـن العالقـات التـي يحـر فيهـا 
الشـخص فيزيائيًـا، ألنه يف حـال كانت 
العالقـة رسيـة، فهـي عالقة بال شـهود 
عـى هـذا "الفشـل"، كـاًم أن العالقـات 
االفرتاضيـة ال تصـل إىل مرحلـة كبـرية 
مشـاعر  فهـي  الحقيقـي،  الحـب  مـن 
غـري مؤكدة يغلـب عليهـا طابـع التعلق 

والتخيـالت.

مخاوف تقنية.. التصّيد وارد
الحديـث عـن غرف تعـارف ودردشـات 
االجتاًمعـي،  التواصـل  وسـائل  عـر 
انتهـاك  مـن  مبخـاوف  يرتافـق 
خـالل  مـن  الشـخص  لخصوصيـة 
بيانـات تسـجيل دخولـه  الوصـول إىل 

. قـع للمو
ويُقبـل انضاًمم أي شـخص للبث مبجرد 
الدخـول  وتسـجيله  التطبيـق،  امتالكـه 
عـر إمييـل أو منصات أخـرى كـ"فيس 
بـوك" أو "تويـرت" أو عر رقـم الهاتف.

وعـن قـدرة وصـول املنصـة أو صاحب 
البـث إىل معلومـات شـخصية أو خاصة 
باملسـتخدم، ميّز مستشـار األمن الرقمي 
املتخصصـة  "سـيكدف"  مبؤسسـة 
بتقديم الحلـول الرمجية مهـران عيون، 
بـني قـدرة املنصـة كرشكـة وبـني قدرة 

)املسـتخدم(. البـث  صاحب 
وأوضـح عيـون لعنب بلـدي، أن الرشكة، 
عـى سـبيل املثـال "تيـك تـوك"، لهـا 
للوصـول  والصالحيـة  القـدرة  كامـل 
إىل معلومـات جميـع املسـتخدمني عى 
التطبيـق  لهـذا  املالكـة  ألنهـا  املنصـة، 
مـع جميـع املعلومـات املوجـودة، والتي 
يتـم تداولهـا عى هـذه املنصـة، وحالها 
اجتاًمعـي  تواصـل  منصـة  أي  كحـال 

. خرى أ
يف حـني ترتبـط قـدرة وصـول صاحب 
عمليـة البـث إىل معلومات املسـتخدمني 
الذيـن يتابعونه بشـكل رئيـس مبا يكتبه 
وينـرشه املسـتخدم من معلومـات ميكن 
أن تظهـر عـى الفضـاء العـام، سـواء 
مـن إظهار لريـده اإللكـرتوين أو مكان 
اإلقامـة، وغريهـاًم بحسـب مـا يحـدده 

املسـتخدم، وفـق عيون.
ولفـت عيـون إىل أن املخـاوف التقنيـة 
بشـكل  مرتبطـة  الحـاالت  بهـذه 
رئيـس بالتصيّـد عـن طريـق الهندسـة 

االجتاًمعيـة، وعى سـبيل املثـال، إذا كان 
اإلمييـل أو رقـم الهاتـف ظاهـرًا، ميكن 
إرسـال روابـط خبيثـة وروابـط تصيّـد 
للمسـتخدم متّكن املرسـل من السـيطرة 

الحسـاب. عـى 

دعم البث وجني المال
وقبـول  والتعـارف  الحديـث  يقتـرص 
دخـول األشـخاص للمشـاركة يف غرف 
الدردشـة عى البـث املبارش فقـط، ومع 
املنشـئة  أو  املنشـئ  يطلـب  البـث  بـدء 
الدعـم مـن املشـاهدين بإرسـال الهدايا 
التـي ميكـن رشاؤها من التطبيق نفسـه، 
صاحـب  عـى  ماليـة  بفوائـد  وتعـود 

البث. عمليـة 
وقال مهـران عيـون، إنه غالبًـا ما يكون 
الهـدف مـن البـث املبـارش هـو الربـح، 
وذلك من خـالل القيام ببـث مبارش عى 
حسـاب "تيـك تـوك"، وبعـد ذلـك يتـم 
جمـع الهدايـا، ومن ثم يتـم تحويلها إىل 
نقـود ميكـن سـحبها من خالل حسـاب 
البنـك أو حسـاب "PayPal" )هو نظام 
دفـع عـر اإلنرتنـت يسـمح للمسـتخدم 
بتحويـل األموال عـر اإلنرتنت يف جميع 

أنحـاء العـامل إىل حسـابات أخرى(.
وأضـاف عيـون أن املسـتخدم ال ميكنـه 
البـدء بتحقيـق الربـح مـن عمليـة البث 
املبارش إال عنـد تحقيق الـرشوط التالية:

-أال يقل عمر الشخص عن 18 عاًما.
-أن يحصـل الحسـاب عـى أكـر مـن 
وليـس  حقيقـي  متابـع  آالف  عـرشة 

وهميـني. متابعـني 
املنشـورة  الفيديـو  -أن تحقـق مقاطـع 
100 ألف مشـاهدة خالل آخـر 30 يوًما.

خاضعـة  غـري  دول  يف  -اإلقامـة 
بصنـدوق  شـملها  ويتـم  للعقوبـات، 
 TikTok Creator( "دعـم "تيـك تـوك

. )Fu n d
-أن يكون الحسـاب متوافًقا مع سياسـة 
النـرش، ومع معايـري اسـتخدام التطبيق 

املحـددة من "تيـك توك".
-أن يتـم تقديـم محتـوى حـرصي غـري 
أو  مـرسوق  )غـري  مكـرر  أو  منسـوخ 
محتـوى خـاص مبسـتخدمني آخرين(، 
مـن  الغـري  محتـوى  التعديـل عـى  أو 

الفيديـو واملونتـاج. خـالل برامـج 
والسـلبيات  األسـباب  هـذه  وجـود 
واملخـاوف، مل مينـع عالقـات عديدة يف 
الفضـاء اإللكـرتوين مـن الوصـول إىل 
عالقـات  عـن  عـدا  والـزواج،  االرتبـاط 
كان  األشـخاص،  حيـاة  يف  متعـددة 
الواقـع  يف  التطبيقـات  أحـد  مفتاحهـا 
بعـض  فرضـت  كـاًم  االفـرتايض، 
الظـروف، من حمـالت النـزوح واللجوء 
التـي شـهدها املجتمـع السـوري، تغيري 
مبراسـم  والتقاليـد  العـادات  بعـض 

والخطوبـة. الـزواج 

بث مباشر للتعارف والزواج عبر تطبيق "تيك توك" )عنب بلدي/ تعبيرية(

بوابة العائدون في مطار دمشق الدولي )تعديل عنب بلدي(
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ماذا نعرف عن 
"أمبوالت"

د. كريم مأمونبلميكورت

معظـم النـاس يعرفون اختبار تخطيـط كهربائية القلب أو ما يسـمى 
بالعاميـة بـ"تخطيط القلـب"، ولكن قلة منهم يعرفـون الحاالت التي 
ميكـن أن يكون فيهـا إجراء هـذا االختبار مفيـًدا، واملشـكالت القلبية 
التي ميكن تشـخيصها عـن طريقه، لذلك سـنعرّف باختبـار تخطيط 
كهربائيـة القلـب وطريقـة إجرائـه، والحـاالت التـي يُطلـب فيهـا، 

واألمـراض القلبيـة التي يسـاعد عى تشـخيصها.

ما المقصود بتخطيط كهربائية القلب
أو   )Electrocardiography( القلـب  كهربائيـة  تخطيـط  اختبـار 
خاللهـا  مـن  ميكـن  تشـخيصية  وسـيلة  هـو    ،"ECG" اختصـاًرا 
التعـرف إىل كيفيـة تقـدم املوجة الكهربائيـة التي تنظـم عمل عضلة 
القلـب، وهـذا يعطي فكـرة عـن أداء عضلة القلـب وصحتهـا، إذ إنها 
تنتـج نبضـات كهربائية صغـرية منتظمة 
تنترش ضمـن العضلة وتتسـبب 
االنقبـاض،  حـدوث  يف 
عـن  الكشـف  وميكـن 
النبضـات وتسـجيل  تلـك 
شـكل  عـى  حركتهـا 
مخطـط )ECG( بجهـاز 
كهربائيـة  تخطيـط 
أول  ُصنـع  الـذي  القلـب، 
 ،1903 عـام  منـه  جهـاز 
وكان ضخـاًًم وغـري متَقـن 
الصنـع، ومع مـرور الوقت 
مـن  كثـري  عليـه  أُدخلـت 
أصبـح  أن  إىل  التحسـينات 
عـى شـكل جهـاز صغـري 
ميكـن  االسـتخدام  سـهل 
بجانـب  ووضعـه  حملـه 

املريـض. رسيـر 
وتنقسـم حركـة املوجـة الكهربائيـة يف أثنـاء انتشـارها عـر عضلة 

القلـب إىل أجـزاء، ويُعطـى كل جـزء تسـمية أبجديـة يف املخطط:
تبـدأ كل رضبـة قلبية بإشـارة كهربائيـة من منطقـة يف أعى 	 

األذينـة اليمنـى تسـمى العقـدة الجيبيـة األذينيـة أو الناظمـة 
القلبيـة، وتحفز هذه اإلشـارة األذينتـني )الحجرتـان العلويتان 
للقلـب(، وتُرسـم هـذه املرحلة عـى مخطـط كهربائيـة القلب 
عـى شـكل موجة تسـمى املوجة "P" التي تشـري إىل تنشـيط 

األذينتني.
ثـم يتدفق التيـار الكهربايئ وصـواًل إىل البطينـني )الحجرتان 	 

السـفليتان مـن القلـب(، وترسـم هـذه املرحلـة عـى املخطط 
الـذي ميثّـل   "QRS" املركـب  تسـمى  موجـات  عـدة  بشـكل 

تنشـيط البطينـني.
بعـد ذلك، ينبغـي أن تحـدث تغيـريات كهربائيـة يف البطينني 	 

النشـاط  هـذا  ويسـمى  التاليـة،  القلـب  لربـة  اسـتعداًدا 
الكهربـايئ موجـة االسـتعادة، التـي متثّلهـا املوجـة "T" عى 

املخطـط.

ثالثة أنواع لتخطيط كهربائية القلب
تخطيـط القلـب يف أثنـاء الراحة: حيـث يُجـرى االختبار خالل . 1

اسـتلقاء الشـخص وهو مسـرتيح، وهذا هو االختبـار التقليدي 
االعتيادي. 

تخطيـط القلـب يف أثنـاء التمريـن )اختبـار الجهـد(: حيـث . 2
يُجـرى االختبـار خـالل مي الشـخص عـى جهاز املـي، أو 

التمرين. دراجـة  ركـوب 
تخطيـط القلـب املتنقـل: يُجرى بوضـع جهاز محمـول صغري . 3

)هولـرت( عـى خـرص املريـض، وتبقـى األقطـاب الكهربائيـة 
الفعاليـة  املريـض مـن أجـل مراقبـة  موصولـة عـى صـدر 
يف  واملريـض  سـاعة،   48 أو   24 ملـدة  للقلـب  الكهربائيـة 
املستشـفى أو يف منزلـه، كـاًم ميكـن إجـراؤه بجهـاز رصـد 
األحـداث القلبيـة، حيـث يُسـتخدم جهـاز محمول يشـبه جهاز 
"هولـرت"، لكنه يسـجل فقـط يف أوقـات معيّنة لبضـع دقائق 
يف املـرة الواحـدة، وميكـن ارتـداؤه ملـدة أطـول مـن جهـاز 
املريـض عـى زر  يوًمـا، ويضغـط  لــ30  عـادة  "هولـرت"، 
التشـغيل عنـد الشـعور باألعـراض، وتوجـد بعـض األجهـزة 
تسـجل تلقائيًـا عنـد اكتشـاف عـدم انتظـام رضبـات القلب.

كيف ُيجرى تخطيط كهربائية القلب
عـادة ما يُقصـد بتخطيـط كهربائية القلـب التخطيط خـالل الراحة، 
ويُجـرى يف أثناء اسـتيقاظ املريض، حيث يسـتلقي عـى ظهره عى 
طاولـة الفحـص بعـد أن ينـزع أي يشء معـدين يلبسـه أو يحملـه، 
األقطـاب  تسـمى  صغـرية  لصاقـات  الطبيـب  أو  املمـرض  ويضـع 
الكهربائيـة عـى الصدر والذراعني والسـاقني، يتم توصيلها بأسـالك 
بجهـاز التخطيـط، الذي يحول اإلشـارات الكهربائية إىل رسـم بياين 
مطبـوع عـى الورق، ويسـتغرق إجـراء هـذا االختبار عـدة دقائق ال 

أكـر، وال يسـبب أي أمل أو انزعـاج للمريض.

ما الحاالت التي يُطلب فيها إجراء تخطيط كهربائية القلب
عنـد شـكاية املريـض من بعـض األعـراض التي تـدل عى مشـكلة 
محتملـة يف القلـب، مثـل: ضيـق النفـس، أمل أو انزعـاج يف الصدر، 

دوخـة، خفقـان، الشـعور بدقـات قلب غـري طبيعية.
للتحقق من صحة املريض يف الحاالت اآلتية:

التعرض لنوبة إغاًمء أو ضعف شديد.	 
ظهـور أعـراض جديـدة للسـكتة الدماغيـة خالل أقـل من 24 	 

. عة سا
صعوبة يف التنفس دون سبب واضح.	 
توقف القلب.	 
تعاطي الكوكايني أو العقاقري غري املرشوعة مؤخرًا.	 

فحص مدى فعالية األدوية التي يأخذها مريض القلب.
لأشخاص الذين يتم إعدادهم لعملية جراحية.

للمرىض الذين لديهم منظم لربات القلب.

ما األمراض التي يكشفها تخطيط كهربائية القلب
مـن املمكـن متييز أنـواع عديـدة مـن االضطرابـات من خـالل قراءة 

تخطيـط كهربائيـة القلب، ويشـمل ذلك:
اضطراب رسعة القلب )ترسع أو بطء القلب(.	 
اضطرابات النظم.	 
النوبـة القلبيـة الحـادة التـي تحـدث حاليًـا )احتشـاء عضلـة 	 

. ) لقلب ا
النوبة القلبية السابقة.	 
عدم كفاية إمدادات الدم واألكسجني للقلب )نقص الرتوية(.	 
زيادة ساًمكة )أو تضّخم( جدران عضلة القلب.	 
االنتفاخـات )أمهـات الـدم( التـي تظهـر يف املناطـق األضعف 	 

مـن جـدران القلـب والتـي غالبًا مـا تنجم عن احتشـاء سـابق.

ضيق النفس.. ألم في الصدر.. دوخة.. خفقان

"ECG" متى يجب إجراء اختبار

بلميكورت )Pulmicort(، يحتوي هذا الدواء على المادة الفعالة بوديسونيد 
من  تقلل  التي  السكرية  القشرية  الستيرويدات  أحد  وهو   ،)Budesonide(
المناعية في الجسم، وعند استخدامه عن  االلتهابات واالحتقان واالستجابة 
طريق اإلرذاذ فإنه يقلل من االلتهابات في الطرق التنفسية، وهذا يعمل سريًعا 

على توسعتها، ما يسهل عملية التنفس.
لذلك يُستخدم إرذاذ بلميكورت للتحكم والوقاية من نوبات الربو عند البالغين 
واألطفال، لكنه ال يُستخدم لتخفيف مشكالت التنفس المفاجئة أو التشنج 
القصبي الحاد، وال يستعمل في حالة دخول نوبة الربو بالفعل، إذ إنه ليس 

موسًعا للقصبات الهوائية.

معلومات صيدالنية
تحتوي "أمبوالت" بلميكورت على سائل معّد لإلرذاذ، وتتوفر في 

الصيدليات بتركيزات 0.25 ملغ/2 مل أو 0.5 ملغ/2 مل أو 1 
ملغ/2 مل، وتتوقف جرعات هذا الدواء على عدة عوامل مثل 

عمر المريض وشدة الحالة المرضية:
لأطفال بعمر 12 شهرًا وحتى 13 سنة: من 0.25 ملغ 
مرتين يوميًا أو 0.5 ملغ مرة يوميًا وحتى 0.5 ملغ مرتين 

يوميًا أو 1 ملغ مرة يوميًا.
للبالغين واألطفال بعمر أكبر من 13 سنة: من 0.5 ملغ 

مرتين يوميًا وحتى 1 ملغ مرتين يوميًا.

مالحظات
)المضمضة(،  الفم  وغسل  الوجه  بغسل  يوصى 
استعمال  كل  بعد  المستعمل،  الماء  ابتالع  دون 
لبلميكورت، وذلك لتجنب تطور األمراض المعدية 
كل  بعد  باألخص(،  فطرية  )عدوى  الفم  في 

استخدام ألجهزة التبخير.
إلى  بلميكورت  إرذاذ  استخدام  يؤدي  قد 
وأشيعها:  الجانبية،  اآلثار  بعض  حدوث 
احتقان األنف والحلق، الغثيان، حساسية 
نزيف  العين،  ملتحمة  التهاب  األنف، 
األنف، الطفح، التهابات أو عدوى تنفسية، 
القالع  واألمعاء،  المعدة  في  اضطرابات 

الفموي.
استعمال  أمان  حول  كافية  بيانات  توجد  ال 

إرذاذ بلميكورت خالل فترة الحمل، كذلك 
ال توجد بيانات تشير إلى زيادة خطر 

في  اعتالالت  أو  تشوهات  حدوث 
فترة  استعماله خالل  الجنين عند 
الحمل، لذلك يمكن استخدامه من 

قبل الحامل إذا وصفه الطبيب 
للسيطرة على حالة الربو.

بوديسونيد  مادة  تنتقل 
إلى  صغيرة  بكميات 
الرضيع من خالل حليب 
استخدام  حالة  في  األم 
قبلها،  من  بلميكورت 
على  توافق  هناك  ولكن 
أمان استخدام هذا الدواء 

ال  ألنه  الرضاعة  أثناء  في 
يضر بالرضيع.
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تتنـاول روايـة "أبيـض قـاٍن"، الصـادرة مؤخرًا 
مجموعـة  حّمـور،  غيـث  السـوري  للصحفـي 
تفاصيـل ومشـاهد من بدايـات الثورة السـورية، 
حصلـت مـع بطلة الروايـة "سـناء"، دون انفراد 
البطلـة يف كثري مـن جوانب الحكايـة أو املواقف 

التـي تتعـرض لها.  
الروايـة قصـة وتغريبـة شـابة يف  تسـتعرض 
مقتبـل العمـر، تعـارص الثـورة وتتأثـر بها عى 
أكـر مـن صعيـد، ملمـوس ومحسـوس، وهـو 
مـا ميكـن إسـقاطه عى ماليـني من السـوريني 
تتقاطـع حكايـات كثـري منهـم، عـى أكـر من 
الفاتـورة  إىل  بالنظـر  جانـب رمبـا، وال سـياًم 
التـي دفعوها مثًنـا النخراطهم بالحـراك املطالب 

بالتغيـري السـلمي لنظـام الحكـم يف سـوريا. 
االعتقـال،  يف "أبيـض قـاٍن" تواجـه "سـناء" 
وتعـاين مـا يعانيـه املعتقلـون يف سـوريا مـن 
انتهـاكات لفظيـة وجسـدية، حاول غيـث حّمور 
ملـا  الحقيقيـة  الحالـة  مـا مـن  نوًعـا  تقريبهـا 
يجـري دون تجميـل أو مواربـة، عـى اعتبار أن 
مـا يعيشـه املعتقل ال ميكـن أن يحمـل أي ملمح 

 . يل جاًم
ومـاًم جـاء يف الروايـة، "يتحدثـون ويتكلمـون 
عـن كرة القـدم واملسلسـالت واألفـالم، وطبًعا ال 
تخلـو الحـوارات من شـتائم وتوعـد لإلرهابيني 
البلـد  أفسـدوا  الذيـن  املتطرفـني  واملخربـني 

وأفسـدوا عليهـم حياتهـم".
وبعـد خـروج الشـابة مـن املعتقل، تتكـون فياًم 
بعد فكـرة الرحيل واملغـادرة، وتتـواىل املقاصد، 
وتتعـدد املنـايف عـى رشف البحـث عـن مينـاء 

سـالم للشـابة املتعبة. 
تسـري الروايـة عـى إيقـاع قلـق إىل حـد مـا، 
يقّربهـا من املبـارشة أكر من املطلـوب يف األدب 
والروايـة، لكـن مبا يتيـح لها لعـب دور توثيقي، 
عـى اعتبـار أنهـا قامئـة عـى مـا هـو واقعي، 
إىل جانـب الوصـول إىل رشائـح قـرّاء فضوليني 
حيـال مـا يجـري يف سـوريا، فحالـة التطور أو 
تعاقـب األحـداث التـي تعيشـها الشـابة تعكس 

ككل.  البـالد  واقع 
دار "األوبـرا"، قبـل  أمـام  انتظـار  البدايـة  يف 
الثـورة، حـني كانـت أصـوات التغيـري عالية يف 

تونـس ومـرص.
كـاًم يظهـر "منصـور"، الشـاب الـذي التقتـه 
"سـناء" أمـام الـدار، ولـن يكـون اللقـاء عابرًا، 
فـ"منصـور" حـارض، وميثّـل أيًضـا فئـة مـن 
السـوريني أسـهمت قـدر اسـتطاعتها يف إنقـاذ 
املوقـف وتأمـني جـزء مـن احتياجـات عائـالت 
كثـرية، عر العمـل اإلغايث، وإن كان ذلك بشـكل 

مرحـي، ومل يُكتـب لـه الدميومـة.
مكتوبـة،  صفحـة   153 مـن  مكّونـة  الروايـة 
موزعـة تحـت 51 عنوانًـا فرعيًـا تقّسـم النص، 
وتتيـح قطًعـا يف التتابع الرسدي يشـبه االنتقال 

مـن مشـهد آلخـر يف الدراما. 
ويف حديـث إىل عنـب بلـدي عـى هامـش حفل 
توقيـع الروايـة، أبـدى الكاتب غيث حّمـور رغبة 
بتحويـل األدب إىل درامـا وسـيناًم، موضًحـا أن 
"أبيـض قـاٍن" ميكـن أن تكـون مسلسـاًل مـن 
عـرش حلقـات، تتنـاول كل منها سـنة مـن حياة 
البطلـة ضمـن تغريبتهـا الشـخصية التـي تعـد 

جـزًءا مـن تغريبـة السـوريني باملجمل.
غيـث حّمور صحفي سـوري من مواليـد 1982، 
مـن  اإلعـالم  يف  بكالوريـوس  عـى  حاصـل 
جامعـة "دمشـق"، ويعمـل عـى إنجـاز روايته 

حاليًا.  الثانيـة 

"أبيض قاٍن"..
 إيقاع قلق لتغريبة قابلة 

للتعميم

كتاب

سينما

يتنـاول الفيلم املـرصي "11:11" جانبًا أساسـيًا 
التفاصيـل،  وهـو  البـرش،  حيـاة  يف  ومحوريًـا 
باعتبارهـا املحـرك واملـرر الشـارح ألي موقـف 
عـى  اليوميـة،  حياتهـم  يف  النـاس  يواجهـه 

أحداثهـا.  اختـالف 
يـرسد العمـل قصته باسـتخدام رصاصـة تنطلق 
الشـخصيات واضعـة يف  إحـدى  مـن مسـدس 
يجعـل  مبـا  االحتـاًمالت،  مـن  العديـد  مرماهـا 
مـا  املشـاهد منسـاقًا لالختيـار، فعـى خـالف 
حريـة  لإلنسـان  االحتـاًمالت  تتيـح  ال  يبـدو، 
االختيـار مقـدار مـا تؤطـره وتحـارصه ضمـن 
خيـارات محـددة يجـد نفسـه مرهونًـا لالختيار 
عـى  القـدرة  يسـلبه  مبـا  بينهـا،  واملفاضلـة 

االسـتئناف.  أو  الرفـض  أو  االعـرتاض 
العمـل ال يكشـف ورقتـه الرابحـة حتـى مشـهد 
النهايـة، ولـذا تتيـح الحبكـة التـي يقـوم الفيلم 
عليهـا مجـااًل للمشـاهد الختيـار ضحيتـه مؤقتًا، 
دون مفاضلـة بـني أفضـل وأسـوأ، بل بـني جيد 
وأفضـل، أمـام عـدة خيـارات متشـابهة، فقبـل 
التخـي عـن الشـخصية ال بـد مـن اسـتعراض 

التعاطـف  الحتاًمليـة  املجـال  وإفسـاح  قصتهـا 
معهـا، عـر السـاًمح لهـا بـأن تعيـش أو يعيش 

املشـاهد.  معها 
والقضيـة أن "سـعيد"، وهو محاٍم متـزوج، يقع 
فريسـة ضغـط نفـي وإحبـاط ال يقـوى عـى 
لجمـه، فتنطلـق رصاصـة مـن مسدسـه باتجاه 
"عاليـا" و"زيـن"  مـن  كل  فيـه  يقـف  مقهـى 
بانتظـار  العمـل،  أبطـال  وهـم  و"رايض"، 
الحصـول عـى قهوتهـم، ويعيـش الفيلـم نحـو 

الضحيـة.  لتحديـد  دقيقـة   100
الوحيـد  املقهـى  يف  املصـّور  املشـهد  ويعتـر 
الـذي يجمـع أبطـال العمـل دفعـة واحـدة، مـا 
يعنـي مسـاحة للحركـة والتعديل يف السـيناريو 
حتـى خـالل التصوير، عـى اعتبـار أن القصص 
منفصلـة كليًّا، كقصـص الناس يف الحيـاة، لكن 

موقًفـا مـا قـد يجمـع النـاس أو يفرقهم. 
وإىل جانـب أبطـال الفيلـم، فللرصاصـة أيًضـا 
القـدر  دور  املقـام  هـذا  يف  تلعـب  إذ  دورهـا، 
حرفيًـا، فكـاًم أنـه ال راد للقضـاء، فـال ميكن يف 
الوقـت نفسـه إعـادة الرصاصـة إىل بيـت النـار 

بعـد إطالقهـا. 
تتطلـب املشـاهدة بعـض الرتكيـز، فالعمـل قائم 
الفـارق  تُحـدث  التـي  وهـي  التفاصيـل،  عـى 
القـادر عى تغيري السـيناريو يف الفيلـم والحياة 
أيًضـا، لكن انتبـاه النـاس إىل التفاصيل متفاوت، 
وهـو مـا يؤثـر جزئيًـا يف قدراتهـم عـى رسد 

القصـص واملواقـف ورؤيتهـم لحـدث ما. 
يتشـارك يف بطولـة العمـل كل مـن إيـاد نصار، 
وغـادة عـادل، وإنجي املقدم، ومحمـد الرشنويب، 
وهنـد عبـد الحليـم، ومعتـز هشـام، وهـو أحـد 
األفـالم القليلـة نوًعا مـا، التي تجمع عـدة نجوم 
مـن الصـف األول دفعـة واحـدة، عـى خـالف 
العـرف السـيناًميئ والدرامـي القائـم عربيًا عى 
كل  واحـدة،  لشـخصية  املطلقـة  البطولـة  منـح 
مـن يقـف إىل جانبهـا يسـعى لتكميلهـا وبنـاء 

 . يتها حكا
صـدر "11:11" يف 2022، وينـدرج يف إطـار 
الدرامـا، وهـو مـن تأليـف يـارس عبد الباسـط، 
وإخـراج كريـم أبـو زايد، ومتـاح للمشـاهدة عر 

"نتفليكس". منصـة 

انتـرش مؤخـرًا عـى مواقـع التواصـل االجتاًمعـي 
"ترنـد"  و"السـيلفي"،  الصـور  التقـاط  وملحبـي 
)صـور  "أفاتـار"  إىل  الصـور  تحـول  لتطبيقـات 
األبعـاد  ثالثيـة  أو صـور  أو رسـومات  كرتونيـة(، 

الصناعـي. الـذكاء  باسـتخدام 
الـذكاء  تحـايك  التـي  التطبيقـات  هـذه  تسـتطيع 
دون  عليهـا  والتعديـل  الصـور  تحويـل  البـرشي 
الرجوع إىل املسـتخدم نفسـه، وتسـاعد عـى إنجاز 
العمليـة حتـى يف الصـور الصعبـة أو التـي تحتاج 

إىل الوقـت والجهـد بشـكل عـام.
وتعتمـد ميـزة الـذكاء الصناعـي عـى اسـتخالص 
بيانـات الصـور برسعـة فائقـة، وتحليلهـا بشـكل 
"دقيـق جًدا" حتى تسـتطيع إمتـام التحويـل املراد، 
دون بـذل الوقـت واملجهـود الـذي اعتـاده معّدلـو 
الصـور، وميكـن للجميـع اسـتخدام هـذه امليـزات 

بشـكل يومـي.
ويعمـل الـذكاء الصناعـي يف الرامـج عـى قـراءة 
محتويـات الصور، وتحديـد العالقات بـني العنارص 
املختلفـة املوجودة فيهـا، ليعطي نتائـج تنال إعجاب 

املستخدم.

أشهر التطبيقات
تعـددت الرامـج التـي توفـر ميـزة تحويـل الصور 
والقـت  الصناعـي،  الـذكاء  اسـتخدام  طريـق  عـن 
وفرتهـا  فيـاًم  العـامل،  حـول  كـرًا  مسـتخدمني 
الـرشكات املرمجـة عـى أنظمـة تشـغيل متعـددة 
ملسـتخدمي   "IOS"و  ،"Android" أهمهـا  مـن 
أجهـزة "آيفـون"، السـتهداف رشيحـة أوسـع مـن 

العـامل. حـول  املسـتخدمني 
تحويـل  منصـات  أو  تطبيقـات  أشـهر  ومـن 
 ،"Wonder Ai"و  ،"Dawn Ai" تطبيـق  الصـور، 

 Avatar SDK"و  ،"Voi Ai"و  ،"Lensa Ai"و
 ،"Remini"و  ،"Namesake"و  ،"Showcase

."Newprofilepic و"
مزايا مشرتكة بني التطبيقات

تعمـل هـذه التطبيقـات عـى أهـم نظامي تشـغيل 
الرامـج  تشـغيل  وميكـن   ،"IOS"و  "Android"
بشـكل مختلـف عـن بعضهـا، ومـن خـالل العديد 
 ،"mac" مثـل  املتعـددة  األخـرى  األنظمـة  مـن 

."Windows"و
توفـر بعـض هـذه املنصـات ميـزة تشـغيلها عـى 
إصـدارات قدميـة مـن أنظمـة التشـغيل يف األجهزة 

املسـتخدمة.
وتدعـم التطبيقات اللغة اإلنجليزية بشـكل أسـايس، 

األخـرى،  العامليـة  اللغـات  دعـم  يف  وتختلـف 
للرشيحـة  واسـتهدافها  املنشـأ،  بلـد  بحسـب 

املسـتخدمني. مـن  املطلوبـة 
معالجـة  التطبيقـات  هـذه  بعـض  وتسـتطيع 
وتحسـني  واملهرتئـة"،  جـًدا  "القدميـة  الصـور 

بنائهـا. وإعـادة  جودتهـا، 
وتتميـز معظم هـذه التطبيقات برسعـة إنجاز 
العمليـة، إذ يصـل رسعة بعضهـا إىل تحويل 

50 صـورة خالل ثـواٍن للشـكل املُراد.
ميكـن اسـتخدام بعـض هـذه التطبيقـات 
للفئـات العمريـة الصغـرية، إذ قُيّم بعضها 
عـى أنهـا تدعم أعـاًمر الثـالث أو األربع 

سنوات.
تعد بعـض هذه التطبيقـات "صغرية" 
 100 تتجـاوز  ال  مبسـاحة  الحجـم 
هـذه  أغلـب  وتتيـح  بايـت،  ميجـا 
التجربـة  خاصيـة  التطبيقـات 
الجـدد،  للمسـتخدمني  املجانيـة 

متاًمـا. مجانيًـا  يكـون  وبعضهـا 
كـاًم توفـر التطبيقـات مزايـا أخـرى تختلـف فيـاًم 
بينهـا، مثل إزالـة خلفية الصـورة، وتحسـني الدقة، 

"فالتر". وإضافـة 
ومـا زالـت الـرشكات املتخصصة تعمل عـى تطوير 
سـبيل  عـى  الصناعـي  الـذكاء  مـن  النـوع  هـذا 
املنافسـة، وإعطـاء املسـتخدمني مـا يطلبونـه مـن 
تكنولوجيـا تحـايك الـذكاء البـرشي، وتنفيـذ املهام 
التـي يعمـل عليهـا البرش بجهـد أقل ووقـت مثايل.

 .."11:11"
يمكن للتفاصيل حرف الرصاص عن مساره

 تطبيقات تفتح باب تحويل الصور للمستخدمين

غادة عادل بشخصية عاليا في أحد مشاهد الفيلم
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عروة قنواتي

بارتدائه قميص "العاملي" نادي النرص السعودي، يف أحدث وأرسع 
انطالقات العام الجديد، يخرج الدون الرتغايل األسطورة كريستيانو 

رونالدو من السباق الشائق واملاتع والطويل الذي ترافق فيه مع 
األسطورة األرجنتينية الرغوث ليونيل ميي ملدة تتجاوز 15 عاًما، 

بأرقامها وجوائزها وألقابها وأفراحها وأتراحها.
يخرج رونالدو طبًعا وبكل وضوح من هذا التنافس أو دعونا نقل: تنتهي 
حصته يف السباق، بعد انتقاله إىل القارة اآلسيوية ليشارك نادي النرص 

الطامح للعودة إىل األمجاد، يف رحلة قد متتد لعامني وأكر.
أنا عاملي، رددها كريس أمام الصحافة وأجهزة اإلعالم ليعر ملن يتابعه ومن 

أىت لرؤيته عن سعادته باالنضاًمم إىل فريقه الجديد وجاهزيته لتقديم 
أفضل ما لديه، ولكن أفضل ما لديه ليس داخل القارة األوروبية، فقد أسدل 

الستار عى حلم جديد ملالحقة ميي يف عدد الكرات الذهبية وعى لقب 
جديد يف دوري أبطال أوروبا وعى األفضل يف العامل ويف أوروبا.

كريستيانو منذ خروجه من النادي امللي باتجاه اليويف، ثم إىل املان 
يونايتد وخالل أربعة مواسم ونصف، غاب متاًما عن األلقاب العاملية 

والجوائز الفردية، فال الفرق التي ارتدى قميصها نالت لقبًا قاريًا، وال هو 
استطاع اعتالء منصات التتويج، كاًم فشل مع املنتخب الرتغايل يف أن 

يالمس لقب اليورو السابق وكأس العامل قبل نهاية العام 2022 يف قطر، 
فياًم استطاع ليونيل ميي أن يظفر بكرتني ذهبيتني فوق الخمس التي 
كان ميتلكها، وكانت تعادل ما ميلكه رونالدو، وحقق لقب كوبا أمريكا 

ولقب املونديال 2022، وبالهمة والترصيحات التي أطلقها مع نهاية 
املونديال، يبدو أن املوسمني املقبلني لن يبتعد فيهاًم ليونيل عن منصات 
التتويج قدر اإلمكان واملستطاع، إن كان مع ناديه باريس سان جريمان 

أو مع املنتخب األرجنتيني يف كوبا أمريكا.
طبًعا، ومن القلب، "برافو" لنادي النرص، العاملي، عى هذه الصفقة 

الخيالية وهذا االستقطاب الرائع لنجم كروي تاريخي، وحتى لو كانت 
أرقام الصفقة عالية جًدا، فإن التفكري باحرتافية كرة القدم وبالفوائد 

االقتصادية حق مرشوع ألي ناٍد يف العامل، وقد تفتح صفقة الرتغايل 
مع نادي النرص الباب ملنطقة الرشق األوسط وخصوًصا املنطقة العربية 
للتعاقد والستقطاب عدد من النجوم يف كرة القدم مبا يشابه حالة الدون 

الرتغايل. ال أقول هنا إن الهالل السعودي سينجح يف محاوالته املستمرة 
لضم ليونيل ميي، ولكني أراهن عى أن املواسم املقبلة ستحمل أخباًرا 

بعقود لنجوم يف كرة القدم كانت الواليات املتحدة أو بلدانهم األصلية هي 
املحطة األخرية كرويًا ضمن حساباتهم، األمور اآلن ستأخذ اتجاًها جديًدا 

وهذا واضح.
السؤال اآلن: هل اكتفى رونالدو بالفعل من السباق عى أحقية األفضل 
عامليًا يف كرة القدم بينه وبني ليونيل ميي، أم أن الظروف والرهانات 

الخارسة واملواسم السيئة والرتاجع املخيف يف العام املايض، وأزمات 
املنتخب األول بوجوده كانت هي السبب، أم أن خالفاته مع وكيل أعاًمله 

خورخي مينديز من األسباب األهم لقرار رونالدو التاريخي؟
حتى نكون ضمن الواقع واملنطق، فإن عرض نادي النرص يسيل اللعاب، 

عرض مغٍر جًدا، ومناسب لطموحات كريستيانو رونالدو االقتصادية، 
ولكن بالتأكيد كان التوجه الرتداء قميص العاملي آخر ما يفكر فيه 

رونالدو ضمن مسريته االحرتافية بكرة القدم، وحتى يف السنة املاضية 
وخالل كأس العامل، تراوحت طموحات الدون بني محاولة االستقرار 

مع مانشسرت يونايتد اإلنجليزي أو صفقة رسيعة لناٍد كبري يف أوروبا، 
ثم أصبحت للعودة واملشاركة أساسيًا يف مواجهات الدوري اإلنجليزي 
مع املان يونايتد أو الخروج إىل أي ناٍد أورويب له فرصة املشاركة يف 

دوري أبطال أوروبا ، لتتحول إىل ترصيحات صحفية تحت عنوان "رد 
االعتبار"، أدت إىل خروجه رسيًعا، و"بالرتايض" من النادي اإلنجليزي، 

لتكون فرصة املونديال هي األخرية لرونالدو حتى تعطيه الحافز 
واالهتاًمم مجدًدا ، فكان الخروج من الدور ربع النهايئ أمام املغرب، 

وكان الدون يف مباراته الثانية التي يدخل فيها كبديل إىل أرض امللعب، 
ورحى الحرب الطاحنة بينه وبني املدرب سانتوس دائرة ورصيحة، 
والنتيجة صدمة محزنة ونهاية عام كاريث ملسرية الدون االحرتافية.

رونالدو أطلق ما تبقى من مشواره الكروي باسم نادي النرص وبقميص 
العاملي يف اململكة العربية السعودية، مع مجامالت وترصيحات بأنه جاء 

لتطوير الكرة يف السعودية من أجل الشباب والشابات، وأن رغبة قوية 
لديه بتحطيم أرقام آسيوية بعدما اكتفى من مسابقات أوروبا... لن نكون 

ملكيني أكر من امللك طبًعا، فمن حق رونالدو بتاريخه العظيم وأرقامه 
وبطوالته وجوائزه املرعبة أن يفكر مبا يريد، ولكن السباق انتهى هنا، 
وكاًم يبحث القائد الرتغايل عن أرقام آسيوية ليحطمها، يكمل ميي 

سباقه مع ما تبقى من عمره الكروي لحصاد الذهب واأللقاب والجوائز 
األوروبية والعاملية.

حظًا موفًقا أيها الدون العظيم.

أنا عالمي.. 
انتهى سباق الدون

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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مسابقات o نصف عامل. 3

فرقة موسيقية غربية سويدية كانت نشطة يف السبعينات . 4

o ضجيج

"إىل..." مع ضمري الغائب o اسم علم يشبه اسم بلد. 5

حار o عاصمة حرموت يف اليمن. 6

مرتفع o عكس اشرتى. 7

نصف موعد o ذنوب o نصف داخل. 8

ثالثة حروف من أديب o ثلثا ثوب o كالم. 9

متقدم يف العمر o واسع. 10

عمودي

ال يسمع o أغرى وقرب. 11

من أفالم عبد الحليم وشادية. 12
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يفيض خريه وكرمه o أظهر عيوبا. 16

تراءت له أشياء مل توجد. 17

معاناة يف الحياة o صاف وأصي. 18

متوازن o صوت مرتفع يصم اآلذان. 19

إما كذا أو كذا o أعى قمم أوروبا. 20

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

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة، وعى الالعب إكاًمل 
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

يف الوقـت الذي تسـعى فيـه كربى األنديـة األوروبية 
للعيـش بحالة اسـتقرار عىل الصعيـد اإلداري والفني، 
آمـال  يحملـون  محّنكـن،  مدربـن  امتالكهـا  عـرب 
األنديـة وتطلعـات الجامهري، ويقودون دفـة التدريب 
إىل تحقيـق البطـوالت، يقبـع مدربـون كبـار خـارج 
الحسـابات، رغـم امتالكهم خربة واسـعة تلبي طموح 

األندية.
أسـامء عريقة لهـا ثقلهـا التدريبي سـطع نجمها فوق 
باإلنجـازات واأللقـاب،  املسـتطيل األخـر، متخمـة 
تنتظر فرصتهـا للعودة، بعد أسـباب وظروف مختلفة 
تسـببت برحيلها، سـواء لخـالف مـع اإلدارة، أو لرغبة 

الجامهـري برحيلهـا عقـب نتائج مخيّبـة لآلمال.

زيزو وحنكته
ال يـزال املـدرب الفرنـي زيـن الديـن زيـدان )50 
عاًمـا( بعيـًدا عـن عـامل التدريـب منـذ اسـتقالته من 
قيـادة نـادي ريال مدريد اإلسـباين عـام 2021، رغم 
رغبـة عديـد من األنديـة األوروبيـة بالظفـر بخدمات 
الفرنـي، بعـد إنجـازات كبـرية مـع النـادي املليك، 
فارًضـا اسـمه كأحد أكـر املدربن نجاًحـا يف العامل.

مدريـد  ريـال  يف  التدريبيـة  مسـريته  زيـدان  بـدأ 
كاسـتيا )الرديـف(، من عام 2014 حتـى 2016، قبل 
أن يتـوىل قيـادة الفريق األول يف عـام 2016، وصار 
أول مـدرب يفـوز بـدوري أبطـال أوروبا ثـالث مرات 

متتاليـة يف أول موسـمن ونصف.
العـامل  السـوبر األورويب وكأس  فـاز "زيـزو" بـكأس 
لألنديـة مرتـن لـكل منهـام، باإلضافـة إىل لقـب وحيد 
لكل من الدوري اإلسـباين وكأس السـوبر اإلسـباين، كام 
فـاز بجائـزة أفضـل مدرب كرة قـدم للرجـال يف 2017.

اسـتقال يف 2018، لكنـه عاد إىل الريـال عام 2019، 
والسـوبر  الـدوري  مـن  كل  يف  آخـر  بلقـب  وفـاز 
اإلسـباين، ثم قـدم اسـتقالته، وأعلن ذلك نـادي ريال 
مدريـد يف بيان عـرب موقعه يف 27 من أيـار 2021.

صحيفـة "AS" اإلسـبانية عنونت تقريـرًا لها، يف 19 
مـن كانون األول 2022، بـ"زيدان ينتظر ديشـامب"، 
فرنسـا،  منتخـب  تدريـب  انتظـاره  إىل  إشـارة  يف 
وذكـرت أنـه ميكن لزيـدان أن يقـرر مسـتقبله، دون 

انتظـار قيـادة املنتخب.
وسـبق أن أبـدت أنديـة أوروبيـة عديـدة رغبتهـا يف 
التعاقـد مـع زيـدان، وأوضحـت الصحيفة اإلسـبانية 
أن زيـدان رفـض عـرض باريس سـان جريمـان، ومل 
يرغـب باالسـتامع إىل العـروض األخـرى، يف حـن 

ذكـرت صحيفـة "The Sun" الربيطانيـة، يف 14 من 
كانـون األول 2022، أن الربازيـل تريـد زيـدان ليحل 

مـكان املـدرب املسـتقيل تيتي.

إنريكي وفلسفته
مـى شـهر عـىل إعـالن االتحـاد اإلسـباين لكـرة 
القـدم إقالـة مـدرب منتخبـه األول، لويـس إنريـيك، 
صاحـب األلقـاب والبطـوالت، ومطبّق فلسـفة "تييك 
تـاكا"، وأحد املخلصـن واملؤمنـن بفكر االسـتحواذ 
والكرة الشـاملة الهجوميـة، والضغط العـايل دفاعيًا.

ال يـزال املـدرب اإلسـباين بعيًدا عـن تدريـب أي ناٍد، 
2022، وذلـك  8 مـن كانـون األول  منـذ إقالتـه يف 
بعـد يومن من خـروج املاتـادور مـن دور الـ16 من 
نهائيـات كأس العـامل يف قطر، عقـب هزمية تاريخية 

تعـرض لها مـن قبـل املنتخـب املغريب.
ميلـك إنريـيك )52 عاًمـا( تاريًخـا حافـاًل عـىل صعيد 
التدريـب، بدأه عـام 2011 حن وقّع عقًدا امتد لسـنتن 
لتدريـب نادي رومـا اإليطـايل، قادًما من برشـلونة يب 
)الرديـف(، انتقـل بعـد ذلك لتدريـب نادي سـيلتا فيغو 
اإلسـباين يف عـام -2013 2014، ومـع نهاية املوسـم 
تـوىل زمـام التدريـب يف نـادي برشـلونة بعـد املدرب 

األرجنتينـي تاتـا مارتينيو يف عـام -2014 2015.
سـطع نجـم إنرييك بقيادته للبارسـا منذ أول موسـم 
لـه بإحرازه خمـس بطـوالت رسـمية، بينهـا الثالثية 
الثانيـة لربشـلونة عقـب فـوزه ببطولـة  التاريخيـة 
الـدوري والـكأس عىل حسـاب أتليتك بلبـاو، ودوري 
السـوبر األورويب  أمـام يوفنتـوس، وكأس  األبطـال 
عـىل حسـاب إشـبيلية، وكأس العـامل لألنديـة خالل 
عـام 2015، وحصـل عـىل جائـزة االتحـاد الـدويل 

لكـرة القـدم )فيفـا( كأفضل مـدرب لسـنة 2015.
تـوىل إنريـيك تدريـب منتخـب إسـبانيا يف 2018، 
وقاده لنصـف نهايئ كأس أوروبـا 2020 )أُقيمت يف 
2021 لظـروف فـريوس "كورونـا"(، وخرس نهايئ 
دوري األمـم األوروبيـة أمـام فرنسـا بهدفـن لهدف 

يف ترشيـن األول 2021.

توخيل وعقلية األلمان
فرصـة  توخيـل  تومـاس  األملـاين  املـدرب  ينتظـر 
بعدمـا  األخـر،  البسـاط  إىل  والعـودة  للتدريـب 
أطاح بـه مالك نادي تشـيلي يف أيلـول 2022، يف 
مفاجـأة للجامهـري وللمدرب الذي حقـق دوري أبطال 
أوروبـا مـع النـادي اللنـدين موسـم -2020 2021.

وأعلـن النـادي عـرب بيـان رسـمي إقالة توخيـل )49 
عاًمـا(، بعـد يوم من هزمية تشـيلي بهـدف دون رد 
أمام نـادي دينامو زغـرب الكـروايت يف أوىل جوالت 
دوري أبطـال أوروبـا، ويف 8 من أيلـول 2022، أعلن 
نـادي تشـيلي عـن التعاقد مـع اإلنجليـزي جراهام 
بوتـر مدربًـا للفريـق األول، خلًفـا لتوخيـل، وال يزال 

يـدرب البلـوز حاليًا.
بـدأ توخيـل مسـريته التدريبيـة عـام 2000، كمدرب 
األملـاين،  شـتوتغارت  نـادي  يف  الشـباب  لفريـق 
وانطلـق بعدهـا لتدريـب ماينـز يف الـدوري خـالل 
خمسـة مواسـم قضاهـا يف النادي، اكتسـب سـمعة 
طيبـة ثـم غـادر ماينـز عـام 2014 نتيجـة لخالفات 
مالية، ويف 2015، تسـلّم قيادة بوروسـيا دورمتوند. 
يف عـام 2018، تـم التعاقـد معه من قبل نـادي باريس 
سـان جريمـان الفرنـي، وفاز بلقـب الـدوري مرتن، 
وبرباعيـة محليـة يف موسـمه الثاين، وقـاد النادي إىل 
نهـايئ دوري أبطـال أوروبـا ألول مـرة يف تاريخـه، 
وأقـال النـادي توخيـل عـام 2020، ثـم عيّنـه نـادي 

تشـيلي اإلنجليـزي عـام 2021 قبـل إقالتـه أيًضا.

بوكيتينو ينتظر األلقاب
ماوريسـيو  األرجنتينـي  املـدرب  ابتعـاد  يسـتمر 
بوكيتينـو عن عامل التدريب، رغم إشـارة عـدة تقارير 
أنظارهـا  وّجهـت  أوروبيـة  أنديـة  أن  إىل  صحفيـة 
للتعاقـد معـه، منـذ إقالته مـن تدريب نـادي باريس 
سـان جريمـان يف متـوز 2022، وذلك قبـل عام من 

انتهـاء عقـده مـع النـادي الباريي. 
االحـرايف يف  عاًمـا( مشـواره   50( بوكيتينـو  بـدأ 
عـامل التدريـب مـع فريـق إسـبانيول، خـالل الفـرة 
فريـق  لتدريـب  انتقـل  ثـم   ،2012 إىل   2009 مـن 

سـاوثهامتون اإلنجليـزي يف موسـم -2013 2014، 
ثـم بقي يف الـدوري اإلنجليزي ليقود فريـق توتنهام 
هوتسـبري خالل الفرة مـن 2014 إىل 2019، وحقق 

معـه وصافـة دوري أبطـال أوروبا.
ويف 2 مـن كانـون الثـاين 2021، انتقـل بوكيتينـو 
إىل قيـادة فريـق باريس سـان جريمـان، وحقق معه 
بطولة الـدوري الفرنـي للدرجـة األوىل، ومل يحقق 
أي بطولـة محليـة إضافيـة، كـام أخفـق بوكيتينو يف 
تحقيـق حلـم جامهـري وإدارة النـادي الباريي وهو 

أوروبا. أبطـال  دوري 
وال ميلـك األرجنتينـي سـوى لقـب الـدوري الفرني 
يف تاريخـه التدريبـي، ويتطلـع إىل تحقيـق ألقـاب 

جديـدة مـع أنديـة يف مشـواره املقبل.
القامئة متخمة باألسامء

وال تقتـر قامئـة املدربـن الذيـن ميكثـون خـارج 
دكـة تدريـب األنديـة عىل األسـامء املذكـورة، إذ تضم 
القامئـة شـخصيات عريقة يف عـامل التدريـب، أمثال 
اإلسـباين رافـا بينيتيز )62 عاًمـا(، واألملـاين يواكيم 
لـوف )62 عاًمـا(، كـام أطـاح كأس العـامل يف قطر 

2022 بتسـعة مدربـن إىل جانـب إنرييك.
وضمـت الئحـة املدربـن الـذي عصفـت بهـم ريـاح 
اإلقالـة يف املونديـال كاًل من مدرب الربتغـال فرناندو 
سـانتوس )68 عاًمـا(، ومـدرب الربازيـل ليونـاردو 
ومـدرب  عاًمـا(،   61( بـ"تيتـي"  املعـروف  بـايك 
هولنـدا لويس فـان خـال )71 عاًما(، ومـدرب كوريا 
الجنوبيـة باولـو بينتـو )53 عاًما(، ومدرب أسـراليا 
غراهـام أرنولـد )59 عاًما(، ومـدرب غانـا أوتو أودو 
)47 عاًمـا(، ومـدرب بلجيـكا روبرتـو مارتينيز )49 
عاًمـا(، ومـدرب املكسـيك جـريارد مارتينـو املعروف 
بـ"تاتـا مارتينو" )60 عاًما(، ومـدرب إيران كارلوس 

عاًما(.   69( كـريوش 

رياضة

ينتظرون فرصتهم..

مدربون خارج 
المستطيل األخضر  

تثبـت كـرة القـدم كل يـوم أنـه ال مسـتحيل يف 
املـدّور، وأن دقائـق معـدودة فـوق  الجلـد  عـامل 
املهـارات  إلثبـات  كافيـة  األخـرض  املسـتطيل 
ألن  أيًضـا  كافيـة  وأنهـا  العـب،  ألي  والقـدرات 
ناديهـا  مسـتقبل  عـى  آمالهـا  الجاهـري  تعلّـق 

شـابة. مواهـب  مـن  ميتلكـه  ملـا  املفّضـل 
الفرنـيس مـع  الـدوري  األول يف  ومـع ظهـوره 
نـادي موناكـو، خطـف الشـاب الفرنـيس إلياس 
بـن صغري )17 عاًمـا( األضواء، بتسـجيله هدفني 
قـاد بها النـادي إىل الفـوز أمام أوكسـري بثاثة 

لهدفني. أهـداف 
دخـل الشـاب ذو األصـول املغربيـة بديـًا لاعـب 
وسـام بـن يـدر عنـد الدقيقـة الــ46 مـن عمـر 
املبـاراة، وبعـد 13 دقيقة من دخوله سـجل هدف 
الدقيقـة  عنـد  الثالـث  وسـّجل  الثـاين،  موناكـو 
الــ85، واختـري أفضل العـب يف املبـاراة، يف 28 

.2022 مـن كانـون األول 
خـط  مركـز  يف  يلعـب  الـذي  إليـاس  وتصـّدر 
الوسـط املهاجـم عناويـن املواقـع الرياضيـة، إذ 
صـار ثـاين أصغـر العـب يسـجل ثنائيـة ملوناكو 

يف دوري الدرجـة األوىل الفرنيس، بعد أسـطورة 
فرنسـا تيريي هـري ضد لينس عـام 1995 )كان 

هـري بعمـر 17 عاًمـا و255 يوًمـا(.
يوًمـا،  و315  عاًمـا   17 بعمـر  إليـاس،  وصـار 
خامـس أصغـر العـب يسـجل للنـادي يف دوري 
النجـم كيليـان  الفرنـيس، خلـف  الدرجـة األوىل 
وبنـوا  وهـري  بيليجـري  وبييـرتو  مبـايب 

دياشـيل. با
وحطّـم الشـاب الرقـم القيـايس، بكونـه أصغـر 
األوىل،  مشـاركته  يف  هدفـني  يسـجل  العـب 
متجـاوًزا جان ديلوفر )18 سـنة( يف عام 1958، 
وعـاد إليـاس وشـارك يف مبـاراة ثانيـة بالدوري 
ملـدة 78 دقيقـة يف 1 مـن كانون الثـاين الحايل.

ولعـب إليـاس الدقائـق األوىل لـه كمحـرتف مـع 
ضـد  املبـاراة  نهايـة  يف  دخـل  عندمـا  موناكـو، 
ريـد سـتار بلغـراد بالـدوري األورويب يف 3 مـن 

.2022 الثـاين  ترشيـن 
وحظـي الاعب الشـاب باإلشـادة من قبـل العبي 
وإدارة النـادي، عـى مهاراتـه وظهـوره الافـت، 
بأدائـه،  تغّنـت  التـي  الجاهـري  تفـاؤل  وسـط 

نجـوم  أحـد  يكـون  بـأن  عليـه  آمـااًل  ورسـمت 
املسـتقبل.  يف  الفريـق  وأعمـدة 

مّثـل الشـاب املنتخـب الفرنـيس لفئـة تحـت 17 
عاًمـا يف مباراتـني، وتحت 18 عاًمـا ثاث مرات، 
القـدم  لكـرة  املغـريب  االتحـاد  تطلعـات  وسـط 

بضـم الاعـب إىل صفـوف أسـود األطلـس.
 2005 16 مـن شـباط  املولـود يف  إليـاس،  بـدأ 
مبدينـة سـان تـرويب الفرنسـية، مسـريته مع 
بعمـر  كوغولينـوا  أكادمييـة  يف  القـدم  كـرة 
خمـس سـنوات، وهـو شـقيق الاعـب سـليم 
)20 عاًمـا( الـذي يلعـب حالًيـا مـع مرسـيليا.

2016 إىل فريـق سـانت  وانّضـم إليـاس عـام 
رافاييـل الـذي لعـب معـه ملوسـمني، وعـاد يف 

2018 و2020 إىل كوغولينوا، ووّقع  الفـرتة بـني 
عقـد احرتافه مـع موناكـو يف 5 مـن آب 2022، 

وينتهـي يف 30 مـن حزيـران 2025.
تبلـغ القيمـة السـوقية إلليـاس 200 ألـف يورو، 
بحسـب موقـع "Transfermarkt" لإلحصائيات، 
ومـن املتوقـع أن ترتفـع إذا واصـل الاعـب تألقه 

مـع النـادي الفرنيس. 

إلياس بن صغير.. 
موهبة فرنسية مغربية تخطف األنظار



فرنسـا  يف  حكوميـة  غـر  منظـات  نـّددت 
مبحـاوالت “مخزيـة وغـر قانونيـة” لرتحيـل 
الجئَـن إىل سـوريا، مطالبـة بـ”توضيـح” من 
الحكومة الفرنسـية للمارسـات املنافية للقانون 
الـدويل، والتي تشـمل وضـع الجئَـن يف مركز 

احتجـاز وإجـراء “محادثـات قنصليـة".
وجـاء يف بيـان مشـرتك ملنظمـة العفـو الدوليـة 
ومنظمـة  سـياد”،  “ال  وجمعيـة  فرنسـا،  يف 
“روفيفـر”، صدر يف 6 من كانـون الثاين الحايل، 
إىل ترشيـن  تعـود  الالجئَـن  ترحيـل  أن قضيـة 
األول 2022، عندمـا بـدأت سـلطات منطقة أوت-

غـارون، ومديريـة رشطـة باريـس، التواصـل مع 
السـفارة السـورية يف فرنسـا لرتحيل السـوريَن، 
بينـا العالقات الدبلوماسـية بن فرنسـا وسـوريا 

مقطوعـة رسـميًا منـذ آذار 2012.
والسـلطات  الفرنسـية  السـلطات  وتبادلـت 
الربيـد  عـرب  الرسـائل  السـورية  القنصليـة 
اإللكـرتوين، لإلبالغ بـأن الشـخصن محتجزان 
وخاضعـان لتدابـر الرتحيـل من جهـة، ولطلب 
إصـدار جـواز سـفر والتنسـيق لرتحيلهـا إىل 

سـوريا مـن جهـة أخـرى، وفـق البيـان.
وردت السـفارة السـورية بأنـه يف حالـة عـدم 

وجـود وثيقـة هوية شـخصية صالحـة، ال ميكن 
إصـدار جـواز سـفر، وهـو مـا منـع الرتحيـل 

الـذي سـعت إليـه السـلطات الفرنسـية.
ووصفـت املنظـات هـذه املحـاوالت بـ”املخزيـة 
الـدويل،  القانـون  مبوجـب  القانونيـة”  وغـر 
وطالبـت الحكومـة الفرنسـية بتوضيـح موقفهـا، 
متنـع  التـي  الدوليـة  فرنسـا  بالتزامـات  مذكّـرة 
ترحيـل أي شـخص إىل بلد يواجه فيـه خطر املوت 

والتعذيـب وأشـكال أخـرى مـن سـوء املعاملـة.
الحريـة  قـايض  إطـالق  مـن  الرغـم  وعـى 
يف  املعنيـن  الشـخصن  رساح  واالحتجـاز 
نهايـة املطـاف، نبّهـت املنظـات إىل أن مجـرد 
بـدء اآللية عـرب وضعهـا يف مراكـز لالحتجاز 
اإلداري يشـّكل “انتهـاكًا عـن درايـة للقوانـن 

واألوروبيـة". الدوليـة 
املسـؤولة عن مسـائل الهجرة يف منظمـة العفو 
الدوليـة، مانـون فيونـو، قالـت لوكالـة “فرانس 
السـنوات  نـَر هـذا مـن قبـل يف  بـرس”، “مل 
األخـرة، إنـه ألمـر صـادم يف مسـعى جامـح 
الفرنسـية،  األرايض  مبغـادرة  أوامـر  لتنفيـذ 
تخلّصـت السـلطات مـن التزامـات فرنسـا التي 
دبلوماسـية مـع  تقيـم عالقـات  أنهـا ال  تؤكـد 

سـوريا”.
وأضافـت، "ال ميكـن تصـّور ترحيـل أحـد إىل 

اليـوم". أوكرانيـا 
ورًدا عـى طلـب الوكالة التعليق عـى املوضوع، 
“مل  إنـه  الفرنسـية،  الداخليـة  وزارة  قالـت 
أن  إىل سـوريا”، مضيفـة  ترحيـل  أي  يحصـل 
“مـن الـروري أحيانًـا التواصـل، عـرب قنوات 
السـورية  السـلطات  مـع  القنصليـة،  االتصـال 
للتحقـق مـن جنسـية أجنبـي يف وضـع غـر 
قانـوين يّدعـي أنـه سـوري، لتجّنب أن يسـتفيد 
الجميع من الجنسـية السـورية، والحـؤول دون 

ترحيلهـم إىل بلدانهـم األصليـة".
ويف مقابلـة مع صحيفة “لومونـد”، يف ترشين 
قانـون  مـرشوع  لتقديـم   ،2022 عـام  الثـاين 
حـول الهجـرة، قـال وزيـر الداخليـة الفرنيس، 
جرالـد دارمانـان، إنـه “منفتح عـى منح وضع 

إقامـة خاص للسـورين".
طلباتهـم  تُرفـض  أناًسـا  “هنـاك  أن  وأوضـح 
مبغـادرة  أوامـر  حقهـم  يف  وتصـدر  للجـوء، 
ترحيلهـم  ميكننـا  ال  لكـن  الفرنسـية،  األرايض 
ألنهـم سـوريون أو أفغان، وليسـت لدينا عالقات 

دبلوماسـية مـع بشـار األسـد أو )طالبـان(".

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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كانت حياتنا نحن السوريني، قبل أيام 
"السوشيال ميديا"، أسهل ما هي عليه 

اآلن، بكثري. كنا نعيش "عى الَهَبّني"، أي 
دون اكرتاث، إذا مات شخص ما، نقول، بنية 
سليمة، الله يرحمه، دون أن نعرف، أو نسأل 
إن كان مسيحًيا، أو يهوديًا، أو مسلًا سنًيا، 

أو شيعًيا، أو حتى ملحًدا، ثم نتابع حياتنا، 
كأن شيًئا مل يكن. 

كنا نصف الشخص الذي ال يرتحم عى ميت، 
قبل أن يدقق يف انتائه الديني أو املذهبي، 

بأنه ذو معاق كبري، ونقول له: يا أخي، الله 
غري منتظر إشارة من حرضتك لريحم فانًا، 
أو يؤاخذ عانًا ويحرقه بالنار، ومع ذلك، مل 

يكن أبو املعاق الكبري هذا، أو غريه، يستطيع 
أن يعرف الرأي الفقهي املناسب لهذه الحالة 

بسهولة، فاألمر يتطلب منه أن يذهب إىل 
مكتبة املركز الثقايف، ويبحبش ساعتني، 

أو ثاثًا، يف كتب الفقه والسنة، وقد يصل 
إىل نتيجة، وقد ال يصل، فيضطر ألن يتصل 

بالشيخ ثابت كيايل، مفتي إدلب، ويسأله 
الرأي، أو يتصل، كا درجت العادة، بالشيخ 
نافع شامية، وهذا األخري، كا يروون عنه، 
شيخ معتدل، وينظم الشعر، وصاحب نكتة 

بارعة. كان عنده مدرسة خاصة أساها 
مدرسة "الفتح األهلية"، ولكنها اشتهرت 

مبدرسة "الشيخ نافع"، ويروي، يف 
مجالسه الخاصة نكتة تقول إن إدلبًيا سأل 

جاره: أين حطيت ابنك؟ فرد عليه: يف الشيخ 
نافع! 

ومن أجمل ما سمعت، أيًضا، أن اثنني من 
كبار املقامرين الرشسني كانا يلعبان بطاولة 

الزهر، يف مقهى "الريحاين"، عن مبلغ 
كبري، وحدف أحُدها الرد، فوقف حائًرا بني 

"الدرت" )األربعة( و"البيش" )الخمسة(، 
فاختلفا، وبعد مشادة كامية حامية، اتفقا 

عى تحكيم نادل املقهى، والقبول برأيه، 
فناديا عليه، وسأاله، والنادل، بدوره، خاف، 

وفكر أنه إذا قال "درت"، سيأكل قتلة من 
املقامر األول، وإذا قال "بيش"، سيمسح به 
املقامر الثاين األرض، فقال لها: اتركا كل 

يشء مكانه ريثا أتصل أنا بالشيخ نافع!     
اآلن، وبفضل اإلنرتنت العظيم، و"السوشيال 

ميديا" الجبارة، ما عاد الشخص التكفريي 
مضطًرا ألن يقرأ، أو يبحبش، أو يتصل بأي 

شيخ أو مفٍت، فبسهولة نادرة، يدخل إىل 
"فيسبوك"، ويكتب: من قال ملسيحي كل عام 
وأنتم بخري كفر، ومن ترحم عى شيعي كفر، 
حتى إن "املجلس اإلسامي السوري" أقر بأن 

من هرب من باده ذات الراميل، واملجاعة، 
وتنظيم "القاعدة"، فقد أثم، ومن كرثة ما 

قرأ اإلنسان املسلم من فتاوى، صار يخاف أن 
يقول شخص مختص أو غري مختص، إن من 
قال ال إله إال الله فقد كفر، ومن يستغفر ربه 

إذا أخطأ كفر. 
األخ الشقيق للتكفري، إن كنت ال تدري، هو 

التخوين: َمن يفاوض النظام، َمن يفكر 
بالعودة إىل داره املوجودة يف إحدى املدن 

التي يسيطر عليها النظام، من يرتحم عى 
كاتب بقي يف مناطق النظام، خائن، حتى 

إنني قرأت، قبل مدة، عن كاتب سوري كبري 
ينتمي إىل أقلية دينية، كان معارًضا، أنه، 
لو بقي عى قيد الحياة، لكان من الخونة 

املؤيدين لنظام الراميل. فتأمل! 

تكفير وتخوين 
على األصلي

أطباء سوريون 
يغنون الحاجة 

الطبية 
بكتب معّربة

منظمات تتهم فرنسا بمحاولة ترحيل الجئين إلى سوريا

عنب بلدي - إدلب

بعـد أول كتـاب ترجمتـه يف 2011، ظلّـت فكـرة 
الرتجمـة يف هاجـي، ومـع الحاجـة إىل مصـادر 
الشـاًمل  يف  العربيـة  باللغـة  ومراجـع  معلومـات 
املحـرر، طرحـت الفكـرة عـى أطبـاء مختصـني، 
اسـرتجع  الكلـاًمت  بهـذه  القبـول"،  القـت  حيـث 
الطبيـب واصـل الجرك بداياتـه يف تعريـب الكتب.

تحـدث الطبيب السـوري لعنب بلدي عـن أول كتاب 
ترجمـه وكان بعنـوان "100 حالـة يف الجراحـة"، 
وذلـك يف بداية سـنوات االختصاص خالل دراسـته 
لـه  تسـمح  بحلـب، ومل  الجامعـي  املستشـفى  يف 
الظـروف خـالل السـنوات األوىل للثورة السـورية 
متابعـة الرتجمـة حـني ازدادت الحاجـة، مـع قلـة 
املكتبـات ودور النـرش يف املناطـق التـي سـيطرت 

املعارضة. عليهـا 
وأوضـح الجـرك أن املراجع الجديدة ملقـررات الطب 
املعالجـة  وأدوات  تقنيـات  تطـور  مـع  رضوريـة 
باسـتمرار، وباعتبار املنظومة التعليمية يف سـوريا 
اعتمـدت عـى اللغـة العربيـة يف معظـم مقـررات 
الطـب البـرشي، كانـت الحاجـة إىل الكتـب املعّربة 

. كر أ

اختصاص مهم للمنطقة
شـارك عدة أطبـاء جرّاحـني الطبيب واصـل الجرك 
يف تعريـب الكتـب، كان معظمهـم قد عملوا سـابًقا 
املعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة  املناطـق  يف  معـه 

امليدانية. املستشـفيات  ضمـن 
مناطـق  يف  الجـرك،  بحسـب  الحاجـة،  وبـرزت 
الشـاًمل السـوري بعـد تعـدد اإلصابـات الرّضيـة 
لأشـخاص إثـر كل غـارة أو قصـف مدفعـي عـى 

املنطقـة مـن جهـة، وضعـف الخـرة باختصـاص 
جراحـة الرضـوض، ألنـه مل يكـن موجـوًدا بكليات 
الطب البرشي يف سـوريا سـابًقا، من جهـة أخرى.

2016 بعنـوان  الثـاين يف عـام  الكتـاب  وأصـدر 
 Top" القمـة"، كنسـخة معّربـة لكتـاب "مـرشط 
سـوريني  أطبـاء  عـدة  مـع  بالتعـاون   ،"Knife
الشـاًمل  يف  الرضـوض،  بجراحـة  مختصـني 
السـوري، حيـث القى إقبـااًل وانتشـاًرا بـني األطباء 

إليـه. الحاجـة  بسـبب  امليـدان  يف  العاملـني 
ومل يـَر الكتـاب الثالـث النـور حتـى اآلن، بسـبب 
حاجته إىل تعديالت وتحسـينات، وهـو أحد املراجع 
الجراحيـة، إذ مل يسـعف الوقـت األطباء املشـاركني 
فيـه إلنهائـه، مـع تأكيـد الجـرك أن الكتـاب ضمن 

خطـة العمـل إلصـداره يف أقـرب وقت.
مبوضـوع  فيُعنـى  األحـدث  الرابـع  الكتـاب  أمـا 
"متفرد"، بحسـب وصـف الجرك، بعنـوان "العناية 
الجراحيـة الحرجـة لـدى األطفـال"، ترجمـه عـدة 
بعـث،  الطبيـب محمـد  بقيـادة  أطبـاء مختصـني 
املختـص يف هـذا املجـال، وصـدر منذ نحـو ثالثة 

. شهر أ
ترجمـة  مـن  االنتهـاء  جـرى  الجـرك،  وبحسـب 
الكتـاب الخامس بعنـوان "االختالطـات الجراحية" 
مرحلـة  يف  وهـو   ،)Surgical Complications(

املراجعـة، وسـيصدر يف أقـرب وقـت.
عبـد الرحمن اسـتنبويل، طالـب يف السـنة الرابعة 
بكليـة الطـب ضمـن جامعـة "حلـب الحـرة"، قال 
لعنـب بلـدي، إن %90 من املقـرر الـدرايس باللغة 
العربيـة، ويـرى أن الكتـب املعّربة املذكـورة مفيدة، 
وليـس  عمـي  بشـكل  الطبيـة  الحـاالت  لرشحهـا 

مملة". "رسديـة  بطريقـة 
وأضـاف عبـد الرحمـن أن مثل هـذه الكتب تسـاعد 

يف ترسـيخ األفكار بشـكل أكـر، وخصوًصا خالل 
الدراسـة العملية ضمن املستشـفيات واملستوصفات.

ما التحديات؟
مـن التحديـات التـي واجههـا األطبـاء عـدم وجود 
حـني  يف  املعّربـة،  الكتـب  لطباعـة  نـرش  دور 
تواصلـت بعـض املكتبـات املشـاركة يف معـريض 
"إدلـب" و"اعـزاز" للكتاب مـع الطبيب السـوري، 
ألخـذ اإلذن بطباعتها وبيع نسـخها ضمـن املعرض 

دون عوائـد ماديـة لأطبـاء.
وعـن األسـعار قـال الجـرك، إن الكتـب تقـع ضمن 
فئـة اهتـاًمم الطـالب الدارسـني واألطبـاء العاملني 
بالجراحـة عـى حـد سـواء، وإن األسـعار املحـددة 
قريبـة مـن التكلفـة وتالئم وضـع الطـالب املادي.

ومـن الصعوبـات خالل عمـل األطباء، تنسـيق عمل 
جغرافيًـا،  مختلفـة  مناطـق  يف  املوجـود  الفريـق 
األطبـاء،  مـن  للمراجعـة  كاٍف  عـدد  وتخصيـص 
ونـرش  طباعـة  دور  وإيجـاد  بالوقـت،  وااللتـزام 

الكتـب ورقيًـا وإلكرتونيًـا. لنـرش  مختصـة 
أحمـد  محمـد  الباحـث  أجراهـا  دراسـة  وبحسـب 
السـوري  "املركـز  موقـع  عـر  نُـرشت  خليـل، 
للعالقـات الدوليـة والدراسـات االسـرتاتيجية" يف 
يف  العـايل  التعليـم  واقـع  حـول   ،2021 شـباط 
مـن   31.1% إجابـات  كانـت  السـوري،  الشـاًمل 
الطـالب املشـاركني باالسـتبيان بـأن مـدى ارتباط 
املقررات الدراسـية بسـوق العمل "ضعيـف"، بيناًم 

"متوسـط". بأنـه   45.9% أفـاد 
ويواجه طالب وخريجو جامعات الشـاًمل السـوري 
الخارجـي  العامـة والخاصـة صعوبـة باالعـرتاف 
باإلجـازات الجامعيـة الصـادرة عـن جامعاتهم، ما 
يجـر معظمهـم عـى قبـول أي فرصة عمـل حتى 

لـو مل تتعلـق بتخصصهـم الجامعي. 

الطبيب واصل الجرك )على اليمين( من أمام معرض إدلب للكتاب - 18 آب 2022 )واصل الجرك / فيس بوك(


