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اعزاز.. اعتداءات على 
مدارس وفوضى سالح 
يقابلها احتجاج وإضراب

غداء بأقل التكاليف.. 

عروض المطاعم خيار 
مرٍض ألهالي إدلب

04تقارير مراسلين

عـى مـدار السـنوات الخمـس املاضيـة، سـبّبت احتامليـة 
الرتحيـل املفاجـئ بالنسـبة لالجئـني السـوريني يف تركيـا، 
هاجًسـا حمـل معه عديـًدا من التفاصيـل التي تعنـى الكثري 
بالنسـبة لهـم، منهـا هدم مـا متكنوا مـن بنائه عـى صعيد 

حياتهـم العمليـة كالجئـني يف بلـد آخر.
مـن هـذه املخـاوف، بحسـب حـاالت عديـدة رصدتهـا عنب 
أصحـاب  ترحيـل  متفاوتـة،  زمنيـة  أوقـات  خـالل  بلـدي 
األعـامل أو مـالك الـركات واملحـال التجاريـة يف تركيا، إذ 
ال ميكـن للمرّحـل الوصـول إىل ممتلكاتـه بشـكل قانـوين 

لبيعهـا أو التـرف بهـا حـال ترحيلـه إىل سـوريا...

"سوفا"  اإلسرائيلي 
د حياة المزارعين 

ّ
يعق

في القنيطرة

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

أربعة أشهر على آخر مواجهة.. 

"طريق السد" بدرعا دون 
ترميم

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

دالالت زيارة موسكو.. 

ترسيخ شرعية األسد 

كرئيس "روسي"

19رياضة

برشلونة ومدريد 
في مواجهة تحديد 

المصير
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مرّحلون سوريون 
يفقدون ممتلكاتهم 

في تركيا

الذكرى الـ12 لثورة الشعب 

سوريا في حالـة 
استعصاء
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عنب بلدي - جنى العيسى

عرب اسـتقبال رسـمي حسـب الربوتوكـول الرويس املعمـول به باسـتقبال الرؤسـاء، وصل رئيس النظام السـوري، بشـار 
األسـد، يف 14 مـن آذار الحـايل، إىل موسـكو يف زيارة اسـتمرت ليومني.

مل يتضـح خـال السـاعات األوىل للزيـارة، إثـر االسـتقبال الـذي مل يحـَظ به األسـد منذ أكـر من عقـد، أن الزيـارة كانت 
بنـاء عـى طلـب موسـكو، بـل أوحت أنهـا زيـارة عمل عـرب وفد ضخـم يقـوم بهـا "رئيس رشعـي" لدولـة مل مُُتـَل عليه 

يوًما. تحركاتـه 

قبل االنتخابات التركية
جـاءت زيارة األسـد إىل موسـكو عشـية 
الذكـرى الــ12 للثـورة السـورية، وعقب 
أكـر من شـهر عى الزلـزال املدمـر الذي 

وتركيا. سـوريا  رضب 
توقيـت الزيارة جـاء أيًضا يف ظل مسـاٍع 
تقودهـا موسـكو لعقـد لقـاء رباعي بني 
وإيـران  تركيـا  خارجيـة  وزراء  نـواب 
وسـوريا وروسـيا، أمـام حالـة "متنـع" 
مـن قبـل النظـام، الـذي يرهن مشـاركته 
عـى  بالحصـول  الرباعـي  باللقـاء 

ضامنـات تركيـة باالنسـحاب من شـامل 
سـوريا. غـريب 

ربـط الخبري يف الشـأن الـرويس الدكتور 
نر اليوسـف، توقيـت زيارة األسـد إىل 
بالدرجـة  الرتكيـة  باالنتخابـات  موسـكو 
األوىل، مضيًفـا أن الـروس مهتمـون جًدا 
رجـب  الـرتيك،  الرئيـس  موقـف  بدعـم 
طيـب أردوغـان، ويحرصون عـى نجاحه 

االنتخابات. هـذه  يف 
عنـب  إىل  حديـث  يف  اليوسـف،  ويـرى 
بلـدي، أن روسـيا تحـرص عـى انتـزاع 

الورقـة  والتنميـة"  "العدالـة  حـزب 
املعارضـة  أيـدي  مـن  عموًمـا  السـورية 
الرتكيـة، قبـل االنتخابـات، لذا اسـتدعت 
األسـد لتنتـزع منـه تنـازالت بخصـوص 
اتفـاق  أمـام  يضعهـا  التـي  الـروط 

روسـيا. تصوغـه 
تصـّدر ملف التقـارب بني النظام السـوري 
بوتـني  بـني  املباحثـات  أجنـدة  وتركيـا 
عـر  عنـه  الحديـث  كـام جـرى  واألسـد، 
لقـاءات إعالميـة عـدة أجراهـا األسـد مـع 
وسـائل إعـالم روسـية، غداة لقائـه بوتني.

لقـاء  عـر  موسـكو،  مـن  األسـد  وقـال 
أجـراه مـع وكالة "سـبوتينك" الروسـية، 
إن لقـاءه مع أردوغـان يرتبـط بالوصول 
تركيـا جاهـزة  فيهـا  إىل مرحلـة تكـون 
بشـكل واضـح ودون أي التبـاس للخروج 
الكامـل مـن األرايض السـورية، والتوقف 
عن "دعـم اإلرهاب"، وإعـادة الوضع إىل 
مـا كان عليـه قبل بدء الحرب يف سـوريا.

األسـد  بـني  املرتقـب  اللقـاء  وحـول 

الـرتيك، قـال عضـو مجلـس  والرئيـس 
األمـن والسياسـة الخارجيـة يف الرئاسـة 
آذار  مطلـع  إرهـان،  تشـاجري  الرتكيـة، 
الحـايل، إن حدوث اللقاء قبـل االنتخابات 
الرئاسـية يف تركيـا، املقـررة يف 14 مـن 
أيـار املقبـل، أمر "غـري مرجـح"، مضيًفا 
أن أردوغـان ال يعارض مثـل هذا االجتامع 
مـن حيـث املبـدأ، لكـن ظـروف "الزلزال 

املدمـر غـريت كل يشء".

عنب بلدي - لجين مراد

لألمـم  مكاتـب  بفتـح  املطالـب  تتجـدد 
كل  مـع  سـوريا  غـريب  شـامل  املتحـدة 
فبعـد  املنطقـة،  تطـال  كارثـة  أو  أزمـة 
أيـام مـن وقـوع الزلـزال، وانعقـاد لقـاء 
بـني وكيـل األمـني العـام لألمـم املتحـدة 
غريفيـث،  مارتـن  اإلنسـانية،  للشـؤون 
ورئيـس النظام السـوري، بشـار األسـد، 
أخطرت األمـم املنظامت السـورية العاملة 
يف الشـامل بوجود قـرار الفتتـاح مكاتب 

أمميـة دون إعـالن رسـمي.
التسـاؤالت  مـن  عديـًدا  القـرار  وأثـار 
وتوقيتـه،  أسـبابه،  حـول  واملخـاوف 
وعالقتـه بتأخر االسـتجابة لكارثة الزلزال، 
إذ اعتمـدت األمـم املتحدة خالل السـنوات 
املاضيـة عـى مكاتبهـا يف واليـة غـازي 
لتنسـيق عملهـا  عينتـاب جنـويب تركيـا 
يف الشـامل السـوري، خصوًصـا بشـأن 

املسـاعدات عر الحدود، بحسـب مـا قاله 
عاملـون يف املنظـامت لعنـب بلـدي.

تزامـن ذلـك مـع اسـتمرار الحديـث حـول 
تأخـر األمـم املتحـدة يف االسـتجابة لكارثة 
الزلـزال، ما أرجعـه عديد مـن العاملني يف 
الشـأن اإلنسـاين إىل عـدم وجـود مكاتـب 
ومتثيل أممي رسـمي يف الشـامل السوري.

األمم تتكتم
"بوصلـة"  ملنظمـة  التنفيـذي  املديـر 
للتنميـة واإلبـداع، حسـان جنيـدي، قـال 
لعنب بلـدي، إن اإلخطـار األول للمنظامت 
السـورية، جـاء عى لسـان نائب املنسـق 
ديفيـد  اإلنسـانية،  للشـؤون  اإلقليمـي 

كاردن.
تـال ذلـك انعقـاد اجتـامع خـاص حرضه 
جنيـدي، حول املبـادئ العملياتيـة لوجود 

املكاتـب، وطرحـت خالله منظـامت عديًدا 
من األسـئلة حـول الخطوات التي سـبقت 
التوجـه الفتتـاح املكاتـب، لكّنهـا مل تلـَق 

رًدا، وفـق مـا قالـه جنيدي لعنـب بلدي.
السـوري  الطبيـب  انتقـد  جهتـه،  مـن 
والناشـط يف املجـال اإلنسـاين والعامـل 
السـابق يف مجـال املسـاعدات واملنارصة 
محمـد كتـوب، خـالل حديـث إىل عنـب 
بلـدي، سـلوك األمـم املتحـدة وتحفظهـا 
عـى اإلجابة عـن أسـئلة املنظـامت، الفتًا 
إىل أنهـا اكتفـت باإلبـالغ، ومل تظهـر نية 
للتشـاور معهـم واإلجابة عن تسـاؤالتهم.

عنـب بلدي وجهت أسـئلة لنائـب املتحدث 
باسـم األمـم املتحـدة، فرحـان عزيز حق، 
عـر مراسـلة إلكرتونيـة حـول تفاصيـل 
الشـامل  يف  مكاتـب  افتتـاح  خطـة 
السـوري، وعالقتهـا مبكتب األمـم املتحدة 

يف دمشـق، باإلضافـة إىل توقيـت القرار، 
واضحـة حـول  إجابـات  يقـّدم  مل  لكنـه 

. ألمر ا
واقتـرت إجابة عزيـز حق عـى القول، 
إن "األمـم املتحـدة موجـودة يف مختلـف 
مناطـق سـوريا، لكنها تحتـاج إىل تعاون 
مـن قبـل الحكومـة املركزية يف دمشـق، 
وسـلطات األمر الواقع، لتحقيق مسـاعيها 

بتلبيـة االحتياجات اإلنسـانية".
 تواصلـت عنـب بلـدي مـع أحـد موظفي 
مكاتـب األمـم املتحـدة يف غـازي عينتاب 
غـري  ألنـه  اسـمه  ذكـر  عـى  )تحفـظ 
مّرح لـه بالحديث إىل وسـائل اإلعالم(، 
وقـال إنـه حتـى اآلن ال يوجـد نـص قرار 
رسـمي بفتح مكاتـب، لكـن موظفي األمم 
املتحدة بـدؤوا العمـل عى اقـرتاح مواقع 

وتقييمها. للمكاتـب 
وأضـاف أن األمـر يسـتغرق وقتًـا طوياًل 
أن  إىل  مشـريًا  املوافقـات،  مـن  وعديـًدا 
اإلشـاعات حول بدء املكاتب عملها بشـكل 

رسـمي بوقـت قريـب غـري صحيحة.
بإخطـار  املتحـدة  األمـم  تكتـِف  ومل 
املنظـامت، إذ أبلغـت "الحكومـة املؤقتـة" 
بخطتهـا، وفـق مـا قالـه وزيـر االقتصاد 
يف "املؤقتـة"، عبد الحكيـم املري، الذي 
ظهـر مـراًرا إىل جانب الوفـود األممية يف 
الزلـزال،  كارثـة  بعـد  السـوري  الشـامل 
مؤكـًدا عـدم وجـود تبليـغ رسـمي بذلك.

قة
ّ

تساؤالت معل
عـى  املحليـة  املنظـامت  أسـئلة  ترتكـز 
دور املكاتـب يف حـال افتتاحهـا، وفرصة 
وجود تنسـيق بني تلـك املكاتـب ومكاتب 
األمـم املتحـدة يف دمشـق، باإلضافـة إىل 
مـا وراء توقيـت القرار، بحسـب مـا قاله 

كتوب. محمـد  الطبيـب 
كان  األمميـة  املكاتـب  وجـود  أن  ورغـم 
أثـار  سـنوات،  منـذ  للمنظـامت  مطلبًـا 
القـرار عديـًدا مـن املخـاوف التـي عززها 
غيـاب اإلجابات عـن تسـاؤالت املنظامت، 

أضـاف كتـوب.

ورحـب كتـوب بالتوجـه الفتتـاح املكاتب 
يف حـال كان مرتبطًـا بالحاجـة املتفاقمة 
بعـد الزلـزال، أمـا يف حـال كان لتغطيـة 
الكارثـة،  املتحـدة خـالل  األمـم  تقصـري 
يعتـر  فإنـه  األسـد،  ومرهونًـا مبوافقـة 

"توجًهـا سـلبيًا"، وفـق تعبـريه.
ويتفق املديـر التنفيذي ملنظمـة "بوصلة" 
للتنمية واإلبـداع يف "املنتدى السـوري"، 
حسـان جنيـدي، مـع مـا ذكـره كتـوب، 
آليـة  يوفـر  املكاتـب  وجـود  إن  قـال  إذ 
أفضل لعمليـة توثيق االنتهاكات وتنسـيق 

دالالت زيارة موسكو.. 

ترسيخ شرعية 
األسد كرئيس 

"روسي" 

المساعدات مرهونة بموافقة النظام 

ما مخاطر افتتاح مكاتب 
"نحن ال نقول إننا نؤيد الفكرة أو أممية شمالي سوريا 

نرفضها، ما نقوله بكل بساطة 
كمؤسسات سورية، أننا بحاجة 
إلى المزيد من الوضوح والفهم 

لعملية وجود المكاتب األممية 
في الشمال السوري"

حسان جنيدي
المدير التنفيذي لمنظمة 
"بوصلة"
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"االنتصار" رسالة
ومديـر  السـيايس  الباحـث  يعتقـد 
األبحـاث يف مركـز "عمـران للدراسـات 
االسـرتاتيجية"، معـن طـالع، أن توقيت 
زيـارة األسـد إىل موسـكو يحمـل عـدة 
رسـائل، األوىل ترتبـط وفـق املـؤرشات 
التقـارب  ملـف  بتطـورات  األخـرية 
بـني النظـام وتركيـا، وبعـد أيـام مـن 
لنـواب  رباعـي  اجتـامع  عـن  حديـث 

وزراء خارجيـة تركيـا وإيـران وسـوريا 
امللـف  دفـع  بهـدف  وذلـك  وروسـيا، 

قدًمـا.
إىل  حديـث  يف  طـالع،  اعتـر  كـام 
عنـب بلـدي، أن للزيـارة داللـة واضحـة 
رغـم  بأنهـا  تفيـد  روسـيا،  قبـل  مـن 
ال  فإنهـا  األوكـراين،  باملشـهد  انشـغالها 
املنطقـة،  بخياراتهـا يف  متمسـكة  تـزال 
ومبواقفهـا السياسـية، وسـط ما يشـهده 

أعقبـت  تطـورات  مـن  السـوري  امللـف 
الزلـزال.

يهتـم  السـوري  النظـام  أن  ومبـا 
املرتبطـة  والرسـائل  باإليحـاءات  أيًضـا 
بالصـورة، فقـد يبـدو تحديد موعـد لقاء 
بوتـني باألسـد يف يـوم ذكـرى الثـورة 
املصادفـة،  قبيـل  مـن  ليـس  السـورية 
بحسـب مـا يـرى طـالع، مشـريًا إىل أن 
النظـام يسـتغل الزيـارة يف هـذا اليـوم 

لـ"إعالن انتصـاره بانفتاحـه عى مظلة 
أوسـع، كأن يتم اسـتقباله كأحد الرؤساء 
الدبلوماسـية  املراسـم واألعـراف  بجميع 

السـائدة".

بروتوكوالت ومراسم
عـى خالف زياراته السـابقة إىل روسـيا، 
حظي األسـد باسـتقبال رسـمي يف مطار 
"فنوكولفـا" الـدويل، حسـب الروتوكول 
الـرويس املعمول به باسـتقبال الرؤسـاء، 
وأجـرى قبـل اللقاء مـع بوتني زيـارة إىل 
رضيح "الجنـدي املجهول" يف موسـكو، 

وفـق املراسـم املعمول بها يف روسـيا.
ويعـد اسـتقباله ضمن مراسـم اسـتقبال 
الرؤسـاء هـي الثانيـة من نوعهـا منذ عام 
2011، سـبقها استقبال رسـمي يف أثناء 
زيارتـه إىل سـلطنة عـامن، يف 20 مـن 
شـباط املـايض، أي بعـد 14 يوًمـا عـى 

املدمر. الزلـزال 
الخبري الـرويس نر اليوسـف، اعتر أن 
االسـتقبال الرسـمي الذي حـرص الروس 
عـى إجرائـه لألسـد، ينطلق مـن مصلحة 
روسـية رصفـة، تهـدف إىل إظهـار أنهم 
ينظـرون إليه كـ"رئيـس رويس رشعي"، 
الدويل"  والتقديـر  االحـرتام  ولـ"فـرض 
عـى القـرارات التـي سـتنتج عـن هـذه 

الزيـارة، بحسـب رأيه.
وضوًحـا  األكـر  الوحيـد  الرابـط  لعـل 
يف تحـركات األسـد سـواء يف مسـقط أو 

موسـكو، االهتـامم املتزايـد يف الحصـول 
عـى "الرعيـة السياسـية"، بحسـب ما 

الباحـث معـن طالع. يـرى 
جهـود  ضمـن  التحـركات  هـذه  وتـأيت 
جعـل  قضيـة  يف  مكثفـة  دبلوماسـية 
أمـرًا  النظـام  مـع  السياسـية  العالقـات 
واقًعـا، وليـس مسـاًرا أمامـه العديـد من 

والعقبـات. التحديـات 
وضم الوفـد املرافق لرئيس النظام، بشـار 
الخارجيـة،  وزيـر  موسـكو،  إىل  األسـد، 
فيصـل املقـداد، ووزيـر شـؤون رئاسـة 
ووزيـر  عـزام،  منصـور  الجمهوريـة، 
ووزيـر  عبـاس،  محمـود  عـي  الدفـاع، 
االقتصـاد، سـامر الخليل، ووزيـر املالية، 
تخطيـط  "هيئـة  ورئيـس  ياغـي،  كنـان 
عـام  وأمـني  الخليـل،  فـادي  الدولـة"، 
أمـني،  خـرض  قيـس  الـوزراء،  مجلـس 
ومستشـارة األسـد، لونا الشـبل، وسـفري 
النظـام لـدى موسـكو، بشـار الجعفري.

مسـاحة  أخـذت  االقتصاديـة  الشـؤون 
والثنائيـة  الرئاسـية  املباحثـات  مـن 
السـوري  الجانبـني  مـن  الـوزراء  بـني 
بإعـالن  نتائجهـا  تلخصـت  والـرويس، 
خـالل  سـيوقعان  الجانبـني  أن  األسـد 
مجـال  يف  اتفاقًـا  املقبلـة  األسـابيع 
بعـد  وذلـك  االقتصـادي،  التعـاون 
التخطيـط إلمتام 40 مروًعا اسـتثامريًا 
يف مجـاالت الطاقـة والصناعـة والنقـل 

املسـاكن. وبنـاء 

املسـاعدات، لكـن طريقـة تنسـيق األمـم 
املتحـدة مـع كـوادر املنظـامت وأسـلوب 
مخـاوف  بخلـق  كفيـاًل  كان  إخطارهـا، 
كبـرية لـدى املنظامت مـن تبعـات وجود 

املكاتـب.
تنسـيق  وجـود  أن  جنيـدي  وأضـاف 
محتمـل بـني مكاتـب األمـم املتحـدة يف 
دمشـق ومكاتب الشـامل مسـتقباًل، يعني 
يثـري  مـا  املسـتفيدين،  بيانـات  تبـادل 
مخـاوف كبـرية لـدى املنظـامت املحليـة.

أسـتاذ القانون وعضو مجلـس اإلدارة يف 
"املنتـدى السـوري" الدكتور يـارس تبارة، 
األبـرز  اإلشـكال  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
بهـذا امللـف مرتبـط بقانونية وجـود تلك 

السـوري. الشـامل  املكاتب يف 
وتعمـل األمـم املتحـدة عـادة يف مناطـق 
سـيطرة الحكومـات املركزيـة، مـا يجعل 
سـيطرة  خـارج  مناطـق  يف  وجودهـا 
مرتبطًـا  السـوري  النظـام  حكومـة 
بتفويـض مـن مجلـس األمـن أو مبوافقة 

الحكومـة. تلـك 
وباعتبـار قـرار الفتـح ارتبط بلقاء األسـد 
مـع منسـق األمـم املتحـدة للمسـاعدات، 
مارتـن غريفيـث، تتخـوف املنظـامت من 
عالقـة القـرار مبوافقـة النظام السـوري، 

وفـق مـا قاله تبـارة.

مخاوف بشـأن "عبر الحدود"
يجري التنسـيق بشـأن وصول املسـاعدات 
عـر الحـدود عـن طريـق مكتـب األمـم 
املتحـدة يف غـازي عينتـاب، بعيـًدا عـن 
احتامليـة تالعـب النظـام السـوري بهـا، 
وهـو مـا جعـل تجديـد قـرار املسـاعدات 
للسـوريني  دامئًـا  مطلبًـا  الحـدود  عـر 

والدوليـة. املحليـة  واملنظـامت 

"املنتـدى  يف  اإلدارة  مجلـس  عضـو 
السـوري" يـارس تبـارة، يرى أنـه إذا كان 
يف  مكاتـب  لوجـود  القانـوين  األسـاس 
الشـامل رهـن موافقـة الحكومـة املركزية 
أن  بالـرضورة  يعنـي  فهـذا  دمشـق،  يف 
سـيجري  املكاتـب  تلـك  عمـل  تنسـيق 

دمشـق. مكاتـب  مـع  بالتعـاون 
مكاتـب  بـني  التنسـيق  عـى  ويرتتـب 
عـى  الرتكيـز  زيـادة  ودمشـق  الشـامل 
املسـاعدات عـر الخطـوط )مـن مناطـق 
شـامل  إىل  السـوري  النظـام  سـيطرة 
غـريب سـوريا(، عى حسـاب املسـاعدات 
عـر الحدود، وفـق ما ذكـره تبـارة، الفتًا 
إىل تخّوفـه مـن أن يؤدي ذلـك إىل إيقاف 

املسـاعدات عـر الحـدود بشـكل تـام.
وبعـد أيام مـن كارثة الزلـزال، زارت عديد 
الوفـود األمميـة الشـامل السـوري،  مـن 

تزامًنـا مـع وجـود عديـد مـن اللقـاءات 
والزيـارات إىل دمشـق.

وترتـب عى اللقـاءات يف دمشـق موافقة 
النظام السـوري عـى إيصال املسـاعدات 
إىل شـامل غـريب سـوريا عـر معريـن 
لثالثـة  تركيـا  مـع  إضافيـني  حدوديـني 
أشـهر، وفـق مـا قاله األمـني العـام لألمم 
املتحـدة، أنطونيـو غوترييـش، يف 13 من 

املايض. شـباط 
وتعقيبًـا عـى ذلك، قـال منـدوب النظام 

بسـام  املتحـدة،  األمـم  لـدى  السـوري 
الصبـاغ، إن طـرح قـرار فتـح املعريـن 
ليـس  األمـن  مجلـس  ضمـن  اإلضافيـني 
مطلوبًـا، الفتًـا إىل وجـود "اتفـاق بـني 

املتحـدة". واألمـم  سـوريا 
تزامـن ذلـك مـع ظهـور مـؤرشات عـى 
"صفقة سياسـية غـري معلَنة ومبشـاركة 
أمميـة"، ظهـرت مالمحها عـر "تنازالت" 
قُّدمـت بعد تعّنـت أبداه النظـام والواليات 
املتحـدة عى حد سـواء لسـنوات، وفق ما 

قالـه خـراء يف حديـث سـابق إىل عنـب 
. ي بلد

قـرار  تفويـض  ينتهـي  أن  املقـرر  ومـن 
مجلـس األمـن بإيصـال املـواد الغذائيـة 
املسـاعدات  مـن  وغريهـا  واألدويـة 
األساسـية عـر معر "بـاب الهـوى" من 
تركيـا إىل شـامل غريب سـوريا ملدة سـتة 
أشـهر يف متـوز املقبل، وسـط اسـتمرار 
الضغوط الروسـية لتجميد القـرار، مقابل 
االعتـامد عـى املسـاعدات عـر الخطوط.

زيارة رئيس النظام السوري بشار األسد إلى موسكو - 14 من آذار 2023 )رئاسة الجمهورية(

مساعدات أممية في سوريا)تعديل عنب بلدي(

"هذا الوجود يمكن أن يكون 
خطوة إلنهاء المساعدات عبر 

الحدود من خالل زيادة التنسيق 
بين األمم المتحدة ودمشق 

لتصبح جميع المساعدات 
اإلنسانية تحت رحمة األسد"

حسان جنيدي
المدير التنفيذي لمنظمة 
"بوصلة"

لعـل تحـركات الـدول تجاه األسـد يف هـذا السـياق حالًيـا تأيت 
نتيجـة ثاثـة عوامـل تتمثـل مبـا ييل:

عدم وضوح االسرتاتيجية األمريكية حيال ملفات املنطقة، والفراغ 	 
السـيايس أو حتى العسكري املتوقع، إذ بات من الواضح مؤخرًا 

وجود حديث داخي حول انسحاب عسكري أمرييك، سيعزز 
بدوره مسارات ملء الفراغ يف الحركة السياسية، ويشجع الدول 

عى التعاطي مع األسد من منظور أنه "أمر واقع".
ترتيبات املنطقة اإلقليمية، إذ شـهدت املنطقة مؤخرًا مجموعة من 	 

التفاهامت والتواصالت الجديدة، كالتقارب السعودي- اإليراين، 
أو اإليراين- الرتيك، أو املري- الرتيك، وغريها.

أخريًا، اإلعالن شـبه الرسمي عن موت العملية السياسية، خاصة 	 
مع وضوح موقف روسـيا بأنها لن تدعم العملية السياسية 

الوحيدة التي ترعاها األمم املتحدة يف جنيف.

الباحث السيايس معن طالع 
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إدلب - أنس الخولي

تتابـع ليـى باهتـامم صفحـات املطاعم 
أمـاًل  بـوك"،  "فيـس  عـر  إدلـب  يف 
حسـومات  أو  عـروض  عـى  بالعثـور 
تؤّمـن مـن خاللها وجبـة غـداء ألرستها 

مقبـول. بسـعر 
مـن  ليـى  املطاعـم  عـروض  وتريـح 
البحث عـن نوع طعـام ميكـن أن تقدمه 
يرتكـه  الـذي  الزهيـد  باملبلـغ  ألطفالهـا 
زوجهـا قبـل الذهـاب إىل عملـه، وفق ما 
قالتـه ربة املنـزل ليى السـيد )38 عاًما( 

بلدي. لعنـب 
ويعـد تحضـري الطعـام مـن أكـر مـا 
يـؤّرق ربات املنـازل هذه األيـام، يف ظل 
املرتفعـة،  واألسـعار  املرتديـة  الظـروف 

ليى. تابعـت 

عروض المطاعم حل مرٍض
وجـدت العديد مـن العائـالت بإدلب يف 
عـروض املطاعـم حاًل ملشـكلة البحث عن 
وجبـة طعـام بتكاليـف تناسـب دخلها، 

بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي.
تركيـة  لـرية   100 تكفـي  ال  حـني  ويف 
إلعـداد وجبـة طعـام ألرسة مؤلفـة مـن 
أربعة أشـخاص، منحت عـروض املطاعم 

للعائـالت فرصـة الحصـول عـى وجبـة 
تكفـي احتياجهم بتكلفة تـرتاوح بني 60 
و75 لـرية تركيـة، وفـق مـا قالتـه ليى.

بـدوره، قـال عامـل املياومة عبـد العزيز 
خليـل )35 عاًمـا(، إن اللحـوم والوجبات 
الجاهـزة كانـت رفاهيـة بالنسـبة لفئـة 
إن  إذ  إدلـب،  يف  العائـالت  مـن  كبـرية 
أجـرة العامـل تصـل إىل 75 لـرية تركية 
يف أفضـل األحـوال، أي مـا يعـادل مثن 
ثـالث سندويشـات "شـاورما دجـاج". 

املطاعـم  عـروض  مّكنـت  املقابـل،  يف 
أصنـاف  إدخـال  مـن  املياومـة  عـامل 
مـن األطعمـة إىل منازلهـم ُحرمـوا منها 
الجاهـزة. سـابًقا، كاللحـوم والوجبـات 

مخاوف من الغش
العائـالت  مـن  العديـد  توجـه  رغـم 
لالعتـامد عـى عـروض املطاعـم، تثـري 
تلك العـروض مخـاوف عديدة بالنسـبة 
للبعض حـول جودة وجبـات الطعام يف 

ظـل انخفـاض تكلفتهـا.
 37( اللـه  عبـد  سـهيل  الشـاب  ويـرى 
األسـعار  أن  إدلـب،  يف  املقيـم  عاًمـا( 
الرخيصـة "غـري معقولـة"، إذ تكون يف 
بعـض الحـاالت أقل مـن تكلفـة اإلنتاج.

وأضـاف أن هذه األسـعار تثري تسـاؤالت 

يف  املسـتخدمة  املـواد  صالحيـة  حـول 
إنتـاج هـذه األطعمـة، وجودتها.

لتخفيـض  املطاعـم  بعـض  تتوجـه  كـام 
كميـة الوجبـة مقابـل تخفيـض سـعرها، 
عاًمـا(   25( محسـن  سـعيد  اصطـدم  إذ 
بحصولـه عـى نصف كميـة الوجبـة التي 
اشـرتاها خـالل العروض من أحـد املطاعم.

ويعتمـد سـعيد عـى وجبـات املطاعـم 
جامعيًـا  طالبًـا  كونـه  األيـام،  مبعظـم 

إدلـب. يف  وحـده  ويقيـم 
ويـرى أنـس العيـدي أن جـودة األطعمة 
خـالل العـروض غالبًـا مـا تكون شـبه 
املطعـم  صاحـب  يحـاول  إذ  منعدمـة، 
تقليـل تكاليـف إنتـاج الوجبة لتتناسـب 

سـعرها. مع 
فـرتات  خـالل  املطاعـم  أن  وأضـاف 
العـروض تتلقـى طلبات كثـرية، ما يقلل 

جودتهـا بشـكل أكـر.
فرصة للرتويج

يهـدف أصحـاب املطاعم إىل اسـتقطاب 
مزيـد من الزبائـن والرتويـج لعملهم من 

العروض. خـالل 
صاحـب مطعم "الحميدية" سـامل زيوانة، 
يقـدم  مطعمـه  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
عروًضـا مناسـبة لجميع الفئات، وتشـمل 
متكاملـة  وجبـة  تقديـم  العـروض  تلـك 

مكونـة مـن الطبـق الرئيـس واملقبـالت، 
بنصـف الثمـن االعتيـادي للوجبـة.

وبحسـب سـامل، تنـدرج تلـك العـروض 
للرتويـج  املطعـم  إدارة  ضمـن مسـاعي 
والدعايـة وجـذب زبائـن جـدد، لتجاوز 
عـن  البعيـد  املطعـم  موقـع  مشـكلة 

الرئيسـة. الشـوارع 
ودفعـت العـروض العديـد مـن الزبائن 
الرتيـاد املطعـم بشـكل دائـم، خصوًصا 
بعـد نرهـا عـر صفحتـه عـى "فيس 

بـوك"، بحسـب مـا قاله سـامل.
وأضـاف صاحب املطعم أن مـدة العرض 
يحـدد  إذ  آلخـر،  مطعـم  مـن  تختلـف 
بينـام  زمنيًـا،  العـروض  مـدة  البعـض 
يعتمـد آخـرون عـى كميـة محـددة من 

املـواد األوليـة.
لـدى  العـروض  تسـتمر  املقابـل،  يف 
بعـض املطاعـم حتـى تحقيـق الدعايـة 

املرجـوة.

مصالح متبادلة 
سـامل  "الحميديـة"  مطعـم  صاحـب 
زيوانـة قـال، إن تجـار املـواد الغذائيـة 
الذيـن يتعامـل معهـم يشـجعون املطعم 
عـى اإلعـالن عـن العـروض مـن خالل 

تخفيـض أسـعار املـواد األوليـة.

مـن  الغذائيـة  املـواد  تجـار  ويهـدف 
لزيـادة  املطاعـم  أصحـاب  مسـاعدة 
مبيعـات الوجبـات الغذائية التـي يقدمها 
املطعـم  مبيعـات  تنعكـس  إذ  املطعـم، 
وتسـهم  التجـار  عـى  إيجـايب  بشـكل 
بزيـادة مبيعاتهـم، وفـق ما قاله سـامل.

مـن جهتـه، قـال تاجـر املـواد الغذائيـة 
صالـح العدنان لعنـب بلدي، إنـه يحاول 
مسـاعدة زبائنـه مـن أصحـاب املطاعـم 
عـى تقديـم العـروض، باعتبـار نجـاح 
هـذه املطاعـم وزيـادة مبيعاتهـا يعنـي 

الغذائية. املـواد  مبيعـات  زيـادة 
أسـعار  تخفيـض  صالـح  ويحـاول 
السـلع واملـواد الغذائيـة، وتقديـم بعض 
ألصحـاب  أحيانًـا  مجانًـا  األصنـاف 

قولـه. وفـق  املطاعـم، 
وتعـاين ما بـني 75 و%80 من العائالت 
يف سـوريا باسـتمرار فجـوة يف الدخل 
واإلنفـاق لتلبيـة االحتياجات األساسـية، 

املتحدة. بحسـب أرقام األمـم 
وبحسـب تقديـرات مكتب األمـم املتحدة 
 ،)OCHA( لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية
يعـاين 3.3 مليـون شـخص مـن انعدام 
األمـن الغذايئ يف شـامل غريب سـوريا، 
بينـام يبلـغ عـدد األشـخاص املحتاجني 
إىل مسـاعدات نحو 4.1 مليون شـخص.

عنب بلدي  - ريف حلب                          

نظّـم معلمـون يف مدينـة اعـزاز بريـف 
حلـب الشـاميل وقفـة احتجاجيـة حملت 
مطالـب عـدة، بالتزامـن مـع إرضاب ليوم 
واحـد يف مـدارس املدينـة وريفهـا، عى 

خلفيـة اعتـداء طـال مدرسـتني.
كانت الوقفـة للمطالبة بوقـف االعتداءات عى 
الكـوادر التعليميـة، واحـرتام املعلـم والحـرم 
املـدريس، ومنع رفع السـالح واسـتخدامه يف 
وجـه املعلـم أو الطـالب أو الـكادر التعليمي، 

يف حالـة تكـررت بريـف حلب.

وأهـاٍل  معلمـني  مـن  سـابقة  مناشـدات 
بـرضورة ضبـط السـالح، الذي يُسـتخدم 
بشـكل عشـوايئ، وقـرارات مـن جهـات 
عسـكرية  ومؤسسـات  وفصائـل  محليـة 
مبنـع اسـتخدامه، جميعهـا محـاوالت مل 

متنـع أو تحـّد مـن حمـل السـالح.

ما القصة؟
يف  تعليميـة  كـوادر  االعتـداءات  طالـت 
مدرسـتني مبدينـة اعـزاز، يف 13 من آذار 

الحـايل، تبعتهـا قـرارات مـن مؤسسـات 
تعليميـة بتعليـق الـدوام، وتنظيـم وقفـة 

احتجاجيـة.
ويف اليـوم نفسـه، عقدت مديريـة الرتبية 
والتعليـم يف املدينـة اجتامًعا مـع مديري 
املـدارس عى خلفيـة االعتـداءات املتكررة 

التعليمية. الكـوادر  عى 
مبطالبـة  االجتـامع  مخرجـات  وجـاءت 
املـدارس  بحاميـة  املعنيـة  الجهـات 
االعتـداءات،  مـن  التعليميـة  والكـوادر 

وإصـدار تعميـم مـن الجهـات القضائية 
بتجريم كل شـخص يعتدي عـى املدارس 

كوادرهـا. إىل  ويـيء 
مـن جهتهـا، نقابـة "املعلمني السـوريني 
األحـرار" أصـدرت بيانًا، اسـتنكر االعتداء 
عـى الحـرم املـدريس مـن شـتم ورضب 
وتنكيل وتهديد بالسـالح لكادر مدرسـتي 
"خالـد بـن الوليـد" و"عبد اللـه رجب".

وأعلنـت النقابة وقوفهـا إىل جانب الكادر 
الجهات  والرتبـوي، وطالبـت  التدريـي 
القضائيـة واألمنيـة والعسـكرية واملدنيـة 
الصـف  يف  للمعلـم  الحاميـة  بتوفـري 
واملدرسـة والشـارع، مع تعليق الدوام يف 

مـدارس اعـزاز وريفهـا ليـوم واحد.
رئيـس نقابـة املعلمـني يف مدينـة اعزاز، 
محمد صبـاح حميـدي، قال لعنـب بلدي، 
إن االعتداء يف مدرسـة "خالـد بن الوليد" 
طـال أحـد املعلمـني، وتـم تقديم شـكوى 
جنائيـة بحـق أهـايل أحـد الطـالب، يف 
جميـع  عـى  اآلخـر  االعتـداء  كان  حـني 
كادر مدرسـة "عبـد اللـه رجـب"، وعـى 
موظفـني مـن مديريـة الرتبيـة حـرضوا 

ملعرفـة أسـباب املشـكلة والخـالف.
وأوضـح أن االعتداء عى الـكادر التعليمي 
وموظفـي الرتبيـة كان من قبـل عدد كبري 
من األشـخاص، بينهم عنـارص يف فصائل 
مسـلحة، مضيًفـا أنه يوجد مكتـب "رقابة 
وتفتيـش" لحـل أي خالف واسـتقبال أي 
التدريسـية، وأن  الكـوادر  شـكوى بحـق 
اللجـوء إىل االعتـداء عى املعلـم فيه إهانة 

لـه وللتعليم.
وذكـر حميـدي أن النقابة وثّقـت أكر من 
25 حالـة اعتداء ألهاٍل وعنارص مسـلحني 
عـى معلمني وكـوادر يف املـدارس بريف 

حلب خـالل 2022.
التواصـل مـع  النقابـة سـابًقا  وحاولـت 
مديريـة الرتبيـة واملجالـس املحليـة، ومع 
الفعاليـات املوجـودة األمنية والعسـكرية، 
لكـن  التجـاوزات،  لهـذه  حـد  لوضـع 
وفـق  مسـتمرة،  تـزال  ال  االعتـداءات 

حميـدي.

اعتداءات سابقة
البـاب  مدينـة  شـهدت   ،2022 آذار  يف 
لعـدة  إرضابًـا  الرقـي  حلـب  بريـف 
للتسـيّب  ورفًضـا  اسـتنكاًرا  مـدارس 
األمني، وانتشـار مظاهر العسـكرة وحمل 
السـالح أمام أبـواب املـدارس دون رقيب، 
املعلمـني  بحـق  االنتهـاكات  عـى  ورًدا 

التعليميـة. واملؤسسـة  والطـالب 
وبسـبب خـالف بـني طالبني يف مدرسـة 
"البحـرتي" مبدينـة البـاب، تدّخـل ويل 
أمـر أحدهام إلنهـاء الخالف، وهـو ينتمي 

عسـكري. لفصيل 

وتعـرض الطالـب الثـاين عنـد االنراف 
مـرح  ورضب  العتـداءات  املدرسـة  مـن 
وبطريقـة "وحشـية" مـن قبـل مثانيـة 
شـبان، وحاول معلمون تخليـص الطالب، 
بالـرضب  لالعتـداء  تعرضـوا  أنهـم  إال 

والشـتائم أيًضـا.
وتضامن مـع معلمي مدرسـة "البحرتي" 
معلمـو املـدارس األخـرى، لتصـل نسـبة 
املدينـة  %80 مـن مـدارس  اإلرضاب إىل 

حينها. وريفهـا 

قرارات ال تمنع
أو  اشـتباك  أو  اعتـداء  حالـة  أي  ترتافـق 
اقتتـال بقـرارات لضبط السـالح وحره 
خطـوط  وقـرب  "الربـاط"  مناطـق  يف 

التـامس، لكنـه ال يـزال منتـًرا بكـرة.
منتـرة  ظاهـرة  السـالح  حمـل  وصـار 
الوطنـي  "الجيـش  سـيطرة  مناطـق  يف 
الشـاميل  حلـب  بريفـي  السـوري" 
ورأس  أبيـض  تـل  ومدينتـي  والرقـي 
العـني شـامل رشقـي سـوريا، ودامئًـا ما 
يتحول أي شـجار إىل االسـتخدام الفوري 
للسـالح، سـواء يف الهـواء لنـر الهلـع 
لتحقيـق  مبـارش  بشـكل  أو  والخـوف، 

إصابـات.
"الحكومـة  يف  الدفـاع  وزارة  أصـدرت 
السياسـية  املظلـة  املؤقتـة"،  السـورية 
لـ"الجيـش الوطني"، يف نيسـان 2022، 
تعميـاًم لضبط حمـل السـالح يف مناطق 
سـيطرتها، وحر وجوده يف املعسكرات 
وخطـوط املواجهـة مـع العـدو والنقـاط 
األمنيـة، وأوصت بـرضورة االحتـكام إىل 

القضـاء للبـت يف أي خـالف.
ويف نيسـان مـن العـام نفسـه، أصـدرت 
"غرفـة القيادة املوحـدة" )عـزم(، وكانت 
تضم عـدة فصائل يف "الجيـش الوطني" 
قبـل حلّهـا، تعميـاًم مبنـع حمل السـالح 
داخـل مراكـز املـدن والبلـدات إال مبوجب 
مهمـة رسـمية بغـرض حاميـة األسـواق 

املدنيني. وتأمـني 
وتوعـدت حينهـا بتوقيـف أي عنـر أو 
التجـول  أوامـر عـدم  تخالـف  مجموعـة 
باألسـلحة يف األسـواق واملناطق السكنية، 
وإحالتهـم إىل "اللجـان املسـلكية"، الفتة 
أي  مـع  "بحـزم"  سـتتعامل  أنهـا  إىل 
اشـتباك مسـلح بـني أفـراد أو مجموعات 

الوطنـي". "الجيـش 
والوقفـات  اإلرضابـات  وتكـررت 
نظمهـا  التـي  واملظاهـرات  االحتجاجيـة 
الشـاميل  حلـب  ريفـي  يف  معلمـون 
كاملطالبـة  أسـبابها،  بتعـدد  والرقـي، 
املعلمـني،  حقـوق  عـى  التعـدي  بعـدم 
وزيـادة الدخل الشـهري، وتحسـني واقع 

التعليميـة.  العمليـة 

اعزاز.. 

اعتداءات على مدارس وفوضى 
سالح يقابلها احتجاج وإضراب 

غداء بأقل التكاليف..  عروض المطاعم خيار مرٍض ألهالي إدلب

وقفة احتجاجية لمعلمين أمام مديرية التربية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي تنديًدا باالعتداء على الحرم المدرسي وتهديد الكادر التدريسي 
بالسالح- 14 من آذار 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(
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عنب بلدي - خاص

التـي  "ميدانـيك"،  بحـرية  محيـط  يف 
تسـمى أيًضـا بحرية سـد "17 نيسـان"، 
عـى نهـر "عفريـن" يف حلـب شـاميل 
سـوريا، ومسـاحتها نحـو 14 كيلومـرتًا 
مربًعـا، تُظهـر صور مأخـوذة عر األقامر 
املسـاحات  حـاًدا يف  تراجًعـا  الصناعيـة 
االحتطـاب  ظاهـرة  بسـبب  الخـرضاء، 
الحرجيـة  األشـجار  وقطـع  املتواصلـة 
الحطـب  السـتخدام  متصاعـد،  بشـكل 

للتدفئـة.  وسـيلة 
ويديـر عمليات االحتطاب وقطع األشـجار 
 70 بعـد  عـى  الواقعـة  البحـرية  حـول 
كيلومرتًا مـن مدينة حلـب، و12 كيلومرتًا 
مـن بلـدة عفريـن، قـرب قريـة ميدانيك 
املطلـة عـى نهـر "عفريـن"، عنارص يف 
فصيـل "لـواء شـهداء السـفرية" التابـع 
لـ"فرقـة السـلطان مـراد" يف "الجيـش 
الوطنـي" الذي يسـيطر عـى املنطقة منذ 

 .2018 آذار 
وتبلـغ مسـاحة تجمـع امليـاه يف القريـة 
527 مـرتًا مربًعـا، كـام يـرتاوح معـدل 
 330 بـني  سـنويًا  املطريـة  الهطـوالت 

مليمـرت.  و700 
ومنـذ سـيطرة "الجيـش الوطنـي" عـى 
عفريـن، حذرت جهات محلية ومؤسسـات 
عسـكرية من قطع األشـجار الحرجية يف 

املنطقـة وريفهـا، تحـت طائلة املحاسـبة 
ومصـادرة أي سـيارة محملـة بالحطـب، 
وتوقيـف الجهـة املسـؤولة ومحاسـبتها، 
أو يخفـف وتـرية  يوقـف  ذلـك مل  لكـن 
التـي ترتفـع قبـل شـتاء كل  االحتطـاب 

 . م عا
ونقلـت عنـب بلـدي عـن مصـادر أهليـة 
يف املنطقـة، تحفظـت عى نر أسـامئها 
ملخـاوف أمنيـة، أن قطـع األشـجار يتبعه 
بيـع للحطـب مبا ال يقـل عـن 140 دوالًرا 

أمريكيًـا للطـن الواحد. 
كـام نُـرت يف وقـت سـابق مجموعـة 
صور تظهـر تراجـع املسـاحات الخرضاء 
األقـامر  صـور  جانـب  إىل  املنطقـة،  يف 
الصناعيـة التـي نرهـا "أطلـس العدالة 

البيئيـة" يف شـباط املـايض. 
عنـب بلـدي تواصلت مـع املتحدث باسـم 
عـى  للحصـول  الوطنـي"  "الجيـش 
"الجيـش"  موقـف  حـول  توضيحـات 
عمليـات  مـن  املنطقـة  عـى  املسـيطر 
االحتطـاب، لكنها مل تلـَق أي تجاوب حتى 

إعـداد هـذه املـادة. 
كـام يطـال القطـع الجائـر األشـجار يف 
ويف  عفريـن،  حـول  الحرجيـة  الغابـات 
الجزيـرة الصغـرية ضمـن البحـرية، ويف 

مناطـق رّشان والشـيخ حديـد. 

دقيقـة  رسـمية  إحصائيـات  تتوفـر  وال 
لـألرضار التي ألحقتها عمليـات االحتطاب 
يف املنطقـة، لكـن مهندسـني عاملـني يف 
شـعبة األحـراج بعفريـن قـّدروا تجـاوز 
األرضار التـي لحقـت بالـروة الحرجيـة 
مـن   50% سـنوات  أربـع  مـدار  عـى 
إجـاميل املسـاحات الحرجيـة يف املنطقة، 
العـام  خـالل  االحتطـاب  عمليـات  قبـل 

الحـايل. 

"جرح بيئي عميق"
تعتـر الغابـات أيًضا ضحيـة يف الحروب 
والعمليـات العسـكرية الطويلـة، إذ ميكن 
أن تتعـرض أشـجارها للقطـع للتدفئـة أو 
عسـكرية،  ألغـراض  املنطقـة  اسـتخدام 
إىل جانـب حـركات النـزوح التـي تعمـق 
مسـتوى الحاجـات ضمن منطقـة ضيقة، 
عـى  تأثـريًا  تـرتك  العمليـة  هـذه  لكـن 
أو  معالجتـه  ميكـن  ال  البيئـي  املسـتوى 
ترميمـه بسـهولة، إضافـة إىل تهديـدات 

باختـالل النظـام البيئـي يف املنطقـة. 
زاهـر هاشـم صحفـي سـوري مختـص 
بالقضايـا البيئيـة، أوضح لعنـب بلدي أن 
القطـع الجائـر لألشـجار يؤثـر يف حياة 

الفوائـد  إىل  بالنظـر  النـاس وصحتهـم، 
الكبـرية التـي تحققهـا األشـجار، كتوفري 
مـن  الحـد  واإلسـهام يف  النقـي  الهـواء 
إذ ميكـن لشـجرة واحـدة  املنـاخ،  تغـري 
امتصـاص حـوايل 150 كيلوغراًمـا مـن 

ثـاين أوكسـيد الكربـون سـنويًا.
املـدن  يف  األشـجار  زراعـة  وتسـهم 
بتنقيـة الهـواء مـن امللوثات والجسـيامت 
الدقيقـة التـي تـرض الجهـاز التنفـي، 
وتوفـر بعـض أنواع الغـذاء مثـل الفواكه 
واملكـرات، وتنظـم تدفق املياه وتحسـن 
يف  دورهـا  جانـب  إىل  نوعيتهـا،  مـن 
ومنـع  الرتبـة،  متاسـك  عـى  الحفـاظ 
الرتابيـة،  العواصـف  وتقليـل  انجرافهـا، 
وتحسـني الصحـة الجسـدية والنفسـية.

وحـول تأثـري عمليـات االحتطـاب وقطع 
البيولوجـي،  التنـوع  عـى  األشـجار 
أوضـح هاشـم أن الغابـات تعتـر موطًنا 
لنحـو %80 مـن التنـوع البيولوجـي، ما 
يجعـل قطـع األشـجار تهديـًدا للكائنـات 
الحيـة التـي تعيـش يف الغابـات بفقدان 
موطنهـا، وتصبـح بعض الكائنـات الحية 
عرضـة لالفـرتاس نتيجـة ذلك، كـام يهدد 
قطـع األشـجار بانقراض بعـض الكائنات 

الحيـة نتيجـة فقـدان غذائها.
املشـهد  ترميـم  فـإن  ذلـك،  جانـب  إىل 
عـن  الناجمـة  األرضار  وعـالج  البيئـي 
الظاهـرة يتطلـب وقتًـا طويـاًل، إذ تحتاج 
للتعـايف،  طويلـة  عقـود  إىل  الغابـات 
حسـب عمر األشـجار ورسعة منوهـا تبًعا 
لالختالفـات الوراثيـة والظـروف املحيطة 
بهـا وكثافة التشـجري، فقد تحتـاج بعض 
األشـجار إىل أكـر مـن 70 عاًمـا لتصـل 
إىل حالتهـا السـابقة قبـل فـرتة القطـع، 
لكـن حتـى مـع بعـض األنـواع الريعة 
واملتوسـطة النمـو، فـإن مـدة التعـايف ال 

تقـل عـن 10 إىل 25 عاًمـا.
ويـويص زاهـر هاشـم يف سـبيل تريع 
وتـرية التعـايف، بزراعة األشـجار بشـكل 
واملناطـق  القطـع،  مناطـق  يف  مسـتمر 
التي تتعـرض للحرائق أيًضـا، مع رضورة 
مراعـاة األنـواع التي تتالءم مـع الظروف 
البيئيـة املحيطـة مثـل الجفـاف أو نقص 
املـوارد املائية، كـام يجب تعزيـز إجراءات 
املراقبـة  ونقـاط  الحرائـق  مـن  الحاميـة 
مناطـق  يف  املبكـر  اإلنـذار  وتقنيـات 
الغابات واملناطـق السـكنية القريبة منها، 

والتوقـف عن قطـع األشـجار أواًل.

الحسكة - مجد السالم

"مل يعـد الخـروج يف رحلـة مـع عائلتك 
املدينـة والعمـل  والهـروب مـن ضغـط 
شـيئًا ترفيهيًـا فقـط، بـل بـات رضوريًا 
الـذي  والقلـق  املرعبـة  األجـواء  بعـد 
عاشـه أطفالنـا وما زالـوا بسـبب الزلزال 

األخـري".
بهـذه الكلامت عـّر فـاروق الخليف )39 
عاًمـا( من سـكان القامشـي لعنب بلدي 
عـن إدراكـه أهميـة أن يقـوم برحلـة مع 

. ئلته عا
الدخـل  ذوي  مـن  كونـه  أن  وأوضـح 
عـى  تقتـر  حياتـه  فـإن  املحـدود، 
متطلبـات  تأمـني  سـبيل  يف  "الكفـاح 
ومسـكن  ومـرب  مـأكل  مـن  العائلـة 
وتعليـم وغريهـا"، جـراء تدهـور قيمـة 
اللـرية السـورية أمـام الـدوالر، والغـالء 
التـي "ال تنتهـي"،  املعيـي والنفقـات 

تعبـريه. وفـق 
إحـدى  يف  موظًفـا  فـاروق  يعمـل 
ال  شـهري  براتـب  الخدميـة  املؤسسـات 
يتجـاوز 140 ألـف لـرية سـورية )نحو 
18 دوالًرا أمريكيًـا(، وبلـغ سـعر رصف 

الـدوالر، بحسـب موقـع "اللـرية اليوم" 
اللـرية  رصف  سـعر  برصـد  املختـص 
مقابـل العمـالت األجنبيـة، 7650 لـرية 

الواحـد.  للـدوالر 
املـادي  فـاروق  دخـل  يغطـي  وال 
املـروف سـوى لعـدة أيام من الشـهر، 
وإذا فكـر بالذهاب يف نزهـة عائلية بأقل 
"التحضـريات"، يكلّفـه األمـر نحو 300 

ألـف لـرية، عـى حـد قوله.
وارتفعـت أسـعار السـلع والخدمـات يف 
"اإلدارة  عليهـا  تسـيطر  التـي  املناطـق 
الذاتيـة" بشـامل رشقي سـوريا، مـا أثر 
عـى منط الحيـاة للعوائل الفقـرية وذات 

املحدود. الدخـل 
وترتبـط بعـض املـواد الغذائيـة بأجـواء 
وطقـوس الرحالت العائليـة، مثل اللحوم 
الحمـراء والبيضـاء التـي يُحـرّض منهـا 
مختلف أنـواع "املشـاوي"، لكـن ارتفاع 
السـكان  مـن  العديـد  حـرم  أسـعارها 
إحضارهـا يف رحالتهـم، كـام غابـت عن 

موائدهـم يف املنـزل.
أجـرت عنـب بلـدي جولـة عـى سـوق 

القامشـي لرصد أسـعار أهم السـلع التي 
تحتـاج إليهـا العائلـة للتحضـري لرحلـة 
مـا، حيث بلـغ سـعر الكيلوغـرام الواحد 
مـن اللحـوم الحمـراء نحـو 40 ألف لرية 
يف سـوق "الجزاريـن"، علـاًم أن أغلبيـة 
العوائـل تحتـاج إىل أكـر مـن كيلوغرام 

للرحلة. واحـد 
ووصـل سـعر الكيلوغـرام مـن الفـروج 
الحـي إىل 14 ألـف لرية، أي أن متوسـط 
بـوزن  الكامـل  الواحـد  الفـروج  سـعر 
ألـف   25 نحـو  إىل  كيلوغرامـني يصـل 

. لرية
وبالنسـبة للخضـار والفواكه، بلغ سـعر 
الكيلوغـرام الواحـد مـن التفـاح أربعـة 
آالف لـرية، واملوز سـبعة آالف، والرتقال 

ثالثـة آالف، والفريز عـرة آالف.
أمـا "املوالـح" فوصـل سـعر الكيلوغرام 
مـن "فسـتق العبيـد" إىل نحـو 20 ألف 
لـرية، وبزر "دوار الشـمس" األسـود إىل 

نحـو 25 ألـف لرية.
ومع ارتفـاع تكاليف الحاجات األساسـية 
والسـكن  الطعـام  مثـل  للمعيشـة، 

واملواصالت بشـكل مطّرد، وجدت العديد 
من العائالت صعوبـة يف تخصيص جزء 

مـن األمـوال لألنشـطة الرتفيهيـة.

الحدائق العامة.. حل رخيص
تقع أشـهر املواقـع التي يقصدها سـكان 
عـرات  بعـد  عـى  القامشـي  مدينـة 
ديـوان،  عـني  كمنطقـة  الكيلومـرتات، 
إليهـا  والذهـاب  وسـويدك،  ومزكفـت، 
اسـتئجار وسـيلة  العائلـة  يتطلـب مـن 
نقـل خاصة تكلّـف نحـو 100 ألف لرية.

ويـرى ثامر محمد )32 عاًما( من سـكان 
القامشـي، أن أفضـل حـل بالنسـبة لـه 
اصطحـاب عائلتـه كل نهاية أسـبوع إىل 
الحدائـق العامـة، حتـى لـو كانـت هذه 
الحدائـق غـري مجهـزة "بشـكل مثايل"، 
وال توجـد فيها مسـاحات خـرضاء بحالة 
جيـدة، أو ألعـاب لألطفـال، فهـي تبقـى 
"أفضـل من البقـاء بني أربعة جـدران"، 

تعبريه. وفـق 
ليوفـر  الحديقـة  إىل  ثامـر  ويلجـأ 
بديلـة  رحلـة  ألي  باهظـة"  "تكاليـف 
"النزهـة"  ويقـي  املدينـة،  خـارج 
بجلسـة مـع زوجتـه وطفليـه عـى أحد 
مقاعـد الحديقـة العامـة وسـط املدينـة 
الفالفـل  مـن  "سندويشـات  عـدة  مـع 

غـازي". ومـروب 
ووجـدت عائالت أخرى الحـل يف التقليل 
مـن كميـات وأنـواع األطعمـة، وتنظيـم 
التكاليـف  ملشـاركة  جامعيـة  رحـالت 

وتخفيفهـا عـى األفـراد.
وجعـل بعـض األهـايل مـن أطـراف املدن 
والحقـول املجـاورة مكانًـا قريبًـا للتنـزه، 
رشاء  يف  النقـل  وسـيلة  أجـرة  لتوفـري 
األطعمـة واألرشبـة لرحالتهـم، لكـن قلـة 
يصّعـب  املجـاورة  الخـرضاء  املسـاحات 

إيجـاد مـكان قريـب للتنزه، كـام أن بعض 
أصحـاب الحقول يرفضون دخول السـكان 

إىل أرضهـم خوفًـا عـى محصولهـم.
صاحـب  عاًمـا(،   52( سـعيد  مدلـول 
محـل لبيع معـدات التنزه يف القامشـي، 
مثـل كـرايس الرحـالت وموقـد الشـواء 
كبـرية  ومظـالت  وخيـام  وملحقاتـه، 
الحجـم، قـال لعنـب بلـدي، إن اإلقبـال 
عى رشاء معـدات "الرحـالت والتخييم" 
مقبـول حاليًا، لكنه سـيزداد مـع اقرتاب 
املناسـبات الخاصـة بسـكان املنطقة مثل 

عيـد "النـريوز".
بعـض  يوجـد  أنـه  مدلـول  وأضـاف 
العائـالت امليسـورة، التـي تنفـق املاليني 
لرحالتهـا،  والتجهيـز  التحضـري  عـى 
كـام أن بعـض السـكان يعتمـدون عـى 
اللجـوء  بـالد  يف  أقاربهـم  أو  أبنائهـم 
مـن أجـل توفـري تكاليـف الرحـالت من 

يحولونهـا. التـي  األمـوال 
وعـن األسـعار قـال مدلـول، إن أسـعار 
الكـرايس تـرتاوح بحسـب املنشـأ بـني 
إيراين وسـوري، مـن 50 ألًفـا إىل 100 
ألـف لـرية، أما الخيـام فسـعرها بني 50 
الحجـم  حسـب  أمريكيًـا  دوالًرا  و130 
والجـودة، يف حـني ميكـن للراغب رشاء 
مظـالت عوًضـا عـن الخيـام بسـعر أقل 

20 و40 دوالًرا. بـني 
هيئـة  شـّكلت  األسـعار،  غـالء  ومـع 
 25 الذاتيـة"، يف  بــ"اإلدارة  االقتصـاد 
مـن كانـون األول 2022، لجنـة إلعـادة 
صياغـة قانـون حاميـة املسـتهلك، مبـا 
يتوافـق مع الواقـع االقتصـادي والتجارة 
وبهـدف  األسـواق،  وحركـة  الداخليـة 
ضبـط األسـعار املرتفعة، وفـق ما نرته 
الصفحـة الرسـمية لهيئـة االقتصاد عى 

"فيـس بـوك".

قطع األشجار حول بحيرة 
"ميدانكي".. 

جرح بيئي يحتاج 
عقوًدا للعالج

تغيرت مالمحه مع الغالء 

الترفيه بالمناطق الشرقية.. 
فاتورة فوق استطاعة العائالت   

انحسار المساحات الخضراء في محيط بحيرة ميدانكي في عفرين- آذار 2023 )عنب بلدي/ أمير خربوطللي(
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درعا - حليم محمد 

ال يــزال حــي طريــق الســد، أحــد أحيــاء درعــا البلــد، دون ترميــم، رغــم تــرر 
ــي شــهدتها املنطقــة، يف  ــات العســكرية الت ــاين جــراء العملي عــدد مــن املب
ــة  ــات متهم ــة ومجموع ــل محلي ــني فصائ ــام 2022، ب ــاين ع ــن الث ترشي
ــى  ــل ع ــيطرة الفصائ ــت بس ــامية"، انته ــة اإلس ــم "الدول ــاء لتنظي باالنت

الحــي.

ال ترميم.. إحصائيات فقطذ
ــط  ــا(، ناش ــد )30 عاًم ــد املحامي محم
إعالمــي مــن ســكان درعــا البلــد، قــال 
لعنــب بلــدي، إن الــراع األخــري دمــر 
البنيــة التحتيــة يف حــي طريــق الســد، 
إذ مــا زالــت شــبكات امليــاه والكهربــاء 
ــرضر  ــاق ال ــة إىل إلح ــة، باإلضاف معطل
ــر  بأكــر مــن 100 منــزل، بعضهــا ُدّم

ــكل كي.  بش
ــد أن "الهــالل األحمــر  وأضــاف املحامي
الســوري" يف درعــا اعتمــد خطــة 
لرتميــم عــدد بســيط مــن املنــازل، إال أن 

ســكان الحــي رفضــوا الرتميــم الجزيئ، 
ــازل. ــع املن ــم جمي ــوا برتمي وطالب

وســكنوا  الســكان  بعــض  وعــاد 
ــتخدمني  ــم، مس ــاض منازله ــى أنق ع
األبــواب  عــن  عوًضــا  بطانيــات 

املحاميــد.  وفــق  والشــبابيك، 
عضــو لجنــة إغاثيــة يف املدينــة، طلــب 
ــباب  ــمه ألس ــن اس ــف ع ــدم الكش ع
ــدد  ــدي، إن ع ــب بل ــال لعن ــة، ق أمني
البيــوت املدمــرة بلــغ 120 منــزاًل، منهــا 
ــدم  ــار كي )ه ــة دم ــزاًل يف حال 40 من
ــالل  ــا أن دور "اله ــرق(، موضًح أو ح

األحمــر" اقتــر عــى ترحيــل بعــض 
األنقــاض، وفتــح الطــرق وإصــالح 

ــي.  ــرف الصح ــبكة ال ش
ــزل  ــالل" أي من ــم "اله ــام مل يرم بين
حتــى اآلن، ومــن األرضار املنتــرة تلــف 
خزانــات امليــاه عــى أســطح املنــازل، إذ 
ال يقــل مثــن الواحــد منهــا عــن مليــون 

لــرية ســورية.
ناشــط  وهــو  عاًمــا(،   25( هيثــم 
ــد، قــال لعنــب  إعالمــي مــن درعــا البل
املدمــرة  املنــازل  إن ســكان  بلــدي، 
بشــكل كي تركهــا أصحابهــا، وســكنوا 
ــم  ــي، ومنه ــرى يف ذات الح ــا أخ بيوتً
مــن غــادر املنطقــة لعــدم وجــود 

ــكن.  ــة للس ــوت صالح بي
ــرة  ــازل املدم ــاب املن ــض أصح ــا بع أم
ــزاء  ــوا أج ــد رمم ــزيئ، فق ــكل ج بش
ــذي  ــار ال ــن الدم ــًدا" م ــيطة ج "بس
طــال منازلهــم عــى نفقتهــم الخاصــة، 

ــم. ــب هيث بحس
ــوت  ــاب البي ــم أصح ــتطيع معظ وال يس
ــى  ــم، حت ــف الرتمي ــع تكالي املدمــرة دف
ــذة  ــاج ناف ــب زج ــرد تركي ــو كان مج ل
الــذي  الغــالء  ظــل  يف  مكســورة، 
تشــهده الســوق املحليــة يف درعــا، 

ــي. ــط اإلعالم ــق الناش وف

الحي "متعدد النكبات"
مل يســلم حــي طريــق الســد مــن 
ــر  ــنوات الع ــدار الس ــى م ــري ع التدم
املاضيــة، فقــد تعــرض لقصــف طــريان 
ومدفعيــة النظــام مــا بــني عامــي 

و2018.  2011
ــت يف  ــي حصل ــوية" الت ــد "التس وبع
ــم  ــكان منازله ــض الس ــم بع 2018، رم

عــى أمــل انتهــاء العمليــات العســكرية، 
ــوات النظــام عــادت وحــارصت  إال أن ق
املدينــة يف متــوز 2021، وقصفتهــا 
ألحــق  باملدفعيــة والصواريــخ، مــا 

ــني. ــكات املدني ــاًرا مبمتل دم
فّجــر   ،2022 الثــاين  تريــن  ويف 
ــادي  ــة القي ــه يف مضاف ــاري نفس انتح
غســان األكــرم، واتُّهــم االنتحــاري 
بانتامئــه ألحــد فصيــي القياديــني 
محمــد املســاملة امللقــب بـ"هفــو"، 
بـ"أبــو  امللقــب  حرفــوش  ومؤيــد 

طعجــة".
املتهــامن باالنتــامء  الفصيــالن  وكان 
ــاء  ــان يف بن ــة" يتحصن ــم "الدول لتنظي
ــا  ــد، م ــق الس ــي طري ــني بح املهندس
ــواء  ــن "الل ــؤازرة م ــل مب ــع الفصائ دف
ــع لـ"األمــن العســكري"  الثامــن" التاب

ــي. ــذا الح ــة ه ملهاجم
واســتمرت املعــارك 15 يوًمــا، اســتخدم 
لتنظيــم  باالنتــامء  املتهمــون  فيهــا 
"الدولــة" ســيارتني مفخختــني، تســبب 
انفجارهــام بالــرضر األكــر ملنــازل 

ــني. املدني
ــة  ــل املحلي ــادي يف الفصائ ــال قي وق
ــة األخــرية عــى  بدرعــا، شــارك بالحمل
ــن  ــو" م ــد، إن "هف ــق الس ــي طري ح
ــوت  ــدة بي ــد ع ــي، وتوج ــكان الح س
ــن  ــه كان يتحص ــاء عمومت ــه وأبن ألهل

ــي.  ــل الح ــا داخ فيه
أمــا مؤيــد حرفــوش فهــو مــن ســكان 
ــه يف  ــتبك فصيل ــا"، واش ــم "درع مخي
مجموعــة  مــع   2021 األول  كانــون 
ــادة  ــد ق ــالش"، أح ــو ش ــادي "أب القي
ــى  ــره ع ــذي أج ــة، ال ــل املحلي الفصائ
الرتاجــع والخــروج مــن املخيــم، ليتخــذ 

ــق  ــي طري ــني يف ح ــاء املهندس ــن بن م
الســد مقــرًا الحًقــا لــه، بتأمــني حليفــه 

ــادي.  ــق القي ــو"، وف "هف
الســيارتني  إحــدى  وانفجــرت 
ــذي يســكن  ــاء ال ــني قــرب البن املفخخت
فيــه حرفــوش، مــا أدى إىل حــدوث 
دمــار كامــل يف األبنيــة املحيطــة. 
وبســبب تعــرض الســكان لعــدة حمالت 
ــة،  ــنوات املاضي ــالل الس ــكرية خ عس
ــوية"، ال  ــات "التس ــد اتفاقي ــا بع منه
ــن  ــاوف م ــكان مخ ــدى الس ــزال ل ت
ترميــم بيوتهــم وتعرضهــا للدمــار مــرة 

ــدي. ــب بل ــد عن ــق رص ــرى، وف أخ
ــم  ــد األم ــره معه ــر ن ــب تقري وبحس
املتحــدة للبحــث والتدريــب عــام 2019، 
ــاين  ــاًرا للمب ــا دم ــة درع ــهدت مدين ش
ــه  ــت ل ــذي تعرض ــف ال ــة القص نتيج
ــى  ــام، وأح ــوات النظ ــد ق ــى ي ع
224 مبنــى مدمــرًا كليًــا،  التقريــر 
و781  بالــغ،  بشــكل  مدمــرًا  و498 
مدمــرًا بشــكل جــزيئ، ليبلــغ مجمــوع 

ــاٍن. ــرضرة 1503 مب ــاين املت املب
ــادة  ــع إع ــي م ــة التعاط ــف آلي وتختل
أخــرى،  إىل  منطقــة  مــن  اإلعــامر 
باختــالف املحافظــات أيًضــا، حيــث 
ترميــم  املحافظــات  بعــض  تتــوىل 
ــق  ــة، وف ــق معيّن ــن مناط ــازل ضم املن

رشوط تحددهــا بشــكل مســبق.
ويضطــر معظــم أصحــاب البيــوت 
ــم  ــى نفقته ــا ع ــرضرة إىل ترميمه املت
ــا  ــدة رشوط، منه ــن ع ــة ضم الخاص
ــة، يف  ــات أمني ــى موافق ــول ع الحص
حــني تســتقبل بعــض املناطــق طلبــات 
ــددة  ــق رشوط مح ــم وف ــادة الرتمي إلع
أيًضــا عــى نفقــة املنظــامت الخرييــة.

تقارير المراسلين

عنب بلدي - زين الجوالني

ــوري  ــوالن الس ــع الج ــدود م ــهد الح تش
املحتــل حالــة تأهــب واســتنفار إرسائيــي 
ــول  ــات دخ ــرر عملي ــهر، إذ تتك ــذ أش من
الجيــش اإلرسائيي إىل األرايض الســورية 
بشــكل مســتمر، وازداد التضييــق والتوتر 
عقــب البــدء بشــق طريــق "ســوفا" مــن 
الجانــب اإلرسائيــي، وبــات مزارعــو 
ــن  ــرر م ــكل متك ــون بش ــة مُينع املنطق
دخــول أراضيهــم بحجــة إجــراءات أمنيــة 

ــة. إرسائيلي
ــني  ــاوف ب ــبّب مخ ــق س ــذا التضيي ه
ــا  ــرة، خصوًص ــة القنيط ــكان محافظ س
بعــد تكــرر حــاالت إطــالق النــار عــى 
ــن  ــني الذي ــن واملزارع ــاة والصيادي الرع

ــدودي. ــط الح ــن الري ــون م يقرتب
يف 12 مــن آذار الحــايل، أوقفــت وحــدة 
ــن  ــرب م ــام بالق ــي أغن ــة راع إرسائيلي
ــن  ــاعات م ــب س ــة، وعق ــدة الحري بل
املجموعــة  أعــادت  معــه،  التحقيــق 
إطــالق رساحــه، لتعــاود قــوات النظــام 
ــه. ــه قريت ــد دخول ــه عن الســوري اعتقال

المخاوف تتصاعد
تقــع أرض "أحمــد" الزراعيــة يف ريــف 
ــن  ــة م ــى مقرب ــويب ع ــرة الجن القنيط
إرسائيــل،  مــع  الحــدودي  الريــط 
حيــث يــرتدد بشــكل شــبه يومــي، كــون 

ــايس. ــه األس ــدر دخل ــة مص الزراع
ألســباب  مســتعار  )اســم  "أحمــد" 
ــدي، إن املنطقــة  ــب بل ــال لعن ــة(، ق أمني
تحولــت إىل ســاحة لعمــل الجيــش 
اإلرسائيــي داخــل األرايض الســورية 
ــرتدد  ــنوات، إذ ت ــر س ــو ع ــذ نح من
إىل  باســتمرار  العســكرية  اآلليــات 

املنطقــة.
تصاعــد  أن  إىل  اعتياديًــا،  األمــر  كان 
ــوادث  ــرار ح ــع تك ــوف م ــر والخ التوت
إطــالق النــار عــى املزارعــني والصيادين 

ــي. ــش اإلرسائي ــل الجي ــن قب م
وأضــاف أن الفــرتة التــي تبعت ســيطرة 
ــام  ــوري ع ــوب الس ــى الجن ــام ع النظ
ــرب  ــا بالق ــدوًءا عاًم ــهدت ه 2018، ش
املزارعــون  كان  إذ  الحــدود،  مــن 

ــني  ــل ب ــط الفاص ــن الري ــون م يقرتب
مــع  يجلســون  "وكأنهــم  البلديــن، 
ــري  ــب تعب ــي"، بحس ــش اإلرسائي الجي

ــزارع. امل
ــات كل  ــا، إذ ب ــة الحًق ــريت املعامل  وتغ
ــو كان  ــدود، ول ــن الح ــرتب م ــن يق م
مزارًعــا أو مدنيًــا، عرضــة لالعتقــال 
القنابــل  أو  بالرصــاص  الــرضب  أو 

الدخانيــة.
ــايض،  ــاين امل ــون الث ــن كان ويف 30 م
ــا  ــة تحقيًق ــلطات اإلرسائيلي ــت الس فتح
ــرح  ــوري وج ــل س ــة مقت ــى خلفي ع
ــورية  ــدود الس ــن الح ــرب م ــر بالق آخ

ــة. ــع األرايض املحتل م
وقالــت “القنــاة 12” اإلرسائيليــة، إن 
ــا حــول  الجيــش اإلرسائيــي بــدأ تحقيًق
ــه،  ــريان قوات ــوري بن ــاد س ــل صي مقت
وأظهــرت نتائــج التحقيــق مــع الجنــود، 
أن املســلحني الســوريني "مل يقرتبــوا 
مــن الحــدود اإلرسائيليــة بنيـّـة التخريــب 

ــدو". ــا يب ــى م ع

"سوفا" غّير المعاملة
يعمــل "حســني" )اســم مســتعار( راعيًا 
ــاميل،  ــرة الش ــف القنيط ــام يف ري لألغن
مــن  القريبــة  األرايض  يف  ويتجــول 
ــب  ــه، بحس ــة أغنام ــادة برفق ــدود ع الح
ــظ أن  ــدي، إذ الح ــب بل ــه لعن ــا قال م
االقــرتاب مــن الريــط الحــدودي بــات 
ــامت  ــرر الهج ــع تك ــوم م ــريًا الي خط
ــل  ــن قب ــة م ــني يف املنطق ــى املدني ع

ــي. ــش اإلرسائي الجي
وأضــاف أن هــذا التوتــر صــار ملحوظـًـا 
ــد  ــق الجدي ــل الطري ــق إرسائي ــد ش بع
ــم  ــه اس ــق علي ــذي أُطل ــة، ال يف املنطق
املدنيــون  صــار  إذ   ،"53 "ســوفا 
ــدود  ــن الح ــرتاب م ــن االق ــني م ممنوع

ــك. ــب ذل عق
مطلــع كانــون الثــاين املــايض، تحدثــت 
ــالم"  ــظ الس ــوات "حف ــن ق ــة م مجموع
إىل  الدخــول  حاولــوا  مزارعــني  إىل 
ــن  ــة م ــى مقرب ــة ع ــم الزراعي أراضيه
عــر  القنيطــرة،  جنــويب  الحــدود 
مرتجــم، عــن أن األمــم املتحــدة ســتوزع 
ــاب  ــمح ألصح ــخصية تس ــات ش بطاق
هــذه األرايض بالدخــول إىل املنطقــة 

مســاءلة. دون 
ــة  ــن بداي ــات ع ــرد معلوم ــام مل ت بين
تطبيــق هــذا القــرار حتــى لحظــة 
ــقَّ أي  ــام مل يتل ــر، ك ــذا الخ ــر ه تحري
مــزارع بالًغــا لتســلّم البطاقــة املذكــورة، 
ــب  ــم عن ــن قابلته ــني مم ــب مزارع بحس

ــة. ــدي يف املنطق بل
ــوات  ــت ق ــف 2022، دخل ــذ منتص ومن
ــورية  ــل األرايض الس ــة إىل داخ إرسائيلي
مــن ســت  مؤلفــة  بقــوة عســكرية 
دبابــات مــن نــوع “مريكافــا”، وجرافتني 
عســكريتني يرافقهــام عــدد مــن الجنــود 
ملراقبــة الحــدود واآلليــات، وذلــك لتشــييد 

ــد. ــوفا 53" الجدي ــق "س طري
ووصلــت هــذه القــوة العســكرية خــالل 
ــد الطريــق إىل عمــق يــرتاوح بــني  تعبي
100 مــرت وكيلومــرت واحــد داخــل 

األرايض الســورية.

بانتظار "البطاقة"
يف بلــدة الحريــة بريــف القنيطــرة 
الشــاميل، يذهــب الرجــل الســتيني 
ــة  ــة القريب ــه الزراعي ــاهر إىل أرض ش
ليقلّــم  الحــدودي  الريــط  مــن 
محصولــه  ليتفقــد  أو  أشــجاره، 

الزراعــي.
ــه  ــالل عمل ــايل، خ ــع آذار الح يف مطل
الروتينــي يف أرضــه الزراعيــة، اعتقلتــه 
ــت  ــة تح ــكرية إرسائيلي ــة عس مجموع
تهديــد الســالح والــراخ، بعــد شــكوك 
راودتهــا بأنــه يجمــع معلومــات حــول 

قواتهــا.
ــاعات  ــتمرت لس ــات اس ــد تحقيق وبع
عــى الجانــب اإلرسائيــي مــن الحــدود، 
اقتادتــه إىل الجانــب الســوري مــن 

ــدود. الح
ــأل  ــه س ــدي، إن ــب بل ــل لعن ــال الرج ق
ــن  ــه ع ــي اعتقلت ــش الت ــدة الجي وح
ــوات  ــا ق ــم به ــي وعدته ــات الت البطاق
ــدة، يف  ــم املتح ــة لألم ــل التابع الفص
ــا  ــرت أنه ــش ذك ــدة الجي ــني أن وح ح
ال متلــك أي معلومــة عــن ماهيــة هــذه 

ــات. البطاق
ــى  ــني ع ــاوف املزارع ــر مخ ال تقت
مصالحهــم يف املنطقــة، والتضييــق 
الناتــج عــن االســتنفار األمنــي املســتمر 
ــر  ــك إث ــاوزت ذل ــدود، وتج ــى الح ع
ــل  ــن قب ــف م ــات القص ــرر عملي تك
ريــف  عــى  اإلرسائيــي  الجيــش 

القنيطــرة الجنــويب.
ويف 2 مــن آذار الحــايل، اســتهدف 
ــة  ــف دباب ــي بقذائ ــش اإلرسائي الجي
النظــام  لقــوات  عســكريًا  موقًعــا 
الســوري يف قريــة بــر عجــم جنــويب 

ــرة. ــدة القنيط بل
ــائر  ــتهداف خس ــن االس ــج ع ومل ينت
ــام  ــالم النظ ــائل إع ــة، إال أن وس بري
ــف،  ــل القص ــزال تتجاه ــوري ال ت الس
ــوات  ــول الق ــا دخ ــب تجاهله إىل جان
األرايض  إىل  املتكــرر  اإلرسائيليــة 

الســورية. 

د حياة المزارعين في القنيطرة 
ّ

"سوفا" اإلسرائيلي.. يعق

بعد أربعة أشهر على آخر مواجهة..

"طريق السد" بدرعا 
دون ترميم

نقطة عسكرية إسرائيلية، تظهر على يسار الصورة جرافة إسرائيلية داخل الحدود السورية - تشرين األول 2022 )عنب بلدي(
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إنفوغراففعاليات ومبادرات

انتهاكات روسيا والنظام السوري 
في النصف الثاني من 2022

ضحايا الطيران الروسي 
في شمال غربي سوريا

1 قتيل
ا +12 مصابً

تلوا داخل المعتقالت
ُ

5 أشخاص ق

ضحايا النظام السوري 
في شمال غربي سوريا

ا ا وجويً ا أرضيً 20 هجومً
36 قتيالً بينهم 12 طفالً

ا 159 مصابً

15 قتيالً بينهم 7 أطفال
ا 29 مصابً

ضحايا النظام السوري ضمن مناطق نفوذه

المصدر: "لجنة التحقيق األممية في سوريا"
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علي عيد

يتسلح مقدم الربامج التلفزيونية، أو املحاور 
الصحفي يف املريئ واملسموع واملكتوب، بأدوات 

مهنية لتأدية مهمته، باعتباره ليس جزًءا من 
املحتوى، وغري مطلوب منه حتى االنفعال مع 

املحتوى.
وإذا كان املحاور أو مقدم األخبار أو الربامج 

جزًءا من العملية، فهو جزء إلنجاحها، ال للتأثري 
فيها، وعندما يستخدم كل طاقاته الستنطاق 

الضيف فهو يسري عى خط واضح اسمه 
الرسالة املطلوبة من الحوار أو اللقاء، أو حتى 

الدور املطلوب تأديته يف هذا املكان، ويكفي 
إن كان يشارك يف إعداد مادة الحوار أن يقرأ 

كثريًا يف شخصية الضيف واختصاصه وتاريخه 
ودوره، ومدى ماءمته لإلجابة عا هو مطلوب.

للوصول إىل كل ما سبق، تجري عملية تأهيل 
ذايت، أو حتى من قبل املؤسسة، للمحاور 

الصحفي، فهو يشتغل عى جوانب متعددة، 
تبدأ بالهندام وطريقة الجلوس، ونربة الصوت 

ومخارج الحروف، ثم االنفعال واالستجابة، 

مروًرا بالقدرة عى إدارة الدفة، وعدم االنسياق 
للضيف.

تتصاعد مسؤولية املحاور عندما يتعلق األمر 
باملحتوى، إذ عليه أن يحّر جيًدا، بدًءا من 

وضع الفكرة وأهميتها للجمهور أو للرأي العام، 
مروًرا بتطورات القضية وتشعباتها، إىل هوية 

الناطقني أو املتحدثني أو الضيوف وأهليتهم 
وصلتهم باملوضوع.

ميّرن الصحفي أعصابه وردود فعله مع أنواع 
الضيوف، فهو يحاور أشخاًصا متعددي الطباع 

واألمزجة، بعضهم شديد الذكاء ويتمتع بحضور 
يطغى عى الصحفي نفسه، وبعضهم اآلخر 

حّساس وعصبي ومتصلّب ال يقبل أن يقاطعه 
الصحفي، وبعضهم مشتت ويحاول مُترير أفكار 

بعينها، وبعضهم سليط وقد يّتهم الصحفي 
املحاور بعدم الفهم، أو عدم املعرفة واإلملام.
يف جميع الناذج املذكورة سابًقا، ال يخرج 
املحاور الصحفي عن وقاره، وال عن مهمته 

ودوره، وال ينبغي أن ينفعل مها كلّفه األمر.
حصلت حوادث كثرية مُتكّن فيها ضيوف من 

استفزاز صحفيني كبار، وتسبب االنفعال 
بطرد الضيف كا حصل قبل سنوات عى قناة 

"FOX" األمريكية، عندما طرد املقدم ثروز 
تانرتوم ناشطًا بيئًيا وصفه بأنه كاذب، بعد 

إبداء تانرتوم رأيه بقضية تلوث املياه يف أمريكا 
جراء "التكسري الهيدرولييك" للنفط بناء عى 

تجربته الشخصية، وتسبب الطرد مبوجة غضب 
تجاه الصحفي والقناة، ورمبا اعتقد كثريون أن 

الصحفي مرتبط بتضارب مصالح مع رشكات 
النفط، وأنه سيخرج من االستوديو وبيده 

حقيبة دوالرات.
وقد تقف سياسات الوسيلة اإلعامية أحيانًا 

خلف قرار إبعاد أحد الضيوف، كا حصل عام 
2022 يف قناة "ABC" األسرتالية، حيث طرد 

املذيع ستان غرانت ضيًفا روسًيا مؤيًدا للحرب، 
بحجة أنه "يرّوج للعنف" الذي ترتكبه روسيا 

يف أوكرانيا، لكن االستبعاد رافقه اعتذار وتربير 
واضح من قبل الصحفي.  

عى الرغم من وجود حاالت طرد، فإنها يجب 
أن تبقى خارج حسابات املحاور الصحفي، 
فالوسيلة اإلعامية ليست ملكًا للصحفي، 

ومقابل كل وجهة نظر يطرحها الضيف هناك 
جمهور يعارضها أو يؤيدها، وليس مهًا ما 
سيقوله الصحفي من رأي، بل األهم أن يرتك 

قناعاته وآراءه ومواقفه خارج االستوديو.
حصل مؤخًرا أن طرد مقدم أحد الربامج يف 

قناة "أورينت" السورية أحمد الريحاوي محلًا 
سياسًيا تركًيا، ألنه استنكر صيغة السؤال الذي 

وجهه الصحفي حيال قضية قتل "الجندرمة" 
الرتكية سوريني حاولوا عبور الحدود، وهو 

سؤال عادل وصحيح من قبل الصحفي.
الحادثة تسببت بإيقاف مؤقت للصحفي مع 

مدير القناة عاء فرحات، وهو إجراء القى 
استنكاًرا وعالجه القضاء بإطاق رساح 

الصحفيني، بعد شكوى قدمها الضيف الذي 
أبدى انفعااًل يف منرب للحوار، وهو يعلم أن قبول 
أو رفض السؤال أمر ممكن بطريقة هادئة، لكن 
الضيف تعمد استفزاز الصحفي، واستطاع جرّه 

إىل موقف ماثل. 
قياس أحقية قيام الصحفي بطرد ضيفه ليس 
متعلًقا باستجابة الجمهور أو رفضه، أو حجم 

املنارصة لعواقب الحادثة، بل عى الصحفي 
دامئًا أن يضع بعني االعتبار أن القصة التي 

يطرحها ليست قصته، وأن سؤاله مقتبس من 
جهات توثّق أو جمهور يرفض أو غريها من 

األسباب التي ال ترتبط بالقناة أو الصحفي 
شخصًيا. 

كا أن عى الصحفي أال يفكر بالخروج منترصًا 
من الحوار الصحفي أو املقابلة، إذ ال يتعلق األمر 
بشخصيته، أو مبا يعتقد، أو حتى مبا يتعرض له 

من تنّمر أو استفزاز، وليس مطلوبًا منه مبادلة 
الضيف بعبارات قاسية أو جدل، فالجمهور ليس 

مضطًرا لهذا، وال أحد يعرف األثر الذي سينشأ 
عن هذا الجدل املتبادل بعد انتهاء املقابلة. 

هناك اتفاق عى أهمية احرتام الضيف ملضيفه، 
واعتبار الصحفي ناقًا ورسواًل غري معني إال 

بتقديم محتوى يجيب عن أسئلة الجمهور، وهو 
الزبون األهم يف اإلعام، بل وينبغي أن يكون 

الزبون الوحيد يف اإلعام املحايد.
مسألة أخرى قانونية أخاقية تنشأ يف الحاالت 

التي تكون فيها الربامج مسجلة، إذ هل يحق 
للقناة أن تعيد عرض مشاهد قد تؤدي إىل 

اضطراب الجمهور أو التأثري العاطفي فيه، وهل 
ميلك الضيف بعد املشاركة حق االعرتاض عى 

البث أو النرش.
وهل يحق للصحفي عند االحتكاك مع الضيف 

يف برنامج مسجل، أن يهدده بنرش إساءاته.
قصة "أورينت" قد تصلح مثااًل ملناقشة فكرة 

الضيف املتنّمر والصحفي املحاور الذي يهدد 
بنرش التنّمر واإلساءة.

ليس مربًرا نرش املعركة املسجلة لتحقيق 
منارصة الجمهور، حتى لو خرج الضيف من 

استوديو التصوير نحو مركز الرشطة التي قامت 
بتوقيف الصحفي ومدير القناة.

نستطيع تفسري النرش بأن القناة تعمل عى 
غري أرضها، وعدم ضان إطاق الصحفيني 

دون منارصة، وهو أمر غري محسوم، ألن أحًدا ال 
ميكنه الطعن يف نزاهة القضاء مسبًقا.

كا يعزز هذا التفسري القلق من أن الباد تشهد 
سجااًل سياسًيا واجتاعًيا تشتد وتريته، عى 
مسافة زمنية قريبة من االنتخابات الرئاسية 

والربملانية، ويعترب السوريون عى األرايض 
الرتكية نقطة الصدام السيايس األكر حساسية 

فيها.  
أما أن يكون هدف نرش املقابلة هو التشهري 

بالضيف أو إثارة انفعال الجمهور، فهذا خطأ 
قد يعرض الرسالة اإلعامية لخلط عاطفي، 
وقد يتسبب مثل هذا الترصف بتحفظ كبري 

لدى الضيوف، وإثارة مخاوفهم من عدم وجود 
ضانات بشأن استجابة القناة لطلب أحدهم 
عدم بث مشاهد حّساسة خارج إطار القضية 
التي يتم نقاشها، وقد يتسبب هذا بإثارة نزاع 
قانوين طاملا أن الضيف رفض البث أو النرش 

مسبًقا.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

المحاور الصحفي والضيف.. المهنية واالنفعال 

االختراق الصيني في الشرق األوسط

إبراهيم العلوش 

فاجأت الدبلوماسية الصينية العامل بإعان 
وزير الخارجية الصيني مع مسؤولَني 

سعودي وإيراين نية البلدين إعادة العاقات 
الدبلوماسية بينها خال شهرين، ما أثار 

استغراب الدبلوماسيات الغربية وحتى 
الروسية، فالصني تعلن دخولها الرشق 

األوسط بحدث سيايس يدشن عهًدا جديًدا 
فيه.

الخارجية األمريكية أعلنت أنها عى دراية 
بتلك التحركات الصينية، وكانت عى اطاع 

عليها يف إشارة إىل عدم تقصريها، رغم 
أن الدبلوماسية األمريكية مل تقم مبثل 

هذه الخطوة يف الرشق األوسط رمبا منذ 
اتفاقية "كامب ديفيد"، التي وقعها الرئيس 

املرصي األسبق، أنور السادات، ورئيس 
الوزراء اإلرسائييل األسبق، مناحيم بيغن، 

برعاية الرئيس األمرييك حينها، جيمي 
كارتر، عام 1977، فالقيادات األمريكية 

املتعاقبة ظلت تعلن انحيازها إىل جانب 

إرسائيل وضد حقوق الشعب الفلسطيني، 
ما حال بينها وبني إيجاد حل سيايس 

ودبلومايس عادل يجّمد الرصاع املشتعل 
طوال العقود املاضية.

حتى يف الرصاع الخليجي- القطري األخري، 
الذي وصل إىل حدود إعان الحرب عى قطر، 

مل تقم الدبلوماسية األمريكية مبثل هذه 
الخطوة التصالحية التي أعلنتها الصني، 

بل كانت القيادات األمريكية مستفيدة من 
حروب العرب البينّية، وقد استفادت من 

تلك الحروب يف غزو العراق وليبيا ودخول 
سوريا، حيث ال تزال قواتها موجودة فيها 
مستغلة مأساة الشعب السوري، وتطيل 

أمدها خارج فرص الحسم أو التسويات 
الدبلوماسية املوعودة.

النجاح الصيني يف جمع أكرب دولتني 
نفطيتني يف الرشق األوسط، وإعانها 
نية وقف التنافس العنيف الدائر بينها 

يف اليمن وسوريا ولبنان والعراق، قد يعيد 
ترتيب األوراق يف املنطقة، فالصني منذ 

هذا االجتياح الدبلومايس مل تعد مجرد قوة 
اقتصادية مُتّد الرشق األوسط باملنتجات 

املختلفة، بل أصبحت قوة دبلوماسية 
جديدة يف املنطقة، بعد أن أمُتت اجتياح 

القارة اإلفريقية، ومُتكنت من ربط العديد 
من دولها بعجلة السياسة الصينية، 

باإلضافة إىل ربطها مبشاريع التنمية 
والقروض التي تضمن والء تلك الدول 

للصني خال العقود املقبلة عى األقل.
ما يلفت النظر يف هذه الخطوة 

الدبلوماسية الصينية هي املقارنة التي 
تفرض نفسها مع الدبلوماسية الروسية 

يف الشأن السوري، فالخاف اإليراين- 
الرتيك الذي مّزق سوريا واستدعى التدخل 
الرويس القائم عى مبدأ النكاية بالغرب، 

مل تعالجه الدبلوماسية الروسية مبا يليق 
بدولة عظمى، بل إن عميد الدبلوماسية 

الروسية، سريغي الفروف، رصح بأقوال 
طائفية أججت الرصاع واستجلبت دخول 

القوات الروسية، التي ارتكبت جرائم نازية 
ضد املدنيني باستهدافها املستشفيات 

واألسواق واملدارس، وتشجيعها النظام عى 
استعال األسلحة الكياوية، وتحويل 

سوريا إىل ميدان لتدريب الجيش الرويس 
عى األسلحة الحديثة كا رصح بوتني 

نفسه.
نجاح الدبلوماسية الصينية يعيد تقييم 

الدور الرويس باملنطقة ويف سوريا خاصة، 
إذ ال يزال يعاين الفشل املتتابع، سواء 

بالتدخل العشوايئ يف سوريا ومعاداة 
أغلبية الشعب السوري التي ترفض 

االستمرار بحكم الدكتاتورية األسدية، أو 
التسبب يف مواجهة مع الجانب الرتيك 

مل تصُح منها دبلوماسية موسكو إال بعد 
إسقاط الطائرة الروسية التي اخرتقت 

األجواء الرتكية عام 2015، باإلضافة إىل 
اغتيال السفري الرويس يف تركيا عام 2016، 

من قبل أحد ضباط الرشطة األتراك الذي 
رصخ محتًجا عى تدمري مدينة حلب التي 

كانت مشمولة بحاية تركية، ما شكّل هزّة 
عنيفة للغطرسة الروسية واستخفافها 

بالدور الرتيك حينذاك.
الفشل الدبلومايس الرويس املكلل بالغرور 

هو نفسه الذي قاد الجيش الرويس للدخول 
ر  إىل أوكرانيا، وورطه يف مذابح تذكّ

العامل بجيش هتلر يف أربعينيات القرن 
املايض. وبنظر السوريني، فإن السياسة 
الروسية تعتمد عى دبلوماسية فاشلة 
يف فض النزاعات وتنحاز إىل الدكتاتور 
ضد إرادة السوريني بزعم املحافظة عى 

الدولة السورية حتى لو تحولت هذه الدولة 
إىل سجن كبري أو إىل فرن لحرق جثث 

املعارضني.
مل تستفد الدبلوماسية الروسية من املكانة 

الدولية لروسيا كدولة كبرية، ومل تحرتم 
حق الشعوب بتقرير مصريها وال بحقوق 

الجوار الذي ذاق منها تدخات غري حكيمة، 
يف جورجيا ويف عموم الفضاء الرويس 
السابق، حتى دولة بياروسيا التي تدعم 

بوتني يف حربه العدوانية ضد أوكرانيا 
صارت تخىش عى وجودها من سيل 

النظريات القومية الروسية، التي تعامل 
الدول املحيطة بها كدول قارصة يجب أن 

تعود إىل بيت الطاعة السوفييتي، رغم دفن 
االتحاد السوفييتي منذ عقود عديدة.

استقبلت روسيا بشار األسد بذكرى انطاق 
الثورة السورية، يف 15 من آذار الحايل، 

يف خطوة رمزية ملتابعة التعّنت الرويس 
ومعاداة إرادة السوريني، ومع ذلك، فإن 

الجهود الروسية املتاحقة هذه األيام يف 
امللف السوري فشلت حتى يف عقد اجتاع 

رباعي لنواب خارجية الدول األربع، روسيا 
وتركيا وإيران ونظام االسد، وسيكون 
الفشل مصري هذه الجهود، ألن غاية 

الدبلوماسية الروسية هي تثبيت نظام 
األسد رغم إرادة السوريني، ورغم الجرائم 

التي ارتكبها هذا النظام بحقهم، وضان 
عدم معاقبته. 

إذا كانت روسيا قد فشلت يف منع تدمري 
سوريا، فهل ستكون الصني هي القادرة 

عى وقف استنزاف الشعب السوري 
وتهجريه لغايات سياسية روسية غري 

إنسانية؟
وهل من املمكن أن تكون الدبلوماسية 

الصينية بالتوافق مع الدول الغربية قادرة 
عى جمع العرب واإليرانيني واألتراك 

والروس من أجل تطبيق قرارات األمم املتحدة 
يف سوريا، وخاصة القرار "2254"، واإلعان 

عن وقف حرب مدمرة خاضتها روسيا مع 
األطراف اإليرانية والرتكية واألمريكية يف 

سوريا؟



يحكمها صراع مصالح دولية وإقليمية   

الذكرى الـ12 لثورة الشعب.. 
سوريا في حالة استعصاء

عنب بلدي
ملف العدد  578  

األحد 12 آذار 2023

إعداد:
جنى العيسى
حسن إبراهيم
محمد فنصة

مـرور 12 عاًمـا عى انـدالع الثورة السـورية، رافقـه تغري جـذري طـال كل تفاصيل الحيـاة يف الباد، 
عـى اختـاف مناطـق السـيطرة، ومبـرور الوقـت وازديـاد املعانـاة، ينخفـض سـقف آمال السـوريني 

الحل. يف  نسـبًيا 
وأمـام تـردي الواقـع املعيـي إىل درجـة مأسـاوية يف مناطـق سـيطرة النظـام، مبنطـق األرقـام 
األمميـة، ويف ظـل مشـكات ال تنقطـع يف شـال غـريب سـوريا، إىل جانب حالـة عدم اسـتقرار يف 
الشـال الرشقـي، انشـغل النـاس بتفاصيـل احتياجاتهـم اليوميـة ومحاولـة التعامـل مـع سـيل مـن 

الكـوارث، ال يبـدأ بتفـي األمـراض، وال ينتهـي بالزلـزال.
رد الفعـل الـدويل الضعيـف، الـذي ال يسـتجيب للمطالـب والطموحـات، أثر عـى السـوريني املنترشين 
يف جميـع أنحـاء العـامل، الجئـني يف الخـارج، ونازحـني يف الداخـل، أو حتى رهائـن للقبضـة األمنية 

يف مناطـق تخضـع لسـيطرة حكومـة النظام.
هـل بـدا السـوريون أكـر واقعيـة بعد مـي 12 عاًمـا، مـع احتفالهـم يف مناطـق مختلفـة بالذكرى 

السـورية؟ للثورة  الـ12 
يسـيطر الجمود عى امللف السـوري، فهناك حالة اسـتعصاء تشـوبها خروقات يف النشـاط العسـكري 
للمعارضـة منـذ عـام 2020، تقابلـه عمليـات قصـف ممنهجـة لقـوات النظام وروسـيا تطال الشـال 
السـوري، ومل تعـد العمليـة السياسـية ملكًا للسـوريني، بعـد تأطريها بتفاهـات دوليـة إقليمية راعت 

مصالحها، واسـتخدمت سـوريا مكانًـا لرصاعاتها البينيـة، أو طموحاتها التوسـعية. 
تناقـش عنـب بلـدي يف هـذا امللـف، مـع مسـؤولني وخـرباء، أسـباب عـدم التوافـق عـى الحـل يف 
سـوريا بـني األطراف املؤثرة سـواء كانـت محليـة أو إقليميـة أو دولية، مع اإلشـارة إىل مسـؤولية كل 
طـرف عن هـذا الجمـود، كا تحـاول اسـترشاف املسـتقبل القريـب للملف السـوري يف ظـل املعطيات 
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ثبّـت اتفـاق "موسـكو" أو اتفـاق "وقـف 
القـوى  سـيطرة  خريطـة  النـار"  إطـالق 
العسـكرية يف سـوريا، منـذ توقيعـه يف 
5 مـن آذار 2020، بـني الرئيـس الـرويس، 
فالدميـري بوتـني، ونظـريه الـرتيك، رجب 
"تسـويات"  وكانـت  أردوغـان،  طيـب 
2018 حيّـدت الجنـوب، وسـمحت للنظام 
باسـتعادة السـيطرة، مع احتـكاكات تظهر 
ضعـف النظـام رغم سـيطرته العسـكرية.

اتفـاق مل يوقـف قصـف النظـام وروسـيا 
سـيطرة  مناطـق  عـى  اليومـي  شـبه 
قوبـل  سـوريا،  غـريب  شـامل  املعارضـة 
بـدوره مـن قبـل املعارضـة بـردود فعـل 
"خجولـة"، كقنـص عنـارص أو اسـتهداف 
أماكـن متركـز لقـوات النظـام يف مناطـق 
ضمـن مرمـى فصائـل املعارضـة، يضـاف 
ارتفعـت  "انغامسـية"  عمليـات  إليهـا 
وتريتهـا مؤخـرًا، ووصـل عددهـا إىل 20 

املاضيـة. السـتة أشـهر  عمليـة خـالل 
مل تنفـذ فصائل املعارضة أي عمل عسـكري 
يغـرّي خريطة السـيطرة بعد االتفاق، سـواء 
"هيئـة تحريـر الشـام" التي تسـيطر عى 
إدلـب وأجـزاء مـن ريـف حلـب الغـريب، 
املدعـوم  الوطنـي السـوري"  أو "الجيـش 
مـن تركيا الـذي يسـيطر عى ريفـي حلب 
الشـاميل والرقـي ومدينتـي رأس العـني 
وتـل أبيـض شـامل رشقـي سـوريا، رغـم 
املقاتلـني  مـن  اآلالف  عـرات  امتالكهـام 
التدريـب،  دورات  عـرات  وإجرائهـام 
العسـكرية  االنتسـاب  حمـالت  وإطـالق 

الفصائـل. لصفـوف 

ت"
ّ

"إغارات وضبط الداخل".. "المعارك ول
كرر القائد العـام لـ"تحرير الشـام"، "أبو 
محمـد الجـوالين"، الحديث خـالل ظهوره 
عـن أن املعركة يف املنظـور القريب والبعيد 
ذهبـت يف مصلحـة الثـورة، وأن للمعركـة 
تكاليـف، و"تحرير الشـام" مسـتعدة لها، 
وأن "الكلمـة لصاحب القـوة عى األرض".

تواصلـت عنـب بلدي مـع املكتـب اإلعالمي 
لـ"تحريـر الشـام"، وطرحت أسـئلة حول 
السـيطرة  خريطـة  لتغيـري  رؤيـة  وجـود 
العسـكرية يف املنطقـة، والخطـة الزمنيـة 
املتوقعـة لذلـك، ومـدى امتـالك "الهيئـة" 
أو  الجبهـات  لفتـح  واألدوات  القـدرة 
أمـام  والعقبـات  عسـكري،  عمـل  تنفيـذ 
ذلـك، ورؤيتهـا املسـتقبلية لواقـع العمـل 
العسـكري يف املنطقـة، لكنها مل تتلـقَّ رًدا 

حتـى لحظـة نـر هـذا التقريـر.
رئيـس وحـدة املعلومات يف مركـز "عمران 
الباحـث نـوار  للدراسـات االسـرتاتيجية"، 
شـعبان، قـال، إن فصائل املعارضة شـامل 
غـريب سـوريا ليسـت لديهـا الرغبة بشـن 

عمليـات  عنهـا  تنتـج  قـد  بريـة  هجـامت 
قصـف واسـعة الجغرافيـا، باإلضافـة إىل 
أنهـا أصبحـت مدركـة لتفاصيـل االتفـاق 

العـام الـذي يحـدث بني الـدول.
وقال نوار شـعبان، وهو خبري يف الشـؤون 
إن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  يف  العسـكرية، 
التغـريات بسـبب عمـل عسـكري  مرحلـة 
ولّـت، ويف حـال شـهدت املنطقـة تغريات 
سـتكون محـدودة ضمـن اتفاقـات دولية، 
وإن الفصائـل باتـت عـى يقـني أن أقى 
مـا ميكـن أن تقـوم به مـن عمل عسـكري 
هـو نفـس ما ينفـذه النظـام وحلفـاؤه من 
عمليات اسـتهداف و"إغـارات"، لكن الفرق 
أن النظـام وميليشـياته يسـتهدفون املواقع 
املدنيـة، يف حني أن قـوات املعارضة تهاجم 

ثكنـات ونقاطًا عسـكرية.

ويـرى شـعبان أن الفصائل تركّـز يف العام 
الحـايل عـى ضبـط الداخـل، والحـد مـن 
سـيطرة  مناطـق  مـن  التهريـب  عمليـات 
النظـام، ومالحقـة خاليـا تنظيـم "الدولـة 
النظـام  خاليـا  واسـتهداف  اإلسـالمية"، 
املنطقـة،  يف  بالتفجـريات  تقـوم  التـي 
وتوحيد الشـكل األمني يف مناطق سـيطرة 

الوطنـي".   "الجيـش 
ويرى شـعبان أن "التشـكيالت العسـكرية 
التـي تثبت الوضـع األمني الداخـي وتؤّمن 
املنظـامت هـي  املدنيـني وعمـل  تحـركات 
التـي أصبحـت ذات فاعلية أساسـية كرى، 
ومـن املمكـن أن يكـون لهـا دور معنّي يف 

الدولية". مرحلـة االتفاقـات 
هـذه العمليـات، وفـق شـعبان، هـي التـي 
يف  تعمـل  أن  املعارضـة  لقـوات  ميكـن 
إطارهـا وأن تطورهـا، الفتًـا إىل أن ضبـط 
املنطقة أمنيًـا وتجاوزها آثـار كارثة الزلزال 
الـذي رضب املنطقـة يف شـباط املـايض، 

يثبـت واقـع سـيطرة القـوى املحليـة.  

مسار سياسي في مرحلة "موت 
سريري".. من المسؤول؟

الثـورة  لقـوى  متوقـف  عسـكري  جانـب 
واملعارضـة يف الشـامل السـوري، يقابلـه 
جانب سـيايس معطـل بالكامـل، إذ مل تجِر 
أي اجتامعـات يف إطـار العمليـة الوحيـدة 
التـي ترعاهـا األمـم املتحـدة، وهـي اللجنة 
الدسـتورية السـورية، منذ أكر من تسـعة 
أشـهر، وسـط تراشـق التهم واملسـؤوليات 
قـدرة  وعـدم  وتجميدهـا،  متييعهـا  عـن 
املعارضة الرسـمية السـورية عى تقديم أي 
حلـول جديدة لضـامن مي املسـار قدًما. 
عضـو "هيئة التفـاوض السـورية" إبراهيم 
الجبـاوي، اعتـر يف حديث لعنـب بلدي أن 
النظام السـوري هـو من يتحمل مسـؤولية 
السـيايس عامـة ومسـار  املسـار  تعطيـل 
اللجنـة الدسـتورية خاصـة، وذلـك بدعـم 
وتوجيـه "علنـي وفاضح" من قبـل حلفائه 

وموسـكو. طهران  يف 
املجتمـع  تراخـي  إن  الجبـاوي،  وقـال 
يف  الفاعلـة  الـدول  سـيام  ال  الـدويل، 
القضيـة السـورية، وعـدم الجديـة بإيجاد 
حل شـامل وعـادل، هـو عامل رئيـس تقع 
عليه مسـؤولية كـرى يف تعطيـل العملية 

السياسـية.
السـنوات  خـالل  أنـه  الجبـاوي  وأوضـح 
الـدول  اتفـاق  منـذ  وتحديـًدا  السـابقة، 
املرجعيـة   "2254" القـرار  اعتبـار  عـى 
الوحيـدة للحـل السـيايس يف سـوريا، مل 
يضغـط املجتمـع الـدويل بشـكل حقيقـي 
وكاٍف لتطبيـق هـذا القـرار، وإمنـا اكتفـى 
السـوري  النظـام  بينـام  بالتريحـات 

خطـوات  أي  يعطلـون  كانـوا  وحلفـاؤه 
جديـة. مـن جهتـه، يـرى الرئيس السـابق 
الثـورة  لقـوى  الوطنـي  لـ"االئتـالف 
املسـار  أن  خوجـة،  خالـد  واملعارضـة"، 
قـوة  إىل  يحتـاج  األصـل  يف  السـيايس 
عسـكرية وشـعبية ضاغطـة عـى األرض، 

التفـاوض. عـى  األطـراف  إلجبـار 
ويعتقـد خوجـة يف حديـث لعنـب بلـدي، 
أن املعارضـة السـورية بشـقيها السـيايس 
األطـراف  أضعـف  أصبحـت  والعسـكري 
يكـون  أن  ميكـن  ال  لذلـك  املوجـودة، 
للمعارضة السـورية، من "لجنة دسـتورية" 
أو "ائتـالف" أو فصائـل، وزن عى الطاولة 
إال إذا كان لديهـا ثقـل وسـيطرة فعلية عى 

األرض، وهـذا غـري موجـود.
انتقـادات  التفـاوض"  "هيئـة  وتطـال 
واتهامـات بالعجـز والفشـل، وعـدم تقديم 
مطالـب  تتخللهـا  سياسـية،  حلـول  أي 
بإفسـاح املجال ألشـخاص آخرين ميتلكون 
رمبـا  ألدواتهـم  مغايـرة  سياسـية  أدوات 

يحملـون حـاًل أو جـزًءا مـن الحـل.
الجبـاوي قـال، إن "هيئـة التفـاوض" منذ 
الـدول  جميـع  مـع  تواصلـت  تأسيسـها 
ونسـقت مـع املبعـوث الـدويل، وحـرضت 
اللقـاءات التـي ُدعيـت إليها أو التـي طلبت 
عقدهـا، ولكـن النظام هو مـن كان وال يزال 
يعطـل أي جهـد باتجـاه الحـل، مضيًفا أن 
"هيئـة التفـاوض" مل تقبـل أي تنـازل عن 
الشـعب  أهـداف  مـن  هـدف  أو  حـق  أي 

السـوري وثورتـه.
خالـد  لـ"االئتـالف"،  السـابق  الرئيـس 
خوجـة، يـرى أن فكـرة "هيئـة التفاوض" 

بشـكل منفصـل تعنـي هيئـة منفصلة عن 
األرض، وهـي باألسـاس فكـرة غري سـليمة 
وغـري مجديـة، ويعتقـد أن تبديـل "هيئـة 
التفـاوض" بهيئـة أخـرى دون أن تكـون 
منبثقـة عن قـوى فاعلة عـى األرض فعليًا، 
لـن يكـون لهـا أي جـدوى، ومـن العبـث 

ذلك. فعـل 

وذكـر خوجـة أنـه رمبـا قبـل 2016، لـو 
انبثقـت عـن الفصائـل التـي كان لهـا ثقل 
وسـيطرة عـى األرض مبختلف مسـمياتها 
هيئـة سياسـية، كان ميكـن أن تتغري األمور 
يف أي مسـار سـيايس، وكان ذلـك مرهونًا 
املتحـدة  الواليـات  أو  الجـوار  دول  بدعـم 

. ألمريكية ا

عسكرًيا وسياسًيا.. 

الجمود سيد الموقف
وفتيل المعركة خامد

"التشكيالت العسكرية التي 
تثبت الوضع األمني الداخلي 

وتؤّمن تحركات المدنيين وعمل 
المنظمات هي التي أصبحت 

ذات فاعلية أساسية كبرى، ومن 
الممكن أن يكون لها دور معّين 

في مرحلة االتفاقات الدولية".

نوار شعبان
رئيس وحدة المعلومات في مركز 
"عمران للدراسات االستراتيجية"

"اعتماد النظام ورهانه على 
الحل العسكري وتحول المجتمع 

الدولي إلى مجرد متفرج أو مراقب 
لما يحدث ولما يحل بالسوريين، 
وتقاعسه عن االهتمام بقضية 

شعب ينشد الحرية والكرامة، جعل 
المأساة تكبر وتتفاقم".

د. إبراهيم الجباوي
عضو "هيئة التفاوض السورية"

حفل تخريج دفعة من المقاتلين في "الجيش الوطني السوري" في منطقة عفرين شمالي حلب- 7 من آذار 2023 )المكتب اإلعالمي لوزارة الدفاع/ فيس بوك(
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بعـد 12 عاًما مـن الثورة السـورية، تقف 
دول إقليميـة عى طريف نقيض بالنسـبة 
لعالقتهـا مـع النظـام السـوري، نتج عن 
هذا التضارب جمود سـيايس، مل يسـعف 
ينهـي  حـل  إىل  بالتوصـل  السـوريني 

. تهم نا معا
قطـر مل تغري مـن موقفها الداعـم للثورة، 
خارجيتهـا  تريحـات  يف  وتظهـر 
األحـدث متسـكها بالحل السـيايس الذي 

تتفـق عليـه جميـع األطـراف.
دعمـت قطـر املسـار السـيايس بـدًءا من 
تأسـيس "االئتـالف الوطنـي السـوري" 
وهـي   ،2012 عـام  أراضيهـا  عـى 
الدولـة الوحيـدة التي تسـتضيف سـفريًا 
عالقاتهـا  قطـع  مقابـل  لـ"االئتـالف"، 

النظـام. مـع  الرسـمية 
الداعمـني  مـن  كانـت  أيًضـا  السـعودية 
عـدة  واسـتضافت  السـورية،  للثـورة 
عرهـا  أُسسـت  للمعارضـة،  اجتامعـات 
"الهيئـة العليا للمفاوضـات" عام 2015، 
وأعلنـت مـراًرا رفضها بقاء رئيـس النظام 
السـوري، بشـار األسد، يف السـلطة، قبل 
أن تـرتك هـذا املطلب يف األعـوام األخرية، 
إنجـاز  "رضورة  عـن  مؤخـرًا  وتتحـدث 

النظـام". مـع  حوار 
املوقـف  شـهد  اآلخـر،  الجانـب  عـى 
اإلمـارايت مـن الثـورة منعرًجا سياسـيًا، 
بعـد أن كانـت ملتزمـة بالقـرار الخليجي 
وقطـع  سـفارتها  بإغـالق   ،2012 عـام 
العالقـات، لتعـود وتفتتحها عـام 2018، 
العـريب  الـدور  بـأن  خطوتهـا  مـررة 
يف سـوريا أصبـح "أكـر رضورة تجـاه 
والـرتيك". اإليـراين  اإلقليمـي  التوغـل 

وتقـود حاليًـا اإلمـارات جهـود التطبيـع 
الجامعـة  إىل  وإعادتـه  النظـام،  مـع 
العربيـة مـن جهة، وتشـارك يف مباحثات 
تسـوية العالقات بـني أنقرة ودمشـق من 

أخرى. جهـة 
"الـرق  لصحيفـة  تقريـر  وبحسـب 
الثـاين  كانـون  مـن   8 يف  األوسـط"، 
املايض، سـعت اإلمـارات ليكـون لها دور 
يف رعايـة التطبيـع السـوري- الـرتيك، 
عـر مسـؤول حكومي ينضـم للمحادثات 

للقـاءات. اسـتضافتها  أو عـر 
النظـام  عـى  الـرتيك  االنفتـاح  ويُقـّدم 
السـوري، عـر خطـاب سـيايس راغـب 
مسـؤولني  بـني  واجتامعـات  بالتقـارب، 
كبـار عى مسـتوى الوزراء بـني الطرفني 
بدفـع رويس، صـورة عن التحـّوالت التي 
شـهدتها سـوريا، وأثـرت عـى مسـارات 

الثـورة عـى مـدار 12 عاًمـا، مـا تسـبب 
بعـدم تحقيـق أي مـن أهدافها الرئيسـة، 
وخصوًصـا لجهـة التحّول السـيايس يف 

الحكـم، واإلطاحـة بالنظـام.
السـورية  املعارضـة  تركيـا  ورعـت 
العسـكرية،  الفصائل  السياسـية، ودعمت 
لحـل  "سـوتي"  مسـار  عـر  وسـعت 
السـوري مـع روسـيا وإيـران،  الوضـع 
قبـل أن تتقـارب مطالبهـا "للقضـاء عى 
التهديـدات األمنيـة عـى حدودهـا، وحل 
أزمـة الالجئـني السـوريني يف بالدهـا"، 
كهدف مـن تسـوية عالقاتها مـع النظام، 

مسـؤوليها. تريحـات  وفـق 

إيران.. هدف التقارب وسبب الفشل
كان هـدف إبعـاد النظـام عـن إيـران هو 
الذريعـة التـي بررت بهـا الـدول العربية 
مسـاعيها إلعـادة العالقـات معـه، بدفـع 
رويس وتكـرار للرفـض األمريـيك لهـذه 
التوجهـات، لكن املـؤرشات التـي حملتها 
األسـابيع األوىل مـن عام 2022، عكسـت 
مراهنـة النظـام عـى إيـران، وتجسـدت 
االتفاقيـات  املـؤرشات مبزيـد مـن  هـذه 
الطرفـني،  بـني  الرسـمية  واللقـاءات 
بحسـب تقرير ملركز "الحوار السـوري"، 

الحايل. العـام  صـدر مطلـع 
خالـد  الدوليـة  العالقـات  يف  الدكتـور 
العـزي، يـرى يف حديـث لعنب بلـدي أن 
روسـيا وأمريكا عر تدخلهام العسـكري، 
اسـتطاعتا إبعـاد الحاضنـة العربيـة عن 
احتـواء القضيـة السـورية، يف حني تثبت 
عـودة السـعودية إىل الحـوار ومـن قبلها 
اإلمـارات أن الـدول العربيـة أخطأت برتك 

السـاحة السـورية للنفـوذ اإليراين.
ويـرى العـزي أن الـدول العربيـة املؤثرة 
بقيـادة اإلمـارات ومن ورائها السـعودية، 
تحاول وقـف التمدد اإليراين يف سـوريا، 
حتـى لـو كان ذلـك مـن بوابـة النظـام، 
لـذا عرضـت عليـه رشوطًـا تهيـئ لفـك 
ارتباطـه مـع إيـران، بينـام تندفـع أنقرة 
للمفاوضـات مـع دمشـق ألسـباب تخص 
أمنهـا القومـي، وتحـت ضغـوط داخلية 

تخـص إعـادة الالجئني السـوريني.
لتسـوية  رشوط  السـعودية  ولـدى 
إىل  بالعـودة  النظـام  مـع  العالقـات 
وإجـراء  "جنيـف"،  اتفاقيـة  مقتضيـات 
مصالحـات مـع املعارضة، وبناء دسـتور 
جديـد، وإعـادة الالجئـني، مقابـل إعـادة 

العـزي. وفـق  سـوريا،  يف  األعـامر 
وفـّر العزي زيارات األسـد إىل سـلطنة 

عـامن واإلمـارات، بارتباطهـا بوسـاطات 
عربيـة وتقديـم رشوط لرعايـة املرحلـة 
االنتقاليـة، بعيـًدا عـن التعويـم أو تقديم 
الدعم لـه، لكن إيـران ال تزال تفشـل هذه 

. لخطط ا
ويعتقـد العـزي أن الحالـة "الضعيفـة" 
لتغيـري  تدفعهـا  قـد  إليـران،  الحاليـة 
بعـد  املنطقـة  يف  السـيايس  دورهـا 
األحـدث،  اإليـراين  السـعودي-  االتفـاق 
الذي قـد يتضمن تسـويات لعـدة مناطق 
يف سـوريا والعـراق واليمـن، يف حني مل 
تنجـح الخطط العربيـة سـابًقا يف إبعاد 
األسـد عـن إيران املؤثـرة جـًدا يف قرارات 

. م لنظا ا
واتفقت السـعودية وإيران عى اسـتئناف 
العالقات الدبلوماسـية بـني البلدين خالل 
الشـهرين املقبلني، عى أن يجـري افتتاح 

السـفارات ضمن الفـرتة ذاتها.
العربيـة،  البلـدان  وتتخـوف 

مـن  الخليجيـة،  وخصوًصـا 
بتغيـري  اإليـراين  الـدور 
سـوريا،  يف  دميوغـرايف 
وهو مـا تسـبب يف لجوء 
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مليـون سـوري مـن جهـة، واسـتجالب 
إيـران والعـراق  "إثنيـات شـيعية" مـن 
وأفغانسـتان ولبنـان مـن جهـة أخـرى، 

العـزي. بحسـب 
وتعمـل الـدول اإلقليميـة والعربيـة عـى 
تريـع محاولـة االنخـراط يف القضيـة 
الدويل"  السـورية، اسـتغالاًل لـ"الفـراغ 
الـذي تركتـه أمريـكا يف سـوريا، وباملثل 
بالنسـبة لروسـيا املشـغولة بحربهـا يف 
أوكرانيا، بحسـب األكادميـي يف العالقات 

. لدولية ا
وعـززت إيـران وجودها العسـكري بعدة 
مناطـق يف سـوريا، بعد انسـحاب جزيئ 
للقـوات الروسـية، التـي تركّـز جهودهـا 
عـى الحـرب مـع أوكرانيـا، وهـي أيًضـا 
تحظـى بأولويـة القضايا بالنسـبة إلدارة 

الرئيـس األمريـيك، جـو بايدن.
وأسـهمت إيـران بدعـم النظام عسـكريًا 
عـر  الثـورة،  بدايـة  منـذ  واقتصاديًـا 
ميليشـيات تابعـة لهـا من العـراق ولبنان 
مثـل "حـزب اللـه"، كـام كان لـ"فيلـق 
القـدس" و"الحـرس الثـوري" اإليـراين 
وجـود بـارز يف املنطقـة، وامتـد الوجود 
اإليـراين عـى مـدار السـنوات يف معظم 
النظـام  عليهـا  يسـيطر  التـي  املناطـق 
السـوري، ما عـدا منطقـة السـاحل التي 

كان لروسـيا الوجـود الطاغـي فيهـا.

رهن تأثير روسي- أمريكي
أو  مـؤرشات  أي  عـن  الحديـث  عنـد 
تغيـري  أو  بتقـارب  توحـي  تريحـات 
بالنسـبة  السـوري  النظـام  موقـف مـن 
للـدول اإلقليميـة املؤثـرة، تتجـه األنظـار 
نحـو املوقـف األمريـيك الـذي سـيصدر 
عنهـا، ملـا له مـن تأثـري يف إيقـاف هذه 
املسـاعي من جهـة سياسـية، أو من جهة 
اقتصادية عـر رادع عقوباتهـا املفروضة 

عـى مـن يتعامـل مـع النظـام.
الدوليـة،  العالقـات  يف  األكادميـي 
والباحـث يف املركـز "العـريب لألبحـاث 
قاسـم  أحمـد  السياسـات"  ودراسـة 
حسـني، قـال لعنـب بلـدي، إن القضيـة 
السـورية عرفـت خـالل العقـد املاضيـة 
تحـوالت رئيسـة، ارتبطـت أواًل بتوجهات 
السياسـة الخارجيـة األمريكيـة يف ظـل 

املتعاقبـة. اإلدارات 
 وكانـت مقاربـة إدارة الرئيـس األمرييك 
السـابق، بـاراك أوبامـا، "أمنية يشـوبها 
كثـري مـن الـرتدد"، وهـو مـا عـّر عنـه 
رصاحـة يف مذكراتـه، وفق حسـني، الذي 
يـرى أنـه فسـح املجـال أمـام أدوار أكر 
سـوريا،  يف  للتدخـل  اإلقليميـة  للقـوى 
املشـهد  عّقـد  بينهـا  "التناقـض  ولكـن 

السـيايس والعسـكري فيهـا.
وعملـت روسـيا بعـد تدخلها العسـكري 
يف سـوريا عى إعـادة تأهيـل النظام، 
وخصوًصـا بعـد سـيطرة األخري 
حلـب  مـدن  عـى  العسـكرية 

ودرعـا وريـف دمشـق وحمـص، وهو ما 
نجحـت بتحقيقه مـع اإلمارات وتتوسـط 

ألجلـه مـع تركيا. 

النظـام  مـع  التعامـل  مسـارات  وتبنـى 
الدوليـة  القـرارات  كل  يتجـاوز  بشـكل 
"جنيـف"  يف  التفـاوض  ومسـارات 
عـى  بنـاء  و"أسـتانة"،  و"سـوتي" 
للـدول  وسياسـية  أمنيـة  احتياجـات 
اإلقليميـة، وفـق األكادميـي يف العالقـات 
الدوليـة، الـذي يـرى أن إعـادة العالقـة 
األزمـة  حـل  يف  تسـهم  مل  النظـام  مـع 
مبناطـق  تعصـف  التـي  االقتصاديـة 
نفـوذه، ومل تحـدث أي تغيـري فيام يتعلق 

سـيايس. حـل  بإيجـاد 
الرئيـس السـابق لـ"االئتـالف الوطني"، 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  خوجـة،  خالـد 
املعادلـة اإلقليميـة تغـريت يف تركيـا بعد 
2016، إذ كانت تركيـا يف مواجهة النظام 
وروسـيا بشـكل غـري مبـارش، لكـن بعد 
 ،2015 إسـقاط الطائـرة الروسـية عـام 
انقلبـت األمـور وأصبحـت تركيـا أقـرب 
إىل املوقـف الـرويس يف موضـوع الحل 
السـيايس، حيـث ضغطت عـى املعارضة 
"أسـتانة"،  مسـار  لالنخـراط  السـورية 

الـذي كانـت تركيـا تعارضه سـابًقا.
ومع اسـتمرار حالة االسـتعصاء السيايس 
التـي عّززهـا تضـارب مصالـح الفاعلني 
تأثـري  وضعـف  واإلقليميـني،  الدوليـني 
هوامـش  وانكـامش  املحليـني،  الفاعلـني 
إقليميـة  مبـادرة  ظهـرت  تأثريهـم، 
دائـرة  مـن  انسـحاب  بأنهـا  توصـف 
إىل  النظـام ومحاسـبة رؤوسـه،  تغيـري 
دائـرة تعديـل سـلوكه وإيجـاد مقاربات 
إنسـانية وأمنيـة للمشـهد تحقـق مصالح 
الفاعلـني املنخرطـني واملتأثريـن بالراع 
يف سـوريا، وفـق تقريـر مركـز "الحوار 

السـوري".

القوى اإلقليمية في المنطقة 
العربية غير قادرة على إحداث 
"خرق كبير" في جدار القضية 

السورية، وذلك ألن الفاعل الرئيس 
هو الواليات المتحدة األمريكية، 

وأي تغيير في توجهاتها الخارجية 
أو محددات تعاملها مع النظام هو 

الذي سيحدث نوًعا من التغيير.

 أحمد قاسم حسين
أكاديمي وباحث في المركز "العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات" 

إقليمًيا.. المصالح تحكم
مظاهرة في مدينة إدلب إلحياء الذكرى الـ12 للثورة السورية- 15 من آذار 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

)Presidency( 2023 رئيس النظام السوري مع  سلطان عمان هيثم بن طاريق في مسقط - 20 من شباط
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مل يتغـري موقف األطـراف الدولية مـن الثورة 
السـورية عـى مـر السـنوات، رغـم تراجـع 
امللـف السـوري عـى سـلم أولويـات الـدول 

الداعمـة خـالل السـنوات األخرية.
ووسـط غيـاب األدوات املحليـة لتغيـري واقع 
الجمود يف سـوريا، وتضـارب مصالح الدول 
اإلقليمية، تثار التسـاؤالت حـول موقف الدول 
الكـرى املؤثـرة بامللـف، وأدواتهـا للتغيـري، 
ورؤيتهـا ملسـتقبل امللـف يف ظـل املعطيات 

الحالية.

األكثر تعقيًدا على الكوكب
يف اإلحاطـة األخـرية للمبعـوث األممـي إىل 
سـوريا، غـري بيدرسـون، يف 28 من شـباط 
املـايض، وصـف امللف السـوري بأنـه واحد 
من أكر املشـاهد السياسـية تعقيـًدا عى هذا 

الكوكب.
وأضـاف بيدرسـون أن التعقيـد يـأيت مـن 
وجود إقليم مقسـم إىل عدة مناطق سـيطرة، 
مانحـني  مـن  لعقوبـات  تخضـع  حكومـة 

رئيسـني، سـلطات أمر واقع يف مـكان آخر، 
أكـر مـن جامعـة إرهابيـة مدرجة، خمسـة 
جيـوش أجنبيـة، نـزوح جامعي، انتهـاكات، 
اإلنسـان،  لحقـوق  ممنهجـة  تجـاوزات 
أو غائبـة،  أو فاسـدة  مؤسسـات متدهـورة 
بنـى تحتية مدمـرة، اقتصـاد منهـار، اتجار 
باملخـدرات، فقر مدقع، واحتياجـات متزايدة.

واعتر بيدرسـون أن الوضع يف سـوريا غري 
مسـتدام، وغـري مقبـول عـى اإلطـالق، وأن 

الشـعب السـوري وحـده من يدفـع الثمن.
ويـرى بيدرسـون أن الوصـول إىل حـل يف 
أصحـاب  مـع  التواصـل  يتطلـب  سـوريا، 
املصلحـة، وجميع الالعبني العرب الرئيسـني، 
املتحـدة  والواليـات  "أسـتانة"،  والعبـي 
األوروبيـني. الالعبـني  األمريكيـة، وجميـع 

أمريكا: الجمود سببه النظام
عـن  املسـؤولة  األطـراف  حـول  للحديـث 
الجمود يف سـوريا، ودور االتحـاد األورويب 
بلـدي  عنـب  تواصلـت  السـياق،  هـذا  يف 
بأعـامل  للقائـم  الصحفـي  املكتـب  مـع 
دان  سـوريا،  إىل  األورويب  االتحـاد  بعثـة 
ستوينيسـكو، إال أنـه اعتـذر عـن عـدم الرد 
عى التسـاؤالت، بسـبب "عدم إمكانية إجراء 

صحفيـة". مقابـالت 
مسـؤول يف وزارة الخارجيـة األمريكية، قال 
عـر مراسـلة إلكرتونية مـع عنب بلـدي، إن 
بـالده كانت متسـقة يف رسـالتها مع جميع 
األطـراف بأنـه ال ميكـن أن يكـون هناك حل 

عسـكري للراع.
سـورية،  بقيـادة  السـيايس  الحـل  ويظـل 
هـو  كـام  السـوريني  جميـع  إرادة  وميثـل 
الـدويل  األمـن  قـرار مجلـس  موضـح يف 

رقـم "2254"، وهو الحل 

الوحيـد للـراع القابـل للتطبيق ، بحسـب 
املسـؤول.

املتحـدة  الواليـات  أن  املسـؤول  واعتـر 
األمريكيـة تواصـل حث جميـع األطراف عى 
االنخـراط بشـكل كامـل يف هـذه العمليـة، 
املتحـدة إىل  األمـم  ودعـم جهـود مبعـوث 
سـوريا، لكن مـن الواضـح أن املشـكلة تقع 

بشـكل كبـري عـى عاتـق النظـام.
وحـول االنتقـادات املتكـررة للـدول الكرى، 
بشـأن تراجـع امللـف السـوري عـى سـلم 
أولوياتها، قـال املسـؤول يف وزارة الخارجية 
األمريكية، إن النظام السـوري ال يزال يشـّكل 
العقبـة الرئيسـة أمام تحقيق تقـدم نحو حل 
سـيايس للراع وأمـام اللجنة الدسـتورية.

مسؤولية الجميع
ال تتقاطـع أولويات الدول الكـرى املؤثرة يف 
امللف السـوري )أمريـكا، االتحـاد األورويب، 

تركيـا،  إيـران،  روسـيا، 
قضيـة  مـع  وغريهـا( 

السـوريني، ما يجعـل جمود امللف السـوري 
"غـري مزعـج لهـا"، وإن كان بعضهـا غـري 
راٍض عنـه وفق أدبياتها السياسـية، بحسـب 
مـا يـرى الدكتـور يف الدراسـات السياسـية 

واالقتصاديـة سـالم كواكبـي.
وقـال كواكبـي يف حديث إىل عنـب بلدي، إن 
االتحاد األورويب مشـغول بأوكرانيا، وأمريكا 
لديهـا الصـني، وروسـيا لديهـا كل الغـرب، 
وتحييـد  النظـام  اسـتقرار  لديهـا  وإيـران 
العنـارص املهددة السـتمرار نظـام "املاليل"، 

وتركيـا لديهـا االنتخابات.
وحـول األدوات التـي متلكهـا هـذه الـدول 
الـدول  أن  كواكبـي  يـرى  الواقـع،  لتغيـري 
األوروبيـة وأمريكا متلـك أوراقًا مؤثـرة جًدا، 
منهـا املتعلقة بإعـادة اإلعـامر التـي يطالب 

بهـا املجتمـع الـدويل عـر األمـم املتحدة.
ال حل قريب

املسـؤول يف وزارة الخارجية األمريكية، يرى 
أن إنهـاء "الـراع" يف سـوريا يتطلـب من 
روسـيا أن تلعـب دورًا بّنـاء أكـر، إذ لطاملـا 
كانـت أمريـكا منفتحـة عـى الحـوار مـع 

موسـكو بشـأن سـوريا، بحسـب قوله.
كام يجـب عى النظـام تغيري سـلوكه، حتى 
للنـزاع يف  تكـون هنـاك نهايـة مسـتدامة 

سـوريا، بحسـب قول املسـؤول.
بـدوره، يرى املبعوث األممي، غري بيدرسـون، 
أنـه ال ميكـن ألي جهـة فاعلـة أو مجموعـة 
جهـات فاعلـة أن تحل هـذا النـزاع مبفردها، 
موضًحـا أنـه يجـب أن تكـون هنـاك عملية 
سياسـية حقيقيـة بقيـادة وملكيـة سـورية 
تيّرهـا األمـم املتحـدة، يرافقها جهـد دويل 
منسـق لدعـم ذلـك، حيـث يجـب أن يعمـل 

جميع الفاعلني الرئيسـني يف جهد متامسـك.
ال حـل للملف السـوري عـى املـدى القريب 
الدكتـور  املتوسـط، بحسـب مـا يعتقـد  أو 
سـالم كواكبـي، معربًـا عن تشـاؤمه يف هذا 
السـياق، مـررًا ذلك بأنـه ال يزعج أحـًدا، فال 
أحـد مـن األطـراف يسـتعجل الوصـول إىل 

مسـتقبل إيجـايب للملف السـوري.
ويبقـى امللـف بانتظـار حـل تُحفـظ فيـه 
مصالـح الـدول املؤثـرة يف سـوريا )تركيـا، 
روسـيا، إيران(، وال يخرج الغرب فيه متسـخ 
الوجـه متاًمـا، ويكون عى حسـاب الشـعب 
السـوري، لكن عـى األقل سـتتوقف املقتلة، 
مـع إمكانيـة حـدوث عمليـة بنـاء وعـي قد 
تسـتمر لعقـود، ليخـرج عنهـا جيـل مقبـل 
قـادر عى عمليـة التغيري السـلمية بعيًدا عن 
الوقـوع يف الفـخ الـدويل واإلقليمـي الـذي 
اسـتغل امللف واسـتعمله ملصلحته، بحسـب 

كواكبي. قـول 

األطراف الدولية داعم ال أكثر

مناطق النفوذ في سوريا 
وآخر معارك فصائل المعارضة
آخر معارك "الجيش الوطني السوري" كانت "نبع السالم" 2019 

آخر معارك "هيئة تحرير الشام" كانت االنسحاب من ريف حماة 

حتى معبر "سراقب- ترنبة" بريف إدلب 2020

يجب على النظام تمكين مندوبيه 
من التفاوض بحسن نية من 

أجل الشعب السوري على النحو 
المبّين في قرار مجلس األمن رقم 

 ."2254"

مسؤول في وزارة الخارجية األمريكية 

مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(

مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"

مناطق سيطرة "الجيش الوطني" والقوات التركية

مناطق سيطرة قوات النظام

قاعدة "التنف" )قوات التحالف بقيادة أمريكية(

معارك تحرير الشام

معارك الجيش الوطني

)WIKIMEDIA COMMONS( 2023 جنود روس في أثناء تدريبهم على المناورات داخل األراضي السورية - 7 من حزيران

يتحمل مسؤولية جمود الملف 
السوري عدة أطراف، منها النظام 
السوري الذي يتحمل جزًءا كبيًرا 

من المسؤولية حين أفشل 
مفاوضات "جنيف 1" عام 2012، 

والمعارضة السورية الرثة الهزيلة 
المشتتة، باإلضافة إلى األطراف 

الدولية والمحلية، إلى جانب 
الدول الداعمة للنظام التي "تبازر" 

وتستغل الملف لمصلحتها.

سالم كواكبي
أستاذ الدراسات السياسية 
واالقتصادية

"ال يجب أن أستخدم مصطلح 
اإلحباط، أعتقد أننا جميًعا نشعر 

بألم عميق من حقيقة أن العملية 
السياسية لم تحقق شيًئا للشعب 

السوري، إنها مستمرة منذ 12 عاًما، 
ولم نشهد استعداًدا سياسًيا من 

قبل األطراف للمضي قدًما، كما 
كان هناك نقص في التعاون 

الدولي لجعل ذلك ممكًنا". 

غير بيدرسون
مبعوث األمم المتحدة إلى سوريا
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 اقتصاد

عنب بلدي - جنى العيسى

مطلـع شـباط املـايض، قـررت إدارة "التخليـص الجمـريك" يف معرب "بـاب الهوى" 

الحـدودي مـع تركيـا، منع اسـترياد السـيارات األوروبية املسـتعملة بشـكل كامل إىل 

الشـال السـوري عـرب املعـرب، دون وقت محـدد إلنهـاء العمـل بالقرار.

ووفـق القرار، يُسـتثنى من ذلك السـيارات املشـرتاة التي ُسـجلت لدى مكتب التنسـيق 

مسـبًقا، حيث سـيتم إدخالها أصواًل.

واسـتثنى القـرار أيًضـا عـدًدا مـن البضائع املتمثلـة بــ"رأس القاطع"، وقطـع تبديل 

السـيارات، والحافـات، واإلطارات.

تواصلـت عنـب بلـدي مـع "إدارة التخليـص الجمـريك" يف املعـرب، لاستفسـار عـن 

أسـباب القـرار، وتأثـر سـوق السـيارات املحليـة بـه، لكنهـا رفضـت الترصيـح دون 

تقديـم أي مـربرات.

مديـر املؤسسـة العامـة للنقـل التابعـة لحكومـة "اإلنقاذ" التي تسـيطر عـى إدلب، 

أحمـد الصالـح، قـال لعنـب بلـدي، إن أسـباب اتخـاذ القـرار تتمثـل بازدحام أسـواق 

املنطقـة بالسـيارات، مقابل ضعـف الطلب عليها من قبـل التجار املحليني، مشـريًا إىل 

أن القـرار مؤقت، إذ سـيتم اسـتئناف اسـترياد السـيارات يف حال كانت السـوق قادرة 

عى اسـتيعاب كميـات جديدة.

وأكـد الصالح أن سـوق السـيارات تأثـرت سـلًبا بالقرار مـن ناحية األسـعار، واألنواع 

املوجـودة، ولكـن يف حـال عـدم اتخـاذه فإن السـوق كانـت مؤهلة النهيـار كبري يف 

األسـعار نتيجـة كرة العـرض وقلـة الطلب.

ووسـط منع اسـترياد السـيارات عـرب "بـاب الهـوى"، ال تـزال املعابـر الحدودية بني 

ريـف حلـب وتركيـا، حيث تسـيطر "الحكومـة السـورية املؤقتة"، تسـمح باسـترياد 

السيارات.

"حّرك السوق"
إدلـب  يف  السـيارات  تاجـر  يـرى 

مصطفـى العمـر، أن القـرار صـّب يف 

السـوري،  بالشـامل  التجـار  مصلحـة 

إذ حـرّك منـع اسـترياد كميـات إضافية 

بسـبب  أكـر،  السـوق  السـيارات  مـن 

محدوديـة السـيارات املتوفـرة، وزيـادة 

عليهـا. الطلـب 

ال يعتـر تطبيـق القـرار لشـهر واحـد فقط 

كفيـاًل بإحـداث فـرق كبري يف حركة سـوق 

السـيارات، بحسـب ما قالـه التاجر مصطفى 

العمـر لعنـب بلـدي، وهـو فعـاًل مـا حدث، 

الفتًـا إىل أنـه رغـم ذلـك فـإن وضـع املبيع 

أفضـل بكثـري من السـابق.

أسـعار  يف  أثّـر  القـرار  أن  العمـر  وأكـد 

السـياحية،  خاصـة  باملنطقـة،  السـيارات 

وزاد مـن قيمتهـا بشـكل وسـطي نحو 400 

إىل 500 دوالر أمريـيك عـى سـعرها قبـل 

القـرار.

ارتفاع أسـعار السـيارات مبعدل 500 دوالر، 

بعـد شـهر واحد فقط مـن القرار، قد يشـري 

إىل ارتفـاع أكر خـالل الفرتة املقبلـة، ما مل 

يتـم النظـر بالقـرار مجـدًدا، ما جعـل عدًدا 

مـن الراغبـني بـراء السـيارات يف املنطقة 

يؤجلـون قرارهم لحـني انخفاض أسـعارها.

يف  يقيـم  عاًمـا(،   35( الطالـب  إبراهيـم 

مدينـة إدلـب، قال لعنـب بلـدي، إن ارتفاع 

جعلـه  بالقـرار،  تأثـرًا  السـيارات  أسـعار 

يرتاجـع عـن قـراره بـراء سـيارة "بيـك 

آب" كان يحتـاج إليهـا للعمـل يف تحميـل 

املنتجـات الزراعيـة من سـوق "الهال" إىل 

التجـار، أو نقـل البضائـع املختلفـة ضمن 

. ينة ملد ا

ويصل سـعر السـيارات من نـوع "بيك آب" 

آالف  نحـو خمسـة  إىل  املنطقـة  حاليًـا يف 

دوالر أمريـيك، رغـم تاريخ صنعهـا القديم، 

إذ ال يتجـاوز أحدثهـا بأحسـن أحواله سـنة 

.2007

السوق "فوضوية"
حـول صحـة اتخـاذ قـرار منـع اسـترياد 

مصّنعـة  تعـد  ال  منطقـة  يف  السـيارات، 

يف  االقتصـادي  الباحـث  قـال  للسـيارات، 

مركـز "عمـران للدراسـات االسـرتاتيجية" 

محمـد العبـد اللـه لعنـب بلـدي، إنـه مـن 

مؤيـدي القـرار باملرحلـة الحاليـة، مـرًرا 

الشـامل  يف  السـيارات  سـوق  بـأن  ذلـك 

خاليـة  "فوضويـة"،  أصبحـت  السـوري 

مـن الضوابـط الناظمـة لعمليـة االسـترياد 

مـن حيـث كفايـة الكـم املطلـوب للمنطقة، 

أو مـدى وجـود فائـض يف الطلـب لتوجيه 

االسـترياد.

تحتـاج  السـوق  أن  اللـه  العبـد  وأضـاف 

إىل قـدرات تنظيميـة مـن حيـث اإلجـراءات 

ومراقبتهـا  السـيارات  لتسـجيل  املتخـذة 

ومتابعتهـا، األمـر الذي قـد يكـون أكر من 

قدرة السـلطات املحليـة عى إدارة هـذا الكّم 

الكبـري من حجـم السـيارات املسـتوردة يف 

هـذه املناطـق.

كـام تعد تجـارة السـيارات يف هـذه املناطق 

أقـرب لالحتـكار مـن قبـل بعـض التجـار، 

وفق سلسـلة تبدأ من االسـترياد مـن الخارج 

وتنتهـي يف املنطقة، ما أتـاح تحّكم بعضهم 

بالتجـارة بالتنسـيق مـع شـبكات اسـترياد 

خارجيـة من جهـة، وأسـعار السـيارات من 

أخرى. جهـة 

االقتصـاد  الباحـث يف  قـال  مـن جهتـه، 

السـيايس الدكتـور يحيـى السـيد عمر، إن 

الحـادة  االقتصاديـة  األزمـات  يف  الـدول 

الكامليـة  السـلع  اسـترياد  عـادة  تعلّـق 

أو غـري األساسـية، وذلـك لرتشـيد إنفـاق 

وجـود  عنـد  خاصـة  األجنبيـة،  العمـالت 

شـح يف اإليـرادات بالقطع األجنبـي، ويتم 

توجيـه القطـع املوجـود السـترياد السـلع 

األساسـية، إضافـة إىل اسـترياد مدخـالت 

اإلنتـاج.

اسـترياد  تعليـق  بقـرار  يتعلـق  وفيـام 

يـرى  السـوري،  الشـامل  يف  السـيارات 

السـيد عمـر يف حديـث إىل عنـب بلـدي، 

أنـه قـرار صائب مـن حيـث املبـدأ، ولكن 

معطيـات،  بعـدة  ترتبـط  القـرار  صحـة 

منهـا مـدى وجـود سـيارات يف السـوق 

أن  مبعنـى  الحقيقيـة،  الحاجـة  تكفـي 

يكـون العـرض الحـايل يسـاوي الطلـب 

إنفـاق  رضورة  إىل  إضافـة  السـوق،  يف 

املبالـغ التـي تم توفريهـا من قـرار تعليق 

أخـرى  مـواد  اسـترياد  يف  االسـترياد 

القـرار  صحـة  تبقـى  لذلـك  رضوريـة، 

املتغـريات. بهـذه  مرتبطـة 

دور االحتكار  
يوجد سـببان للقرار، بحسـب الباحـث العبد 

اللـه، أولهـام الحـد من تفـرد بعـض التجار 

املفتوحـة عـى مراعيهـا  التجـارة  بهـذه 

يخـدم  رمبـا  القـرار  أن  وثانيهـام  سـابًقا، 

جهـات متنفـذة يف هـذه املناطق مـن حيث 

احتـكار مـا هـو موجـود حاليًـا مـن كـّم 

أسـعار  رفـع  إىل  سـيؤدي  مـا  معـروض، 

السـيارات ومحاولـة تريـف بعضهـا يف 

السـوق. 

ريف حلب.. االستيراد متاح
عى خـالف القـرار الصادر عـن معر "باب 

الهـوى" الواقـع ضمن املناطق التي تسـيطر 

عليهـا حكومـة "اإلنقـاذ"، ال تـزال املعابـر 

الحدوديـة التـي تربـط مناطـق مـن ريـف 

حلـب حيـث تسـيطر "الحكومـة السـورية 

السـيارات  باسـترياد  تسـمح  املؤقتـة"، 

األوروبيـة إىل الشـامل، منـذ أن أتاحت ذلك 

.2020 يف عـام 

االسـترياد عـر  احتـامالت وقـف  وحـول 

يف  االقتصـاد  وزيـر  قـال  املعابـر،  هـذه 

عبـد  الدكتـور  املؤقتـة"،  "الحكومـة 

الحكيـم املري، لعنـب بلـدي، إن املنطقة 

سـابًقا كانـت تحتـاج إىل تخفيـف حركـة 

االسـترياد، إال أن التجـار قامـوا بذلك دون 

إلزامهـم بقـرار، نتيجة عدم بيـع املعروض 

لديهـم أساًسـا.

وأشـار املـري إىل أنـه رغم السـامح، فإن 

حركـة االسـترياد إىل الشـامل ضعيفـة جًدا، 

فمثـاًل بلـغ عـدد السـيارات املسـتوردة عر 

الشـامل يف شـباط  الحدوديـة إىل  املعابـر 

املـايض 100 سـيارة فقـط، باملقابـل، تعـد 

حركـة البيع ضعيفـة جًدا وسـط وجود عدد 

كبـري جـًدا مـن السـيارات يف املنطقـة، مـا 

يفـر قـرار منع االسـترياد.

االسـترياد  منـع  قـرار  أن  املـري  ويـرى 

وإن كان مـرًرا، إال أن األفضـل تـرك الخيـار 

للتجـار، الذيـن يقـّدرون بدورهـم حاجتهم 

لالسـترياد بنـاء عـى حجـم مبيعاتهـم من 

السـيارات، األمـر الـذي يـدل عـى حاجـة 

املنطقـة.

بحسـب  االسـترياد،  منـع  قـرار  ويُتخـذ 

املـري، يف حـال وجـود حركـة صناعـة 

محليـة يجـب حاميتهـا، بينام يف ظـل هذه 

الظـروف، ميكـن توجيـه حركـة االسـترياد 

فقـط ال منعهـا.

ما حاجة السوق
يـرى الباحث محمـد العبد اللـه، أن ما تحتاج 

إليه سـوق السـيارات يف الشـامل السـوري 

تنظيميـة  قـدرة  وجـود  أسـايس،  بشـكل 

عـى إدارة ملـف املواصـالت بشـكل متميز، 

مـن حيـث اإلجـراءات اإلداريـة والتنظيميـة 

والضوابـط واملخالفـات املروريـة، باإلضافة 

التحتيـة  البنيـة  تهيئـة  عـى  القـدرة  إىل 

تجنبًـا  املنطقـة،  يف  للمركبـات  الالزمـة 

املتكـررة. للحـوادث 

ومـن الـرضوري العمـل عـى املوازنـة بني 

العـرض والطلـب عـى السـيارات مبختلف 

أنواعهـا الشـخصية أو سـيارات الحمولة، أو 

املركبـات ذات األغـراض املتعـددة، وذلك مبا 

يتفـق مع قدرة املسـتهلك املحـي االقتصادية 

عـى الـراء، إذ سـيؤثر وجـود فائـض يف 

األمـر  السـوق، وهـو  العـرض سـلبًا عـى 

االقتصـاد  يخـدم  ال  مبـا  حاليًـا،  الحاصـل 

املحـي ضمـن هـذه املناطق.

بـدوره، يـرى الدكتـور يحيى السـيد عمر أن 

تنشيط سوق السـيارات يف الشامل السوري 

يرتبـط بتحفيز الطلـب عى السـيارات الذي 

يرتبـط بعـدة عوامـل، عى رأسـها مسـتوى 

الدخـل السـائد، إذ يعـد منخفًضـا، لـذا يف 

ظـل الواقـع الحـايل، ال ميكن تحفيز سـوق 

السـيارات، بحسـب رأيه.

السـيارات تصـل إىل  2020، كانـت  وقبـل 

بطريقتـني،  السـوري  الشـامل  مناطـق 

الـذي  السـوريني  التجـار  خـالل  مـن  إمـا 

يحرضونهـا مـن تركيـا عـن طريـق املعابر 

الحدوديـة معهـا، وإمـا مـن خـالل جلـب 

مقصوصـة(  سـيارات  )هيـاكل  "قصـات" 

يشـرتيها التجـار مـن أوروبـا، ويرسـلونها 

إىل مينـاء "طرطـوس" ومنها إىل الشـامل، 

عـر املعابـر الواصلـة بـني مناطق سـيطرة 

ومناطـق  السـورية  املعارضـة  فصائـل 

السـوري. النظـام  سـيطرة 

محل إلصالح السيارات في ريف إدلب الشمالي- 16 من آذار 2023 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(

السيارات في الشمال السوري.. 
عرض فائض وسوق "فوضوية"

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

422,000 الرز )ك(  10000السكر )ك(  6700البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 393 شراء 388  دوالر أمريكي  مبيع 7475  شراء 7425

الذهب 18  362,000                                     

 يورو   مبيع 7972 شراء 7914
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عنب بلدي  - حسن إبراهيم

طيـور  عنـا  يف  كان  خلقـت  وقـت  "مـن 

حـامم بالبيت"، عبـارة تلخص قصـة تعلّق 

وشـغف الشـاب عبـد العزيـز قريـن )أبو 

محمـد( بطيور الحـامم، منـذ أن كان طفاًل 

يف مدينتـه حمـص وسـط سـوريا، حتـى 

اسـتقراره الجئًـا يف أملانيـا.

وسـط أملانيـا يف مزرعـة مبقاطعة هيسـن 

)Hessen(، من غرفة خشـبية مقسـمة إىل 

عدة أقسـام، تظهـر إىل العامل، بتسـجيالته 

املصـّورة عر "تيـك توك"، تشـكيلة طيور 

الحامم التـي ميتلكهـا "أبو محمـد"، ناقاًل 

حبـه للحامم حيـث يقيم.

جميـع  يف  للشـاب  مرافًقـا  الحـامم  كان 

مراحـل حياتـه ومتغرياتهـا، وحني كان يف 

الخدمـة العسـكرية اإللزامية، وعند سـفره 

وليبيـا،  والجزائـر  السـعودية  يف  للعمـل 

كان الحـامم موجـوًدا ورفيًقا لدربه بشـكل 

دائـم، وفـق مـا أوضحـه لعنـب بلدي.

تالحـق  عديـدة  انتقـادات  وجـود  رغـم 

يف  أو  الواقـع  يف  سـواء  "الحميـاميت"، 

وسـائل التواصـل االجتامعـي، يعتـر "أبو 

محمـد" أن "كل سوسـة أو هوايـة بالدم إال 

الحـامم، فهـي محفـورة بالعظـم باقية لن 

تزول".

"ثقافـة، هوايـة، سوسـة، عشـق، تعلـق"، 

مسـميات ال تكفـي لوصـف عالقـة "أبـو 

محمـد" مـع طيـور الحـامم منـذ والدتـه 

42 عاًمـا، وحملهـا يف تنقلـه رغـم  قبـل 

الظـروف واألعـراف والقوانـني التي تحكم 

تربيتهـا يف بلـدان مختلفـة.

ال "سوق جمعة".. المعارض بديل
واجـه "أبو محمـد" صعوبـة بإيجاد طيور 

الحـامم يف بدايـة لجوئـه إىل أملانيـا قبـل 

مثـاين سـنوات، مشـريًا إىل أنها ال تشـهد 

أسـواقًا للبيـع والـراء كـام اعتـاد مربـو 

الحـامم يف سـوريا.

الحـامم يف  بيـع ورشاء  أسـواق  وتنشـط 

كبـري،  بشـكل  السـورية  والبلـدات  املـدن 

وأغلبهـا يقام يف يـوم الجمعـة، ويُتعارف 

عى تسميتها بـ"سـوق الجمعة"، وبعضها 

ال يقتـر عـى الحـامم فقـط.

وتقتـر حركـة بيـع ورشاء الحـامم بـني 

السـوريني يف أملانيـا عـى العـرض عـر 

صفحـات التواصـل، وفـق "أبـو محمـد"، 

الـذي أوضـح أن تربية الطيـور تحتاج إىل 

الغـرض  وتحديـد  األنديـة،  يف  التسـجيل 

مـن تربيتهـا، سـواء للمسـابقات أو للبيـع 

حـال  يف  ذلـك  إىل  تحتـاج  وال  والـراء، 

كانـت "هوايـة".

معـارض  إقامـة  األملانيـة  املـدن  وتشـهد 

يجـري  متقطـع،  بشـكل  متنقلـة  داخليـة 

فيهـا عـرض طيـور الحـامم، وتعلـن عنها 

"الرابطـة األملانية للحـامم الزاجل"، أحدثها 

اإلعـالن عـن املعـرض الداخي الـذي يُعقد 

يف 25 مـن آذار الحـايل.

"األملـاين  املركـز  يف  املعـرض  ويقـام 

للحـامم الزاجـل" مبقاطعـة إيسـن داخـل 

بالتدفئـة،  خيمـة عـرض كبـرية ومـزّودة 

ويعـرض العديـد مـن الزائريـن منتجاتهم 

بأسـعار خاصـة، مع وجـود عيـادة لتقديم 

االستشـارة.

لجميـع  ميكـن  أنـه  إىل  الرابطـة  ولفتـت 

مـريب الطيـور باختالف أنواعهـا الحضور 

يف حـال رغبـوا بطلـب االستشـارة الطبية 

مـن األطبـاء البيطريـني يف العيـادة، ويف 

حال املشـاركة يف املعرض بصفـة "بائع"، 

ميكـن تقديـم طلـب عـر مـلء منـوذج، 

وميكـن اسـتئجار منصـة للبيـع وأقفاص 

املعرض. داخـل 

معـرض  وقبـل   ،2022 األول  كانـون  يف 

"دورمتونـد"، فرضـت "رابطـة الحـامم" 

بعض الـروط لحضـور املعرض، بسـبب 

تفـي إنفلونـزا الطيور بشـكل متكرر يف 

أملانيـا، متمثلـة بـرضورة وجـود شـهادة 

بـأن الحـامم ُجلـب مـن منطقـة ال تخضع 

ألي قيـود تتعلق باملرض، ويجـب أن تكون 

البيطـري  املكتـب  عـن  صـادرة  الشـهادة 

املسـؤول عن مكان إقامة الحـامم أو املالك.

ويجـب عـى كل مـريب حامم مشـارك يف 

املعـرض أن يقـدم شـهادة مقابلـة مل ميـر 

يـوم  يف  أيـام  خمسـة  مـن  أكـر  عليهـا 

قبـل  مـن  الشـهادات  وتصـدر  التسـليم، 

املسـؤول. البيطـري  املكتـب 

ظروف وقوانين تحكم
الحـامم يف  "أبـو محمـد" طيـور  يـريب 

مزرعـة مبنطقة ريفيـة يف اختالف جذري 

عـام كان عليه يف سـوريا، فأسـطح األبنية 

يف أملانيـا مائلـة وغـري مسـطحة ال تصلح 

لبنـاء أكـواخ أو بيـوت للحامم.

ويـريب البعض عـدًدا محـدًدا مـن الحامم 

يف رشفـة املنـزل )البلكـون(، إذ ال ميكـن 

حيوانًـا  اعتبـاره  عـى  الحـامم  تربيـة 

املنـزل،  داخـل  والـكالب  كالقطـط  أليًفـا 

إال يف حـال توفـرت لـه ظـروف صحيـة، 

مـن مـكان مخصـص لـه مـزّود بتهويـة 

ومعـرّض ألشـعة الشـمس، مـع إمكانيـة 

إخراجـه مـن املنزل لسـاعتني يوميًـا، وفق 

"أبـو محمـد".

وال يواجـه "أبـو محمـد" أي مشـكالت يف 

تربيـة الحـامم مـع جريانـه، الفتًـا إىل أنه 

ملـس لـدى الشـعب األملـاين رغبـة ومحبة 

لرتبيـة الحيوانـات يف املـزارع، عـدا عـن 

يف  األليفـة  الحيوانـات  بعـض  تربيـة 

املنـازل.

وأشـار إىل أن هـذه الرغبـة مـن األملـان ال 

تنفـي أن يكـون مـريب الحـامم "مؤدبًـا" 

يف تعاملـه، محرتًمـا لجريانـه وراغبًـا يف 

عـدم إزعاجهـم أو مضايقتهـم.

وتسـود بعـض القوانـني واألعـراف بـني 

"الحميامتيـة"، وتختلف بـني "حمياميت" 

وآخـر، وفق "أبـو محمـد"، الذي 

قـال إن هنـاك قانونًا اسـمه 

الصيد، يف حـال اصطاد 

الحامم  أو أمسـك مريب 

طائـرًا فهـو ملكه.

ويوجـد اتفـاق آخـر، وهو دفع 

مبلـغ متفـق عليـه يف حـال 

اصطيـاد الحـامم مـن مـربٍّ 

آخـر، ويوجـد اتفـاق تبادل 

مقابـل،  أي  دون  وإعـادة 

كـام يوجـد اتفـاق يقي 

اصطيـاد  حـال  يف  أنـه 

الطـري ميكـن أن يتـرف 

"الحميـاميت" فيـه بعد ثالثة 

أيـام من عـدم السـؤال عنـه من 

قبـل أي شـخص.

 رغم اختالف الظروف والقوانين 

"حميماتي" سوري 
يحمل شغفه إلى ألمانيا 

وكاالت تعرقلها الحدود 

مرّحلون سوريون 
يفقدون ممتلكاتهم 

في تركيا

عنب بلدي - خالد الجرعتلي  

عـى مـدار السـنوات الخمـس املاضيـة، سـّببت احتاليـة الرتحيـل املفاجـئ 
بالنسـبة لاجئني السـوريني يف تركيا، هاجًسـا حمل معه عديـًدا من التفاصيل 
التـي تعنـى الكثري بالنسـبة لهـم، منها هـدم ما مُتكنـوا من بنائه عـى صعيد 

حياتهـم العمليـة كاجئني يف بلـد آخر.
مـن هـذه املخاوف، بحسـب حـاالت عديـدة رصدتهـا عنـب بلدي خـال أوقات 
زمنيـة متفاوتـة، ترحيل أصحاب األعـال أو ماك الـرشكات واملحـال التجارية 
يف تركيـا، إذ ال ميكـن للمرّحل الوصول إىل ممتلكاته بشـكل قانـوين لبيعها أو 

التـرصف بها حـال ترحيله إىل سـوريا.
ويتسـبب الرتحيـل املفاجـئ بإربـاك وضيـاع حقوق كثرييـن، خصوًصـا أولئك 
الذيـن مل يتمكنـوا مـن تنظيـم وكاالت تخـّول محامـني أو مـن ينـوب عنهـم 
تحصيـل حقوقهـم، أو متابعـة شـؤونهم ومصالحهـم التي بقيـت عالقة داخل 

األرايض الرتكيـة.
ومـن أبرز أسـباب هـذه املشـكلة، عمليات الرتحيـل الفـوري التي تتبعهـا إدارة 
الهجـرة الرتكيـة يف تعاملهـا مـع بعض قضايـا الاجئـني، إذ ال مُينحـون وقًتا 

حتى لحـزم أمتعتهـم، وتسـوية أوضاعهـم يف الباد.

نحو الحدود مباشرة
الالجئـني  ترحيـل  أسـباب  تتعـدد 
السـوريني من تركيـا، بحسـب القصص 
التي عايشـها سـوريون خالل السـنوات 
املاضيـة، منها أسـباب قانونيـة، وأخرى 
بسـيطة، كسـوري رُّحـل من تركيـا ألنه 
كان شـاهًدا يف محكمـة، وآخـر ألنه قدم 

شـكوى ضـد مواطـن تريك.
ويعتـر الدخول غـري الرعي سـببًا يف 
الرتحيـل، كـام حصـل مـع محمـد )55 
عاًمـا(، إذ قـال لعنـب بلـدي، إن الرطة 
الرتكيـة ألقـت القبـض عليـه بعـد أيـام 
من دخولـه البـالد بطريقة غـري رشعية، 
بعـد  واضطـر  منـزاًل  اسـتأجر  حيـث 
ترحيلـه إلبـالغ صاحـب املنـزل أن يبيع 
األثـاث لسـداد بعـض املسـتحقات املالية 

العالقـة بينهـام.

مـن  رُّحلـوا  لسـوريني  أخـرى  قصـص 
إذ  معروفـة،  أسـباب  دون  أنقـرة  واليـة 
دخلت الرطـة إىل منازلهـم، واقتادتهم 
أو  سـبب  دون  الرتحيـل  مراكـز  إىل 

توضيـح.
ويف حديـث سـابق لعنـب بلـدي، قـال 

الالجـئ أحمـد يحيـى ياسـني، املقيم يف 
الشـاميل،  حلـب  بريـف  اعـزاز  مدينـة 
إن عنـارص الرطـة داهمـوا منزلـه يف 
منطقـة كهرمـان كازان بالعاصمة أنقرة، 
بعـد السـاعة الثالثـة فجـرًا، يف 13 مـن 
كانـون األول 2022، وصـادروا الهواتف 
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متطوعات في "الدفاع المدني السوري" مع طفل جرى إنقاذه من تحت األنقاض في بلدة ملس بريف إدلب الشمالي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا- 6 شباط 2023 )الدفاع 
المدني السوري/ فيس بوك(

مصدر كسب واستثمار
"أبـو  مهنـة  الحـامم  تربيـة  تعتـر  ال 

محمـد" الـذي يعمـل يف ورشـة تقطيـع 

أن  وسـبق  نفسـها،  باملقاطعـة  أخشـاب 

عمـل يف سـوريا مبهنته وهـي التمديدات 

الصحيـة، لكنهـا صعبـة عليـه يف بـالد 

اللجـوء لوجـود عائـق اللغـة، إذا تتطلـب 

الحديـث بطالقـة. املهنـة 

عمـل "أبـو محمـد" ال مينعـه مـن بيـع 

إذ تـدر تجارتهـا  ورشاء طيـور الحـامم، 

لكنهـا  لصاحبهـا،  جيـًدا  ماليًـا  مـردوًدا 

تسـبب خسـائر كبـرية يف حـال افتقـار 

الشـخص إىل الخرة باألنـواع واألصناف، 

وتتطلّـب التجـارة مكانًا واسـًعا ومعارف 

وعالقـات للرتويـج للحـامم.

وتعتـر تربيـة طيور الحـامم مصدر رزق 

جيـد للمربـني الذين يبيعون فـراخ األنواع 

الجيـدة كل موسـم بأسـعار مرتفعـة، كام 

عـر  األنـواع  بتهجـني  البعـض  يقـوم 

تزويـج ذكر وأنثـى من نوعـني مختلفني.

أنحـاء  الشـائع يف جميـع  وأصبـح مـن 

العـامل رؤيـة الحـامم الزاجـل كاسـتثامر 

منـه  النـادر  خاصـة  األعـامل،  لرجـال 

الـذي يتجـاوز سـعره مئـات اآلالف، ويف 

2019، تـم بيـع الحـامم البلجيـيك  آذار 

"أرمانـدو" يف املزاد مقابـل 1.25 مليون 

. يورو

وتعيـش طيـور الحـامم مـن 15 إىل 22 

 ، ًما عا

املنزليـة  أو  الريـة  األنـواع  بحسـب 

ويوجـد  والتـزاوج،  اإلجهـاد  واختـالف 

حـوايل 30 ألـف مـريب حـامم زاجل يف 

أملانيـا.

ويرجح رئيـس جمعية 

الحـامم  مـريب 

ريتشارد  األملاين، 

أن  جـروس، 

يرتفـع عـدد املربـني، الفتًـا إىل أن الهواية 

آخـذة يف االرتفـاع من ناحيـة، وأن العديد 

مـن املهاجريـن يحبون هوايـة وطنهم يف 

تربيـة الحـامم بشـعبية كبرية مـن ناحية 

. خرى أ

األسعار مرتبطة باألصالة
"الحـامم متـل الفـرس األصيلـة، كلـام 

كان دمهـا صافيًـا ومـن سـاللة أصيلـة 

كان سـعرها أغـى وكذلك الحـامم"، قال 

"أبـو محمـد" يف حديثـه عـن أسـعار 

. م لحام ا

وتابـع أن الجـامل ونـدرة املواصفـات من 

املنقـار  وشـكل  األرجـل  وطـول  اللـون 

سـعر  ارتفـاع  يف  دوًرا  تلعـب  معايـري 

الحـامم، مسـتذكرًا أيامه يف سـوريا حني 

األنـواع  مـن  الطـري  سـعر  يـرتاوح  كان 

الجيـدة بـني ألفـني وأكر من عـرة آالف 

دوالر.

"محروفـة"  أنواًعـا  هنـاك  أن  وأوضـح 

غـري  مختلفـة  سـاللة  مـن  )مبندقـة( 

أصيلـة، لكـن كلـام كانـت تركيبـة الطـري 

تركيبهـا،  يصعـب  أو  أكـر  "محروفـة" 

ارتفـع سـعر الطـري، لكنـه ال يصـل إىل 

)املأّصـل(. األصيـل  سـعر 

 50 مـن  لديـه  الحـامم  أعـداد  وتـرتاوح 

إىل 300 طـري برقـم غـري ثابـت، لكونـه 

اإلنرتنـت، وتضـج  يبيـع ويشـرتي عـر 

بأسـامء  ميتلكهـا  التـي  الطيـور  قامئـة 

غريبـة  وأسـامء  سـوريا  يف  متداولـة 

عنهـا، منهـا "الخشـن" )كبـري الحجـم(، 

كـ"املسـاود" و"الـرايب" و"الريحاين" 

و"الباميـي"  و"الكاظمنـدي" 

و"املاوردي"، وبالنسـبة للحـامم "الناعم" 

و"اإلنجليـزي"  "البيلنـدي"  فلديـه 

و"االسـطنبويل" و"الّنـوري" و"األرفي" 

تنتهـي. ال  وأنـواع  بأسـامء  وغريهـا 

ويصل سـعر الطري البلـدي )الرقي( يف 

أملانيـا مـن 50 إىل 700 يـورو، وهو أغى 

مـن بعـض أصنـاف الطيـور يف أملانيـا، 

يف حـني يبـدأ سـعر الحـامم األملـاين من 

خمسـة يوروهـات وميكـن أن يصـل إىل 

مئـات اآلالف بحسـب الصنـف، إذ يدخـل 

بعضهـا يف املعـارض والسـباقات، وهـي 

مؤهلـة لربح الجوائـز ودخـول التحديات 

واملراهنات.

االنتقادات تالحقهم 

تطـال مـريب الحـامم انتقـادات واسـعة، 

وتالحقهم سـمعة سـيئة بسـبب مامرسات 

لـ"كشـايش" الحـامم مـن إزعـاج يومي 

للجـريان بصـوت الصفري العـايل، وقذف 

الطيـور بالحجارة وقطع الخشـب وبعض 

املـواد الغذائيـة، لجعلهـا تحلّـق عاليًا يف 

السـامء لفـرتة أطول.

وتنشـب خالفـات ومشـكالت بـني مريب 

الحامم بسـبب الطيور، قـد ينتهي بعضها 

املحاكم. أو  بالسـجن 

ويوجـد اعتقـاد سـائد عنـد النـاس بـأن 

يف  شـهادته  تقبـل  ال  "الحميـاميت" 

القضايا املرفوعـة أمام القضـاة، باإلضافة 

"الكـذب  مـن  تالحقهـم  صفـات  إىل 

والزعرنـة".

ال ينكـر "أبو محمـد" أن ترفـات بعض 

"الحميامتيـة" وعاداتهـم السـيئة دفعـت 

ملثـل هـذه االعتقـادات، الفتًـا إىل أن هـذه 

العـادات السـلبية ال تقتـر عـى مـريب 

الحـامم، فـ"الـكاذب كاذب بغـض النظر 

عـن عملـه ومهنته".

وأوضـح الشـاب أن بعـض مـريب الحامم 

أيًضـا، فعالقتهـم مـع  إيجابيـات  لديهـم 

الحـامم تخلـق نوًعا مـن "الرفقـة" تجعل 

املربـني متفرغني ألعاملهـم ورعاية الحامم 

والتجـارة بـه، وتبعدهم عن جو املشـكالت 

واملشاحنات.

تسـجيالته  عـر  محمـد"  "أبـو  ويـرد 

االنتقـادات،  مـن  العديـد  عـى  املصـّورة 

خـاص  مـزاج  أصحـاب  "نحنـا  قائـاًل، 

البـر  بقيـة  مثلـام  الحـامم،  بنعشـق 

أخـرى". اهتاممـات  عندهـم 

بعـض  عـى  التوقيـع  منهـم  وطلبـوا 
األوراق.

يف  يقيـم  كان  الـذي  أحمـد،  وأضـاف 
الالجئـني  أن  سـنوات،  لعـر  تركيـا 
اليـوم  يف  املنطقـة  مـن  املرّحلـني 
نفسـه، بلـغ عددهـم حـوايل 80 عائلة، 

نُقلـوا إىل مركـز رشطـة )مخفـر( يف 
املنطقـة، ثـم إىل سـجن آخـر يف مدينة 
أنقرة، وسـط ظـروف احتجـاز وصفها 
بـ”السـيئة وغـري الصحية” مـن انعدام 
نظافـة، وسـوء معاملة، وعـدم توضيح 
وتقديـم  واالحتجـاز،  التوقيـف  سـبب 

طعـام قليـل جـًدا ال يتناسـب مـع عدد 
املوقوفـني. 

وذكـر أحمـد أنـه تـرك يف منزلـه مبلًغا 
تركيـة،  لـرية  ألـف   60 حـوايل  قـدره 
وأخـره شـقيقه املقيـم يف تركيـا بـأن 
املبلـغ غـري موجـود إىل جانـب جهـاز 
كمبيوتـر محمول )البتـوب(، حيث تركه 

املداهمة. قبـل 

الوكاالت العابرة للحدود
أن  تركيـا  يف  قانونًـا  املعـروف  مـن 
تنشـأ  بأنواعهـا  القانونيـة  الوكالـة 
البـالد  مـن خـارج  األجنبـي  للمواطـن 
عـر قنصلياتهـا يف البلـد املقيـم فيـه 
األجنبـي، لكّن للشـامل السـوري وضًعا 
خاًصـا، إذ ال تتوفـر فيه دائـرة حكومية 
متثّـل الحكومـة الرتكيـة كالقنصليـة أو 

السـفارة.
وبالنسـبة للسـوري املقيـم يف مناطـق 
نفـوذ املعارضة، فـإن إمكانيـة مراجعة 
نفـوذ  مناطـق  يف  الرتكيـة  القنصليـة 
النظام السـوري تعتر شـبه مسـتحيلة، 
ملـا يرتتـب عـى املراجعـة مـن مخاطر 
أمنية، كـون معظم املقيمـني يف املنطقة 
سياسـية،  بتهـم  املطلوبـني  مـن  هـم 
الخدمـة  عـن  لتخلفهـم  مالحقـني  أو 

اإللزاميـة. العسـكرية 
املحاميـة الرتكيـة غولدان سـومناز قالت 
سـوريا  يف  للوضـع  إن  بلـدي،  لعنـب 
ظروفًـا خاصـة فيـام بتعلـق بالقضايـا 
القانونيـة، إذ دامئًـا ما يتمكـن املحامون 
القوانـني  بعـض  تجـاوز  مـن  األتـراك 

بسـبب ظـروف الحـرب يف سـوريا.
ويف سـياق إنشـاء الـوكاالت القانونية، 
ال  سـوريا  يف  املقيـم  الفـرد  إن  قالـت 
ألحـد  أو  ملحـاٍم  وكالـة  إنشـاء  ميكنـه 
أفـراد عائلتـه يف تركيـا، يف ظـل غياب 
املؤسسـات القانونية التـي تربط البلدين 

يف مناطـق شـامل غـريب سـوريا.
وبسـبب ظـروف الحرب، ميكـن تجاوز 
هـذه العقبة عر إحضـار موظف من أي 
فرع "نوتر" )مكتـب الكاتب العدل( يف 
الواليـات الحدودية إىل أحـد املعابر بني 
البلديـن، برفقـة محـاٍم تـريك، ويجتمع 
الحـدودي  املعـر  الوكالـة يف  أطـراف 

لعمـل الوكالـة القانونية.

يف حـني تعتر هـذه الطريقة محصورة 
يف قضيـة عمـل وكالـة قانونيـة ملحـاٍم 
تـريك فقـط، إذ ال ميكن للسـوري املقيم 
يف سـوريا عمـل وكالـة قانونيـة ألحـد 

أفـراد عائلتـه عى هذا الشـكل.
وبشـكل عـام، مييـل أصحـاب األمـوال 
إىل عمـل وكاالت قانونيـة ملحامـني أكر 
مـن أفـراد عائالتهـم، بحسـب املحامية 
القضايـا  هـذه  أن  خصوًصـا  الرتكيـة، 
تتعلـق بأمـوال أو ممتلـكات، إذ يكـون 
املحامـي موثوقًـا يف السـياق القانوين 

األقـارب. مـن  أكر 

تحصيل الحقوق القانونية
يجـر القانـون الـرتيك املحامـني عـى 
تحويل املمتلـكات التي جـرى تحصيلها 
عـر مراكز الشـحن والحـواالت املعتمدة 
يف تركيـا، مثـل مركـز "PTT" لتحويل 
األمـوال، وهـو ما ميكـن القيام بـه نظرًا 
يف  املراكـز  لهـذه  أفـرع  انتشـار  إىل 

. سوريا
العديـد مـن  أن  املحاميـة إىل  وأشـارت 
حصلـت  لسـوريني  الرتحيـل  حـاالت 
سـابًقا، علـاًم أنهـم ميلكـون مبالـغ يف 
مـن  يتمكنـوا  مل  البنكيـة  حسـاباتهم 

الحًقـا. إليهـا  الوصـول 
ويف هـذا الشـأن، ميكـن للمحامـي بدء 
العمـل القانوين لتحصيـل األموال، ومن 
العميـل عـر مراكـز  إرسـالها إىل  ثـم 
الحـواالت الرتكية املنترة شـامل غريب 

. سوريا
تفصيـل  أو  سـياق  وجـود  حـال  ويف 
قانوين معـنّي، ميكن للمحامـي الدخول 
أجـل  للقـاء عميلـه، ومـن  إىل سـوريا 

تسـليمه ملفـات أو أوراقًـا مثـاًل.
املحاميـة قالـت لعنـب بلدي، إنهـا زارت 
سـوريا أكـر من مـرة يف هذا السـياق، 
وأحـدث هـذه الزيارات كانـت إىل مدينة 
جنديرس شـامل رشقـي محافظة حلب، 

منتصـف شـباط املايض.
ميكـن  القوانـني  بعـض  أن  وأضافـت 
واحـدة،  بجملـة  تجاوزهـا  للمحامـني 
ميكـن  ال  سـوريا،  يف  حـرب  "توجـد 
تطبيـق هـذا القانـون يف هـذا الوقت".

وعى هـذه االعتبارات، ميكـن للمحامني 
الذهـاب إىل سـوريا، طاملـا أن موكليهم 

مقيمـون يف املنطقة نفسـها.
وسـبق أن رّحلت تركيا الجئني سـوريني 
“قـًرا”، رغـم امتالكهم أوراقًـا ثبوتية، 
إال أنهـا أعـادت جـزًءا كبـريًا منهم خالل 
انتشـار  فـرتات زمنيـة متفاوتـة، بعـد 
تسـجيالت مصـّورة لالجئـني املرّحلـني 

تثبـت امتالكهـم أوراقًا رسـمية.
ويف إطـار االتهامـات املوجهـة لدوائـر 
انتهـاكات  بارتكابهـا  الرتكيـة  الهجـرة 
االحتجـاز  مراكـز  يف  الجئـني  بحـق 
والرتحيـل، رفعـت هيئة حقوقيـة تركية 
العـام يف واليـة  دعـوى لـدى املدعـي 
مركـز  ضـد  الرتكيـة  عينتـاب  غـازي 
"Oğuzeli"، بعد تقريـر يُثبت انتهاكات 

ملوظفـني يف املركـز ضـد الالجئـني.
 ،2022 األول  تريـن  مـن   24 ويف 
رايتـس  “هيومـن  منظمـة  أصـدرت 
ووتـش” تقريرًا قالت فيه، إن السـلطات 
ورّحلـت  واحتجـزت  اعتقلـت  الرتكيـة 
الرجـال  مئـات  تعسـفي"  "بشـكل 
إىل  الالجئـني  السـوريني  والفتيـان 
سـوريا بـني شـباط ومتـوز مـن العام 

نفسـه.
نقـاًل  تقريرهـا  يف  املنظمـة  وذكـرت 
عـن سـوريني مرّحلـني، أن املسـؤولني 
األتـراك اعتقلوهـم من منازلهـم وأماكن 
عملهم ويف الشـوارع، واحتجزوهم “يف 

سـيئة”. ظروف 
معظمهـم  رضبـوا  أنهـم  وأضافـت 
وأسـاؤوا إليهم، وأجروهـم عى التوقيع 
الطوعيـة”،  “العـودة  اسـتامرات  عـى 
واقتادوهـم إىل نقاط العبـور الحدودية 
مـع شـاميل سـوريا، وأجروهـم عـى 
رغـم  السـالح،  تهديـد  تحـت  العبـور 
املؤقتـة". الحاميـة  "بطاقـة  امتالكهـم 

انتشـار  عـى  أيـام  أربعـة  وعقـب 
الهجـرة  رئاسـة  أصـدرت  التقريـر، 
الرتكيـة ردهـا واصفة إيـاه بـ”الفاضح 
وصفـت  كـام  الواقـع”،  عـن  البعيـد 
بـ”النموذجيـة” يف  الرتكيـة  السياسـة 

الالجئـني. مـع  التعامـل 
ويقيـم يف تركيـا ثالثـة ماليـني و500 
بحسـب  سـوريًا،  الجئًـا  و964  ألـف 
أحـدث إحصائيـة صـادرة عن الرئاسـة 
العامـة إلدارة الهجـرة الرتكيـة، يف 15 

مـن آذار الحـايل.

طيور حمام في مزرعة بمقاطعة هيسن وسط ألمانيا- 9 من آذار 2023 )عنب بلدي(

استراحة معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا - 10 من تموز 2020 )عنب بلدي / يوسف غريبي(
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د. كريم مأمون

مـع اقـرتاب حلول شـهر رمضـان، ال بد مـن تعريف أصحـاب األمـراض املزمنـة بإمكانيـة صيامهم من 

عدمهـا، ومـا التوصيـات الخاصـة لـكل مرض يف حـال قـرر صاحبه الصيـام، وما مـدى تأثـري الصيام 

عـى صحة هـؤالء، مـع التأكيد أن لـكل مريـض خصوصيته، لذا فـإن القـول الفصل يف صيـام املريض 

أو عدمـه يكون للطبيـب املعالج. 

قرحة المعدة والصيام
يشـكو املريـض املصاب بالقرحـة الهضميـة املعدية أو 

االثنـي عرية مـن األمل عند الجـوع، فإذا مـا عولجت 

ولكـن  الصيـام،  للمريـض  ميكـن  وشـفيت  القرحـة 

إذا كانـت القرحـة حـادة )آالم عنـد الجـوع، أمل يوقظ 

املريـض من نومه( أو حدثت انتكاسـة حـادة يف قرحة 

مزمنـة أو عنـد حـدوث مضاعفـات القرحـة، كالنزيف 

العـالج  رغـم  األعـراض  اسـتمرار  عنـد  أو  الهضمـي 

الـدوايئ، فيجـب اإلفطـار يف كل هـذه الحـاالت.

الداء السكري والصيام
ليسـت هنـاك قاعـدة ثابتـة لتحديـد إمكانيـة صيـام 

القـرار  يختلـف  إذ  عدمهـا،  مـن  السـكري  مريـض 

مـن مريـض آلخـر وفًقـا لطبيعـة مرضـه، فاملـرىض 

املعالَجـون بحقـن اإلنسـولني ويأخذون جرعـة واحدة 

يوميًـا أو جرعتـني ميكنهـم الصيـام عـى أن يراجعوا 

أطباءهـم قبيل بـدء رمضـان لتعديل كميـات الجرعات 

ومواعيدهـا، واملـرىض الذيـن يأخـذون عـدة حقن من 

يسـبب  ألنـه  الصيـام،  ال ميكنهـم  يوميًـا  اإلنسـولني 

خطـرًا مؤكـًدا عـى صحتهم. 

أمـا املـرىض املعالَجـون بخافضـات السـكر الفمويـة 

يوميًـا  واحـدة  جرعـة  يتناولـون  فالذيـن  )حبـوب(، 

ميكنهـم الصيـام عـى أن يؤخـذ الـدواء قبـل وجبـة 

اإلفطـار مبـارشة، واملرىض الذيـن يتناولـون جرعتني 

يوميًـا ميكنهـم الصيام أيًضـا بحيث تؤخـذ جرعة قبل 

وجبـة اإلفطـار وجرعـة قبـل وجبـة السـحور عى أن 

تخفـض جرعـة السـحور إىل النصـف.

يلتـزم  أن  الصائـم  السـكري  مريـض  عـى  ويجـب 

ببعـض القواعـد، فمـن املتفـق عليـه أن جرعـة الدواء 

الصباحيـة قبـل رمضـان تصبـح قبـل وجبـة اإلفطار 

وجرعـة املسـاء تصبـح قبل السـحور، وعـى املريض 

أن يتنـاول ثالث وجبـات يوميًا، وجبتني رئيسـتني هام 

الفطور والسـحور، ووجبة ثالثة خفيفـة بني الوجبتني 

مـع تأخـري وجبـة السـحور إىل مـا قبـل أذان الفجـر 

مبـارشة. ويجـب اإلكثـار مـن تنـاول املـاء والسـوائل 

غـري املحـالة يف أثنـاء فـرتة اإلفطـار لتعويـض فرتة 

التجفاف. وتجنـب  الصيـام 

ويجـب تجنب اإلجهاد خـالل السـاعتني األخريتني قبل 

اإلفطـار لتجنـب انخفـاض سـكر الـدم بشـكل زائـد، 

ويف حـال ظهـور أعـراض هبـوط السـكر )إحسـاس 

بالجـوع مع دوخة وصـداع وتعرق وشـعور بالعصبية 

واضطـراب رؤية ورعشـة باألطراف وتـرع برضبات 

القلـب ونعـاس(، يجـب كـر الصيـام فـوًرا وتنـاول 

مـادة سـكرية وعـدم االنتظار، حتـى لـو كان ذلك قبل 

أذان املغـرب بفـرتة وجيزة

األمراض القلبية والصيام
يسـتطيعون  القلبيـة  باألمـراض  املصابـني  معظـم 

يـؤدي  العكـس،  عـى  بـل  مشـكالت،  دون  الصيـام 

الصيـام يف أثنـاء النهـار إىل توقـف عمليـة الهضـم، 

وبالتـايل ال توجـد حاجـة لكميـات كبـرية مـن الـدم 

يف الجهـاز الهضمـي، مـا يخفـف الجهـد عـن القلب 

ويحقـق راحـة أكـر. وكذلك يسـتطيع مـرىض ارتفاع 

أدويتهـم  تنـاول  بـرط  الصيـام  الريـاين  التوتـر 

و"املخلـالت"  "املوالـح"  عـن  واالبتعـاد  بانتظـام، 

وتخفيـف ملـح الطعـام.

ولكـن هنـاك بعـض الحـاالت التـي ال يسـمح فيهـا 

)الجلطـة(  القلبيـة  العضلـة  كاحتشـاء  بالصيـام، 

الحديـث خاصة خالل أول سـتة أسـابيع مـن اإلصابة، 

والخنـاق الصـدري )الذبحـة( غـري املسـتقر، وقصور 

عضلـة القلب الحاد غري املسـتقر، والتضيق الشـديد أو 

القصـور الشـديد يف صاممـات القلـب، واالضطرابات 

الخطـرية يف نظـم القلـب.

أمراض الكبد والصيام

بالنسـبة للكبـد السـليمة، فإن الصيـام عموًمـا له دور 

إيجـايب عليهـا، فعنـد الصـوم تقـل معالجـة الكبـد 

لكثـري مـن املـواد الغذائيـة املوجـودة يف الطعـام، ما 

يتيـح إمكانيـة تعافيهـا، وخاصـة الكبـد الدهنية.

يف حـني أن الصيام غـري ممكن لجميع مـرىض الكبد، 

إذ يقسـمون بشـكل عام إىل ثالث مجموعات:

التهابًـا  يعانـون  الذيـن  املـرىض  األوىل:  املجموعـة 

فريوسـيًا مزمًنـا يف الكبـد )"B" أو "C"( أو أمـراض 

الكبـد املزمنـة األخرى، وعـادة ما يكون هـؤالء املرىض 

الحـاالت  الصيـام، خاصـة يف  قادريـن عـى 

التـي تكـون فيهـا أنزميـات الكبد سـويّة.

تليـف  مـرىض  الثانيـة:  املجموعـة 

الكبـد البسـيط مـع وظائـف الكبد 

يكـون  مـا  وعـادة  الطبيعيـة، 

هـؤالء املـرىض قادريـن عـى 

الصيـام بـرط أال يواجهـوا 

مضاعفـات. أي 

مرىض  الثالثـة:  املجموعـة 

املتقـدم،  الكبـد  تليـف 

وهـؤالء بشـكل عـام غري 

الصيـام  عـى  قادريـن 

العالجـات  بسـبب 

. بـة ملطلو ا

الربو والصيام
عـادة مـا يتحسـن الربو عـى الصيـام، إذ إنه يحّسـن 

كفـاءة الرئتـني ويسـاعد عـى راحـة املريـض، ففـي 

أثنـاء الصيـام يقل نتـاج البدن مـن الفضـالت الغازية 

التـي تطـرح عـن طريـق الرئتني، 

مـا يخفـف عنهـام العـبء، ويـؤدي إىل تخلصهام من 

عوامـل اإلثـارة والتهيج.

ولكـن رغـم ذلـك فقـد يصـاب املريـض بأزمـة ربـو، 

فـإذا كانـت خفيفـة ميكنـه اسـتخدام بخـاخ موسـع 

القصبـات، وقـد أفتـى كثـري مـن العلـامء بـأن هـذه 

تؤخـذ  كونهـا  املفطـرات  مـن  تعتـر  ال  البخاخـات 

استنشـاقًا وتصـل عن طريـق القصبـات إىل الرئتني ال 

إىل املعـدة، وبالتايل فهي ليسـت طعاًمـا وال رشابًا وال 

شـبيًها بهام، ولكن إذا اشـتدت الحالـة فرتافقت بضيق 

نفس مـع حكة يف البلعـوم أو ضيق بالحنجرة وقشـع 

لـزج يصعـب إخراجـه، عندهـا يجـب عـى املريض أن 

يفطـر ويتنـاول كميـات كبـرية مـن السـوائل الدافئة 

ويستنشـق بخـار املـاء الحار.

وأمـا أزمـات الربـو الحـادة الشـديدة )نوبـة ربويـة( 

فهـي تعتر حـاالت طوارئ تسـتدعي اإلفطـار وإعطاء 

السـوائل الوريديـة وحقـن الكورتيـزون وغريها. 

يسـتعمل  أن  الصائـم  الربـو  مريـض  عـى  ويجـب 

والسـحور  الفطـور  بـني  مـا  دقيـق  األدويـة بشـكل 

حسـب تعليـامت الطبيـب، وأن يتناول السـوائل الحارة 

عنـد اإلفطـار، ويرب كميـات كافيـة من املـاء ما بني 

الفطـور والسـحور حتـى ال يصـاب بالجفـاف وتزداد 

بالتـايل لزوجة القشـع، كذلـك يجب أن يتجنـب كل ما 

يثـري الحساسـية كالفلفل والبهارات أو الرائح املخرشـة 

والدخـان والغبـار، إضافـة إىل االبتعـاد عـن بـذل أي 

االنفعـاالت  عـن  واالبتعـاد  شـديد  جسـمي  مجهـود 

اإلمكان. قـدر  النفسـية 

أمراض الكلية والصيام
إذا كانـت الكليتـان سـليمتني فـإن الصيـام راحة لهام 

وعافيـة، ولكـن عندمـا مرضهـام يصبـح عبئًـا عليهام 

خصوًصـا يف املناطـق الحارة.

ففـي حالـة اإلصابـة بالحصـوات الكلويـة قـد تـزداد 

الحالـة سـوًءا بسـبب الجفـاف لعـدم رشب السـوائل 

بكميـات كافيـة، ولذلـك يستحسـن عـدم الصيـام يف 

األيـام الشـديدة الحـرارة، ولكـن عنـد الصيـام يُنصح 

املـرىض بتناول كميـات وافرة من السـوائل يف املسـاء 

وعنـد السـحور، مع تجنـب التعـرض للحـر واملجهود 

النهار. أثنـاء  املضنـي يف 

كذلـك يُنصـح املصابون بالفشـل الكلـوي املزمن بعدم 

الصيـام، إال إذا كان املريـض يتلقـى الغسـل الكلـوي 

فرمبا يسـتطيع الصـوم يف اليـوم الذي ال يجـري فيه 

غسـل الكى، ويفطـر يف يـوم الغسـل الكلوي.

األمراض العصبية والنفسية والصيام
يسـتطيع املـرىض املصابـون بالـرع أو االختالجـات 

الصيـام ما داموا يتناولـون األدوية بشـكل منتظم، وقد 

تبـنّي أن الصيـام يحـّد مـن بعض األمـراض النفسـية، 

كاالكتئـاب والقلـق والخوف والهلع، وميكن أن تتحسـن 

األعـراض عنـد هؤالء املـرىض عـى الصيام، وعـادة ما 

يبـدأ التحسـن املزاجي يف الظهـور بعد حـوايل مثانية 

أيـام من بـدء الصيام، ويحدث هـذا التأثري مـن الناحية 

العصبـي  الجهـاز  عمـل  انتظـام  نتيجـة  العضويـة 

الـالإرادي، وكذلـك منظومـة الغـدد يف الجسـم املفرزة 

للهرمونـات، فقـد تبـنّي أن الصيام يـؤدي إىل:

زيـادة الوسـائط العصبيـة والهرمونـات التـي يفرزها 

الجسـم، مثل: األدرينالـني، والكورتيـزون، والدوبامني.

انخفاض يف إفراز هرمون الغدة الدرقية.

زيـادة إفـراز األندورفـني، الـذي يعـد مبنزلـة مورفني 

الجسـم. طبيعـي يفرزه 

وبهـذا يتبـنّي أنـه ليـس هنالك مانـع طبي مـن صيام 

أدويتـه  بتنـاول  اسـتمراره  رشط  النفـي،  املريـض 

بشـكل منتظـم وفق مشـورة الطبيـب املعالـج، وميكن 

الـدواء مبـا يتناسـب مـع فـرتة  تغيـري موعـد أخـذ 

الصيـام، وقـد يلجأ األطبـاء النفسـيون إىل اسـتخدام 

العالجـات ذات املفعـول الطويـل التـي تعطـى مـرة 

واحـدة يف اليـوم وتغنـي املريـض عـن أخـذ جرعات 

متكـررة.

ولكن ال يستحسـن الصيـام ملرىض الفصام، خشـية أن 

يـؤدي التوقـف عـن اسـتعامل األدويـة إىل نوبات من 

العنـف واالعتداء عـى اآلخرين. 

تربية وأسرة

المصابون باألمراض المزمنة
هل يصومون

القولون العصبي والصيام
قـد تتفـاوت أعـراض القولـون العصبي يف 

أن  ميكـن  إذ  آلخـر،  شـخص  مـن  رمضـان 

تتحسـن حالـة مريـض القولـون العصبـي 

الطعـام  تنـاول  يف رمضـان يف حـال كان 

يسـبب تفاقـم األعـراض، ففـي هـذه الحالة 

قـد يسـتفيد املريض من الصيـام يف تخفيف 

يف  ولكـن  بهـا،  والتحكـم  األعـراض  هـذه 

بعـض الحـاالت قـد يـزداد أمل القولـون يف 

رمضان، بسـبب ميـل الصائم لتنـاول كميات 

كبـرية مـن الطعام بعـد الصيـام الطويل، ما 

يـؤدي إىل تفاقـم األعـراض.

ولذلـك يُنصح مـرىض القولـون العصبي يف 

بـ: رمضان 

الشـوفان  عـى  املحتويـة  األطعمـة  تنـاول 

والغـازات. االنتفـاخ  لعـالج 

تناول الطعام ببطء.

تجنب املروبات الغازية.

مـن  أكـواب  ثالثـة  مـن  أكـر  رشب  عـدم 

يوميًـا. القهـوة 

تجنـب بعض الخـرضاوات والفواكـه التي قد 

تسـبب انتفاخ البطـن والغازات.

رشب كميات كافية من السوائل.

عـدم تناول كميـات كبـرية من الطعـام عى 

اإلفطار.

التخفيف من مستويات التوتر والقلق.

الشقيقة والصيام

تكـرار  عـى  سـلبي  تأثـري  للصيـام  ليـس 

بالصـداع  يُعـرف  مـا  أو  الشـقيقة  صـداع 

النصفـي إذا تجنـب املريـض النـوم لفـرتات 

طويلـة، واتبـع نظاًمـا غذائيًـا متزنًـا، ولكن 

ميكـن أن تـزداد هجـامت الصـداع النصفـي 

خـالل شـهر رمضـان خاصـة يف األسـبوع 

األول مـن الصيـام نتيجة لعديد من األسـباب 

: مثل

نقـص املـاء مـن الجسـم، حيـث يـؤدي ذلك 

إىل إفـراز مـادة الهيسـتامني التـي بدورهـا 

توسـع األوعية الدمويـة يف الـرأس، ما يزيد 

مـن خطـر اإلصابـة بهجـامت الصداع.

نقص السكر يف الدم.

ارتفـاع مسـتوى الكاتيكوالمني يف الجسـم، 

الـذي يحـدث يف الصيام.

اإلجهاد وتغري نظام الحياة اليومي.

سـوء جـودة النـوم، والنـوم بشـكل متقطع 

كاٍف. ولعدد سـاعات غـري 

توقف املريض عن التدخني بشكل مفاجئ.

بشـكل  الجسـم  عـن  الكافيـني  انقطـاع 

مفاجـئ، ما يسـبب أعراض سـحب الكافيني.

تنـاول الكربوهيـدرات بشـكل مفـرط خالل 

وجبـة اإلفطار أو السـحور، حيـث يؤدي ذلك 

إىل االرتفـاع الريـع لإلنسـولني يف الـدم، 

وهـذا قـد يـؤدي إىل نقـص مفاجئ للسـكر 

الدم. يف 

ولكـن ميكـن لبعـض النصائـح الغذائيـة أن 

الصيـام  أثـر  مـن  التخفيـف  عـى  تسـاعد 

النصفـي،  الصـداع  هجـامت  تكـرار  عـى 

يف  املـاء  مـن  كافيـة  كميـات  رشب  مثـل 

املسـاء، وتجنـب اإلكثـار مـن رشب الكافيني 

ألنـه يعمـل كمـدر للسـوائل، والتخفيف من 

تناول الكافيـني املوجود يف الشـاي والقهوة 

السـابقة  األسـابيع  يف  تدريجـي  بشـكل 

لشـهر رمضـان، وتنـاول وجبـة منخفضـة 

الكربوهيـدرات عى السـحور لتجنـب ارتفاع 

السـكر  ينقـص مسـتوى  الـذي  اإلنسـولني 

خـالل الصيـام، وإضافة نسـبة مـن األلياف 

عـى وجبـة السـحور إلطالـة تأثـري وجـود 

السـكر يف الـدم، فاألليـاف يتـم امتصاصها 

بشـكل بطيء يف الجسـم، وتشـمل األطعمة 

ذات االمتصـاص البطيء والتـي تحتوي عى 

القليـل مـن السـكر والفاصوليـاء والعـدس 

وجميع الخـرضاوات غري النشـوية والبطاطا 

والحبـوب الكاملـة )مثل خبز القمـح الكامل، 

مـن  عاليـة  نسـبة  عـى  املحتـوي  والخبـز 

األلياف، وحبـوب اإلفطار( ومعظـم الفواكه.
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اللعبـة  وفهـم  صحيحـة  تشـكيل شـخصية سياسـية  بهـدف 

السياسـية، يتحـدث كتاب "قواعد يف املامرسـة السياسـية" عن 

املبـادئ األساسـية والخطـوات الالزمة يف السياسـة، بأسـلوب 

بسـيط ومبـارش يركّـز عـى األساسـيات مـن دون التعمـق يف 

التفاصيـل.

 كتـاب "قواعـد يف املامرسـة السياسـية" هـو الجزء السـادس 

مـن سلسـلة "إعـداد القـادة"، للكاتـب القطـري جاسـم محمد 

سـلطان، يـرح مـن خاللـه مجموعـة مـن القواعـد املتعلقـة 

بطبيعـة الظاهرة السياسـية والفاعل السـيايس )رجـل الدولة(، 

باإلضافـة إىل تلـك املتعلقـة باملامرسـات السياسـية.

يتألـف الكتـاب مـن ثالثـة أقسـام، يتنـاول الكاتب يف القسـم 

األول القواعـد األساسـية حول طبيعة السياسـة، ويرح نشـأة 

الظاهـرة السياسـية التـي ينسـبها إىل االندفاع البـري الناتج 

عـن ثالثـة عوامل، هي االختـالف والتنوع والنـدرة، وميي يف 

رشح أنـواع التدافع، ويقسـمها إىل:

-الـراع التنافـي، وهـو فوز طرفـني سياسـيني وحصولهام 

عى مكاسـب، ويقـّدم الكاتب مثااًل عـى هذا التنافـس، الراع 

التاريخي بـني اإلمراطوريتـني اإلنجليزية واألمريكية الناشـئة، 

إذ أخلـت اإلنجليزية مواقعهـا لألمريكية، مقابـل تعهد بالحفاظ 

عى املصالـح اإلنجليزيـة يف العامل. 

لبعضهـا،  األطـراف  تقبـل  عـدم  وهـو  الصفـري،  -الـراع 

والسـعي إلنهـاء بعضهـا متاًما، ومثـال عليه ما جـرى يف اليمن 

الشـاميل واليمـن الجنـويب مـن رصاع ما قبـل الوحـدة، إذ كان 

عـى أحد األطراف أن يفسـح املجـال أمام اآلخر إلنهـاء الراع، 

ولكنـه اسـتمر حتـى أزيلـت دولـة اليمـن الجنويب عـن طريق 

إنهـاء الطـرف اآلخر.  

ومـن أكـر النقـاط متيزًا يف هـذا القسـم، رشح الكاتـب أدوات 

املامرسـة السياسـية، التـي يقسـمها إىل القـوة الناعمـة والقوة 

الصلبـة، إذ تهـدف األوىل إىل كسـب القلـوب والعقـول، بينـام 

تهـدف الثانيـة إىل إخضـاع العدو وكـر إرادته، بحسـب رؤية 

تب. لكا ا

يـويل الكاتـب يف القسـم الثـاين مـن الكتـاب اهتامًمـا كبـريًا 

بطبيعـة الفاعـل السـيايس، ويقـول، إن "رجـل الدولـة مغامر 

مقامـرًا".  ليس 

ويشـدد عـى أهمية التثقيـف والتدريب السـيايس املهني لرجال 

الدولـة، ويسـلّط الضوء عـى العوامـل املتعددة التـي تؤثر عى 

السياسية. كفاءتهم 

ويحـدد خمسـة عنارص أساسـية للدولـة هي: الشـعب واألرض 

والحكومـة والسـيادة، باإلضافة إىل االعـرتاف، ويدرس وظائف 

الدولة، ويقسـمها إىل وجوديـة وتنموية.

ويف القسـم الثالـث، يفحـص املؤلـف أيًضـا التوزيـع املوثـوق 

للقيـم واملـوارد، أو جوهر السياسـة، الـذي يجادل بأنه السـلطة 

وتوزيعهـا بـني األحزاب. 

يقـدم الكتـاب تعريفـات مختلفـة للسياسـة، مبـا يف ذلـك فن 

إدارة الدولـة، وفـن التنـازالت املتبادلـة، وفـن املمكـن.

بـني  السـيايس  الفاعـل  أن  إىل  الكاتـب  يشـري  الختـام،  يف 

املكاسـب الصلبـة التـي يسـتطيع الدفاع عنهـا والحفـاظ عليها 

واملكاسـب الهشـة هي التـي يعطيهـا رجـل الدولة، لكنـه قادر 

عـى اسـرتدادها يف أي وقـت يريـد.

بشـكل عـام، يوفـر كتـاب "القواعـد يف املامرسـة السياسـية" 

مقدمـة شـاملة وغنيـة باملعلومـات ألساسـيات السياسـة. 

ويعتـر أسـلوب املؤلـف الواضـح واملختـر يف الكتابـة، إىل 

جانـب تركيز الكتـاب عى املبادئ األساسـية، مصـدًرا مهاًم ألي 

شـخص مهتم بفهم أساسـيات السياسـة.

صـدرت النسـخة األوىل مـن الكتـاب عـام 2015، وحصل عى 

تقييـم 3.89 مـن أصـل 5 عـى موقـع "جودريـدز" لتقييـم 

الكتـب ومناقشـتها.

جاسـم محمد سـلطان )70 عاًما(، ولد يف قطـر، وهو خبري يف 

التخطيـط االسـرتاتيجي واإلدارة االسـرتاتيجية، كام أرشف عى 

التخطيـط االسـرتاتيجي وتدريـب الكـوادر لعدة مؤسسـات يف 

أكـر من بلـد عريب. 

عمـل مستشـاًرا يف قنـاة "الجزيـرة"، وأسـس "بيـت الخـرة 

للدراسـات"، وأطلـق مـروع "إعـداد القـادة"، الـذي يهتـم 

بإعـادة ترتيب العقل يك يفهم الواقع ويحسـن اتخـاذ القرارات.

قواعد في
 الممارسة السياسية

كتاب

سينما

متيـز الفيلـم الحائز عى سـبع جوائز "أوسـكار" 

بقصتـه التـي تناولـت عـامل األكـوان املتعـددة من 

أبطـال  العاديـني، بعيـًدا عـن  زاويـة األشـخاص 

قصـص "مارفـل"، ومـا زاد مـن بريقـه، املؤثرات 

البريـة والتسـارع الحريك الـذي يفقد املشـاهد 

أحيانًا. تركيـزه 

يختـر الفيلم النظريـة الجذابة لهروب الشـخصية 

متاًمـا،  مختلـف  عـامل  إىل  القاتـم  واقعهـا  مـن 

ومخاطـر هـذه الفرصـة، لكـن العمـل يخرنـا أنه 

بغـض النظـر عـن االختيـارات التـي نتخذهـا يف 

الحيـاة، حتـى لـو حّولنا مـا لدينـا من أحـالم إىل 

حقيقـة يف حياة أخـرى، فإن املصري سـيبقى ذاته 

يف النهايـة.

تـدور أحـداث الفيلـم األمريـيك حـول عائلـة من 

املتحـدة،  الواليـات  داخـل  الصينيـني  املهاجريـن 

وزوجهـا  "إيفيلـني"  والزوجـة  األم  مـن  مؤلفـة 

"واميونـد" وابنتهـام "جـوي"، وتجـد "إيفيلني" 

نفسـها مقحمـة يف مغامـرة كونية، بحيـث تنتقل 

بـني نسـخها الشـخصية داخـل األكـوان املوازية، 

وتسـتحرض قوتهـا لتنفيـذ مهمـة خطـرية إلنقـاذ 

. مل لعا ا

لنوبـات  زوجهـا  يتعـرض  حـني  املغامـرة  تبـدأ 

مفاجئـة تجعلـه يتـرف بشـكل غريـب عى غري 

عادتـه، ليتضـح بعـد ذلـك أن هـذه النوبـات هـي 

نسـخته يف كـون آخـر، تتلبـس زوجهـا لتعـرّف 

تقنيـة  وتعلمهـا  املهمـة،  طبيعـة  إىل  الزوجـة 

القفـزات الكونيـة التـي توفر لهـا إمكانيـة التنقل 

بـني نسـخها يف األكـوان املختلفـة.

ضمن حيـاة "إيفيلـني" تظهـر عائلة غري سـعيدة 

ومفككـة بُنيـت عـى زواج مصلحي مـع زوج عنيد 

وسـاذج يرى الجانـب املرق يف كل موقـف، لكنه 

بسـبب تعاسـته أيًضا يحاول أن يسـتجمع شجاعته 

ليعطيهـا أوراق الطالق.

وعـى الرغـم مـن أن اسـم ابنتهـام يعنـي الفـرح 

)جـوي(، فإنهـا بعيـدة كل البعـد عن اسـمها، مع 

عدم اعـرتاف "إيفيلـني" بعالقة ابنتها الشـاذة مع 

  . يقتها صد

وتخضع مغسـلة املالبس الخاصـة بالعائلة للتدقيق 

مـن قبـل مصلحـة الرضائـب، التـي تلعـب فيهـا 

املمثلـة األمريكيـة جيمـي يل كريتـس دور موظفة 

املصلحـة متعـددة الشـخصيات، بحسـب نسـخها 

املختلفة. الكونيـة 

وتسـتمد املغامـرة حبكتها مـن محاولـة "إيفيلني" 

إنقـاذ العـامل مـن الثقـب األسـود الـذي ميكـن أن 

ينهـي جميع األكـوان املتعـددة، بقيادة الشـخصية 

الريرة "جوبو توبايك"، املتلبسـة بجسـم ابنتها.

 Everything" فيلـم  يخرنـا  النهايـة،  يف 

Everywhere All at Once" أنـه بغـض النظـر 

عـن الكـون الـذي أنت فيـه، فـإن الحب هـو الذي 

يحل كل املشـكالت، فال قـوة أعظم من قـوة الحب.

أدت املمثلـة املاليزيـة ميشـيل يـوه دور شـخصية 

أفضـل  جائـزة  خاللهـا  مـن  ونالـت  "إيفيلـني"، 

تفـوز  آسـيوية  كأول  "أوسـكار"،  يف  ممثلـة 

الفئـة. هـذه  يف  بالجائـزة 

للممثـل  مسـاعد  ممثـل  أفضـل  جائـزة  وذهبـت 

الفيتنامـي يك هـوي كـوان، عـن دوره بشـخصية 

املمثلـة  فـازت  كـام  الفيلـم،  ذات  يف  "واميونـد" 

األمريكيـة جيمـي يل كريتس بجائـزة أفضل ممثلة 

مسـاعدة، بعـد أدائهـا الالفـت لشـخصية املوظفة 

. نية ملد ا

ونـال طاقـم عمل الفيلـم أيًضا جوائز شـخصية، إذ 

حصـل دانيال شـيرنت ودانيـال كوان عـى جائزة 

"أوسـكار" يف فئـة أفضل مخـرج، وتسـلاّم أيًضا 

جائزة أفضل سـيناريو، وجائزة أفضـل "مونتاج".

 25 مبيزانيـة   ،2022 نيسـان  يف  العمـل  صـدر 

مليـون دوالر، وتجـاوزت أربـاح بيـع التذاكر 109 

دوالر. ماليـني 

بتقييـم  املتخصـص   "IMDb" موقـع  وحسـب 

األفـالم واملسلسـالت، وصل عـدد من قيّمـوا الفيلم 

إىل 367 ألًفـا، وحصـل عـى تقييـم 10/7.9.

أكوان متعددة في فيلم أوسكار 
 "Everything Everywhere All at Once"

حظـرت عـدة دول أحـد أبـرز تطبيقـات وسـائل 
واختلفـت  تـوك"،  "تيـك  االجتامعـي  التواصـل 
أسـباب الحظـر مـن بلـد إىل آخـر، إال أن األسـباب 
املتعلقـة  املخـاوف  يف  متجـذرة  جميعهـا 
بخصوصيـة املسـتخدم واألمـن القومـي وانتشـار 

املضللـة.  املعلومـات 

أسباب الحظر 
أحد األسـباب الرئيسـة لحظـر الـدول للتطبيق هو 
التهديـد املحتمل الذي يشـّكله عى األمـن القومي، 
إذ أثـار التطبيق مخاوف دول عديدة بشـأن عالقته 
بالحكومـة الصينيـة، وإمكانية جمـع البيانات عر 

املستخدمني.
وكالـة  نقلتهـا  مذكّـرة  يف  األمريكيـة  الرئاسـة 
اإلدارة  مكتـب  أن  أوضحـت  لألنبـاء،  “رويـرتز” 
اإلدارات  كل  أمـر  األبيـض  البيـت  يف  وامليزانيـة 
والـوكاالت التابعـة للحكومة الفيدراليـة، بأن تطبّق 
خـالل 30 يوًمـا الحظـر الـذي فرضه قانـون أقرّه 
 ،2022 األول  كانـون  نهايـة  يف  "الكونجـرس"، 
ومنـع مبوجبـه تثبيـت التطبيـق الصينـي عى أي 
جهـاز أو هاتـف تابـع للحكومـة، بسـبب خطـره 

عـى األمـن القومـي األمريـيك.
أعقبـه إعـالن رئيس الـوزراء البلجيـيك، دي كرو، 
يف 10 مـن آذار الحـايل، حظـر تثبيـت التطبيـق 
اململـوك مـن رشكـة "بايـت دانـس" عـى أجهزة 

املسـؤولني الفيدراليـني.
وبحسـب صحيفـة "نيويـورك تاميـز" األمريكية، 
أعـرب املّرعون واملنظمـون يف الغرب عـن قلقهم 

املتزايـد مـن أن "تيـك تـوك" ورشكتـه األم "بيـت 
دانـس"، يضعـان بيانـات املسـتخدم الحساسـة، 
الحكومـة  أيـدي  يف  املوقـع،  معلومـات  مثـل 

الصينيـة. 
للحكومـة  تسـمح  التـي  القوانـني  إىل  وأشـاروا 
الـركات  مـن  ببيانـات  رًسا  باملطالبـة  الصينيـة 
املعلومـات  واملواطنـني الصينيـني، هدفهـا جمـع 

االسـتخبارية. 
مـن جانب آخـر، فرضـت تركيـا غرامـة مالية عى 
التطبيـق بقيمـة 93 ألـف دوالر أمريـيك، بسـبب 
الشـخصية لألطفـال، وجمـع  املعلومـات  عرضـه 
البيانـات غـري املـرح بهـا، وانتهـاك القانـون، 

بحسـب وكالـة "األناضـول" اإلخباريـة. 
جـاء ذلـك يف تحقيـق أجرتـه تركيا بعد شـكاوى 
من املسـتخدمني، وتبنّي أن التطبيق أجـرى تحديثًا 
يف كانـون الثـاين 2021، وقـام بتغيـري إعدادات 
الخصوصيـة االفرتاضيـة لحسـابات املسـتخدمني 

الذيـن تـرتاوح أعامرهـم بـني 13 و15 عاًما.
ال يقتـر األمر عـى تعرّض املعلومات الشـخصية 
للخطـر، بـل يشـمل توجيه الـرأي العـام والتحكم 
بـه، إذ رصح مديـر مكتـب التحقيقـات الفيـدرايل 
الحـايل،  آذار  8 مـن  األمريـيك )إف يب آي(، يف 
أن مـن املحتمـل أن تسـتخدم الحكومـة الصينيـة 
"تيك تـوك" للتحكم يف بيانات ماليني األشـخاص 
لتوجيـه الـرأي العـام والتحكـم به يف حـال غزت 

تايوان.  الصـني 
ويعـد انتشـار املعلومـات الخاطئـة عـى التطبيق 
مصدر قلـق آخر بالنسـبة للدول، إذ يتيـح التطبيق 

مشـاركة مختلـف أنـواع املعلومـات وتضخيمهـا 
برعـة هائلـة، مـا يـؤدي إىل انتشـار معلومـات 
كاذبـة ونظريـات ميكن أن تكون خطـرية ومرضة.

تدابير "تيك توك" الجديدة
أكـدت إدارة التطبيـق الصينـي منـذ فـرتة طويلـة 
أنهـا ال تشـارك البيانـات مـع الحكومـة الصينية، 
وأن بياناتهـا غـري محفوظـة يف الصـني، وهـو ما 
يتناقـض مـع االتهامـات املرتبطة بجمـع التطبيق 
بيانـات مسـتخدمني أكـر مـن رشكات التواصـل 

األخرى. االجتامعـي 
ويف محاولـة ملعالجـة املخـاوف األمنيـة املتزايـدة 
مـن الحكومـات يف جميـع أنحـاء العـامل، وضـع 
بيانـات  لحاميـة  جديـدة  تدابـري  تـوك"  "تيـك 

أوروبـا. يف  املسـتخدمني 
قالت الركـة، إن نظامها ألمـن البيانات األورويب، 
املعروف باسـم "بروجيكت كلوفر"، سيشـهد فتح 
مركزيـن للبيانـات يف دبلـن، وآخـر يف الرنويـج، 
لتخزيـن مقاطـع الفيديـو والرسـائل واملعلومـات 
الشـخصية التـي أنشـأها 150 مليـون مسـتخدم 
أورويب للمنصـة، بحسـب صحيفـة "فاينانشـال 

الريطانية. تاميـز" 
ومـن أجل حاميـة بيانات املسـتخدمني الشـخصية 
عـى "تيـك تـوك"، ميكنهـم اسـتخدام الرنامـج 
عـى  ذلـك  ويقتـر  الدخـول،  تسـجيل  دون 
إمكانيـة  دون  مـن  فقـط  الفيديوهـات  مشـاهدة 
التفاعـل عـى املنشـورات املوجودة عـى التطبيق

"تيك توك".. 
مخاوف دولية

من استغالل صيني
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عروة قنواتي

الليلة ويف "سبوتيفاي كامب نو" معقل النادي الكتالوين، 

يتصّدر "كاسيكو" األرض مشهد األسبوع األورويب، املباراة 

الاهبة واملميزة التي تشغل بال مايني املتابعني واملشجعني 

يف الكرة األرضية، كيفا كان شكل املنافسة، وكيفا كان 

أسلوب املطاردة بني الغرميني التقليديني برشلونة وريال 

مدريد.

"الكاسيكو" الرابع هذا املوسم هو لحساب "إياب مسابقة 

الدوري- األسبوع الـ26"، فقد سبقته ثاث مواجهات يف 

ذهاب الدوري ونهايئ كأس السوبر وذهاب كأس امللك، 

ويتبقى بعد هذه الليلة "كاسيكو" أخري للموسم الحايل يف 

مطلع الشهر املقبل ضمن مسابقة كأس امللك يف إطار إياب 

نصف النهايئ. يف املواجهات الثاث قبل مواجهة الليلة، فاز 

املليك يف ذهاب الدوري، وخرس السوبر وذهاب نصف نهايئ 

كأس امللك ملصلحة البارسا.

قبل يومني كانت قرعة دور الثانية يف دوري أبطال أوروبا، 

وظهر تشيليس اإلنجليزي خصًا للريال يف هذه اإلقصائية، 

والفائز بينها سيقابل الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ 

ومانشسرت سيتي يف نصف النهايئ، أي أن الطريق لن 

يكون مفروًشا بالورود، ولن يكون قليل املطبات والحفر يف 

مشوار املليك باتجاه النهايئ. ما أريد قوله، إن لدى لسيد 

كارلو أنشيلويت ما يشغل باله، باإلضافة إىل محاولة التوازن 

يف مسابقة الدوري والكأس واملحافظة واملحاربة ألجل كل 

الحظوظ املتوقعة واملنطقية.

فوز الريال عى البارسا مساء اليوم يقلص الفارق بني 

الفريقني إىل ست نقاط، وتصبح املطاردة عى أشدها، ويظهر 

السيد تشايف مدرب البارسا مخنوًقا وحذًرا من أي سقوط 

خال 12 جولة متبقية لنهاية الدوري بعد لقاء "الكاسيكو". 

من املبكر طبًعا أن نتحدث عن كأس امللك وإياب نصف النهايئ، 

مبا يف ذلك حظوظ الريال الطبيعية بالتأهل للنهايئ ووضع 

اللقب يف الخزائن تعويًضا عن اإلخفاقات التي واجهت وقد 

تواجه الفريق مبا تبقى من بطوالت املوسم الحايل.

تشايف مدرب برشلونة يعلم مُتاًما أن الجاهري والصحافة 

واملتابعني ليسوا راضني مُتاًما عن أداء الفريق يف األشهر 

املاضية، وعن االنتصارات التي تأيت "بشق األنفس" وبرباعة 

وصابة حارس املرمى األملاين تري شتيجن، وأداء خط الدفاع 

األسطوري يف بعض املباريات، باإلضافة إىل رعونة مهاجمي 

الخصوم أحيانًا، التي جعلت السيد تشايف يتنفس الصعداء 

مراًرا وتكراًرا، وتكفلت بعدم قلب الطاولة يف كثري من 

املواجهات خال الدوري والكأس.

برشلونة يشاهد مُتاًما ما يشغل بال النادي املليك يف 

منافسته ورصاعه ضمن كل البطوالت ودفاًعا عن حظوظه 

بكل املسابقات، برشلونة ال يلعب أوروبًيا وال يشغل باله يشء 

بعد الهزمية أمام مانشسرت يونايتد يف إقصاءات الدوري 

األورويب، وقد أنجز فوًزا مهًا يف ذهاب نصف نهايئ كأس 

امللك، وسيعود الستقبال ريال مدريد يف "الكامب نو" مطلع 

الشهر املقبل.

إًذا، الفوز مساء اليوم ملصلحة برشلونة، وفارق الـ12 نقطة 

مع تبقي 12 جولة لنهاية املوسم يعني حسًا معنويًا لبطولة 

الدوري، وراحة بال تخدم التجهيز والتحضري لنصف نهايئ 

كأس امللك والذهاب للنهايئ للقتال عى اللقب الثالث هذا 

املوسم بعد السوبر والدوري، يف موسم غري طبيعي يف األداء 

والثبات والنتائج لربشلونة. يبدو األمر مثريًا أن يحصد السيد 

تشايف ثاثة ألقاب محلية، وهو يشاهد غرميه يناضل من أجل 

اللقب األورويب فقط، الذي لرمبا يذهب إىل فريق آخر فيكون 

اإلحراج من نصيب كارلو أنشيلويت حني يخرج "صفر ألقاب".

املواجهة مساء اليوم تحتمل بقاء فارق النقاط التسع بني 

الفريقني بحالة التعادل أو الحسم املعنوي الرسيع للمسابقة 

بفوز البارسا، أو املطاردة املستمرة بفوز املليك، "كاسيكو" 

األرض يفتح ذراعيه ملعركة كروية من الطراز الرفيع هذا 

املساء، فهل يسهل تشايف املهمة عى نفسه وعى فريقه 

وجاهريه دون فلسفة؟

"كالسيكو" اإلياب.. 
حسم معنوي 

أم مطاردة؟

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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خط وهمي يتساوى عنده الليل والنهار. 6

احس بيدي o ألهي. 7

أعى قمة يف أوروبا. 8

وضع السائل يف املاكنة بغرض صيانتها. 9
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حضن أو احتضن أو جمع o غري صالح لالستعامل. 12

أمم . 13 باتحاد  املاركي  الفكر  يف  مبدأ   o قطرات  يسيل 

العامل

ممر مايئ بني البحرين األحمر واالبيض املتوسط. 14

ثالثة حروف متشابهة o ثلثا باب o ننهي. 15

وضع شيئا يف مكان ما خفية. 16

أخر النهار o جلس أرضا ووضع يديه عى ركبتيه. 17
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرية 3×3، و81 مربع صغري 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة، وعى الالعب إكامل 

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

التسعة الكبرية، ويف كل صٍف أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد نجار 

"للباحثـني عن اللذة، هـذه ليلة امللـذات، للحريصني 
عـى املتعـة، هـذه ليلـة اإلمتـاع، للسـاعني لرغبـة، 
الليلـة تُلبـى الرغبـات، للباحثـني عـن كـرة، هـذه 
كـرة اإلبـداع، للحريصـني عـى االنتـاء، هـذه ليلة 

األلـوان".
مقدمـة ملباراة "الكالسـيكو" قالها املعلـق الريايض 
التونـي عصـام الشـوايل قبـل 13 عاًمـا، يتجـدد 
صداهـا مع اقـراب كل صـدام بني الغرميـني ريال 
مدريـد وبرشـلونة، يف واحـدة مـن أقـوى النزاالت 
التـي يشـهدها املسـتطيل األخـر يف عـامل كـرة 

لقدم. ا
"لـون أبيـض اسـمه مدريـد، صفتـه مجـد وكنيته 
أوسـمة  وفروعـه  القـرن  نـادي  أصلـه  تاريـخ، 
ونياشـني، بلوجرانـا بارسـا مبقاطعة هائجـة، دامئًا 
كانـت ثائـرة ترفض االستسـالم، تبحـث عن خالص 
مـن عاصمة متسـلطة سياسـيًا وثقافيًـا واقتصاديًا 

وكرويًـا"، أضـاف الشـوايل.
تنطلـق اليـوم، األحد 19 مـن آذار، مبـاراة الغرميني 
عند السـاعة 11:00 مسـاء بتوقيت دمشـق، بانتظار 
وترقب لجاهري وعشـاق السـاحرة املسـتديرة للقمة 
التـي تحـدد صورة البطـل أو تبقي الرصاع مسـتمرًا 

حتـى األنفـاس األخـرية من عمـر الدوري اإلسـباين 
)الليغا(.

معركة خاصة
يسـتضيف برشـلونة نظريه ريال مدريـد عى ملعب 
"كامـب نـو سـبوتيفاي" لتعزيـز صدارتـه للدوري 
باللقـب  التتويـج  مـن  أكـر  واالقـراب  اإلسـباين، 

الغائـب عـن خزينة النـادي منـذ أربع سـنوات.
مـن جهتـه، يسـعى الريـال لخطـف النقـاط الثالث 
مـن غرميـه، وتقليـص الفـارق بينها، واالسـتمرار 
باملطـاردة عـى أمـل تعـر النـادي الكتالـوين يف 

املقبلة. الجـوالت 
بعـد مرور 25 جولـة من الـدوري، يتصّدر البارسـا 
برصيـد 65 نقطة جمعها من 21 انتصـاًرا وتعادلني 
وخسـارتني، سـجل خاللها 47 هدفًا، وتلقت شـباكه 

مثانية أهـداف كأقوى دفـاع يف "الليغا".
يـأيت ريـال مدريـد يف املركـز الثـاين برصيـد 56 
نقطـة، جمعهـا مـن 17 انتصـاًرا وخمسـة تعادالت 
وثـالث هزائم، سـجل خاللهـا 50 هدفًا، واسـتقبلت 

هدفًا.  19 شـباكه 
ويدخـل برشـلونة "الكالسـيكو" منتشـيًا بفوزه يف 

الـدوري عـى نـادي أتلتيك بيلبـاو بهـدف دون رد، 
وكذلـك ريـال مدريد بفـوزه عـى إسـبانيول بثالثة 

لهدف. أهـداف 
رابع مواجهة رسمية يف ستة أشهر

يعد هذا "الكالسـيكو" الرابع رسـميًا بـني الفريقني 
التقيـا يف  إذ   ،2023 2022- يف املوسـم الكـروي 
مرحلـة الذهـاب مـن الـدوري اإلسـباين يف إطـار 
الجولـة التاسـعة، وفاز حينهـا الريـال بنتيجة ثالثة 

أهـداف لهـدف، يف ترشيـن األول 2022. 
والتقـى الفريقـان يف كانـون الثـاين املـايض، يف 
برشـلونة  وفـاز  اإلسـباين،  السـوبر  كأس  نهـايئ 
بثالثـة أهـداف لهـدف، محقًقـا لقـب البطولـة يف 
الريـاض.   السـعودية  بالعاصمـة  أُقيمـت  مبـاراة 

وتواجـه الناديـان، يف 2 من آذار الحـايل، يف ذهاب 
نصـف نهـايئ كأس ملـك إسـبانيا، وفـاز برشـلونة 
بهـدف دون رد يف معقل النادي املليك "سـانتياجو 

برنابيو". 
والتقـى الناديـان بشـكل غـري رسـمي يف البطولـة 
متـوز  يف  األمريكيـة،  املتحـدة  بالواليـات  الوديـة 
2022، اسـتعداًدا للموسـم الكـروي الحـايل، وفـاز 

برشـلونة حينهـا بهـدف وحيـد.   
ويلعـب الناديـان "الكالسـيكو" الخامـس واألخـري 
هـذا املوسـم يف 5 مـن نيسـان املقبـل، يف إطـار 
إيـاب نصف نهـايئ كأس ملك إسـبانيا، عـى ملعب 

سـبوتيفاي".  نـو  "كامب 

الشباب و"الشيوخ"
بأسـلحته  مدجًجـا  املبـاراة  البارسـا  يدخـل 
أمثـال فرانـك دي  الالعبـني الصغـار،  مـن 
يونـج وجـايف وفـايت وتوريـس ورافينيا 
وأراوخـو مع املخـرم ليفاندوفسـيك، 
الذين أثبتـوا علو كعب النادي، وسـطع 
نجمهم مـع تقدميهـم أداء الفتًا يف كل 

. لة جو
مـن جهتـه، يدخـل الريال بتشـكيلة 
الالعبـني املخرمـني، وخـط دفاعه 
ووسـطه الـذي بـدأت تظهـر عليـه 
مالمـح التعـب والشـيخوخة بوجـود 
الخبرَييـن لـوكا مودريتـش )37 عاًمـا( 
وجـود  رغـم  عاًمـا(،   33( كـروس  وتـوين 

أمثـال كامافينجـا وتشـواميني. العبـني شـباب 
يقـود دفـة النـادي الكتالوين املـدرب الشـاب وابن 
النـادي تشـايف هرينانديـز، الـذي بـدأت بصمتـه 
تتضـح من خـالل طريقة اللعب وبث روح املنافسـة، 
وسـط تطلعـات لزرقـاء اليامـة بحصـد املزيد من 

األلقـاب، بعد سـنوات قضاها عى منصـات التتويج 
كالعـب يف خط وسـط البارسـا.

وال ميلـك تشـايف )43 عاًمـا( خربة تدريبيـة كبرية، 
وحقق سـبعة ألقـاب محلية مع نادي السـد القطري 
بصفتـه مدربًا قبـل انتقاله إىل برشـلونة يف ترشين 
الثـاين 2021، وحقق لقب كأس السـوبر اإلسـباين 
يف كانـون الثـاين املـايض كأول ألقابـه مدربًـا مع 

البارسا.
ويـرشف املحّنـك اإليطـايل كارلـو أنشـيلويت )63 
وبرصيـده  امللـيك،  النـادي  تدريـب  عـى  عاًمـا( 
عرشات األلقـاب عى مسـتوى الدوريـات األوروبية 
دوري  القاّريـة،  البطولـة  املحليـة وعـى مسـتوى 

)الشـامبيونزليج(. أوروبـا  أبطـال 
ويعـد أنشـيلويت واحًدا مـن أنجح وأفضـل املدربني 
عـرب التاريـخ، وهـو أول مـدرب يحرز لقـب دوري 
ميـالن  مـع  مرتـني  مـرات،  أربـع  أوروبـا  أبطـال 
وأخريـني مـع ريـال مدريـد، وهـو املـدرب الوحيد 
الـذي حصد ألقاب الـدوري يف البطـوالت األوروبية 
الخمـس الكـربى، وهـو واحد من سـبعة أشـخاص 
فـازوا بكأس أوروبـا أو دوري أبطـال أوروبا كالعب 

ومدرب.
تاريخ "الكالسيكو"

مواجهـة   252 مدريـد  وريـال  برشـلونة  خـاض 
رسـمية يف مختلـف البطـوالت املحليـة واألوروبية، 
فـاز مدريـد يف 102 منهـا، يف حـني فاز برشـلونة 

يف 99 مبـاراة، وتعـادال يف 51 مواجهـة.
سـجل الريـال 422 هدفًـا، ولفريـق البارسـا 413 
هدفًا، وفـق موقع "Transfermarkt" لإلحصائيات، 
وال تدخـل املباريـات الوديـة يف اإلحصائية، وأشـار 
النـادي الكتالوين عـرب موقعه الرسـمي إىل صعوبة 
حسـاب العدد الـكيل للمواجهات، خاصـة مع وجود 
مباريـات ودية عديـدة كانـت منترشة وشـائعة منذ 

الفريقني. تأسـيس 
ويأيت يف صـدارة الالعبني األكر تسـجياًل لألهداف 
بتاريـخ "الكالسـيكو"، األرجنتينـي ليونيـل ميي 
بــ26 هدفًـا، وألفريدو دي سـتيفانو وكريسـتيانو 
رونالـدو بــ18 هدفًـا، ثـم راؤول جونزاليس بـ15 

. فًا هد
ويتصدر سـريجيو بوسـكيتس قامئة أكـر الالعبني 
حضـوًرا يف "الكالسـيكو" بلعبـه 46 مواجهة، يليه 
سـريجيو راموس وليونيـل ميي بـ45 مبـاراة، ثم 
كل مـن مانولـو سانشـيز وباكـو خينيتو وتشـايف 

هرينانديـز بلعبهـم 42 مباراة. 

رياضة

"كالسيكو" األرض..  
برشلونة ومدريد في مواجهة تحديد مصير الدوري اإلسباني

زائـري  وارن  الشـاب  الفرنـيس  الاعـب  لفـت 
إميـري أنظـار جاهـري ناديـه باريـس سـان 
الفريـق  إقصـاء  رغـم  القـدم،  لكـرة  جريمـان 
مـن دوري أبطـال أوروبا أمـام بايـرن ميونيخ 

األملـاين.
وبرز اسـم الشـاب )17 عاًما( وسـط ترسـانة 
نـادي  ميتلكهـا  التـي  والنجـوم  األسـاء 
وفـريايت  ومبـايب  ميـيس  أمثـال  العاصمـة، 
بعـض  حامـًا  رويـز،  وفابيـان  وسـولري 
عـى  وإدارتـه  باريـس  لجاهـري  االطمئنـان 

. ملسـتقبل ا
رغـم صغر سـنه، سـطع نجم إميـري يف مركز 
خـط الوسـط بامتاكـه إمكانيات بدنيـة كبرية 
وتسـديدات قوية، وقـدرة عى املراوغـة مُتكّنه 
مـن الخـروج بالكـرة يف خـط منتصـف امللعب 

ساسـة. بكل 
يف 14 من شـباط املـايض، صار إميـري أصغر 
اإلقصائيـة  األدوار  أساسـًيا يف  العـب يشـارك 
أبطـال  لـدوري  املغلـوب(  خـروج  )مرحلـة 
أوروبـا، وذلـك أمـام بايـرن ميونيـخ يف ذهاب 
16 عاًمـا و343  مثـن نهـايئ البطولـة، بعمـر 

. ًما يو
الوسـط،  خـط  لجوهـرة  ومتـزن  ثابـت  أداء 
بالنـادي  املركـز  نفـس  بـه العبـني يف  أحـرج 
فابيـان  مثـل  البـدالء،  دكـة  عـى  ووضعهـم 
رويـز وكارلـوس سـولري، وكسـب ثقـة املدرب 

جالتييـه. كريسـتوف 
املشـاركة أمام بايـرن ميونيـخ فرصـة يتمناها 
أي العـب لكنها ليسـت سـهلة أمـام نجوم خط 
البافـاري، جوشـوا كيميتـش وليـون  الوسـط 

. يتسكا ر جو
لعـب إميـري أكـر مـن 19 مبـاراة مـع النادي 
الـدوري  يف  األول  هدفـه  وسـجل  الباريـيس، 
الفرنـيس مبرمـى مونبيليـه، حني شـارك بديًا 
الخسـارة  ورغـم  املـايض،  شـباط  مـن   1 يف 
إميـري  صـار  لهـدف،  أهـداف  بثاثـة  حينهـا 

أصغـر هـداف يف تاريـخ باريـس.
أكادمييـة  خريجـي  مـن  واحـًدا  إميـري  يعـد 
باريس سـان جريمـان، انضم إليهـا يف 2014، 
فيهـا،  العمريـة  الفئـات  يف  بانتظـام  وتـدّرج 
 19 تحـت  جريمـان  سـان  فريـق  إىل  وانضـم 
عاًمـا يف 2022، ولعـب 27 مبـاراة يف البطولة 

أوروبـا  أبطـال  ودوري  الفرنسـية 
للشـباب.

املـدرب  أرشك   ،2022 آب  يف 
ألول  إميـري  الشـاب  جالتييـه 
مـرة، حـني شـارك يف الجولـة 
الفرنـيس  الـدوري  مـن  األوىل 

ودخـل  كلريمونـت،  نـادي  أمـام 
بداًل مـن اإليطايل ماركـو فريايت، 
وهـو بعمـر 16 عاًمـا و151 يوًمـا 

فقـط.
يف  املولـود  إميـري،  حقـق 
الفرنسـية،  مونـروي  مدينـة 
عاًمـا   17 تحـت  أوروبـا  بطولـة 
ويربطـه  فرنسـا،  منتخـب  مـع 
الباريـيس  النـادي  مـع  عقـد 
وتبلـغ   ،2025 حزيـران  حتـى 
السـوقية  الاعـب  قيمـة 
بحسـب  يـورو،  مايـني  سـتة 
 "Transfermarkt" موقـع 

. ت ئيـا حصا لإل

إيمري.. 
جوهرة في خط وسط باريس سان جيرمان



صفوان قّسام

الفقـد  لحـاالت  أو  للصدمـة  التعـرض  عنـد 
والخسـارة، يشـيع أن ترتافق بأعراض نفسـية 
غـري  حـدث  عـى  طبيعًيـا  فعـل  رد  تعتـرب 
طبيعـي، ويظهر هنـا السـؤال: إىل متى تبقى 

ردود الفعـل هـذه طبيعيـة؟ 
الجـواب بالعمـوم، شـهر، بعدها ال بـد لنا من 

استشـارة اختصـايص أو طبيب نفيس.
التـي  الحـاالت  سـابقة  مقـاالت  يف  مّيزنـا 
تحتـاج إىل مراجعـة الطبيـب واالختصـايص 
فـوًرا، لكن بعـد مـرور أكر من شـهر ونصف 
عـى كارثـة الزلـزال، إن كانـت ال تـزال هنـاك 
أعـراض متعلقة بالصدمـة التـي تعرضتم لها، 
أو لحـاالت الفقـد والخسـارة، فمـن األفضـل 

مراجعـة اختصاصيـني نفسـيني فيهـا. 
االنزعـاج  أو  الخـوف  األعـراض:  هـذه  مـن 
املفاجـئ الشـديد، مـع خفقـان يف القلـب أو 
قـوة ورسعـة يف النبـض، التعـرق، ضيـق يف 
النفـس، األمل أو االنزعـاج يف الصـدر، الغثيان 
أو التلبـك أو األمل يف البطـن، الـدوار، اإلغاء، 
اإلحسـاس  الجسـم،  يف  بالحـرارة  الشـعور 
بالوخـز يف األطـراف، التشـوش يف الحواس، 
اإلحسـاس باالبتعـاد عـن الواقـع أو االنفصال 
عـن الجسـد واملحيط، الخـوف مـن الجنون أو 

. ملوت ا
إن شـعرتم سـابًقا أو مؤخـًرا بأربعـة أو أكـر 
من هـذه األعـراض، وال تزال تنتابكـم، فعليكم 
مراجعـة اختصـايص نفـيس. إن هـذه الحالة 

ليسـت خطرية وهـي قابلة للشـفاء مُتاًما، وال 
تعتـرب مرًضا نفسـًيا. 

بعـض األشـخاص الذيـن تعرضوا أو شـاهدوا 
أحداثًـا صادمة، بشـكل مبـارش أو غري مبارش 
مـن خـال االسـتاع أو املشـاهدة، أو بصورة 
أو  األشـاء  جمـع  يف  كالعاملـني  تدريجيـة 
اإلنقـاذ مثـًا، يعانـون بعد انقضاء شـهر عى 
الصدمـة بعـض هـذه األعـراض أو معظمهـا 

كلها. ورمبـا 
البالغـني عـادة مثـل:  لـدى  املعانـاة  وتكـون 
عـودة الذكريـات املؤملـة املتعلقـة بالحـدث أو 
األحـداث الصادمـة، بشـكل خارج عـن اإلرادة 
وكأنـه  الحـدث  مشـاهدة  أحيانًـا  ومتكـرر، 
يحـدث اآلن، أحـام مؤملـة ومزعجـة متعلقـة 
بالصدمـة، االنزعـاج عنـد التعـرض ألي يشء 
يرتبـط بالحـدث، تجنـب أو محاولـة تجنب كل 
مـا يذكّر بالصدمـة سـواء باألفكار واملشـاعر 
الشـارع  أو  كاملنـزل  الخارجيـة،  بالعوامـل  أو 
عـى  القـدرة  عـدم  املابـس،  أو  الغرفـة  أو 
إيجـايب، تشـوه اإلحسـاس  الشـعور بشـكل 
الزمـن  بـأن  الشـخص  يشـعر  كأن  بالواقـع، 
املـكان  يشـاهد  أنـه  أو  بطـيء  بشـكل  ميـر 
مـن خـارج جسـده، عـدم القـدرة عـى تذكر 
أحـداث مهمـة متعلقـة بالصدمـة أو االقتنـاع 
بـأن الحـدث سـار بطريقـة غـري التـي سـار 
السـلوك  والتوتـر،  الغضـب  نوبـات  عليهـا، 
املتهـور، اليقظـة املبالـغ بهـا، رد فعـل مبالغ 
بـه عنـد التعـرض ملنبـه مفاجـئ، ومشـكات 
يف الرتكيـز والنـوم، مع التأثري بشـكل سـلبي 
وعنـد  واملهنيـة.  االجتاعيـة  الحيـاة  عـى 
وجـود بعـض هـذه األعـراض أو كلهـا، يتحتم 
مراجعـة االختصاصيـني النفسـيني، علـًا أن 
هـذه األعـراض قـد تظهـر بصـورة مفاجئـة 
بعـد أشـهر مـن التعـرض للصدمة أو سـنوات 

أحيانًـا. 
وميكـن أن نشـاهد عنـد األطفـال ردود فعـل 
مشـابهة فيا يتعلـق بالغضب وكـرة الحركة 
تجنـب  محاولـة  أو  وتجنـب  والعدوانيـة، 
تذكرهـم  التـي  واألشـياء  واألفـكار  األماكـن 
بالحـدث، مـع ماحظة أعـراض جسـدية عند 
التعـرض ملـا يذكرهـم بـه، أيًضـا قـد نجـد أن 
لديهـم أحاًمـا مزعجـة وتكـراًرا للعـب الـذي 
يتمحـور حول الحـدث الصادم. ميكـن أن نجد 
عندهم اضطرابًا بالنـوم وبالرتكيز وبعاقاتهم 
االجتاعيـة ومـع زمائهـم يف املدرسـة، وقد 
نجـد أيًضـا أن هنـاك أعراًضـا أخرى، كسـلس 
البـول أو العـودة إىل ترصفاتهـم عندمـا كانوا 
يف سـن صغـرية، كالحبـو أو مـص اإلصبـع، 
أيًضـا تحتـاج إىل مراجعـة  وهـذه األعـراض 

النفسـيني. االختصاصيـني 
أيًضـا يجب استشـارة االختصايص إذا اسـتمر 

أيـام  أكـر  اليـوم،  معظـم  املنخفـض  املـزاج 
األسـبوع، مـع وجـود بعـض مـن األعـراض 
التاليـة: ضعـف أو زيـادة يف الشـهية، ضعف 
أو زيـادة يف النـوم، انخفـاض يف الطاقـة أو 
التعـب دون وجـود مجهود، تدين شـعور املرء 
بقيمته الشـخصية، ضعـف يف الرتكيز والتذكر 
أو صعوبـة يف اتخاذ القرارات، مشـاعر اليأس 
أو فقـد األمل أو الذنـب وانعدام قيمة األشـياء 
حتـى تلـك التـي كان يهتـم بهـا، واالنسـحاب 
عـى  السـلبي  التأثـر  االجتاعيـة،  والعزلـة 
الصعيـد املهني، زيـادة يف تناول السـجائر، أو 
اللجـوء إىل املواد املسـكرة واملهلوسـة، الرغبة 
يف إيـذاء الـذات أو اآلخريـن، وهـذه األعراض 
حتـًا  تسـتوجب  منهـا  األخـرية  وخصوًصـا 
مراجعـة الطبيـب النفـيس، وعـدم تـرك مـن 

وحده.  يعانيهـا 
ميكن للحـداد املمتد لـدى من فقد عزيـزًا عليه 
أعراًضـا مشـابهة لهـذه األعـراض،  أن يأخـذ 
وهنـا يجـب أن ناحـظ موضوع األفـكار لدى 
الفاقـد، هـل تتمحور حـول الفقيـد؟ إن كانت 
كذلـك فهي حـداد ممتـد، وإن كانـت ال، فيجب 
استشـارة اختصايص، وينبغـي مراجعة املادة 
السـابقة يف جريـدة عنـب بلدي التـي تناولت 
موضـوع الفقد والخسـارة والتعامـل معها.

ونذكر أن بقـاء الفرد يف ظـل التوتر والتخوف 
املسـتمر،  والتوجـس  الخطـر،  مـن  الدامئـني 
سـيصيبه بعد فـرتة بحالة من التأهـب املزمن، 
التـي سـيكون لهـا انعكاسـاتها ومضاعفاتها 
النفسـية التـي تبقـى حتـى بعـد زوال عوامل 
التوتـر املعلومـة، فالخـوف الدائـم مـن تكرار 
الهـزات، والتخـوف مـن وجـود زلـزال عظيـم 
كالسـابق، سـيبقي األعصاب مشـدودة لفرتة 
طويلـة، إذ تعتـاد البقـاء عـى هـذه الحالـة 
حتـى بعـد زوال عوامـل الخطـر، وهنـا ندخل 

يف اضطرابـات نفسـية أخـرى.
لذا من الواجـب علينا تخفيـف التوتر النفيس، 
التـي وردت يف  النصائـح  مـن خـال بعـض 
املقـاالت السـابقة، كمارسـة نشـاط حريك 
ملدة نصف سـاعة لخمسـة أيام يف األسـبوع، 
ومارسـة  والتنفـس،  االسـرتخاء  ومُتاريـن 
أنشـطة نحبهـا، وزيـارة األصدقـاء واألقارب، 
االسـتاع  يجيـدون  ألشـخاص  والتحـدث 
إلينـا ونرتـاح يف التعبـري لهـم عن مشـاعرنا 

ومخاوفنـا، وغريهـا مـن األنشـطة.
علينـا دامئًـا التفكـري بـأن هنـاك أمـوًرا تقـع 
خـارج قدرتنـا عـى التحكـم بهـا، وبالتـايل 
فالقلـق حيالهـا لـن يقدم ولـن يؤخـر، وكذلك 
يف  حدوثهـا  نتوقـع  سـيئة  أمـور  توجـد 
املسـتقبل ولكنهـا قـد ال تحـدث، وليـس مـن 
الحكمـة أن نكـون قلقني حيالهـا، ألننا ال نعلم 

بالـرورة هـل سـتحدث أم ال. 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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الثورة ليست فكرة، كا قال املرحوم رائد 
الفارس. وكثري من األفكار إذا مل تكن نافعة 

مُتوت. أغلبية الشعب ليست عى صواب. 
القائلون بأن إرادة الشعب ال تُقهر، إما 

مغفلون، وإما ماكرون يريدون إيهامنا 
مبصداقيتهم، ليك يسهل عليهم استغالنا. 

لو كانت لدى شعبنا بوصلة ال تخطئ، كا 
يزعمون، ملا رزح تحت كل هذه األحال من 

الجهل والتخلف عى مدى قرون.  
وصف األخوان الرحباين الشعب اللبناين بأنه 

عنيد. غنت فريوز: لبنان الكرامة والشعب 
العنيد. املقصود هو املعنى اإليجايب للكلمة، 

أي أن لبنان عيص عى القهر، والفنت، 
واملستعمرين. أنا أزعم أن شعبنا عنيد يف 

رفضه اإلصاح، والتحر. ميكنك أن تاحظ ما 
يأيت: يرى املثقفون التنويريون، يف مجتمعنا، 

أن شعبهم متخلف، ونائم يف زاوية معتمة، 
وبعيدة عن طريق التحر، فيخرجون بأفكار 

جديدة، لو تأمل الشعب بها ملًيا، وتعامل 
معها بجدية، الستفاد منها وصحح مساره، 

وحاول اللحاق بركب الحضارة. ولكن، هل كان 
الشعب يكتفي برفض تلك األفكار، ويقول 

للتنويريني: مرييس أوي احتفظوا بفلسفتكم 
لنفسكم؟ أبًدا، كان التنويري يواَجه بالرفض، 

د، ويحارَص يف  واالستنكار، والسخط، ويهدَّ
منزله، وتبدأ الحمات تُشن عليه دومنا توقف، 
ويصبح وأفراد أرسته يف خطر، فإذا كان عنيًدا 

أكر ما ينبغي، ُقتل، وإذا خاف، والن، ال 
يبقى أمامه سوى خيار واحد، وهو أن يرتاجع 

عن أفكاره، ويعلن عى املأل أنه كان مخطًئا، 
ويلعن الشيطان الرجيم الذي وسوس له بتلك 
األفكار الخاطئة التي تخالف األفكار الصائبة 
التي يعتقد بها مجتمعه العظيم. هذا الكام 

معروف للقايص والداين، ولو أردنا االستفاضة 
باألمثلة ملا اتسعت لنا مساحة هذا العمود 
الصحفي، ولكنني سأرضب لكم مثااًل فيه 
يشء من الطرافة، وهي أن الشيخ األزهري 

الرائع عيل عبد الرازق، بعد الحمات الجبارة 
التي قادها اإلساميون املتشددون عى كتابه 

"اإلسام وأصول الحكم"، عام 1924، الذي 
قال فيه إن اإلسام ال يوجد فيه نظام محدد 

للحكم، وبالتايل ال ميكن إقامة دولة خافة، 
عاش منبوًذا، ميي بجوار الحائط ويقول يا 

رب سرتك، وقبل وفاته بستة أشهر، عام 1966، 
حاوره صحفي من "روز اليوسف"، وقال له: 
سنعمل عى إعادة طباعة كتابك قريًبا. فرد 

عليه: إذا فعلتم ذلك سأرفع عليكم قضية!     
الثورة السورية انتهت منذ زمن طويل. الرجال 

الذين يتصايحون عى "اليفات التيك توك" 
اليوم، متحدثني عن الثورة، متهمني َمن 

يخالفهم الرأي بأنه معاٍد للثورة، مثريون 
للشفقة. كامهم كا يقول أهل الشام "رغي"، 

أو كا يقول أهل حلب "بوجقة". الثورة، يا 
حبيبي ليست فكرة، وال حتى زلزااًل مدمرًا، إنها 

مجموعة من االعتبارات، واألهداف املحددة، 
والخطط السياسية التي يريد املجتمع 

تحقيقها، وعندما ال يستجيب الواقع لذلك، 
ينتفض الشعب، ويثور، ويزلزل كل ما يأيت 

أمامه، ليحقق تلك األهداف، ويقيم النظام الذي 
ثار من أجله، واملفرتض أن يكون أفضل ما 

كان عليه بكثري.
برصاحة تامة: ثورة تتسلح، وتتأسلم، ومُتنع 

املرأة من املشاركة فيها، ال ميكن أن تنجح، 
ويف كثري من األحيان، تتحول إىل حرب أهلية، 

وتؤدي إىل تقسيم الباد. 

الثورة ليست فكرة.. 
وهي تموت

هل ما زلتم تعانون أعرض ما بعد الزلزال
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