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ترافق عودة

الالجئين

دون ضامنـات ،يعـود الالجئون السـوريون
مـن لبنـان إىل مناطقهـم ،وسـط غمـوض
يكتنـف مصريهـم.
إىل املجهـول ميضـون بعـد أن ضاقـوا ذر ًعا
بالضغـوط التـي رافقتهـم طـوال فترة
لجوئهـم ،والتـي ضيقـت الخنـاق عليهم يف
السـنوات األخرية.فلا منظمات إنسـانية
تتـوىل مراقبـة مـا قد يحـل بهـم ،وال جهات
تسـاعدهم على البـدء بحيـاة جديـدة،
خاصـة للذيـن خسروا كل ما كانـوا ميلكون
ويتوجـب عليهـم البـدء مـن الصفـر.

غمـوض يكتنـف ماهيـة العـودة هـل هـي
طوعيـة أم إلزاميـة ،وخالفات لبنانيـة -لبنانية
ترافـق اإلجـراءات ،وملفوضيـة الالجئين رأي
آخر .
منظمات دوليـة عدة حـذرت الـدول املضيفة
من إجبـار الالجئني السـوريني على العودة
إىل بالدهـم ،وسـط مسـارات مثيرة للقلـق
يتـم اتباعهـا للرتويـج لعودتهـم رغـم عـدم
انتهـاء العنـف يف البلاد ،وعدم إحـداث أي
تحسـينات للبنيـة التحتيـة التـي انهـارت
بشـكل كبري
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تشكيل اللجنة ال يعني إنجاز دستور

التهديدات األمريكية تحرق مراحل في تشكيل
اللجنة الدستورية
توصلت الدول الضامنة التفاق "أستانة" (روسيا وتركيا وإيران) إلى اتفاق بشأن قائمة اللجنة الدستورية المراد
إنشاؤها لصياغة مسودة دستور جديد لسوريا ،بحسب ما أعلن وزير الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف.
**

عنب بلدي  -مراد عبد الجليل
وقـال الفـروف ،يف ترصيـح صحفـي
الجمعـة  14مـن كانـون األول ،إن
القامئـة جاهـزة ،وستسـلم إىل مبعـوث
األمـم املتحـدة إىل سـوريا ،سـتيفان دي
ميسـتورا ،األسـبوع الحـايل ،معربًـا عن
أملـه يف أن تتمكـن اللجنـة مـن عقـد
اجتامعهـا األول يف جنيـف بدايـة العام
املقبـل.
اإلعلان عـن جاهزيـة القامئـة شـكّل
مفاجـأة يف األوسـاط السياسـية،
خاصـة للمعارضـة ،يف ظل عـدم وجود
مـؤرشات عىل االتفـاق ،خاصـة بعد أيام
مـن إعالن املبعـوث األممي فشـل الجولة
الحاديـة عرشة مـن محادثات "أسـتانة"
(بني النظـام واملعارضة بحضـور الدول
الضامنـة) لعـدم تقـارب وجهـات النظر
بين األطـراف كافة.
كما جـاء بعـد أشـهر مـن الحديـث عن
صعوبـات تعترض تشـكيل اللجنـة
ومحاولـة روسـيا فـرض أسماء مـن
طرفهـا عىل القامئـة ،األمر الـذي رفضه
دي ميسـتورا كونهـا ال تتوافـق مـع
معايير االختيـار ،إضافـة إىل مامطلـة

النظـام السـوري ورفضـه لتشـكيل
اللجنـة تحـت مظلـة األمـم املتحـدة.
تحركات روسية بعد تهديد أمريكي
وجاء االتفـاق بالتوصل إىل حل مشـكلة
أسماء الثلـث الثالـث (قامئـة املجتمـع
املـدين) بين روسـيا واألمـم املتحـدة،
بحسـب ما قالـه ممثل االئتلاف الوطني
وعضـو الهيئـة السياسـية يف محادثات
"أسـتانة" ،سـليم الخطيب ،لعنب بلدي،
والـذي أكـد أن تشـكيل اللجنـة سـيعلن
خلال اجتماع وزراء خارجيـة الـدول
الضامنـة يف جنيـف ،يف  18و 19مـن
الشـهر الحايل.
مـن جهتـه أعلـن دي ميسـتورا ،الجمعة
 14مـن كانـون األول ،أنـه سـيلتقي هذا
األسـبوع مـع ممثلين رفيعي املسـتوى
مـن روسـيا وتركيـا وإيران ،قبـل وضع
تقييـم نهـايئ لتشـكيل اللجنـة ورفـع
التقريـر إىل مجلـس األمـن ،يف  20مـن
الشـهر الحايل.
وجـاء ذلك نتيجـة التهديـدات األمريكية،
التـي أطلقهـا املبعوث األمريكي الخاص
لشـؤون سـوريا ،جيمـس جيفـري،
مطلـع الشـهر الحـايل ،عندمـا هـدد

بإنهاء مسـاري "سـوتيش" و"أسـتانة"
للمحادثـات بين النظـام واملعارضـة
السـورية ،يف حـال مل يتـم تشـكيل
اللجنـة الدسـتورية قبـل نهايـة العـام
الحـايل.
وقـال مصـدر مطّلـع على تشـكيل
اللجنـة ،وخاصـة قامئـة املجتمـع املدين
فيهـا (تحفـظ على ذكـر اسـمه) ،إن
تحـركًا أمريك ًيـا أدى إىل إيجـاد ضغـط
على الـدول الضامنـة مـن أجـل االتفاق
على القامئـة ،مضيفًـا لعنـب بلـدي أن
اإلعالن سـيتم يف  19من الشـهر الحايل
مـا مل تحـدث مفاجـأة جديـدة.
ويف متابعة لتحركات مسـؤويل روسـيا
السياسـية خلال األيام املاضيـة ،يالحظ
نشـاط بـارز على صعيـد اللقـاءات ،إذ
أوفدت موسـكو مبعـوث الرئيس الخاص
إىل سـوريا ،ألكسـندر الفرينتييف ،للقاء
املتحدث باسـم الرئاسـة الرتكية ،إبراهيم
قالـن ،يف العاصمـة أنقـرة ،يف الثالثـاء
 11مـن كانـون األول ،قبـل أن يغـادر
مبـارشة إىل سـوريا للقاء رئيـس النظام
السـوري ،بشـار األسد.
وبحسـب وزارة الخارجيـة الروسـية يف
بيان لهـا ،األربعاء  12مـن كانون األول،

فإن األسـد اسـتقبل الفرينتييـف ،ونائب
وزيـر الخارجيـة الـرويس سيرغي
فريشـينني ،وناقشـا مهمـة تشـكيل
اللجنـة الدسـتورية بـأرسع مـا ميكـن
وإطلاق عملهـا ،تنفيـذًا لقـرار مجلـس
األمـن الـدويل  2254ومقـررات مؤمتر
سـوتيش.
تشكيل اللجنة ال يعني إنجاز دستور
ويرتقـب سـوريون مـا سـتؤول إليـه
الرصاعـات السياسـية ،عقـب اإلعالن عن
تشـكيل اللجنـة ،وسـط تسـاؤالت عـن
ماهيـة املرحلـة املقبلـة ،وهـل سـيكون
تشـكيل اللجنـة مقدمـة للوصـول
إىل دسـتور جديـد يـؤدي إىل إجـراء
انتخابات رئاسـية وبرملانية تنهي سـلطة
النظـام الحـايل.
لكـن تشـكيل اللجنـة الدسـتورية ال
يعنـي إنجـاز دسـتور ،بحسـب املصـدر
املطلـع على تشـكيلها ،الـذي أكـد أن
"القضيـة املسـتقبلية هـي بحوكمة لجنة
متسـائل "مـن يتخـذ القرار
ً
الدسـتور"،
وكيـف يتخـذ؟ ومـن سـيصادق على
نتائـج اللجنـة؟ ومـا دور األسماء التـي
سـيتم انتقاؤهـا؟" ،معتقـدًا أن "العملية

سـتكون معقـدة بشـكل كبير بسـبب
مامطلـة النظـام املتوقعـة ومحاولتـه
إغـراق األطـراف بالتفاصيـل ،ألنـه ليس
مـن مصلحتـه تشـكيل دسـتور جديد".
مـن جهته ،قـال رئيـس هيئـة التفاوض
العليـا ،نصر الحريـري ،إنـه ال توجـد
قناعـة بأن اللجنـة الدسـتورية هي الحل
يف سـوريا ،وال ميكن أن تشـكل مسـا ًرا
مسـتقل عـن القـرارات الدوليـة ،بل هي
ً
جزء مـن القـرار  ،2254ووفـق القاعدة
املعمـول بهـا وهـي أنـه ال يتـم االتفـاق
على يشء حتـى يجري االتفـاق عىل كل
يشء.
وأضـاف الحريـري ،يف مقابلـة مـع
جريـدة "البيـان" اإلماراتيـة يف  12من
كانـون األول ،أن "العمليـة السياسـية
معقـدة ومركبـة وميكـن اختصارهـا يف
ثلاث مراحـل :األوىل ،املرحلـة االنتقالية
وتشـكيل هيئـة حكـم انتقـايل وفـق ما
نـص عليـه القـرار  ،2254واملرحلـة
الثانيـة الدسـتور الجديـد ،والثالثـة
االنتخابات الربملانية والرئاسـية بإرشاف
األمـم املتحـدة ،وبالتـايل ال ميكـن القفز
على أي مرحلـة مـن املراحـل ،ويجب أن
تتـم بشـكل منسـجم ومتكامـل".

"قسد" في أصعب معاركها

تنظيم "الدولة" ينحسر في آخر معاقله شرق الفرات
عنب بلدي  -خاص
توشـك "قـوات سـوريا الدميقراطية" (قسـد)
مـن السـيطرة على آخـر بلـدة يسـيطر عليها
تنظيـم "الدولـة اإلسلامية" يف منطقة رشق
الفرات.
أعلنـت الناطقـة الرسـمية لحملـة عاصفـة
الجزيـرة ،ليلـوى العبـد اللـه ،السـبت  15مـن
كانـون األول ،أن املعـارك يف بلـدة هجين
الواقعـة على ضفـاف نهـر الفـرات مبحافظة
ديرالـزور رشق سـوريا ،مازالـت مسـتمرة يف
األحيـاء الرشقية مـن البلدة ،نافيـة لعنب بلدي
التقاريـر اإلعالميـة التـي تحـدث عن سـيطرة
"قسـد" على املنطقـة بشـكل كامـل.
واسـتطاع مقاتلو "قسـد" دخـول أحيـاء بلدة
هجين ،يف  7مـن كانـون األول الحـايل ،بعـد
ثالثة أشـهر مـن املعارك ضـد تنظيـم "الدولة"
ونقلـت وكالـة االنبـاء الكرديـة "هـاوار" ،يوم
السـبت ،أن مقاتيل تنظيـم "الدولة" يخوضون
حـرب شـوارع يف األحيـاء الشمالية الرشقية
من البلـدة ،والتي تعـد إىل جانب قـرى صغرية
يف محيـط بلدة هجين ،املعقل األخير ملقاتيل
التنظيـم ،والذيـن تقدر "قسـد" عددهـم بنحو
خمسـة آالف مقاتل.
وكانـت "قسـد" أعلنـت ،مـن خلال بيـان لها
يف  11مـن أيلـول املـايض ،انطلاق املرحلـة
األخيرة مـن حملة "عاصفـة الجزيـرة" ،وذلك
للقضـاء عىل تنظيـم "الدولـة" يف آخر معاقله
بقـرى وبلـدات هجين ،السوسـة ،والشـعفة،
يف الريـف الرشقـي لديـر الـزور ،مبعركة تحت
اسـم "دحـر اإلرهاب".

يف املقابـل ،يواصـل تنظيـم "الدولـة" قتالـه
داخـل بلـدة هجين ،وكان قـد نشر صـو ًرا،
الخميـس  13مـن كانـون األول ،قـال إنهـا
جانـب من االشـتباكات التي يخوضهـا مقاتلو
التنظيـم ضـد مقاتلي "قسـد" داخـل البلـدة.
وتعـد معركـة "دحـر اإلرهـاب" واحـدة مـن
أصعـب املعـارك التـي واجهتهـا "قسـد"
املدعومـة مـن قبـل التحالـف الـدويل ،وفق ما
قاله أكـرم الصالح ،املراسـل الحريب لـدى قناة
"كردسـتان ،"24لعنـب بلـدي ،والـذي يرافـق
مقاتلي "قسـد" خلال املعـارك.
كما وثـق أكـرم الصالح عبر تسـجيل مصور
هجمات تنظيـم "الدولة" بالسـيارات املفخخة
داخـل بلـدة هجين ،حين نجـى مـن إحـدى
السـيارات املفخخة التـي توجهت نحـوه رفقة
مصـور أخـر ،قبـل أن تنفجـر على بعـد أمتار
مـن وجودهام.
وأضـاف أكرم الصالـح أن تنظيـم "الدولة" يلفظ
أنفاسـه األخيرة يف هجني ،وهو اآلن يسـتميت
يف الدفـاع عـن آخـر نقـاط لـه داخـل املدينـة،
مسـتعي ًنا بأعداد كبيرة من السـيارات املفخخة.
تبعـد بلدة هجين مسـافة  110كيلومرتات من
ترا عـن مدينة
ديـر الـزور وحـوايل  35كيلوم ً
البوكامل.
وأسـفرت املعـارك على مـدار ثالثة أشـهر عن
خسـائر لـدى الطرفني ،إذ وثق املرصد السـوري
ً
مقاتلا من تنظيم
لحقوق اإلنسـان مقتل 793
"الدولـة" منـذ انـدالع املعركـة منتصـف أيلول
وحتـى  13من كانـون األول ،يف حني قتل 464
ً
مقاتلا من "قـوات سـوريا الدميقراطية".
وتـأيت صعوبة املعـارك يف بلدة هجني بسـبب

إحاطـة ميـاه نهـر الفـرات لهـا مـن ثلاث
جهـات ،لتشـكل طبيعة الرتبـة الطينيـة جز ًءا
مـن دفاعـات تنظيـم "الدولـة".
وشـكلت هجين والقـرى املحيطـة بهـا آخـر
حصـون مقاتلي تنظيـم "الدولـة" ،بعدمـا
انحسرت مناطـق نفـوذه رشق الفـرات على
مـدار العامين املاضيين.

تقدر مسـاحة البلدة بحوايل  250كيلو
مرتمربع ،دون القسم الصحراوي
منها ،يف حني تشـكل مساحتها مع
القسم الصحراوي حوايل  1250كيلو
مرتمربع.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في جيب هجين في دير الزور  5 -كانون األول ( 2018موقع القوات)
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شرق الفرات..
ضغط أم عملية عسكرية

ً
تتصدر العملية العسكرية التي أعلنت تركيا عن قرب بدئها شرق الفرات المشهد السوري كامل ،وتترقب الساحة ما ستؤول إليه "األيام القليلة
ً
عسكريا ضد القوات التي تصنفها "إرهابية"
المقبلة" التي تحدث عنها رجب طيب أردوغان ،سواء من ناحية تنفيذ تركيا تهديداتها بالتحرك
أو االستمرار بالحشد السياسي والعسكري للحصول على مكاسب بصورة غير مباشرة.
مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية شمال الرقة  11 -تشرين الثاني ( 2018رويترز)

عنب بلدي  -ضياء عودة
رمبـا العبـارة التـي قالهـا أردوغـان يف
قمـة الصناعـات الدفاعيـة يف أنقرة ،يف
 12مـن كانـون األول" ،سـنخرجهم مـن
رشق الفـرات فقـد بلـغ السـيل الـزىب"،
حـددت املوقف الحايل الـذي وصلت إليه
تركيا بشـأن حدودهـا الجنوبيـة ،والذي
زادت عليـه مامطلـة الواليـات املتحـدة
األمريكيـة بتطبيق خارطـة الطريق التي
تـم التوصـل إليهـا حـول مدينـة منبـج
الخاضعـة لسـيطرة "وحـدات حاميـة
الشـعب" (الكرديـة).
فصائـل "الجيـش الوطنـي" العاملـة
يف ريـف حلـب الشمايل أعلنـت رفـع
جاهزيتها وأنهت اسـتعداداتها للمشاركة
يف العمليـة ،وتزامـن ذلـك مـع حشـد
عسـكري واسـع للجيـش التريك على
طـول الحـدود ،وخاصـة قبالـة مدينتي
رأس العين وتـل أبيـض.
لكـن مـع ذلـك مل تتكشـف الصـورة
الكاملـة للمنطقـة ،فبينما أكـد قياديون
يف "الجيـش الحر" لعنب بلـدي أن قرار
املعركـة قد اتخـذ ،ال تزال احتماالت عدم
نشـوبها قامئـة حتـى اليـوم مـع غياب
الترصيحـات "الحازمـة" مـن جانـب
الواليـات املتحـدة األمريكيـة.
ضغط أم "عمل جدي"
هـل يبـدأ الجيـش التريك عمليتـه
العسـكرية رشق الفـرات كما حصـل
يف عفريـن ،مطلـع العـام الحـايل؟
ومـا السـيناريوهات التـي ستشـهدها
املنطقـة يف األيـام املقبلـة؟ خاصـ ًة مـع
تثبيـت أمريـكا لثلاث نقـاط مراقبـة
على الحـدود السـورية -الرتكيـة ()...
هـل تضغط تركيـا على أمريـكا لتقديم
تنـازالت أم اتخـذت قـرار املعركـة ولـن
ترتاجـع عنـه؟ أسـئلة تحتـاج إىل إجابة
مع كثرة التحليلات الخاصة مبسـتقبل
مناطـق رشق الفـرات.
تعطـي جميـع املـؤرشات على األرض
أن تركيـا قـد اتخـذت قـرار العمليـة
فعل ،مـن بينهـا االجتامعات
العسـكرية ً
التـي عقدتها مـع قادة فصائـل "الجيش

الحر" يف األيـام املاضيـة ،والطلب منهم
االسـتعداد والتجهيـز للتحـرك.
ويف حديـث لعنـب بلـدي قـال الناطـق
باسـم "الجيـش الوطنـي" ،يوسـف
حمـود ،إن جميع الفصائل ستشـارك يف
املعركـة وفق النسـب املطلوبـة منها بكل
املكونـات.
وأوضـح أن املشـاركة سـتكون يف األيام
املقبلـة باملشـاة على األرض مـع إسـناد
يرا
مشـاة الجيش التريك واملدفعية ،مش ً
إىل أن املعركة "سـتكون متكاملة من منبح
حتى تـل أبيض مـرو ًرا بـرأس العني".
تحـرك الفصائـل قابله تحـرك مامثل من
طـرف الجيـش التريك ،الـذي اسـتقدم
تعزيـزات عسـكرية ضخمـة إىل الحدود
وفـرق "كوماندوز" ،ورافـق ذلك وصول
مراسلي الـوكاالت والفضائيـات الرتكية
لتغطيـة التطـورات على األرض يف
مشـهد يشـابه مـا سـبق عمليـة "غصن
الزيتـون" يف عفريـن.
يـرى الصحفـي التريك ،حمـزة تكين،
أن "تركيـا اآلن دخلـت يف مرحلـة
التحضيرات النهائيـة أو الرتـوش ،كما
يقـال ،للعمليـة العسـكرية وهنـاك قرار
نهـايئ بشـن العمليـة ( )...رمبـا نحـن
أمام سـاعات وأيام قليلـة ،ويف أي لحظة
قـد تبـدأ العمليـة العسـكرية".
ويقول لعنـب بلدي إن تركيا ومنذ أشـهر
تصـدر ترصيحـات مـن كل املسـؤولني
األتراك عىل كل املسـتويات مـن أردوغان
إىل وزارة الخارجيـة والدفـاع والجيـش
والداخليـة أنه "على أمريكا ومـن يدعم
هذه التنظيمات اإلرهابية رشقـي الفرات
ويف منبـج وتـل رفعـت وتـل أبيـض
إيقـاف الدعـم عنها ،لكـن طـوال الفرتة
املاضيـة مل تحصـل هـذه األمور".
ويرتبـط حديـث تكين بخارطـة طريق
منبـج ،التـي تـم التوصـل إليهـا ،يف
حزيـران املـايض ،دون أي تقـدم واضح
مـن الجانـب األمريكي ،متب ًعـا أسـلوب
املامطلـة على مـدار سـبعة أشـهر ،إذ
مل تنسـحب "وحـدات حاميـة الشـعب"
(الكرديـة) منهـا بشـكل نهـايئ رغـم
إعالنهـا ذلـك يف بيـان رسـمي.
وبحسـب الصحفـي التريك" ،هنـاك

أنظمة يف الرشق األوسـط هـي من تدعم
التنظيمات اإلرهابيـة من حيـث التمويل
املـايل ،وعىل أمريـكا بالتحديـد أن تعلن
رصاحـة أنهـا تخلـت عنهـا وأنهـا بدأت
فعل ًيـا بإخـراج التنظيمات مـن منبـج
على أقـل تقديـر لتظهـر لرتكيـا أنهـا
تخلـت بشـكل واضـح".
ماذا عن نقاط المراقبة؟
بالعـودة إىل مطلع كانـون األول الحايل،
أعلنت الواليـات املتحـدة األمريكية إنجاز
نقـاط املراقبـة عىل الحـدود السـورية-
الرتكيـة ،رغـم رفـض أنقـرة إقامـة تلك
النقـاط واملطالبـة بالرتاجـع عنها.
وقـال املتحدث باسـم "البنتاغون" ،روب
مانينـغ ،حينهـا" ،بأمر من وزيـر الدفاع
جيـم ماتيـس ،أقامـت الواليـات املتحـدة
مراكـز مراقبـة يف املنطقـة الحدوديـة
شمال رشق سـوريا ملعالجـة املخـاوف
األمنيـة لرتكيـا ،حليفتنا يف حلف شمال
األطليس".
وتظهـر خارطـة السـيطرة أن نقـاط
املراقبـة ترتكـز يف محيـط مـدن تـل
أبيـض ،رأس العين ،عين العـرب
(كوبـاين) مـن طـرف الحدود السـورية
مـع تركيـا.
وبحسـب مـا تفرضـه الوقائـع الحاليـة،
تعـول "قـوات سـوريا الدميقراطيـة"
(وحـدات حاميـة الشـعب عامدهـا
العسـكري) على النقـاط األمريكية ملنع
أي تقـدم عسـكري مـن جانـب تركيـا،
لكـن ذلـك يعارضـه حديـث الرئيـس
الرتيك ،رجـب طيب أردوغـان ،بقوله إن
"العملية العسـكرية ال تسـتهدف القوات
األمريكيـة ،وإمنـا هدفهـا العنـارص
اإلرهابيـة النشـطة يف املنطقـة".
ويشير تكين إىل معلومـات واردة مـن
منطقـة رشق الفـرات ،مل تنتشر على
وسـائل اإلعالم ،أن بعض النقـاط التابعة
للجيـش األمريكي والجيـش الفرنسي
بـدأت بتفكيـك مراكزهـا ومواقعهـا
لالنسـحاب إىل الجنـوب السـوري أكثر
والجنـوب الرشقـي.
ويقـول" ،تعطـي الترصيحات الرسـمية
لرتكيـا وتجديـد أردوغـان عـزم تركيـا

رشا إىل أننـا
شـن عمليـة عسـكرية مـؤ ً
خرجنـا مـن دائـرة مجـرد التهديـدات
برا
والترصيحـات والتحذيـرات" ،معت ً
أن "التهديـدات تحولـت اليـوم إىل
قـرار جـدي بشـن عمليـة عسـكرية ضد
تنظيمـي  PYDو PKKرشقـي الفرات".
ومـا يوقـف العمليـة العسـكرية ،وفـق
رؤيتـه أمـر واحـد ،هـو "إعلان أمريكا
فـو ًرا تخليهـا عـن العنـارص وإجبارهـا
على االنسـحاب من تلـك املناطـق ،ويف
حـال مل يحصـل األمـر لن ترتاجـع تركيا
متا ًمـا".
هل يلعب الجربا دور الوسيط؟
قبيـل أيـام مـن إعلان أردوغـان بـدء
عملية عسـكرية خالل أيـام رشق الفرات،
وبالتزامـن مع زيـارة املبعـوث األمرييك
إىل سـوريا ،جيمـس جيفـري إىل أنقرة،
كان رئيـس "تيـار الغد السـوري" ،أحمد
الجربـا ،يف زيـارة إىل تركيـا أيضً ا ،بعد
قطيعة لسـنوات.
وبحسـب مـا قـال مصـدر مطلـع لعنب
بلـدي ،كانـت الزيـارة مطلـع األسـبوع
املـايض ،واتفـق فيها الجربا مـع الجانب
التريك عىل إعـادة العالقات مـن جديد،
وتوصلا إىل عمـل وتنسـيق مشترك
بشـأن مناطـق رشق الفـرات.
وأضـاف املصـدر أن لقـاء الجربـا مـع
األتراك مل يكـن األول ،بل سـبقته لقاءات

يرا إىل
"دون وسـيط" يف عدة دول ،مش ً
"عالقـات جديـدة وقويـة بين الطرفني
تـم التوصـل إليهـا يف الوقـت الحايل".
وأوضـح أن اللقـاء هـو الخامـس بين
الجانبين ،على أن يعقـد لقاء آخـر قبل
نهايـة العـام الحـايل.
وكان "تيـار الغـد السـوري" أعلـن يف
 6مـن كانـون األول الحـايل عـن زيـارة
الجربـا إىل كردسـتان العـراق ولقائـه
مستشـار مجلـس أمـن اإلقلیـم ،مرسور
بـارازاين.
وأوضـح املصـدر أن الجربـا دخـل إىل
سـوريا يف أثنـاء زيارتـه إىل كردسـتان
العـراق ،واجتمـع مـع وجهـاء عشـائر
املنطقـة الرشقيـة لسـوريا.
وقـال إن تركيـا تعـ ّول على الجربـا يف
الوقـت الحـايل بإعـادة هيكلـة املنطقـة
الرشقيـة التـي تتصدرهـا "الوحـدات"،
الفتًـا إىل أن "الجربـا تحـدث خلال
زيارتـه عـن املشـاكل التـي قامـت بهـا
الوحـدات الكرديـة والغلـط الـذي قامت
بـه قـوات النخبـة بانتسـابها لهـا".
وتركـزت زيـارة أحمـد الجربـا ،بحسـب
املصـدر ،لقريتـه تل غـزال يف ريف بلده
اليعربيـة يف سـوريا ،وكان ناشـطون
تسـجيل مصو ًرا يف أثنـاء الزيارة
ً
نرشوا
وظهـر فيـه الجربـا يف مجلـس يضـم
عـددًا من وجهـاء العشـائر العربية رشق
سور يا.
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االمتحان على األبواب

مدارس الغوطة الشرقية دون كوادر
مضت تسعة أشهر على سيطرة قوات األسد على كامل مدن وبلدات الغوطة الشرقية بموجب اتفاق "التسوية" ،لم تشهد فيها المنطقة أي
تحرك "جدي" من قبل النظام السوري على صعيد الخدمات ،سواء التي يحتاجها األهالي بشكل يومي أو المرافق العامة والبنى التحتية ،والتي
تضررت بشكل كبير جراء القصف الجوي.
من امتحانات طالب الشهادة اإلعدادية لطالب الغوطة في مركز اإلقامة المؤقتة في الحرجلة 13 -أيار ( 2018سانا)

دمشق  -ماري العمر
مـن بين املنشـآت املتضررة املـدارس،
والتـي تكـرر إغالقهـا يف أثناء سـيطرة
املعارضـة بسـبب القصـف اليومـي،
وتعـاين اليـوم من عـدة مشـاكل أبرزها
غيـاب الكـوادر التدريسـية يف الوقـت
الـذي يتجهـز فيـه الطلاب لالمتحانات.
عنـب بلـدي رصـدت واقـع املـدارس يف
الغوطـة مـن خلال الحديـث مـع أهايل
عـدد مـن الطلاب اشـتىك جميعـم من
نقـص الكـوادر واسـتبدالها ،واعتبروا
أن "املـدارس ليسـت كسـابق عهدها يف
املنطقـة".
محمـد (اسـم مسـتعار) مـدرس لغـة
عربيـة ،قـال لعنـب بلـدي إن نقـص
الكوادر التدريسـية يأيت بسـبب الضغط
املفـروض على العديـد مـن املعلمني يف
الغوطـة ،موض ًحـا" ،على املعلـم الدوام
يف املـدارس صيفًـا وشـتاء والخضـوع
لـدورات تأهيليـة للتدريـب على كيفيـة
إعطـاء املناهـج الجديـدة ،باإلضافـة اىل
انخفـاض الرواتـب".
وأضـاف أن رواتـب املدرسين هـي
األقـل موظفـي الدولـة" ،فاملعلـم املثبت
يتقـاىض حـوايل  40ألـف لرية سـورية
شـهريًا ،مما دفـع البعض مـن املعلمني
إىل تـرك عملهـم التدريسي واللجوء إىل
أعمال إداريـة أو تجاريـة وصناعيـة".
لجـأ محمـد إىل فتـح صالـة عـرض
إكسسـوارات منزليـة بعـد بقائـه يف
الغوطـة ،بحسـب قوله ،وأجبر عىل ترك
مجـال التعليـم مـن أجـل تحقيـق دخل
أعىل بسـبب سـوء األوضـاع االقتصادية
يف املنطقـة.
وأشـار إىل أسـباب أخرى تقـف وراء قلة
الكـوادر ،بينهـا عزوف عدد مـن املعلمني

عن التدريس بسـبب الخدمـة اإللزامية أو
إدراج أسمائهم يف قوائم االحتياط.
كما أن غالبيـة املعلمني ومـدراء املدارس
يف الغوطـة الذيـن عملـوا سـابقًا تحـت
إدارة "مديريـة الرتبيـة والتعليـم الحرة"
طالهـم االعتقال والفصـل ،ومنع البعض
منهـم مـن التدريـس بشـكل نهايئ.

نقص الكوادر ال
يشمل الغوطة
الشرقية ،بل ينسحب
إلى عدة مدارس في
العاصمة دمشق

يتطابـق حديـث املـدرس محمـد مـع
مـا تعرضـت لـه اآلنسـة سـمرية (اسـم
مسـتعار) ،والتـي تـم فصلها مـن وزارة
الرتبيـة "بتهمـة العمل مـع اإلرهابيني".
وقالـت لعنـب بلـدي إنهـا تعرضـت
لالعتقـال لــ  15يو ًمـا مـن منزلها عقب
سـيطرة قوات األسـد عىل الغوطـة ،بعد
أن كانـت مديرة مدرسـة ابتدائية يف ظل
ا لحصا ر .
أسلوب جديد في التعليم
خلال مراسـلة عبر تطبيق "واتسـاب"

مـع معلـم يف الغوطـة الرشقيـة يدعى
"أبـو علي" ،قـال إن وزارة الرتبيـة
عملـت على دمـج املناهـج للعديـد من
الطلاب الذيـن مل يسـتطيعوا متابعـة
دراسـتهم يف ظـل الحـرب.
وأضـاف أن ذلـك يـأيت بسـبب نقـص
الكـوادر وانقطـاع الكثير مـن الطلاب
عـن التعليـم خلال سـنوات الحصـار
والقصـف.
وبحسـب املـدرس ،وهـو أسـتاذ مـادة
الرتبيـة الدينيـة يف مدرسـة إعداديـة،
فـإن "مناهج طلاب املرحلـة االبتدائية
واإلعداديـة دمجـت سـويةً ،وأجـرت
الـوزارة دورات مرسعـة للطلاب الذين
بقـوا يف الغوطـة الرشقيـة".
وأوضـح املـدرس طريقـة تدريـس
املناهـج ،إذ "تقـوم الوزارة بتدريسـها
لصفيين متتاليين بشـكل عـام ،ومـن
ثـم يأخـذ الطالب ما هـو مهم بالنسـبة
للسـنوات الالحقـة كاللغـة العربيـة
والرياضيـات والعلـوم ،أي أنهـم
يركـزون على القواعـد األساسـية يف
كل مـادة".
وقـال إن العمليـة السـابقة تفضي إىل
أن "الطلاب عوضً ـا عـن دراسـتهم
لصـف معين يدرسـون الصفين م ًعـا
لتفـادي السـنوات التـي ضاعـت منهم
يف الحـرب".
وإىل جانـب مـا سـبق ،هنـاك دورة
مدتهـا شـهران تكـون يف العطلـة
الصيفيـة ،مـن أجـل رفـع مسـتوى
الطلاب املنقطعين عـن التعليـم يك
يتـم ترفيعهم سـنة إضافيـة ،كاملتواجد
يف الصـف السـابع وبحسـب عمـره
يجـب أن يكـون يف الصـف الثامـن أو
التاسـع فيخضـع لهذه الـدورة لرتفيعه
سـنة دراسـية ،بحسـب املـدرس.

األهالي عاجزون
ال يسـتطيع أهـايل الطلاب تغيير
الواقـع املفـروض على أبنائهـم ،فهـم
محصـورون يف الغوطـة الرشقيـة ومن
الصعب التسـجيل يف مـدارس العاصمة،
نظـ ًرا لبعـد املسـافة والعراقيـل التـي
تضعهـا حواجـز النظـام السـوري.
"أم رضـوان" لديهـا طفـل يف الصـف
الثامـن ،تقول لعنب بلـدي إن االمتحانات
على األبـواب ،ومل يتلقـى ابنهـا دروس
اللغـة االنكليزية.
وأشـارت" ،الكارثـة الكبرى أن األسـئلة
تـأيت مـن الـوزارة فكيـف على الطالب
أن يجيـب عىل األسـئلة وهـو مل يأخذ أي
درس يف اللغـة منـذ بداية السـنة".
وكانـت وزارة الرتبيـة حـددت موعـد
االمتحانـات يف  16مـن كانـون األول
الحـايل على أن ينتهـي يف  27الشـهر
ذ ا ته .
نقص في الدفعات
عبر طالـب
دمشـق
إىل العاصمـة
ّ
يف مدرسـة ابـن زيـدون الواقعـة يف
منطقـة املجتهـد عـن اسـتيائه لعـدم
وجـود معلمـة رياضيـات يف الشـعبة
التـي يـدرس فيهـا ،يف أثنـاء الحديـث
مـع والدتـه بوجـوده.
وأوضحت الوالـدة أن "التغيير املتكرر
يف الكـوادر جعـل الطلاب يشـتكون
مـن تفـاوت طريقـة اإلعطاء".
وترى املعلمة سوسـن (اسـم مسـتعار)
أن نقـص الكـوادر ال يشـمل الغوطـة
الرشقيـة ،بل ينسـحب إىل عـدة مدارس
يف العاصمة دمشـق.
وقالـت لعنـب بلـدي ،وهـي مدرسـة
ملـادة العلـوم ،إن "وزارة الرتبيـة مل
تخـرج أية دفعـات جديدة مـن الدورات

التأهيليـة التـي يخضـع لها املدرسين،
األمـر الـذي أسـهم بتـدين مسـتوى
الطلاب بسـبب النقـص املوجـود
يف أغلـب املـدارس وخاصـة معلمـي
اللغـات اإلنكليزيـة والفرنسـية".
وكانـت صحيفـة "األيـام" املحليـة
قـد تطرقـت ،يف أيلـول املـايض ،إىل
مشـكلة نقـص الكـوادر التدريسـية
يف العاصمـة دمشـق وريفهـا ،إضاف ًة
إىل األعـداد الكبيرة للطلاب ضمـن
الشـعبة الواحـدة.
ونقلـت عـن مديـر تربيـة ريـف
دمشـق ماهـر فـرج ،حينهـا ،أن يف
ريـف دمشـق  106مـدارس خارجـة
عـن الخدمـة وتحتـاج إىل إعـادة
إعمار بالكامل و 104مـدارس أخرى
متضررة بشـكل جـزيئ تـم صيانـة
جـزء منهـا ،ويتـم العمـل على إعادة
يرا" ،تقـوم املديريـة
تأهيلهـا ،مش ً
حال ًيـا بإعـداد كشـوف لوضـع خطـة
صيانـة كاملـة".
اسـتنا دًا ملـا سـبق ،مل تقترص مشـكلة
نقـص الكـوادر التدريسـية على مدن
وبلـدات الغوطـة الرشقيـة فقـط بـل
انسـحبت إىل العاصمـة دمشـق ،لكـن
مـا يزيـد مـن معانـاة األوىل الدمـار
الكبير الـذي تعرضـت لـه املـدارس
والنقـص الكبير باملسـتلزمات
املدرسـية ،وخاصـ ًة املقاعـد وأماكـن
فضلا عـن سـوء
ً
جلـوس الطلاب،
الواقـع الخدمـي والتغيير الكبير
الـذي حـل على املنطقـة والـذي
يرتبـط بأسـلوب التعليـم مـن جهـة
وحجـم الدعـم املقـدم من جهـة أخرى
والـذي التزمـت املنظمات الدوليـة
على تقدميه يف السـنوات التي سـبقت
دخـول قـوات األسـد.
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هكذا يمضي الملتحقون بالجيش أيامهم األولى
"ال دين إال البعث وال إله إال األسد" ،عبارة يستقبل بها حراس مركز تجمع النبك بريف دمشق ،الذي يعد مركز
السوق األول اللتحاق الشباب بالخدمة العسكرية في الجيش.
**

عروة المنذر -ريف حمص
عبـارات متجـد األسـد وقواتـه ،إضافـة
إىل اسـتغالل مـادي مـن قبـل ضبـاط
وعنارص ،يتعـرض لها امللتحقـون الجدد
بالخدمة العسـكرية ،بحسـب مـا تحدث
أحـد العنـارص امللتحقين بالخدمـة
(تحفـظ عىل ذكر اسـمه ألسـباب أمنية)
بعـد انتهـاء مهلة التسـوية التـي فرضها
النظـام السـوري على شـباب ريـف
حمـص عقـب سـيطرته عليهـا يف أيـار
املـايض.
اهتمام إعالمي يحجب الحقيقة
وسـائل إعلام النظام السـوري سـلطت
الضـوء خلال الشـهر املـايض ،على
التحـاق املئـات مـن الشـباب بالخدمـة
العسـكرية ،وفق مـا نقلت وكالـة األنباء
الرسـمية (سـانا) ،يف  30مـن ترشيـن
الثـاين املـايض ،والتـي تغنـت بالتحاق
الشـباب معتبرة أنهـم جـاؤوا مـن كل
املحافظـات" تجمعهـم محبـة الوطـن".
وتحدثـت الوكالـة عـن "ارتياح الشـباب
الكبير" لحسـن االسـتقبال واملعاملـة
الحسـنة والتأمين الكامل لجميـع لوازم
اإلقامـة القصيرة يف املركـز الواقع عىل
رتا شمال دمشـق،
بعـد نحـو  80كليوم ً
لكـن مـا تحـدث بـه بعـض الشـباب
امللتحقين لعنب بلـدي كان عكـس ذلك.
ورغـم أن هـذه السياسـة يف املركـز
ليسـت جديـدة ،إال أنهـا تشـكل ضغطًـا
خاصـة على الشـباب القادمين مـن
مناطـق التسـوية (التـي كانـت سـابقًا
بيـد املعارضـة) ورمبـا كانـوا منخرطني
يف العمـل السـلمي أو املسـلح ضـد

النظـام السـوري ،إذ تبـدأ معاناتهم منذ
االسـتقبال على عبـارات "ال ديـن إال
البعـث وال إلـه إال األسـد" ،قبـل تفتيـش
أمتعتهـم ومصـادرة كل مـا ميكـن مـن
موبايلات و"قداحات" وشـفرات حالقة،
لتبـدأ مرحلـة االسـتغالل.
وقـال أحـد الشـباب امللتحقين لعنـب
بلـدي إن الحـراس يطلبـون مبلـغ 500
ليرة سـورية مقابـل السماح للملتحـق
بالتحـدث دقيقـة واحدة مـع عائلته ،كام
يجبرون الشـباب عىل حلـق لحيتهم كل
يـوم ،مـا يضطرهـم إىل رشاء ماكينـات
الحالقـة مـن إحـدى النـدوات املوجودة
يف املركـز بأسـعار مضاعفـة ،إضافـة
إىل دفـع مبلـغ  500ليرة سـورية أجرة
"بطانيـة" ليـوم واحد لدرء بـرد الطقس
(تنخفـض درجـة الحـرارة إىل مـا دون
ليلا) ،خاصـة وأن البقـاء يف
ً
الصفـر
املركـز قد يسـتمر ألسـابيع بسـبب تأخر
ا لفرز .
وأضـاف الشـاب أنـه توجـد يف املركـز
أربـع نـدوات يديرهـا عنـارص وضباط،
تقـوم باسـتغالل الشـباب امللتحقين
بشـكل ممنهـج ،عـن طريـق بيعهـم
الدخـان املضروب بأسـعار مرتفعـة،
إضافـة إىل بيعهـم املعلبـات بأربعـة
أضعـاف.
ويضطـر الشـباب إىل رشاء املعلبـات
بسـبب رداءة الطعـام املقـدم لهـم يف
املركـز ،ويعـود ذلـك لرسقـة ضبـاط
املركـز مخصصـات الطعـام.
ويـأيت ذلـك مـع إصـدار قوائـم احتياط
جديـدة مـن قبـل قـوات األسـد وعـودة
الطلـب األمنـي ملـن تـم شـطب اسـمهم
مـن القوائـم ،بعـد مرسـوم العفـو

التحاق مئات الشباب بالخدمة العسكرية في مركز النبك 30 -تشرين الثاني ( 2018سانا)

الصـادر عـن رئيـس النظـام السـوري،
بشـار األسـد ،يف ترشيـن األول املايض،
القـايض مبنـح عفو عـام عن املنشـقني
عـن جيشـه والفاريـن مـن الخدمـة
اإللزاميـة واالحتياطيـة.
وتـم مبوجـب املرسـوم رفـع دعـوى
االحتيـاط عـن كثري مـن الشـباب ،األمر
الـذي القـى ردود فعـل إيجابيـة ،لكـن
قوائـم احتيـاط جديـدة صـدرت ،خلال
األسـبوعني املاضيين ،تحمـل نحو 300
ألـف اسـم جديـد ،بحسـب مـا قالـت
مصـادر متقاطعـة مـن بينهـا موظفون
يف شـعب التجنيـد ،لعنـب بلـدي.
خطبة المغادرة
وإىل جانـب ذلـك يضطـر الشـباب إىل

حضـور خطبـة قائـد املركـز ،العميـد
سـهيل علي مصطفـى ،التـي تتضمـن
هتافـات لرئيس النظام السـوري ،بشـار
األسـد ،ومتجيـده والحديـث عـن القـوة
األسـطورية لقـوات األسـد وقدرتـه على
خـوض معركـة مـع إرسائيـل ،وإمكانيـة
اسـتعادة الجـوالن خالل يـوم واحد فقط.
وال تخلـو خطبـة العميـد ،الـذي تعرض
إلصابـة بيـده اليسرى يف معركـة فـك
الحصـار عن حلـب نهايـة عـام ،2016
مـن مـدح إيـران وروسـيا (حليفتـي
النظـام) ،إضافـة إىل غضبـه على
الشـباب الذيـن لجـأوا خـارج سـوريا،
واصفًـا إياهـم بالخونـة ومعدومـي
الحـس الوطنـي ،يف حين يطلـب مـن
الشـباب املوجوديـن دعـوة أصدقائهـم

لاللتحـاق بصفـوف الجيـش.
كما نالـت السـعودية نصي ًبا مـن خطبة
قائـد املركـز ،إذ تحـدث عـن "إجرامها"
يف قضيـة الصحفـي جمال خاشـقجي
الذي اختفـى يف قنصلية السـعودية يف
تركيـا ووجهـت اتهامات إىل مسـؤولني
متجاهلا تقارير األمم
ً
سـعوديني بقتله،
املتحـدة التـي تتهـم النظـام السـوري
بقتـل معارضين لـه داخـل السـجون
وتعذيبهـم بشـتى أنواع األسـاليب.
ويف ظـل غياب األرقـام الرسـمية ،تقدر
إحصائيـة صـادرة عـن املرصد السـوري
لحقـوق اإلنسـان ،يف آذار املـايض ،أن
قـوات األسـد خسرت نتيجـة املعـارك
الدائـرة منـذ سـنوات  63ألفًـا و820
مقاتلا.
ً

إجراءات احترازية لناشطي إدلب بسبب الفلتان األمني
يوسف غريبي -إدلب
تعصف حالـة من الفلتان األمنـي يف محافظة
إدلـب شمايل سـوريا ،وسـط حـاالت خطف
واغتيـال طالت عـددًا من رموز العمل السـلمي
يف الثـورة السـورية ،ما زاد مخاوف ناشـطني
يعملـون يف املجـال اإلعالمـي واإلنسـاين،
واضطرهـم التخـاذ إجـراءات احرتازية لحامية
أ نفسهم .
ال يـكاد يخلـو أسـبوع دون وقـوع حادثـة
خطـف يف إدلـب وريفهـا تسـتهدف أحـد
الناشـطني مـن قبـل ملثمين مجهولين ،كام
تكـررت حـاالت االغتيـال لناشـطني بارزيـن،
آخرهـا كان يف  23مـن الشـهر املـايض ،عندما
اغتيـل رائد الفـارس وحمـود جنيد ،بإطلاق النار
عليهام مـن قبل ملثمني كانوا يسـتقلون سـيارة
“فـان” وسـط مدينـة كفرنبـل بريـف إدلب.
وردًا على تسـاؤالت كثرية حـول أسـباب تركيز
الخطف واالغتيال عىل الناشـطني ،قال الناشـط
اإلعالمي عبيـدة أبو الرباء ،إن نشـاط اإلعالميني
يف إدلـب "ال يقتصر فقـط عىل توثيـق الحراك
السـلمي وجرائم النظام بحق الشـعب السـوري،
وإمنـا لهـم تأثير على الـرأي العـام للنـاس،
وتوجيـه املجتمع وكشـف امللفـات املجهولة".

واعتبر "أبو البراء" أن اسـتهداف الناشـطني
يهـدف إىل إخماد صـوت الثـورة ،مشيرًا
إىل أنهـم محاربـون منـذ بدايـة الثـورة مـن
قبـل قـوات النظـام ،وحال ًيـا من قبـل فصائل
املعارضـة املسـيطرة على الشمال السـوري.
بينما أرجـع الناشـط يف املجـال اإلنسـاين
قصي الخطيـب ،السـبب يف اسـتهداف
الناشـطني إىل أنهـم "أسـهموا يف إفشـال
مشروع فصائـل متطرفـة مثـل تنظيـم
الدولـة" ،معتبرًا أن الناشـطني لهـم دور مهم
وأسـايس يف سـوريا إضافة إىل تأثريهم عىل
املجتمـع وعلى الـرأي العـام يف املنطقـة.
وكان فريق “منسـقي االسـتجابة” يف الشامل
السـوري حـذر مـن توقـف عمـل املنظمات
اإلنسـانية يف محافظـة إدلـب ،على خلفيـة
حـوادث الخطـف التـي تطـال العاملين يف
املجـال اإلغـايث.
ويف تقريـر نشره الفريـق ،يف  21من ترشين
الثـاين املـايض ،قـال إن العديـد مـن الجهـات
املوجـودة يف الشمال تسـتمر مبامرسـة
الضغـوط على العاملين يف املجـال اإلغـايث
واإلنسـاين ،وكان آخرهم املسـؤول يف منظمة
“بنفسـج” ،عبد الـرزاق عوض ،الـذي اعتقلته
"حكومـة اإلنقـاذ" وأفـرج عنـه فيما بعد.

تأثير سلبي على حياة الناشطين
حـوادث الخطـف واالغتيـاالت األخيرة أثـرت
سـل ًبا عىل حياة الناشـطني يف إدلب ،بحسـب
عبيـدة ،الـذي أجبر على إلغـاء الكثير مـن
الجـوالت يف املنطقـة بسـبب الوضـع األمنـي
ً
محملا النظـام السـوري املسـؤولية
املتردي،
ألن إدلـب وريفهـا هـي املنطقة الوحيـدة خارج
سـيطرته ومـن مصلحتـه نشر الرعـب يف
ا ملنطقة .
يف حني اعترب الناشـط اإلعالمـي خالد إدلبي ،أن
الوضـع األمني املتردي مل يؤثر عىل الناشـطني
فقـط ،بـل على جميـع فئـات املجتمـع يف
الشمال "ناشـطني وتجـار وعنـارص الفصائل
العسـكرية" ،واصفًـا الحالـة بالقـول“ ،مـن
الصعـب أن تخـرج من منزلـك وال تعلـم إن كنت
سـتعود أم ال".
وحول الجهـة التي تقـف وراء االغتياالت ،أوضح
إدلبـي أن هنـاك حلقـة مفقـودة دامئًـا حـول
املسـؤول عـن هـذه االغتيـاالت ،مشيرًا إىل أن
هنالك وجهـات نظر كثرية ،فبعض العسـكريني
والناطقني باسـم الفصائـل يقولـون إنها خاليا
تابعـة لتنظيـم "الدولـة اإلسلامية" ،وآخـرون
يرجعـون الحالـة إىل وجـود لصـوص وقطـاع
طـرق ،يف حين تسـجل دامئًـا ضـد مجهول.

تقديرات نسبية
الوضـع القائـم دفـع كثير مـن الناشـطني
إىل اتخـاذ إجـراءات أمنيـة ،ال تحمـي
بشـكل كامـل وإمنـا نسـب ًيا ،كأن تكـون
املواعيـد رسيـة وغير مرتبة بشـكل دوري،
وعـدم التجـول يف املناطـق العامـة كثيرًا،
وعـدم الظهـور بشـكل مسـتمر ،بحسـب
خطيـب ،الـذي قـال" ،كناشـطني إعالمين
جمدنـا مبناطـق مختلفـة ،حسـب شـعور
كل ناشـط مبسـتوى أمـان املنطقـة ،وهـو
مـؤرش نسـبي طب ًعـا".
أمـا عبيـدة فتحـدث عـن تقليـل ظهـور
الناشـطني يف أماكـن عامـة ،وعـدم
ً
ليلا  ،وإن كان
الخـروج ملناطـق بعيـدة
ً
ليلا فيجـب عليـه
الناشـط خـارج منزلـه
املبيـت يف مـكان وجـوده ،إضافـة إىل
تجنـب املناطـق التـي تنتشر بهـا حـوادث
ا الغتيـا ل .
وكانـت عنـب بلـدي سـلطت الضـوء على
ظاهـرة اللثـام التـي انتشرت يف املنطقـة
بشـكل واسـع خلال األشـهر املاضيـة،
والتي كان األشـخاص امللثمين وراء حاالت
االغتيـال التـي عصفـت باملنطقـة.
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عنب بلدي  -ريف حلب
يشـهد ريـف حلـب الشمايل واق ًعـا
اسـتثامريًا جديـدًا فرضتـه رشكات تركية
بـدأت بالعمـل على تنفيذ مشـاريع يف
مختلـف املجلات ،مبوجـب اتفاقيـات
موقعـة مـع املجالـس املحلية التـي تدير
دعم من
املنطقـة ،والتـي تتلقى بدورهـا ً
الجانـب التريك.
وجـاءت هـذه املرحلـة بعـد خطـوات
وعمليـات تأهيـل متتاليـة نفذتهـا
الحكومـة الرتكيـة يف ريـف حلـب
الشمايل عقـب السـيطرة الكاملـة عليه
مـن قبـل فصائـل "الجيـش الحـر"،
اسـتكامل
ً
لتكـون االسـتثامرات الحاليـة
لهـذا الـدور.
مل تقتصر االسـتثامرات على منطقـة
أو مدينـة دون غريهـا ،بل انسـحبت إىل
مناطق الريف الشمايل والرشقـي ،بينها
مدينـة جرابلس التي تشـهد حال ًيـا تنفيذ
مشروع مـد نظـام اتصـاالت حديث من
قبـل رشكـة " "So Netالخاصـة ،بعـد
توقيـع اتفاقيـة مـع املجلـس املحيل.
ويعتبر املشروع الـذي يجـري تنفيـذه
األول مـن نوعه يف الشمال الخـارج عن
سـيطرة النظـام السـوري ،إذ يعتمد عىل
نظـام األليـاف الضوئيـة ،والـذي يوفـر
اإلنرتنت بجـودة ورسعة عاليـة وخدمات
متنو عة .
إنرتنت ألربع سنوات
بدايـة املشروع كانـت منذ سـتة أشـهر

بتوقيـع مذكـرة تفاهـم بين الرشكـة
الرتكيـة واملجلس املحلي لجرابلس ،عىل
أن يغطي نظـام االتصـاالت كافة مناطق
املدينـة ،ليتـم االنتقـال فيما بعـد إىل
املـدن األخـرى الواقعـة يف منطقة "درع
الفرات".
املديـر التنفيـذي والتقنـي ملشروع
االتصـاالت ،املهندس أميـن حبيب ،قال إن
املرشوع سـيغطي كامل جرابلـس ،والتي
تم تقسـيمها إىل خمسـة أقسـام ،ليسهل
العمل على مد الشـبكات للمنـازل ،ومن
املقـرر أن تتجـاوز كلفـة املشروع ثالثة
ماليين ونصـف دوالر حـال منه.
وأضاف حبيـب ،وهو مهنـدس إلكرتون،
لعنـب بلـدي" ،حال ًيـا تـم اسـتكامل
التمديـدات الرئيسـية لكامـل األقسـام،
ومـن ثـم سـتتفرع عنهـا التفريعـات
الثانويـة وهـي الكابلات الواصلـة
للبلـوكات السـكنية (كل بلـوك يحتـوي
على عـدة أبنيـة)".
الفترة الزمنيـة التي سـيغطيها املرشوع
للمدينـة مـن ثلاث إىل أربـع سـنوات،
وبحسـب حبيـب ،يعتمـد ذلـك على
العـرض والطلـب مـن قبـل األهـايل.
وأوضـح أن املشروع لـه عـدة خدمـات،
بينهـا رفد جرابلـس ببنيـة تحتية ألحدث
أنظمـة االتصاالت املعمول بهـا يف الدول
املتقدمـة ،وهـي أنظمـة االتصـاالت التي
تعتمـد عىل كابلات األليـاف الضوئية أو
ما يعرف بــ "أوبتـك فايرب".
ومـن ميزاتـه أيضً ـا تقديـم خدمـة

تأسسـت رشكـة  "So Netيف أملانيـا ،يف كانون الثاين  ،2012تحت شـعار "زيادة
ترخيص خدمـات اإلنرتنت".
وبحسـب سـجلها التعريفـي عبر املوقع الرسـمي ،وصلـت إىل تركيـا من خالل
الشركاء اإلقليميين ألنشـطة اإلنرتنت " "MSPبهـدف اسـتعامل اإلنرتنت بحرية
مهم يف
وإنشـاء مناطـق اتصـال يف مناطق مختلفـة من العـامل ،ولعبـت دو ًرا
ً
خدمـات اإلنرتنـت الفردية والقطـاع العام.
أعضـاء مجلـس إدارة الرشكـة يف ريـف حلـب هـم نهـاد جنـدي أوغلـو ولطفي
بكمـز وزولفـي كركـوز املديـر العام ضمـن مناطـق "درع الفـرات".

اإلنرتنـت الرسيـع ،والـذي تتجـاوز
رسعتـه أكثر مـن  100ميغـا بـت يف
الثانيـة بشـكل مبـدأي ،كما يسـتطيع
النظـام العمل على رسعـات عالية تصل
إىل  10غيغـا بـت يف الثانيـة.
ويعتمـد أهـايل ريـف حلـب بشـكل
أسـايس حال ًيـا على الشـبكات الرتكيـة
التـي يصـل مداهـا إىل داخـل الحـدود
السـورية ،أبرزهـا "توركسـل"" ،آفيـا"،
"فودافـون" ،والتي تعترب من أساسـيات
التواصـل بين املدنيين داخـل املناطـق
من جهـة ،وللربط مـع باقـي املحافظات
والـدول املجـاورة مـن جهـة أخـرى.
ميزات إضافية
ال توفـر الشـبكات الرتكيـة املذكـورة
سـابقًا جميـع خدمـات اإلنرتنت لسـكان
ريـف حلـب ،وتقتصر امليـزات الخاصة
بهـا على االتصـال وتصفـح اإلنرتنـت،
بينما يقـدم مشروع جرابلـس خدمات
إضافيـة أبرزها الرسعـة العاليـة وتقديم
خدمـة القنـوات الفضائيـة واالتصـال
األريض.
وقال مديـر املرشوع "من امليـزات تقديم
خدمـة الصـوت عبر األليـاف الضوئيـة
أو مـا يعـرف بالهاتـف األريض الثابـت،
وأيضً ـا تقديم خدمـة القنـوات الفضائية
عبر اإلنرتنت".
ومتكـن القامئـون على املشروع حتـى
اليـوم مـن تنفيـذ املرحلـة األوىل منـه
وهـي تفعيـل الشـبكة ،وأشـار حبيـب،
"حال ًيـا لدينـا عـدد مـن املشتركني ال
بـأس بـه ،ونقـوم بتوفير الخدمـة ألي
شـخص ضمـن جرابلـس ،كما تـم رفد
جميـع الدوائـر الخدمية والرسـمية بهذه
الخدمـة كاملجلـس املحلي والنفـوس
والقصر العـديل".
فيما يخـص الباقـات واألسـعار ،أوضح
حبيب أنه متت دراسـتها بشـكل يتناسب
مـع دخل الفـرد ومـدى احتياجاته.
ويف الوقـت الحـايل يوجـد باقتـان
لإلنرتنـت ،األوىل تصل رسعتهـا إىل 16
ميغـا بـت يف الثانيـة بقيمـة  13دوالر
شـهريًا ،على أن يقـوم املشترك بدفـع
قيمـة  70دوالر ملـرة واحـدة تتضمـن
قيمـة املـودم املقـدم مـن قبـل الرشكـة،
إضافـة إىل رسـوم التفعيـل ومتديـد

الكابلات.
وأشـار حبيـب" ،إذا أراد املشترك إنهـاء
االشتراك وإرجـاع املـودم فـإن قيمتـه
املاليـة مرتجعـة ،وهـي  50دوالر".
الباقـة الثانيـة تصـل رسعتهـا إىل 24
ميغـا بـت يف الثانيـة ،ورسـومها 220
دوالر وهـي عبـارة عـن رسـوم مدفوعة
سـلفًا ملـدة سـنة كاملـة ،وعنـد االنتهاء
من السـنة تعود سـعر الباقة شـهريًا إىل
عشر دوالرات يدفعهـا املشترك بشـكل
دوري كل شـهر.
ما هي األلياف الضوئية؟
األليـاف الضوئية أو البرصيـة (Optical
 )Fiberهـي أليـاف شـفافة مرنـة
مصنوعة مـن الزجـاج النقي (السـليكا)
قليلا مـن
ً
أو البالسـتيك ،بقطـر أثخـن
قطـر شـعرة اإلنسـان.
وتسـتخدم يف االتصـاالت الضوئيـة
البرصيـة ،ملـا تتميـز بـه من قـدرة عىل
البـث ملسـافات أبعـد وبأمـواج طوليـة
أعلى (معـدل نقل بيانـات) مـن كابالت
األسلاك التقليديـة.
وتسـتخدم األليـاف عوضً ـا عن األسلاك
املعدنيـة ألن اإلشـارات تسـافر فيهـا
بأقـل قـدر مـن خطـر فقدانهـا ،كما
أن األليـاف محصنـة ضـد التداخلات
اإللكرتومغناطيسـية التـي تعـاين منهـا
األسلاك املعدنيـة بشـكل كبير.
وتعـ ّد االتصـاالت أبـرز اسـتخدامات
األليـاف الضوئيـة ،فهـي وسـيط فعـال
لالتصـاالت البعيدة وشـبكات الحاسـوب
بسـبب مرونتهـا وإمكانيـة تجميعهـا
ككابلات ،وهـي مفيـدة على وجـه
الخصـوص يف اتصـاالت املسـافات
الطويلـة ،ألن الضـوء ينتشر مـن خالل
األليـاف بفقـدان أقـل لإلشـارة مقارنـة
مـع الكابلات الكهربائيـة.
آلية محددة لالستفادة
بحسـب مهنـدس مشروع جرابلـس
مبجـرد وصـول الكبـل الضـويئ إىل
منزل املشترك يسـتطيع فو ًرا االسـتفادة
مـن ثالثـة أمـور ،هـي خدمـة اإلنرتنـت
الرسيـع والهاتـف األريض وخدمـة
القنـوات الفضائيـة عبر اإلنرتنـت.
وقـال إن الرشكـة الحاليـة هـي تركيـة

خاصـة ،تعمـل يف مجـال اإلنرتنـت منذ
حـوايل مثانيـة سـنوات ،وهـي مرخصة
أصـول مـن قبـل الحكومـة الرتكيـة
ً
ومجـازة مـن قبـل هيئـة االتصـاالت
الرتكيـة ،وهـي مرخصـة حال ًيـا لتقديـم
خدمـة اإلنرتنـت ضمـن مناطـق "درع
الفـرات" كاملـة.
وأضـاف حبيـب" ،بدأنـا يف جرابلـس
وسـتكون الخدمـة يف بقيـة املـدن
كالباب واعـزاز وقباسين والراعي ضمن
اتفاقيـات ومذكـرات تفاهم مـع املجالس
املحليـة".
وتضـم الرشكـة الرتكيـة يف كوادرهـا
موظفين سـوريني وأتـراك ،لكـن
الخبراء املرشفني على تنفيـذ املرشوع
أتـراك كـون النظـام حديـث فهـم مـن
األتـراك.
وأشـار حبيـب إىل أنـه "كلام توسـعت
الرشكـة سـتزداد كـوادر السـوريني،
وهـي تعمـل على تأهيـل وتدريـب
الكـوادر السـورية للقيـام باملشروع
مسـتقبل بشـكل كامـل ،كما تقـوم
ً
حال ًيـا بدراسـة إنشـاء شـبكة هاتـف
خليـوي ضمـن مناطـق درع الفـرات".
ومنـذ مطلـع العـام  ،2018دخلـت
ثلاث رشكات خاصـة باسـتثامرات
شمايل حلـب ،كان آخرهـا رشكـة
أوصلـت الكهربـاء إىل مدينـة اعـزاز،
بعـد انقطـاع دام لسـنوات ،ويعتبر
املشروع الذي نفذتـه األكرب مـن نوعه
يف املنطقـة ،اسـتنادًا لحاجـة األهـايل
يف ريـف حلـب للكهربـاء ،إذ يعتمدون
على املولـدات حال ًيـا.
وال ميكـن فصل الواقع االسـتثامري يف
ريـف حلب عـن ملف إعـادة اإلعامر يف
سـوريا ،والـذي تحـاول تركيـا الدخول
فيـه مـن بوابـة املـدن والبلـدات التـي
دمرتهـا املعـارك ضـد تنظيـم "الدولة"
على طـول حدودهـا ،وتسـعى إىل
تثبيـت وجودهـا يف املنطقـة اقتصاديًا
مبشـاريع أعلنـت عنها رسـم ًيا ،وأخرى
بـدأت تنفيذهـا رشكات خاصـة بآليـات
مختلفـة.
وجودهـا يف املنطقـة اقتصاديًـا
مبشـاريع أعلنـت عنها رسـم ًيا ،وأخرى
بـدأت تنفيذهـا رشكات خاصـة بآليـات
مختلفـة .
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حملة قادتها نساء في السويداء

ً 16
يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
من فعاليات حملة "ً 16
يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" في السويداء 10 -كانون األول ( 2018صفحة جمعية تنظيم األسرة في فيس بوك)

عنب بلدي  -السويداء
متواصلا ،أطلـق
ً
على مـدى  16يو ًمـا
ناشـطو مجتمـع مـدين يف محافظـة
السـويداء حملـة مدنيـة حملـت مفاهيم
توعويـة وتثقيفيـة حـول "مكافحـة
العنـف ضد املـرأة" ،تلـك املناسـبة التي
يحييهـا العـامل أجمـع يف كل عـام.
الحملـة ،التـي انتهت يف  10مـن كانون
األول الحـايل ،رعتهـا جمعيـة "تنظيـم
األرسة السـورية" يف مناطـق عدة داخل
املحافظـة ،وتضمنـت فعاليات وأنشـطة
وحـوارات هدفهـا تغيير املفاهيـم
السـائدة والتـي تعتبر أن العنـف ضـد
املـرأة يقترص على أمرين ،هما الرضب
واالغتصـاب ،بحسـب مـا قـال أحـد
منظمـي الحملـة لعنـب بلـدي.
الناشـط ،الـذي فضـل عـدم الكشـف
عـن اسـمه ،أشـار لعنـب بلـدي إىل أن
حملـة " 16يو ًمـا ملناهضـة العنـف ضد
املـرأة" حاولـت الرتكيـز على املفاهيـم
يرا إىل أن العديـد من
قبـل أي يشء ،مش ً
املامرسـات "املجحفـة" بحـق املـرأة ال
تندرج ضمـن مفهوم "العنـف" بل تعترب
مامرسـات طبيعيـة ،على حـد تعبريه.
وأضـاف أن الحملـة ركـزت على أنـواع
أخـرى مـن العنـف ،مبـا فيهـا اإلجحاف
فضلا عن
ً
بحـق املـرأة يف سـوق العمل،
يرا إىل
مش
االعتـداء والتحـرش اللفظـي،
ً
أن الحملـة أثبتـت وعـي نسـاء السـويداء
وقدرتهـن على الخـوض يف تفاصيـل
ونقاشـات "مل تعهدهـا األجيال السـابقة
من قبـل".
"هـذا بحـد ذاتـه يدعـو لألمل بـأن نصل
يو ًما مـا إىل أحالمنـا باملواطنـة والتعامل
مـع الجنسين على أسـاس كفاءتهـم ال
جنسـهم ،والتوقـف عـن اعتبـار العـار
والوصمـة مرتبطين فقط باملـرأة" ،يقول
الناشط.

إحـدى املسـتفيدات من حملـة " 16يو ًما
ملناهضـة العنـف ضـد املـرأة" ،تقـول
لعنـب بلـدي إن تنظيـم حملات مامثلة
أمـر بغايـة األهميـة يف الفترة الحالية،
وأضافـت أن أهم رسـالة ميكـن أن تصل
مـن هذه الحملات هي تحذيـر املرأة من
الوقـوع يف "فـخ املطالبـة بحقوقها".
واعتبرت أن الحملـة ،التـي شـارك فيها
عـدد مـن نسـاء ورجـال السـويداء،
اسـتطاعت إيصـال الرسـالة املطلوبـة،
وهـي "إقنـاع املـرأة بأنهـا تسـتطيع
املطالبـة بحقوقهـا يف جميـع املجاالت،
مثلهـا مثـل الرجـل".
"العالم برتقالي" ..حملة على
مستوى العالم
منـذ عـام  ،1993يحيـي العـامل يف 25
مـن ترشيـن الثاين مـن كل عـام "اليوم
العاملـي للقضـاء على العنـف ضـد
املـرأة" ،عبر تنظيـم حمالت بـدأت عام
 2009بعنـوان “اتحـدوا إلنهـاء العنـف
ضد املـرأة".
لكـن منظمة األمـم املتحـدة ،التي ترشف
عىل املناسـبة ،اختـارت اللـون الربتقايل
يف حمالتهـا لهـذا العام ،مطلقة شـعار
"العـامل برتقايل ..اسـمعني كذلك".
وتـم تشـجيع املشـاركني يف الحملة يف
جميـع أنحـاء العـامل على ارتداء ملسـة
برتقاليـة ،إذ يرمـز اللـون الربتقايل إىل
مسـتقبل "أكثر إرشاقًـا" وعـامل خـا ٍل
مـن العنـف ضـد النسـاء والفتيـات،
بحسـب شـعار الحملـة.
وبحسـب إحصائيـات األمـم املتحـدة،
فـإن  52%مـن النسـاء املتزوجـات أو
املرتبطـات يتخـذن بحريـة قراراتهـن
بشـأن العالقـات الجنسـية ،واسـتخدام
وسـائل منع الحمـل والرعايـة الصحية.
وأضافـت أن مـا يقـارب  750مليـون
امـرأة وفتـاة حـول العـامل تزوجـن قبل

بلوغهـن سـن الــ  ،18يف حني خضعت
 200مليـون امـرأة وفتـاة لتشـويه
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث (ختـان
اإلنـاث).
وقُتلـت واحـدة مـن كل اثنتين مـن
النسـاء اللايت قُتلـن يف جميـع أنحـاء
العـامل على أيـدي أزواجهـن أو أرسهن
يف عـام  ،2012بينما قتـل واحـد فقط

رجلا يف ظـروف مامثلة.
ً
مـن بني 20
كما أن  71%مـن جميـع ضحايـا
اإلتجـار بالبشر يف العـامل هـم مـن
النسـاء والفتيـات ،وثلاث مـن أصـل
أربـع مـن هـؤالء النسـاء والفتيـات
يتعرضن لالسـتغالل الجنيس ،بحسـب
اإلحصائيـات ذاتهـا.
وكان إعلان "القضـاء على العنـف

ضـد املـرأة" صـدر عـام  ،1993عـن
الجمعيـة العامـة لألمم املتحـدة ،والتي
ع ّرفـت العنـف ضـد املـرأة على أنـه
“أي فعـل عنيـف تدفـع إليـه عصبيـة
الجنـس ،ويرتتـب عليـه أو يرجـح أن
يرتتـب عليـه أذى أو معانـاة للمـرأة
سـواء مـن الناحيـة الجسمانية أو
الجنسـية أو النفسـية".

األتارب..
رمم منزلك مقابل إيواء عائلة مهجرة لعام مجاناً
عنب بلدي  -ريف حلب
أطلـق املجلـس املحلي ملدينـة األتارب غـريب حلب
مرشو ًعـا تنمويًـا لتأهيـل املنازل يف املنطقة ،سـع ًيا
إليـواء عـدد مـن عائلات النازحني بشـكل مجاين.
ويتضمـن املشروع الـذي أعلـن عنـه املجلـس
بالتعـاون مع منظمـة "دارنا" ،األربعـاء  12كانون
األول ،ترميـم نحـو  50منـزلً يف املنطقـة ،بكلفـة
وسـطية تقـدر بــ  650دوال ًرا للمنـزل الواحد كحد
أ قىص .
الهـدف مـن املشروع إسـكان بعـض عائلات
النازحين ،يف ظل الظـروف الصعبة التـي يعانون
منهـا يف املنطقـة ،حيـث يعيشـون يف مخيمات
إيـواء أو يف منـازل بإيجـارات تفـوق طاقتهـم.
وطـرح املجلـس قامئـة رشوط للمسـتفيدين مـن
املشروع ،تحتـم على صاحـب البيت املسـتفيد من
الرتميـم إيـواء عائلـة نازحـة يف منزلـه ،ملـدة عام
كامـل تبـدأ بتاريـخ االنتهـاء مـن أعمال الرتميـم،
وفقًـا ملديـر مكتب الخدمـات يف املجلـس ،املهندس
محمـد عبـد الخالق.
وأوضـح عبـد الخالـق لعنـب بلـدي أن منظمـة

"دارنـا" سترمم املنـزل ضمـن عقـد رسـمي بين
برا أن املشروع فرصـة لتخفيـف
الطرفين ،معت ً
العـبء عـن النازحين املسـتأجرين ملنـازل فـوق
طاقتهـم ،وفرصـة للراغبين منهـم بالخـروج مـن
مراكـز اإليـواء إىل منـازل مسـتقلة.
ويسـتثنى مـن التسـجيل مـن اسـتفاد سـابقًا مـن
مشـاريع ترميم سـابقة ،حتى يفسـح املجـال لغريه
مـن ترميم منزلـه ،بحسـب املجلـس املحيل.
وتضـم مدينـة األتـارب حـوايل  17ألـف نـازح
يعيشـون يف مراكـز إيـواء الصناعـة ومعمـل
السـجاد ،ويف بعـض التجمعـات الصغيرة على
شـكل مخيمات عشـوائية ،إىل جانـب عـدد آخـر
منهـم يسـكنون يف منـازل مسـتأجرة.
جـا وترحي ًبـا بني السـكان الذين
والقـت الفكرة روا ً
أقبلـوا عىل التسـجيل فـور اإلعالن عن املشروع ،إذ
يجـدون بذلـك فرصـة لرتميـم منازلهم مـن ناحية،
وألنـه يقـدم خدمـة للأرس النازحـة مـن ناحيـة
أخرى.
ويأمـل املجلـس بتوسـيع رقعـة املشروع حتـى
يشـمل أعـدادًا أكبر تخفف مـن معانـاة النازحني،
واملضي برتميـم املنـازل يف املدينـة.
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محاسبة السعودية

محمد رشدي شربجي
مـن ناحية الجوهر وبغض النظر عن
البهرجـات اإلعالمية التي جعلت منه رجل
دميقراطية وليربالية وسلام ،ال يختلف أوباما
يف سياسـته الخارجية عن خليفته ترامب،
كالهما يرى أن عىل حلفاء الواليات املتحدة
(حلفاء هي كلمة دبلوماسـية كبديل عن
أتبـاع) أن يدفعوا املزيد من األموال مقابل
تكفـل الواليات املتحدة بحاميتهم.
ينطبـق هذا الكالم عىل األوروبيني الذين ما

فتئت اإلدارات األمريكيـة املتعاقبة تطالبهم
برصف  2%مـن ناتجهم القومي عىل الدفاع،
كام ينطبق عىل الرشق األوسـط املنطقة
األكرث تأثـ ًرا باحتكاكات القوى العظمى
وتدافعها عىل املستوى األعىل.
الفـرق بني الرجلني هو يف الطريقة أن ما
يقولـه أوباما يف الرس يقوله ترامب يف
العلن ،وهذا فارق الشـعبويني عن غريهم
بشـكل عام ،ولذلك هم أقرب للناس وهذا
نقاش آخر.
هنـاك هوس عاملي اليوم بالحرب عىل
اإلرهـاب ،اإلرهاب الذي يجب عىل كل رئيس
معدوم الشـعبية أو آيل للسقوط أن يشكره،
ومنذ هجامت أيلول  ،2001استطاعت
الواليـات املتحدة أن تفرض أجندتها يف الحرب
عىل اإلرهـاب عىل العامل حتى باتت أجندة كل
دولة عىل حدة.
و"اإلرهـاب" املقصود عامل ًيا هو الذي يقتل
مواطنين غربيني فقط ،أما بقية أنواع
اإلرهـاب فلها تصنيفات أخرى وال داعي
لتحالفات دولية لحربها.
وليس غري ًبا ،والحالة هذه ،أن تكال الشـتائم

للمملكـة من كل حدب وصوب ،ليس ألنها
دبرت انقالبًا عسـكريًا قتل اآلالف يف مرص،
ودمـر أحالم أمة كاملة يف االنعتاق ،ودفع
مئات آالف الشـباب نحو التطرف ،ال طب ًعا،
فهذا ما يشـكر السعوديون عليه عىل ما
يبدو ،وإمنا ألنها مصدر العقيدة السـلفية
ومصدر أموالها.
هناك توجـه عاملي بدأ مع أوباما يتلخص
يف تحميل السـعودية مسؤولية الخراب
يف املنطقـة ،فقانون "العدالة ضد رعاة
اإلرهاب" ،املسـمى إعالم ًيا قانون محاكمة
السـعودية أُقر يف عهد أوباما ،وبالرغم مام
قيل عـن معارضة إدارة أوباما للقانون ،إال أنه
أقـر بتوافق الحزبني يف النهاية .ومرة أخرى
اسـتهدف مجلس الشيوخ السعودية األسبوع
املايض بسبب مقتل الخاشقجي.
وتحميل السـعودية مسؤولية الخراب صحيح
ولكنها تتحمل جز ًءا من املسـؤولية وليس
كاملها ،ومـن يتابع اإلعالم العاملي اليوم يرى
آالف االنتقادات للسـعودية (مرة أخرى ليس
بسـبب دورها يف مرص) بل ألدوارها يف
أماكـن أخرى ،خاصة يف اليمن الذي تحول

إىل مسـتنقع فشل آخر تغوص فيه أقدام
اململكـة ،والعجيب أن الذين ينتقدون حرب
اليمـن الذي تخرج منه كل يوم صواريخ
باليسـتية باتجاه اململكة هم أنفسهم الذين
جاؤونـا من وراء املحيطات ألن داعش يهدد
"أمنهم القومي".
ومقابل هذه الحملة عىل السـعودية يسود
يف اإلعالم الصمت إزاء الدور اإليراين يف
املنطقـة ،ومن الطريف أن األوروبيني الذين
يريدون معاقبة السـعودية لقتلها جامل
خاشـقجي ،هم أنفسهم يقفون بحزم ضد
العقوبـات األمريكية عىل إيران التي هجرت
شـعوبًا بأكملها وقتلت مئات اآلالف ،منهم
عدة آالف مـن الصحفيني بطبيعة الحال.
ال يجـب أن يفهم من كالمي أنني مؤيد
للسـعودية بأي شكل من األشكال ،وما
زلت أعتقد أنها "أحد" السـيئني يف املنطقة
و"أغباهـم" بطبيعة الحال ،ولكن يجب
التأكيد أن هذه الحملة عىل السـعودية ال
عالقة لها بحقوق اإلنسـان ،وأن الشيطنة
تخفـي دامئًا ما وراءها ،رأينا ذلك مع مريس
ثم مع أردوغان واليوم مع السـعودية.

ماكرون ..وأخوه الذي شلح البيجاما

إبراهيم العلوش
ألقـى الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون
خطا بًـا أمام شـعبه بتاريخ االثنني  10من
كانون األول  ،2018وخاطـب متظاهري
السترات الصفراء ،بأنـه ارتكب بعض
األخطـاء ،وأن الرتا جـع املعييش يحتاج إىل
علاج جامعي ،وألغـى العديد من الرضائب
ً
بـدل من أن يصفهـم بالجراثيم
عـن الفقراء،
كام فعل بشـار األسـد يف بداية التظاهرات
ا لسور ية .
وهو مل يهـدد املتظاهريـن بالعفو عن
املجرمين الجنائيني مقابـل تعهدهم
بالتعاون مع ميليشـيات الشـبيحة ،وال
بإطلاق عقارب املتطرفني اإلسلاميني
الذين كان قـد جمعهم من أجل أن يرسـلهم
إىل العـراق ،ملسـاعدة إيران يف تدمري ما
تبقـى من هذا البلـد العريب املجاور.
ومل ينشر دعايات كاذبـة مثلام انترشت
دعاية األمـن واألمان يف ظل أجهزة
املخابـرات مثل "أختي كانت ترجع السـاعة
ثالثـة بالليل" ،أو نشر تهديدات ضد
املتظاهرين مثل "ماهر األسـد يهدد بشـلح
البيجاما!" ،وطب ًعا شـلح ماهر األسـد
البيجامـا فيام بعـد لإليرانيني وللروس،
وال يـزال عار يًا أمامهم ،وقد سـلم الحرس
الجمهـوري والفرقة الرابعـة لهم ،نكاية
بهذا الشـعب (الخائن)!
خاطـب الرئيس الفرنسي املتظاهرين
بـكل احرتام ،ودعاهم لإلسـهام بتغيري
القوانني التـي تضايقهـم ،وتعهد االلتزام
بـروح الدسـتور الفرنيس الذي أقرته
مبادئ الثورة الفرنسـية ،والذي يشـدد
على حرية املواطن وعلى كرامته .يف حني
عب عن احتقاره للناس،
أن بشـار األسـد ّ
وحتى للدسـتور الـذي كتبه أبوه منذ

اليـوم األول لوراثته الحكـم مع فريق قادة
أجهـزة املخابرات .دعا إىل كتابة دسـتور
جديد على مزا جه الخاص وأعطى لنفسـه
صالحيـات تحوله إىل نصف إله ،وتسـمح
لـه حتـى بخيانة البلاد وأهلها ،وهو وفقًا
لهذا الدسـتور املسـمى دستور عام 2012
ال يحاسـب عىل جرائـم التعذيب التي أمر
بهـا ،وال عىل تدمري البلاد ،وال عىل تهجري
نصف شـعبها ،وال عىل تسـليمها عرب
اتفاقيات اسـتعامرية طويلة األمد لروسـيا
وإليران ،فالبلاد بنظره ،وبنظر شـبيحته،
هي مجرد مزرعة آلل األسـد!
ترا جـع الرئيـس الفرنيس عن رضيبة
البرتول التي ترفع سـعر املـازوت والبنزين
حوايل  ،15%يف حين مل يرتا جع النظام
السـوري الذي رفع سـعر املازوت من ست
ليرات إىل  25لرية قبل عام  ،2011ورضب
املحاصيـل التي تعتمد على الري مبضخات
اآلبار االرتوازيـة .وكذلك رضب الجفاف
منطقـة الجزيرة السـورية ،وأفقر أهلها
وحولهـم إىل سـكان مخيامت يف ضواحي
املـدن الكربى ،بعدمـا كانوا مزارعني
مواش  ،ومل يأبه النظام مبأسـاة
ٍ
ومريب
هـؤالء الناس الذين انهـارت أعاملهم ،فمن
الحسـكة ،ودير الـزور ،والرقة ،نزح أكرث
من مليون إنسـان إىل مدن وأرياف دمشـق
وحلـب والالذقية ودرعا.
وتواىل االنهيـار يف القرى والبلدات
الريفيـة السـورية ،يف نفس الوقت الذي
يتضخـم فيه حجم الشركات العقارية،
واملرصفية ،والتجاريـة ،والخدمية،
آلل مخلـوف وزبانيتهم الذيـن يعملون
جمي ًعـا لخدمة عائلة األسـد ،ومزرعتها
الجمهوريـة املخابراتية.
ففي كل يوم بعد اسـتيالء بشـار
األسـد عىل الحكـم ،كانـت التلفزيونات
والصحـف تعلن عن والدة مسـخ تجاري،
أو بنكي ،أو رشكة قابضة تسـتويل
عىل جـزء آخر مـن اقتصاد البالد،
وتتالعـب باألنظمـة والقوانني ،ابتدا ًء
من رشكة "سيرياتل" التي اسـتولت عىل
شـبكة الخلـوي يف سـوريا حتى اليوم،
وباملشـاركة مع الشركات التـي تتبع أيضً ا
ً
وصول
ألطـراف أخرى من عائلة األسـد،
إىل رشكات وبنـوك الشـام القابضة عىل
املـال العام ،وعلى العقارات يف داخل
املـدن وخارجها مثـل مرشوع "حلم

حمص" ،وعىل األسـواق ،مثل سوق
شـارع األمني بدمشـق ،وتخنق املواطن
السـوري بال رحمة ،فقـد تحولت البالد من
نظام االعتقال الذي أسسـه األسـد األب يف
الثامنينيـات ،إىل نظـام الخنق االقتصادي
واإلفلاس والتجويع ،مع رفع عصا
املخابرات فـوق رؤوس الجميع ،ومنذ أن
تعاظمت سـطوة هذه الرشكات املمسوخة،
عادت السـطوة األمنية ،والتهديد بها،
وخاصة بعد عـام  ،2005وكانت نذرها قد
بدأت منذ اعرتاض النائب رياض سـيف عىل
استيالء "سيرياتل" عىل قطاع االتصاالت
الخلوية السـورية ،حيث تـم اغتيال ابنه
وإفالس رشكتـه واعتقاله فيام بعد.
طب ًعـا حتى اليـوم مل يعرتف الرئيس
(الرمز) بهـذه التجاوزات عىل األموال
العامـة ،بل عززهـا بالقانون "رقم ،"10
الذي يسـتويل عىل أمـوال املهجرين
السـوريني ،وعقاراتهم ،ويسـلمها
للشركات العقارية اإليرانية والروسـية
التـي تدّ عي إعادة إعامر سـوريا التي
خربوهـا بأسـلحتهم ،ومبيليشـياتهم
الطائفيـة ،ومـا التعديلات التي أ جريت
على هذا القانـون إال تعديالت شـكلية
ال تلغـي آثاره التي تشـبه آثـار القانون

اإلرسائييل الشـهري يف االسـتيالء عىل
أملاك الغائبني.
إعالم النظـام وشـبيحته يتعاملون مع
األحـداث التي تجري يف فرنسـا بفوقية،
ويتباهـون بالدمـار الذي ألحقوه يف
البالد إلسـكات صوت الشـعب السوري،
يف حني يسـخرون مـن الرئيس الفرنيس
الذي يعتـذر عن أخطائه ،ويعـد باملزيد من
الحلول النا جعة لرفع مسـتوى املعيشـة
للفرنسـيني ،وهو مل يسـتنجد بأخيه ليشـلح
البيجامـا ،ومل ينشر متاثيل أبيـه الذهبية
وسـط الخراب املحيـط بها يف دير الزور،
ويف حامة ،ويف حمـص ،وغريها من املدن
السورية املدمرة.
يتحـدث إعالم النظـام ،وكأنه إعالم
سـويرسي ،أو سـويدي ،وال يخجل من
كل هـذه الجرائم التـي ارتكبهـا النظام
وشـبيحته ،ويتنـاىس أنني ربـع مليون
معتقل يف السـجون السـورية ،ورفع
أعالم إ يران وروسـيا وتسـليم ثروات
الفوسـفات والبترول واملوانئ يف
اتفاقيـات تطول نصـف قرن ،وترهن
مو جودات الشـعب السـوري لهاتني
الدولتين اللتني اسـتثمرتا يف بقاء األسـد
ويف تدمري سـوريا!
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مـع اشـتداد الحصـار على الغوطـة الرشقيـة
عـام  ،2015واجه أحمد سـعيد ،وهـو أحد أبناء
مدينـة حمورية يف الغوطـة الرشقية ،صعوبات
يف تأمين متطلبـات الحيـاة األساسـية لعائلته
املؤلفة من سـبعة أشـخاص ،بحسـب مـا أكدت
زوجتـه هنـادي لعنـب بلدي.
أحمـد الـذي كان يعمـل معامريًـا قبـل انـدالع
عملا يعيـل بـه أرستـه خالل
ً
الثـورة ،مل يجـد
الحصـار ،بينما كان وضعـه الصحـي يرتاجـع
إىل أن أصيـب بجلطـة دماغيـة خلال العـام
ذاتـه ،أدت إىل وفاتـه.
انضمت هنادي (اسـم مسـتعار) بوفـاة زوجها
إىل قامئـة مـن  4398سـيدة أرملـة يف الغوطة
الرشقيـة ،بحسـب أرقام "املكتـب اإلغايث املوحد

يف الغوطـة الرشقيـة" ،بينما أصبحـت بناتهـا
الخمـس وطفلهـا الرضيع يف عـداد األيتام.
لكـن العائلـة وجدت مـن يخفـف معاناتهـا ،إذ
تشير هنـادي إىل أن منظمـة معنيـة بكفالـة
األطفـال األيتـام كانـت تقـدم لـكل طفـل مـن
أطفالهـا مبلـغ  25ألـف ليرة سـورية شـهريًا
فضل عن تأمين التجهيزات
ً
(نحـو  50دوال ًرا)،
املدرسـية واملـواد الغذائيـة الرضوريـة للحيـاة
ا ليو مية .
مـع بدايـة حملـة قـوات األسـد على الغوطـة
الرشقيـة ،يف  18مـن شـباط املـايض ،خرجت
هنـادي مـع أطفالهـا مـن املعبر اآلمـن الـذي
افتتحتـه روسـيا بالقـرب من منطقتهـا ،يف 15
مـن آذار املـايض ،وبقيـت يف مركـز لإليـواء

بالقـرب مـن عـدرا رشق الغوطـة نحـو شـهر
قبـل أن تخرج للسـكن لدى أقاربها يف دمشـق.
وبحسـب تعبريهـا ،مل تتمكـن من تحمـل أعباء
املعيشـة يف العاصمـة بسـبب غلاء األسـعار،
وتشـارك السـكن مـع أكثر مـن عائلة ،وسـط
انعـدام مصـادر الدخـل بعـد توقـف دعـم
املنظمـة التـي كانـت تكفـل أطفالهـا.
تحت ذلـك الضغط ،عـادت هنـادي إىل مدينتها
واضطـرت السـتئجار منـزل بالقرب مـن حيها،
معتمـدة يف دفـع إيجـاره عىل املسـاعدات التي
يقدمهـا بعـض أقاربهـا املغرتبني.
تقـول هنـادي لعنـب بلـدي إن "املسـاعدات
التـي كانـت تقـدم لها قبـل التسـوية ،ال يقدم
أقـل مـن ربعهـا يف الوقـت الحايل".

وتتشـارك فاطمـة املأسـاة ذاتهـا مـع " 80%من
مواطنـي الغوطـة الذيـن كانـوا يعتمـدون على
مسـاعدات املنظامت" ،بحسب مسـؤول يف إحدى
املنظمات اإلنسـانية ،التي كانت فاعلة سـابقًا يف
الغوطـة (رفض نرش اسـمه ألسـباب أمنية).
كما تتشـابه حالـة أهـايل الغوطة إىل حـد كبري
مع معانـاة السـوريني يف املناطـق التي خضعت
لتسـويات أفضـت إىل خـروج فصائـل املعارضة
وسـيطرة النظام خلال العـام الحايل.
يرصـد هـذا التحقيـق أثـر تراجـع عمـل
املنظمات اإلغاثيـة والخدميـة إثـر سـيطرة
النظـام على عـدد مـن املناطـق السـورية،
ويسـلط الضـوء على معانـاة من نـوع جديد
يواجههـا آالف السـوريني.
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الغوطة الشرقية..

نكسة خدمية

تنه سيطرة قوات النظام على الغوطة الشرقية مطلع العام
لم ِ
الحالي معاناة األهالي الذين كانوا يعيشون في ظل حصار خانق ،بل
تفاقمت هذه المعاناة على مستويات عدة بالنسبة لمن لم يغادروا
مناطقهم إلى الشمال بموجب اتفاق التسوية.

ن

ع

خلال فرتة سـيطرة فصائـل املعارضة
على املنطقـة بين عامـي  2012و
 2017زادت احتياجـات األهـايل مـع
ازديـاد عـدد املصابين والضحايـا،
وكانـت املنظمات املحليـة واملنظامت
الوكيلـة للمنظمات العامليـة الدوليـة
تعمـل على سـد ذلـك العجـز الـذي
سـببه ارتفـاع معـدالت البطالـة مـع
غيـاب الكثري مـن املهن عـن الواجهة،
باإلضافـة النخفـاض القـدرة الرشائية
لـدى الفرد.
لكـن مـا كانـت تسـده تلـك املنظامت
قبـل اتفـاق التسـوية ،مل يعـوض
النظـام إال جـز ًءا يسيرًا منـه منـذ
سـيطرته على املنطقـة.
وفـق إحصائيـة "هيئـة تنسـيق العمل
اإلغـايث" التـي شـكلتها مجموعـة من
املنظامت واملؤسسـات املعنيـة باإلغاثة
اإلنسانية إلحصاء سـكان الغوطة قبيل
الحملـة العسـكرية األخيرة ،بلـغ عدد
سـكان املنطقـة نحـو  325ألف نسـمة
خلال سـيطرة فصائـل املعارضة.
عقـب التسـوية ،خـرج مـن املعابـر

عمليات
"إنسانية"

روسية..

إناء ينضح

بما فيه

اآلمنـة التـي افتتحهـا النظـام
السـوري نحـو مناطـق سـيطرته
برعايـة روسـيا نحـو  144ألـف
مـدين ،وفـق أرقـام وزارة الدفـاع
الروسـية ،بينما خـرج إىل الشمال
السـوري مبوجـب االتفـاق نحـو 65
ألـف شـخص ،وفـق تقديـرات فريـق
"منسـقي االسـتجابة يف الشمال
السـوري".
معظـم الذيـن خرجـوا عبر املعابـر
اآلمنـة عـادوا إىل الغوطـة خلال
األشـهر املاضيـة ،بينما عملـت
حكومـة النظام على تأهيـل املناطق
التـي سـيطرت عليهـا قبـل الحملـة،
كالقطـاع الجنـويب مـن الغوطـة
واملـرج واملليحـة ،وحينهـا استشـعر
األهـايل العائـدون فجـوة على
مسـتويات عـدة.
قبيـل حملـة النظـام وصـل عـدد
املصابين بإعاقات دامئة إثـر الحرب،
الذيـن حصلوا عىل املسـاعدات نتيجة
وضعهـم الصحـي ،إىل  5258مصابًا،
وفـق "املكتـب اإلغـايث املوحـد يف

الغوطـة الرشقيـة" ،بينما بلـغ عدد
اإلصابـات التي سـببت إعاقـة مؤقتة
نحـو  4419إصابـة ،عـدا عـن حاالت
سـوء التغذيـة والرعايـة اليوميـة
للمـرىض الذيـن كانـت تقـدم لهـم
خدمـات طبيـة ودوائيـة مجانيـة يف
املركـز واملشـايف املختصـة.
لكـن القطـاع الطبـي يف الغوطـة
يعـاين اليـوم مـن تدهـور كبير،
وسـط غيـاب تـام لوجود مستشـفى
مخـدّ م ،إذ أُغلقت جميع املستشـفيات
واملراكـز الطبيـة لترضرهـا مـن
القصـف ،ومل ي ِعـد النظـام ترميمهـا،
مـا يضطـر األهـايل إىل الذهـاب
ملدينـة دمشـق لتلقـي العلاج الالزم،
مواجهين صعوبـات وتضييقًـا أمن ًيا.
وبحسـب موظفـة سـابقة يف مجـال
اإلغاثـة ضمـن بلـدة كفربطنـا يف
الغوطـة الرشقيـة (رفضـت نشر
اسـمها ملخـاوف أمنية) ،فـإن منظمة
"الهلال األحمـر السـوري" تُدخـل
عيـادات متنقلـة إىل مـدن وبلـدات
الغوطـة بين الحين واآلخـر" ،إال أنها

تـر ّوج روسـيا باسـتمرار لعمليـات
"إنسـانية" على األرايض السـورية،
بـإرشاف هيئـة األركان العامـة للقـوات
املسـلحة ،التي تقوم بتوزيع املسـاعدات
والسـلل الغذائيـة على الفئـات "األشـد
ضعفًـا" يف مناطـق سـيطرة النظـام
السـوري.
إذ أعلنـت األركان العامـة ،يف كانـون
الثـاين  ،2016عـن بـدء عملياتهـا
"اإلنسـانية" يف سـوريا ،بحجـة أن
املنظمات غير الحكوميـة الدوليـة
توزع املسـاعدات يف املناطـق الخاضعة
لسـيطرة املعارضـة فقط ،ما يـؤدي إىل
وقوعهـا بأيـدي "متطرفين" ،بحسـب
الروايـة الروسـية.
وتشير إحصائيـات وزارة الدفـاع
الروسـية ،عرب موقعها الرسـمي ،إىل أن
موسـكو نفـذت أكثر مـن  2000عملية
"إنسـانية" يف سـوريا خالل السـنوات
الثلاث املاضيـة ،وبلـغ وزن املسـاعدات

العينيـة نحـو  3166ط ًنـا.
وأضافـت أنهـا متكنـت ،حتـى  13مـن
كانـون األول الحـايل ،مـن ترميـم وبناء
 30ألـف منـزل و 712مدرسـة و118
مركـ ًزا طب ًيـا وإصلاح  935طريقًـا.
لكـن اإلحصائيـات السـابقة قـد تفتقد
للمصداقيـة ،خاصـة أنهـا صـادرة عن
جهـة واحـدة متثـل صـوت النظـام
السـوري فقـط ،وتُنفّـذ غال ًبـا يف
مناطـق ال ميكـن للمنظمات الدوليـة
دخولهـا واإلرشاف عليهـا.
وبحسـب موقع وزارة الدفاع الروسـية
فـإن العمليـات الروسـية تُغطـي
املناطـق التي اسـتعاد النظام السـوري
السـيطرة عليهـا مـن املعارضـة ،لكنها
تبقـى عاجـزة مبفردهـا عـن تغطيـة
االحتياجـات اإلنسـانية الالزمـة يف
تلـك املناطـق املنكوبـة ،والتـي تحتـاج
إىل منظومـة عمـل إغاثيـة دوليـة
وشـاملة.

ال تكفـي لتغطية االحتياجـات الطبية،
ً
فضلا عـن أنهـا تقـدم خدمـات أولية
فقـط".
القطـاع التعليمـي أيضً ـا ليـس بحال
أفضـل اليـوم باملقارنة مـع مرحلة ما
قبـل التسـوية ،فبحسـب إحصائية لـ
"املكتـب اإلغـايث املوحـد يف الغوطة
الرشقيـة" ،صـادرة يف ترشين األول
مـن عـام  ،2017أي خلال سـيطرة
فصائـل املعارضـة ،فـإن عـدد طالب
الغوطـة الرشقيـة بلـغ  52ألـف
طالـب ،تتراوح أعامرهـم مـا بين 7
و 18عا ًمـا ،كانـت تعنى بهـم مديرية
التعليـم بالغوطـة الرشقيـة وبعـض
املنظمات املعنيـة بالتعليـم.
بينما تعاين الغوطـة حال ًيا من سـوء
الخدمـات التعليمية ،بحسـب املوظفة
يف مجـال اإلغاثـة ،التـي أكـدت أن
معظـم املـدارس يف الغوطـة الرشقية
تضررت خلال العمليـة العسـكرية
األخيرة للنظـام السـوري ،وتشـهد
نقصـا يف الكـوادر والكتـب
اليـوم
ً
ً
فضلا عـن عـدم توفـر
املدرسـية،

امليـاه والكهربـاء واألبـواب والنوافـذ
واملحروقـات فيهـا.
وتشير منظمـة األمـم املتحـدة
للطفولـة ،يف تقريرهـا األخير ،إىل
أن  20مدرسـة فقـط تعمـل يف مـدن
وبلـدات الغوطـة الرشقيـة ،وهـي
مكتظة بالطلاب رغم سـوء الخدمات
املتوفـرة فيهـا.
وال يبـدو القطـاع اإلغـايث أفضـل
ً
حـال باملقارنـة مـع القطاعين
التعليمي والطبي ،فبحسـب مسـؤول
يف إحدى املنظمات اإلنسـانية ،التي
كانـت فاعلـة سـابقًا يف الغوطـة
(رفـض نرش اسـمه ألسـباب أمنية)،
فـإن النظـام ال يغطـي سـوى 25%
مـن االحتياجـات يف املنطقـة حال ًيا.
وبلـغ عدد األرس الفقيرة يف املنطقة
والتـي كانـت تتلقـى املسـاعدات قبل
التسـوية نحـو  7810أرسة موزعـة
على  4240للمسـتقرين و3570
للمهجرين مـن بلداتهـم ومناطقهم،
بحسـب "املكتـب اإلغـايث املوحد يف
الغوطـة الرشقيـة".

خريطة توضح عدد المهجرين ً
قسرا في داخل سوريا (تعديل عنب بلدي)

عنب بلدي  -السنة السابعة  -ملف خاص
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درعا ..نقص في المعونات
و"نقلة" في القطاعين الطبي والتعليمي
يعلن "الهالل األحمر السـوري" ،منذ سـيطرة النظام
على محافظة درعـا يف آب املايض ،عـن قوافل إغاثية
تدخل إىل مناطق مختلفة داخـل املحافظة ،واقترصت
تلـك القوافـل عىل توزيـع سـلل غذائية فقـط ،بدعم
مـن برنامج األغذية العاملـي (.)WFP
ووفـق مـا رصدت عنـب بلدي على موقـع "الهالل
األحمـر" الرسـمي ،بلـغ عـدد املـرات التـي دخلـت
فيهـا القوافـل نحـو  11مـرة فقـط ،شـملت بلدات
وقـرى حوض الريمـوك والريفني الرشقـي والغريب
لدرعـا ،ما يعنـي غياب املعونـات اإلغاثيـة عن بقية
املناطـق ،وحضورهـا ملـرة واحـدة أو اثنتين يف
املناطـق التـي وصلتهـا القوافـل مؤخ ًرا.
وأفاد مراسـل عنـب بلدي يف درعـا أن "الهالل األحمر
السـوري" مل يسـتطع سـد الثغرات التي خلفها غياب
يرا إىل أن املعونات
املنظمات قبـل "التسـوية" ،مش ً
كانـت تدخـل بشـكل دوري مـن األرايض األردنيـة
عبر معرب تل شـهاب ومعبر نصيب اإلنسـاين (غري
الجمـريك) ،بدعـم من برنامـج األغذية العاملـي التابع
لألمـم املتحـدة ،وبرامـج وكالـة التنميـة األمريكيـة
"."USAID
وأضـاف أن السـلة الغذائيـة كانـت أغنـى باملـواد
وتكفـي ملـدة أطـول ،وغال ًبـا مـا كانت ترفق بسـلة
دوائيـة ومعونات طبيـة ،عكس ما هـو عليه الوضع
اآلن ،حيـث اقتصرت على املعونـات الغذائية فقط.
أما على صعيـد التعليم ،فأفـاد املراسـل أن العملية
التعليميـة أصبحـت تسير بشـكل أفضـل بعـد
"التسـوية" ،حيـث أعيد ترميـم وافتتـاح العديد من

املـدارس التـي كانت خارجـة عن الخدمـة يف درعا،
يرا إىل أن عـودة املهجرين إىل مدنهـم وبلداتهم
مش ً
خفف وطـأة الضغط على الخدمات املقدمـة ،خاصة
على املـدارس التي كانـت مكتظة بالطالب سـابقًا.
ومـع ذلـك تشير منظمـة األمـم املتحـدة للطفولة
(يونيسـف) ،يف تقرير صادر بتاريـخ  13من كانون
األول الحـايل ،أن مـن بني نحو ألف مدرسـة يف درعا
توجـد  500مدرسـة تحتاج إىل إعـادة تأهيل.
وكذلـك على الصعيد الطبـي ،تشـهد محافظة درعا
تحسـ ًنا يف الخدمـات الصحيـة والطبيـة املقدمـة،
رغـم إغلاق الكثير مـن املسـتوصفات التـي كانت
عاملـة قبل التسـوية ،بسـبب عجز النظام السـوري
عـن توفير الكـوادر الالزمـة لتلـك املسـتوصفات،
إذ بلـغ عـدد مراكـز الرعايـة الصحيـة األوليـة التي
تضررت وأغلقـت بعد "التسـوية" نحـو  50مرك ًزا،
بحسـب تقريـر "يونيسـف" األخري.
لكـن النقلـة الكبرى كانـت على الصعيـد النوعي
وليـس الكمي ،بحسـب ما نقل مراسـل عنـب بلدي
يرا إىل أن املنظمات سـابقًا كانـت
يف درعـا ،مش ً
عاجـزة عـن توفير األجهـزة الطبيـة املتطورة.
يف حين أصبحـت متاحـة اآلن يف املستشـفى
الوطنـي بدرعـا ،الـذي يتوفـر فيـه جهـاز طبقـي
فضلا عـن قـدرة
ً
محـوري ورنين مغناطيسي،
األهـايل على الذهـاب إىل دمشـق لتلقـي العلاج
اللازم ،األمـر الذي مل يكـن متوف ًرا سـابقًا بسـبب
منـع النظـام لألهايل الخـروج من درعـا حني كانت
فصائـل املعارضـة تسـيطر عليهـا.

ريف حمص ..المشاريع متوقفة والشبان دون عمل
يف أثناء سـيطرة املعارضة السـورية على ريف حمص
بين عامي  2013و ،2018اسـتقطبت املنطقة منظامت
إغاثيـة وتنمويـة عـدة ،عملـت على إنجـاز مشـاريع
شـملت املجاالت اإلغاثيـة والطبية والزراعيـة ،إىل جانب
مـا يحتاج لـه املدنيون بشـكل يومي كالخبـز واإلعانات
املالية.
ومـن أبرز هذه الجمعيات "إحسـان لإلغاثـة والتنمية"،
"أميسـا"" ،عطـاء لإلغاثـة اإلنسـانية"" ،سيريا
ريليـف"" ،منظمـة البنيـان املرصـوص".
بعد اتفاق "التسـوية" بين النظام وفصائـل املعارضة
املوقّـع يف أيـار املـايض ،توقفـت املنظامت عـن العمل
بشـكل كامـل ،ورصـدت عنـب بلـدي األثر الـذي تركه
توقفها.
على املسـتوى الزراعـي تجمـدت جميـع املشـاريع
الزراعيـة لألهـايل ،ومل يقدم املصرف الزراعـي التابع
للنظـام السـوري أي إجـراء مـن شـأنه سـد الفـراغ،
خاصـ ًة فيما يخـص القـروض مـن قبـل الجمعيـة
الفالحيـة للحصول على السماد والبـذور أو الدفعات
املاليـة إلمتـام العمليـة الزراعيـة.
ومـن بني املشـاريع الزراعية التي قدمتهـا املنظامت يف

ريـف حمـص "مشروع األمن الغـذايئ" ،الـذي غطى
معظـم املـدن والبلـدات يف املنطقة ،وأسـهم يف تقديم
البـذور للفالحني واملحروقـات و"القروض الحسـنة"،
خلال فترة سـيطرة فصائـل املعارضـة ،إضافـ ًة إىل
املشـاريع التابعـة لوحدة تنسـيق الدعـم "."ACU
الوضـع الخدمـي يشـبه غيره مـن القطاعـات ،فقـد
أفضى اتفـاق التسـوية إىل توقـف مشـاريع تقديـم
الخبـز وضـخ امليـاه لألهـايل ،والتـي كانـت املنظامت
تقدمهـا بشـكل مجـاين دون أي رسـوم أو فواتير.
يف الوقـت الحـايل أعـاد النظـام السـوري الفواتير
املفروضـة عىل الكهربـاء واملياه ،وأوضح مراسـل عنب
بلـدي يف ريف حمـص أن سـاعة الحصول على املياه
تبلـغ تكلفتهـا  17ألف لرية سـورية.
وقـال املراسـل إن منظمـة "الهالل األحمـر" وزعت منذ
عودة النظام السـوري إىل ريف حمص الشمايل دفعة
إغاثيـة واحـدة ،رغم فتـح الطرقات إىل املنطقة بشـكل
كامـل ،عكس ما فرضـه الحصار السـابق.
ومل تنقطـع قوافـل اإلغاثـة عـن سـكان ريـف حمص
الشمايل ،منـذ صـدور القـرار األممـي رقـم ،2254
وعلى الرغـم مـن محـاوالت قـوات األسـد املسـتميتة

ما قبل التسويات وما بعدها..
السوريون يحتاجون المساعدة
تتحـدث األمـم املتحـدة منـذ مطلـع عـام  2018عن
وجود ما يزيد عىل  13مليون شـخص داخل سـوريا
بحاجـة للمسـاعدات اإلنسـانية الفوريـة ،يرتكـزون
بشـكل أكبر يف املناطـق التـي شـهدت عمليـات
عسـكرية وعانت من حصار بفعل نزاع فرض نفسـه
عىل الشـعب السـوري منذ سـبع سـنوات.
وبينام يشـارف عـام  2018عىل االنتهـاء مل يتغري
هـذا الواقـع ،بالرغـم مـن تغير خريطة السـيطرة
العسـكرية لصالـح النظـام السـوري ،خلال هـذا
العـام ،ورغـم املسـتجدات التي طرأت على امللفني
السـيايس واإلنسـاين أيضً ا.
إذ أعـادت األمـم املتحـدة الحديـث عـن وجـود 13
مليـون سـوري بحاجـة ملسـاعدات فوريـة ،خالل
جلسـة ملجلس األمن ،الخميس  13مـن كانون األول

الحـايل ،ما يعنـي أن االحتياجـات مل تتغري بالهدوء
العسـكري الحاصـل ،بـل على العكس قـد تتفاقم
بغيـاب منظمات محليـة كانـت فاعلـة يف مناطق
املعارضـة ،والتـي غيبهـا النظـام السـوري بعـد
سـيطرته على تلـك املناطق باسـم "التسـوية".
عنب بلـدي أجرت اسـتطال ًعا للـرأي حـول إمكانية
سـد النقص الـذي خلفـه توقـف نشـاط منظامت
املجتمـع املـدين يف مناطـق التسـويات بسـوريا،
وطرحـت القضيـة للتصويـت عبر موقعهـا
اإللكتروين وصفحتهـا على "فيـس بـوك".
وكشـف االسـتطالع عـن نظـرة سـلبية لغالبيـة
املشـاركني الذيـن وصـل عددهم إىل  500مشـارك
من جمهـور الجريـدة ،إذ اعترب  73٪منهـم أن هذا
النقـص ال ميكن سـدّه.

ألكثر مـن  70يو ًما مطلـع العام الحـايل عرقلة وصول
القافلات ،كانـت تصـل يف موعدها ويف أحـوال أخرى
متأخـرة بضعـة أيـام ال أكرث.
ويف حديـث لعنـب بلـدي قال أحـد اإلداريين يف فرع
الهلال األحمـر السـوري يف حمـص (طلب عـدم نرش
اسـمه) ،إنـه على الرغم مـن التقاريـر التـي تصل من
شُ ـعب الهلال األحمـر يف ريـف حمص الشمايل عن
تـردي الوضـع املعيشي ،ترفـض إدارة الفـرع إرسـال
قافلـة إغاثة للسـكان يف تلـك املنطقة.
وأشـار اإلداري إىل أن "أسـبابًا طائفيـة" قـد تكـون وراء
هـذا التقصري ،إذ تـوزع املخصصات عىل بعـض املناطق
بشـكل منتظـم رغـم عـدم حاجتهـا ،وهـو مـؤرش عىل
سـيطرة األجهـزة األمنية عىل مفاصل القـرار يف املنظمة.
وأظهرت إحصائيات نرشها فريق "منسـقي االسـتجابة
شـخصا من ريفي
يف الشمال" خـروج  32ألفًا و383
ً
حمـص الشمايل وحماة الجنويب منـذ توقيـع اتفاق
الخـروج ،وتـوزع املهجرون على ريف حلب الشمايل
ومحافظـة إدلب.
إىل جانـب الشـلل الـذي أصـاب القطاعـات املذكـورة
ريا عىل
سـابقًا ،أحـدث توقف عمـل املنظمات رض ًرا كب ً

األيتـام يف املنطقة ،والذين يبلغ عددهم ما يقارب خمسـة
آالف يتيم ،ففي السـابق كانوا مكفولين باملنح التي كانت
تقـدم لهم من قبـل املنظامت ،أما حال ًيـا فتوقفت الكفاالت
بشـكل كامل وغدوا دون معيـل أو كفيل.
وبلـغ متوسـط الكفالـة التي كانـت تتيحهـا املنظامت
لأليتـام يف أثنـاء سـيطرة فصائـل املعارضـة  25ألف
لرية سـورية يف الشـهر الواحد ،كام عملـت عىل تقديم
سلال غذائيـة للفقـراء وعوائـل املعتقلين مـن خالل
املطابـخ الجامعيـة واملنح املسـتمرة.
تراجـع املنظمات ألقـى بتبعاتـه أيضً ـا عىل جـزء من
الشـبان ،الذين وفـرت للبعض منهم يف السـابق فرص
عمل ،وبلغ متوسـط الرواتب حينها  350دوال ًرا شـهريًا
للموظـف الواحـد ( 190ألـف ليرة سـورية تقري ًبـا)،
بحسـب املراسل.
وكانـت عنـب بلـدي كشـفت يف تقريـر سـابق لهـا،
أيلـول املـايض ،أن موظفـي ريف حمـص الحكوميني،
والبالـغ عددهـم قرابـة  2500موظف ،مل يعـودوا إىل
دوائرهـم ومؤسسـاتهم حتـى اليـوم ،رغـم أن عودتهم
كانـت ضمن بنـود اتفاق خـروج فصائـل املعارضة إىل
الشامل.

برأيك..

ّ
هل يمكن سد النقص الذي خلفه توقف
نشاط منظمات المجتمع المدني في
مناطق التسويات بسوريا؟

ال

33%

نعم

67%
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عملية "نوعية" لألمم المتحدة..
وغياب األرقام الدقيقة
أعلنـت األمـم املتحـدة لتنسـيق الشـؤون
اإلنسـانية ( )OCHAعـن عمليـة إنسـانية
إليصال املسـاعدات للسـوريني عبر معرب
نصيـب الحـدودي مـع األردن.
ويف بيـان أصدرتـه املنظمـة ،األحـد  9من
كانـون األول الحايل ،قالت فيـه إن العملية
تسـتهدف إيصـال املسـاعدات اإلغاثيـة
لنحو  650ألف شـخص ،عرب  369شـاحنة
تحمـل ما يزيـد على  11ألفًـا و 200طن
من املسـاعدات.
ومـن املقـرر أن تسـتمر العمليـة عىل مدى
أربعـة أشـهر عبر األرايض األردنيـة،
وتشـمل االحتياجـات العاجلة للسـوريني،
ومنهـا الغـذاء واملياه واملأوى واملسـتلزمات
الطبيـة وسـبل العيش والصرف الصحي،
بحسـب البيان.

ومل تحـدد املنظمـة املناطـق التـي سـيتم
توزيـع املسـاعدات فيهـا داخـل األرايض
السـورية ،لكنهـا مـن املتوقـع أن تشـمل
مخيمات النازحني ومناطق "التسـويات"،
خاصـة يف درعـا.
ورغـم أن األمـم املتحدة تتحـدث عن وجود
 13مليـون سـوري بحاجـة ملسـاعدات
إنسـانية ،إال أن مديـر املنـارصة يف منظمة
"سـامز" (الجمعيـة الطبيـة السـورية
األمريكيـة) ،محمـد كتـوب ،يـرى أن مـن
اآلثـار التـي تركهـا انسـحاب املنظمات
هـو عـدم وجـود معلومـات دقيقـة حـول
احتياجـات املناطـق التـي سـيطر عليهـا
النظـام السـوري مؤخـ ًرا.
وأضـاف ،يف حديـث لعنـب بلـدي ،أن كل
املنظمات سـابقًا يف مناطـق املعارضـة

كانـت تعمـل على تقديـم إحصائيـات
وأرقام عـن معانـاة املنطقة بهـدف إدخال
قافلـة تابعـة لألمـم املتحـدة بحسـب
الحاجـة ،يف حين يوجـد حال ًيـا تعتيم من
قبـل النظـام الذي ال يسـمح لألمـم املتحدة
بالدخـول إلجـراء مسـح داخـل الغوطـة
الرشقيـة.
وأرجـع كتـوب ذلـك إىل حجـب املشـهد
اإلنسـاين واألمنـي الحاصـل يف الغوطـة،
كـون دخـول قوافـل األمـم املتحـدة عبر
الهلال األحمر السـوري ،حتـى وإن كانت
تعمل تحت سـلطة وسـيطرة النظام ،يؤدي
إىل نـوع مـن الرقابـة عىل الوضـع األمني
وتسـليط الضـوء على حـاالت االعتقـال
التعسـفي الجـاري يف املنطقـة ،وهو ما ال
يريـده النظـام ،على حـد تعبريه.

دخول قافلة مساعدات أممية إلى منطقة الحولة ومناطق ريف حماه الجنوبي  14كانون األول ( 2017عنب بلدي)

رقابة أمنية وإطار قانوني..
معوقات تمنع المنظمات من العمل في مناطق النظام
شـهدت سـوريا بعـد الثـورة انفجـا ًرا يف
عدد منظمات املجتمـع املدين التـي تقدم
خدمات إغاثيـة وطبية وتعليميـة وغريها،
لكـن أغلـب هـذه املنظمات تركـزت يف
مناطـق سـيطرة املعارضة السـورية.
تقدّر دراسـة بعنـوان "منظمات املجتمع
املـدين السـورية ..الواقـع والتحديـات"،
صـادرة عـن منظمـة "مواطنـون مـن
أجـل سـوريا" ،نسـبة املنظمات العاملـة
يف مناطـق سـيطرة النظـام  14%مـن
إجمايل املنظمات التي تعمل يف سـوريا
فقـط ،مقابـل  44%يف مناطق سـيطرة
املعارضـة.
ونظـ ًرا لكـون الدراسـة منشـورة عـام
 ،2017فـإن ذلـك يعني أن عـدد منظامت

املجتمـع املـدين يف مناطـق سـيطرة
فصائـل املعارضـة تراجـع بشـكل كبير
إثـر التسـويات التـي أفضت إىل سـيطرة
النظـام على الغوطـة الرشقيـة وريـف
حمـص الشمايل ودرعـا ،إذ مل يكـن مـن
املمكـن لهذه املنظمات أن تواصـل عملها
مـع سـيطرة النظـام العتبـارات أمنيـة
وقانونيـة.
مالحقات أمنية
منـذ سـيطرته على مناطـق التسـويات،
الحـق النظـام السـوري بعـض العاملين
السـابقني يف منظمات املجتمـع املـدين،
وهـو مـا أكـده مسـؤول يف إحـدى
املنظمات التـي كانـت عاملـة يف الغوطة

الرشقيـة ،الفتًـا إىل أن النظـام اعتقـل
شـخصا كانـوا يعملون يف
أكثر مـن 25
ً
منظمتـه منتصـف العـام الحـايل.
وقـال املسـؤول ،الـذي طلـب عـدم ذكـر
حرصـا على
اسـمه واسـم املنظمـة
ً
املوظفين املعتقلين ،يف حديـث إىل
عنـب بلـدي ،إن "النظـام مينـع أي
طـرف مـن تقديـم املعونـات للمواطنني
خـارج سـلطته ،ألن املنظمات كانـت
تعتبر بديلـة عـن حكومـة النظـام يف
تقديـم الخدمـات وأحـد أسـباب صمـود
املواطـن يف أرضـه ،خاصـة وأن كفـاءة
العمـل ونوعيـة الخدمـات التـي كانـت
تقـدم خلال حصـار الغوطـة يف جميع
القطاعـات ،أجـود وأفضـل مـن الكفاءة

املقدمـة مـن قبـل النظـام حتـى مـا قبل
."2011
واعتبر أن النظـام يحـاول الضغـط عىل
املواطـن عبر وسـائل املعيشـة مـن أجل
استسلامه ،ولذلـك عمـل على اعتقـال
أفـراد املنظمات ومنع عملهـا كونها كانت
تعتبر إحـدى دعائم املواطـن يف مواجهة
الحصـار ودعـم صمـوده واالسـتمرار يف
قضيته .
مديـر املنـارصة يف منظمـة “سـامز”،
محمـد كتـوب ،اعتبر يف لقـاء مـع عنب
بلـدي أن النظـام السـوري ال يسـمح
ألحـد العمل يف القطـاع اإلنسـاين خارج
سـلطته ،وأشـار كتـوب إىل أن النظـام
وجـه خلال األعـوام املاضيـة اتهامـات

متنوعـة للمنظمات العاملـة يف مناطـق
املعارضـة ،وأظهر لهـا العداء يف وسـائل
إعالمـه.
ويضيـف" ،يف حـال قبلـت إحـدى
املنظمات بشروط النظـام وإجراءاتـه
األمنيـة الخاصـة لرتخيصها ،فـإن النظام
سـيتدخل يف خطـة التوزيـع ،ولـن
تكـون خطـة العمـل وتحديـد رشيحـة
املسـتفيدين للمسـاعدات بناء على تقييم
حقيقـي مـن قبـل املنظمـة ،وإمنا سـيتم
توزيـع املسـاعدات على مناطـق يسـمح
بهـا النظـام فقـط بحسـب رضـا األفـرع
األمنيـة عليهـا ،يف حين تتعـرض بعض
املناطـق لعقوبة عـن طريـق حرمانها من
الخدمـات".

استحالة توفير غطاء قانوني
موظفون من الهالل األحمر ومواطنون ينتظرون عند معبر كسب الحدودي مع تركيا  23 -تشرين الثاني ( 2018الهالل األحمر السوري)

ال ميكـن ألي منظمـة غير حكوميـة أن تعمـل
يف سـوريا دون أن تحصـل على ترخيـص مـن
وزارة الشـؤون االجتامعيـة والعمـل ،وفـق قانون
"الجمعيـات واملؤسسـات الخاصة السـوري" رقم
.93
ورغـم أن هـذا القانـون صـادر عـام  1958أي
منـذ  60عا ًمـا ،ال تـزال أحكامه تسري حتى اآلن،
وكان مجلـس الشـعب وافـق عـام  2015عـام
مشروع لتعديـل القانـون ،لكـن هـذه التعديالت
مل تُقـرر بعد.
وبحسـب األحـكام الـواردة يف نـص القانـون،
الـذي اطلعـت عليـه عنـب بلـدي ،فمن املسـتحيل
أن تحظـى أي منظمـة كانـت عاملـة يف مناطـق
سـيطرة املعارضـة على ترخيـص للعمـل يف
مناطـق سـيطرة النظـام مـا مل تلتـزم مبجموعـة
مـن املعايير التـي يصعـب تحقيقهـا بالنسـبة
لهـذه املنظمات.
يف حـال رغبـت إحـدى املنظمات بالحصول عىل
ترخيـص سـتكون وزارة الشـؤون االجتامعيـة
والعمـل مطلعـة على البيانـات املاليـة كاملـة
بحسـب املادة  14مـن الفصل األول مـن القانون.
كما ال يجـوز ،بحسـب املـادة  21مـن الفصـل
األول" ،ألي جمعيـة أن تتسـلم أو تحصـل على
أمـوال أو مبالـغ مـن شـخص أو جمعيـة أو

هيئـة أو نـاد خـارج الجمهوريـة العربيـة
السـورية ،وال أن ترسـل شـيئًا مما ذكـر إىل
أشـخاص أو منظمات يف الخـارج إال بـإذن
مـن الجهـة اإلداريـة املختصـة" ،بينما تحصل
أغلـب املنظمات العاملـة يف مناطـق سـيطرة
املعارضـة على متويلات ومنـح ماليـة مـن
منظمات عابـرة للحـدود.
ووفـق املـادة الثالثـة مـن الفصـل الرابـع يف
القانـون ،فـإن وزارة الشـؤون االجتامعيـة
تحـل أي جمعيـة يف حـال
ّ
والعمـل ميكـن أن
مامرسـتها "نشـا طًا طائف ًيـا أو عنرص يًـا أو
سياسـ ًيا ميـس بسلامة الدولة" ،وهـي اتهامات
وجههـا النظـام مـرا ًرا لبعـض العاملين يف
منظمات املجتمـع املـدين.
كما يحظـر القانـون على املنظمات السـورية
التعـاون مـع منظمات خـارج سـوريا إال
مبوافقـة الـوزارة املختصـة ،ومينـع ترخيـص
املنظمـة يف دولـة أخـرى ،األمـر الـذي يعيـق
ترخيـص املنظمات التـي كانـت تعمـل يف
مناطـق سـيطرة املعارضـة ،لكـون أغلبهـا
مرخصـا يف أوروبـا ودول الجـوار ،بحسـب
ً
دراسـة "منظمات املجتمـع املـدين السـورية..
الواقـع والتحديـات" ،الصـادرة عـن منظمـة
"مواطنـون مـن أجـل سـوريا".

عنب بلدي  -السنة السابعة  -العدد  - 356األحد  16كانون األول/ديسمبر
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لماذا ال يتشجع السوريون؟

إسهام خجول لرأس المال السوري في ريف حلب
ً
جوابا ألسئلة كثيرة تطرح من قبل مواطني وسكان مناطق ريف حلب الشمالي ،عن وجود رأس
"إسهام محدود وخجول" ،قد يكون
المال السوري ،في ظل ما تشهده المنطقة من نشاط واهتمام تركي في المجاالت كافة وخاصة االقتصادية.
عنب بلدي  -نور األحمد
وتجسـد النشـاط التريك خلال األشـهر
املاضيـة بفتـح معابـر حدوديـة ،وإطالق
اسـتثامرات تجاريـة وتنمويـة كبرى يف
مجـال الخدمات والتعليـم والصحة واألمن.
ومقابـل التحـرك التريك بقـي إسـهام
رجـال األعمال واملسـتثمرين السـوريني
محـدودًا ،إذ يسـهم رأس املـال السـوري
بشـكل خجـول يف فتـح مشـاريع
اقتصاديـة كبيرة ،رغم نشـاطه يف تركيا
املحاذيـة للمنطقـة ،ويف دول الجـوار ،أو
يف مصر والخليـج العـريب.
غياب األمن عائق أمام رأس المال
السوري
االسـتثامرات السـورية تقتصر حال ًيا يف
ريـف حلـب على فتـح املعامـل الغذائية
واملناديـل (املحـارم) وبعـض مشـاريع
البنـاء ،ويعـود ذلـك إىل غيـاب األمـن
واالسـتقرار وغيـاب حكومة تديـر العمل
والشـؤون الحياتيـة للسـكان ،وفـق مـا
قـال نائـب الرئيـس التنفيـذي للمنتـدى
االقتصادي السـوري ،رامـي رشاق ،الذي
اعتبر يف حديـث إىل عنـب بلـدي أن
املسـتثمر يحتـاج إىل ثالث سـنوات عىل
األقـل مـن االسـتقرار حتى يبـدأ بتحقيق
أرباحه.
وأكـد مديـر املكتـب التجـاري يف مدينة
اعـزاز بريـف حلـب ،إبراهيـم دربالة ،أن
الوضـع األمنـي يف املنطقـة يلعـب دو ًرا
يف دخـول رأس املال ،إذ يولـد خوفًا لدى
املسـتثمرين السـوريني من فتح مشاريع
اقتصاديـة ضخمة ،يف ظـل غياب حامية
وتعويـض الدولـة ألمـوال املسـتثمر يف
حالـة الخسـارة ،إضافـة إىل عـدم وجود
معـدات صناعيـة حديثة تخدم املشـاريع
االقتصاديـة الضخمـة التـي تحتاجهـا
ا ملنطقة .
ويعتبر عـدم متكّـن رجـل األعمال
السـوري مـن الدخـول والخـروج إىل
مناطـق الشمال الخاضعـة لسـيطرة
املعارضـة لدراسـة طبيعـة املشـاريع
االقتصاديـة ومـا تحتاجـه املنطقـة مـن

معدات ودعم لوجسـتي ومـواد أولية أحد
العوائـق البـارزة ،بحسـب ما نقلـه رجل
أعمال (تحفّـظ على ذكـر اسـمه) يف
ريف حلـب لعنب بلـدي ،إضافة إىل عدم
تسـليط الضوء على األعمال االقتصادية
لرجـال األعمال السـوريني (مثـل فتـح
مول تجاري ومرشوع شـقق سـكنية يف
اعـزاز) األمـر الـذي أضعـف مـن حركة
االسـتثامر السـوري يف املنطقـة.
كما أن عـدم تصديـر البضائع السـورية

شراكات سورية -تركية
الرشاكـة السـورية الرتكيـة يف
املجـال االقتصـادي ،بـدأت مـن
واليـات تركيـة عديدة (كاسـطنبول
ومرسين وغازي عينتاب وهاتاي)،
وبلغـت حصـة املشـاريع املشتركة
يف تركيـا وداخـل سـوريا 34.2
مليـون لرية تركية ،بحسـب دراسـة
نرشهـا "وقـف أبحـاث السياسـات
االقتصاديـة الرتكيـة" ()TEPAV
يف  6مـن ترشيـن الثـاين .2018
بينما وصـل عـدد الشركات
السـورية -الرتكيـة إىل  151رشكة،
يف ترشيـن األول  2018فقـط.
وزاد رأس املـال السـوري بنسـبة
 ،147.6%يف رشاكات شـهر
ترشيـن الثـاين  2018مقارنـة
بأيلـول املـايض.
وتشـمل الشراكات السـورية
الرتكيـة االسـتثامرات يف املجـاالت
كافـة (القطـاع التعليمـي والطبي،
والفعاليـات الرتفيهيـة للسـوريني
يف الداخـل ،ومجال خدمـات البناء
والعقـارات ،واملعامـل الغذائيـة)،
بحسـب الدراسـة.

إىل خـارج ريـف حلـب ،يعـد سـب ًبا يف
الوجـود االقتصـادي املحدود للسـوريني،
بحسـب دربالـة ،الـذي أكـد أن املنتجات

السـورية يتم اسـتهالكها محل ًيا ،بسـبب
غيـاب "شـهادة املنشـأ" ،وهـي شـهادة
تصـدر عـن الغرفـة التجاريـة للبلـد
تبين مـكان صنـع وإنتـاج
املصـدّر
ّ
البضاعة املـراد تصديرهـا ،وتعترب وثيقة
رضوريـة للتعـرف على جنسـية املنتج،
وهـي معتمـدة دول ًيـا يف التصديـر.
وأشـار دربالـة إىل أنـه تـم االنتهـاء من
مخطـط إنشـاء "منطقـة تجـارة حـرة"
يف ريـف حلـب ،بانتظـار القـرار مـن
الحكومـة الرتكيـة لفتحهـا واعتامدهـا
رسـم ًيا يف تصديـر املنتجـات السـورية
إىل الخـارج ،األمـر ال يـزال معلقًا نسـب ًيا
ألسـباب سياسـية ،بحسـب قولـه.
وقـال رجـل األعمال لعنـب بلـدي إن
الكثير مـن املسـتثمرين السـوريني
يعتمـدون يف أغلـب مناطـق ريـف حلب
على دعـم أحـد الفصائـل أو الدعـم
العائلي أو املناطقـي لحاميتهـم ،بينما
يحظـى رجـال األعمال األتـراك بحاميـة
دولتهـم ومسـاعدتها.
سوريون يفضلون الشراكة مع
المستثمرين األتراك
وإىل جانـب ذلـك ،عمـد رجـال أعمال
أتـراك إىل الرشاكـة مـع مسـتثمرين
سـوريني يف عـدة مشـاريع تخـدم
املنطقـة ،عبر افتتـاح فـرع يف ريـف
حلـب ملكتـب جمعيـة ”MÜSİAD” 83
الرتكيـة ،بنـا ًء على اقتراح مـن رجـال
أعمال سـوريني وأتـراك ،ملسـاعدة
السـوريني يف تصدير بضائعهم للخارج،
وتشـغيل أكرب عدد ممكن من السـوريني
الذيـن يعانون مـن البطالة ،وفـق دربالة.
ومتثـل جمعيـة “ ”MÜSİADمـا يقارب
مـن  35رشكة وتضـم  7500رجل أعامل
تـريك ،وتوظـف حـوايل مليـون و500
ألـف شـخص ،ولديهـا  76نقطـة اتصال
يف األرايض الرتكيـة ،و 56دولـة حـول
العـامل ،بحسـب موقـع “تـرك برس".
يرا من أهايل
وأوضـح دربالة أن
ً
قسما كب ً
املنطقـة يفضلـون الرشاكـة السـورية-
الرتكيـة ،واملشـاريع االقتصاديـة الرتكيـة
لجودتهـا وتوفريهـا للمعـدات واآلالت
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الحديثـة التـي تخـدم األهـايل ،كرشكـة
الكهربـاء التـي تـم فتحهـا يف اعـزاز من
قبل رجـل أعامل تـريك بالرشاكـة مع أحد
التجار السـوريني ،والتي أسـهمت بتغطية
 90%مـن احتياجـات املدينـة ،بينما يرى
بعض السـكان أن املنطقة مـا زالت بحاجة
ملشـاريع وخدمـات اقتصاديـة أخـرى
تسـاعدهم يف تحسين وضعهـم املعييش
والخدمـي واالقتصـادي.
ويعتمـد املتعهدون األتراك يف مشـاريعهم
العمال واملهندسين
االقتصاديـة على
ّ
السـوريني ،إما عن طريـق املجالس املحلية
أو رابطة "املهندسين األحـرار" ،وتحتوي
املشـاريع االقتصاديـة الرتكيـة على
التجهيـزات الحديثـة ،بينام يعـاين التجار
السـوريون من عـدم الحصول على آليات
ذات نوعيـة جيـدة يف ظـل غلاء أسـعار
املعدات.
وقـد زارت وفـود رسـمية تركية سياسـية
واقتصاديـة مدينـة اعـزاز أربـع مـرات،
بدعـوة من رجـال أعامل سـوريني لـ 200
مسـتثمر تـريك مـن مختلـف الواليـات
الرتكيـة ،يف  11من ترشيـن الثاين ،2018
بهـدف دعـم االقتصـاد يف ريـف حلب.
ً
اقتصاديا
مستقبل ريف حلب
أمـا الحديـث عـن املسـتقبل االقتصـادي
لريـف حلـب ،فلا ميكـن البـدء فيـه

إال يف ظـل "وجـود بيئـة اسـتثامرية
اقتصادية مسـتقرة" ،بحسـب قـال نائب
الرئيـس التنفيـذي للمنتـدى االقتصـادي
السـوري ،رامـي رشاق ،الـذي اعتبر أن
"عـدم توفـر االسـتقرار وغيـاب وجـود
حكومـة رشعيـة فعليـة تديـر املنطقـة
يعرقـل التقـدم التجـاري ملناطـق ريـف
حلب التـي تحتاجه املشـاريع االقتصادية
اإلنتاجيـة والخدمية (الكبرية واملتوسـطة
والصغيرة)".
تخضـع مناطـق ريـف حلـب لسـيطرة
الحكومة السـورية املؤقتة ،التي تأسسـت
يف آذار  ،2013وتـم تشـكيلها عن طريق
مجموعـة مـن املعارضـة واالئتلاف
الوطنـي لقـوى الثـورة واملعارضـة
السـورية.
بينما تشـهد املنطقـة تحسـ ًنا اقتصاديًا
بشـكل تدريجـي ،بـدأ بدخـول رجـال
األعمال األتـراك والسـوريني مشـاريع
واجتامعـات تجاريـة واحـدة ،لتسـهيل
االسـتثامرات باملنطقـة ،كام ذكـر دربالة
لعنـب بلـدي.
وتـم تأمين  117إذن دخـول ملـدة سـنة
إىل مناطـق ريـف حلـب ،لعـدد مـن
املسـتثمرين السـوريني املوجوديـن يف
تركيـا ،مع أذونـات إلدخال مـا يحتاجونه
من لـوازم بنـاء وسـيارات ومـواد أولية،
بحسـب املكتـب التجـاري يف اعـزاز.
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ظروف غامضة

ترافق عودة الالجئين

السوريين من لبنان

دون ضمانات ،يعود الالجئون السوريون من لبنان إلى
مناطقهم ،وسط غموض يكتنف مصيرهم.
إلى المجهول يمضون بعد أن ضاقوا ً
ذرعا بالضغوط التي
رافقتهم طوال فترة لجوئهم ،والتي ضيقت الخناق عليهم
في السنوات األخيرة.
عنب بلدي  -نينار خليفة
فلا منظمات إنسـانية تتـوىل مراقبـة
مـا قـد يحـل بهـم ،وال جهات تسـاعدهم
عىل البـدء بحيـاة جديدة ،خاصـة للذين
خسروا كل مـا كانـوا ميلكـون ويتوجب
عليهـم البـدء مـن الصفر.
غمـوض يكتنـف ماهيـة العـودة هل هي
طوعيـة أم إلزاميـة ،وخالفـات لبنانيـة-
لبنانيـة ترافـق اإلجـراءات ،وملفوضيـة
الالجئين رأي آخـر.
منظمات دوليـة عـدة حـذرت الـدول
املضيفـة من إجبـار الالجئني السـوريني
عىل العودة إىل بالدهم ،وسـط مسـارات
مثيرة للقلـق يتـم اتباعهـا للرتويـج
لعودتهـم رغـم عـدم انتهـاء العنـف يف
البلاد ،وعدم إحداث أي تحسـينات للبنية
التحتيـة التـي انهـارت بشـكل كبري.
يأيت ذلـك يف وقـت تضع فيـه الحكومة
اللبنانيـة هـذه املسـألة على قامئـة
أولوياتها ،إذ كان الرئيس اللبناين ميشـيل
عـون طالب ،يف حزيران املـايض ،بعودة
الالجئين السـوريني إىل مناطقهـم دون
انتظـار الحـل السـيايس ،عازيًا ذلـك بأن
االلتزامـات السياسـية تتغري مـع التغريات
التـي تحصـل ميدان ًيا ،بحسـب تعبريه.
ويضيـق لبنانيـون ذر ًعـا بالالجئين
السـوريني ،ويح ّملونهـم مسـؤولية
األزمـات االقتصاديـة التـي تعـاين منها
البلاد ،وتضـاؤل فـرص العمـل.
وتُشير اإلحصائيـات التقديريـة إىل
وجـود نحـو مليـون ونصـف املليـون
الجـئ سـوري يف لبنـان ،منهـم مليـون
الجـئ مسـجلون لـدى املفوضيـة ،يقطن
أغلبهـم باملخيمات ويف أوضاع معيشـية
"صعبـة" ،بحسـب دراسـة أجرتهـا
مفوضيـة الالجئين يف عـام .2017
وتجـري حال ًيـا عـودة دفعـات مـن
الالجئني إىل سـوريا تحـت إرشاف األمن
العـام اللبنـاين ،ووفـق تنسـيق رسـمي
بين الحكومـة اللبنانية وحكومـة النظام
السـوري ،وهـو ما أثـار موجـة انتقادات
كبرية مـن قبل منظمات املجتمـع املدين
التـي اعتبرت العـودة ليسـت آمنـة بعد.
وتتـواىل دعـوات املفوضيـة السـامية
لشـؤون الالجئين ،ومنظمات حقوقية،

خطة روسية ورد أوروبي
وكانـت روسـيا أعلنت ،يف متـوز املايض،
عـن خطة إلعـادة الالجئني السـوريني إىل
سـوريا يف محاولـة لترسيـع عودتهم إىل
مدنهـم وقراهـم التـي فـروا منهـا خلال
السـنوات السـبع املاضية ،مشيرة إىل أنه
مبوجـب ذلـك سـيعود  1.7مليـون الجئ
إىل البلد.
واختـارت روسـيا لبنـان لبـدء تنفيـذ
خطتهـا ،األمـر الـذي شـهد تجاوبًـا
رسي ًعـا مـن قبـل املسـؤولني اللبنانيين
الذيـن عقـدوا اجتامعـات رسـمية عدة مع
مسـؤولني روس للتباحـث بشـأن تطبيـق
الخطـة يف لبنـان ،كان يف مقدمتهـم

إليقاف ما يسـمى بــ "العـودة الطوعية
لالجئين" السـوريني إىل بالدهـم ،على
خلفية انتهـاكات النظام ،بحق أشـخاص
عـادوا من لبنـان إىل سـوريا.

رد االئتالف ورأي المفوضية
طالب رئيـس االئتالف السـوري املعارض،
عبـد الرحمـن مصطفـى ،بفتـح تحقيـق
دويل بشـأن مقتـل الجئين سـوريني

وتعمـل املفوضيـة على التأكـد مـن أن
عـودة الالجئين طوعيـة عبر أسـئلة
تطرحهـا للتأكـد مـن سلامتهم ،ولكـن
ليـس لـدى األمـم املتحـدة القـدرة على
التأكـد مـن صحـة األوضـاع األمنيـة يف
سـوريا ،كونها ال متلك حريـة التحرك يف
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري وفق
ترصيحـات مسـؤوليها.

غموض يكتنف العودة ..ومقتل
عائدين
وديـع األسـمر ،رئيـس "املركـز اللبناين
لحقـوق اإلنسـان" ،قـال لعنب بلـدي إن
غموضً ـا يلـف عمليـة عـودة الالجئين
السـوريني مـن لبنـان ،وإن املنظمات
الحقوقيـة غير قـادرة على مراقبـة
طوعيـة العـودة بشـكل محايـد.
ولفـت األسـمر إىل وجـود شـكوك حول
تحايـل بعـض األجهـزة األمنية الرسـمية
أو املوازيـة إلقناع بعـض الالجئني بالعودة
مـن دون وجـود ضامنات.
وتحـدث وزير شـؤون النازحين يف لبنان
معني املرعبي ،الشـهر املـايض ،عن وجود
معلومـات وأدلـة لديـه تُفيـد مبقتل بعض
الالجئني السـوريني الذين عـادوا إىل بالدهم
منـذ حزيـران املـايض ،خاصـة يف املناطق
التي يسـيطر عليها النظام.
املرعبي وصف لوسـائل إعلام آخر جرمية
تبلّـغ بها من أصدقـاء ارت ُكبـت بحق عائلة
يرا
يف بلـدة الباروحـة بريف حمص ،مش ً
"مسـؤول أمن ًيـا يف قـوات النظـام
ً
إىل أن
السـوري دخل إىل منـزل العائلة وقتل األب
وابنه وابـن أخ األب".
وأضـاف املرعبـي أن "معظـم أخبـار
التصفيـة والقتـل تحصـل بحـق العائدين
يف املناطـق التـي يسـيطر عليهـا النظام
خاصـة يف القرى والبلـدات التي تقع عىل
الحـدود اللبنانيـة الرشقيـة والشمالية".
وعـن الـدور امل ُلقـى على عاتـق الدولـة
اللبنانيـة فيما يجـري أجاب املرعبـي بأنه
ال ميكنهم التدخل سـل ًبا أو إيجابًـا طاملا أن
العائديـن اختـاروا ذلـك بأنفسـهم ،وأنه ال
سـلطة لديهم داخل األرايض السـورية وال
عالقـات مبارشة مـع النظام ،وفـق قوله.
وحمـل املرعبـي املسـؤولية ملفوضيـة
الالجئين التابعـة لألمـم املتحـدة مـن
خلال متابعتهـا لالجئين يف سـوريا،
مبي ًنـا يف الوقـت نفسـه أن املفوضيـة
بإمكانهـا متابعتهـم يف بعـض األماكـن
فقـط.

عائديـن مـن لبنـان ،ملحاسـبة املتورطين
أمـام املحكمـة الجنائيـة الدوليـة.
وحـذر مصطفـى مـن محاولـة إعـادة
الالجئني السـوريني إىل مناطق سـيطرة
ربا أن ذلك "إرسـال
النظام السـوري ،معت ً
إىل حتفهـم".
مفوضيـة الالجئني التابعـة لألمم املتحدة
كانـت قد عربت عـن اسـتعدادها للتعاون
مـع الجانبني الرويس والسـوري بشـأن
إنشـاء مراكـز لتنسـيق عـودة الالجئين
السـوريني إىل بلدهـم ،ولكنهـا شـددت
على أن تكـون تلـك العـودة "طوعية"،
ويف بيـان لهـا أكـدت عىل عـدم تعرض
الالجئين السـوريني للضغـط بشـأن
العـودة ،قبـل توفـر الظـروف اآلمنـة
والحيـاة الكرميـة.

خروقات كثيرة
مصـادر محليـة أشـارت إىل تعـرض
الالجئين العائديـن إىل حـاالت اعتقـال
واختفـاء ودعـوة لاللتحـاق بالخدمـة
فضلا عـن تقييـد تنقالتهـم.
ً
اإللزاميـة،
ناشـط إنسـاين مـن القلمـون تحـدث
لعنـب بلـدي عـن الظـروف املحيطـة
بعـودة الالجئين السـوريني مـن لبنان،
ومـا يتعرضـون لـه مـن خروقـات.
الناشـط ،الـذي فضل عـدم نرش اسـمه،
أشـار إىل أن العـودة يف ظاهرها طوعية،
ولكـن الظـروف الصعبـة التـي كان
يعيشـها الالجئـون وعـدم توفـر فـرص
العمـل ،أجربتهـم على العـودة رغـم كل
مـا ميكـن أن يتعرضـوا له.
وأوضـح الناشـط أن الالجئين العائدين
إىل منطقـة القلمـون منهـم مـن كانـوا
محسـوبني على املعارضـة ،ومنهـم
مـن اضطـروا إىل تـرك البلاد واللجـوء
بسـبب ظـروف الحـرب وهـم ال ينتمون
لطـرف مـن أطـراف النـزاع ،باإلضافـة
إىل عـدد من أصحـاب األمـوال الذين يتم
ترغيبهـم بالعودة وتقديم تسـهيالت لهم
لالسـتفادة مـن أموالهـم.
ولفـت الناشـط إىل أن التطمينـات التـي
قدمهـا النظام السـوري للعائديـن كانت
كبيرة ،ولكـن تـم رصـد العديـد مـن
الخروقـات ،كإجبـار الشـباب العائديـن
على االلتحـاق بالخدمـة اإللزاميـة،
وتعـرض بعضهـم لالعتقـال يف ظـل
فضلا عن منـع بعض
ً
ظـروف غامضـة،
األشـخاص من العـودة لبيوتهـم وقراهم.
الناشـط أشـار إىل أن األشـخاص الذيـن
يعـودون ملنطقـة القلمـون منبـوذون
مـن الحاضنـة الشـعبية التـي تعتربهـم
"إرهابيين" وتحملهم مسـؤولية الخراب
الـذي حصـل يف املنطقـة ،ولذلـك هـم

رئيـس الجمهوريـة ميشـال عـون ورئيس
الـوزراء سـعيد الحريـري ورئيـس مجلس
النـواب نبيـه بري وعـدد من قـادة األجهزة
العسـكرية واألمنيـة.
ورغـم أن لبنـان كان مـن أوائـل املرحبين
بالخطـة الروسـية ،أعلنـت وزارة الدولـة
اللبنانيـة لشـؤون النازحين بدايـة شـهر
كانـون األول الحـايل أن الخطـة ال ميكـن
تطبيقهـا على أرض الواقـع.
وقـال وزيـر النازحين ،معني املرعبـي ،إن
روسـيا ليسـت لديهـا القـدرة على تنفيـذ
الخطـة ،كونهـا مل ولـن تقـدم الضامنـات
الالزمـة لتشـجيع الالجئين على العـودة.
وتتضمـن الخطة الروسـية تأسـيس لجان

يف كل من لبنـان واألردن وتركيا ،للتنسـيق
واملتابعـة مـع الجانـب الـرويس يف سـبل
العـودة وآلياتهـا ،وإبلاغ الـدول املعنيـة
بـأن لدى روسـيا ضامنـات بعـدم التعرض
للعائديـن وذلـك بعد التنسـيق مـع النظام
السـوري ،وتأسـيس مراكـز روسـية يف
الداخـل السـوري يُفترض أن ينتقـل إليها
العائـدون يف املرحلـة األوىل ،ومنهـا إىل
قراهـم بعـد إعـادة إعامرها.
ورد االتحـاد األورويب عىل الخطة الروسـية
التي تهـدف إلعـادة السـوريني يف الخارج
إىل بلدهـم ،بإفـادة عنـه نقلتهـا وكالـة
"رويرتز" ،يف شـهر آب املايض ،أن سـوريا
ال تـزال تعـاين من ويلات الحرب وليسـت

آمنة لعـودة الالجئين إليها.
وأضـاف يف ذات السـياق أن الـدول
األوروبيـة متمسـكة مبوقفهـا يف عـدم
تقديـم أمـوال إلعـادة إعمار سـوريا،
"مـا دام الرئيـس بشـار األسـد ال يسـمح
للمعارضـة باالشتراك يف السـلطة".
وتزامـن ذلـك مـع ترصيحـات فرنسـية
مشـابهة على لسـان املتحدثـة باسـم
وزارة الخارجيـة الفرنسـية ،أنييـس فـون
ديـر مـول ،التـي قالـت إن رشوط عـودة
الالجئين السـوريني إىل بالدهـم مل
تتحقـق بسـبب "سياسـة األسـد".
واستشـهدت املتحدثة الفرنسـية بالقانون
الرئـايس "رقـم  ،"10قائلـ ًة إنـه يحـرم

التسجيل على
األسماء يكون في
ً
طوعيا
أغلب األحيان
لألشخاص الراغبين
في العودة والذين
يتوجهون إلى المراكز
لتسجيل أسمائهم،
سواء كان لدى
األمن العام اللبناني
أو "حزب اهلل اللبناني"
ليتم التنسيق مع
النظام السوري بهذا
الخصوص

محرومـون مـن أغلـب حقوقهـم ،فلا
ميكنهـم التنقـل بحرية ضمـن بلدتهم أو
خارجهـا ،وليـس بإمكانهـم إيجاد فرص
العمـل بسـبب الرفـض املجتمعـي لهـم.
وعـن اإلجـراءات التـي يتبعهـا العائدون
أوضـح الناشـط أن جهـات قانونيـة
رعـت مشـاريع العـودة يف بدايتهـا ،ثم
أصبحـت العـودة تتـم عبر مبـادرات
فرديـة ،إذ يقـدم األشـخاص الراغبـون
بالعـودة طلباتهـم لألمن العـام اللبناين،
فيتواصـل مـع الجانـب السـوري ،والذي
يقـوم بـدوره باملوافقـة على أسماء
املتقدمين على مراحـل ،كما أن "حزب
اللـه اللبنـاين" فتـح مكاتـب مبعظـم
املناطـق اللبنانية للتسـجيل على العودة.
وبعـد أن تتـم املوافقـة يحـزم العائـدون
أمتعتهـم ،ويتوجهـون بحافلات تقلّهـم
إىل الحواجـز السـورية ،ليتم اسـتقبالهم
مبراكـز تجميـع ،والتوقيـع على ثلاث
أوراق تتطلـب منهـم اإلجابـة عـن
مجموعـة مـن األسـئلة االسـتجوابية من
قبيـل (املشـاركة يف أعمال التظاهـر
والعمـل املسـلح ،وأماكـن متركـز
"الفصائـل اإلرهابيـة" ومسـتودعات
األسـلحة والذخرية ،واألقـارب املتورطني،
باإلضافـة ألرقام الجـواالت والحسـابات
اإللكرتونيـة) ،وذلك إىل جانـب توقيعهم
على وثيقة تعهـد بعـدم القيـام بأعامل
التظاهـر والتخريـب ،أو التلفـظ بعبارات
مسـيئة للقيادات السياسـية والعسكرية،
وعـدم كتابـة أي منشـورات مناهضـة
للنظـام السـوري ..ويبقـى العائـدون
باملراكـز ريثما تتم تسـوية أمورهـم ،ثم
يذهبـون إىل بيوتهم مـع التعليامت بعدم
مغادرتهـا ،وعـدم التواصـل مـع أحـد.
وضع خاص لمدينة الزبداني
أعلنـت حكومـة النظـام السـوري
عبر وجهـاء ووسـطاء مـن مدينـة
الزبـداين عـن اسـتعدادها لتسـوية
أوضـاع الالجئين مـن أهـل املدينة يف
لبنـان ،وذلـك عبر تسـجيل أسمائهم
يف قوائـم الراغبين باملصالحـة ليتـم
بعـد ذلـك نقـل مـن حصـل على
املوافقـة األمنية مـن لبنان إىل سـوريا،
ومبوجـب املصالحـة ُينـح العائـد مدة

الالجئين واملرشديـن داخل ًيـا مـن
ممتلكاتهـم ،وأشـارت إىل عدم االسـتقرار
يف سـوريا ،وحـاالت االعتقـال والتجنيـد
اإلجبـاري للسـوريني العائدين مـن لبنان.
روسيا ُتحصي العائدين
قـال رئيـس املركـز الوطنـي إلدارة الدفـاع
يف روسـيا ،ميخائيـل ميزينتسـيف ،خالل
اجتامع مشترك ملركـزي التنسـيق الرويس
والسوري املعنيني بتسـهيل عودة الالجئني،
ُعقـد يف شـهر كانـون األول الحـايل ،إن
العـدد اإلجمايل للسـوريني الذيـن عـادوا
إىل مناطقهـم تجـاوز مليونًـا و 500ألـف
مواطـن ،مضيفًـا أن نحـو " 177ألف نازح
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األمم المتحدة في سوريا

األبراج العاجية لم تعد تحمي
أصحابها في عصر اإلعالم المفتوح

منصور العمري
سـتة أشـهر كمهلـة لاللتحـاق بالخدمـة
العسـكرية اإللزامـي.
مصـدر محلي مـن مدينـة الزبـداين أكد
لعنـب بلدي تعـ ُّرض بعـض العائدين من
النسـاء والرجـال لالعتقـال لـدى النظام
بحجـة االسـتجواب ،إذ يتـم احتجازهـم
يرا إىل أن أغلـب
لبضعـة أيـام ،مش ً
العائديـن وبالتـايل املعتقلين هـم مـن
النسـاء ،مضيفًـا أن األشـخاص املطلوبني
للنظـام وال يعلمـون بذلك ،يتـم اعتقالهم
بظـروف مختلفـة.
وبين أن البنـى التحتيـة والخدمـات
ّ
داخـل املدينـة شـبه معدومـة ،ومـا مـن
جهـة تعمـل على تحسين األوضـاع.
لماذا يختار الالجئون العودة
حيـدر حمـود ،ناشـط إنسـاين يف لبنـان
(فضـل عـدم الكشـف عـن اسـم املنظمـة
التـي يعمل بها ألسـباب أمنيـة) ،قال لعنب
بلـدي إن التسـجيل عىل األسماء يكون يف
أغلب األحيـان طوع ًيا لألشـخاص الراغبني
يف العـودة والذيـن يتوجهـون إىل املراكز
لتسـجيل أسمائهم ،سـواء كان لـدى األمن
العـام اللبنـاين أو "حـزب اللـه اللبنـاين"
ليتـم التنسـيق مـع النظـام السـوري بهذا
الخصـوص ،ومـن ثـم تتـم املوافقـة عىل
بعـض األسماء أو عـدم املوافقـة على
بعضهـا اآلخر.
واسـتدرك حمـود أن هؤالء األشـخاص هم
يف حقيقـة األمـر مجبرون على العودة،
وقرارهـم ليـس بكامـل إرادتهـم وذلـك
بسـبب الظـروف التـي كانـوا يعيشـونها.
وأوضـح أن بعـض العائلات قـررت
العـودة بسـبب قانـون االسـتمالك "رقـم
 "10الـذي يهـدد أملاك الالجئين ،كما
أن توقيـف معظـم خدمـات املنظمات يف
لبنـان كان أحـد أسـباب العـودة ،ويوجـد
قسـم مـن الالجئين يعـودون مجربين إذ
يتـم ترحيلهـم لدخولهـم خلسـة إىل لبنان
عـن طريـق املعابـر غير الرشعيـة بعد أن
ميسـكهم الجيـش أو األمـن العـام.
أمـا عـن الشروط التـي يفرضهـا الجانب
اللبنـاين عىل الالجئين الراغبين بالعودة
فتتمثـل بدفـع مـا عليهـم مـن غرامـات
وتسـوية أوضـاع إقامتهـم.
وأكـد حمـود أنـه ال توجـد ضامنـات

و 113ألـف الجـئ عـادوا منـذ بدايـة العامل
الحـايل" مبوجب الخطة الروسـية ،التي تركز
عىل إعـادة الالجئني مـن لبنـان واألردن.
وال توجـد أرقام صادرة عـن األمم املتحدة بهذا
الخصوص.

 250ألف الجئ سوري يمكنهم
العودة إلى وطنهم
قالـت املفوضية السـامية لشـؤون الالجئني
إن مـا يصـل إىل  250ألـف الجـئ سـوري
ميكنهـم العـودة إىل وطنهـم خلال عـام
.2019
ونقلـت وكالة "رويترز" عن مديـر الرشق
األوسـط وشمال إفريقيـا ،أمين عـوض،

للعائديـن ،ولكـن توجـد تطمينـات مـن
األمن العـام أو األحزاب اللبنانيـة أو اللجان
التي يتـم تشـكيلها ،مفادها أنه يف السـتة
أشـهر األوىل من عودتهم لـن يتم التعرض
لهـم مـن قبل أي جهـة ،ولكن دامئًـا ما يتم
رصـد اخرتاقات لهـذه التطمينـات ،إذ غال ًبا
ما يتعـرض العائدون ملضايقـات ،واعتقاالت
بغرض السـحب للخدمـة اإللزاميـة ،حتى إن
بعـض العائدين يتـم توقيفهم على الحدود
منـذ دخولهم.
وعـن الظـروف التـي يواجههـا الالجئون
فتختلـف بحسـب املناطـق التـي يعودون
إليهـا ،إذ إن البعـض منهم ممـن عادوا إىل
العاصمـة دمشـق مل يتعـرض أحـد لهـم،
ولكـن منهـم من عـاد إىل درعا فتم سـوقه
إىل الخدمـة اإللزاميـة ،ويف "بيـت جـن"
طلبـوا منهـم بعـد شـهرين مـن عودتهـم
مراجعـة األفـرع األمنيـة ،فلـكل منطقـة
خصوصيتهـا بحسـب الفـرع والجهـة
األمنيـة املوجـودة.
ولفـت حمـود إىل صعوبة توثيق مـا يتم من
حـاالت اعتقـال يف صفـوف العائديـن رغم
كرثتهـا ،إذ إن من الصعوبة مبـكان الوصول
إىل أسمائهم وإحصـاء أعدادهـم ،مؤكـدًا
توثيـق حـاالت َسـوق إىل الخدمـة اإللزامية.
وعـن متكُّـن الالجئين مـن العـودة إىل
منازلهـم ومناطقهم أشـار حمـود إىل أن
البعـض منهـم متكنـوا مـن العـودة إىل
بيوتهـم بعـد تسـجيل أسمائهم ،ولكـن
البعـض اآلخـر اضطـروا إىل االسـتقرار
يف غير مناطقهـم األصليـة مثـل سـكان
حمـص والقصير وغريهـا مـن املناطق.
وعـن دور املنظمات يف مراقبـة وضـع
الالجئين العائديـن ومسـاعدتهم على
البـدء يف حياتهـم مـن جديـد ،أشـار
حمـود إىل أنـه ال يوجـد مـن مـن يراقـب
حـاالت العائلات العائـدة أو األشـخاص
كل على حدة بشـكل جـدي وموثـق ،الفتًا
إىل أن األمـم املتحـدة تقـوم باالطلاع عىل
األسماء املوثقـة يف مفوضيـة الالجئين
والتـي بدورهـا تحصـل عىل هذه األسماء
عـن طريـق األمـن العـام اللبنـاين ،أمـا
األشـخاص العائـدون عـن طريـق "حزب
اللـه اللبنـاين" أو غيره مـن األحـزاب
التـي تقـدم مبـادرات مثل "حـزب الوعد"
فمعظمهـم ال يُسـجلون أسماءهم.

يرا مـن الالجئين السـوريني
قولـه إن "كث ً
يواجهـون مشـاكل يف الوثائـق وامللكيـة
يتعني عىل الحكومة السـورية اإلسـهام يف
يرا إىل أن هذه املشـاكل تعرقل
حلهـا" ،مش ً
عـودة السـوريني إىل بالدهـم.
وأضـاف عـوض أن نحو  5.6مليـون الجئ
سـوري مـا زالوا يف بلـدان مجاورة تشـمل
تركيا ولبنـان واألردن ومصر والعراق.
ونـزح حـوايل  13مليـون سـوري منـذ
اشـتعال الصراع يف سـوريا عـام ،2011
وهـو مـا ميثـل حـوايل  60%مـن عـدد
السـكان قبـل الحـرب ،وهـي نسـبة نزوح
مل تشـهدها دولـة مـن قبل خلال العقود
األخيرة ،بحسـب مركـز بيـو لألبحـاث.

تقدم األمم املتحدة مبختلف
ً
عمل
وكاالتها داخل سوريا،
إنسان ًيا كبريًا ملاليني املدنيني،
مهم يف دعم ضحايا
وتلعب دو ًرا
ً
الحرب يف سوريا وخاصة أولئك
األكرث تأث ًرا وضعفًا ،يف إطار
تنفيذها ملهامها الجوهرية يف
صون السلم واألمن الدوليني،
وتعزيز التنمية املستدامة ،وحامية
حقوق اإلنسان ،واحرتام القانون
الدويل ،وإيصال اإلغاثة اإلنسانية.
لكن عدة مسائل تطال عمل
األمم املتحدة ككل يف سوريا،
تصل إىل حد اتهامها بالتواطؤ
يف جرائم الحرب ،ودعم أحد
أطراف الحرب ،استنادًا إىل
وثائق وشهادات أشخاص ذوي
مصداقية .ينطوي هذا التناقض
عىل عدة مخاطر من بينها ،فقدان
الثقة يف هذه املؤسسة العريقة
والنظر إليها كأداة سياسية .قد
تر ّد األمم املتحدة صحف ًيا عىل
هذه االتهامات بني الحني واآلخر،
لكن هل اتخذت خطوات فعلية
للوقوف عىل أسباب هذه املشاكل
واالتهامات ،ومحاولة تحسني
أدائها الذي قد يتعارض أحيانًا مع
جوهر وجودها؟
ً
مقال تحدثت
كتبت
ُ
قبل سنتني،
فيه عن رضورة التغطية الصحفية
ألعامل األمم املتحدة يف سوريا،
ملا يشوبها من غموض وفضائح
من حني آلخر ،بعنوان صارخ:
"األمم املتحدة تنظف قاممة األسد
أمس حاجات ضحاياه".
وتتجاهل ّ
كانت ردود معظم العاملني يف
اإلعالم السوري يف رشح عدم
تغطيتهم لعمل األمم املتحدة يف
سوريا ،بأنه من غري املسموح لهم
بالتغطية يف مناطق عمل األمم
املتحدة خوفًا من نظام األسد ،ألنها
تعمل فقط يف مناطق سيطرة
األسد ،أو أن وكاالت األمم املتحدة
ال تستجيب لألسئلة الصحفية.
تراوحت االتهامات لهذه املؤسسة،
من تلقي رجال أعامل يدعمون
النظام السوري وتخضع رشكاتهم
لعقوبات أمريكية وأوروبية،
دعم مال ًيا من األمم املتحدة ،إىل
ً
استفادة مؤسسات حكومية
وعسكرية سورية من دعم
وكاالت األمم املتحدة ،باإلضافة
ملنظامت "خريية" تابعة ألسامء
األسد زوجة بشار األسد ،وابن
خالته رامي مخلوف ،إىل اتهامها
بالتواطؤ يف جرائم حرب ،حيث
اتهمت املوظفة األممية السابقة
آن سبارو منظمة الصحة العاملية
والوكاالت الدولية األخرى
مبساعدة األسد يف حربه ضد
املدنيني السوريني ،والتواطؤ يف
جرائم الحرب من خالل التزام
الصمت حيال تدمري الحكومة

قطاع الرعاية الصحية.
وصل األمر فيام بعد إىل أن تطلق
منظمة "حملة سوريا الدولية"
مع  66منظمة سورية تقري ًرا
ونداء إىل األمم املتحدة بالتوقف
عن دعم طرف عىل حساب طرف
آخر ،واتهمتها بفقدان النزاهة
واالستقالل والحياد يف سوريا.
اليوم ،فضيحة أخرى تطال عمل
األمم املتحدة يف سوريا .منذ
أيام كشف تحقيق نرشه موقع
درج بعنوان" :قروض (أونروا)
يف سوريا يف خدمة عنارص
ميليشيات النظام" ،عن تورط
األونروا ،يف متويل أشخاص
وجهات مشاركة باملعركة يف
سوريا لصالح بشار األسد،
باإلضافة إىل مؤسسات سورية
ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية مثل األمن السيايس
واملخابرات العامة.
راسلت الوكالة ذاتها
ُ
منذ أيام
رسا بشأن جهودها يف
مستف ً
مخيمني محددين للنازحني
شامل سوريا هام مخيام دير
بلوط واملحمدية ،وطرحت أسئلة
تفصيلية:
هل قدمت األونروا أي مساعدات إىل
أولئك املوجودين يف مخيمي دير
بلوط واملحمدية؟ وإذا كان الجواب
ال ،فام سبب عدم القيام بذلك؟
هل لدى األونروا خطط لتزويدهم
باملساعدات يف املستقبل القريب،
مع وصول الشتاء بالفعل وهم يف
حاجة ماسة للتدفئة ،واملطر يح ّول
املخيامت إىل برك طينية؟
أجاب السيد سامي مشعشع
الناطق الرسمي لوكالة األونروا:
"ال تتوفر حال ًيا لفرق األمم املتحدة،
التي تتخذ من سوريا مق ًرا لها مبا
فيها األونروا ،إمكانية الوصول إىل
إدلب واملناطق املحيطة بها .وتقوم
رئاسة األونروا يف عامن بالتواصل
مع الرشكاء الذين يستطيعون
الوصول إىل مراقبة وضع الالجئني
الفلسطينيني يف املنطقة للتأكد
من أن الالجئني الفلسطينيني
مدرجون يف الربامج الحالية ويتم
تقديم املساعدة لهم يف إطار
عملية املساعدة عرب الحدود التي
تتم من تركيا".
أي أن األونروا مل تقدم أي مساعدة
لهؤالء حتى ساعة رد الوكالة يف
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لكنها تبذل جهودًا للوصول إليهم.
تخل اإلجابة من العمومية.
مل ُ
يبدو أن األمم املتحدة مبختلف
مكاتبها تدور يف فلك مقولة
تاريخية ألحد مسؤوليها الكبار.
نقل الصحفي الربيطاين بيرت غيل
يف كتابه "اليوم نرمي القنابل وغدًا
نبني الجسور" ،تفسري مسؤول
رفيع يف األمم املتحدة لعدم دعمها
للسوريني يف املناطق خارج سيطرة
األسد" :ال نستطيع مساعدة
املوجودين يف املناطق (املحررة)،
وذلك لوجود كوادرنا يف دمشق،
فلو ساعدنا الناس يف تلك املناطق،
سيواجه كوادرنا مصاعب حقيقية"،
رسا سبب عدم مساعدة األمم
مف ً
املتحدة ألولئك الذين يعانون ،لخوفها
عىل موظفيها من االنتقام من
حكومة األسد "الرشعية".

يحمل هذا الترصيح تناقضً ا
صارخًا مع توصيات األمم املتحدة
يف تقريرها األخري بشأن سوريا
يف  18نوفمرب/ترشين الثاين
 ،2018تحت اسم :إخطارات الوفاة
يف الجمهورية العربية السورية،
الذي تحدث عن رضورة تفسري
مصري املحتجزين واملفقودين.
تكمن املفارقة يف أن األمم
املتحدة تعي متا ًما خطورة النظام
السوري ،وتخىش حتى عىل
كوادرها منه ،إن قدمت أي عمل
إنساين بال موافقته وتدخله،
حسب ترصيح أحد مسؤوليها،
ويف الوقت ذاته تطالبه بـ "تقديم
تربير قانوين" الستمرار احتجاز
املعتقلني ،وهو ما يفعله النظام
مسبقًا حيث يصدر شهادات وفاة
املعتقلني تحت التعذيب ،ويصدر
تقارير طبية مصدقة من نقابة
األطباء واملشايف الرسمية بأسباب
الوفاة .فام الذي تطلبه األمم
املتحدة ً
فعل؟ أم أن هذه التوصيات
هي "كليشه" تستخدمها األمم
املتحدة يف نهاية تقاريرها ،أم أن
كواردها يف سوريا ال ترسل لها
تقارير مفصلة عن الوضع يف
سوريا؟
هناك عدة أسباب محتملة لهذا
التناقض غري املنطقي ،أخطرها قد
حا مع النظام
يكون تواطؤًا رصي ً
السوري ،وأبسطها بريوقراطية
أممية تصل إىل حد تشويه
الحقائق بانفصال عن الواقع ،مبا
يدعم هدر حقوق الضحايا وتوجيه
مطالبات فات أوانها.
كأن تطلب األمم املتحدة رشط ًيا
إحالة ملف سوريا إىل املحكمة
الجنائية الدولية" :إذا مل تكن الدول
السورية مستعدة ملساءلة الجناة
أو غري قادرة عىل ذلك ،فينبغي
أن يقوم مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة بإحالة املوضوع إىل
املحكمة الجنائية الدولية" .وكأنّ
مقدم التوصيات موظف جديد
يف األمم املتحدة ،وليس لديه علم
بفشل جميع محاوالت إحالة امللف،
بسبب الفيتو الرويس والصيني
لسنوات عديدة ،خاصة مع عدم
وجود مؤرشات عىل تراجع روسيا
عن استخدام الفيتو لحامية األسد،
بل عىل العكس تدل املامرسات
عىل دعم متصاعد ووثيق.
ثم تطلب التوصيات متويل هيئات
يف سوريا تعلم أن نظام األسد لن
يقبل إال باإلرشاف عليها والتحكم
فيها يف أحسن األحوال ،حسب
خربتها يف العمل بسوريا" ،ينبغي
إنشاء آلية وطنية للتعويضات يف
الجمهورية العربية السورية لتقييم
الرضر الواقع وتلقي الشكاوى
وتوفري التعويضات الفردية أو
املجتمعية املالمئة وغري ذلك من
وسائل اإلنصاف املالمئة سواء كانت
مالية أو يف أي شكل آخر".
قد تكون هذه اآللية مؤسسة
حكومية تتبع لنظام األسد،
وتضاف إىل انحرافات األمم
املتحدة املستقبلية .ال بد لألمم
املتحدة من بذل جهود أكرب
لتوضيح إمكانياتها والعقبات
التي تقف يف طريقها ،ومحاولة
إصالحها ،فاألبراج العاجية مل تعد
تحمي أصحابها يف عرص اإلعالم
املفتوح.
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كيف تختارين أفضل حليب

للرضاعة الصناعية
رغم أن حليب ثدي األم هو أفضل أنواع الحليب ،يحتاج بعض األطفال للحليب الصناعي ألسباب تتعلق بهم أو بأمهاتهم ،ويجب اختيار
الحليب المناسب لكل طفل حسب عمره ووزنه وحالته الصحية ،فهناك أنواع عدة للحليب الصناعي تختلف من حيث التركيب ،كما أن
هناك قواعد عامة يجب االلتزام بها من قبل األم عند إعطاء طفلها للحليب الصناعي.
د .كريم مأمون
ما مكونات الحليب الصناعي؟
هنالـك خمسـة مك ّونات رئيسـية للحليب
الصناعـي :الكربوهيـدرات ،والربوتين،
والشـحوم ،والفيتامينـات ،واألملاح
املعدنيـة ،إضافـة إىل عنـارص غذائيـة
أخرى تضـاف بكميـات زهيـدة ،ويكون
االختلاف بين األنـواع املختلفـة مـن
الحليـب الصناعي هو بتفـاوت كميات أو
أنـواع كل مكون مـن املكونـات املذكورة.
فبالنسـبة للربوتينـات فـإن ال ُجبنين
َصـل  ،Wheyهما نوعـا
 Caseinوامل ْ
بروتين حليـب البقـر املوجـودان يف
الحليـب الصناعـي ،وإن النسـبة بينهما
تختلـف مـن نـوع إىل آخـر ،فبعـض
أنـواع الحليب الصناعي يحـاول االقرتاب
مـن النسـب املوجـودة يف حليـب األم
بوضـع  60%مـن املصـل و 40%مـن
الجبنين ،وبعضهـا اآلخـر قـد يضـع
 100%مـن املصـل ،وأنواع أخـرى تقوم
بتجزئـة الربوتين إىل عنـارصه األصلية
(الحمـوض األمينيـة) فيمكن اسـتخدامه
عند الرضع املصابني بالتحسـس لربوتني
الحليب ،وأنـواع أخرى تسـتخدم بروتني
الصويـا املعـدّل ،ويف أغلـب الحاالت فإن
الربوتين الذي تتـم تجزئته هـو الجبنني
ألنـه الربوتني الكبير الحجـم واألصعب
هضما ،ولكـن يف بعـض األنـواع يكون
ً
بروتين املصـل هـو املجـ ّزأ .وبالنسـبة
للسـكريات (كربوهيـدرات) فـإن
الالكتـوز هـو الكربوهيـدرات الرئيـس
يف حليـب البقـر والحليـب الصناعـي ،
ولكـن قد تسـتعمل أنواع أخـرى إضافية
من الكربوهيـدرات مثل املالتودكسترين
املأخـوذ من الـذرة.
وأمـا بالنسـبة للشـحوم ،فيتم اسـتخدام
أنـواع متعـددة منهـا مثل زيـت الصويا،
وزيـت جـوز الهنـد ،وزيـت النخيـل
وزيـت بـذور دوار القمـر.
وقـد عمـدت بعـض الشركات الصانعـة
إىل إضافـة نوعين مـن الحمـوض
الدسـمة طويلـة السلسـلة وهما حمض
الدوكوساهيكسـانويك ( )DHAوحمـض
األراكيدونيـك ( ،)ARAوهـي مـن
أحماض أوميجـا  3الدهنيـة واملوجـودة
يف حليـب الثـدي ويف بعـض األطعمـة
كالسـمك والبيـض ،وقـد أثبتـت األبحاث
أهميتهما لتطـور العينين والدمـاغ.
كام تحتـوي العديـد من تركيبـات حليب
األطفـال على الربيبيوتيـك ،وهـي أنواع
مـن البكترييـا النافعـة التـي تعمل عىل
تحسين عملية الهضـم و تعزيز وظائف
الجهـاز الهضمـي ،كما تسـاعد الرضيع
على التخلـص مـن الغـازات و تليين
الفضلات لتسـهيل عمليـة خروجهـا،
وعالج اإلمسـاك واإلسـهال الـذي يعاين
منـه الطفـل الرضيـع يف بدايـة حياته.
ما أنواع الحليب الصناعي؟
أهـم أنـواع الحليـب الصناعي مـن حيث
الرتكيب:
1ـــ الحليـب الصناعـي املشـتق مـن
حليـب البقـر :هـو األشـيع اسـتخدا ًما
وميكـن أن نسـميه (الحليـب الصناعـي
األسـاس  ،)Basic Formulaوهو يحوي
املزيـج الصحيـح مـن الربوتني والدسـم
والكربوهيـدرات ،ويخضـع الربوتين
فيـه إىل تعديـل كبير ليصبـح أسـهل
هضما ،وفـوق ذلـك تتـم إضافـة بعض
ً
الفيتامينـات والحديـد إليـه بحيـث يَفي
بحاجـات الرضيـع ،وهـذا هـو الفـرق

بينـه وبين حليـب البقـر العـادي الذي
يصعـب هضمـه واسـتقالبه مـن ِق َبـل
الرضيـع قبـل عمـر سـنة وال يفـي
بحاجاتـه الغذائية ،إضافـة إىل أنه يضع
يرا على الكليتين.
عبئًـا كب ً
2ـــ الحليـب الصناعـي املتحلـل جزئ ًيا
أو كل ًيـا :وفيه تتـم تجزئـة الربوتني إىل
هضما ،وهو مفيد
أجـزاء صغرية أسـهل
ً
(خصوصـا النـوع كيل التجزئـة)
جـدًا
ً
يف حـال وجـود تحسـس للربوتني لدى
الرضيـع وهـذا شـائع جـدًا يف الخـدج،
كما يسـتعمل يف األطفـال املصابين
باألكزميـا ،ويرمـز لهـذا الحليـب .HA
3ـــ الحليـب الصناعـي املشـتق مـن
الصويـا  :Soyaوفيه يسـتخدم الربوتني
املأخـوذ مـن فـول الصويا ويتـم تعديله
ليناسـب الرضيـع ،ولهـذا النـوع بعض
االسـتخدامات املحـددة مثـل التحسـس
لحليـب البقـر (املرتبـط بالغلوبولين
املناعـي  ،)IgEوالعـوز الـوالدي إلنزيـم
الالكتاز (وهـو اإلنزيم الهاضـم لالكتوز
أي سـكر الحليب) ،وعـوز إنزيم الالكتاز
املؤقـت الناجـم عـن اإلنتانـات املعديـة
ا ملعو ية .
4ـــ الحليب الخايل من سـكر الالكتوز:
وهو مشـتق من حليـب البقـر ولكن يتم
نـزع الالكتـوز منـه ويسـتخدم للرضّ ع
املصابين بعـوز الالكتـاز أو املصابين
بالغاالكتوزمييـة ،ويرمـز له .FL
5ـــ الحليـب الصناعـي االسـتقاليب:
وهـو يسـتخدم عنـد الرضـع املصابين
مبشـاكل اسـتقالبية ناجمـة عـن نقص
إنزميـات معينـة.
و تنقسم مراحل الحليب الصناعي
حسب عمر الرضيع إلى ثالث مراحل
أساسية:
املرحلـة األوىل : 1ويعطـى يف الفترة
التـي متتد منـذ الـوالدة حتى عمر سـتة
أشـهر ،وهـو حليـب نصف دسـم.
املرحلـة الثانيـة  :2ويعطـى يف الفترة
التـي متتـد من عمـر سـتة أشـهر حتى
نهايـة السـنة األوىل مـن العمـر ،وهـو
حليـب نصف دسـم أيضً ا ،لكنـه يختلف
عـن حليـب املرحلـة األوىل باحتوائـه
على كميـة أكبر مـن الربوتينـات ،ألن
زيـادة وزن الطفل يف هـذا العمر تعتمد

على الربوتينـات ،كما أنه يحتـوي عىل
الحديـد والفيتامينـات لتزايـد حاجـة
الرضيـع إليهـا يف هـذا العمـر.
املرحلـة الثالثـة  :3ويعطـى مـن عمـر
سـنة واحـدة حتـى عمـر ثالث سـنوات،
وهـو حليـب كامـل الدسـم.
وهناك حليـب صناعي مخصـص للخدج
وناقصي وزن الـوالدة  :Preيعطـى
منـذ الـوالدة حتـى يصبـح وزن الرضيع
 3 – 2.5كـغ ،وهـو يحـوي نسـبة عالية
مـن الحريـرات والربوتين ،كما يحوي
الرتيغليرسيـدات متوسـطة السلسـلة
 MCTوالتـي ميكـن هضمهـا بسـهولة
مـن ِقبـل الخديج.
كيف تحدد كمية الرضاعة الصناعية
الالزمة للطفل؟
تعتمد كميـة الرضاعـة الصناعية الالزمة
للطفـل على وزنـه وعمـره وحالتـه
الصحيـة ومعدل منـوه ،وتقـدر الحاجة
اليوميـة بـ  5مكاييـل لكل  1كغ من وزن
الطفـل تقري ًبـا ،وبشـكل عام:
يف األسـبوع األول ،تكـون تغذيـة الطفل
مـن الحليـب الصناعـي حسـب الطلـب،
ويعطـى لـكل وجبـة مكيال مـن الحليب
يف  30مـل مـاء كل  4 - 3سـاعات عىل
مدار  24سـاعة.
بعدهـا يعطـى  3 2-مكاييل لـكل وجبة
كل  4 - 3سـاعات ،وكلما كبر الطفـل
ومنـت معدتـه ،سـيحتاج إىل عـدد أقـل
مـن الزجاجـات عىل مـدار اليـوم ولكن
بكميـات أكبر مـن الحليـب ،وميكـن
حسـاب عـدد املكاييـل يف كل رضعـة
بشـكل تقريبـي وذلـك بإضافـة العـدد
ثالثـة إىل عمـر الطفـل باألشـهر وبحـد
أقصى مثانيـة مكاييـل لـكل وجبـة،
ويتـم رفـع كميـة الوجبـة مبقـدار 15
مـل مـاء  0.5 +مكيـال مـن الحليـب إذا
كان الطفـل ينهـي الوجبـة كاملـة وملدة
يومين متتالين دون أن يترك أي جـزء
متبـق منها.
فبعمـر شـهر وحتـى ثالثـة أشـهر قـد
يأخـذ الرضيـع  4-3مكاييـل كل وجبـة
مـع عـدد مـرات رضاعـة  6 - 5مـرات
عىل مـدار الــ  24سـاعة.
ومـن عمـر أربعـة أشـهر حتـى سـتة
أشـهر يكون العدد قد انخفـض إىل  4أو
 5وجبـات يف اليـوم ،وكل وجبـة بحدود
 6مكاييـل.

ما الحرارة المناسبة للحليب
الصناعي عند تقديمه للرضيع؟
يفضـل العديد مـن األطفـال الحليب
البـارد يف الصيـف ،كما يفضـل
معظمهم الحليب الدافئ يف الشـتاء،
وميكنـك بالتجربـة تحديـد درجـة
الحـرارة التـي يفضلهـا الطفـل،
وبشـكل عام فـإن الحرارة املناسـبة
للحليـب هـي الحـرارة القريبـة مـن
حرارة جسـم الطفـل أي  37°درجة،
وميكـن تسـخني الحليـب قبـل
إعطائـه للطفل بوضـع الزجاجة يف
املـاء السـاخن.
وننبـه لعـدم تسـخني زجاجـة
الحليـب يف املايكرويـف لعـدة
أسـباب منهـا أن أغلـب الزجاجـات
مـن البالسـتيك ،كما أن الحـرارة قد
تغير مكـون الحليـب مـن الربوتني
وقـد تقتـل األجسـام املضـادة.

ما مدة صالحية الحليب
الصناعي؟
يجـب حفـظ الحليـب املحضر يف
الثالجـة واسـتعامله خلال 48
سـاعة ،ولكـن إذا تـرك الحليـب
املحضر يف درجـة حـرارة الغرفـة
ألكثر مـن سـاعة واحـدة فيجـب
التخلـص منـه وعـدم اسـتعامله.
ويجـب التخلـص مـن أي حليـب
يتبقى بعـد أن يرضـع الطفل ألنه مل
معقم.
يعـد
ً
ِ
طفلك
يرا ..ال تحاويل أبـدًا إجبار
أخ ً
على أخـذ زجاجـة الرضاعـة عندما
يقاومها ،فبشـكل عام يـأكل األطفال
عندمـا يكونون جائعين ،ويتوقفون
عندمـا يشـعرون بالشـبع ،لذلـك
يف حـال رفـض الطفـل زجاجـة
ِ
ميكنـك املحاولـة مـرة
الرضاعـة
أخـرى ولكـن يف وقـت الحـق.

وبعدهـا ينخفـض العـدد إىل 4 - 3
وجبـات يوم ًيـا وكل وجبـة 8 – 6
علم أن الحـد األقىص املنصوح
مكاييـلً ،
مكيـال يوم ًيـا ،ومـن
ً
بـه ال يتجـاوز 32
املرجـح أن يحافـظ الطفـل على هـذا
العـدد والكميـات حتـى عيـد ميلاده
األول ،وعندهـا يسـتطيع االنتقـال إىل
مرحلـة رشب الحليب العـادي إىل جانب
ثلاث وجبـات مـن األغذيـة الصلبـة.

يجـب غسـل الزجاجـة والحلمـة بشـكل
جيـد بعـد انتهـاء الرضاعـة كل وجبـة
وتحفـظ الزجاجـة نظيفة حتـى الوجبة
التاليـة ،ويفضـل غسـل الحلمـة جيـدًا
باملـاء وامللح إلزالـة الحليـب امللتصق بها
ثم تغسـل مبـاء بـارد إلزالـة آثـار امللح.
يجـب غلي الزجاجـة والحلمـة يوم ًيـا
يف مـاء ملـدة  20دقيقة للزجاجـة و 10
دقائـق للحلمـة.

كيف يتم تحضير وجبة الحليب
الصناعي؟
يجـب غسـل اليديـن جيـدًا باملـاء
والصابـون قبـل إعـداد الرضعـة.
يجـب اسـتعامل ميـاه نظيفـة ومأمونة،
وإال فلا بد مـن غليها ملدة عشر دقائق.
عنـد اسـتعامل مـاء الصنبـور لتحضري
الحليـب يجـب اسـتعامل مـاء الصنبور
البـارد فقـط ،وإذا مل يكن مـاء الصنبور
قـد اسـتعمل لعـدة سـاعات فال بـد من
فتـح الصنبـور ملـدة دقيقتين قبـل أخذ
املـاء منه.
تضـاف ملعقـة مسـحوق الحليـب
الصناعي املوجـودة يف العلبـة (مكيال)
إىل  30مـل من املـاء ،ويجب عـدم جعل
الحليـب أكرث تركيـ ًزا بإضافـة املزيد من
املسـحوق.

ما المدة المثالية التي تستغرقها
الرضعة الواحدة؟
يجـب أال تقـل مـدة الوجبـة عـن عشر
دقائـق ليتسـنى للطفـل الوقـت الـكايف
للمـص الذي يسـاعد عىل هضـم الوجبة
وتجنـب ابتالع كميـات كبرية مـن الهواء
مـع الرضعـة ،ومـن أجـل ذلـك يجـب
القيـام مبعايـرة ثقـوب حلمـة الرضاعة
حتـى تتناسـب مـع مـدة عشر دقائـق،
علما أن الثقـب الواسـع يجعـل الحليب
ً
يتدفـق إىل الطفـل برسعـة فيسـبب
الرشدقـة لـه ،كما أن الثقـب الضيـق
يجعـل الطفل يبذل مشـقة يف الرضاعة.

عنب بلدي  -السنة السابعة  -العدد  - 356األحد  16كانون األول/ديسمبر
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عندما يخلد الشعر

التسويق والترويج الرقمي -1

التسويق بالمؤثرين في "يوتيوب"

يتطلع الصانعون والمنتجون والتجار ً
دائما إلى ترويج منتجاتهم ،ويتنافسون في ميدان واسع هو ميدان التسويق.
عنب بلدي  -عماد نفيسة
قسما
متتلـك الشركات واملصانـع واملتاجـر عادة
ً
خاصـا ،عملـه يتلخـص يف تسـويق منتجـات
ً
الرشكـة ،والبحـث دامئًا عن طرق جديـدة للوصول
إىل املسـتهلك النهـايئ ،وفحـص وتقييـم جـودة
ومـردود اإلعالنـات والرتويـج الـذي تقـوم بـه
ا لرشكة .
التسـويق باملؤثريـن ليس حدث ًـا جديـدًا ،فقد اتبع
هذا األسـلوب سـابقًا وبكثرة يف إعالنـات التلفاز
والجرائد املطبوعـة ،وعادة ما يتم اسـتخدام العبي
كـرة القـدم املشـهورين أو املطربين املعروفين
وعـاريض األزيـاء وغريهـم من املشـاهري.
لكـن يف الفترة األخيرة ظهـر جيـل جديـد من
"املؤثريـن" ،وهم ما يطلق عليهـم "اليوتيوبرز"
نسـبة إىل موقـع يوتيـوب األمريكي الشـهري،
والـذي نالـوا شـهرتهم مـن خالله.
عـاد ًة ميتلـك هؤالء عـدّة ماليين مـن املتابعني،
وغال ًبـا تطغـى صبغـة املحتـوى الرتفيهـي عىل
الفيديوهـات التـي يقدمونهـا ،وهـذا املحتـوى
ٍ
كاف لجـذب جيـل الشـباب وصناعـة متابعين
باملاليين عىل قنواتهـم وصفحاتهم على مواقع
التواصـل االجتامعـي.
هـذا العـدد الكبير مـن املتابعين وطبيعـة
أعامرهـم وفئاتهـم جـذب أنظـار الشركات

مختلفـة االختصاصـات لإلعلان وتقديـم
منتجاتهـا مـن خاللهم ،خاصـة أن "اليوتيوبرز"
عـادة ميتلكون ثقـة متابعيهـم ومحبتهـم ،وهذا
أيضً ـا مـا يسـتغله املعلنـون.
يف املقابـل يجنـي "اليوتيوبـرز" مـن هـذه
اإلعالنـات مبالـغ طائلـة ،باإلضافـة إىل تبينهـم
مـن قبـل بعـض الشركات الكبيرة بالكامـل.
الالفـت هـو أن غالبية مشـاهري مواقـع التواصل
االجتامعـي حال ًيا هـم مراهقون وشـبان يافعون.

التواصـل ،وهـو ما انعكـس بشـكل إيجايب عىل
املنتـج.

نور نعيم ()noor stars

سـورية مقيمـة يف الواليـات املتحـدة األمريكية،
متتلـك يف قناتهـا على اليوتيوب عشرة ماليني
متابـع ،وتقـدم محتـوى موج ًهـا للفتيـات أيضً ا
باإلضافـة للمحتـوى الرتفيهي.
وتقـوم بتجريـب منتجـات مختلفـة على

شـكل نصائـح للفتيـات ،وتحصـد فيديوهاتهـا
يرا.
ً
مشـاهدات
وتفاعلا كب ً
وضمـن عـامل التسـويق الواسـع هنالـك الكثير
من الطرق األخرى لتسـويق املنتجـات إلكرتون ًيا،
بـل حتـى بيعهـا مبارشة على اإلنرتنـت ،وتبقى
مهمـة البحـث عـن كل جديـد يف عامل التسـويق
رضورة ملحـة لضمان الوصـول ألكبر رشيحة
من املسـتهلكني.

بعض "اليوتيوبرز" السوريين المشاهير
العاملين في اإلعالن:
نارين عمارة ()Narins beauty

متتلـك الفتـاة السـورية املقيمة يف السـويد )19
عا ًمـا( أربعـة ماليين متابـع على يوتيـوب،
وماليين آخريـن على الفيسـبوك وإنسـتغرام،
وتحظـى مبحبـة وإعجـاب متابعيهـا.
تقـدم نارين محتـوى ترفيه ًيـا إىل جانب املوضة
واملكيـاج واألشـياء التـي تهـم الفتيـات بشـكل
خا ص .
بـدأت يف األشـهر األخيرة العمـل مـع رشكات
مصنعـة ملـواد التجميـل واألزيـاء ،وقدمـت
املنتجـات بطريقـة احرتافيـة ،كما جلبـت
ريا على مواقع
ً
فيديوهاتهـا اإلعالنيـة
تفاعلا كب ً

سينما

" .."The Prestige
الحبكة والتشويق في ساعتين
يعمـل الصديقـان روبـرت أنجري وألفريـد بوردن
مسـاعدين ألحد السـحرة املشـهورين باالشرتاك
مع جوليـا زوجـة روبرت.
متـوت جوليـا عـن طريـق الخطـأ ،خلال
مشـاركتها يف إحـدى الخـدع السـحرية ،ويقوم
روبـرت بإلقـاء اللـوم على ألفريـد ويتطـور
الخلاف حتـى يتحـول إىل عـداوة.
يصبـح روبرت وألفريـد من أشـهر مامريس فن
خفـة اليـد والخداع السـحري ،وتصبح املنافسـة
بينهما على أشـدها ،ليبـدأ كل منهما محاولة
التخريـب على اآلخـر أمـام الجمهـور لضرب
سمعته .
" "The Prestigeأو "العظمـة" فيلـم درامـا
وتشـويق أمريكي مليء بالرصاعـات امللحميـة
بين أطـراف قصته ،التـي يحاول مـن خاللها كل
طـرف إثبات أفضليتـه عىل اآلخر ،ويقـوم الفيلم
على حبكـة درامية مليئـة باإلثـارة والتشـويق
والغموض.
ويقـوم ألفريـد بابتـكار خدعـة غير مسـبوقة
يشـتهر مـن خاللهـا ،ولكـن روبـرت يحـاول
معرفـة رس خدعـة صديقـه السـابق ويسـافر

نحـو الواليـات املتحـدة األمريكيـة ملحاولـة
الكشـف عـن خدعـة روبـرت.
يحصـل أنجير على خدعـة جديـدة وضخمـة
تكسر كل مـا يقـوم بـه ألفريـد ولكـن هـذه
الخدعـة تـؤدي إىل نهايـة جديـدة يف الفيلـم
وغير متوقعـة.
" "The Prestigeالـذي شـارك يف تأليفـه املخرج
كريسـتوفر نوالن وشـقيقه جوناثـان عن رواية
لكريسـتوفر بريسـت ،يعتبر واحـدً ا مـن أكبر
أعمال السـينام يف العقديـن األخريين.
ويعتبر العمـل واحـدً ا مـن تجـارب قليلـة
ممتعـة يف السـينام ،مقد ًمـا أكثر مـن رؤيـة،
ً
وحاملا معـه ميـزة واعـدة للجامهري مـن أفالم
الغمـوض واإلثـارة ،ومتكن مخرجه كريسـتوفر
نـوالن مـن خاللـه الحفـاظ على زخمـه مـع
األفلام التـي أنتجهـا وسـبقت بريسـتيج وهي
"فـارس الظلام" و"األرق" والتـي القـت إعجاب
الجامهير.
تعنـي " "The Prestigeباللغـة اإلنكليزيـة
العظمـة ،وهـو مصطلـح مشـتق مـن الرتهيب
ويشير يف مواضـع أخـرى إىل االحترام

واإلعجـاب.
الفيلم مـن إنتاج أمرييك عـام  ،2006من بطولة
هيـو جاكامن بـدور روبـرت أنجري وكريسـيتان
بيـل بـدور ألفريـد بـوردن وديفيـد بـوي بـدور
نيـوكال تيسلا ،ومن بطولـة كل مـن مايكل كني
وسـكارليت جوهانسـون وبايرب بريابـو وربيكا
هـول وأندي سيركيس.
القـى الفيلـم إعجـاب الجامهير ،وحصـل عىل
تقييـم  8.5مـن تصويت أكثر من مليـون متابع
عىل موقـع "."IMDB

"إىل أين تسـعى ياجلجامش؟ إن الحياة
التـي تبغـي لـن تجـد ،حينما خلقـت
اآللهـة العظـام البرش قـدرت املوت عىل
البرشيـة ،واسـتأثرت هـي بالحياة".
امللحمـة الشـعرية األوىل يف تاريـخ
األدب اإلنسـاين ،رحلـة البحـث عـن
الخلـود ،عـن حيـاة املجـد التي يسـعى
وراءهـا العظماء يف التاريـخ ،تغـوص
يف خبايـا النفـس البرشية التـي تجمع
قيـم اإلصلاح والشـجاعة إىل جانـب
الظلـم واالسـتبداد ،تكشـف لنـا حقبـة
من ذلـك التاريخ الغابر لحياة الشـعوب
ومعتقداتهـا يف الزمـن القديـم.
هـي ملحمـة سـومرية مكتوبـة بخـط
حـا طين ًيـا،
مسماري على  12لو ً
اكتشـفت ألول مـرة عـام  ،1853يف
بلاد الرافديـن (العـراق حال ًيـا) ،مبوقع
أثـري ُعـرف فيام بعـد بأنـه كان املكتبة
الشـخصية للملك اآلشـوري آشوربانيبال
يف نينـوى بالعـراق ،وتـم نقـل األلواح
الطينيـة التـي كتبـت عليهـا امللحمة إىل
املتحـف الربيطـاين بالعاصمـة لنـدن.
اختلـف املرتجمـون وعلماء اآلثـار
حـول كاتـب هـذه امللحمـة ،إذ مل يُعرف
حتـى اآلن ،بينما يرجـح قسـم كبير
مـن املؤرخين أن تكـون هـذه امللحمـة
الشـعرية عائـدة للفيلسـوف اليونـاين
الشـهري أفالطـون.
تـدور أحـداث األسـطورة يف املدينـة
العظيمـة أوروك (جنـويب العراق) ،التي
كانـت تعبـد اإللـه "أنـو" إلـه السماء
وابنتـه "عشـتار" إلهة الحـب والحرب،
وتعتبر مـن أوائـل مـدن الحضـارة
والنهضـة اإلنسـانية.
تصـف امللحمة حاكـم أوروك جلجامش،
على أنه نصـف إلـه ونصف بشر ،ألن
رجلا وأمه آلهـة الحكمة.
ً
أبـاه كان
جلجامـش ملـك ذو بـأس وشـدة ،ظامل
مل يرحـم أحدًا من شـعبه الذي اشـتكاه
لآللهـة لوضـع حـد لبغيـه ،فتوصلـت
اآللهـة إىل صنـع إنكيـدو ،الوحش الذي
يضاهـي جلجامـش يف الحجـم والقوة،
ليصبـح فيام بعـد صديـق امللك.
تـدور األحـداث ليمضي جلجامش عرب
البحـار والغابـات يف رحلـة البحث عن
الحيـاة الخالـدة ،بعـد أن أصبـح ملـكًا
عـادل يحبه الشـعب.
ً
فتحـت امللحمـة أمـام األديان السماوية
جدل
(اليهوديـة واملسـيحية واإلسلام)ً ،
ثقاق ًيـا ودين ًيـا حـول ماهيـة جلجامش،
وبدايـة الحيـاة األوىل ،الحتـواء النـص
توصيفًـا عـن اإلنسـان األول ،وكيـف
عـاش بعـض البشر بصفـة أقـرب إىل
الحيـوان ،خاصـة بعـد حديـث امللحمة
عـن "الطوفـان العظيم" ،الـذي أرجعه
كثير مـن املؤرخين إىل قصـة النبـي
نـوح مـع الطوفان الـذي غمـر األرض.
اسـتوحى كثير مـن الكتّـاب أسـاطري
وقصصـا عـن امللحمـة ،صـوروا عنهـا
ً
مرسحيـات وأفال ًمـا وثائقيـة وروائيـة.
امللحمـة من املالحـم البطوليـة التي تعد
األطـول يف التاريـخ ،اسـتطاع العلماء
مـن خاللهـا دراسـة تاريـخ الشرق،
وهـي مليئـة باملواضيـع املهمـة التـي
جعلتهـا تتخطـى حـدود العـراق نحـو
العـامل أجمـع.
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1.1مادة طبيعية عطرة الرائحة  -كتاب
رشح الكلامت (جمع)
2.2عاصمة الربتغال
3.3موسيقى جزائرية مغاربية  -خراب
4.4املادة يف النبات تصنع الغذاء
5.5آلة موسيقية وترية تركية  -حامم ينقل
ميا
الرسائل قد ً
6.6أداة نصب
7.7يركب  -ظل
8.8منتجع سياحي مرصي  -متحجرات
ملونة يف البحر
9.9فلوس  -أنس وتسلية مع االهل
واالصدقاء
1010نبات جف  -ممثل سوري جسد
شخصية ملك مرصي
عمودي
1.1مخرتع الراديو  -طرق
2.2للتعريف  -نرث املاء
3.3ملكة مرصية قدمية
4.4تقويم سنوي
5.5برقوق (مبعرثة)  -اكتمل (معكوسة)
6.6متشابهان
7.7جبال يف أمريكا الجنوبية  -فيه يرسم
الرسامون
8.8زبالة  -هاج وعىص
9.9خيّال كريم الخلق
1010اضخم ما بناه إنسان يف التاريخ

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
عبر البريد اإللكتروني إلى editor@enabbaladi.org
اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

بدأ العد التنازلي
إلطالق صافرة البداية
في كأس األمم
اآلسيوية "اإلمارات
 ،"2019التي ستنطلق
في الخامس من
كانون الثاني من
عام .2019
و ستقام البطولة
ألول مرة بـ 24منتخباً
مقسمة على ست
مجموعات بواقع
أربعة منتخبات في
كل مجموعة.
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رياضة

2018

"آسيا .."2019

نسخة قياسية يريدها العرب
مجموعات متوازنة ً
نسبيا
املواجهـات يف املجموعـات متوازنـة فيما
بينهـا بشـكل عـام ولكنهـا اسـتثنائية يف
املجموعة الخامسـة ،إذ سـتلتقي السعودية
مـع قطـر ،وهما البلـدان اللـذان لديهما
وضـع سـيايس وريـايض حسـاس،
إثـر حصـار السـعودية ودول املقاطعـة
(اإلمـارات ،والبحريـن ،ومصر) للدوحـة
يف حزيـران .2017
ويف مواجهـات املجموعـة األوىل ،جـاء
املنتخـب اإلمـارايت املضيـف يف مجموعة
سـهلة نسـب ًيا إىل جانـب تايالنـد والهنـد
والبحريـن ،التـي قـد تشـكل لـه العقبـة
األكرب ،يف حني تزعمت أستراليا املجموعة
الثانيـة إىل جانـب ثالثـة منتخبـات عربية
هي فلسـطني واألردن وسـوريا ،ويف وقت
سـتكون فيـه مواجهـات سـوريا واألردن
حاسـمة للعبـور إىل الدور الثاين ،تشـكل
أستراليا الخصـم األقـوى للمنتخبين.
وضمـت املجموعة الثالثـة منتخبات كورية
الجنوبيـة والصني وقريغزسـتان والفلبني،
يف حين حلت إيران بين العـراق وفيتنام
واليمن.
وتعتبر املجموعـة الخامسـة املجموعـة
الحديديـة يف املسـابقة املقبلـة ،إذ
سـتصطدم السـعودية بقطـر وكوريـا

الكويت

أستراليا

الشمالية ،إىل جانـب املنتخـب اللبنـاين
الـذي يعتبر األقـل حظًـا ،ويف املجموعـة
السادسـة حلـت اليابـان برفقـة عمان
وأوزبكسـتان وتركامنسـتان.
وسـتفتح اإلمـارات املسـتضيفة والبحرين
البطولـة ،التـي ستشـهد  51مبـاراة على
مثانيـة مالعـب يف مـدن أبوظبـي والعني
وديب وشـارقة ،وتسـتمر على مـدار 28
يو ًما .
جوائز بأرقام قياسية
تشـهد البطولـة اآلسـيوية الكبرى على
صعيـد املنتخبـات جوائـز بأرقام قياسـية
مرتفعة عن جوائز النسـخة السـابقة ،ويف
ترصيـح سـابق لرئيـس االتحاد اآلسـيوي
لكـرة القدم ،سـلامن بـن إبراهيـم ،قال إن
الجوائـز ارتفعـت إىل  15مليـون دوالر.
وقـال سـلامن بـن إبراهيـم إن كل منتخب
يبلغ املربـع الذهبي للبطولة سـيحصل عىل
مبلـغ مليون دوالر ،فيام سـيحصل الوصيف
على ثالثة ماليين دوالر أما الفائز فسـتبلغ
جائزته املالية خمسـة ماليين دوالر.
فيما وصلـت جوائز النسـخة األخيرة التي
أقيمـت يف أستراليا عـام  ،2015وأحـرز
لقبهـا املنتخـب املضيف ،إىل عشرة ماليني
دوالر فقـط.

اليابان

أصحاب الكؤوس
انطلقـت النسـخة األوىل مـن كأس األمـم
اآلسـيوية عـام  ،1956والتـي توجـت
بنسـختها األوىل كوريـا الجنوبيـة.
وتعتبر اليابـان األكثر تتوي ًجـا باللقـب
القـاري بأربعـة ألقـاب يف أعـوام 1992
و 2000و 2004و.2011
يف حين توجـت كوريا الجنوبيـة باللقبني
األولني عامـي  1956و.1960
إيران والسـعودية توجتا بثالثـة ألقاب ،إذ
حقـق املنتخب اإليـراين اللقب ثلاث مرات
متتاليـة أعـوام  1968و 1972و،1976
وتـوج املنتخـب السـعودي يف بطـوالت
 1984و 1988و.1996
وكان منتخـب الكويـت أول منتخـب عريب
يحـرز اللقـب يف البطولة التي اسـتضافها
على أرضه عـام .1980
وكسر العـراق الهيمنـة اليابانيـة األخرية
على البطولـة ،حين تـوج باللقـب عـام
 2007بعدمـا تغلب عىل السـعودية بهدف
دون رد يف املبـاراة النهائيـة بالعاصمـة
اإلندونيسـية جاكرتـا.
وشـهد عـام  2007أيضً ا ،ظهـور املنتخب
األسترايل ألول مـرة يف البطولة اآلسـيوية
الكبرى بعـد انضاممـه إىل االتحـاد
اآلسـيوي ،إذ بلـغ دور الربـع النهـايئ

إسرائيل

إيران

يف مشـاركته األوىل ،ثـم بلـغ بعـد أربـع
سـنوات املبـاراة النهائيـة يف قطـر عـام
 ،2011ولكنـه خسر أمـام اليابـان بهدف
دون رد ،ليتـوج يف النسـخة املاضيـة عام
 2015ألول مـرة يف تاريخـه.
ويف أرقـام كوريـا الجنوبيـة حصلت عىل
أحـد املراكز الثالثـة األوىل يف  13نسـخة
مـن البطولـة ،بينام فـازت باللقـب مرتني
وحصلـت على املركز الثـاين أربـع مرات.
ويعتبر النجـم اإليـراين علي دايئ أفضل
هـداف يف تاريـخ نهائيـات كأس آسـيا،
بعدمـا سـجل  14هدفًا يف ثالث نسـخ من
البطولة.
آسيا  2019باألرقام
تشـهد النسـخة الحاليـة مـن كأس أمـم
آسـيا مشـاركة  24منتخ ًبا ،لتكون النسخة
األكبر يف تاريـخ البطولـة ،ومـن ضمـن
الفـرق املشـاركة القـوى التقليديـة التـي
تنافس باسـتمرار على اللقـب ،إىل جانب
عـدد من الفرق التي تشـارك للمـرة األوىل.
وتقـام النهائيـات يف الفترة املمتدة بني 5
مـن كانون الثـاين و 1من شـباط املقبلني،
إذ تعتبر هـذه النسـخة األكبر أيضً ـا من
ناحية الجوائـز املالية والبالغـة نحو 14.8
مليـون دوالر ،كما أن الفائـز سـيحمل

كوريا الجنوبية

للمـرة األوىل الـكأس الجديدة.
رقم هذه النسـخة هو  17بتاريـخ نهائيات
كأس آسـيا ،وسـتقام على مثانيـة مالعب
يف أربـع مدن مختلفة ،ويسـتضيف سـتاد
مدينة زايـد الرياضية املباراتين االفتتاحية
والنهائية.
تشـارك يف هـذه البطولـة عـدد مـن
املنتخبـات للمـرة األوىل يف تاريخها ،وهي
قرغيزسـتان والفلبين واليمـن ،بعدما كان
اليمـن الجنـويب كان شـارك يف نهائيـات
عـام  1976قبـل توحيـد البلاد.
غـاب املنتخـب السـوري والهنـدي عـن
النهائيـات النسـخة املاضيـة عـام 2015
كما غـاب منتخـب تايالند عـن النهائيات
منـذ عـام  ،2007يف حني غـاب منتخب
تركامنسـتان عـن املشـاركة منـذ عـام
.2004
وألول مـرة يف تاريـخ البطولـة يشـارك
بنهائيـات األمـم اآلسـيوية  11منتخ ًبـا
عرب ًيـا ،وهـي اإلمـارات والبحريـن
وسـوريا وفلسـطني واألردن والعـراق
واليمـن والسـعودية وقطـر ولبنـان
وعمان ،حيـث تطمـح هـذه املنتخبـات
للفـوز بلقـب البطولـة للمـرة األوىل بعد
غيـاب  12عا ًمـا ،منـذ أن تـوج العـراق
باللقـب عـام .2007

السعودية
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سوريات يقعن ضحية "كتاب الشيخ" في تركيا

نبيل الشربجي
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َ
ماكرون خ ّبر دولتك
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على يد مأذون شرعي عقد قران فاطمة (اسم مستعار) التي رحلت من بالدها ً
هربا من الحرب والحصار،
ُ
لتواجه ً
حربا من نوع مختلف في تركيا.
مارس التدريبي
فائزة الكدرو  -برنامج ِ

"عمـري  26عا ًمـا ،أتيـت مـن حلب
إىل تركيـا وعملـت يف مرسين
(جنـويب تركيـا) لفترة ،بعـد ذلـك
تعرفـت على زوجي التريك وبقيت
معه مـدة سـنتني ونصـف تقري ًبا"،
تقـول فاطمـة (رفضت نرش اسـمها
الحقيقـي ألسـباب اجتامعيـة).
لكـن زواج فاطمـة ،الـذي جـرى
بشـكل غير قانـوين (عبر كتـاب
شـيخ) انتهـى بالطالق إثر مشـاكل
عـدة بين الطرفين ،كان محورهـا
رفض الـزوج االلتـزام بعالقة زوجية
ذات شـكل طبيعـي.
فاطمـة ليسـت الوحيدة التـي عانت
مـن تبعـات إجـراء عقـد قـران غري
قانـوين يف تركيـا ،حالهـا كحـال
الكثير مـن السـوريات اللايت
يتزوجـن مـن أتـراك متزوجين
باألصـل ،وبالرغـم مـن عـدم وجود
أرقـام رسـمية تحصي عـدد هـذه
الحـاالت ،أكـدت اختصاصيـة
اجتامعيـة ومحامـون سـوريون
وأتـراك لعنـب بلـدي انتشـارها.
نهايات غير سعيدة
املستشـارة االجتامعيـة ،نـورا
النحـاس ،تـرى أن زواج سـوريات
مـن أتـراك بـ "عقـد شـيخ" ظاهرة
منتشرة يف تركيـا ،وتضيف يف لقاء
مـع عنب بلـدي ،أن السـبب الرئييس
هـو "استسـهال األمـر ،إذ تعيـش
السـورية بوضـع مختلـف ،فإ ّمـا أن
تكـون مطلقـة أو أرملـة أو الجئـة
فتقبـل دون رشوط ماديـة كثيرة،
مقابـل الزوجة الرتكية التـي ال تقبل
بالتنـازل عـن يشء أبـدًا".
وتضيـف" ،هنـا يشـعر الـزوج
التريك أن األمـور مبسـطة ،حتـى
وإن حصـل طلاق سـيكون بأقـل
الخسـائر".
لكـن فاطمـة رفضـت التنـازل عـن

حقهـا يف اإلنجـاب تحـت ضغـط
الـزوج ،حسـبام أكدته لعنـب بلدي،
مؤكـدة أن زوجهـا التريك كان
رافضً ـا لفكـرة إنجـاب أطفـال منها
بعـد مـرور عـام على زواجهما،
حتـى انتهـى األمـر بالطلاق.
وتصنـف املستشـارة االجتامعيـة،
نـورا النحـاس ،غالبيـة حـاالت
زواج األتـراك بسـوريات على أنهـا
"فاشـلة" ،بسـبب اختلاف البيئـة
والعـادات والتقاليد ،وأيضً ـا التوجه
الفكـري واللغـة التي تُعتبر العائق
األكبر بين الطرفين.
وأوضحـت أن هنـاك سـب ًبا يف
اختلاف الشـخصيات ،فاملـرأة
السـورية تعتبر أن رعايـة زوجهـا
وأوالدهـا أولويـة يف حياتهـا ،مـا
يجعلهـا زوجـة مرغوبـة لألتـراك،
وأيضً ـا تتقبـل بفكرة إمسـاك الزوج
بزمـام األرسة بينما ترفـض الرتكية
ذلـك حفاظًـا على شـخصيتها.
وتشـكّل حـاالت زواج األتـراك مـن
سـوريات نحـو  11.7%مـن مجمل
حـاالت الـزواج يف تركيـا ،وفـق
إحصائيـة عـام  ،2016مـا يجعـل
املـرأة السـورية تتصـدّر النسـاء
األجنبيـات املرغوب بهـن للزواج يف
تركيـا ،وفـق إحصائيـة صـادرة عن
مؤسسـة اإلحصـاء الرتكيـة ،العـام
املـايض.
تحت ضغط الحالة االقتصادية
هبة الجئة سـورية مقيمـة يف تركيا،
تزوجـت مـن رجـل تـريك متـزوج،
ودون عقـد قانـوين ،وعـن هـذا
الـزواج تحدثـت لعنب بلـدي" ،كنت
يف إدلـب ثـم انتقلـت إىل مدينـة
كلس (جنـويب تركيـا) مـع عائلتي،
بعـد ذلـك تعرفنـا على زوجـي من
خلال قريبة لنـا قالت عـن العريس
إنـه ذو خلـقٍ ودين وصاحـب أموال،
وعلى هذا األسـاس متّـت املوافقة".

اإلغراء باملـال وتأمني الحيـاة الكرمية
كانـا الدافع األسـايس واملبرر الكايف
لـزواج هبـة (اسـم مسـتعار اختارته
صاحبة القصة العتبـارات اجتامعية)،
خـارج إطـار القانـون التريك الذي
مينـع تعـدد الزوجات.
وتقـول هبة ( 22عا ًمـا) لعنب بلدي،
إن زوجهـا مل يكـن يـأيت إىل منزلها
سـوى سـاعة أو سـاعتني يوم ًيـا،
وذلـك مـا أنهـى العالقـة بينهما،
وتضيـف" ،تـم الطلاق يف الشـهر
الخامـس من حميل ،ومبسـاعدة من
معـارف زوجـي اسـتطعت أن أضع
مولـوديت يف أحـد املشـايف".
املستشـار القانـوين التريك مـن
أصـلٍ فلسـطيني ،أنس زيـن الدين،
اعتبر يف لقـاء مـع عنـب بلـدي أن
يرا
العامـل املـادي يلعـب دو ًرا كب ً
يف إمتـام الـزواج بين سـوريات
وأتـراك عبر "كتـاب الشـيخ" ،الفتًا
إىل "انخفـاض تكاليـف الـزواج
مـن املـرأة السـورية مقارنـ ًة باملرأة
الرتكيـة ،نتيجـة الوضـع املـادي
الصعـب الـذي تعـاين منـه أغلـب
العائلات السـورية ،إضافـ ًة اىل
شـعور املرأة السـورية بـأن زواجها
مـن تـريك سـيوفر لهـا الحاميـة
واالسـتقرار".
وأضـاف املستشـار أن "هـذه
الظاهرة سـببت مشـكالت اجتامعية
عميقـة ،منهـا لجـوء الزوجـات
الرتكيـات إىل الطلاق مـن رجالهن
الذيـن يتزوجـون سـوريات خـارج
إطـار القانـون".
السوريون وقانون الزواج التركي
مل تنتـه معانـاة هبـة بالطلاق ،بـل
تفاقمـت مشـاكلها عندمـا علمـت
بوجود قوانين تركية متنع تسـجيل
ٍ
بعقـد
املولـود لوالديـن تزوجـا
غير مسـجل بالدوائـر املدنيـة ،وأن
الطلاق يف هـذه الحالة يحـرم املرأة
مـن الحصـول على أي حقـوق لها.

غـزوان قرنفـل ،عضـو "تجمـع
املحامين السـوريني األحـرار"،
تحـدث لعنـب بلـدي عـن اإلطـار
القانـوين لزواج السـوريات باألتراك
والبدائـل التـي يتـم فيهـا التحايـل
على القانـون.
إذ يتـم عقـد القـران بطريقتين ،إما
قانونيـة تضمـن حقـوق املـرأة ،أو
عقـد زواج عـريف (كتـاب شـيخ)،
غير معترف بـه قانون ًيـا يف تركيا،
بحسـب قرنفـل" ،وال تعتبر املـرأة
السـورية يف هـذه الحالـة زوجـة
ثانيـة ،إمنـا هـي يف نظـر القانـون
خليلـة ،وبالتـايل ال يرتتـب عىل هذا
الـزواج أي أثـر قانـوين .بالنسـبة
للزوجـة فليسـت لديهـا أي حقـوق
ألنهـا يف نظـر القانـون ليسـت
زوجـة ،حتـى األوالد ال يُنسـبوا إليها
بـل إىل األب".
ويشير قرنفـل إىل جهـل أغلـب
النسـاء السـوريات اللايت يتزوجن
بشـكل عـريف مـن أتـراك بالقوانني
التـي متنـع تعـدد الزوجـات يف
تركيـا ،مضيفًا أن أغلبهـن "ال يعلمن
مبخالفـة القانـون التريك ومـا
يرتتـب عليهـا مـن آثـار وعقوبـات،
ح ّركـت الدعـوى العامـة
فيما لـو ُ
بحقهما كـزوج وزوجـة".
وينبـه قرنفـل إىل أنـه يف حـال تم
الـزواج العـريف ترتتـب العقوبـات
على الزوجين وكاتـب عقـد الزواج
بالسـجن ملـدة تتراوح بين ثالثـة
إىل سـتة أشـهر ،ويف حـال وجـود
أطفـال مـن هـذا الـزواج ال يحـق
للمـرأة السـورية الوصايـة عليهـم
إمنـا الوصايـة للأب.
ووفـق ذلـك تواجـه هبـة اليـوم
إمكانيـة تجريدهـا مـن ولدهـا،
خاصـة بعـد أن متكنت من تسـجيله
على اسـم والـده التريك ،إذ أكدت
يف حديثهـا لعنـب بلدي أن املشـفى
تواصـل مـع الـزوج كشرط ملنـح
الطفـل شـهادة والدة.

مثة إجامع شعبي عىل أننا نحن السوريني
سنا أصيل (وكالة) ،ال
قو ٌم مناحيس ،وأن نَ ْ
ح َ
ّ
يكش ،وال تتحلل صبغ ُته يف أثناء الغسيل،
وهو ليس طارئًا؛ بل ينطبق عليه املثل القائل:
ْ
طول عمركْ يا زبيبة يف طيزكْ عودْ! أو كام
جالُنا املنحوس الشهري:
قال َز َّ
نحيس مرافق حيايت لألبد يحيون
ميوت
ْ
تاجرت باألكفانْ  ،بَطَّ ْل حدا
ات بَلَّشُ وا يحيون!
واليل كانوا ْم َو ْ
ولكن ،وللحقيقة والتاريخ ،فإن نسبة النحس
عندنا تنخفض يف بعض األحيان ،وتستمر
أناسا محظوظني،
نصبح
باالنخفاض حتى
َ
ً
بالبل األفراح يف ديارنا العامرة،
ُ
تغر ُد
ومنسك الرتاب بأيدينا فيتحول إىل ذهب؛
فنستطيع حينئذ ،ونحن شعب دولة صغرية،
أن نكون أندادًا لدولة عظمى ،مثل فرنسا،
ويقول قائلُنا :يا أخي صحيح فرنسا احتلتنا،
وتقاسمت بالدنا مع بريطانيا الشمطاء ،إال
أننا ،يف أيام صعودنا ،تَشَ ا َوفْنا عليها ،وما
عدنا نراها بالعني املجردة ،ورصنا ننزل إىل
الشوارع واألزقة ونهتف:
بعثية نزلوا َع الشارعْ -الله أكرب َع اليل
هي لنا -رضب السيف طاع
ْ
هي لنا ّ
ميانعّ -
َب دولتكْ  -باريس مربط
لنا -ديجول خ ِّ ْ
خيلنا..
واليوم ،وبعد أن وقفت فرنسا بكامل
جربوتها ضد قيادتنا الحكيمة ،وطالبت
رشكاءها األمريكيني والربيطانيني بالعمل
عىل إزاحة ابن حافظ األسد بالقوة
العسكرية ،بَ َر َم دوالب الحظ ،واتفقت القوى
الكربى يف العامل عىل إبقاء ابن حافظ
رئيسا عىل سوريا طاملا بقي فيها حجر
ً
راك ًبا عىل حجر ،وأما الفرنسيون فقد حل
أصحاب السرتات
عليهم النحس ،إذ طلع لهم
ُ
الصفر باأللوف ،وها هو رئيسهم "ماكرون"
يلقي خطابًا موج ًزا عىل الشعب الفرنيس
إلرضائهم.
عند نقطة إلقاء الخطاب عىل الشعب
الفرنيس ،يبدأ ميزان املقارنة مييل لصالحنا،
ومن مختلف الجهات ،فامكرون ألقى خطابه
منكس الرأس مثل َمن ارتكب جر ًما ذا طبيعة
َ
عابسا ،قمطري ًرا ،بينام ذهب اب ُن
أخالقية،
ً
حافظ األسد ليخطب يف مجلس الشعب
جا،
( 30من آذار  )2011مرفوع الرأس ،مبته ً
مشقرقًا ،ويف حني زمق ماكرون ودخل إىل
مكان الخطاب مثل النسناس ،فإن نقيب
الفنانني ومجموعة من أعضاء املجلس
السوري استقبلوا اب َن حافظ بالدبكة ،والنخ،
وحينام متكن من تجاوزهم اتجه إىل مدخل
مجلس الشعب ف َعلِ ْق عند الباب علقة البدوي
بصالة الرتاويح ،فعضو يبوس رأسه ،وثان
يلحمس عليه غري مصدق أن هذا الكائن
الفضايئ متجسد أمامه عىل األرض ،وثالث
يزيد عمره عن عمر حافظ األسد األب بسنوات
األب القائد!
يخاطب ابن حافظ بقوله :أيها ُ
ورابع يحلف برشفه أن قيادة دولة صغرية مثل
سوريا قليلة عىل هذا اإلنسان العظيم.
قبل إلقاء الرئيس الفرنيس خطابه رصح
رئيس الجمعية الفرنسية "فريان" بأن الهدف
من تقديم املوعد هو تجنب صب الزيت عىل
النار (انظر :عنب بلدي  7من كانون األول
 ،)2018وهذه نقطة ضعف أخرى لدى
الرئيس الفرنيس ،فابن حافظ ،يوم خطب،
صب عرشات الرباميل من البنزين عىل النار،
وبعد أن ضحك وتسهسك أعلنها رصاحة :إذا
ً
ً
وسهل..
فأهل
فُرضت علينا املعركة
ستبقى املقارنة لصالحنا حتى النهاية ..ففي
املآل سيميش ماكرون من الحكم ،مع أنه
منتخب ،ويبقى ابن حافظ يف الحكم ،رغم
أنه غري منتخب!

