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تداولـت صفحـات وسـائل
التواصـل االجتامعـي يف
سـوريا ،يف  30مـن ترشيـن
األول املـايض ،بشـكل واسـع،
صـورة لرجـل مسـ ّن مبدينـة
حلـب قيل إنـه تعـرض للرضب
مـن قبـل أحـد األشـخاص عىل
طابـور الخبـز مـن أجـل ربطة
خبـز واحـدة.
وبحسـب وزارة الداخليـة ،اعتدى
شـخص عىل الرجل املس ّن بدفعه

بطريقـة عنيفـة للخلـف على
طابور الخبـز من أجـل الحصول
على ربطـة خبـز ،مـا تسـبب
بسـقوط الرجـل على رأسـه.
ونقلـت صحيفـة "الوطـن"
املحليـة عـن ذيك أليكسـان،
شـخصا
ابـن الرجـل املسـ ّن ،أن
ً
ضخما عمـره نحـو  55عا ًمـا
ً
ويرتـدي زيًـا مدن ًيـا دفـع والده
على الـدور ليقـع على األرض،
ثـم أخـذ الرجـل الخبـز دون أن

يأبـه بالنـاس وغـادر املـكان
بسـيارته.
يف  31مـن الشـهر ذاتـه،
تفاعلـت وزارة الداخليـة مـع
القضيـة بعـد تداولهـا بشـكل
واسـع ،وقالـت إن صفحـات
مواقـع التواصـل االجتامعـي
تناولـت صـورة رجـل مسـ ّن
(مواليـد  )1937والدماء تسـيل
مـن رأسـه سـقط على األرض
أمام فـرن "محطـة بغـداد" ...
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عقوبات وحظر وقرارات..

ً
ً
إدارة ترامب تترك "إرثا سوريا" لبايدن
عنب بلدي  -ديانا رحيمة

متى يدخل القرار حيز التنفيذ؟
إذا مـرر مجلـس النواب الحـايل مرشوع
القانـون ،ومل يوافـق عليـه مجلـس
الشـيوخ ،قبـل نهايـة العـام الحـايل،
فيجـب أن يعـاد متريره من قبـل مجلس
النـواب الجديـد الـذي سـيتم انتخابـه
العام املقبـل ،ليحال إىل مجلس الشـيوخ
بعدهـا ،ويوافـق عليه الرئيـس األمرييك
بعدهـا ،فيدخـل حيـز التنفيـذ ،بحسـب
اللبابيـدي.
وقـال مديـر "مـن أجـل سـوريا" ،كنان
رحماين ،إن "هـذا القانـون ميثـل يف
بعـض أجزائـه الـرأي العـام بين ص ّناع
القـرار يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة.
إن حكـم األسـد ال يحمـل أي رشعيـة،
واالنتخابـات املقبلـة يف سـوريا يف
 2021سـتكون غير رشعيـة أيضً ا ،دون
حـدوث أي انتقـال سـيايس أو مراقبـة
دوليـة لالنتخابـات السـورية".
ويـرى رحماين ،وهـو مـن بين
الشـخصيات التـي عملـت على مرشوع
القانـون ،أن مشروع القانـون بحد ذاته
لـن يؤثـر حال ًيـا بشـكل مبـارش على
النظـام ،ولكنـه تهديـد لـه ولحلفائـه
روسـيا وإيـران ،وتأكيـد على إمكانيـة
الحكومـة األمريكيـة على معارضـة
االنتخابـات وزيـادة الضغـط مـن خالل
فـرض عقوبـات وقوانين عليـه" ،لكي
يفهـم أن االنتخابـات لـن تنهـي العملية
السياسـية يف سـوريا".
وإذا مل تطبـق كل مـن روسـيا والنظـام
القـرار األممـي " ،"2254فمـن غير
املمكـن أن تعترف أمريكا ببشـار األسـد
كرئيـس إذا فـاز باالنتخابـات ،بحسـب
رحماين.
وقـدم القانـون النائـب األمريكي جـو
ويلسـون ،وهـو نائب مـن والية سـاوث
كارولينـا األمريكيـة ،ورئيـس املجلـس
القومـي للجنـة “الدراسـة الجمهورية”،

ضغوط مستمرة
وكانـت هـذه املنظامت دفعـت إىل تعديل
قانـون "مكافـآت مـن أجـل العدالـة"
التابـع لربنامـج الخارجيـة األمريكيـة،
الـذي مـرره مجلـس النـواب األمرييك،
يف  18مـن كانون األول الحايل ،ليسـمح
التعديـل باإلبلاغ عـن ممـويل وداعمي
األنظمة التـي تقوم بانتهـاكات لعقوبات
الواليـات املتحـدة األمريكية.
وقـال الدبلومـايس السـوري السـابق
بسـام بربنـدي ،يف حديـث سـابق إىل
عنـب بلـدي ،إن القانون املعـدل يخاطب
أي شـخص لديه معلومات عـن ممتلكات
أو أموال األشـخاص والشركات املوجودة
يف قوائـم العقوبات.
وأوضـح بربنـدي أن صاحـب املعلومات
سـيحصل على جائـزة مالية إذا كشـف
عن األصـول املاليـة املخفية مـع الحفاظ
على رسية االسـم.
ودفـع الدبلومـايس السـوري السـابق،
الـذي عمـل يف السـفارة السـورية
بواشـنطن ،باتجـاه تعديـل القـرار،
بحسـب النائـب جـو ويلسـون.
أشدها قانون "قيصر"
مل يكـن التعامـل جديًـا مـع القضيـة
السـورية فيما يخـص صـور الضابـط
املنشـق "قيصر" يف وقت تـويل أوباما
رئاسـة الواليـات املتحـدة رغـم عـرض
الصـور يف الكونجـرس ،بحسـب مـا
قالـه املتحـدث باسـم "هيئـة التفـاوض
السـورية" ،الدكتـور يحيـى العريضي،
يف حديـث سـابق إىل عنـب بلـدي.
وأضـاف أنـه مـع تـويل دونالـد ترامب
الرئاسـةُ ،مـرر قانون “قيصر” للحفاظ
عىل حيـاة السـوريني عرب هـذا القانون،
الـذي صار فيما بعد جز ًءا مـن املنظومة
األمريكيـة لحامية السـوريني.
وقانـون "قيصر" هـو قانـون وقّعـه
رئيـس الواليـات املتحـدة األمريكيـة،
دونالد ترامـب ،يف كانـون األول ،2019
بعـد أن كان مرشو ًعـا أقـره مجلـس
النـواب األمريكي ،يف  15مـن ترشيـن
الثـاين .2016
وينـص القانـون ،الـذي بـدأ تطبيقة يف
 17مـن حزيـران املـايض ،على معاقبة
كل مـن يقـدم الدعـم للنظـام السـوري،
ويلـزم رئيـس الواليـات املتحـدة بفرض
عقوبـات على الـدول الحليفة لألسـد.
ومبوجـب العقوبـات ،صـار أي شـخص
يتعامـل مـع النظـام السـوري معرضً ـا
للقيود على السـفر أو العقوبـات املالية
بغـض النظـر عـن مكانـه يف العامل.
وقـال املبعـوث األمريكي الخـاص إىل
سـوريا ،جويـل ريبـورن ،خلال مؤمتر
صحفـي حرضته عنـب بلـدي ،يف  3من
كانـون األول الحـايل ،إن هنـاك اتفاقًـا
واسـ ًعا يف واشـنطن حـول الجهـود
املبذولـة ملحاولـة تحقيـق االنتقـال
السـيايس يف سـوريا ،مبـا يف ذلـك
العملية السياسـية بجنيـف ،بغض النظر
عـن اإلدارة القامئـة يف البيـت األبيـض.
وأضـاف ريبـورن“ ،سياسـتنا املتعلقـة
بسـوريا إيجابيـة ،ولهـا وقـع إيجـايب،
وهـي قامئـة على تناسـق دويل واضح
ومتوافـق مـع قـرار مجلـس األمـن
( .")2254
في أعقاب اللجنة الدستورية
تـأيت التحـركات األمريكيـة املتزايـدة
تجـاه النظـام السـوري عقـب انتهـاء

الرئيس المنتخب األمريكي جو بايدن (رويترز)

تعمـل إدارة الرئيـس األمريكي املنتهيـة
واليتـه ،دونالـد ترامـب ،على تكثيـف
جهودهـا ،بإنـزال أكرب كم مـن العقوبات
على حكومـة النظـام السـوري ،قبـل
انتقـال السـلطة إىل اإلدارة األمريكيـة
الجديـدة ،للرئيـس األمريكي الجديـد،
جـو بايدن.
وكان مشروع القـرار األمريكي ،يف
 10مـن كانـون األول الحـايل ،مـن
أحـدث خطواتها تجـاه حكومـة النظام،
ويتضمـن مجموعـة مـن البنـود التـي
تض ّيـق الخنـاق على رئيـس النظـام
السـوري ،بشـار األسـد ،بشـكل خاص،
بحظـر اعتراف الحكومـة األمريكيـة
باألسـد رشع ًيـا يف االنتخابات السـورية.
وقـال مدير املركـز السـوري -األمرييك،
زيك اللبابيـدي ،لعنـب بلـدي ،إن مـن
أهـم نقـاط مشروع القـرار األمريكي،
فـرض عقوبـات على دول ومسـؤولني
يحاولـون تطبيـع العالقات مع سـوريا،
إضافـة إىل فـرض عقوبـات على
مصـارف وأشـخاص يسـاعدون النظـام
مال ًيـا ،وعلى مديـري السـجون التـي
تحصـل فيها عمليـات تعذيـب املعتقلني.
كما يطالـب املشروع بتطبيـق قانـون
"قيصر" بحـزم أكثر ،وبتقريـر عـن
جرائـم الحـرب ضـد اإلنسـانية التـي
ارتكبـت يف سـوريا ،وبتقريـر عـن
ممتلـكات بشـار األسـد.
ويتضمـن يف أحـد بنـوده املطالبـة
بإقامـة دولـة دميقراطيـة يف سـوريا،
مـع إمكانية إقامـة منطقة آمنـة ومنطقة
حظـر جـوي ،ووضـع خطـة إلقامـة
منطقـة اقتصاديـة يف املناطـق املحررة.
ومـن أهـم بنـوده ،إزالـة نظـام بشـار
األسـد ووضع حكومـة دميقراطيـة ،فإذا
حكم
طُ ّبـق مشروع القانـون ،سـيؤثر
ً
عىل حكومـة النظام ،بحسـب اللبابيدي.

التـي اقرتحـت أال يكـون هنـاك اعتراف
بالنظـام يف سـوريا.
ويوجـد دور كبير للسـوريني مـن
منظمات املجتمـع املدين بواشـنطن يف
تقديـم مقرتحـات هـذه اللجنـة ،وجـاء
القانـون نتـاج عمـل هـذه املجموعـات.

الجولـة الرابعـة مـن اجتامعـات اللجنـة
الدسـتورية ،التـي مـن الصعب جـدًا أن
تصـل إىل نقطـة توافقيـة ،بحسـب مـا
قالـه مبعوث األمـم املتحـدة الخاص إىل
سـوريا ،غير بيدرسـون ،يف  16مـن
كانـون األول الحـايل.
وبـدأت اللجنـة الدسـتورية اجتامعاتهـا
يف  30مـن ترشيـن الثـاين املـايض،
وانتهـت يف  4مـن كانـون األول الحايل.
واتهـم فيها وفـد النظـام الالجئني خارج
سـوريا بـ"الدعـارة وتزويـج الفتيـات
القـارصات للخلاص من لقمـة العيش"،
إضافـة إىل اسـتغالل الالجئين ببيـع
أعضائهـم ،كما طـرح مثانيـة مبـادئ
وصفهـا بـ"الوطنيـة" ،و"رسديـات
و"املشروع
الوطنيـة"
الهويـة
االنفصـايل"
بينام طـرح وفد املعارضة مبادئ سـيادة
الدولـة وفصـل السـلطات ،واملواطنـة
املتسـاوية ،ومقرتحـات دسـتورية حول
ضمان املواطنـة املتسـاوية ،واملبـادئ
الدسـتورية والوطنية ،كالسيادة الوطنية
وأهمية الدسـتور ،وعقـد اجتامعي جديد
ينظـم العالقـة بين الدولة والسـوريني،
وتحدث عن مشـكلة الالجئني السـوريني
يف لبنـان وأعدادهـم ،وعـن املعتقلني يف
سـجون النظام.
وقـال ريبـورن يف املؤمتـر الصحفـي
الـذي حرضتـه عنـب بلـدي ،عـن
السـيناريوهات التي من املمكـن حدوثها
يف حـال وصلـت اللجنـة الدسـتورية
إىل طريـق مسـدود" ،إن الواليـات
املتحـدة ستسـتمر بالضغـط السـيايس
واالقتصـادي عىل النظـام وحلفائه حتى
يـرى النظـام بأنه ليـس لديـه الخيار إال
بالرجـوع إىل طاولـة املفاوضـات".
وأكـد املسـؤول األمريكي أن أي طـرف
سـيلعب دو ًرا سـلب ًيا فيما يخـص منـع
تشـكيل حكومـة جديـدة يف سـوريا أو
الوصـول إىل انتخابـات جديـدة يجـب
إيقافـه ،مبي ًنـا أن بلاده تسـتخدم حال ًيا
هـذه السـلطة لفـرض عقوبـات ملنـع
أي أحـد مـن التأثير على عمـل اللجنـة
الدسـتورية التي تشـكل عملية سياسـية
جديـدة.
الغاية األمريكية من هذه الضغوط
يـرى مديـر املركـز السـوري -األمرييك،
زيك اللبابيـدي ،أن الجمهوريين يف
مجلـس النـواب يحاولـون تقييـد يـدي
بايـدن قـدر اإلمـكان يف حـال فكـر
بإعـادة العالقـات مـع إيـران ،وعـدم

تطبييـق نظـام "قيصر" بالشـكل
املطلـوب ،رغـم أن اللبابيـدي يسـتبعد
تسـاهل حكومـة بايـدن مـع النظـام،
وضمـن إطـار العقوبـات الكثيرة التـي
فُرضـت على إيـران يف عهـد ترامـب.
وأعلـن بايـدن ،يف  2مـن كانـون األول
الحـايل ،عـن متسـكه باالتفـاق النووي
كنقطـة انطلاق ملتابعـة املفاوضـات مع
إيـران ،ورفـع العقوبـات التـي فرضهـا
الرئيـس األمريكي الحـايل ،دونالـد
ترامـب.
وزير دفاع ال يرضي السوريين
واختـار بايـدن ،يف  8مـن كانـون األول
الحـايل ،الفريـق األول املتقاعـد ،لويـد
أوستن ،البالـغ مـن العمـر  67عا ًمـا،
وزيـ ًرا للدفـاع يف إدارتـه ،حسـبام أفـاد
مصـدران مطلعـان على القرار لشـبكة
“ ، ”Poltilicoمـا أثـار مخـاوف مـن
تكـرار سياسـة أوبامـا يف سـوريا،
الـذي يعـاب عليه تـرك النظام السـوري
سماها الرئيـس األمريكي
لتجـاوز مـا
ّ
آنـذاك "الخطـوط الحمـر".
ويف عـام  ،2015أظهـر مقطـع فيديـو
جـرى تداولـه يف مواقـع التواصـل عىل
مسؤول
ً
نطاق واسـع ،أوستن عندما كان
عن القيـادة املركزية يف الرشق األوسـط،
يتعـرض للتوبيـخ مـن رئيـس لجنـة
القـوات املسـلحة يف مجلـس الشـيوخ
حينهـا ،جـون ماكين ،لفشـله يف دعـم
تدابير حاميـة املدنيين السـوريني أو
تطويـر استراتيجية قابلـة للتطبيـق،
لحاميـة مصالـح الواليـات املتحـدة يف
املنطقـة.
وقـال ماكني ألوستن“ ،مل أ َر قط جلسـة
اسـتامع منفصلة عن الواقع“ ،يف إشـارة
إىل ابتعـاد كالمه عـن الحقيقة.
ويف رد على سـؤال ماكين حـول رأي
أوستن بفـرض حظر طريان يف سـوريا
التـي كانـت تشـهد حربًـا وقصفًـا مـن
طيران النظـام على مناطـق املعارضة،
كانـت إجابـة أوستن (تعلـو وجهـه
عالمـات االرتبـاك) “ال أويص بهـذا عند
متهكم
هـذه النقطـة” ،لريد عليه ماكين
ً
“ال تـويص بهـذه النقطـة بعـد أربـع
سـنوات (حـرب)".
يف تلـك الشـهادة أيضً ا ،اعرتف أوستن
بـأن برنامـج التدريـب والتجهيـز التابع
لرشكـة “ ،”Centcomوالـذي تبلـغ
تكلفتـه  500مليـون دوالر للمعارضين
السـوريني ،قـد أنتـج فقـط “أربعـة أو
خمسـة” مقاتلين مدربين نجـوا مـن

املعركـة األوىل.
وعليـه كانـت سياسـة إدارة أوبامـا كما
تـم تنفيذهـا جزئ ًيـا مـن قبـل أوستن،
“فشلا ذري ًعـا” ،وفـق ماكين.
ً
خمس حزم أمريكية من “قيصر”
ّ
تضيق الخناق على النظام السوري
وكانت الواليـات املتحـدة األمريكية بدأت
بفـرض عقوبـات اقتصاديـة مبوجـب
قانـون “قيرص” على النظام السـوري،
يف  17مـن حزيـران املـايض.
وشـملت الحزمـة األوىل  39شـخصية
وكيانًـا يف سـوريا ،مـن بينهـا رئيـس
النظام السـوري ،بشـار األسـد ،وزوجته
أسماء األسـد ،وشـقيقه ماهـر وزوجته
منـال جدعان.
أمـا الحزمـة الثانيـة ،يف  29مـن متـوز
املـايض ،فشـملت حافـظ األسـد نجـل
رئيـس النظـام السـوري ،وزهير توفيق
األسـد ونجلـه كـرم األسـد ،إضافـة إىل
“الفرقـة األوىل” يف قـوات النظـام
السـوري.
كما أدرجـت رجـل األعمال وعضـو
غرفـة “تجـارة دمشـق” وسـيم أنـور
القطـان ،ورشكاتـه ،وهـي “مـروج
الشـام لالسـتثامر والسـياحة” ،و”آدم
للتجارة واالسـتثامر” ،و”إنرتسكشـن”
املحـدودة.
ويف  20مـن آب املـايض ،فرضـت
الواليـات املتحـدة األمريكيـة عقوبـات
جديـدة ضـد النظام السـوري ،شـملت
قياديين يف حـزب “البعـث” وضباطًا
يف قـوات النظـام ،إضافـة إىل قياديني
عسـكريني متقاعديـن كان لهم دور يف
ارتـكاب الجرائـم.
وفرضـت الحزمـة الرابعـة ،يف  30مـن
أيلـول املـايض ،عقوبـات على  17مـن
شـخصيات النظام السـوري العسـكرية
والحكوميـة ورجـال األعامل الفاسـدين،
ورشكات تسـتثمر الصراع السـوري.
كما فرضـت حزمـة خامسـة ،يف  9من
ترشين الثـاين املايض ،شـملت  11كيانًا
ومثانيـة أفـراد ضمـن قامئـة العقوبات
األمريكيـة الخاصة بسـوريا.
وينـص قانـون “قيصر” على تجميـد
مسـاعدات إعـادة اإلعمار ،وفـرض
عقوبـات على النظام السـوري ورشكات
متعاونـة معـه مـا مل يحاكـم مرتكبـو
االنتهـاكات.
ويسـتهدف أيضً ـا كيانـات روسـية
وإيرانيـة ولبنانيـة تدعـم أو تتعـاون مع
النظـام السـوري.
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كيف يتوزع االنتشار اإليراني في الجنوب السوري

عناصر من ميليشيا فاطميون خالل تدريبات لهم في البادية الشامية  15 -من تشرين الثاني ( 2020فاطميون)

عنب بلدي  -علي درويش
حـدد موقـع “إيـران ويـر”  51نقطـة
عسـكرية (موقـع عسـكري) توجـد فيها
امليليشـيات اإليرانيـة باملنطقـة الجنوبية
لسور يا .
وقـال رئيس تحريـر القسـم العريب يف
"إيـران ويـر“ ،محمـد زيـد مسـتو ،يف
 16مـن كانـون األول الحايل ،إن القسـم
العـريب مـن “إيران ويـر” أعـد خريطة
تفاعليـة تظهـر أماكن وجود امليليشـيات
اإليرانيـة يف سـوريا مـع رشح مخترص
عـن كل موقـع ومهامـه ،و”ذلـك ضمـن
سياسـة املوقـع املسـتمرة يف كشـف
التضليـل اإلعالمـي اإليـراين".
تحديـد مواقـع املنطقـة الجنوبيـة ،التي
تضـم خمـس محافظـات هـي :دمشـق
وريـف دمشـق ودرعـا والسـويداء
والقنيطـرة ،هـو املرحلـة األوىل مـن
املشروع ،إذ سـيطلق الحقًـا املرحلتين
الثانيـة والثالثة ،اللتني سـتظهران مواقع
امليليشـيات وسـط وشمايل سـوريا.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي يف
املوقـع ،تتـوزع  19نقطـة للميليشـيات
اإليرانيـة يف مناطـق مختلفـة مـن
محافظتـي دمشـق وريـف دمشـق ،كام
يوجـد املركز الرئيـس لـ"الحرس الثوري
اإليـراين" الـذي يديـر الوجـود اإليراين
ضمـن مطـار "دمشـق الـدويل" ،الذي
تعـرض لقصـف جـوي متكرر مـن قبل
إرسائيـل.
وتحـوي النقـاط على مسـتودعات
أسـلحة وصواريخ تتزود بها امليليشـيات
املنتشرة يف كامـل األرايض السـورية،
ومركـز تدريب وتأهيل املنتسـبني الجدد.
وتتموضـع  18نقطـة للميليشـيات
اإليرانيـة يف أغلبية مدن وقـرى محافظة
درعـا ،وتضـم عنـارص من “حـزب الله”
اللبنـاين ،ومراكـز لـ”الحـرس الثوري”،
وميليشـيات محلية تتبع إليـران مبارشة،
وترتكـز معظمهـا يف ريـف درعـا
الشمايل ،وأربـع نقـاط بالقـرب مـن
مدينـة درعـا وحولهـا.
ويف محافظـة القنيطـرة ،ينترش عنارص
مـن “حزب اللـه” اللبنـاين وفنيـون من
“الحـرس الثوري” و”فـوج الجوالن” يف
عرش نقـاط عسـكرية ،ومهمتهـم الرصد
واالسـتطالع والتشويش.

أمـا يف السـويداء ،التـي تحـوي أربـع
نقـاط ،فتتمركـز امليليشـيات اإليرانيـة
يف مطـار “خلخلـة العسـكري” شمال
رشقـي السـويداء ،ومطـار “الثعلـة”
غـريب السـويداء ،و”اللـواء  127-قوات
خاصـة".
كيف حدد “إيران وير” المواقع
اعتمـد “إيـران ويـر” يف تحديـد مواقع
امليليشـيات اإليرانيـة على مـا زوده
بـه سـوريون مسـتاؤون مـن الوجـود
اإليـراين ،ومراسـلون ومصـادر خاصـة
بعضهـا لبنانيـة ،أو مقربة مـن “الحرس
الثـوري اإليـراين" ،بحسـب مـا قالـه
رئيـس تحريـر القسـم العـريب ،محمـد
زيد مسـتو.
وقاطـع املوقع جميـع املعلومـات الواردة
مـن املصـادر املذكـورة ،مـع مـا ينشره
مقاتلـون إيرانيـون عىل مواقـع التواصل
االجتامعـي باللغـة الفارسـية ،ومـا
يتداولـه السـكان املحليـون على مواقع
التواصـل االجتامعـي ،ويف مقـاالت

ينرشهـا بعضهـم على وسـائل إعلام
محليـة.
وأشـار مسـتو إىل أن الفريـق حصـل
على مواقع أكثر من  90نقطـة (أي يف
املنطقـة الجنوبيـة) ،ولكنه نشر النقاط
األكثر تقاط ًعـا مـن خلال املصادر.
واسـتعان موقـع “إيـران ويـر”
بالدبلومـايس السـوري السـابق يف
واشـنطن بسـام بربنـدي ،كمستشـار
للمشروع ،للتأكـد من صحـة املعلومات.
لنسف الرواية اإليرانية
وجـاءت هـذه الخريطـة ،حسـب حديث
محمـد زيـد مسـتو ،إىل عنـب بلـدي،
لنسـف الروايـة اإليرانيـة وغريهـا بـأن
إيران انسـحبت مـن سـوريا ،وأن بقاءها
يقتصر عىل وجود “خرباء عسـكريني".
وكان رئيـس النظـام ،بشـار األسـد،
نفـى يف حديـث إىل وكالة “سـبوتنيك”
الروسـية ،يف ترشيـن األول املـايض،
قائل
وجـود قـوات إيرانيـة يف سـورياً ،
“ليـس لدينـا قـوات إيرانيـة ،وهـذا

واضـح جـدًا .إنهـم يدعمـون سـوريا،
يرسـلون الخبراء العسـكريني ويعملون
مـع قواتنـا على األرض ،ويوجـدون مع
الجيـش السـوري”.
وتزامـن ذلـك مـع ترصيحـات إيرانيـة
ولـ”حزب اللـه” اللبنـاين ،ونفي رويس
بأن إيـران ال تـزال موجودة يف سـوريا.
وأضـاف مسـتو ،ردًا على سـؤال عنـب
بلـدي حـول تعـاون جهـات دوليـة أو
إقليميـة مـع املوقـع“ ،نعـرض الخريطة
على الـرأي العـام واملتخصصين
بالشـأن اإليـراين يف الشرق األوسـط،
لكـن مهمتنـا كصحفيين تنتهـي مـع
عـرض الحقيقـة ،ونترك للـرأي العـام
والسياسـيني القـرار".
وقال الدبلومايس السـابق يف واشـنطن
بسـام بربنـدي ،الـذي عمـل مستشـا ًرا
ملشروع “إيـران ويـر” ،يف حديـث إىل
عنـب بلـدي ،إن املشروع مهـم ألنـه
يوضـح الوجـود اإليـراين يف سـوريا
بشـكل أكثر دقـة مما تتداولـه أجهـزة
اإلعلام ومراكـز األبحـاث الغربيـة.

وأوضـح بربنـدي أنـه عندما يـزداد عدد
قـوات “الحـرس الثـوري اإليـراين" يف
الجنـوب ،فهـذا مـؤرش على وصـول
أسـلحة جديـدة ليسـتخدمها "الحـرس"
وبالعكـس.
وأضـاف“ ،علينـا كسـوريني إظهـار
مـا يجـري على األرض مـن املواطنين
املوجوديـن يف املنطقـة”.
ويف إجابـة عـن سـؤال عنب بلدي بشـأن
تغيري هـذا املوقع الحسـابات يف املنطقة،
قـال” ،رصاحـة ال أعتقد ،نأمـل ،ولكن هذا
الحـد األدىن الذي نسـتطيع القيام به".
وكانـت عنب بلـدي أعـدت ملفًا سـلّطت
الضـوء فيـه على أبـرز مالمـح الوجود
اإليـراين العسـكري يف مدينـة البوكامل
التابعـة ملحافظـة ديـر الـزور على
الحـدود السـورية -العراقيـة ،عبر
امليليشـيات التـي تنشـط فيهـا والقواعد
العسـكرية لهـا ،كما حاولـت تفسير
األهـداف االقتصاديـة اإليرانيـة مـن
السـيطرة على املدينـة ،واألدوات الناعمة
التـي تسـتخدمها لتنفيـذ ذلـك.
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حمص ..ارتفاع أجور أطباء األسنان
يفتح السوق أمام المعالجين الجوالين

أسنان ذهبية وفضية مع األدوات التي يحملها مصلحو األسنان الجوالون ( 2018 -اقتصاد).

حمص  -عروة المنذر
تحت أشـعة شـمس كانون األول الشتوية،
يجلـس عبـد اللـه عىل كرسـيه الخشـبي
الصغير ،فات ًحـا فمـه ليسـتطيع هايـل،
معالج األسـنان املتجـول ،رؤية أرضاسـه.
يحصي هايـل خمسـة أرضاس متآكلـة
بشـكل كامـل ،ويعـود إىل كرسـيه ويبـدأ
قائلا
ً
بلـف سـيجارة مـن تبغـه العـريب
للرجـل السـتيني" ،سـأجهز لـك تلبيسـة
لخمسـة أرضاس بتكلفـة  120ألـف لرية،
وباملقابـل أريدك أن تقيـم يل حملة إعالمية
عنـد جريانـك وأقاربـك بعـد أن ننتهـي
وتجربهـا".
ينحـدر هايـل من إحـدى عشـائر "ال ّن َور"
التـي كانـت تسـكن يف بسـاتني حـي

الوعـر مبحافظة حمـص ،وميتهن صناعة
السـكاكني الخشـبية وتبيـض ال ُنحـاس،
إضافـة إىل إصلاح األسـنان ،الـذي زاد
سـوقه مـع الغالء.
و"ال ّنـ َور" يف سـوريا هـم مجموعات من
"الغجـر" يتـوزع القسـم األكبر منهـم
يف باديتـي حمـص وحماة ،ويشـكلون
مجتمعـات خاصـة بهـم ،يغلـب على
حياتهـم طابـع االرتحال وعدم االسـتقرار،
ويعيـش معظمهـم يف خيـام مؤقتة عىل
أطـراف املـدن.
غالء يبعد المرضى عن أطباء األسنان
ال يفضـل عبـد اللـه إصلاح أسـنانه عنـد

"ال ّنـ َور" ،لكنـه "مضطر" لذلك ،حسـبام
قـال لعنب بلـدي ،مضيفًـا أنه اتجـه بداية
إىل طبيب األسـنان ،لكن الطبيـب أخربه أن
إصالح أسـنانه الخمسـة سـيكلفه أكرث من
 350ألفًـا مث ًنـا للمـواد عدا أجـرة الطبيب،
لذلـك طلب مـن هايـل القدوم.
ال يتقيـد أطبـاء األسـنان باألجـور املحددة
لهـم مـن قبـل وزارة الصحـة ،الرتبـاط
أسـعار املواد املسـتخدمة يف عملهم بسعر
رصف الـدوالر ،فأغلبهـا مسـتوردة ،وألن
تحديـث نشرات األجـور ال يتـم بشـكل
دوري ،مـع إصـدار آخر نرشة عـام .2018
تشير طبيبـة األسـنان رهف حبـوش إىل
عـدم إمكانيـة تحديـد أسـعار ثابتـة يف

حـال تركيـب الجسـور أو تلبيـس السـن
أو الضرس ،لعـدم ثبـات أسـعار املـواد
املسـتخدمة ،ولوجـود أكثر مـن نوعيـة
ولـكل منها مثنهـا ،لذلك يلجـأ الطبيب إىل
االتفـاق على أجـور العلاج مـع املريض
قبـل بـدء العمل.
ويتقـاىض أطبـاء األسـنان يف محافظـة
حمـص أسـعا ًرا "مرتفعـة" مقارنـة
مبتوسـط الدخـل ،إذ يبلغ متوسـط تكلفة
حفـر وحشـو الضرس حـوايل  25ألـف
لرية سـورية (الدوالر يعـادل 2800لرية)،
أمـا تركيـب الجسر فيصـل إىل أكثر من
 120ألفًـا ،وعـزت رهـف ارتفـاع األجـور
أيضً ـا إىل ارتفـاع مثـن تجهيـز العيـادات
السـنية والتكلفـة "الهائلة" التـي يتكبدها
األطبـاء خلال سـنوات الدراسـة ،وقالـت
إن متوسـط سـعر كـريس طبيب األسـنان
وحـده يبلغ أكرث مـن خمسـة ماليني لرية
سورية.
وكان االعتماد عىل "ال ّنو َر" توقف بشـكل
شـبه كيل بعـد عـام  ،2007مـع تحسـن
الوضـع املعيشي للسـوريني ،ولجـوء
املـرىض إىل عيـادات أطبـاء األسـنان،
واقتصر عمـل املعالجين الجوالين عىل
السـن ،إال أن تدهـور الوضع
بعـض كبـار ّ
املعيشي أعـاد مهنـة تلبيـس األسـنان،
بحسـب هايـل.
تعقيم بأسس غير علمية
يؤكـد هايـل اسـتخدامه لـذات املـواد
املسـتخدمة يف مخابر التعويضات السنية
التي يتعامل معهـا أطباء األسـنان ،ويقول
لعنـب بلدي ،إن عملـه ال يختلف عن طبيب
األسنان سـوى باملكان والشـهادة العلمية،
ويعلـل أسـعاره املنخفضة باختصـار عدد
األشـخاص العاملني على صناعة السـن.
يغسـل هايل يديه جيـدًا ويرتـدي الكاممة
قبـل بـدء العمـل ،بعـد أن طلب منـه عبد
اللـه ذلـك ،ويبـدأ بتعقيـم أدواتـه أمـام
املريـض لطأمنتـه.
وعربت طبيبة األسـنان رهف عن اسـتيائها
مـن لجـوء البعـض إىل "ال ّنـ َور" إلصالح
أسـنانهم ،كونهـم ال يلتزمـون باملعايير

الطبيـة والشروط الصحية خلال عملهم،
ومـن املمكـن أن يتعرض املريـض اللتهاب
يف اللثـة عنـد جرحها بـأدوات غري معقمة
بالشـكل املطلوب ،خاصة يف ظل انتشـار
فريوس "كورونا املسـتجد" (كوفيد.)19 -
وقالـت الطبيبة الشـابة ،إن عمـل "ال ّن َور"
يقتصر على تركيـب تيجـان األسـنان
واألرضاس ،وتصنيـع البـدالت الكاملة ،وال
ميكنهـم حفر األسـنان وحشـوها بسـبب
الحاجـة إىل معـدات طبيـة مكلفـة.
تعرضـت عشـائر "ال ّن َور" للنـزوح املتكرر
إثـر العمليـات العسـكرية التـي شـهدتها
املحافظـة وريفهـا طـوال سـبع سـنوات،
يعـرف عنهـم االنعـزال الجـزيئ عـن
املجتمـع السـوري ،ويعرفـون العربية إىل
جانـب لغتهـم األم "العصفـورة أو الضوم
وراي" ،ويزعـم بعضهـم أنهـم ينحـدرون
مـن أصـول عربيـة أصيلة مثـل قبائل بني
مـرة وبنـي متيم.
وبحسـب مـا جـاء يف كتـاب "عشـائر
ال ّنـ َور يف بلاد الشـام" ،الذي صـدر عام
 ،2006للدكتـور املحارض يف علم اإلنسـان
(األنرثوبولوجيـا) بجامعة "دمشـق" عيل
الجبلاوي ،فـإن تلـك العشـائر امتهنـت
أعمال متنوعة.
ً
مثـل "القربـاط" الذيـن يتميـزون
بصناعـة الغرابيـل ،و"الطبالـة"
و"الطنجرليـة"
و"الريـاس"
و"السـ ّعادين" و"مـرويض القـردة
والدببـة" و"البهلوانيين" و"الحدادين"
و"الصبـاغ" ،و"نـ َور تلبيـس األسـنان
بالذهـب" ،و"املبيضين" و"أصحـاب
القـدور" (الحجيـات) ،و"الشـ ّعار" أو
" ا لقوا صيـد " .
ويرتكـز وجودهـم يف حمـص مبحيـط
حـي الوعـر والريـف الرشقـي ،وبالقرب
مـن الحـدود اللبنانيـة -السـورية ،حيث
تـم تهجريهـم بعـد سـيطرة "حـزب
اللـه" اللبنـاين على املنطقة ،واسـتطاع
بعضهـم العـودة إىل الوعـر ،أمـا يف
الريـف الرشقـي فحـال وجـود خاليـا
لتنظيـم "الدولـة اإلسلامية" وانتشـار
األلغـام دون عودتهـم.

اكتفاء الرقة
من الزيتون يواجه ارتفاع التكاليف
عنب بلدي  -الرقة

جني محصول الزيتون في الرقة  -كانون األول ( 2020عنب بلدي)

ازدادت مسـاحة زراعـة الزيتـون يف الرقـة
بشـكل ملحـوظ خلال السـنوات التـي سـبقت
الحـرب ،وحققـت املحافظـة نو ًعـا مـن االكتفاء
الـذايت بإنتاجـه ،لكـن هـذا االكتفـاء يواجـه
اليـوم ارتفـاع تكاليـف زراعـة وجنـي وعصر
هـذه الثمـرة.
ووصـل تعـداد أشـجار الزيتـون يف عمـوم
املحافظـة إىل مليـون و 89ألف شـجرة ،وكانت
أغلبيتهـا مرويـة بسـبب تعـدد مشـاريع الـري
يف األريـاف القريبـة مـن نهـر "الفـرات".
ولجـأ فالحو الرقـة إىل زراعة األشـجار املثمرة،
مثـل الحمضيـات والفواكـه والزيتـون ،حتـى
اكتفـت من بعض الثمار وبـدأت بتصديرها إىل
محافظـات أخـرى ،مثـل الحسـكة والقامشلي،
حسـبام قـال التاجـر صلال الهجـر لعنـب
بلـدي ،لكـن تلـك الحـال مل تدم.

مزارعو الزيتون يشتكون من ارتفاع التكاليف
وانخفاض اإلنتاج
اشـتىك العديـد مـن فالحـي الرقـة مـن ارتفـاع
تكاليـف محصـول الزيتـون للعام الحايل ،بسـبب
غلاء أجـور اليـد العاملة الـذي تزامن مـع هبوط
قيمـة الليرة السـورية أمـام الدوالر.
ميلـك املـزارع عبـد الغفـور العلي مزرعـة تضـم
 300شـجرة زيتـون يف قريـة السـلحبية بريـف
الرقـة الغـريب ،وحسـبام قـال لعنـب بلـدي ،فإنه
ال يـرى أن سـعر مبيـع الزيتـون يتناسـب مـع
التكاليـف التـي تتطلبهـا زراعـة املحصـول.
أسـعار الزيتـون تختلـف بحسـب النـوع ،إذ تبـدأ
مـن  500ليرة سـورية لـ"الخشـايب" ،و600
ليرة لـ"النيبـايل" ،وأعلى األنـواع سـع ًرا هـو
"الزيـايت" ،الـذي يتميـز بصغـر حجمـه وكثرة
نسـبة الزيـت يف حباتـه ،ويتراوح سـعره ما بني
ألـف و 1200ليرة سـورية للكيلوغـرام الواحـد،
ويف حين تصـل تكلفة اليـد العاملـة إىل  65لرية
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الباغوز..
حصن تنظيم "الدولة" األخير لم ينفض غبار المعارك
مر ً 20
شهرا على سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمساعدة "التحالف الدولي"
على الباغوز ،البلدة التي تصدرت عناوين األخبار حول العالم لفترة وجيزة من آذار عام ،2019
بعد أن تحولت إلى آخر معاقل تنظيم "الدولة اإلسالمية" ،وملجأ عشرات اآلالف من المقاتلين
والنازحين الذين شهدوا أقسى المعارك.
عنب بلدي  -دير الزور
انحسرت أرايض "الخالفة" مـن مناطق
واسـعة يف سـوريا والعـراق ،إىل البلـدة
الصغيرة يف ناحيـة السوسـة التابعـة
للبوكمال بريـف ديـر الـزور الرشقـي،
بعـد سـنوات مـن قتـال التنظيـم الـذي
شـد انتبـاه العـامل بـ"خطورته".
يبـق يف الباغـوز سـوى أكثر مقاتيل
مل َ
التنظيـم والء مـن السـوريني واألجانـب
الذيـن قـرروا القتال حتى الرمـق األخري،
وتحقـق ذلـك بالنسـبة لعـدد منهـم قبل
خـروج قوافـل النازحين واألرسى الذين
توزعـوا مـا بين عشرات املخيمات
والسـجون يف شمال رشقـي سـوريا.
 250جثـة ملقاتلي التنظيـم والضحايـا
املدنيين الذيـن اقترن مصريهـم بهـم،
دُفنـت يف منطقـة صحراويـة قريبـة
مـن البلـدة ،بعـد انتهـاء املعـارك التـي
خاضتهـا قـوات "قسـد" بـ ًرا ،مدعومـة
بغـارات "التحالف" الجوية ،حسـب أحد
العاملين بالقطـاع الصحـي يف ريـف
ديـر الـزور الرشقـي ،الـذي طلـب عدم
الكشـف عـن اسـمه.
يف  23مـن آذار عـام  ،2019أعلنـت
"قسـد" هزمية التنظيم العسـكرية ،لكن
ذاك اإلعلان مل يكـن كاف ًيـا للقضاء عىل
آخـر خالياه التي مـا زالـت إىل اآلن تنفذ
بين الحين واآلخـر اغتياالت تسـتهدف
موظفين يف قطاعـات "اإلدارة الذاتيـة"
ومؤسسـاتها ،ومدنيين وعسـكريني،
رضا
والتـي مـا زال الخـوف منهـا حـا ً
حتـى يف البلـدة املهدمـة.
باق
الدمار ٍ
مل يسـتطع جميـع أهـل بلـدة الباغـوز،
التـي تتمتـع بصبغـة عشـائرية ،وأهلها

سـورية لقـاء قطـف كل كيلوغـرام من
الثمار ،يعتبر عبـد الغفـور أسـعار
املبيـع "منخفضـة".
وأضـاف عبـد الغفـور أن لجـوء بعض
الفالحين إىل عصر الزيتـون يف
املعـارص املنتشرة يف الرقـة اصطـدم
بانخفـاض نسـبة إنتـاج الزيـت ،التـي
انخفضـت مـن  20%مـن وزن الزيتون
إىل  13%يف العـام الحـايل ،إذ أنتجت
كل مثانيـة كيلوغرامـات مـن الزيتـون
كيلوغـرام زيـت واح ًدا ،يف حين كانت
كل خمسـة كيلوغرامـات تكفـي إلنتـاج
كيلـو زيـت العـام املايض.
ويرجـع عبـد الغفـور سـبب قلـة
اإلنتاجيـة يف العـام الحـايل إىل تأخـر
هطـول األمطـار ،واسـتمرار ارتفـاع
الحـرارة يف أثنـاء وصـول الزيتون إىل
مرحلـة القطـاف.
معاصر الزيتون تضاعف أجور العصر
مـع ضعـف اإلنتـاج ،ضاعفـت معارص
الزيتـون األجـور التـي تتقاضاهـا لقاء
العصر ،إذ وصلـت أجـور العصر يف
العـام الحـايل إىل  65ليرة للكيلـو،
بينما كانـت  20ليرة العـام املـايض.
وعـزا املشرف على معصرة للزيتـون
يف الرقـة صالـح العقلـة ،أسـباب
االرتفـاع إىل غلاء أجـور العمال،
التـي ارتفعـت مـن  200ليرة سـورية

من عشـائر كـ"العكيدات" و"املراسـمة"
و"الجبـور" ،العـودة إىل بلدتهـم بعـد.
رغـم مرور أشـهر على انتـزاع البلدة من
سـيطرة التنظيـم ،مـا زال الدمـار الـذي
حـل بالبيـوت باق ًيا ،إذ وصل عـدد املنازل
املهدمـة بعـد نهايـة املعركـة إىل 700
منـزل ،بحسـب إحصائيـة أجراها سـكان
الباغـوز آنذاك.
ترك طلال العشـوي منزلـه الريفي عىل
أطراف الباغـوز ،ونزح نحـو مدينة الرقة
مـع عائلته يف أثنـاء املعركـة ،ومل يعد إال
بعد قرابة الشـهرين على نهايتها.
مل يجـد مـن بيته يشء حني عاد ،حسـبام
قـال لعنـب بلـدي ،كانـت الحواجـز
التابعة لـ"قسـد" منتشرة يف كل مكان،
والجميـع عرضة للتفتيـش والتدقيق ،ومل
حا كل
يكـن الخـروج والدخول للبلـدة متا ً
يـوم ،بسـبب كثرة املضايقـات والتدقيق
التـي نتجـت عـن قلـق املقاتلني مـن أي
حركـة مشـبوهة مـن املدنيين ،حسـبام
أضـاف طالل.
"اليـأس" كان أول مـا شـعر بـه الرجـل
األربعينـي حين رأى منزلـه املهـدم ،إال
أن اقتناعه بضرورة "اسـتمرار الحياة"،
على حـد تعبريه ،هـو مـا دفعـه للبقاء.
سـكن طلال وعائلتـه عنـد أقربـاء لهم،
منـزل طين ًيا من مواد بسـيطة
ً
بينما بنوا
منخفضـة التكلفـة ،لجـأ إليه مـع أطفاله
الخمسـة وزوجته.
كيف تكون الحياة في الباغوز؟
يعمـل أغلبيـة سـكان الباغـوز اليـوم
بالزراعة ،إذ تشـتهر البلـدة بزراعة الرمان
والنخيـل ،إضافـة إىل تربيـة املـوايش
وصناعـة األلبان ومشـتقاتها ،ويشـتيك

لقـاء كل سـاعة عمـل إىل  700ليرة
يف العـام الحـايل ،إضافـة إىل غلاء
أسـعار املحروقـات وقطـع الصيانـة،
التـي تشترى بالـدوالر ألن أغلبيتهـا
مسـتوردة مـن الخـارج.
أمـا "لجنـة الزراعـة والـري" ،التابعـة
لـ"مجلـس الرقـة املـدين" ،فلـم تقـدم
للفالحين سـوى املحروقـات بسـعر

ربيـع النايـف ،أحـد سـكان البلـدة ،من
قلـة الدعـم املقدم إلعـادة إعامر مـا تهدم
بصواريـخ طائـرات "التحالـف" ،بعد أن
دخلـت البلـدة وأهلهـا مبعركـة "ال ناقـة
لهـم فيهـا وال جمـل" ،عىل حـد تعبريه.
ويؤكـد ربيـع أن أهـايل الباغـوز يعانون
مـن نقـص الخدمـات يف املنطقـة ،مثـل
محطـات ميـاه الشرب واألفـران وسـوء
الطرقـات وانتشـار أنقـاض املبـاين
ومخلفـات الحـرب ،يضـاف إىل ذلـك
وجـود األلغـام وتـردي الواقـع الصحي.
ال يوجـد يف الباغـوز سـوى مسـتوصف
صغير لتخديـم البلـدة ،كام أشـار ربيع
إىل أن جثـث القتلى واملقابـر الجامعيـة
التـي انترشت يف املنطقة سـببت انتشـار
أمـراض جلديـة بين السـكان العائدين،
يف حين ال تنشـط املنظمات اإلغاثيـة
فيهـا وال دعـم يوجـه لألهـايل.
تختف بعد
شواهد "الدولة" لم
ِ
إىل جانـب الدمـار ،بقيـت آثـار سـيطرة
التنظيـم واضحـة على معـامل الباغـوز،
فشـعارات ورايـات التنظيـم ،التي طبعت
على أبنيـة ومنـازل البلـدة ،مـا زالـت
حـارضة.
بـرأي أهـايل البلـدة ،فـإن منطقتهـم
معرضـة لـ"التهميـش" ،كحـال أغلبيـة
مناطـق ريـف ديـر الـزور ،ولـذا مل يكن
هنـاك اهتامم برتميـم منازلهـم وال إعادة
تأهيـل الخدمـات التحتيـة.
لكـن ال يـرى عضـو "مجلس ديـر الزور
املـدين" ،التابـع لـ"قسـد" ،الـذي طلب
عـدم الكشـف عـن اسـمه ،أن التهميـش
را يف حديـث لعنـب بلدي
متعمـد ،مشي ً
إىل أن أغلبيـة موظفـي "اإلدارة الذاتيـة"

مدعـوم ،بــ 100ليرة سـورية لليتر
الواحـد ،لـري األشـجار التي تسـقى عن
طريـق امليـاه الجوفيـة ،كام قدمـت لهم
بعض املبيـدات الحرشية واألسـمدة ،بعد
أن يحصـل املـزارع عىل ترخيـص زراعي
مـن اللجنة.
وأوضـح دحـام النجـم ،وهـو عضـو
"لجنـة الزراعة والـري" ،أن اإلمكانيات

مقاتل يتبع لقوات سوريا الديمقراطية يسير وسط الباغوز بعد انتهاء المعارك مع تنظيم الدولة  -نيسان )The Sun( 2019

القبـض على أشـخاص مطلوبين يف
املنطقـة حتى اآلن ،مبسـاعدة "التحالف".
القبـول مبؤسسـات "اإلدارة" هـو الحـل
الوحيـد للسـكان ،حسـب تقديـر عضـو
"املجلـس" ،الـذي حـذر مـن أن أي فتنة
بين مؤسسـات السـلطة الحاكمـة مـع
املدنيين سـتصب يف مصلحـة النظـام
وإيـران ،وبحسـب تقديـره ،فـإن 15%
مـن حجـم الدمـار البالـغ  60%يف
الباغـوز ،متـت إعـادة إعماره ،بينام عاد
نحو  20ألفًـا من مجموع السـكان الذين
كان عددهم  40ألف نسـمة قبـل املعارك.

يف مناطـق ديـر الـزور هم مـن أبنائها.
وأرجـع عضو املجلس التهميش إىل سـوء
الوضـع األمنـي ،وحالـة عدم االسـتقرار
التـي تعانيهـا املنطقـة ،بسـبب نشـاط
الخاليـا التـي تتبـع للنظـام السـوري
وامليليشـيات اإليرانيـة التي تسـيطر عىل
مناطـق قريبـة مـن الباغـوز ،إضافة إىل
وجـود خاليـا نامئـة ترتبـط بتنظيـم
"الدولـة اإلسلامية".
وال تـزال "قسـد" تواجـه تحديـات عـدة
لبسـط سـيادتها الكاملة على املنطقة ،إذ
تطلق حملات أمنية من حين آلخر لتلقي

املتوفـرة لـدى اللجنـة "محـدودة"،
وتحـاول من خاللهـا تأمين احتياجات
الفالحين ومحاصيلهـم الزراعيـة ،لكن
هـذا ال يعنـي أن اللجنة قادرة عىل سـد
كل تلـك االحتياجـات.
وحـاول بعـض املزارعين ،خلال
العقديـن األخرييـن ،إعـادة ترتيـب
الواقـع الزراعـي يف الرقة مبا يتناسـب

مـع قلـة امليـاه يف املناطـق التـي ال
تصـل إليهـا مشـاريع الـري ،وتوقـف
بعضهـا نتيجـة قلـة امليـاه الجوفيـة
مـع انخفـاض مسـتوى نهـر "الفرات"
وسـط الحديـث عـن بنـاء تركيـا عـددًا
مـن السـدود عليه خلال الفترة ذاتها،
وارتفـاع تكاليـف زراعـة املحاصيـل
املوسـمية ،مثـل القمـح والقطـن.
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موسم الرمان يخلق ً
فرصا جديدة للعمل في درعا
درعا  -حليم محمد
مـن الصبـاح الباكـر يبـدأ يوسـف عمله
بنشـاط ،وهو يقلّم أشـجار الرمـان ،التي
تحتـاج إىل مهارة وخربة فنيـة ال ميلكها
كثريون.
امتهـن املزارع الشـاب حرفـة التقليم منذ
سـنوات ،حتـى أصبحت خرباتـه مطلوبة
مـن أصحـاب مـزارع الرمـان ،الذيـن
يقصدونـه لضمان موسـم جيد.
مرتديًـا قبعـة الصـوف والقفـازات
السـميكة ،يقـود يوسـف املقـص بين
األشـواك التـي تغطـي أغصـان أشـجار
الرمـان التـي ازدادت زراعتهـا يف درعـا
خلال العقـد املـايض ،وتحولـت إىل
محصـول "استراتيجي" يغطي السـوق
املحليـة ويصـدّر للأردن ودول الخليـج
العـريب ،خالقًـا فـرص عمـل جديـدة ال
يتقنهـا كثيرون.

على سـاقني أو ثلاث ،حسـبام أضـاف
يوسـف ،وهـو ميـرر املنشـار الخشـبي
على الجـذوع القدميـة.
مراعاة حجـم الشـجرة وعمرها رضوري
عنـد توزيع الحمل" ،فاألشـجار الصغرية
الحديثـة الثمار ال تحمـل كميـات كبرية
يك ال تتكسر جذوعهـا" كام قـال أمين،
املـزارع الـذي يبلغ مـن العمـر  30عا ًما،
والـذي يعمـل بهـذه املهنة منذ سـنوات.
يبحث "أبـو محمـود" ،املزارع السـتيني
الـذي ميتلـك مزرعة مبسـاحة  20دومنًا،
عـن عامـل متقـن للتقليـم وذي خبرة
عاليـة ،ويقـول لعنـب بلـدي ،إن التقليم
هـو الخطوة األوىل واألساسـية مبوسـم
الرمـان ،ودور املقلِّم وخربتـه تلعب دو ًرا
يف توزيـع حمل املوسـم ،لذلـك ال بد من
االسـتعانة بالخرباء.

للتقليم خبرات فنية
مـع نهاية موسـم الحصـاد ،تبـدأ عملية
التقليـم ،يزيـل يوسـف األعـواد التـي
تنمـو أسـفل الشـجرة والتـي تسـمى
"رسطانـات" ،ومـن بعدهـا يقـص
رؤوس األغصـان العاليـة ،ويجتهـد
يف تجنـب قـص األغصـان التـي مـن
املفترض أن تحمـل الثمار " ،يجـب أن
يكـون حمل األغصـان بعيدًا عـن األرض
مسـافة تقدر بين  70و 100سـم" ،كام
قـال لعنـب بلـدي.
شـكل
ً
شـيئًا فشـيئًا تأخـذ الشـجرة
جميلا" ،التقليـم رضوري للشـجرة"،
ً
حسـبام قـال يوسـف ،ويجـب أن يـوزع
املقلِّـم حمـل الثمار على كل اتجاهـات
الشـجرة ويزيـل األغصان الزائـدة ،يك ال
يتجـه الحمـل باتجـاه واحـد.
يطلـب مالـك الحقـل توزيـع حمـل
الشـجرة على سـاق واحـدة وبعضهـم

أجور التقليم ترتفع ثالثة أضعاف
ارتفعـت أجـور التقليم يف العـام الحايل
مقارنـة باملوسـم املايض أكرث مـن ثالثة
أضعـاف ،فبعـد أن كانـت خمسـة آالف
ليرة سـورية عـام  ،2019أصبحـت 18
ألـف ليرة خلال املوسـم الحـايل ،مـا
سـبب تخـوف املزارعني.
"بـدأ املوسـم يف العام الحـايل بارتفاع
أجـور التقليـم ،ومـا زال أمامنـا ارتفاع
مـا تبقـى مـن األسـمدة العضويـة
واألدويـة وحراثـة األرض وغريهـا"،
حسـبام قال املـزارع محمد سـعيد (24
عا ًمـا) لعنـب بلـدي.
وبـرر يوسـف ارتفـاع األجـور بارتفـاع
تكاليـف املعيشـة وغلاء األسـعار ،بعـد
تدهـور القيمـة الرشائيـة لليرة مقابـل
الـدوالر ،إذ بلـغ سـعر الصرف 2755
ليرة مقابـل الـدوالر ،حسـب موقـع
"الليرة اليـوم".

يجمع المزارعون ثمار الرمان من النوع الفرنسي في بساتين ريف درعا الغربي بعد نضوجها  6 -تشرين الثاني ( 2020عنب بلدي/حليم محمد).

كما يتعلـق األجـر بالخبرة الفنيـة،
حسـبام قـال يوسـف ،الـذي أضـاف
أن العمـل "متعـب وشـاق" ،وخاصـة
عنـد العمـل على األشـجار الكبيرة
التـي تخلـف "شـطو بًا" على
جسـد العامـل رغـم ارتـداء املالبـس
ا لسـميكة .
ويرتاوح إنتـاج العامل باليـوم من التقليم

مـا بني دونـم ودونم ونصـف ،وذاك يتبع
إىل عمر األشـجار وكثافتهـا وجودة تقليم
العام السـابق ،حسـبام قال يوسف.
بعـد انتهـاء التقليـم ،يجمـع العامـل
الجـذوع الكبيرة التي ينرشها ويسـتفيد
منهـا كحطـب للتدفئـة.
وتوسـعت زراعـة الرمـان يف املحافظـة
الجنوبيـة على حسـاب زراعـة الكرمـة

والزيتـون خلال األعوام األخيرة ،وأكرث
أنواعهـا انتشـا ًرا وطل ًبـا هـو الرمـان
الفرنسي القابـل للتخزيـن والتصديـر.
وقـدرت مديريـة زراعـة درعـا إنتـاج
املحافظـة مـن الرمـان للعـام الحـايل
بــ 35ألـف طـن ،يف حني وصـل عدد
أشـجار الرمـان يف درعـا قبـل عـام
 2012إىل  500ألـف شـجرة.

ارتفاع سعر "األمبير"
يغرق أحياء حلب الشرقية بالظالم
عنب بلدي  -حلب
مـا زالـت أحيـاء حلـب الرشقيـة تعاين
مـن انقطـاع التيـار الكهربـايئ ،بعـد
خمسـة أعـوام على اسـتعادتها مـن
قبـل قـوات النظـام السـوري ،لتغـرق
بالظلام وتخلـو شـوارعها مـن املـارة
يوم ًيـا بعـد حلـول املسـاء ،نتيجة نقص
التمديـدات وارتفاع سـعر "األمبريات".
اسـتغنت العائلات يف املنطقـة عـن
رشاء "األمبيرات" ،بعـد أن بلـغ سـعر
"األمبير" الواحـد نحـو أربعـة آالف
ليرة سـورية ( 1.4دوالر) ،وعـادت
لتشـغيل فوانيـس الـكاز إلضـاءة
املنـازل ،التـي ال يصـل إليهـا التيـار
الكهربـايئ سـوى سـاعة ونصف خالل
سـاعات النهـار.
مازوت" ..أمبير" ..كهرباء
يرتبـط سـعر "األمبري" بسـعر املازوت
اللازم لتشـغيل املولـدات الكهربائيـة،
حسـبام قـال "أبـو إبراهيـم" ،مالـك
مولـدة كهربائيـة يف حـي طريـق
البـاب ،إذ بلـغ سـعر الربميـل 270
ألـف ليرة سـورية ( 98دوال ًرا) ،يف
حـال رشائـه بشـكل حـر مـن تجـار
املحروقـات ،وأحيانًـا يباع بــ 240ألف
ليرة ( 87دوال ًرا).
"ال يوجـد سـعر موحـد للمازوت"
را
حسـبام قـال "أبـو إبراهيـم" ،مشي ً
إىل أن سـاعات تشـغيل املولـدة ،التـي
تبـدأ مـن السـاعة الرابعـة والنصـف

مسـاء وحتى السـاعة الــ 11والنصف،
را مـن الوقود،
تسـتهلك نحـو  120ليت ً
"ونكمـل اسـتخدام بقيـة الربميـل يف
اليـوم التـايل".
بالنسـبة لسـعر "األمبير" يف طريـق
البـاب فهـو  4500ليرة سـورية
لألسـبوع الواحـد ،لذلـك ألغـى بعـض
املشتركني اشتراكاتهم ،يف حني خفف
البعـض اشتراكهم مـن "أمبريين" إىل
"أمبير" واحـد نتيجـة الغلاء ،الـذي
تضـاف إليـه تكلفـة إصلاح أعطـال
املولـدة يف حـال حدوثهـا والتـي
تحسـب رفـع سـعر "األمبير" أيضً ـا.
مـن جانبـه ،قـال محمـود ،وهـو أحـد
سـكان حـي طريـق البـاب ،إن سـعر
"األمبير" يختلـف مـن صاحـب مولدة
كهربائيـة إىل آخـر ضمـن الحـي،
فالبعـض يسـ ّعر "األمبير" الواحـد
بخمسـة آالف ليرة سـورية ،والبعـض
بأربعـة آالف.
وأضـاف محمـود أن حكومـة النظـام
قدمـت وعـودًا متتاليـة لتوصيـل التيار
الكهربـايئ إىل الحي منذ أن اسـتعادت
السـيطرة عليـه ،ورغـم تأهيـل أبـراج
الكهربـاء ،مل متـدد الكوابل إليهـا بعد.
مبجـرد حلـول سـاعات املسـاء تصبـح
الحركـة معدومـة داخـل الحـي بسـبب
الظلام ،رغـم قيـام بعـض أصحـاب
املنـازل املشتركني بـ"األمبيرات"
بإنـارة الشـارع من خلال تشـغيل ملبة

خارجيـة ،ولكـن نورهـا بالـكاد يكفـي
بعـض أمتـار قليلـة.
ومـع مطالبـة سـكان أحيـاء حلـب
الرشقيـة السـلطات بضرورة ضبـط
أسـعار "األمبيرات" الكهربائيـة ،مـع
تحكـم أصحـاب املولـدات الكهربائيـة
الخاصـة باألسـعار ،وتنظيـم عنـارص
الرقابـة التابعـة للنظـام ضبـوط
مخالفـات بحـق بعضهـم ،فـإن االلتزام
بالسـعر املوحـد مل يفـرض ومل يط ّبـق.
وقامـت رشكة "كهربـاء حلـب" بتأهيل
أبـراج الكهربـاء يف أحيـاء طريـق
البـاب وامليسر والجزمـايت ،حيـث
تقـع هـذه األحيـاء قـرب طريـق مطار
"حلـب الـدويل" ،وبحسـب أحمـد،
وهـو أحد سـكان حـي الجزمـايت ،فإن
انقطـاع التيـار ال يترك خيا ًرا للسـكان
سـوى االشتراك بـ"األمبيرات املرتفعة
الثمـن" مقابـل دخـل السـكان ،والتـي
بالـكاد يسـتطيع "األمبير" الواحـد
منهـا إنـارة املنـزل وتشـغيل التلفـاز.
كما تشـهد مدينـة حلـب انقطاعـات
متكـررة للكهربـاء يف معظـم أحيـاء
املدينـة ،وهـو مـا يرجعـه املسـؤولون
إىل الضغـط الزائـد الذي يسـبب خروج
املراكـز الكهربائيـة عـن الخدمـة ،بينام
يسـتمر التقنين الكهربـايئ لثماين
سـاعات مقابـل تشـغيل سـاعة ونصف
أو سـاعتني ضمـن أحياء حلـب الغربية
ووسـط املدينـة.

مولدة كهرباء في حلب ( 2018 -أثر بريس)
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تعطيل وأجندات وأشياء أخرى..
"هيئة التفاوض السورية" إلى أين؟

أسامة آغي
تبدو حال "هيئة التفاوض السورية"
غري سا ّرة للسوريني ،فهذه الهيئة ال
تزال يف حالة غياب عن االجتامعات،
نتيجة الخالفات التي عصفت بها،
وسبب ذلك الخطوة السعودية ،التي
متثّلت بالدعوة النتخاب األعضاء
املستقلني الثامنية.
ويك تتضح الصورة أكرث ،فإن اجتامع
الرياض بتاريخ  28من كانون األول
 ،2019الذي نتج عنه انتخاب أعضاء
جدد ،كانت الغاية منه
مستقلني ُ
سياسية ،تتعلق بالرصاع بني محورين
سياسيني ،هام املحور السعودي،
واملحور الرتيك ،وهذا الرصاع يتعلق
فعل ًيا بخالفات أبعد من القضية
السورية ،ولو أنه حلقة من حلقاته.
هذا االجتامع عصف بعمل "هيئة
التفاوض" ،ودفع بها إىل حالة
تعطيل واضحة ،نتيجة االنقسام بني
مكونات الهيئة حول هذه النقطة
الجوهرية ،فاالنقسام بني كتلتني
رئيستني ،أظهرهام وكأنهام كتلتان ال
تعمالن عىل قاعدة الثورة السورية،
بل تعمالن عىل إيقاع عالقة كل
منهام مبحور ارتكازه السيايس،
ورمبا بطالئه األيديولوجي.

التعطيل املذكور سمح بتقدم
الرصاعات الثانوية عىل الرصاع
الرئيس ،فرصاع قوى الثورة
واملعارضة هو رصاع رئيس مع نظام
االستبداد ،وليس هو الرصاع البيني
بني قوى الثورة ،ذات املقدمات
األيديولوجية املختلفة ،لهذا ،ال ميكن
فهم االنقسام الحاصل بني كتل
"هيئة التفاوض" عىل أنه يخدم
قضية الرصاع وحلّه مع النظام يف
ظل استمراره.
تعطيل اجتامعات وعمل "هيئة
رض كثريًا مبلف
التفاوض" ،أ ّ
التفاوض بعمومه ،فالتفاوض
الجاري حتى اللحظة يرتكز فقط حول
السلة الدستورية ،يف وقت يحتاج
الحل السيايس للرصاع السوري إىل
تزامن التفاوض حول السالل األربع
يف آن واحد.
كل
ولتجاوز التعطيل ،ينبغي عىل ّ
مكون من مكونات "هيئة التفاوض
السورية" أن يحدد موقفه الحقيقي
داخل وخارج هذه الهيئة من جملة
أمور ،أولها ،هل هذا املك ّون مع انتقال
سيايس يف سوريا واضح املالمح
والجوهر ،وفق القرارات الدولية؟
وهل هذا االنتقال السيايس يبدأ مع
تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ،متثّل
الشعب السوري ،وتطرح خارجها
رأس النظام وطغمته املسؤولة عن
كل ما جرى من انتهاكات كربى
بحق السوريني؟ وهل هذا املك ّون مع
يتم االستفتاء عليه،
دستور جديد ّ
بظروف طبيعية آمنة؟ وهل يرفض
هذا املك ّون أن تجري االنتخابات
الوطنية بغري إرشاف تام من األمم
املتحدة؟

وما دامت مكونات "هيئة التفاوض
السورية" تلتقي عىل هذه املربعات
األساسية يف عملية تفاوضها ،فام
جدوى الخالفات والتنابذات وعدم
الثقة فيام بينها؟ وما جدوى أن نطلق
عليها صفة الوطنية الحقيقية ،يف
حني متارس اصطفافات مع قوى
إقليمية أو دولية؟!
يف الرصاعات يتقدم الرئيس منها
عىل الثانوي ،ونقصد بشكل واضح،
أن الرئيس يف حالة الرصاع السوري
هو الرصاع بني الثورة ونظام
االستبداد ،وال ينبغي أن ترتاجع
هذه الحالة الرئيسة ،لتفسح املجال
لرصاعات ميكن تصنيفها بالثانوية.
وفق هذه الرؤية ،ميكن القول إن
الحديث عن وجود منصات هو تعبري
عن حالة سلبية ،فحني نذكر "منصة
القاهرة" ،أو "منصة موسكو"،
أو "منصة الرياض" ،أو منصة
"االئتالف" وتحالفاته ،فنحن نوحي
أن بناء "هيئة التفاوض" هو بناء
إقليمي دويل وليس بناء وطن ًيا
رض بسمعة السوريني
حقيق ًيا ،وهذا ي ّ
ومتثيالتهم السياسية.
وكذلك ،هذا أمر خطري عىل السوريني
ومطالبهم يف الخالص مام هم فيه،
من نزوح ،ولجوء ،ودمار ،وبؤس بكل
ألوانه ،فتظهر يف هذه الحالة وكأن
"هيئة التفاوض السورية" مجرد
مكونات تبحث عن حصص خاصة
بها ،وليست هيئة وطنية حقيقية،
مهمتها إنجاز التفاوض بأفضل ما
ميكنها خدمة لشعبها ،وليس ترصيفًا
لشؤون التدخالت اإلقليمية.
هنا تظهر قيمة التعطيل السيايس
لعمل "هيئة التفاوض السورية"،

وهذا التعطيل مسؤولية كل املكونات
داخل بنية الهيئة ،وهو تعطيل تنتج
يحق للشعب
عنه مسؤولية وطنيةّ ،
السوري محاسبة من ميارسه
خدمة ألهداف ض ّيقة ،وليس خدمة
للسوريني.
ولتجاوز ذلك ،ميكن لهذه الهيئة
مبكوناتها التوقف عن التعطيل
برسعة ،من خالل مبادرات متنع
تخص
التف ّرد باتخاذ قرارات مصريية
ّ
مهمة التفاوض املوكلة لهذه الهيئة،
وهذه املبادرات ،ميكن مالقاتها
بصورة جدية عىل قاعدة رفع نسبة
التصويت يف القرارات اإلجرائية ،من
نسبة  51%إىل نسبة  ،60%وهذا
الرفع سيمنع أي تكتل من التف ّرد
باتخاذ قرار قد يسبب انشقاقات
وطنية تيسء للثورة السورية
وتضحيات السوريني العظيمة.
كذلك ميكن التوافق حول اعتامد
متثيل املستقلني بصورة مناصفة،
أي أربعة أعضاء لكل من الكتلتني
املختلفتني ،فهذا األمر سيمنع اتساع
ه ّوة الخالف بني املكونات ،وبنفس
الوقت ،سيفسح املجال أمام تقدم
قاعدة التوافق ،عىل حساب قاعدة
التصويت ويل األذرع.
إن مكونات "هيئة التفاوض"
جميعها من دون استثناء ،هي
مكونات مسؤولة عن استمرار تعرث
التفاوض بصورة أكرث جدية ،وعىل
قاعدة االنتقال السيايس ،وهي معنية
بإزالة هذا التعرث عن طريق عملها،
من خالل عدم قبولها بضغوطات أو
تدخالت إقليمية معطلة ،وهذا يتطلب
بالرضورة االنفتاح عىل السوريني
واالستقواء بهم.

إن استقواء "هيئة التفاوض
السورية" بالحاضنة الشعبية
والثورية ،سيساعدها يف إنجاز
تفاوضها برسعة أكرب ،فهي عندما
تفاوض بصورة شفّافة ،وعلنية،
ودون أوراق مت ّرر من تحت الطاولة،
ستجد التفافًا شعب ًيا حقيق ًيا مينحها
القوة والرشعية واملبادرة الفعالة،
وهذا األمر سيمنع أعداء الثورة
السورية من إيجاد نقاط ضعف
لدى الهيئة يتسللون منها لتكييف
تخص مصالح
هذه الهيئة لغايات ال
ّ
السوريني الوطنية والثورية.
إن أولوية التفاوض تعتمد بالرضورة
عىل أولوية تقديم املصلحة الوطنية
عىل كل مصلحة سياسية ،أو
أيديولوجية ،تخص هذه املكون أو ذاك.
وحني تتقدم الوطنية السورية
الحقيقية يف العالقة بني مكونات
"هيئة التفاوض" ،فهذا مينحها ثقة
وانسجا ًما كبريين مل تعهدهام من قبل.
فهل نتوقع اتجاهًا لتغليب الوطنية
عىل العالقات اإلقليمية؟ وهل
سيتجاوز فرقاء "هيئة التفاوض"
معوقات التعطيل السيايس لعمل
هيئتهم ،أم سيبقون خاضعني
لحسابات سياسية إقليمية ودولية،
رض مبصالح السوريني؟
ت ّ
األمر ال يتعلق بالرغبات ،بل مبصالح
شعب ،فمن يعجز عن متثيل مصالح
السوريني املنصوص عليها برزمة
القرارات الدولية وفق التسلسل التايل:
بيان "جنيف  ،"1والقرار الدويل
" ،"2118والقرار الدويل "،"2254
عليه أال يزيد من بؤس حال السوريني،
فليفسح لقوى أكرث ارتباطًا بالوطنية
طريق فرض إرادة السوريني.

عام على "كوفيد"19 -
عشرة أعوام على التدمير

إبراهيم العلوش
انطلقت ،االثنني املايض ،مئات
الشاحنات من مصنع لقاحات
"فايزر" يف الواليات املتحدة
األمريكيـة باتجاه مراكز التلقيح ضد
فريوس "كورونا املستجد" )كوفيد-
 ،(19مؤذنة ببداية العدّ التنازيل
النتشار الفريوس القاتل ،وهذه
تعب عن االنتصار الوشـيك
الخطوة ّ
لجهود العلامء واملنظامت والدول
عىل الجائحة.
قبل سـنة من اليوم انترش فريوس
"كورونا" يف مدينة ووهان
الصينية عرب سـوق للسمك ،وأصبح
جائحة عاملية بعدما غطت السـلطات
الصينية عىل انتشاره ،وحاكمت
طبي ًبا شـجا ًعا ن ّبه العامل إىل انتشار
املرض ،ووجهت له تهمة اإلساءة
إىل أمن البالد وترويج اإلشاعات

الضـارة ،وقد تويف الطبيب يل وين
ليانغ نفسـه باملرض ،يف  5من
شـباط املايض ،بعد شهر من تنبيهه
العامل إىل انتشار الجائحة ،ألنه
مل يتـوانَ عن رعاية مرضاه الذين
نقلـوا إليه املرض الذي كان ال يزال
غامضً ا.
اليـوم متكّن العامل بفضل تعاونه
يف املجـال الطبي من البدء بهزمية
الفريوس ،ويُعترب الصيف املقبل
موعـدً ا لنهاية الكابوس وتخفيض
أثره عىل الحياة العامة ،والسـفر،
واالختالط ،والعمل ،بعدما أغلق
مئات املدن وماليني املطاعم
واملقاهي ،ودفع رشكات الطريان
إىل حدود اإلفالس ،وخرس ماليني
العاملني وظائفهم ،وتكبدت
موازنات الدول مليارات الدوالرات
من أجل الحفاظ عىل استمرار
األعامل والرشكات يف أداء مهامها
ومساعدتها عىل تأجيل اإلفالس،
وقد أصيب أكرث من  40مليون
إنسان ،وتويف منهم أكرث من
مليون ومئة الف ،ومن املصابني
بهذا الفريوس خمسة رؤساء
دول عرب العامل ،منهم الرئيس
الجزائري ،عبد املجيد تبون،
والرئيس األمرييك ،دونالد ترامب،
وآخرهم الرئيس الفرنيس ،إميانويل
ماكرون.

ينتصر العامل عىل "كورونا" بينام ال
يزال السوريون يعانون من فريوس
األسد ونظامه ،وال عالمة يف
األفـق للخالص من هذا الوباء الذي
يتسـبب كل يوم باملزيد من القتل
والدمار يف البالد السورية ،وبشكل
مل تشهده سوريا منذ العصور
الحجرية ،ومل يشـهده العامل منذ
الحـرب العاملية الثانية ،وقد أعادت
إيران وروسيا املحارق اليهودية
يف سوريا عرب كل مامرساتهام
التي وصلت إىل استعامل الغازات
الكياموية ،واملحارق باألسلحة
الفتاكـة ،والتهجري الجامعي لنصف
عدد السـكان من بيوتهم من أجل
إثبات قدرات محور املامنعة اإليراين
وفعالية األسلحة الروسية.
العامل تضامن ضد فريوس
"كورونا" وحدّ من أرضاره،
وتف ّرغت كل املخابر العلمية
والدراسات الطبية واالجتامعية
واالقتصادية من أجل تخفيف أرضار
املرض وأرضار الحجر الصحي،
ورصفت الدول مليارات الدوالرات
عىل البحوث املخربية من أجل
الوصول إىل اللقاح املناسب ،والحقًا
قد يصلون إىل العالج املناسب،
سواء بابتكار عالجات جديدة أو
باستعامل أدوية قدمية ومج ّربة
سابقًا ضد فريوسات مشابهة

وتطويرها لتكون وسـيلة للخالص.
كان العامل قد استغرق حوايل
ألف عام من أجل اكتشاف دواء
للطاعون ،بينام اسـتغرقت املخابر
الحديثـة أقل من عام واحد البتكار
لقاح ضد "كورونا" ،وهذا انتصار
كبري للعقل البرشي وللتعاون
اإلنساين والدويل ،وقد ميهد
للتعـاون بني البرش للقضاء عىل
كل الفريوسات واألوبئة التي تهدد
البرش ،من أجل مسـتقبل أفضل
لألجيال املقبلة.
لقـد تعاون العامل ضد "كورونا" ومل
يتعاون مع السوريني ضد فريوس
األسد وطغمته املخابراتية ،ونجد
أنفسنا اليوم وحيدين ومرتوكني
رغم كل املسـاعدات اإلنسانية التي
وصلتنـا ،فنحن قمنا ضد نظام
األسد من أجل أن نكون أحرا ًرا
ومنتجين ،ولو تحقق حلمنا لكان
أطباؤنا وصيادلتنا من املسـهمني يف
بحوث "كورونا" ً
بدل من أن ميوتوا
يف املعتقلات تحت التعذيب ،وكانوا
سيسهمون يف تخفيف األمل عن
مرضانـا الذين يعانون يف املخيامت
ويف املدن املتبقية يف قبضة األسـد
ونظامه ،التي تعاين من الجوع
ومن الربد ومن الخوف.
مل يساعدنا العامل يف اكتشاف
الدواء ،ففتك االسـتبداد بنا وببالدنا

كما كان يفتك الطاعون يف العصور
السـابقة ويبيد املدن والدول ،واليوم
وبسبب فريوس االستبداد نحن
نتناثـر من بقايا املدن الجائعة يف
الداخل السوري إىل املخيامت التي
يهز الشـتاء خيامها ،إىل املدن التي
وصلنـا إليها بعد عبور البحار،
والطرق املوحشـة يف البلقان ،لنصل
إىل بالد تعتربنا غرباء ،وتطلب
منا التخلي عن لغتنا وثقافتنا أو
تنحيتهما جان ًبا ،وتعترب وجودنا
مح ّرضً ا لنمو اليمني املتطرف،
ولنجـد أطفالنا ال يفهمون علينا،
فاللغـات الجديدة خطفتهم منا ومل
نعـد قادرين عىل التفاهم معهم إال
بأنصاف العبارات وبأنصاف املعاين.
نهنـئ العامل عىل ابتكار اللقاح،
وننتظـر مع الجميع انتهاء كابوس
"كورونـا" ،ولكننا ننظر بقلق إىل
احتمال تواطؤ بعض الدول من أجل
إبقاء نظام األسد واستمرار سرية
املوت والتدمري يف سوريا ،وال بد
مـن إخبار الجميع بأن الخالص من
فريوس االستبداد بشكله األسدي،
وبشكله الداعيش ،ومبختلف
مشـتقاتهام ،هو السبيل الوحيد
واألكيـد لنهاية التهديدات اإلرهابية
واالضطرابات يف املنطقة ،وهو
الطريق املضمون نحو مسـتقبل
أفضل للجميع!

عنب بلدي
ملف العدد 461
األحد  20تشرين الثاني 2020
إعداد:

ديانا رحيمة
سكينة مهدي
لؤي حيباني
صالح ملص

الصحة النفسية

ليست أولوية في سوريا

مجموعة من الشباب السوريين يدخنون السجائر في جنوبي دمشقي 2 -من شباط ( 2018عدسة شاب دمشقي)

إهمال حكومي وعادات اجتماعية

رجل يركب دراجة هوائية في جنوبي دمشق 26 -من كانون الثاني ( 2018عدسة شاب دمشقي)
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"كنـت طفلـة وعمـري  15عا ًمـا عندمـا
ُ
بدأت حالـة االكتئاب تراودين باسـتمرار،
كنـت ألهـي نفسي بالدراسـة وأتنـاىس
ُ
تلـك الحالـة أحيانًـا ،لكننـي مل ِ
بال
أعـط ً
كنت أمـر بهـا" .مل تلجأ
لألعـراض التـي ُ
زينـة ،التـي طلبـت عـدم ذكـر اسـمها
الكامـل ،إىل اختصـايص أو طبيـب
نفسي حني مـرت بحالة نفسـية سـيئة،
بل كانـت تتحدث يف بعـض األوقات مع
مد ّرسـيها لتفريـغ مـا يجـول بخاطرهـا
لتشـعر بالقليـل مـن التحسـن املؤقـت.
زينـة التـي بلغـت  31عا ًما هذه السـنة،
تحدثـت إىل عنـب بلـدي عـن ترددهـا
يف الذهـاب إىل طبيـب نفسي مختـص
لالستشـارة ،فبرأي محيطهـا االجتامعي
يف مدينـة حلـب ،شمايل سـوريا،
الطبيب النفسي "دكتـور مجانني" ،فلم
تكن املراجعة النفسـية فكـرة مقبولة يف
ذلـك الوقـت ،ومل تكـن تجـرؤ حتى عىل
اإلفصاح عن إحساسـها بـاألمل واالكتئاب
أمـام أهلهـا أو الناس ،بحسـب مـا قالته.
اسـتمر االضطـراب النفسي لـدى زينة
عـدة سـنوات ،وبـدأت إفـرازات ذلـك
االضطـراب تبـدأ بالظهور على صحتها
الجسـدية ،كخسـارة كبيرة يف الـوزن،
وعـدم رغبتهـا يف النهوض مـن رسيرها

يف كثري مـن األوقـات ،واإلرهـاق العام.
بعـد األعراض الشـديدة ،مل تسـتطع زينة
االسـتمرار بتجاهـل الحالـة ،فلجـأت إىل
مختصين ومعالجين اجتامعيين عبر
اإلنرتنـت ،وكان عمرهـا  25عا ًما" ،مل يكن
يف سـوريا أطبـاء ومعالجـون معروفون
وموثوقـون ،ومل أثـق باألدويـة التـي
يصفونهـا للمـرىض ،خاصـة تلـك التـي
تحتـوي عىل نسـبة مخدر" ،قالـت زينة.
مل ترغـب زينـة يف الذهـاب إىل طبيـب
نفسي ألخـذ االستشـارة أو املعالجـة،
لعـدم ثقتهـا بتبـادل مشـاعر أو أفـكار
أو وقائـع عاشـتها تعتربهـا مـن دوائـر
الخصوصيـة مع أشـخاص غربـاء ،حتى
ولو كانـوا أطبـاء متخصصين مبعالجة
االضطرابـات النفسـية.
تناقـش عنـب بلـدي يف هـذا امللـف
مسـألة العلاج النفسي يف سـوريا
مـن نظـرة مجتمعيـة ،ومـدى أولويـة
علاج األزمـات النفسـية لـدى األفـراد،
خصوصـا أن أطبـاء نفسـيني حـذروا
ً
مـن "تسـونامي أمـراض نفسـية"
بسـبب اإلغلاق والحجـر املنـزيل الذي
شـهده العام الحـايل كإجـراء احرتازي
مـن انتشـار جائحـة فيروس "كورونا
املسـتجد" (كوفيـد.)19 -

العالج كخيار لمواجهة
االضطرابات النفسية
بحسب استطالع أجرته عنب بلدي عبر موقعها اإللكتروني ،شارك فيه 366
ً
شخصا ،قال أغلبية المصوتين ،إنهم في حال عاشوا تحربة سيئة أفرزت أزمة
نفسية عانوا منها فسوف يذهبون إلى العالج أو تلقي الدعم النفسي-
االجتماعي من قبل مراكز مختصة.
واعتبر  57%منهم أن العالج النفسي أولوية لديهم لتخطي أي اضطراب نفسي
يعانون منه.
في حين رأى  43%منهم أن العالج النفسي لن يكون خيارهم في حال واجهوا أي
مصاعب أو اضطرابات نفسية خالل تجاربهم اليومية.

نعم سأذهب للعالج

57%

ال لن أذهب

43%

أزمات الواقع تنعكس على صحتهم

محاوالت للخروج من عتمة
االضطراب النفسي

خلال عـدة جلسـات استشـارية مـع
معالجين اجتامعيين عبر اإلنرتنـت ،مـا
زالـت زينـة مسـتمرة إىل اليـوم بإجرائها،
اسـتطاعت التغلـب على "اضطـراب
االكتئـاب املزمـن" ،بحسـب قولهـا ،والذي
شُ ـخصت إصابتهـا بـه قبل سـنوات قليلة.
وع ّرفـت مذكـرة منظمـة "يونيسـف"
بشـأن الصحـة العقليـة مصطلـح الدعـم
النفسي -االجتامعـي ،بأنـه حالـة يُـدرك
فيهـا كل فـرد إمكاناتـه الخاصـة ،مـن
خلال الدعـم املحلي لتعزيـز السلامة
النفسـية -االجتامعيـة عنـد الفـرد ،ليمكّنه
ذلـك مـن التعامـل مـع ضغـوط الحيـاة
اليوميـة ،ملسـاعدته يف اإلنتـاج بشـكل
مثمـر ،واإلسـهام يف مجتمعـه.
وتُعتبر الفئـات األشـد ضعفًـا يف املجتمع
أكثر حاجـة للدعـم النفسي -االجتامعي
مبسـتوياته املختلفـة ،مثـل فئـة األطفال،
واملراهقين ،وذوي اإلعاقـة ،والنسـاء
الوحيـدات واملعيلات ألرسهـن ،والناجين
مـن التعذيـب والعنـف الجنسي ،واألفراد
الذيـن يعانـون اضطرابـات نفسـية
مشـخصة سـابقًا.
والعلاج النفسي عبر اإلنرتنـت الـذي
يرتكـز على التفاعـل بين شـخصني
شـكل من أشـكال املحادثـة ،وأطلق
ً
يكون
برنامـج األمـم املتحدة اإلمنايئ يف سـوريا
( )UNDPخدمـة لتوفير الدعـم النفيس-
االجتامعـي للسـكان ،يف آب املـايض،
أسماها “فضفضـة”.
وجـاء يف إعلان إطلاق الخدمة ،بحسـب
موقـع الخدمـة ،أن “فضفضـة” خدمـة
يقدمهـا مختصـون مبجـاالت مختلفـة
لتوفير الدعـم النفسي -االجتامعـي ملـن
هـم تحـت سـن  18عا ًمـا.
ونشر الربنامـج رابطًـا للتسـجيل
واالسـتفادة مـن الخدمة ،وتعهـد بالحفاظ
على رسيـة املعلومـات.
وكتـب موقـع الخدمة أن الظـروف الصعبة
وآثـار التحديـات التـي ميـر بها اإلنسـان
وخجل
ً
خالل يومـه تخلق خوفًـا واكتئابًـا
وفقـدان سـيطرة على األعصـاب ،وحزنًـا
ومشـاعر وحـاالت غريهـا ترتافـق مـع
شـهية للأكل ،وعدم الرتكيز ،ومشـاكل مع
العائلـة واألصدقـاء والزمالء.
وألن طلـب املسـاعدة ليـس عي ًبا ،بحسـب
املوقع ،يعتبر “فضفضة” املكان املناسـب
لسرد املعانـاة الختصاصيين نفسـيني
وأطبـاء ،يسـاعدون على تخطـي الحالـة

التـي زادت بسـبب األخبـار التي ميـر بها
ويعيشـها الجميـع.
االنتكاسات المتتالية ضاعفت من
األزمات النفسية
دخـل إبراهيم العايـد ( 54عا ًمـا) حالة من
االضطـراب النفسي بسـبب عـدة أزمـات
متتاليـة عاشـها خلال السـنوات القليلـة
املاضيـة ،بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي،
فمـن انفصالـه مـن وظيفتـه الحكوميـة
بسـبب اعتقالـه ملـدة ثالثـة أشـهر يف
عـام  ،2011إىل خسـارة أوالده األربعـة
دراسـتهم ،نهايـة بفقدانـه الكثير مـن
ماله لتأمين معيشـة عائلته ،قـرر إبراهيم
زيـارة طبيـب نفسي ،ولكـن مل يحصـل
على استشـارة نفسـية مناسـبة بسـبب
التكاليـف التـي يحتـاج إليهـا ذلـك.
وتـأيت االضطرابـات النفسـية نتيجـة
"انهيـار قـدرة الفـرد على التعامـل مـع
األزمـة االقتصاديـة الحـادة التي تشـهدها
البلاد يف اآلونـة األخيرة” ،مـن وجهـة
نظـر االختصاصيـة النفسـية السـورية
سـلوى عـرايب ،يف حديـث سـابق إىل
عنـب بلـدي“ ،فبمجـرد شـعور اإلنسـان
بفقدان االسـتقرار املـادي ،يولـد لديه عدم
اسـتقرار نفسي” ،كنتيجة لتردي الوضع
املعيشي لديـه.
وهبطـت اللرية السـورية يف العـام الحايل
إىل مسـتوى مل تشـهده يف تاريخهـا مـن
قبـل ،لتتأثـر األسـواق السـورية بتلـك
االنتكاسـات املتتاليـة لعملتها ،مـا أدى إىل
ارتفـاع جديـد باألسـعار ،وتـردي الوضع
أصل يف مختلـف مناطق
املعيشي املتـأزم ً
سور يا .
ويف مدينـة إدلـب شمايل سـوريا ،تعيش
فاطمـة التـي تبلـغ مـن العمـر  40عا ًمـا
وطلبـت عـدم ذكـر اسـمها الكامـل يف
حديثهـا إىل عنب بلـدي ،وهي أم لخمسـة
أطفـال ،كانـت تشـتيك مـن آالم وأوجـاع
متفرقـة يف جسـمها غري مفرسة بالنسـبة
لهـا ،ومل تكـن تعـاين مـن أي أمـراض
مزمنـة ،وعندمـا زارت طبيـب داخليـة،
أحالهـا إىل مكتـب الدعـم النفسي يف
مركـز "عائـدون" الطبي ،بعـد أن تبني له
إحساسـها بالوحـدة والحـزن الشـديد.
تواصلـت عنـب بلـدي مـع إدارة املركـز،
وقـال إن فاطمـة تشـعر بالوحـدة بعد أن
تـزوج أوالدهـا وتركوهـا وحيـدة ،وكانـت
فاطمـة تزوجـت دون رغبة أهلهـا ،فمنعها

زوجهـا مـن زيارتهـم أو التواصـل معهم،
وكانـت تعاين مـن "عصبيـة" زوجها التي
دامئًـا ما تتسـبب لهـا مبشـاكل معه.
مل تعـد فاطمة تزور عائلتهـا أو أصدقاءها،
و"أصبحـت ذات سـلوك انطـوايئ وعاجزة
عن القيام حتى بأبسـط األعمال املنزلية"،
وفـق ما ذكرتـه إدارة املركز.
ويُرجـع االستشـاري يف الصحة النفسـية
وائـل الـراس ،يف حديـث إىل عنـب بلدي،
سـبب االضطرابـات النفسـية لـدى بعض
السـيدات ،وعزمهـن على االنتحـار يف
بعـض الحـاالت ،إىل العنـف املنـزيل الذي
ارتفـع خلال فترة الحجـر الصحـي يف
ظـل انتشـار فيروس "كورونـا".
والعنـف املنـزيل ،بحسـب الـراس ،يولّـد
آثـا ًرا نفسـية لـدى املـرأة ،نتيجـة الرضب
أو الشـتم أو الحبـس يف املنـزل أو حتـى
التهديد بالعنـف وإذاللها ،تلك السـلوكيات
تدفـع املـرأة للشـعور بالدونيـة تجـاه
ذاتهـا وخيبـة األمـل ،ويكون هذا الشـعور
مصاح ًبـا للضغـوط النفسـية فيصبـح
كاملا.
ً
الدافـع لالنتحـار
وبعـد خضوعهـا لعـدة جلسـات مـع
املختـص الـذي رشح لهـا برنامـج معالجة
منتظما لتلتـزم بـه ،بـدأت حالـة فاطمـة
ً
بالتحسـن بنسـبة قاربـت  ،45%وعـادت
إىل حياتهـا الطبيعيـة نسـب ًيا باملقارنة مبا
كانـت عليـه سـابقًا.

العدد

عنب بلدي  -السنة التاسعة  -ملف خاص
 - 461األحد  20كانون األول /ديسمبر 2020

من بينها عدم الثقة في العالقة العالجية

11

أسباب تمنع األفراد من بدء خطوات
تجاه االستشارة النفسية

محمد السلوم -باحث اجتماعي

المجتمع السوري أفرز
"معتقدات خاطئة"
أضرت بصحته النفسية
النظـرة املجتمعيـة يف سـوريا حـول املـرض النفسي خُلقت مـن قبل
املجتمع نفسـه ،فبحسـب ما أوضحـه الطبيب النفسي يف مركز "غازي
للصحـة النفسـية" يف تركيا جالل نوفـل ،لعنب بلدي ،هنـاك اعتقادات
خاطئـة حـول الطـب النفيس ،الفتًـا إىل أنها ليسـت مقتصرة عىل فئة
مع ّينـة يف املجتمع السـوري ،إذ تتأثر باملعتقدات الدينيـة عىل اختالفها
واالعتقـادات الخاطئة.
وقـال نوفـل ،إن "هناك الكثري من الناس يظنون أن املشـكالت النفسـية
تتعلـق بضعـف الشـخصية أو ضعـف اإلميـان أو بقوتهما ،وبالتـايل
يلجـؤون إىل الجهات االجتامعيـة التي تقابل معتقداتهـم ،كالذهاب إىل
رجـال الدين عنـد االعتقاد أن املسـألة متعلقـة باإلميان".
وأضـاف الطبيـب جلال نوفـل أن ضعيـف الشـخصية قـد يلجـأ إىل
املجتمـع ،الـذي رمبـا يوجـه نصائـح ضـارة ،مثـل "أنـت ضعيـف
را إىل أن هـذا النوع
الشـخصية يجـب أن تكـون أقـوى وأفضل" ،مشي ً
مـن النصائـح يجعـل الشـخص (الذي هـو جزء مـن املجتمـع) ،يؤمن
بهـذه االعتقـادات ،ولـو بعقلـه الباطـن ،وهـو مـا يؤخـر ذهابـه إىل
العلاج النفسي.

المصدر :مستشار الصحة النفسية والحماية في منظمة " "SRDعمار بيطار

ونتيجـة لرتاجـع التعليـم والتامسـك االجتامعـي والفهـم العقالين يف
فضلا عـن تراجـع كـ ّم ونـوع مؤسسـات الصحـة يف البالد،
ً
سـوريا،
أصبـح النـاس يلجـؤون إىل مواردهـم املحليـة املألوفـة (رجـال ديـن،
خزعبلات ،جهات تدّعـي االختصاص بالعلاج النفسي) ،والتي تؤدي
إىل مفاهيـم وأسـاليب خاطئـة ،بحسـب قـول الطبيـب جلال نوفـل،
وبالتـايل إىل آثـار سـلبية يف العالج.
"الحـرب حطمـت األطـر العقالنية للمجتمـع ،فباتوا يلجـؤون إىل طرق
غير عقالنيـة للعلاج" ،وفق مـا قالـه نوفل ،مبي ًنـا أنه ال ميكـن قياس
الحالـة السـورية يف الوقـت الحـايل ،بسـبب أن املجتمع السـوري يف
حالـة نـزاع أدت إىل آثـار مدمـرة للصحـة النفسـية واملـوارد الصحيـة
املحليـة (القطـاع الصحـي) ،وعند قياس حجم املشـكالت النفسـية يف
سـوريا ،تأيت أكبر بكثري مـن املـوارد الصحيـة املتاحة.
أمـا يف حالـة املجتمعـات املرتابطـة واملتامسـكة اجتامع ًيـا ،فيتبـادل
النـاس أفضـل خرباتهـم فيما بينهم ،وهـو ما يـؤدي إىل حلـول تقود
إىل مـوارد ومالجـئ صحيـة وإيجابيـة ،بحسـب نوفل.

يعاين ماليني السـوريني مـن تأثريات النزاع يف سـوريا،
مـا أدى إىل اضطرابـات يف الصحـة العقليـة وأزمـات
نفسـية -اجتامعية ،نتيجـة تزايد تجـارب العنف املرتبطة
بالنـزاع واملخـاوف املسـتمرة مـن الوضـع السـوري،
ويضـاف إليهـا الضغـوط اليوميـة للنـزوح ،والفقـر
ونقص الحاجات األساسـية والخدمـات ،ومخاطر العنف
واالسـتغالل املسـتمرة ،والعزلـة ،والتمييـز ،وفقـدان
ً
فضلا عن غيـاب اليقني بشـأن
دعـم األرسة واملجتمـع،
الخطـط املسـتقبلية الواضحـة.
ويعـاين سـوريون مـن الشـعور املسـتمر بالخسـارة
والحـزن ،سـواء خسـارة أفـراد األرسة املتوفين أو
الخسـائر املاديـة وخسـارة العالقـات ،فسلامة العائلـة
تشـكل ضغطًا نفسـ ًيا كبيرًا ،وغال ًبا ما يبحـث النازحون
داخـل سـوريا والالجئـون خارجهـا عـن أخبـار أحبتهم
واالطمئنـان عليهـم ،لكنهـم يعانـون باملقابـل مـن
ً
فضل عمـن يكون
املعلومـات املشوشـة وعـدم اليقين،
لديهـم أقـارب أو أصدقاء معتقلـون أو مختفـون قرسيًا.
وأبـرز الضحايا لهـذا االضطرابات النفسـية -االجتامعية
هـم غال ًبـا األطفـال ،ال سـيام أن مـا يزيـد على مليوين
طفـل قـد اضطـروا للهـرب ومواجهـة صدمـة االنتقـال
جـر ما يقـارب مليـون طفل
داخـل سـوريا ،يف حين ُ
ه ّ
آخر .
يكـن أن متنـع األفـراد يف
ومـن أهـم األسـباب التـي ُ
سـوريا مـن اللجـوء إىل طلب االستشـارة النفسـية يف
املراكـز املختصـة ،هـو تـدين املسـتوى املعيشي لـدى
فئـة كبيرة مـن النـاس ،خاصـة يف العام الحـايل الذي
شـهد عقوبـات اقتصاديـة أثـرت على اللرية السـورية،
وبالتـايل فـإن الطبقـة الوسـطى يف املجتمع السـوري
خسرت كثريًا مـن رأس مالهـا وأبنائهـا الذيـن هاجروا
ولجـؤوا إىل بلـدان عربيـة وغربيـة ،وبذلـك حصـل
تفـاوت طبقـي بعـودة الطبقـة الوسـطى إىل الطبقـة
الدنيـا (الفقيرة) يف املجتمـع.
والدعـم النفسي -االجتامعـي هـو حاجة طبيعيـة لدى
كل فـرد ،لكـن ثقافـة العلاج النفسي غير منتشرة
وغائبـة عن املجتمـع السـوري ،ألن الناس يعتقـدون أنه
خـاص بأشـخاص مصابين بأمـراض عقليـة ،لكن ليس
هنـاك حد فاصـل بين األمـراض النفسـية والعقلية ألن
ً
كل منهما يؤثـر يف اآلخر.
والعلاج النفسي هـو جـزء مـن جوانـب حيـاة الفـرد،
ويغطـي كل احتياجاته من تقديم املسـاعدة للشـخص إن
كانـت ماديـة أو طبيـة أو معنويـة أو غريها.
ونتيجـة ثقافـات تربينـا عليهـا كانـت تصـ ّور بـأن
الشـخص الـذي يلجـأ إىل الطبيب النفيس هو شـخص
مجنـون ،فاملجتمـع يضـع وصمـة العـار على املرىض
وذويهـم ،وهـو أمـر غير صحيـح أبـدً ا ،ألن الشـخص
يجـب أن يـدرك واقـع األزمـات التـي ميـر بهـا سـواء
كانـت جسـدية أو نفسـية ،وعـدم إنـكار ذلـك.
وهنـاك سـبب مهـم مينـع بعـض األفـراد مـن الذهاب
إىل الطبيـب النفسي ،حتـى وإن كانـوا واعين ألهمية
العلاج النفسي أو قادريـن ماديًا عىل ذلـك ،وهو عدم
ثقـة بعـض األفـراد بالعالقـة العالجيـة بينهـم وبين
الطبيـب ،وهـذا يؤثر على واقـع الفـرد املتأزم نفسـ ًيا
الـذي يعيشـه يوم ًيـا يف مراكـز دعـم العلاج النفيس.
ولجعـل املريـض يخـرج مـن أزمتـه النفسـية ،وهـو
هـدف كل علاج نفسي ،يجـب أن تُبنى عالقـة الطبيب
مبريضـه على مفهـوم الثقـة والوفـاء واالطمئنـان،
وهـذه املفاهيـم هـي أولويـة لخلـق تفاعـل إيجـايب
يف العالقـة العالجيـة ،وهـي مـن ضمـن توقعـات أي
شـخص اعتبر الطبيـب النفسي هـو امللجـأ األخير
إلنقـاذ حياتـه مـن الضياع حينما قرر بدء االستشـارة
النفسـية.
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بسبب غياب ثقافة الصحة النفسية

خدمات طبية نفسية غير فعالة في شمال غربي سوريا
طفل سوري يجلس بجوار مدرسة تضررت جراء قصف النظام السوري )AFP( 2013 -

مـن قبـل فريـق مختـص ومكـ ّون مـن
مثانيـة عاملين نفسـيني يغطـون معظـم
املناطـق لتسـهيل وصـول الخدمـة إىل
املنـازل ،وهـي "اتصـاالت مضمونـة
الرسية ،ولهـا معايريها العامليـة املعتمدة"،
وفـق الحـاج حسين.
كما تقـدم املنظمـة خدمـات الصحـة
النفسـية املدمجـة بعيـادات الرعايـة
الصحيـة األوليـة (املسـتوصفات) التـي
تتجلى بـ 17عيادة يف الشمال السـوري،
وتعتمـد عمليـة الدمج على أطبـاء عامني
مدربين على االسـتجابات النفسـية مـع
عاملين صحيين يسـتجيبون لـزوار هذه
العيـادات.
كما توفـر "أوسـوم" خدمـة العيـادات
املتنقلـة املؤلفة مـن أطبـاء اختصاص طب
عـام ،ولكنهـم مدربـون على مداخلات
نفسـية مسـتندة إىل برامـج مـن منظمـة
الصحـة العامليـة ،بالتعـاون مـع عاملين
صحيين اختصـاص إرشـاد نفسي وعلم
نفس .

تعـاين املناطـق الخارجـة عـن سـيطرة
النظام السـوري يف شمال غريب سـوريا
مـن سـوء الخدمـات الطبيـة املعنيـة
مبعالجـة األزمـات النفسـية -االجتامعيـة،
فوفـق ما قالـه املسـؤول عن برامـج الدعم
النفسي يف منظمـة "سـامز" الفاعلة يف
الشمال السـوري ،سـامر السـيد علي،
لعنـب بلـدي" ،ال يوجـد سـوى طبيبين
نفسـيني يف شمال غريب سـوريا ،يعمالن
يف مركـزي الصحـة النفسـية برسمـدا
واعـزاز ،ويقدمـان خدمـات الصحـة
النفسـية التخصصيـة للحـاالت الشـديدة
واملتوسـطة".
وتقـدم املنظمات املعنية بالدعـم النفيس-
االجتامعـي يف مناطـق شمال غـريب
سـوريا خدمـات املعالجـة مـن خلال
توظيـف داعمين نفسـيني -اجتامعيين
دُربـوا على تقديـم الجلسـات الفرديـة
والجلسـات الجامعيـة ،وتقديـم جلسـات
التوعيـة حول مواضيـع الصحة النفسـية،
وفـق مـا أوضحـه السـيد علي.
وتـدرب الداعمـون النفسـيون يف منظمـة
"سـامز" السـورية -األمريكيـة عىل منهج
إدارة املشـكالت املطـور ()PM+مـن قبـل
منظمـة الصحة العامليـة ،وتدريبات الوقاية
مـن االنتحـار ،وتدريبـات اكتئـاب مـا بعد
الـوالدة ،بالتعـاون بين منظمـة الصحـة
العامليـة واملجموعـة التقنيـة للصحـة
النفسـية واملنظمات املحليـة ،بحسـب مـا

قالـه السـيد عيل.
وقامـت املنظمة مببـادرة تتضمـن تصميم
منهاج تعليمي للداعمني النفسـيني سـوف
يتم إنجـازه خلال األشـهر السـتة املقبلة،
بحسـب ما قالـه السـيد عيل ،كام سـتقوم
املنظمـة بتدريـب  30امـرأة مـن املجتمـع
على منهـج متطـور ،وهـو نهـج علاج
العنارص املشتركة (Common elements
 )treatment approachبالتعـاون مـع
جامعـة "جـون هوبكنـز" الربيطانيـة،
وسيسـتمر ملـدة سـنتني مـن التدريـب
واإلرشاف ،على مسـتوى الصحة النفسـية
والعلاج النفسي الـدوايئ.
والنقـص الحاصـل يف توفـر األطبـاء
النفسـيني ضمن مناطق الشمال السـوري
دفـع منظمـة الصحـة العامليـة بالتعـاون
مـع رشكائهـا مـن املنظمات املحليـة إىل
تدريـب األطبـاء على منهـج "رأب الفجوة
يف الصحة النفسـية" ،الـذي يؤهل األطباء
غير املختصين لتقديـم العلاج النفسي
للحـاالت املتوسـطة لالضطرابـات واألكرث
شيو ًعا .
وتعتبر قلـة عـدد األطبـاء النفسـيني
واملعالجني النفسـيني املدربين عىل تقديم
العلاج النفسي اللادوايئ يف "سـامز"
هو أحـد التحديـات الكربى التـي تواجهها
املنظمـة ،كما أن العلاج اللادوايئ هـو
الفجـوة الكبيرة يف خدمـات الصحـة
النفسـية التي تحتـاج إىل التطوير بشـكل
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كبير ،وفـق رأي السـيد علي.
كام قـال املعالـج النفيس ومنسـق الصحة
النفسـية يف منظمة "أوسـوم" العاملة يف
شمال غريب سـوريا ،برش الحاج حسين،
لعنـب بلـدي" ،كان عمـل املنظمـة صع ًبـا
لنقـص الخبرات يف األزمـات ،إضافة إىل
غيـاب ثقافة الصحـة النفسـية يف املجتمع
السـوري من قبـل الثورة".
وكانـت الصحـة النفسـية ترتبـط باملرض
را،
النفسي أي باملصحـات النفسـية حص ً
وفـق رأي الحـاج حسين ،األمـر الـذي أثر
على عـدم اسـتجابة النـاس لقسـم الدعم
النفسي يف املـايض ،ومل يكـن لـه هـذا
الـدور الفاعل.
ومـع الوقت ،انتظمت االسـتجابة النفسـية
وأصبحـت تعتمـد على معايير عامليـة،
وتوضحـت أدوار العاملني يف هـذا املجال،
وبـدأ األثـر الحقيقي لهـذه املنظامت يظهر
على املجتمع السـوري.
خدمات متنوعة
وتعتمـد منظمـة "أوسـوم" ،بحسـب
الحـاج حسين ،أكثر من شـكل يف العالج
النفسي ،بـد ًءا من الحـاالت الشـديدة التي
تتطلـب االستشـفاء باإلقامـة املؤقتـة يف
املستشـفى ،إىل الحـاالت املتوسـطة.
إضافـة إىل تقديـم خدمـة االستشـارة
النفسـية عبر الهاتـف ،لتسـهيل تطبيـق
الخدمـة خالل انتشـار فيروس "كورونا"

قـال الطبيـب أحمـد شـيخاين مـن منظمة
"ريليـف وويـب" الفاعلـة يف الشمال
السـوري لعنـب بلـدي" ،قبـل الثـورة
السـورية كانـت خدمـات الصحة النفسـية
مقتصرة على خدمـات االستشـفاء يف
املستشـفى ،وغال ًبـا مـا تسـتقبل حـاالت
االضطرابـات املزمنـة فقط ،أي لألشـخاص
املضطريـن للمكـوث يف املستشـفى" ،وهو
مـا عـزز عـدم اهتمام املجتمـع السـوري
بصحتـه النفسـية.
وعلى الصعيـد الحكومـي ،مل يكـن هنـاك
سـوى القليـل مـن املستشـفيات التـي
تقـدم الصحة النفسـية بشـكل تخصيص،
كمستشـفى "ابـن سـينا" الخـاص
باألمراض النفسـية يف دمشـق ،ومستشفى
"ابـن خلـدون" يف حلب ،عدا عـن ذلك كان
هنالـك قسـم للصحـة النفسـية يف بعـض
املستشـفيات مثـل قسـم الصحـة النفسـية
يف مستشـفى "املواسـاة".

تحديات ومخاوف مستمرة
التحـدي الذي تواجهه "أوسـوم" ،بحسـب
مـا عرب عنـه الحـاج حسين ،هـو الخوف
مـن انقطـاع التمويـل ،مـا يعنـي الخوف
مـن توقـف الخدمة عن النـاس املترضرين.
كما متثـل الوصمـة املجتمعيـة مـن
القيـام باملعالجـة النفسـية التـي تتجلى
باعتراف النـاس بحاجتهـا إىل العلاج،
تحديًـا أمـام العاملين الصحيين ،بسـبب
الصـورة النمطيـة عـن العلاج النفسي،
ولكـن ظـروف النـزاع ومخلفاتـه مـن
فقـدان األشـخاص ألقاربهـم أو تهجريهـم
مـن مناطقهـم األصليـة ،أثـرت على هذه
الثقافـة وتكشّ ـفت حاجـة النـاس إىل
جلسـات العلاج النفسي الدوريـة.
وقـال استشـاري الربمجة اآلمنـة والحامية
يف مؤسسـة "كيمونيكـس" األمريكيـة
املعنيـة بدعـم املشـاريع الطبيـة ،قتيبـة
الخليـل ،لعنـب بلـدي ،إن االسـتجابة
النفسـية -االجتامعية تبدأ لـدى املجتمعات
املتضررة بشـكل ذايت وتلقائ ًيـا ،قبـل أن
تبـدأ املنظمات اإلنسـانية بالعمـل على
ذلـك ،مـن خالل الـدور املهـم الـذي يلعبه
القياديـون املجتمعيـون يف كل مجتمـع
محلي ،باإلضافـة إىل األرسة وشـبكة
العالقـات االجتامعيـة املحيطـة بهـا،
والعـادات والتقاليـد اإليجابية املوجودة يف
كل مجتمـع محلي.
ويف الوقـت ذاته ،يجـب أن تقوم املنظامت
بتأمين مزيـد مـن الدعـم للمجتمعـات
املحليـة ،وفق مـا قالـه الخليـل ،يك تكون
االسـتجابة موجهـة نحـو الصعوبـات
والتحديـات النفسـية -االجتامعية الناشـئة
نتيجـة للكـوارث.
وتبـدأ املنظمات عـادة بتنفيـذ تقييمات

ويف عـام  ،2004أقيـم مستشـفى خـاص
للصحـة النفسـية يف منطقة حرسـتا بريف
د مشق .
وحاولـت عنب بلـدي التواصل مـع "الهالل
األحمر السـوري" يف مدينة دمشـق ،ولكن
مل تتم االسـتجابة.
ومـع قـدوم الالجئني العراقيني إىل سـوريا
عـام  ،2007بـدأت مراكـز طبيـة برعايـة
األمـم املتحـدة ،وأقيمـت عيـادات متعـددة
التخصصـات تتكـون مـن طبيـب نفسي
ومعالـج نفسي واختصـايص اجتامعـي،
لتقديـم االستشـارات للعائلات العراقيـة.
وبعـد  ،2011توقفـت الخدمـات يف
مناطـق نفـوذ النظـام السـوري ويف
مناطـق نفـوذ املعارضـة يف الشمال
السـوري ،ومـن هنـا بـدأت املنظمات
غير الحكوميـة بتقديـم خدمـات الدعـم
النفسي -االجتامعـي ،بسـبب قصـور
املراكـز الحكوميـة بشـكل عـام ،وفـق

احتياجاتهـا العامـة ،ومـن ضمنهـا
االحتياجـات النفسـية -االجتامعيـة،
و االحتياجـات للخدمـات النفسـية
وخصوصـا عنـد توقف كثري
التخصصيـة،
ً
أصلا
ً
مـن الخدمـات التقليديـة املوجـودة
يف املجتمعـات املحلية عن تقديـم خدماتها
يف فترة الكـوارث.
ويبرز دور املنظمات يف تأهيـل مواقـع
العمل وتأمني الدعم اللوجسـتي لألنشـطة،
فضل عـن توظيـف وتأهيل كـوادر محلية
ً
قـادرة على تنفيذ برامج مناسـبة للسـياق
والحتياجـات كل مجتمـع محيل.
ويوجـد تحـ ٍّد كبير متعلـق مبحتـوى
ومنـوذج أنشـطة الدعـم النفسي الـذي
يوجـد يف كثير مـن التجـارب بعضهـا
يف سـوريا ،بحسـب قتيبـة الخليـل ،إذ إن
األنشـطة تصمـم يف كثير مـن األوقـات
مـن قبـل أشـخاص تقنيين مهمين مـن
الناحيـة املعرفيـة ولكـن قـد ال يكونـون
ملمين بالحساسـيات املحليـة تجـاه طرح
بعـض القضايـا ،ومنهـا القضايـا التـي
تُناقـش ضمن االستشـارات الطبيـة للعالج
النفسي ،مـا ميكن أال يشـجع ذلـك األفراد
على بـدء عالجهـم النفسي -االجتامعي.
ويتنـاول املوظفـون املحليـون هـذه
التصميمات على أنهـا نـص قطعـي ال
يجـوز التعديـل فيـه ،فتطبـق بحذافريها،
وهنا تنشـأ مشـكلة عـدم املالءمـة ،أو عدم
تلبيـة الحاجـة ،أو إثـارة حفيظة املسـتفيد
وهـو املريـض.
ومـن خلال تطبيق أنشـطة غير مألوفة،
أو مصطلحـات غير مفهومـة يف بعـض
األحيـان ،وعـدم مراعـاة الحساسـية
الجندريـة ،وعـدم النظـر إىل البعـد
الثقـايف املحلي لبعض محتويات أنشـطة
الدعـم النفسي ،يتشـكل حاجـز أمـام
قبـول هـذه األنشـطة مـن قبـل رشيحـة
كبيرة مـن املسـتفيدين ،باإلضافـة إىل
جا
أن عـدم تقديـم بعـض املنظمات مخر ً
أو نتيجـة ملموسـة وواضحـة مـن هـذه
األنشـطة للمجتمعـات املحليـة جعلهـا
تبـدو ذات فائـدة محـدودة.
ولعـل أفضـل طريقـة للفـت نظـر
املجتمـع املحلي إىل أهمية هذه األنشـطة
وكسـب ثقتـه ،بـرأي الخليـل ،تكمـن يف
التأكـد مـن أن أنشـطة الدعـم النفسي
متصلـة ومتكاملـة مـع بقيـة قطاعـات
االسـتجابة ،كالتعليـم والصحـة واملـأوى
وغريهـا ،والحرص على أن تكـون مبنية
على أسـاس مجتمعـي محلي (أي أن
األنشـطة و التدخلات تصمـم وتنفـذ من
قبـل موظفين محليين باالعتماد على
املعايير الدوليـة) ،وعليه يجـب أن تنظر
املنظمات بعين االهتمام الجـدي إىل
أصل
اآلليـات التـي قـد تكـون موجـودة ً
يف املجتمـع املحلي مـن أجـل تقديـم
الدعـم النفسي -االجتامعـي.

الطبيـب أحمـد شـيخاين.
وبـدأت املنظمات املعنيـة بتقديـم خدمات
الدعـم النفسي -االجتامعي ،لعـدم إمكانية
تقديـم خدمـات الدعـم العالجيـة كـون
ظـروف النـزاع مـا زالـت قامئة.
وتـم تقديـم هـذه الخدمـات مـن خلال
مراكـز مجتمعيـة تتضمـن أنشـطة لهـا
عالقـة بالحاميـة وأنشـطة دعـم نفسي
تسـتهدف األطفـال والنسـاء لكنهـا غير
متخصصـة .
وهنـاك جانـب دمـج املراكـز املجتمعيـة مع
مراكـز الصحيـة األوليـة التي تقـدم خدمات
طبيـة بشـكل عـام ،ونتـج عـن هـذا الدمج،
وفـق رأي الطبيـب أحمـد شـيخاين ،تدريب
أطبـاء عامني على منهج ودليـل يتعامل مع
بعـض االضطرابـات النفسـية ،بحيث يصبح
الطبيب قـاد ًرا على تشـخيص والتعامل مع
بعـض االضطرابـات النفسـية املوجـودة يف
هـذا الدليل.
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إيران أكبر المستفيدين..

معبر "البوكمال"..
عقبات سورية على طريق العراق والسعودية
ً
كيلومترا من مدينة دير الزور شرقي سوريا وثمانية كيلومترات من الحدود مع العراق ،أهمية استراتيجية واقتصادية
تمثل مدينة البوكمال ،على بعد 130
لكل من سوريا والعراق وإيران ،وتتجه األنظار إليها ،وتكثر التساؤالت عن طريقة استغالل موقع معبرها الحدودي الذي يصلها بمدينة القائم على الطرف
العراقي.
عنب بلدي  -سكينة مهدي
تسـهل حكومـة النظـام السـوري مؤخ ًرا
حركـة التجـار عبر معبر "البوكمال"،
خاصـة بعـد أن طلبـت السـعودية
مـن الجانـب العراقـي تأمين طريـق
"ترانزيـت" يربـط سـوريا بالسـعودية
عبر العـراق ،بحسـب حديـث عضـو
مجلـس إدارة االتحـاد السـوري لرشكات
شـحن البضائـع الـدويل حسـن عجـم،
لصحيفـة "الوطـن" املحليـة.
ويف  30مـن أيلول  ،2019أعادت حكومة
النظـام فتـح معبر "البوكمال" (القائم
مـن الجهـة العراقيـة) ،بعد سـنوات عىل
إغالقـه جـراء سـيطرة تنظيـم "الدولـة
اإلسلامية" على مسـاحات واسـعة من
البلدين.
وعبرت خمسـة آالف و 463شـاحنة
وبـرادًا من منفـذ "البوكمال" الحدودي
مـع العـراق خلال العـام الحـايل ،منها
ثالثـة آالف و 845بـرادًا لنقـل البضائـع
باتجـاه العـراق ،بحسـب ترصيـح مدير
مكتـب نقـل البضائع يف دير الـزور ،عبد
الخالـق سـليامن ،لـ"الوطـن" ،يف  3من
كانـون األول الحـايل.
افتتاح المعبر محاولة لترميم واقع
اقتصادي هش
أعلن العـراق افتتـاح معبر "القائم" يف
أيلـول املـايض ،ليكـون أول معبر بـري
بين العـراق وسـوريا منـذ عـام ،2014
بعـد إغلاق املعابـر الثالثـة (القائـم
والوليـد وربيعـة) بشـكل متتـالٍ ،يف
ظل سـيطرة تنظيـم "الدولة اإلسلامية"
حينهـا عىل مسـاحات كبرية مـن مناطق
شمال رشقـي سـوريا واملسـاحات التي
تقابلهـا مـن الجانـب العراقـي.
التسـهيالت التـي يقدمهـا النظـام
السـوري للتجار عبر معبر "البوكامل"
الحـدودي ،هـي تسـهيالت غير مهمـة
بنظـر املحلـل االقتصادي يونـس الكريم،
الـذي أرجـع ذلـك ،يف حديـث لعنـب
بلـدي ،إىل أن الدمـار الـذي أصـاب
مدينـة البوكمال والطـرق املؤديـة إىل
املعبر ،بسـبب الرصاعـات التـي دارت
يف املنطقـة كونهـا كانـت أحـد معاقـل
تنظيـم "الدولـة" ،تحـول دون وجـود
حركـة تجاريـة حقيقية بين البلدين عرب
املعرب ،بسـبب صعوبة التنقـل والوصول،
وغيـاب املراكـز الخدميـة كاالستراحات
ومحطـات الوقـود.
كما أن معبر "البوكمال" بعيـد عـن
مراكـز الصناعـة والتجـارة يف دمشـق
وحلب والسـاحل السـوري ،وبالتايل فهذه
التسـهيالت من األسـاس وهميـة ،عدا عن
أن السـوق العراقية غنيـة ومتطلبة ،مقابل
السـوق السـورية التي تحتاج بدورها إىل
الدعـم بالسـلع والخدمات.
ويتفـق املحلـل االقتصـادي خالـد
التركاوي مـع املحلـل يونـس الكريم يف
هـذه النقطـة ،إذ قـال لعنـب بلـدي ،إن
مشـاكل االقتصـاد السـوري اليـوم أعقد
مـن مسـألة معبر أو معابـر ،وتتعلـق
بالهيـكل اإلنتاجـي الضعيـف ،فسـوريا
ليس لديهـا الكثري لتصديره من األسـاس
يف الوقـت الراهـن.
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وكان أمين عـام مكتب تنسـيق الشـؤون
اإلنسـانية التابـع لألمـم املتحـدة ،مـارك
لوكـوك ،أحـاط ،يف  27مـن ترشيـن
األول املـايض ،بنسـبة ارتفـاع األسـعار
قائلا ،إنـه على الرغـم مـن
ً
يف سـوريا
اسـتقرار أسـعار املـواد يف سـوريا يف
شـهري آب وأيلـول املاضيين ،ال تـزال
األسـعار أعلى بنسـبة  90%عما كانت
عليـه قبل سـتة أشـهر.
وأشـار لوكوك حينهـا إىل زيادة سـنوية
باألسـعار قدرهـا  ،236%ما تـرك العديد
مـن العائلات غير قـادرة على تحمـل
تكاليف السـلع ماديًا ،كما أدى انخفاض
قيمة العملـة وانخفاض تدفق السـلع إىل
سـوء الوضـع االقتصـادي ،ما أسـهم يف
رفع أسـعار املـواد الغذائية باسـتمرار.
عودة التجارة الفعلية بين سوريا
والعراق تحتاج إلى وقت
تعتبر مدينـة البوكمال ذات أهميـة
استراتيجية كبيرة ،وفيها املعبر الربي
الوحيـد الـذي يربـط بني ثلاث دول هي
إيـران وسـوريا والعـراق ،وتحقـق مـن
خلال هـذا الربـط أهميـة اقتصاديـة ،إذ
من املمكن أن ترفع التسـهيالت املسـتمرة
التـي يقدمهـا النظام عرب معربها نشـاط
التبـادل التجـاري بني تلك الـدول الثالث.
ولكـن املحلل االقتصـادي يونـس الكريم
يـرى أن املناطـق على طـريف معبر
"البوكمال" (السـوري والعراقـي)،
تعـاين مـن هشاشـة اقتصاديـة ،وال
يوجد مـا ميكـن تهريبه أو تصديـره ،وال
االسـتفادة مـن مـوارد محـددة يف كلتـا
املنطقتين ،باإلضافـة إىل عـدم وجـود
مراكـز تجاريـة ومدنيـة يُعتمـد عليهـا
يف تلـك املناطـق ،بسـبب النزاعـات التي
دارت فيهـا مؤخـ ًرا قبل خـروج "داعش"
والفـوىض التـي خلفتهـا ،وكل املؤرشات
االقتصاديـة تقـول إنـه ال حركـة تجارية
وال تهريـب بضائـع وسـلع عبر املعبر.
بينما يعتبر املحلـل االقتصـادي خالـد
التركاوي أن هـذه الخطوة مهمـة للنظام
السـوري ،كونـه بحاجـة إىل البقـاء
متصلا تجاريًـا واقتصاديًـا مـع العامل،
ً
لكنـه توقـع أن عـودة التجـارة الفعليـة
بين سـوريا والعـراق بكميـات كبيرة
كالسـابق أمـر يحتـاج إىل وقـت طويل.
كما أن برنامـج الحكومـة العراقيـة
الحاليـة ،يعتمـد على مكافحـة املعابـر
غير الرشعيـة ،ملنـع السـلع املهربـة
وضبـط الفصائـل املسـلحة ومكافحـة
بـدل من ذلك
تنظيـم "الدولة" ،وتسـعى ً
لتكون أعمال التجارة رشعيـة عرب معابر
نظاميـة ،لذلـك يعتبر املعبر الرشعـي
مبثابـة اسـتجابة ملطالب الكتـل الربملانية
العراقيـة التـي اعرتضـت على إغلاق
املعابـر مـع سـوريا بحجـة أنهـا تنفـع
املواطنني السـوريني ،بحسـب الرتكاوي.
وبحسـب تأكيد رئيس "اتحـاد املصدّرين
السـوريني" الـذي أُلغـي يف حزيـران
مـن عـام  ،2019محمـد السـواح ،ملوقع
االقتصـادي يف عـام " ،2018ال ت ُسـجل
أغلبيـة الصـادرات إىل العـراق بشـكل
نظامـي عبر املعابـر الحدوديـة ألنهـا
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تكـون بطـرق كثيرة ،وهـي صـادرات
كبيرة ال تحتسـب ضمـن األرقـام التـي
تصدرهـا الجهـات الحكوميـة".
تحويل باب التجارة مع السعودية من
األردن إلى العراق
يـأيت افتتاح معبر "عرعر" بين العراق
والسـعودية يف إطـار سـعي العـراق
لتحقيـق توازنـات بين القـوى اإلقليمية،
فالعـراق يتعـرض النتقـادات ألنـه يضع
نفسـه تحـت سـيطرة إيـران ،وسـط
مطالـب بعالقـات متوازنـة مـع جميـع
الـدول.
كما تسـعى الواليـات املتحـدة لتعزيـز
العالقـات العراقيـة مـع الخليـج كونهـا
تعنـي عـودة للمحيـط العريب ،لكـن أثر
املعبر سـيكون ضعيفًـا اقتصاديًـا عىل
سـوريا ألن التكلفـة سـتكون مرتفعـة
لتجـارة "الرتانزيـت" عبر العـراق،
بحسـب التركاوي.
وعلى الرغـم مـن أن افتتـاح معبر
"عرعـر" وتسـهيل وصـول التجـارة من
سـوريا إىل السـعودية عبر البوكمال
ميكـن أن يوفـر  1500دوالر كرسـم
عبـور للشـاحنات السـورية املتجهـة إىل
بـدل من
دول الخليـج ،عبر السـعوديةً ،
مروروهـا عبر األردن ،يجـد التركاوي
أن هـذه الحسـابات تبقـى نظريـة ،ألن
الطريـق عبر العـراق أطول وما سـيوفَّر
سـ ُيدفَع كأجـور نقـل إضافيـة.
أحـد أسـباب توقـف التجـارة بين
السـعودية وسـوريا ،كان بفعـل عـدم
وجـود طـرق تصلهما سـابقًا ،بسـبب
سـيطرة فصائـل "الجيـش الحـر" لفرتة
طويلـة على معبر "نصيـب" األردين،
وعندمـا افتُتـح املعبر اتخـذ األردن
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مواقـف منـع مـن خاللهـا الشـاحنات
السـورية مـن العبور دون دفـع تعويض
محروقـات واسـتخدام بنية تحتيـة لعدم
وجـود عالقـات تجاريـة بين سـوريا
واألردن يسـتفيد منهـا ،بحسـب املحلـل
االقتصـادي يونـس الكريـم.
وال يعتقـد الكريـم أن العـراق سـيكون
بديل لألردن بعبور الشـاحنات السـورية
ً
التجاريـة ،ألن الفترة التـي تحتـاج إليها
الشـاحنات للعبور من سـوريا إىل العراق
فالسـعودية طويلـة ،والطريق غري مخدم
مبحطـات تعبئـة وقود أو مراكـز خدمية،
باإلضافـة إىل سـوء الوضـع األمنـي عىل
طـول الطريق مـن البوكمال حتى معرب
"عرعـر" ،وبالتـايل ال ميكـن الحديـث
عـن تجـارة بين السـعودية وسـوريا
حال ًيـا ،ومـا ينـادي بـه النظـام مـن
عالقـات تجاريـة مع السـعودية ما هو إال
"بروباغنـدا" إعالميـة ال أكثر.
وكانت العـراق والسـعودية افتتحتا معرب
"عرعـر" الحدودي بين الدولتني يف 18
مـن ترشيـن الثاين املـايض ،بحسـب ما
نقلتـه وكالـة األنبـاء العراقيـة الرسـمية
(واع) عـن هيئـة املنافـذ الحدوديـة ،بعد
أن كان مغلقًـا بسـبب سـيطرة "الدولـة
اإلسلامية" على مـدن غـريب وشمايل
العـراق قبل سـت سـنوات.
المعبر بوابة أخرى إليران إلى سوريا
ولبنان
تتلخـص أهميـة البوكامل بالنسـبة إليران
يف كونهـا عقـدة مواصلات بريـة مهمة،
حيـث تُعتبر امتـدادًا لصحـراء األنبـار
العراقيـة ،كام ترتبـط بصحراء السـويداء
ودرعـا وتدمـر وديـر الـزور ،ما يكسـب
املدينـة أهميـة اقتصادية إضافيـة إليران،

مبيع  3428شراء 3469
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باإلضافـة إىل موقعهـا على خـط اإلمداد
الفاصـل بين العـراق وسـوريا ،وباتـت
املنفـذ الوحيـد الرسـمي إليـران ،خاصـة
بعد سـيطرة "قوات سـوريا الدميقراطية"
(قسـد) عىل معبر "اليعربيـة" الحدودي
مـع العـراق أيضً ـا ،وسـيطرة أمريكا عىل
معبر "التنـف" يف ديـر الزور.
كما قـال املحلـل يونـس الكريـم لعنـب
بلـدي ،إن هـذا املعبر يخفـف الضغـط
عـن النظـام اإليـراين ،إذ يعـد نفسـه
خاصـا به وتحت سـيطرته
برا
ً
افتتـح مع ً
يف األرايض السـورية ،ومـن املحتمـل أن
تأمـل إيـران بتعويضـات مالية تجـاه ما
تعتبر أنها قدمتـه من خالل هـذا املعرب،
لكنهـا فعل ًيا تحـاول إعادة السـيطرة عىل
منطقـة ديـر الزور مـن خاللـه ،وإيصال
الدعـم املـادي لعنارصهـا املسـلحني
املوجوديـن هنـاك.
برا
مع
"البوكمال"
ويجـاور معبر
ً
آخـر غير نظامـي يدخـل منـه مقاتلون
إيرانيـون وعراقيـون ،يف فترات
متقطعـة ،لدعـم امليليشـيات املسـاندة
للنظـام السـوري.
وكان رئيـس أركان الجيـش اإليـراين،
محمـد باقـري ،أكـد ،يف آذار  ،2019أن
"فتـح املعابـر الحدوديـة بين سـوريا
والعـراق بالنسـبة إليـران أمـر مهـم ،من
ناحيـة املبـادالت التجاريـة وتنقـل الزوار
والسـياح اإليرانيين من إيـران إىل العراق
وسـوريا".
وكانـت صحيفة "وول ستريت جورنال"
األمريكيـة اعتبرت ،يف آذار مـن عـام
 ،2019أن افتتـاح معبر "البوكمال"
سـيكون فرصـة إليران لتخفيـف األرضار
االقتصاديـة التـي لحقـت بهـا نتيجـة
العقوبـات األمريكيـة.
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عنب بلدي  -السنة التاسعة  -العدد  - 461األحد  20كانون األول /ديسمبر

2020

ُ
لماذا ال تحل مشاكل السوريين إال بعد
وصولها إلى مواقع التواصل االجتماعي

مؤسسات الدولة تتحرك تحت
ضغط الفضيحة
"عقبال محافظ حلب" ،عبارة كتبتها المعلمة في مدينة حلب والء اسكيف على منشور لصفحة
"رئاسة الجمهورية العربية السورية" ،في  8من كانون األول الحالي ،عبر "فيس بوك" ،يتضمن
مرسوم إقالة محافظة ريف دمشق ،عالء منير ،أشعلت ً
الحقا مواقع التواصل االجتماعي في
سوريا.
عنب بلدي  -نور الدين رمضان
كتبـت املعلمـة والء عبر "فيـس بـوك"
منشـو ًرا تعرب فيـه عن حزنها واسـتيائها
مـن قـرار نسـبته ملحافظ حلب ،حسين
ديـاب ،يتضمـن نقلها مـن مـكان عملها
را
إىل منطقـة تبعـد مسـافة  90كيلومت ً
عـن سـكنها ،لتشـعل بعدهـا القضيـة
مواقـع التواصـل االجتامعـي ،ويتدخـل
فيهـا وزيـر الرتبيـة ومحافظـة حلب.
وعلّـق وزيـر الرتبيـة ،دارم طبـاع ،الذي
اتصـل باملعلمـة بعد سـاعات ،على قرار
النقـل بانتقـاد محافـظ حلـب ،ناف ًيـا أن
تكـون للقـرار عالقـة مبطالبـة املعلمـة
بإقالـة محافـظ حلب عرب تعليـق لها عىل
صفحـة "رئاسـة الجمهوريـة" ،وقال إن
املوضـوع جرى حلـه وألغي قـرار النقل،
الذي "سـببه تقاعـس املعلمـة بعملها وال
عالقـة لـه مبحافـظ حلب".
ونُقلـت املعلمـة إىل مدرسـة يف املنطقـة
التـي تقطـن فيهـا بعـد جدل واسـع يف
قضيتها .
ومل تكـن قضية املعلمـة والء الوحيدة التي
حلّت بعـد تحولها إىل قضيـة رأي عام ،إذ
ُ
شـهدت مناطق سـيطرة النظام السـوري
خمـس قضايـا أخـرى أخـذت صـدى
واسـ ًعا بعـد تداولهـا عرب "فيـس بوك".
أقفاص األفران لتنظيم الدور
شـهدت العاصمـة السـورية دمشـق،

أواخـر ترشيـن األول املـايض ،انتشـار
أقفـاص حديديـة لتنظيـم طوابير
الحصـول على الخبـز بالتزامـن مـع
أزمـة حـول توفري املـادة ،ما أثـار غضب
مواطنين وناشـطني سـوريني.
وتحدثـت مديريـة املخابـز عـن إزالتهـا
بعـد أيـام مـن انتشـار صـورة أمـام
فـرن “ابـن العميـد” بالعاصمة دمشـق،
وتركـت القـرار ملحافظـة دمشـق إلزالـة
بقيـة األقفـاص.
وقـال مديـر فـرع “املؤسسـة السـورية
للمخابـز” بدمشـق ،نائـل اسـمندر ،إن
قرا ًرا صـدر بإزالـة األقفـاص املوضوعة
لتنظيم الـدور أمام أفران “ابـن العميد”،
مـع “طرح حـل بديـل ومناسـب” ،وفقًا
ملـا نقلتـه صحيفـة "الوطـن" املحلية.
جـاء قـرار إزالـة األقفـاص بعـد إثـارة
الصـورة املتداولـة لألقفـاص اسـتياء
السـوريني على مواقـع التواصـل
االجتامعـي ومطالبتهـم بإزالتهـا ،رغـم
أنهـا موجـودة منـذ فترة طويلـة.
مسن أمام الفرن
ضرب
ّ
تداولـت صفحـات وسـائل التواصـل
االجتامعـي يف سـوريا ،يف  30مـن
ترشيـن األول املـايض ،بشـكل واسـع،
صـورة لرجـل مسـ ّن مبدينـة حلـب قيل
إنـه تعـرض للضرب مـن قبـل أحـد
األشـخاص على طابـور الخبز مـن أجل
ربطـة خبـز واحـدة.

وبحسـب وزارة الداخلية ،اعتدى شـخص
على الرجـل املسـ ّن بدفعـه بطريقـة
عنيفـة للخلـف على طابـور الخبـز من
أجـل الحصـول على ربطـة خبـز ،مـا
تسـبب بسـقوط الرجـل على رأسـه.
ونقلـت صحيفـة "الوطـن" املحليـة عن
ذيك أليكسـان ،ابـن الرجـل املسـ ّن ،أن
ضخما عمـره نحـو  55عا ًمـا
شـخصا
ً
ً
ويرتـدي زيًـا مدن ًيـا دفـع والـده على
الـدور ليقع على األرض ،ثم أخـذ الرجل
الخبـز دون أن يأبـه بالنـاس وغـادر
املـكان بسـيارته.
يف  31مـن الشـهر ذاته ،تفاعلـت وزارة
الداخليـة مـع القضيـة بعـد تداولهـا
بشـكل واسـع ،وقالت إن صفحات مواقع
التواصـل االجتامعـي تناولـت صـورة
رجـل مسـ ّن (مواليـد  )1937والدمـاء
تسـيل من رأسـه سـقط عىل األرض أمام
فـرن "محطـة بغـداد" مبدينـة حلـب،
وأوضحـت أنهـا تحقـق يف الحادثـة.
ضابط كازية درعا
تـداول ناشـطون على مواقـع التواصل
االجتامعـي ،يف ترشيـن األول املـايض،
تسـجيل مصـ ّو ًرا يف مدينة درعـا يُظهر
ً
شـخصا يهـدد ضابطًا يف قـوات النظام،
ً
قائلا" ،نحنـا عملنا
ً
عنـد محطـة وقـود
تسـوية مـو مشـان تعاملونا هيـك ،نحنا
مـا مننضرب" ،مهـددًا بـ"هـ ّد محطـة
الوقـود عىل رأسـه".

وحـاول الضابـط تهدئتـه ّإل أن الرجـل
أكمـل قائلاً "الشـوارع بيناتنـا ،واللـه
لرنجعهـا  ،"2011يف إشـارة إىل تاريخ
انطلاق الثـورة.
وبعد تداول التسـجيل عىل نطاق واسـع،
تفاعلـت رشطـة محافظـة درعـا مـع
الحادثـة ،وقالت إنها قبضت عىل شـخص
تهجـم لفظ ًيـا على ضبـاط وعنـارص
الرشطـة يف إحـدى محطـات حـي درعا
البلـد ،يف أثنـاء محاولتـه دخـول املحطة
بطريقـة مخالفـة ،وأشـارت إىل أنـه
مطلـوب للجهـات األمنيـة.
قيادة رعناء
تسـجيل مصـ ّو ًرا
ً
تـداول ناشـطون
لسـائقي سـيارات يقودونهـا بطريقـة
رعنـاء وسـط مدينة دمشـق ،يف ترشين
األول أيضً ـا ،لتعلـن بعدهـا وزارة
الداخليـة عـن توقيـف شـخصني وحجز
سـيارتيهام ،واعرتفـا بقيادتهما الخطرة
خلال حفـل زفـاف صديقهما.
وأكـدت وزارة الداخليـة حينهـا أنهـا
حريصـة على تطبيـق القانـون على
جميـع املواطنني دون اسـتثناء أو محاباة
ألحد ،بحسـب تعبريهـا ،بعـد حديث عن
أن املوقوفين على صلـة بشـخصيات
سـورية نافـذة.
المدام فاتن
بعـد طـول انتظـار داخل طابـور ،وصل

املواطنـون إىل بـاب أحد مراكـز التموين
التابعـة ملديريـة املواصلات الطرقية يف
مدينـة دمشـق ،مـن أجل الحصـول عىل
حصصهم مـن املواد الغذائيـة الحكومية،
وقبـل أن ينتهـي الـدوام الرسـمي ،رشع
املوظفـون بإقفـال بـاب املركـز لتنـاول
وجباتهـم ،ليغضـب املواطنـون ويتطور
املوقـف إىل تالسـن بينهـم وبين إحدى
املوظفـات العاملات يف املديرية.
وث ّـق هـذه الحادثـة تسـجيل مصـ ّور
انتشر عرب مواقـع التواصـل االجتامعي،
ليتصاعـد الحديـث بين السـوريني عـن
سـوء معاملـة املوظفـة مـع املراجعين،
واسـتوجب ذلـك رد املوظفـة عبر إذاعة
“شـام إف إم” املحليـة ،إذ قالـت إنهـا مل
تقصـد اإلسـاءة التي وصلـت إىل الناس.
بعـد تـداول القضيـة ،قـررت الجمعيـة
االسـتهالكية السـورية فصل املوظف الذي
ظهـر مـع “مـدام فاتـن” يف التسـجيل
املصـ ّور وكتبـت بحقـه ضبطًـا عدل ًيـا.
استجابة إجبارية لمواقع التواصل
قضيـة املعلمـة والء التـي حلتهـا وزارة
الرتبيـة ،بعد تحولها إىل قضيـة رأي عام،
ومثلهـا القضايـا األربـع األخـرى التـي
حلتهـا الجهات املسـؤولة يف سـوريا بعد
تداولهـا على مسـتوى واسـع يف مواقع
سـؤال فحـواه ملـاذا ال
ً
التواصـل ،يطـرح
تُحل مشـاكل السـوريني إال بعـد وصولها
إىل وسـائل التواصـل االجتامعـي؟

الذهاب إلى المدرسة يعني شراء الدفاتر واألدوات..

األمية تالزم أطفال المخيمات العشوائية في الرقة
ّ
الرقة  -حسام العمر

جمـع فـارس كت ًبـا ودفاتـر قدميـة
مرميـة ،قلّبهـا بين يديـه الصغريتين
وهـو ينظـر إىل الطلاب العائديـن من
املدرسـة القريبـة.
يف مخيـم عشـوايئ ،عىل أطـراف قرى
الكرسات بريـف الرقة الجنويب ،يسـكن
فـارس مـع إخوتـه الخمسـة وأبويه ،ال
أحـد من األطفـال زار املدرسـة من قبل،
وال يخطـط األبـوان ذلـك لهم.
فـارس طفـل يف الثامنـة مـن عمـره،
عاش سـت سـنوات منهـا يف املخيامت،
بعـد أن تـرك أهله قريـة الحمـرة بريف
حماة الرشقـي ،عقـب وقوعهـا تحـت
سـيطرة قـوات النظـام عـام .2014
ال يحمـل املخيـم الـذي تسـكنه العائلـة
أي اسـم ،بسـبب عـدم تبعيتـه ألي جهة
مسـؤولة ،وأغلبيـة خيامـه صنعـت
مـن بقايـا أقمشـة أو أكيـاس تعبئـة
املحاصيـل الزراعيـة.
أقـرب مدرسـة إىل املخيـم ،يف قريـة

رطلـة ،ال تعاين مـن االزدحـام ،فأهايل
املخيـم ال يـرون رضورة لتعليـم أبنائهم
وال يسـعون لذلـك.

قرار من األهل
يبلـغ محمـد الخالدي ،والـد فارس42 ،
عا ًمـا ،ويعتمد على أعمال املياومة يف
الحقـول الزراعيـة لتأمني قـوت عائلته.
قـال محمـد لعنـب بلدي ،إن سـبب عدم
إرسـال ابنـه إىل املدرسـة هـو توفير
األعبـاء املاديـة التـي سـتضاف إىل مـا
يعجـز عـن تقدميـه لفـارس وإلخوتـه
الخمسـة ،الذيـن تتراوح أعامرهـم بني
السـنة والعشر سـنوات ،وكلهـم مـا
زالـوا صغـا ًرا وبحاجـة إىل العناية من
لبـاس وطعـام وكل يشء.
الذهـاب إىل املدرسـة يعنـي رشاء
الدفاتـر واألدوات املدرسـية ،ال لطفـل
واحـد ولكـن لإلخـوة جمي ًعـا ،فـإن
ذهـب فـارس سـيلحق بـه إخوتـه،
الذيـن يبلـغ ثالثـة منهم عمر الدراسـة،
"أرسـل اليـوم اثنين منهـم للعمـل يف

را إىل
الحقـول" ،قـال محمـد ،مشي ً
الخسـارة التـي سـتعانيها العائلـة مـع
فقـد األجـور.
وأضـاف "أبـو فـارس" أن املنظمات
اإلغاثيـة ،رغـم كرثتهـا ،ال تقـدم لهـم
سـوى بعـض الدعـم اإلغـايث للمـواد
الغذائيـة بكميـات ال تكاد تكفي لشـهر،
يف حين توزَّع مبعدل كل سـتة أشـهر.
عطـا اللـه الرب ّيـع ،املـد ّرس النـازح
مـن ريـف حمـص الرشقـي ،قـال
لعنـب بلـدي ،إنـه حـاول مـرات عـدة
إيجـاد فسـحة تعليميـة داخـل مخيـم
"الجربـوع" الـذي يسـكنه شمال
الرقـة ،لكنـه اصطـدم بوجـود العديـد
مـن العوائـق املاديـة واملعنويـة.
وأول تلـك العوائـق "عـدم وجـود
نيـة لـدى ذوي أطفـال املخيمات
لتدريسـهم" ،حسـبام قـال عطـا اللـه،
مضيفًـا أن األهـايل يرسـلون أبناءهـم
يف أغلـب األحيـان للعمـل يف املـزارع
والحقـول املجـاورة لتلـك املخيمات
السـتجالب مـردود مـادي ،ولـو كان

ضئيلا " ،يقومـون بذلـك على مبـدأ
ً
بحصـة بتسـ ُند جـرة" عىل حـد تعبريه.
يتراوح األجـر اليومـي لألطفـال
العاملين يف األرايض الزراعيـة مـا
بني  500و 1500لرية سـورية ،حسـب
عمـر الطفـل وقدرتـه عىل تحمل شـقاء
العمـل ،وبحسـب آراء بعض األهايل يف
مخيـم "الجربـوع" ،فهـم "مضطرون"
إلرسـال أطفالهـم للعمـل ،لعـدم وجود
مصـادر دخـل لـدى الكبـار وتفشي
البطالـة ،ويضـاف إليها قلة املسـاعدات
اإلغاثيـة التـي تقـدم لسـكان تلـك
املخيمات ،الذيـن ال يحصـل أغلبيتهـم
عليهـا سـوى مـرة أو اثنتين يف العام.
أهايل املخيم يدركون حجم املشـكلة
ال يعتقـد "أبـو فـارس" أن العمـل
مناسـب لألطفـال ،وبرأيـه فهـم
يح ّملونهـم فـوق طاقتهـم بإرسـالهم
للعمـل لكنهـم "مجبرون" ،على حـد
قولـه ،بسـبب الفقـر الـذي يعيشـونه
نتيجـة التهجير وظـروف النـزوح،

وهـم يحاولـون التأقلـم مـع الواقـع
الجديـد الـذي دفعتهـم إليـه الحـرب.
ورغـم جهـل محمـد مبسـتقبل فـارس
وإخوتـه ،فـإن الخسـارة "عامـة"،
را إىل أن األ ّمية
على حـد تعبيره ،مشي ً
ليسـت أسـوأ مـا مـر على السـوريني.
غال ًبـا مـا تنتهـي محـاوالت املـد ّرس
عطـا اللـه إلقنـاع أهـايل األطفـال
يف املخيـم بحجـم "مصيبـة انتشـار
األ ّميـة" بني أبنائهـم بـ"الفشـل" ،فهم
دو ًمـا يربرونهـا باملعانـاة العامـة التي
يعيشـو نها .
لـو توفـرت مـدارس ميدانيـة مدعومـة
مـن املنظمات اإلغاثيـة لكانـت سـتوفر
حلا بـرأي عطـا اللـه ،ولـكان عـدد
ً
األطفـال األ ّميين الذيـن "خسروا
طفولتهـم" سـيقل ،حسـب تقديـره.
مل ينكر األهـايل يف مخيـم "الجربوع"
معرفتهـم بخطـر األ ّميـة وأهميـة
التعليـم ،لكنهـم جمي ًعـا بانتظـار
"املسـتقبل" املجهـول ،الـذي "رمبـا
سـيحمل أيا ًمـا أفضـل" ألبنائهـم.
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رجل مسن تعرض للضرب خالله وقوفه في طابور أمام فرن في مدينة حلب  30 -من تشرين األول ( 2020فيس بوك)

لماذا تحمي النمسا
عميد المخابرات المطلوب خالد الحلبي

مديـر برنامـج “مرصـد خطـاب الكراهيـة يف
اإلعلام السـوري” التابـع لـ”املركـز السـوري
لإلعلام وحريـة التعبير” ،يحيـى فـارس ،قال
لعنـب بلـدي ،إن النظام السـوري غير حريص
على تقديـم الخدمـات للمواطنين ،ومعظـم
املؤسسـات ال تخـدم املواطـن بالشـكل األمثـل،
فمثل
بـل سـاعد يف تراجع مسـتوى الخدمـاتً ،
قبل تسـلم النظام السـلطة كان خط "ترام واي"
يعمـل يف سـوريا.
وأضـاف فـارس أن مواقع التواصـل االجتامعي
محا َربـة مـن النظـام السـوري ،فهو يخشـاها
كما يخشى أي وسـيلة تعبير أخـرى ،لكنـه
يواجـه مشـكلة مـع "فيـس بـوك" ومواقـع
التواصـل األخرى ،بعـدم قدرته عىل السـيطرة
عليهـا كام يريـد ،لذلـك يضطر إىل االسـتجابة
للحـوادث التـي يتداولها السـوريون عىل نطاق
واسـع ،رغـم أنه هـو املسـبب فيهـا ،كأقفاص
مثلا ،ويريـد عبر هـذه
ً
األفـران بدمشـق
االسـتجابة تحسين صورتـه أمـام املواطنين
واملجتمـع الدويل.
أداة ضبط سياسي واجتماعي جديدة
بـدوره ،يـرى الباحـث االجتامعـي طلال
مصطفـى ،يف حديـث إىل عنب بلـدي ،أن دور
وسـائل التواصل االجتامعي تطور إىل وسـائل
إعالميـة جديـدة ،تتميـز باسـتخدامها كمنابـر
حـرة ،دون ضوابـط ،خاصـة يف مجتمعـات
تعـاين فـرض قيـود على اإلعلام ،كاملجتمـع
السـوري ،رغـم أن االنتقـاد مسـموح ألي
مسـؤول حكومـي دون االقتراب من السـلطة

سـنوات مـرت على بـدء تشـكل املخيمات
العشـوائية يف الرقـة ،فمنـذ خروجهـا
عـن سـيطرة قـوات النظـام السـوري عام
 ،2013بـدأت رحلـة النازحين إليهـا،
على اعتبـار أنهـا امللجـأ اآلمـن مـن
االعتقـال ومهـرب مـن الحواجز العسـكرية
والحملات األمنيـة.
ويعيـش نحـو  30ألـف شـخص يف
املخيمات املنتشرة مبحافظـة الرقـة ،التي
مخيم ،بحسـب تقدير
يتجـاوز عددهـا 30
ً
أحـد أعضـاء "لجنـة الشـؤون االجتامعيـة
والعمـل" يف "مجلـس الرقـة املـدين"،
التـي ت ُعنـى بأمـور املخيمات وتقديـم
املسـاعدات بالتنسـيق مـع املنظمات
اإلغاثيـة واإلنسـانية.
يعـزو عضـو اللجنـة ،الـذي طلـب عـدم
الكشـف عن اسـمه ،مشـكلة انتشـار األمية

السياسـية للنظـام ،كما أن الحديـث عن قضية
مـا عبر مواقـع التواصـل أسـهل ،وال يشـ ِعر
أصحابهـا بالخجـل.
وأضـاف مصطفـى أن النظـام السـوري يلعب
أدوا ًرا متبادلـة عرب مواقع التواصـل ،إذ غال ًبا ما
ينشر أحد عـن قضية مـا لينرش هـو أنه جرت
متهما األجهـزة األمنيـة التابعة له
االسـتجابة،
ً
بالوقـوف وراء نرش بعض القضايـا إلظهار أن
االسـتجابة ممكنة ألصـوات املواطنني.
الباحـث االجتامعي يرى أن الجميع مسـؤولون،
وحكومـات وأشـخاص عاديـون أصبحـوا
يحسـبون حسـابًا ملواقع التواصل ،بسـبب األثر
الكبير الـذي ترتكـه يف القضايا التـي تتدخل
فيها .
واعتبر أن "مواقـع التواصـل أصبحـت أداة
جديـدة للضبـط السـيايس واالجتامعـي دون
قوننـة ،بسـبب أخذهـا دور الضمير الجمعـي
للمجتمـع".
ومـع مـرور عشر سـنوات على انطالقـة
الربيـع العـريب ،لعبـت شـبكات التواصـل
را يف نشر أخبـار
االجتامعـي دو ًرا كبي ً
املحتجين بطـرق رسيعـة ،وأصبحـت مصد ًرا
لوسـائل اإلعلام العـريب ،كما أسـهمت
بتسـهيل تواصـل املحتجين ،وسـاعدت على
تنظيـم عملهـم ،ولعبـت دو ًرا رقاب ًيـا عبر
توثيقهـا انتهـاك السـلطات ضـد املحتجين،
إذ وثـق ناشـطون سـوريون انتهـاكات لقوت
النظـام وروسـيا عبر نقـل مبارش بواسـطة
مواقـع التواصـل لغـارات جويـة أو اعتداءات
على متظاهريـن.

يف املخيمات إىل "اإلمكانـات املاديـة
املحـدودة" ملؤسسـات "اإلدارة الذاتيـة"
يف املنطقـة ،وهـو مـا أدى إىل افتقـار
العديـد منهـا للمـدارس والخدمـات والبنى
ا لتحتيـة .
ويف حين تبلـغ نسـب عاملـة األطفـال
لـدى العائلات النازحـة يف شمال رشقي
سـوريا  ،83%حسـب تقديـر مبـادرة
" ،"REACHفـإن طلـب خدمـات التعليـم
يقتصر على  3%مـن تجمعاتهـم ،بعـد
تراجعهـا أمـام طلـب الغذاء وفـرص العمل
والصحـة والصرف الصحـي وامللجـأ.
وبحسـب أحـدث تقاريـر وكالـة األمـم
املتحـدة للطفولـة (يونيسـف) ،فـإن 2.5
مليـون طفـل ال يتلقـون التعليـم يف
سـوريا ،وسـبعة ماليين طفـل ومعلـم
بحاجـة إىل خدمـات التعليـم.

مخيم عشوائي في ريف الرقة ( 2020 -عنب بلدي /حسام العمر).

منصور العمري
كسوريني ،اعتدنا عىل خيبة األمل تجاه رد فعل املجتمع
الدويل عىل مآسينا ،لكن ما قرأته ذات صباح بارد يف
ترشين الثاين (نوفمرب) املايض ،نقلني إىل مستوى
محكم أجرته صحيفة
آخر من الفزع .صادفت تحقيقًا
ً
"كورير" النمساوية قال إن الحكومة النمساوية،
مبساعدة "املوساد" اإلرسائييل ،أخفت عميد مخابرات
سوريًا مطلوبًا للتحقيق من قبل السلطات الفرنسية يف
جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب.
يف إطار عملية "الحليب األبيض" ،وهي عملية منساوية-
إرسائيلية مشرتكة ،تم إخفاء خالد الحلبي يف النمسا
واسم جديدين (إسكندر) .خالد الحلبي
وأعطي هوية
ً
كان رئيس فرع املخابرات العامة السورية ( )335يف
الرقة .مديرية املخابرات العامة هي أحد األركان األساسية
األربعة ملؤسسة التعذيب السورية التي قامت بتعذيب
وإخفاء وقتل أكرث من مليون سوري منذ آذار ،2011
بينهم نساء وأطفال ،وهي نفس املديرية التي كان يعمل
فيها العقيد أنور رسالن الذي تجري محاكمته حال ًيا يف
كوبلنز بأملانيا بتهمة تعذيب  4000شخص باإلضافة إىل
القتل واالعتداء الجنيس .مع ذلك ،كان الحلبي أعىل رتبة
من رسالن وكانت لديه معرفة واسعة ومشاركة يف شبكة
التعذيب التابعة لنظام األسد.
أعطت املحاكمة يف كوبلنز لكثريين منا بعضً ا من األمل
والتفاؤل ،ولكن يبدو اآلن أن السلطات النمساوية تحاول
بنشاط مواجهة تلك الجهود السورية والدولية ،وتقويض
الكفاح العاملي ضد اإلفالت من العقاب والفظائع الجامعية
بحاميتها الغريبة واملثرية للقلق ملجرم الحرب خالد
الحلبي.
تحدثت مع ضحايا الحلبي الذين وصفوا
يف عام ،2018
ُ
بالتفاصيل املؤملة اعتقالهم وتعذيبهم ،وصلتهم باملركز
األورويب للدستور وحقوق اإلنسان ( )ECCHRلدعم
شكوى يف النمسا ضد  24من كبار املسؤولني يف نظام
األسد مبن فيهم الحلبي .تم تقديم الشكوى من قبل املركز
األورويب للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان واملحاميني
السوريني أنور البني (املركز السوري للدراسات واألبحاث
القانونية) ومازن درويش (املركز السوري لإلعالم وحرية
التعبري) ،وكذلك مركز إنفاذ حقوق اإلنسان الدويل يف
فيينا .تم تقديم الشكوى نيابة عن مجموعة من الناجني
من التعذيب ،من بينهم مواطن منساوي والعديد من
األشخاص الذين تم احتجازهم وهم ال يزالون قارصين،
والذين عاشوا يف النمسا وأملانيا لبعض الوقت.
حامية الحلبي وإخفاؤه عن العدالة فضيحة تسلّط الضوء
عىل انتهاك صارخ اللتزامات النمسا مبوجب القانون
الدويل ،مبا يف ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب ،والنمسا
دولة طرف فيها .تدرك السلطات النمساوية جيدًا أن
الدول األطراف مطالبة مبقاضاة أو تسليم مرتكبي
التعذيب املزعومني عندما يتم العثور عليهم يف أي إقليم
يخضع لواليتها القضائية .كام تطالب املادة " "14من
االتفاقية الدول األطراف بضامن حصول جميع ضحايا
التعذيب وسوء املعاملة عىل سبل االنتصاف والحصول
عىل اإلنصاف .تظهر هذه الفضيحة أيضً ا انتهاك النمسا
حق مواطنيها الدستوري يف العدالة ،إذ إن أحد املدعني
يف القضية ضد الحلبي ومسؤولني آخرين مواطن
منساوي.
إىل جانب املسؤوليات القانونية وانتهاكات القوانني،
تثري عملية "الحليب األبيض" الخوف وانعدام الثقة
بني الالجئني السوريني يف النمسا ،وناشطي حقوق
اإلنسان واملحامني السوريني الذين يعملون من أجل

العدالة واملساءلة يف أوروبا .الشعور العام لدى العديد
تحدثت إليهم هو أن النمسا ترتكب
من السوريني الذين
ُ
انتهاكات ضد حقوق الضحايا ،وتدعم مجرمي الحرب
الذين عذبوهم ودفعوهم إىل مغادرة بالدهم .إنهم
يشعرون أن النمسا تتجاهل بوقاحة الشكوى من جرائم
الحرب ،ويبدو أنها أصبحت مالذًا آم ًنا ملجرمي الحرب.
تحدثت
املدافعون السوريون عن حقوق اإلنسان الذين
ُ
إليهم والذين يعملون ليل نهار للمساعدة يف تحقيق
صدموا من هذه الفضيحة النمساوية-
العدالة ملواطنيهمُ ،
اإلرسائيلية الغامضة.
أصدر "املركز السوري للعدالة واملساءلة" بقيادة املحامي
السوري لحقوق اإلنسان ،محمد العبد الله ،بيانًا انتقد فيه
عملية "الحليب األبيض" ،التي تقوض العدالة.
قالت يل جامنة سيف ،محامية سورية يف مجال حقوق
اإلنسان ،وزميلة باحثة يف برنامج التقايض الدويل
واملحاسبة يف املركز األورويب للحقوق الدستورية
وحقوق اإلنسان:
مثل هذه األخبار محزنة ومؤسفة .كنت أتساءل ملاذا ال
تتعاون النمسا مع الشكوى .ال نعرف إىل أين وصلت
التحقيقات ،ومل ن َر شيئًا .يجب أن يكون بلد مثل النمسا،
وحرصا عىل
الذي لديه التزامات دولية ،أكرث جدية
ً
سمعته الدولية والتزاماته بالقيم اإلنسانية التي ينادي
بها .النمسا تجرد السوريني من األداة الوحيدة التي لديهم
اآلن :العدالة الدولية.
شاركني مازن درويش ،محامي حقوق اإلنسان منذ فرتة
طويلة ،خيبة أمله من موقف النمسا وتقاعسها:
بينام كنا نتوقع أن تكون النمسا رشيكًا قانون ًيا وأخالق ًيا
يف مالحقة املجرمني ،فوجئنا بأن االعتبارات السياسية
واألمنية تضع النمسا يف جانب حامية مجرمي الحرب.
عب يل أنور البني ،محامي حقوق اإلنسان السوري البارز
ّ
عن خيبة أمله من ترصفات النمسا وقال:
يبدو أن هناك تباط ًؤا مشبوهًا ومتعمدًا تجاه الشكوى.
النمسا تخفق يف االمتثال لقوانني حقوق اإلنسان الدولية،
وتلعب دور التواطؤ مع النظام السوري يف التسرت عىل
جرامئه .نالحق خالد الحلبي منذ عامني .فشلت النمسا يف
تنفيذ أوامر التحقيق الصادرة عن فرنسا ودولة أوروبية
أخرى ،ما أدى إىل هروبه عن األنظار.
كام أوضح يل فضل عبد الغني ،رئيس "الشبكة السورية
قائل:
لحقوق اإلنسان" أسباب استيائه ً
يجب عىل منظامت حقوق اإلنسان والعدالة الدولية
واألوروبية اتخاذ إجراءات لفضح مامرسات النمسا .من
مثال يحتذى به من
املفرتض أن تكون دول مثل النمسا ً
خالل االمتثال للقانون الدويل ،وبالتايل فإن عدم امتثالها
يشجع البلدان األخرى املعروفة بانتهاكاتها عىل امليض
قد ًما يف انتهاكاتها.
السوريون الذين يكافحون ضد اإلفالت من العقاب،
وميهدون الطريق أمام عملية عدالة شاملة للسوريني،
غاضبون ومحبطون من مقاومة النمسا لجهودهم .نريد
أن تتخذ الدول إجراءات ملحاسبة النمسا ،مبا يف عن
طريق تحدي امتثالها التفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب ،واإلبالغ عن أفعالها إىل لجنة مناهضة التعذيب
التابعة لألمم املتحدة ،واستجوابها يف املراجعات الدورية
لألمم املتحدة .النمسا لديها كثري من األسئلة لإلجابة
عنها ،ولن نتوقف عن طرحها حتى نحصل عىل إجابات
مرضية.
املقال مرتجم بترصف عن األصل يف موقع منظمة العفو
الدولية.
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ماذا تعرف عن

التهاب الوريد الخثري

د .كريم مأمون
صار مـن املعـروف أن اإلصابـة بفيروس "كورونا
املسـتجد" (كوفيـد )19 -تـؤدي إىل زيـادة القابلية
ريا ما
لتشـكل الخرثات الدمويـة (الجلطات) التـي كث ً
تسـبب االنصمام الرئـوي ،ويكـون مصـدر الخرثة
الصمات الرئويـة
الدمويـة يف حـوايل  90%مـن
ّ
من خثرات تتشـكل يف الجهـاز الوريـدي للطرفني
السـفليني ،وهـي حالـة مرضيـة تعـرف بالتهـاب
الوريـد الخرثي.
ما المقصود بالتهاب الوريد الخثري؟
التهـاب الوريـد الخثري أو الخثـاري
( )Thrombophlebitisهـو حدثية التهابية تتسـبب
يف تكويـن جلطـة دموية وإحصـار وريـد أو أكرث،
وتتألـف هـذه الحدثيـة اإلمراضيـة مـن مركبين:
الخثـار الوريـدي ( )Thrombosisوااللتهـاب
الوريـدي (.)Inflammatory
عـادة مـا يحـدث التهـاب الوريـد الخثري يف
السـاقني ،ولكـن ميكـن أن يحـدث يف الـذراع أو
الرقبـة أو غريهما مـن أنحاء الجسـم ،وهنـاك ثالثة
أنواع مـن التهاب الوريـد الخرثي ،تتمثـل فيام ييل:
 1التهـاب الوريـد الخثري السـطحي :جلطـةدمويـة يف الوريـد أسـفل سـطح الجلـد ،قـد يكون
مؤمل ًـا ،وقـد يحتاج إىل علاج ،لكن ال تصـل الجلطة
عـادة إىل الرئتين.
 2التهـاب الوريـد الخرثي العميـق (DVT) Deep :Venous Thrombosisجلطـة دمويـة تصيـب
وريـدًا عميقًـا ضمـن العضلات ،تحـدث معظمهـا
يف الجـزء السـفيل مـن السـاق أو الفخـذ ،ولكنهـا
قـد تظهـر يف أجـزاء أخـرى مـن الجسـم ،وميكـن
لجلطـة كهـذه أن تنتقـل عبر مجـرى الـدم وتصل
إىل رشايين الرئتين فتسـد أحدهـا أو أكثر ومتنع
تدفـق الـدم ،وتسـبب االنصمام الرئـوي.
 3التهـاب الوريـد الخثري املهاجـر أو املتنقـل:يسـمى أيضً ـا "متالزمـة تروسـو" ،وتحـدث عندما
تنتقـل الجلطـة إىل جـزء مختلـف مـن الجسـم ،إذ
غال ًبـا مـا تنتقـل مـن سـاق إىل أخـرى ،وعـادة ما
ترتبـط هـذه الحالـة بالرسطانـات ،خاصـة رسطان
البنكريـاس أو رسطـان الرئـة.
ونـاد ًرا مـا تحـدث مضاعفـات اللتهـاب الوريـد
الخثري السـطحي ،بينما تـأيت أهميـة الخثـار
الوريـدي العميـق مـن املضاعفات الخطيرة التي قد
تنجـم عنـه ،وتتضمـن مـا يلي:
• الصمـة الرئويـة :إذا تـم إزاحـة جـزء مـن الجلطة
الوريديـة العميقـة ،فإنهـا ميكـن أن تنتقـل إىل
الرئتين ،وبالتـايل ميكـن أن تغلق رشيانًـا يف الرئة
(االنسـداد الرئـوي) ،وتصبـح مهددة للحيـاة فعل ًيا.
• متالزمـة مـا بعـد التهـاب األوردة :تعـرف هـذه
الحالـة أيضً ـا باملتالزمـة التاليـة للخثـار ،وميكـن
أن تحـدث بعـد اإلصابـة بالخثـار الوريـدي العميق
بشـهور أو حتـى سـنوات ،وتسـبب هـذه املتالزمـة
أمل ًـا مسـتم ًرا ومعيقًـا ،وتور ًمـا ،وشـعو ًرا بالثقل يف
السـاق املصابة.

ما أسباب التهاب الوريد الخثري؟
إن السـبب الرئيـس للخثـار وااللتهـاب يف أوردة
مجهـول ،ولكـن هنـاك
ً
شـخص دون آخـر ال يـزال
عوامـل خطـر لإلصابـة بالخثـار الوريـدي يشـار
إليهـا بـ"ثالـوث فريشـوف" ،نسـبة للعـامل األملاين
الـذي وضعهـا عـام  ،1856وهـي:
 .1الركودة الدموية.
 .2زيادة احتاملية تخرث الدم (فرط تخرث الدم).
 .3تأذي جدران األوردة.
الركـودة الدمويـة الوريديـة :سـببها عـدم تحريـك
املريـض لفترة طويلـة ،كالبقـاء يف الرسيـر بعـد
الجراحـات الكبيرة أو كسـور الحـوض والطرفين
السـفليني ،أو بعد السـكتات الدماغية واالحتشـاءات
القلبيـة ،وبعـد الحمـل و الـوالدة ،ويف حالـة
رسطانـات الحـوض والبطـن ،أو الرحلات الطويلة
التـي تتطلـب الجلـوس يف السـيارة أو الطائـرة أو
القطـار فترة طويلة (مثـاين سـاعات أو أكرث) دون
حركة .
كذلـك ميكـن أن تنتـج الركـودة الدموية عـن قصور
القلـب االحتقـاين ،والصدمـة وهبـوط الضغـط،
وتقـدم السـن ،والبدانـة ،ودوايل السـاقني ،والحمل
نتيجـة ضغـط وزن الجنين على أوردة الحـوض
وإعاقـة عـودة الـدم مـن الطرفني السـفليني.
أذيـة جـدران األوردة :نتيجـة الرضـوض ،أو اإلبـر
والقثاطـر الوريديـة ،أو تركيـب القثطـرة الوريديـة
يف وعـاء دمـوي لفترة طويلة مـن الزمـن ،أو أذية
الدسـامات الوريديـة أو أذيـة البطانة بسـبب التهاب
وريـد سـابق ،أو التهابات نسـيجية حـول الوريد أو
بعد جراحـة األوردة.
فرط الخثارية :أكرث أسـبابها املعروفة شـيو ًعا طفرة
عامـل اليـدن الخامـس ومن ثـم انخفاض مسـتوى
" ،"Anti IIIعـوز الربوتين " "Cوالربوتين "،"S
أضداد الفوسـفو لبيـد ،وجود الهوموسيسـتئني يف
الـدم ،البيلة الهوموسيسـتينية ،فرط شـحميات الدم،
أدويـة منـع الحمـل خاصـة األستروجينية (وهـي
أكرث أسـبابه) ،فرتة مـا بعد الوالدة بسـتة إىل مثانية
أسـابيع ،بعـض اضطرابات الـدم مثل احمـرار الدم
وارتفاع تعـداد الصفيحـات ،وبعـض الخباثات مثل
رسطـان الدمـاغ واملبيـض والبنكريـاس والقولـون
واملعـدة والرئـة والكىل ،إدمـان املخـدرات الوريدية،
مـرض فيروس "كورونا املسـتجد" (كوفيـد)19 -
خاصـة يف الحـاالت الشـديدة واملرتافقـة بنقـص
أكسـجة الدم.
ما أعراض التهاب الوريد الخثري؟
قـد يـؤدي التهـاب الوريد الخثري السـطحي إىل:
دفء ،إيلام عنـد اللمس ،شـعور بـاألمل يف املنطقة
املصابـة ،احمـرار وتورم ،احتقـان واحمـرار الوريد
املصـاب بشـكل واضح.
تتضمن أعـراض التخثر الوريدي العميق :الشـعور
بـاألمل الذي يزداد سـو ًءا عنـد الضغط على املنطقة
املصابـة أو ثنـي الكاحـل أو املشي ،انتفـاخ القـدم
والكاحـل ،احمـرار الجلد املحيـط باملنطقـة املصابة
وتهيجـه وانتفاخـه ،وقـد يحـدث شـحوب الطـرف

امل ُتأثـر بهـذا االلتهـاب وبرودتـه ،وعنـد ذلـك يجب
مراجعة الطوارئ يف املستشـفى بشـكل مسـتعجل.
تشخص اإلصابة؟
كيف َّ
يسـتند تشـخيص التهـاب الوريـد الخثري بشـكل
أسـايس إىل الفحـص الرسيـري للمنطقـة املصابة،
وميكـن إجـراء االختبـارات التالية:
إيكـو للمنطقـة (املوجـات فـوق الصوتيـة) :عبر
جهـاز يشـبه العصـا الصغيرة يتـم تحريكـه فوق
املنطقـة املصابـة ويرسـل موجـات صوتيـة عربهـا
وترتَـد ،ويحـول الكمبيوتـر املوجـات إىل صـورة
متحركـة على شاشـة ،وميكـن لهـذا االختبـار أن

يؤكـد التشـخيص ومي ّيـز بين التخثر الوريـدي
السـطحي والعميـق.
قيـاس مسـتويات " "D Dimerيف الـدم :هـو
أنزيـم ينتـج عـن تحطـم الفيربيـن ،لـذا فـإن أي
خثرة تتحلـل يف جسـم اإلنسـان سـوف تـؤدي
إىل رفـع مسـتوى هـذا األنزيـم يف الـدم ،لـذا فإن
سـلبيته تسـتبعد الخثـار الوريـدي أمـا ارتفاعـه
فيؤكـد وجـود خثرة تحللـت يف الجسـم ولكنـه
غير قطعـي لإلصابـة بالتهـاب الوريـد الخثري،
إذ ميكـن أن ترتفـع مسـتوياته يف حـاالت أخـرى
مثـل "كوفيـد "-19والتخرث املنترش داخـل األوعية
"."DIC

كيف يتم العالج؟
يكـون عالج التهـاب الوريد الخثري السـطحي بتعريض املنطقـة املؤملة للحـرارة ،ورفع الطرف
املصـاب ،وارتـداء جـوارب ضاغطـة ،واسـتخدام األدويـة املضـادة لاللتهـاب الالسـتريوئيدية
( ،)NSAIDsوعـادة مـا تتحسـن الحالـة مـن تلقاء نفسـها دون تدخـل طبي.
أمـا عنـد اإلصابـة بالتهـاب الوريـد الخثري العميـق ،فتبـدأ املعالجـة بدخـول املريـض إىل
املستشـفى فـور وضـع التشـخيص ،والراحـة التامـة يف الرسيـر ،وتشـمل:
معالجة محافظة:
رفـع الطـرف املصـاب بزاويـة ( 20 15-درجة) عـن مسـتوى القلب ملـدة  8 7-أيـام ،أو حتى زوال
األمل واإليلام والتورم.
ارتداء جوارب مطاطية ضاغطة تزيد من رسعة الجريان الوريدي .
املشي التدريجي مع وجـود الجوارب الضاغطـة ،ومنع الوقـوف أو الجلوس املديديـن ،حيث يزيدان
الضغط الوريـدي وبالتايل تزداد الوذمـة واألمل واإليالم.
استمرار ارتداء الجوارب ملدة  6 3-أشهر (الفرتة الالزمة لعود التقني ).
الضامدات الدافئة تخفف من األعراض يف الفرتة الحادة.
معالجة دوائية:
وتتم بإعطاء الهيبارين وريديًا ،أو إعطاء الهيبارين املنخفض الوزن الجزيئي.
وبعدهـا يتـم اسـتخدام مضـادات التخرث(املميعـات) الفمويـة مثـل وارفاريـن أو ريفاروكسـيبان أو
أبيكسـابان ،ويسـتمر العلاج الفمـوي ملـدة  6 3-أشـهر.
وملثبطـات التصاق الصفيحات مثل األسبرين (حمض األسـتيل ساليسـيالت) تأثري مفيـد يف الوقاية
وعالج الـ"."DVT
وميكـن اسـتخدام أدويـة إذابـة الجلطـات الدمويـة (حـاالت الخثرة) ،مثـل الستربتوكيناز ،إلذابـة
الجلطـات الدمويـة لـدى األشـخاص املصابين بالخثـار الوريـدي العميـق ( )DVTوالصمـة الرئوية
(.)PE
معالجة جراحية:
وتشـمل اسـتئصال الخثرة الوريديـة ،وإزالـة أوردة الـدوايل التـي تسـبب األمل أو التهـاب الوريـد
الخثري املتكـرر ،ويتضمـن اإلجـراء إزالـة وريـد طويـل مـن خلال شـقوق جراحيـة صغرية.
وعنـد عـدم إمكانيـة تنـاول األدويـة املضـادة للتخرث ،أو عـدم االسـتجابة لهـذه األدوية واسـتمرار
تكـون الجلطـات الدمويـة على الرغـم من تنـاول األدويـة ،يف هـذه الحاالت ميكـن وضع ُم َرشِّ ـح
(مصفـاة) يف الوريـد األجـوف السـفيل املسـؤول عن نقل الدم من القسـم السـفيل من الجسـم إىل
القلـب ،بحيـث يقـوم املرشـح يف الوريـد األجوف مبنـع الجلطـات الدموية التـي تتفتـت يف أوردة
السـاق مـن الوصـول إىل الرئتني ،ويتم وضع املرشـح عـادة من خلال الولوج عرب الوريـد الوداجي
أو الوريـد الفخـذي ،ويتـم تثبيتـه عـادة يف الوريد األجوف السـفيل قبل نقطـة االلتقاء مـع الوريد
الكلـوي ،ويـزال عـادة عندما ال تعـد هناك حاجـة إليه.

عنب بلدي  -السنة التاسعة  -العدد  - 461األحد  20كانون األول /ديسمبر
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"ماذا وراء هذه الجدران"..
تأريخ محزن للحياة
في سجون النظام

أفضل الحواسيب المحمولة لعام 2020
عنب بلدي  -عماد نفيسة
يشـارف العـام الحايل على نهايته ،وقـد قدمت
الشركات املصنعة للحواسـيب املحمولة تشـكيلة
منوعـة على مدار العـام هـي األحـدث بالطبع،
ورغـم جائحـة فيروس "كورونـا املسـتجد"
(كوفيـد )19 -وآثارهـا االقتصادية السـلبية عىل
القطـاع الصناعـي والتقنـي ،فإن العـام الحايل
حافلا بأفضـل األجهـزة املحمولـة املتنوعة
ً
كان
املجاالت.
ديل اكس بي اس 2020 13
الجهـاز الصغري املناسـب لرجال األعمال والذين
يتنقلـون باسـتمرار ،الجهـاز وعلى الرغـم من
حجمـه الصغير ووزنـه الخفيـف ،فإنـه يحمل
مواصفـات فنيـة جيـدة ،ويسـتطيع القيـام
مبختلـف األعامل ،ويحمـل معالـج " "intelمن
الجيـل الــ 11بخيـاري " "i7أو ""i5

HP Spectre x360 13
تفوقـت " "HPعىل نفسـها يف جهازها الصغري
املتميـز الـذي يضم اثنين يف واحد .مـع ميزات
مثـل دعـم القلـم النشـط ،وأربعـة خيـارات
للعـرض ،مبـا يف ذلـك شاشـة " "OLEDبدقة
" ،"UHDوشاشـة " "1080pمـع شاشـة
خصوصيـة " ،"HP Sure Viewوزر كتـم
صـوت امليكروفـون الفـوري ،وميـزات أخـرى
للخصوصيـة واألمـان ،مثل كامريا األشـعة تحت
الحمـراء وقـارئ بصمات األصابـع ومفتـاح
لتعطيـل كاميرا الويـب املدمجـة .وهـو متوفر
مـع معالجـات " "Intelمـن الجيـل الــ 11من
أجـل أداء أفضـل وعمـر بطاريـة أفضـل.
 Apple MacBook Pro 16بوصة
تشتهر أجهزة "ماك بوك" من رشكة "آبل"
بتناغم عمل نظام التشغيل الخاص بها مع العتاد
الصلب بحيث يقدم أفضل أداء مع توفري أكرث

للبطارية ،وهو ما ال تفعله أنظمة "."windows
ميتاز الجهاز بالشاشة الفائقة الدقة وبحجم 16
بوصة ،باإلضافة إىل لوحة مفاتيح جديدة من
"آبل"" ،ذات منط املقص أسفل أغطية املفاتيح"
لتحقيق أفضل تجربة يف أثناء الكتابة.
ديل التيتيود 9510
تـم تصميـم الجهـاز باالشتراك مـع "أنتل".
الجهـاز مناسـب جـ ًد ا لألعمال التـي تتطلـب
مـوارد عاليـة ،كتصميـم الجرافيـك واملونتاج،
إذ إنـه يـأيت بشاشـة  15بوصـة ،ويتمتـع
بعمـر بطاريـة يزيـد على  20سـاعة،
ويحتـوي على معالـج "،"intel core i7
ويتيـح االتصـال مـع شـبكة الجـوال ""4G
أو " ،"5Gويسـتخدم الـذكاء الصناعي ملعرفة
كيفيـة عملـك ملنحك أفضـل أداء بغـض النظر
إن كان يف أثنـاء اسـتخدام البطاريـة أو
موصـول بالكهربـاء.
ً

سينما

"ستموت في العشرين"..
االستسالم لشبح الموت أم لحب الحياة؟
يقـدّم الفيلـم السـوداين "سـتموت يف
انعكاسـا لبعض األفـكار الخاطئة
العرشين"
ً
يف املجتمعـات الفقيرة التـي يسـيطر عليها
الجهـل ،باعتبـار هـذه األفـكار هـي عقائـد
وتعاليـم دينيـة ثابتة غير قابلـة للنقاش يف
بعـض املجتمعـات.
والفيلـم مبنـي عىل قصـة "النوم عنـد قدمي
الجبـل" للكاتـب السـوداين حمـور زيـادة،
وحـ ّول املخـرج السـوداين أمجـد أبـو العالء
القصـة املكتوبـة إىل أخرى حيـة ،عرب جامل
الصـورة وإيحائيتهـا ،وذكاء املشـهد املشـبع
املوسـيقي
مبوسـيقى املوضـوع التـي ألّفهـا
ّ
الفرنسي التونسي أمين بوحامة.
وتجـول كاميرا أمجد أبـو العلاء يف منطقة
الجزيـرة ،وسـط السـودان ،لتلتقـط تفاصيل
املـكان الـذي تكثر فيـه املـزارات واألرضحة
الدينيـة ،وتالقـي التعاليـم الصوفيـة بيئـة
خصبـة لتعبر عـن نفسـها عبر مشـهد
افتتاحـي لـ"حضرة" يتنبـأ فيهـا الشـيخ
لـ"سـكينة" التـي جسـدت دورهـا املمثلـة
السـودانية إسلام مبـارك مبـوت ابنهـا يف
العرشيـن مـن عمـره.
تتنـازع سـكينة بعد هـذا املشـهد الهموم من
جهـة وعاطفـة األمومـة مـن جهـة أخـرى،
فتحـرم طفلهـا "مز ّمـل" مـن اللعـب مـع
األطفـال ،وتبقيـه يف جوارهـا طـوال الوقت
خوفًـا مـن شـبح املـوت املرتقـب.
وهـذا يؤكـد معنـى وقيمـة أن تبقـى بعـض
األشـياء مجهولـة ومبهمـة إلراحـة البـال،
فبعـض العلـم باألشـياء والحقائـق ال ينفـع،
وقـد ينغص لـذة العيـش ،فكيـف بالخرافات
واألقاويـل التـي ال سـند لهـا وال برهـان.
ترتـدي األم الثيـاب السـوداء حـدادًا على
طويلا يف الفيلم
ً
ابنهـا يف حياتـه ،وتعيـش
متشـحة بثيـاب الحـداد ،وهـي تعـد األيـام
بانتظـار اليـوم املنتظـر.
يعكـس العمـل نظـرة بعـض املجتمعـات
الفقيرة للديـن على أنـه العلـم الوحيـد،

مقابـل إهمال الحسـاب والعلوم األخـرى ،ما
يجعـل القريـة منقادة ملـا يقوله رجـل الدين
باعتبـاره "يعـرف أكثر مـن الجميـع".
الطفـل "مز ّمـل" يعيـش مـع هـذه الحقيقة
ويحفـظ القـرآن ليعمـل صال ًحـا يالقـي بـه
ربـه ،وينكشـف أمـام عينيـه طيـف النفـاق
الـذي يداريـه صاحـب الـدكان الـذي يعمـل
لديـه ،وهو رجـل مداوم على الصلاة ،لكنه
جسـد
رسا لـ"سـليامن" الذي ّ
يبيـع الخمـر ً
دوره املمثـل محمـود السراج.
وتشـكل شـخصية "سـليامن" الطـرف
النقيـض ألفكار القريـة وأعرافها ،فيعيش يف
منـزل بعيد ،غارقًـا يف عزلته وعاملـه الخاص
املفعـم باملوسـيقى والتصويـر ،واالطالع عىل
ثقافـات عايشـها عرب أسـفاره قبـل أن يعود
ويحـط رحالـه يف قريتـه دون أدىن احتكاك
بالنـاس مـا عـدا "مز ّمـل" وامـرأة تحبـه
وتعيـش ألجله.
يسـلّط "سـتموت يف العرشيـن" الضوء عىل
الخـوف مـن الذنـب بصـورة متنـع الحيـاة
نفسـها ،وهـذا مـا خبره "مز ّمل" مـن خالل
نقاشـاته مـع "سـليامن" ،والحقيقـة أنهـا
مل تكـن نقاشـات مبقـدار مـا كانـت تفتي ًحا

ملـدارك "مز ّمـل" على يـد "سـليامن" الذي
يكفـر مبا شـاب عليه أبنـاء قريته من تسـليم
باألفـكار البالية.
مـ ّر نـص العمـل بــ 11ورشـة كتابـة ،قبل
أن يكتبـه بصورتـه األخيرة املخـرج أمجـد
أبـو العلاء والسيناريسـت اإلمارايت يوسـف
إبراهيـم ،لتـدور كامريا التصويـر مع انطالق
الثورة السـودانية ،ويعرض للمـرة األوىل يف
 8مـن كانـون الثـاين املايض.
حظـي العمـل بتقييـم  7مـن  10يف موقـع
" "IMDbاملتخصـص بالنقـد السـيناميئ،
ونـال العمـل ،يف  2مـن ترشيـن الثـاين
عـام  ،2019جائـزة االتحـاد الـدويل للنقـاد
ألفضـل فيلـم يف املسـابقة الرسـمية مبهران
"قرطـاج" ،وجائـزة "أسـد املسـتقبل" يف
مهرجان "فينيسـيا" السـيناميئ الدويل ،يف
أيلـول مـن عـام .2019
ورشـحته اللجنـة الوطنيـة يف وزارة الثقافة
السـودانية لتمثيـل السـودان ضمـن حزمـة
جوائز "أوسـكار" التي سـتعلن ترشـيحاتها
الرسـمية يف منتصـف آذار املقبـل ،قبل دورة
املهرجـان السـيناميئ املزمـع عقدهـا يف
نيسـان املقبـل إلعلان النتائج.

اسـتغرق الجـواب عن هذه السـؤال  16عا ًما وثالثة أيـام من حياة
الطبيـب السـوري راتـب شـعبو ،قضاهـا يف سـجون ومعتقالت
فعل.
حـزب "البعث" التي تتسـع للجميـع إال ملسـتحقيها ً
يف كتابـه "مـاذا يـدور وراء هذه الجـدران" ،يروي شـعبو قصة
حقيقيـة كان بطلهـا وضحيتهـا يف الوقـت نفسـه ،هـذا النـوع
مـن القصـص قلّام تجـود بـه مخيّلـة الكتّـاب ،ال ألن الواقع أغنى
فقـط ،بـل ألن املفارقات التـي ترويهـا األحداث تحصـل بتلقائية،
ال بإعداد مسـبق.
والقضيـة بـدأت حين كان راتـب يف الــ 20مـن عمـره ،وخالل
إحـدى زياراتـه ألرستـه يف الالذقيـة ،ويف ثاين أيام عيـد الفطر،
وتحديـدًا يف السـاعة الواحـدة بعـد منتصـف الليـل ،قصـدت
دوريـة أمنيـة منزله ،ليبدأ مـن تلك اللحظـة ماراثـون التنقل بني
األفـرع األمنيـة وأقبيتها.
مـن الالذقيـة إىل دمشـق ،وبين "كراكـون الشـيخ حسـن"
يف دمشـق ،وسـجن "عـدرا" ثـم "شـيخ السـجون السـورية"
حكـم عىل راتب شـعبو بهـا التهامه
(تدمـر) ،انقضـت  15عا ًمـا ُ
بـ"التـورط" بالعمـل السـيايس املعـارض لسـلطة "البعـث"
واألسـد ،واالنتماء للحـزب "الشـيوعي".
وبعدمـا أمضى  15عا ًما قاسـية وبطيئـة ،احتفظت به السـلطات
ملـدة عـام وثالثة أيـام إضافيـة ،إذ قلّما يُطلق رساح السـجني بعد
يل ،واملحكمة صورية،
انقضاء حكمه بشـكل فـوري ،فالقضاء شـك ّ
حني يتعلـق األمـر بالعمل السـيايس ،أو مجـرد االتهام به.
اسـتطاع شـعبو خالل روايته ألحداث عارصها وشـاهدها وعايش
بعضهـا بدمـه وأعصابه وجلـده ،أن ينقل للقـارئ إجابة تصورية
كفيلـة برشح عيّنة مـن الظلم املمارس بحق املعتقلني السـوريني
يف سـجون النظـام الحاكم ،إذ يرسـم يف بعـض اللحظات مالمح
التعذيـب الـذي يتعرض لـه املعتقـل لينتزع املحقـق االعرتاف من
بني شـفتيه.
تتسـارع وترية الروايـة واألحـداث والخوف ،مبجـرد االنتقال إىل
سـجن "تدمـر" ،فالقـارئ سيشـعر بالخـوف عىل بطـل القصة،
دون أن يتيـح لـه هذا الخـوف تغيري املشـهد التـايل يف الحكاية،
رضا.
ألنهـا وقعـت ،ولكـن تأثريها مـا زال حا ً
شـكّل االنتقـال إىل سـجن "تدمـر" عالمـة فارقـة يف الروايـة،
وحتـى يف حياة شـعبو "السـجنية" ،ويبـدأ املشـوار إىل العذاب
مبفارقـة تتمثـل بتوقـف السـائق الـذي كان ينقـل املعتقلني إىل
"مثواهـم" الجديـد يف تدمر ،ليسـأل عربة ما ّرة عـن الطريق إىل
تدمـر ،ويف نفـس اللحظـة امتـدت يـد أحـد املعتقلين إىل راتب
لتمنحـة بعـض البذر "للتسـلية".
يف سـجن "تدمـر" يتعرف شـعبو إىل شـكل مختلـف للحياة ،أو
يوازيهـا باالتجـاه العكسي ،فالتعذيـب النفسي يبدأ بذكر اسـم
سـجن "تدمـر" والقصـص واألقاويل التي تـروى عنـه ،والتي ال
ميكـن تكذيبهـا ،وبالوصول إىل هذا السـجن ،يُضـاف إىل العذاب
النفسي العـذاب الجسـدي ،الـذي ال بد مـن بدئه قبـل ميض 24
سـاعة على وصول السـجناء ،وهـذا ما يتعـارف عليـه املعتقلون
باللغـة "التدمرية" باسـم "الترشيفة".
وقصصـا كثيرة يف روايـة شـعبو الحيّـة قـادرة على
إن مشـاهد
ً
خدش الضمري اإلنسـاين ومالمسـة الوجدان ،والشعور بالخجل ،ألن
مـن ذهبـوا إىل وراء تلك الجـدران ،كانـوا قربانًا ملن بقـي خارجها.
يتمتـع النـص على امتـداد  399صفحـة بلغـة سلسـة ومؤثرة،
غنيـة بالصـور واملشـاهد ،والحديـث عـن الحيـاة والنفـس
وهواجسـها ،وميتلـك النـص قـوة ذكيـة لالنتقال بين املواضيع،
أو العـودة إليها ،فالروايـة مكتوبة بطريقة استرجاعية لألحداث،
إذ كتبها شـعبو بعد الخروج من السـجن ،أو السـجون السـورية.
عـاد شـعبو إىل دراسـة الطـب التي أوقـف عنهـا ملـدّة  16عا ًما،
واسـتكملها رغم تحدي سـجانه لـه يف املعتقل بـأن يصبح طبي ًبا،
ولكـن الروايـة الصـادرة يف عـام  2015تتجـه يف صفحاتهـا
األخيرة إىل البـوح األمين ،واملوجـع ال على املتحـدث فقـط ،بل
وعلى السـامع أيضً ا ،فما الجناية التـي تطلبت كل هـذا العقاب.
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أفقي
1.هو الذي كلام طال قرص  -يرافق االنسان
طوال حياته ويراه ولكنه ال يستطيع أن
ميسكه
2.مساحة ضحلة قرب الشاطئ  -شكرا
بالفرنسية
3.تأكل منه وال تستطيع أن تأكله  -ما يعرتي
الوجه من لون عند الخوف
4.مدينة فلسطينبة شاملية  -ركزت عىل
مخارج الكالم لوضوحه
5.أبن أوى  -قطعه وأدماه  -نعم بالفرنسية
6.تكلم (بصيغة األمر)  -رشب
7.الرسائل غري املرغوب بها يف الربيد
االلكرتوين  -نصف بالغ
8.نراه يف الليل ثالث مرات ويف النهار مرة
واحدة
9.رقم هذا الخط األفقي يف الشبكة  -رياضة
هندية ميارسها من يريد تعلم قوة الرتكيز
	10.كلام أخذت منه كرب وإذا وضعت فيه صغر
 برج ال يعيش فيه إال اثنانعمودي
1.حيوان بحري له ثالثة قلوب
2.نبات يطبخ ،من فصيلة القَرن ّيات الفراش ّية
كالبازالء  -مدة زمنية (معكوسة)
3.نبات تؤخذ جذوره وتغىل وترشب مربدة
خاصة يف رمضان  -بني معنى الكالم
4.للتفسري واالسهاب  -نلبسها ومتيش
وتقف ولكن ليس لها أرجل
5.اسم فاكهة من  4حروف الرابع والثاين
واألول اسم حيوان اسيوي مفرتس  -بوسة
6.وضع فوق بعض  -مسقط ماء
7.ميلء بالثقوب ولكنه ميسك املاء  -من
شهور السنة امليالدية
8.مكن املكفوفني من القراءة (معكوسة)
 فاكهة تسمى باالنجليزية اسام يعنياصابع
9.قارة  -ثلثا أغا
	10.بناه الفرنسيون لقناة السويس ولكنه
وضع يف ميناء نيويورك  -اليشء الذي ال
ميكن تناوله يف وجبة إفطار أو عشاء

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

أبرصت جوائز “األفضل" للعام الحايل ،املقدمة من
االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) ،النور قبل أيام ،وحملت
نتائج شبه متوقعة وغري صادمة ،عىل مستوى تتويج
األفضل بني الالعبني وحراس املرمى ،كام شملت الجوائز
أفضل هدف (جائزة بوشكاش).
إال أن املفاجأة كانت يف حقل املدير الفني األفضل
"املدرب" ،إذ كانت هناك صدمة يف أملانيا وتساؤالت
واستفسارات محقة لدى جامهري الكرة يف العامل ،وذلك
بعد فوز مدرب نادي ليفربول ،األملاين يورغن كلوب
بالجائزة ً
بدل من هانز فليك مدرب نادي بايرن ميونيخ.
طب ًعا يتم اختيار الفائزين لجوائز "األفضل" من خالل
تصويت قادة ومدريب املنتخبات الوطنية ،ومجموعة
تضم أكرث من  200صحفي ،باإلضافة إىل مشجعني
اُستطلعت آراؤهم عرب اإلنرتنت بني  25من ترشين الثاين
املايض و 9من كانون األول الحايل.
املهاجم روبرت ليفاندوفسيك كان األفضل ً
فعل ،وال
استغراب من نجوميته ومن استحقاقه عىل حساب
رونالدو ومييس ،وكذلك بالنسبة لحارس املرمى مانويل
نوير ،الذي كان أحد أهم أركان الخامسية البافارية يف
العام الحايل ،وكالهام العب لبايرن ميونيخ األملاين.
ولكن أليس من املجحف أال يكون هانز فليك هو األفضل
بني املدربني عن العام الحايل؟
الجائزة ذهبت إىل يورغن كلوب (األملاين) مدرب نادي
ليفربول ،وهو بال شك من صناع اإلنجازات األخرية يف
السنوات القليلة املاضية للنادي اإلنجليزي ،الذي عاىن
ألعوام طويلة ومواسم بالجملة من غياب التتويج كبطل
للدوري اإلنجليزي املمتاز ودوري أبطال أوروبا.
وعادت خزائن البطوالت لتفتح بوجود يورغن كلوب ،ما
يجعله دامئا ضمن ترشيحات النقاد ليك يكون من قامئة
"األفضل".
ولكن برأيي املتواضع ،فإن األفضل كان موجودًا منذ
تحقيقه خامسية (خمس بطوالت يف عام واحد) بافارية
سيطر بها عىل املسابقات املحلية وعىل استحقاقني
حا
مهمني يف أوروبا خالل فرتة قصرية ،وما زال مرش ً
ليعتيل مع ناديه البايرن منصة كأس العامل لألندية.
كيف ال يكون هانز فليك هو األفضل ،وهو الذي تقدم
إىل مهمة "املدير الفني" يف نادي بايرن ميونيخ خالل
الفوىض التي كانت قريبة من غرفة املالبس ،والرتتيب
املتأخر عىل سلّم الدوري ،والثقة املنقوصة يف دوري
ً
جدول محل ًيا
األبطال ،فأنجز بعد رحيل كوفاتش
وأوروب ًيا ،مع تدوين اسم البافاري يف الصدارة عىل هذا
الجدول.
الدوري األملاين ،كأس أملانيا ،كأس السوبر األملاين ،دوري
أبطال أوروبا ،كأس السوبر األورويب ،ماذا بعد؟
السيد فليك القادم من مهمة "مدرب مساعد" يف منتخب
أملانيا األول ،أصبح ،يف أقل من عام واحد ،قبطان الباخرة
الحقيقي للنادي البافاري ،وما زالت نتائجه مخيفة مع
اقرتاب مرحلة الذهاب من النهاية عىل صعيد املوسم
الجديد ،وانتهاء دور املجموعات يف دوري األبطال ،فصار
الجامهري والنقاد يأملون ترشحه مجددًا نحو نهايئ
البطولة كمتأهل أول قبل دخول الدور الثمن نهايئ حيز
االنطالق!
باألرقام فليك هو األفضل ،وبالرعب الذي يسببه العبوه
للخصوم هو األفضل ،عىل األقل هو أفضل من كلوب
للموسم املايض يف كل البطوالت ،فكيف ال يت َّوج
بالجائزة؟
تبقى قضية توزيع الجوائز يف املحافل الدولية الكربى
مسار جدل واعرتاض ،وتبقى قصص الرتشيحات
والتصويت غري مفهومة يف بعض الجوائز كام يف
كل عام ،إال أن كلوب حال ًيا هو األفضل بحسب النتيجة
النهائية (مبارك).
ولهانز فليك أيضً ا (يف ميدان األرقام واإلنجازات) ،كنت
أنت األفضل وتستحق األفضل.
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ثالثة سيناريوهات تنتظر ميسي في 2021
يقترب عـام  2020مـن النهايـة ،وبالتـايل تقترب
نافـذة االنتقـاالت الشـتوية يف كانون الثـاين املقبل،
ويف هـذا الشـهر تحديـدًا ينتظر عشـاق كـرة القدم
القـرار الـذي سـيحدد مسـتقبل أحـد أشـهر العبـي
كـرة القـدم عبر تاريخهـا ليونيـل ميسي ،العـب
برشـلونة اإلسـباين.
ميسي الـذي ينتهـي عقـده يف حزيـران املقبـل،
سـيكون حـ ًرا بالتفـاوض واالنتقـال مجانًـا إىل أي
فريـق يريـده ،دون أن يسـتطيع برشـلونة منعـه
أو إجبـاره على دفـع الشرط الجـزايئ ،وبالتـايل
توجـد ثالثـة سـيناريوهات ملسـتقبل ميسي ،أحدها
االسـتمرار مـع الفريـق الكتالـوين ،أو االنتقـال إىل
نـادي مانشستر سـيتي اإلنجليزي ،أو باريس سـان
جريمـان الفرنسي.
السيتي في االنتظار
شـهدت أروقـة نادي برشـلونة أزمات عـدة منذ بداية
العـام الحـايل ،وتصـدرت أخبـار الفريـق عناويـن
الصحـف واملجلات حول العـامل ،واسـتنفرت لتأكيد
خبر انتقـال ليونيـل مييس إىل مانشستر سـيتي،
الـذي كان قري ًبـا للغايـة مـن ضـم األرجنتيني.
إال أن الرئيـس املسـتقيل للنادي ،جوسـيب بارتوميو،
منـع مييس مـن االنتقال ،وطالبه بدفـع رشط جزايئ
يبلـغ مليـار يـورو للموافقة ،وهـي معلومـات أكدها
ميسي يف مقابلـة مـع موقـع " "Goalالريـايض،
"فاكسـا" للإدارة طلـب
أشـار خاللهـا إىل إرسـاله
ً
فيـه الرحيل.
وسـيكون انتقـال الالعـب ،الفائـز بجائـزة أفضـل
العب يف العامل سـت مرات ،أسـهل بكثير يف كانون
الثـاين املقبـل ،وباملجـان ،وهو ما من شـأنه أن مينح
بيـب غوارديـوال (املدرب األسـبق ملييس) ،قـوة كبرية
يف بطولـة دوري أبطـال أوروبـا ،الحلـم والهـدف
األسـاس ملانشستر سيتي.
وسـبق أن درب اإلسـباين ميسي بني عامـي 2008
و ،2012محققًـا سداسـية تاريخيـة فشـل بتكرارها
بعد الخروج من برشـلونة ،كام مل يسـتطع اإلسـباين
تحقيـق دوري أبطـال أوروبا سـوى مع برشـلونة.
السـيتي الـذي متلكـه "مجموعـة سـيتي"
اإلماراتيـة ،يبـدو مسـتع ًد ا لضمان رواتـب مييس
العاليـة ،آخـ ًذا بعين االعتبـار القيمـة السـوقية
والرياضيـة واألربـاح التـي سـتصل إليـه مبجـرد
التوقيـع ،خاصـة مـع عشرات التقاريـر الصادرة
مـن الصحـف العامليـة حـول دعـم حكومـي
إمـارايت مبـارش للنـادي ،وهـو مـا عرضـه
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للعقوبـات بسـبب قوانين اللعـب املـايل النظيف.
كما أن النـادي اإلنجليـزي يبـدو جاهـ ًزا مـن ناحية
الالعبين لوصـول ميسي ،مـع وجـود أسماء قوية
يف جميـع الخطـوط تقري ًبـا ،والعبين ضمـن قامئة
األفضـل يف مراكزهـم ،مثـل كيفـن دي برويـن يف
خـط الوسـط ،ورحيم سـتريلينغ ،وسيرجيو أغويرو
(زميـل ميسي يف املنتخـب األرجنتينـي) يف خـط
ا لهجوم .
ويحتـل السـيتي املركـز التاسـع على سـلم ترتيـب
الـدوري اإلنجليـزي للموسـم الحايل ،بفـارق مثاين
نقـاط عـن املتصـدر ليفربـول ،لكنـه يف املقابـل
احتـل صـدارة مجموعتـه يف دوري أبطـال أوروبا،
وسـيواجه يف دور الــ 16فريـق مونشـنغالدباخ
األملـاين.
وتبلـغ القيمـة السـوقية ملانشستر سـيتي أكثر من
مليـار يـورو ،وفقًـا ملوقـع "،"Transfer Market
املختـص بالقيمـة السـوقية لالعبين واألنديـة.
بينما تبلـغ القيمـة السـوقية الحاليـة مليسي 100
مليـون يـورو ،وفقًـا للموقـع نفسـه.
صفقة مربحة لباريس سان جيرمان
ميلـك النـادي الفرنسي اململـوك لـ"جهـاز قطـر
لالسـتثامر" الحلـم نفسـه الـذي ميلكـه السـيتي،
دوري أبطـال أوروبـا.
وأنفـق باريـس سـان جريمـان مئـات املاليين يف
سـبيل تحقيـق هـذا الحلم ،منهـا  222مليـون يورو
للتعاقـد مع الربازيلي نيامر يف صيف عـام .2017
ورغـم أن النـادي كان قري ًبـا مـن حلمـه يف املوسـم
املـايض ،اصطـدم بفريق بايـرن ميونيـخ األملاين ،ما
منعـه مـن رفـع كأس البطولـة ،وبالتـايل سيسـتمر
بفعـل أي يشء لتحقيـق الحلم ،حتى لـو اتجه لجمع
مييس ونيمار يف فريـق واحـد مجددًا.
وسـبق لنيمار وميسي أن لعبـا م ًعـا يف 2013
و ،2017وحققـا م ًعا دوري أبطـال أوروبا والدوري
املحلي اإلسـباين وكأس امللـك وغريهـا مـن األلقاب.
وسـبق لنيمار أن قـال يف ترصيحـات صحفية بعد
الفـوز على نـادي مانشستر يونايتـد يف دوري
أبطـال أوروبـا ،إنـه يرغـب بلـم الشـمل مـع مييس
مجـددًا ،وهـو مـا أثـار التكهنـات حـول اسـتعداد
النـادي الباريسي للحصـول على خدمـات مييس.
مـن الجهـة املاليـة ،ال ميلـك باريـس عوائـق كبرية،
خاصـة أن الصفقة سـتكون مجانية ،ومـن املمكن أن
يتخلى عن نجمـه كيليـان امبايب الـذي ينتهي عقده
يف صيـف  ،2022وتنتظـره عـدة أنديـة أوروبيـة

كربى ،عىل رأسـها ريـال مدريد اإلسـباين وليفربول
اإلنجليزي.
ويحتـل باريـس املركـز الثـاين على سـلم ترتيـب
الـدوري الفرنسي ،خلـف املتصدر ليل بفـارق نقطة
واحـدة ،بينما احتـل صـدارة ترتيـب مجموعته يف
دوري أبطـال أوروبـا ،وسـيواجه يف دور الــ16
فريق برشـلونة اإلسـباين ،وقـد تلعب نتيجـة املباراة
حاسما يف قـرار انتقـال مييس مـن عدمه إىل
دو ًرا
ً
العاصمة الفرنسـية.
وتبلـغ القيمـة السـوقية لباريـس سـان جريمـان
 855مليـون يـورو تقري ًبـا ،وفقًا ملوقـع "Transfer
."Market
كما يضم الفريق أسماء المعـة يف عامل كـرة القدم،
وإضافة إىل نيمار وامبايب ،هناك أنخيـل دي ماريا،
زميـل ميسي يف املنتخـب األرجنتينـي ،الـذي قـد
يسـهم وجـوده يف قـرار ميسي باالنتقال.

ياسر لعروسي..

فتى ليفربول الذهبي
سـبق للمنتخـب الفرنسي أن ضـم العديـد
مـن الالعبين ذوي األصـول العربيـة ،ومن
الجزائـر تحديـ ًدا ،على رأسـهم الالعـب
السـابق ومدرب ريـال مدريد الحـايل ،زين
الديـن زيـدان ،ومواطنه والعبـه يف الفريق
نفسـه املهاجـم كريـم بنزميـا.
وعىل الخطى نفسـها يسير الالعب الشـاب
يـارس لعـرويس ،الفرنسي ذو األصـول
الجزائريـة ،الـذي يلعـب حال ًيـا لنـادي
ليفربـول اإلنجليـزي ،وتبلغ قيمته السـوقية
مليونًـا و 800ألـف يـورو ،وفقًـا ملوقـع
" ،"Transfer Marketاملختـص بالقيمـة
السـوقية لالعبين.
ضمن أفضل ً 60
العبا حول العالم
يشـغل الالعـب الشـاب مركزين على أرض
امللعـب ،هما الظهير األيرس (دفـاع) وخط
الوسـط األيسر أيضً ـا ،وهما مركـزان
يحتاجـان إىل رسعـة كبرية ومهـارات فنية،
إذ ال تقتصر مهامهما على السـيطرة عىل
الوسـط أو الدفـاع ،بـل يُطلـب مـن الالعب
الذي يشـغل هـذا املركـز اإلسـهام بالهجوم
أيضً ـا ،كما أنـه يسـتطيع شـغل مركز خط
الوسـط الهجومـي ،وهو مـا يعنـي امتالكه
قـدرات لخلخلـة دفاعـات الخصـم وصناعة
فـرص التسـجيل لزمالئـه.

وبسـبب مهاراتـه الفنيـة العاليـة ،صنفـت
صحيفـة " "The Guardianالربيطانيـة
يـارس لعـرويس ضمـن أفضـل  60موهبـة
كرويـة حـول العـامل ،واصفة إيـاه بالالعب
البـدين الـذي يتمتـع برسعـة هائلـة وقـدم
يسرى جيـدة يف التسـديد.
ويبلـغ طـول لعـرويس ،املولـود يف عـام
 1.75 ،2001متر.
مهـارات الالعـب الجزائـري األصـل ،دفعت
املسـؤولني عنـه لتجربتـه يف سـبعة مراكز
مختلفـة ،وإضافـة إىل املراكـز الثالثـة
السـابقة ،شـغل لعـرويس مراكـز الظهير
والجنـاح واملهاجـم األميـن ،باإلضافـة إىل
قلـب الهجـوم.
مستقبل لعروسي ال يرتبط بليفربول
انضـم لعـرويس إىل ليفربـول اإلنجليـزي
قاد ًمـا مـن نـادي لـو هافـري الفرنسي
يف عـام  2017يف صفقـة مل يكشـف عـن
قيمتهـا ،ومنـذ ذلـك الحين شـارك الالعـب
مـع فريـق ليفربـول تحـت  18عا ًمـا ملـدة
موسـمني ،خـاض خاللهما  37مبـاراة،
سـجل خاللهـا هدفًـا واحـ ًدا وصنـع
ثالثـة أهـداف ،قبـل أن ينتقـل يف
منتصـف عـام  2019إىل فريـق
ليفربـول تحـت  23عا ًمـا.

كما اسـتعان بـه ليفربـول يف مباراتني يف
املوسـم املايض ضمـن بطولـة كأس الرابطة
اإلنجليزيـة ،وخـاض  171دقيقـة من أصل
 180دقيقـة متاحـة يف املباراتني.
ويف املجمـل ،خـاض الالعـب مـع الفئـات
املختلفـة لليفربـول مثاين بطـوالت مختلفة،
بينهـا دوري أبطـال أوروبـا للشـباب.
وسـيحاول ليفربـول الحفـاظ على العبـه
الشـاب ،الـذي ينتهـي عقـده يف حزيـران
املقبـل ،إال أن صحيفة "الشروق" الجزائرية
ذكـرت ،يف  9مـن آب املـايض،
أن لعـرويس رفـض
عرضً ـا لتجديـد
مـع
عقـده
النـادي.

االستمرار أحد الخيارات
إىل جانـب الخيـارات السـابقة ،يبقى خيـار مطروح
على طاولـة ميسي ،وهـو البقـاء يف ناديـه األم،
واالسـتمرار مـع برشـلونة الـذي انضم إليـه منذ 15
عا ًمـا (.)2005
وكانـت األزمة بني مييس واإلدارة السـابقة لربشـلونة
أحـد أهـم أسـباب رحيـل األخيرة ،بينام أكد مرشـح
رئاسـة النادي ،خوان البورتـا ،يف  17من كانون األول
الحـايل ،عزمـه الحفاظ على مييس ومنـع انتقاله.
وقـال البورتـا ،إن تركيـز مييس ال ينصب على املال،
ٍ
مـرض لألرجنتيني،
مؤكـدًا عزمه تقديـم عرض مايل
رغـم إشـارته إىل عدم قدرتـه عىل منافسـة اآلخرين،
رابطًـا بقـاء ميسي بتحقيـق لقـب دوري أبطـال
أوروبـا مجددًا.
ويعـد البورتـا ،الرئيس األسـبق لربشـلونة ،أحد أبرز
رؤسـاء النادي.

عضــو الشــبكة الســورية
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أحمد شحادة

بين تراث "تكات" و"راب" قصي خولي

نبيل محمد
قـد يكـون مـن املجحـف مبـكان
أن تضـع تجربتين مختلفتين
يف مجـال الغنـاء والفـن بشـكل
عـام ،موضـع مقارنـة ،لكنـك قـد
تجـد نقطـة تلاقٍ بين التجربتني
تفتـح بابًـا للحديـث عـن كلتيهام.
ال يشـبه مـا قدمـه قصي خـويل
خلال رشاكتـه الغنائية مـع مغني
"الـراب" السـوري إسماعيل
متـر ،مـا تقدمـه فرقـة "تـكات"
التـي نالـت شـهرة سـورية كبرية
مؤخـ ًرا ،لكـن رأي خـويل فيما
قدمـه ،يتالقـى مـع رأي "تـكات"
يف ف ّنهـا ،فخويل يـرى يف أغنيته
"القصـة كلهـا" التـي صـدرت
مؤخـ ًرا على قنـاة إسماعيل متـر
يف "يوتيوب"" ،رسـالة للشـباب،
بقالـب موسـيقي جميل ،يتناسـب
مـع املوسـيقى العربيـة" ،وهـو
موقـف يشـابه موقـف فرقـة
"تـكات" مـن أغانيهـا ،التـي ترى

أنهـا "تـراث مـن منظـور آخـر".
رأي خـويل بشـكل واضـح ال
يتطابـق بتات ًـا مع محتـوى األغنية
التي تكرر املسـتوى البـدايئ الذي
اعتـاد تقدميـه إسماعيل متـر يف
"الـراب" .وملـاذا عىل "الـراب" أن
يتناسـب مـع املوسـيقى العربيـة،
هـل مـن رشوط أي أغنيـة أن
تتناسـب مـع املوسـيقى العربية؟
فيما يبـدو أن األغنيـة ال تتناسـب
إال مـع إمكانيـات قصي خـويل
الضئيلـة أو املعدومـة متا ًمـا يف
الغنـاء ،وقـد كان مـن املفترض
أن تكـون األغنيـة األوىل التـي
درسـا
جمعتـه بتمـر قبـل أعـوام ً
كفيلا بعدم تكـرار التجربـة ،لكن
ً
بالطبـع سـيجد متـر يف صديقـه
الفنـان الشـهري سـب ًبا النتشـار
األغنيـة ،ورفـع عـدد املتابعني عىل
قناتـه.
"تـكات" ،فرقـة ليسـت بهـذا
املسـتوى مـن البدائيـة والـرداءة،
إىل درجـة أن تقارنها بـأداء قيص
خـويل الغنـايئ ،لكـن رؤيتهـا
لنفسـها ،وتقييمهـا ملـا تقدمـه،
يشـبه إىل حـد مـا تقييـم خـويل
ألدائـه ،فلا ميكنـك أن تجـد يف
األغـاين الرتاثيـة التـي تقدمهـا
"تـكات" أي منظـور جديـد
واضـح ،هـي مجـرد جلسـات
ملجموعـة شـبان ،يغ ّنـون من تراث
مناطق سـورية مختلفـة ،مجموعة
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أغـانٍ لهـا قيمـة عاليـة يف األذن
السـورية ،وحضـور يف الذاكـرة
الجمعيـة ،لكنهـم ال يقدمـون
جديـدًا فيها .جلسـات "تـكات" ال
تختلـف عـن جلسـات أي مجموعة
شـباب سـوريني يف أي "سريان"،
يتقـن بعضهـم العـزف على
بعـض اآلالت ،فيقومـون بتزيين
مشـوارهم باألغـاين الرتاثيـة.
مـا فعلتـه "تـكات" هـو تنظيـم
هـذه الجلسـات ،وتصويرهـا
على هيئتهـا الرتاثيـة البسـيطة،
تصويـ ًرا احرتاف ًيـا يف بعـض
الفيديوهـات ،مـع اإلكسسـوارات
الرتاثيـة ،كالسـجاد القديم وأطباق
القش ،ومعدات القهـوة العربية أو
املتـة ،وذلك تب ًعـا لألغنيـة واملكان
الـذي خرجت منـه ،ليظهـر إخراج
الفيديـو أهـم عنرص فيه بال شـك،
وتلعـب الصـورة بطولـة األغنيـة
التـي ال متتـاز بـأي ميـزة إضافية
عـن عشرات الجلسـات الغنائيـة
التـي جـ ّرب أغلبنـا صوتـه فيهـا
سـنني طويلـة قبـل أن يقتنـع بأن
صوتـه عـادي ،ال ميـزة فيـه .أمـا
املنظـور الجديـد يف التراث ،فهو
أيضً ـا ال يختلـف عـن منظـورك
الشـخيص يف التراث حينما
تغير طبقة
تبالـغ يف "األوف" أو
ّ
صوتـك يف أداء أغنيـة تراثيـة
مع ّينـة ،أنـت هنـا وفـق "تـكات"
متلـك "منظـو ًرا جديـدًا".

وجـدت "تـكات" بيئـة مناسـبة
لالنتشـار ،واسـتطاعت اسـتقطاب
اإلعلام السـوري وفـق مـا يبـدو
مـن حضورهـا الكثيـف فيـه،
ولعلّهـا مهمـة سـهلة للغايـة يف
سـوريا اليـوم ،يف ظل فقـر البالد
باملنتـج الفنـي ،وهجـرة أغلبيـة
ص ّنـاع املوسـيقى املحرتفين،
وفـراغ السـاحة التـي من السـهل
مبـكان أن يـأيت أي أحـد ليقـول
"أنـا أعيد إحيـاء التراث بطريقتي
الخاصـة" ،فيجـذب إليـه كامريات
التلفزيـون السـوري و"سـانا"
والصحـف املحلية مح ّملـة بفائض
مـن األ ّميـة الفنيـة ،واالقتنـاع
بـكل مـا يقولـه الفنان ،وتسـويق
رسـالته على هيئتهـا كما هـي.
يظهـر هـذا مـن خلال لقـاءات
الفرقـة وأعضائهـا على وسـائل
إعلام سـورية مؤخـ ًرا.
بالعـودة إىل قصي خـويل،
سـنجد أنـه يسـتعد حال ًيـا ليكون
عضـو لجنـة تحكيـم يف برنامـج
" ،"The Mask Singerالربنامـج
العاملـي الـذي سـينطلق بنسـخته
العربيـة قري ًبـا ،وفـق وسـائل
إعالميـة ،فيق ّيـم مواهـب وأصوات
املشـاركنيَ .
لـك أن تـرى الناجحني
من وجهـة نظر خـويل ،طاملـا أنه
رأى يف مـا قدمـه مـع إسماعيل
متـر رسـالة بقالـب موسـيقي
جميـل.
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 20صفحة

تعا تفرج
خطيب بدلة

ال نريد ديمقراطية
يا عمي
ثالث خالصات صادمةً :
أول ،السوريون
املؤمنون بالدميقراطية قليلون إىل حدود
الندرة .ثان ًيا ،الوصول إىل دولة دميقراطية مل
يكن من أولويات ثورتنا نحن السوريني .ثالثًا،
الدميقراطية بالنسبة لطيف واسع من السوريني
منبوذة ومستهجنة.
وليك يكون الكالم جل ًيا ،أقول إن كالم بعض
املعارضني عن الدميقراطية ال يؤخذ عىل
محمل الجد ،فهو نوع من التفكه ،أو اللغو ،أو
سد الذرائع ،فكأنهم يريدون أن يقولوا للدول
العظمى :نحن نريد الدميقراطية ،بدليل أننا
نتحدث عنها ،فلامذا ال ترسلون أساطيلكم،
وتخلصوننا من نظام األسد الديكتاتوري،
وتسلموننا الحكم لنقيم دولة دميقراطية من
الطراز الرفيع؟
مثة بدهية يعرفها القايص والداين ،وهي أنك ال
ميكن أن تحقق شي ًئا أنت ال تريده ً
أصل ،ونحن
ال نريد الدميقراطية .وليك أزيدك من القصيد
بيتني ،أحيلك إىل بداية الثورة حيث بدأ املعارضون
يصوغون بعض أدبيات الثورة ،واختلفوا مع
رشكائهم القالئل الحاملني بدولة دميقراطية،
وقالوا لهم :ال تزعلوا ،والله لنطلب لكم دولة
ال تختلف عن الدولة الدميقراطية بيشء ،إنها
"الدولة املدنية" .فبهت أولئك الدميقراطيون
الحاملون وقالوا ألنفسهم :الدولة "املدنية" أحسن
من الدولة "القروية" عىل كل حال!
ودارت األيام ،ومرت األيام ،وبدأت شوكة
محاريب الدميقراطية تشتد وتقوى ،ودخل
املعارضون الدميقراطيون يف طور الترشذم،
فمنهم من انسحب ،ومن سكت ،ومن مىش
مع التيارات الدينية الداعية إلقامة دولة
خالفة إسالمية ضمن التسمية امللطفة
"الدولة املدنية" ،ومنهم َمن ثبت عىل موقعه
مبديًا استعداده لتلقي مختلف أنواع املسبات
والتحاشيك .ومع اشتداد عمليات تسلح الثورة،
انتقل الذين يسميهم فنانُنا الكبري عيل فرزات
"الشنرتحفانا" إىل نزع األقنعة ،الواحد تلو
اآلخر ،وما عادوا مضطرين ملامرسة "التقية"
واالختباء وراء مصطلح "املدنية" ،وانطلقوا
إىل مرحلة جديدة سم ُتها الرئيسة السباب
عىل الدميقراطية ،عل ًنا ،وبالبنط العريض،
وراح بعضهم يكتبون عىل اللوحات الطرقية
"الدميقراطية كفر" ،ورأى بعضهم أن الكفر
ملتبسا ،فطَ ّور العبارة وجعلها
قد يكون
ً
"الدميقراطية كفر رصيح" ،وكتب فريق ثالث
"الدميقراطية دين الغرب".
ً
رجل من كبار
من تجربتي الشخصية .أعرف
املعارضني الثوريني ،كان يعمل لدى جهة
إعالمية مع ّينة .طلب مني ،ذات مرة ،حديثًا
قصريًا له عالقة مبآالت الثورة السورية ،فأوردت
له معظم النقاط التي أوردتها ضمن هذه الزاوية،
وعندما وصلت إىل موضوع "الدميقراطية دين
الغرب" ،قلت له :الدميقراطية هي دين الغرب
بالفعل ،ولكن ما به الغرب؟ الدولة الحديثة
الغربية تشتغل  24ساعة من أصل  24يف خدمة
ً
عمل
مواطنها ،تحافظ عىل صحته ،وتؤ ّمن له
كرميًا ،وطبابة ،وإذا مرض متنحه إجازة ،وإذا
رسح من عمله تعطيه معاشً ا ،وال يوجد أخو
ّ
أخته من جيش أو مخابرات أو رشطة يجرؤ عىل
أن يقول للمواطن الغريب "ما أحىل الكحل يف
عينيك" إذا مل يكن قد ارتكب جر ًما أو مخالفة
تستدعي ذلك.
أخريًا ،ال ننىس أن أكرب أعداء الدميقراطية هو
نظام األسد ،النظام الذي ال يحق لنا أن نصفه
بأنه ديكتاتوري ونسكت ،بل يجب أن نضيف أنه
نظام ديكتاتوري ننت ،وآسن ،ومتخلف ،وأهبل،
وال يجوز مقارنته بأحد يف العامل.

