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بعـد سـيطرة قـوات املعارضـة
السـورية يف آذار عـام 2013
عىل مدينـة الرقة شمال رشقي
سـوريا ،غادرهـا رئيـس فـرع
املخابـرات العامـة السـورية
( )335يف املدينـة" ،خالد .ح"،
را على األقـدام إىل
متج ًهـا سي ً
تركيا .
ويف نيسـان مـن العـام نفسـه،
سـافر "خالـد .ح" ،الـذي عمـل
يف املخابـرات السـورية مـن عام

 2009حتـى  ،2013إىل األردن،
حيث طلب من السـفارة الفرنسية
هنـاك الحصـول على تأشيرة،
ومتكـن مـن السـفر إىل فرنسـا
بطائرة.
أقـام يف فرنسـا ملـدة عـام،
وبعد اسـتجوابه األول ،اشـتبهت
سـلطات اللجوء هناك باحتاملية
ارتكابـه انتهـاكات ضـد حقوق
اإلنسـان خالل عمله يف سـوريا.
ووفقًـا للجدول الزمنـي ألحداث

هـروب "خالـد .ح" ،الـذي
نشره تحقيـق موقـع "كورير"
النمسـاوي الصحفـي ،ظهـر
"خالـد .ح" عـام  2015يف
النمسـا بعـد أن حصـل على
حـق اللجـوء فيهـا ،وعلى
جـواز السـفر التقليـدي ،وهـو
جـواز سـفر ميكـن أن يطلبـه
األشـخاص الذيـن حصلـوا عىل
حق اللجوء يف النمسـا ويسـمح
لهـم بالسـفر دول ًيـا.
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أهداف سياسية أم إنسانية

ما وراء اهتمام النظام السوري المفاجئ بالالجئين في لبنان
الجئون سوريون يقفون على أنقاض مخيمهم المحترق في لبنان (األناضول)

عنب بلدي  -زينب مصري
على عكس أحـداث مر بها سـوريون يف
الخارج خالل السـنوات املاضيـة مل يعلّق
عليها النظام السـوري ،ظهـر الفتًا خالل
األشـهر القليلـة املاضيـة تدخلـه بثالثـة
حـوداث لالجئين سـوريني يف لبنان.
ويطـرح ذلـك تسـاؤالت حـول هـدف
النظـام مـن هـذه التدخلات ،خاصـة
أنهـا تـأيت قُبيـل وبالتزامـن مـع مؤمتر
"عـودة الالجئني" الـذي نظمته روسـيا
يف دمشـق ،يف ترشيـن الثـاين ،2020
وقبـل أشـهر مـن االنتخابـات الرئاسـية
السـورية التـي تدعـو أطـراف ملشـاركة
السـوريني يف الخـارج بهـا.
إدانة وال إدانة
يف نيسـان  ،2020التزمـت حكومـة
النظـام السـوري الصمـت تجـاه حـرق
سـوري نفسـه بقضـاء زحلـة اللبنـاين،
بسـبب األوضـاع املاديـة واالقتصاديـة
التـي عـاىن منها منـذ قدومه مـع عائلته
الجئين إىل لبنـان.
كما غابـت ترصيحـات الحكومـة
وإداناتهـا لقـرار املجلس األعلى للدفاع،
التابـع لرئاسـة الجمهوريـة اللبنانية ،يف
متـوز  ،2019هـدم خيـم أسـمنتية يف
مخيمات عرسـال لالجئين السـوريني،
بحجـة مخالفتهـا القانـون وتشـكيلها
خطـ ًرا أمن ًيـا.
لكـن وكالـة األنبـاء السـورية الرسـمية
(سـانا) قالـت ،يف  31مـن كانـون
األول  ،2020إن السـفارة السـورية يف
لبنـان قدمـت مسـاعدات ماليـة لالجئني
السـوريني املترضريـن من حريـق مخيم
"بحنين" بقضـاء املنيـة شمايل لبنان.
وأشـعل شـبان لبنانيـون النـار يف
مخيـم لالجئين السـوريني ،يف  27مـن
كانـون األول  ،2020مـا أدى إىل إحراقه
بالكامـل ،على خلفيـة شـجار حصـل
بني شـخص مـن عائلـة لبنانيـة وبعض
العمال السـوريني يف املخيـم.
ونقلـت الوكالـة عـن القنصـل السـوري
يف لبنـان ،عدنـان طرابلسي ،قولـه ،إن
“أبـواب السـفارة مفتوحـة للمترضريـن

وهـم مـن املرحـب بهـم يف أي وقـت”،
وإن قضيـة الالجئين ت ُتابـع مـع جميـع
املعنيين وال سـيام األمن العـام اللبناين.
تقديـم املسـاعدات املاليـة جاء بعـد إدانة
مصـدر رسـمي يف وزارة الخارجيـة
واملغرتبين السـورية الحريـق الـذي
تعـرض لـه املخيـم ،وطلبـه مـن القضاء
اللبنـاين واألجهـزة اللبنانيـة تحمـل
املسـؤولية تجـاه الحـادث ،وتأمين
الحاميـة للسـوريني يف لبنـان ،ودعـوة
الالجئين للعـودة إىل سـوريا.
كما جـاء بعـد اسـتنكار "حـزب اللـه"
اللبنـاين ،حليـف النظـام السـوري ،يف
بيان لـه ،حادث إحـراق املخيـم ،واعتبار
مـا حصـل "جرميـة بحـق مواطنين
سـوريني أبريـاء".
تعليـق النظـام السـوري على الحـادث
األخير الـذي تعـرض لـه سـوريون يف
لبنان ،ودعوتـه لهم للعـودة إىل بالدهم،
مل يكـن األول خلال األشـهر املاضية ،إذ
قدمت وزارة الخارجية السـورية تعازيها
لعائلـة مواطـن لبنـاين يف بلـدة برشي
اللبنانيـة قُتـل على يـد شـاب سـوري
بالبلـدة ،يف ترشيـن الثـاين  ،2020مـا
أجبر نحـو  270عائلـة سـورية على
مغـادة البلدة خوفًـا من أعمال انتقامية
تجا ههم .
ودعت الـوزارة القضـاء اللبناين املختص
إىل متابعة القضيـة والحد من التحريض
ضـد السـوريني ،وطالبـت السـلطات
اللبنانية مبنع اسـتغالل الحادثة لإلسـاءة
لالجئين وحاميتهم.
كما تابعت السـفارة السـورية يف لبنان
حـادث اغتصـاب جامعي لطفل سـوري
مـن أم لبنانيـة ،عمره  13عا ًمـا ،يف بلدة
سـحمر البقاعيـة بلبنـان ،التـي كشـفت
عنهـا السـلطات اللبنانيـة يف متـوز
.2020
واعتبر السـفري السـوري ،علي عبـد
الكريـم ،حينهـا ،أن قضيـة اغتصـاب
الطفـل “ ُمثـارة ملـآرب” ،وأنهـا “بشـعة
ومسـتفزة ملشـاعر كل السـوريني
واملتابعين" ،والسـفارة تابعتهـا عبر
را إىل أن القضـاء اللبنـاين
محـامٍ  ،مشي ً
كان متعاونًـا واعتقل بعض األشـخاص.

استمالة الالجئين باالتكاء على روسيا
ُعقد مؤمتـر "الالجئني" يف دمشـق ُعقد
مؤمتـر "الالجئين" يف دمشـق بدعـوة
ورعايـة روسـية على مـدار يومين يف
ترشيـن الثـاين  ،2020وغابـت عنـه
دول مسـتقبلة لالجئين باسـتثناء لبنان
والعـراق ،إىل جانب غياب الـدول الفاعلة
بامللف السـوري.
وأكـد النظام السـوري من خلال املؤمتر
مواصلة الجهـود لتأمني عـودة الالجئني
وتوفري "ظروف معيشـية كرميـة" لهم،
األمـر الذي كانـت روسـيا وضعته ضمن
مقرتحات املؤمتـر التي قدمتهـا للواليات
املتحـدة يف  ،2018حـول تنظيـم العمل
لعـودة الالجئين السـوريني ،وتشـكيل
مجموعـة مشتركة لتمويل إعـادة إعامر
البنيـة التحتية السـورية.
وتزامـن انعقـاد املؤمتـر مـع الحديـث
عـن االنتخابـات الرئاسـية املقبلـة يف
سـوريا ،والتحضيرات لهـا ،والتي يجب
أن تجـرى وفقًـا لقانـون االنتخابات بني
 16مـن نيسـان و 16مـن أيـار املقبلني.
روسـيا وصفـت مؤمتـر "الالجئين"
بـ"الناجـح" ،لكـن املؤمتـر باء بالفشـل
كما كان متوق ًعـا ،بحسـب املحلـل
السـيايس أحمـد مظهر سـعدو ،إذ ال أحد
يف املجتمـع الـدويل ،وخاصـة اإلدارة
األمريكيـة واالتحـاد األورويب ،ميكـن أن
يقتنـع بـأي دور جـدّي إلعـادة اإلعمار
وعـودة الالجئين يف ظل وجـود النظام
السـوري ،الـذي ال يـزال يتهـرب من أي
مفاوضـات جديـة تُفضي إىل انتقـال
سـيايس ،كما جـاء يف قـرارات األمـم
املتحـدة.
مؤمتر "الالجئين" ُعقد وسـط مقاطعة
غربيـة ،خاصـة مـن أمريـكا واالتحـاد
األورويب ،وقـال االتحـاد يف بيـان لـه،
إن املؤمتـر سـابق ألوانـه ،مركـ ًزا عىل أن
األولويـة يف الوقـت الحارض هـي اتخاذ
إجـراءات حقيقيـة لتهيئـة الظـروف
املالمئـة لعـودة آمنـة وطوعيـة وكرمية
ومسـتدامة لالجئين والنازحين داخل ًيـا
إىل مناطقهـم األصليـة.
وذكـر االتحـاد أنـه يف حين أن قـرار

العـودة يجب أن يكون دامئًا قـرا ًرا فرديًا،
ال تصلح الظروف يف سـوريا ،يف الوقت
الحـايل ،لتشـجيع العـودة الطوعية عىل
نطـاق واسـع ،يف ظـروف آمنـة وكرامة
تتماىش مـع القانـون الدويل.
وأضـاف أن عمليـات العـودة املحدودة
التـي حدثـت ،توضـح العديـد مـن
العقبـات والتهديـدات التـي ال تـزال
تواجـه عـودة النازحين والالجئين،
وال سـيام التجنيـد اإلجبـاري،
واالحتجـاز العشـوايئ واالختفـاء
القسري والتعذيـب والعنف الجسـدي
والجنسي ،والتمييـز يف الحصول عىل
السـكن واألرض واملمتلـكات ،باإلضافة
إىل ضعـف الخدمات األساسـية أو عدم
وجودهـا.
وقـال املحلـل السـيايس أحمـد مظهـر
سـعدو لعنـب بلـدي ،إن النظـام
السـوري اتـكأ على الدعـم الـرويس
ظ ًنـا منـه أن ذلـك ينجيـه مـن نتائـج
قانـون "قيصر" ،وهـو مسـتمر يف
اعتقـال الالجئين السـوريني العائديـن
مـن لبنـان أحيانًـا ،ومن األردن بشـكل
أ قل .
لكـن املوافقة الروسـية والدعـم الرويس
إلعـادة تأهيـل النظـام ورأسـه يف
األشـهر املقبلة مـع االسـتحقاق الرئايس
املفترض ،تدفـع النظـام إىل امليض بكل
ما يسـتطيع ملحاولـة بناء بعـض أوارص
الثقة مـع الالجئني السـوريني يف لبنان،
ضمـن الهيمنـة املوجودة هنـاك ألنصاره
وحلفائـه مـن "حـزب اللـه" و"التيـار
ا لحر " .
ومـن ثـم فإنـه ميكـن القول ،بحسـب
سـعدو ،إن إعلان النظـام عـن
التعاطـف مـع مـا جـرى لالجئين
السـوريني يف الشمال اللبنـاين
بعـد حـرق املخيـم قـد يـأيت يف هـذا
السـياق ،وضمـن منعرجاتـه وكذلـك
"أالعيـب" النظـام السـوري لكسـب
وصـول إىل االنتخابات
ً
بعـض النـاس،
التي صـارت أمـ ًرا واق ًعـا مـع املوافقة
الروسـية والصمـت الـدويل عـن كل
جرامئـه.

لكـن الشـعب السـوري ،والالجئين منه
على وجـه الخصـوص ،يدركـون أنـه ال
ميكن الوثوق بالنظام السـوري ،بحسـب
رأي سـعدو ،وأن االنتخابـات الرئاسـية
املقبلـة سـتكون بالضرورة وحسـب
املؤرشات نسـخة مكـررة عن سـابقاتها.
ويـرى املحلـل السـيايس أن السـعي
السـتاملة الالجئين لـن تـؤيت أكلهـا
مطلقًـا ،وكل محـاوالت النظـام لـن تجد
لهـا أي مكان فعلي يف الواقع الشـعبي
السـوري.
كما يـرى أن اإلعلام السـوري
"الـكاذب" ،بحسـب وصفـه ،لـن
يسـتطيع عبر ترصيحـات الخارجيـة
السـورية والرتويـج لها ،تغيير أي رأي
عـام سـوري بعـد "املقتلـة" الكبيرة،
وقرابـة مليـون قتيـل ،وأكرث مـن 500
ألـف معتقـل ،وخاصـة أن االعتقـال
مـا زال مسـتم ًرا حتـى اليـوم ،وهـو ما
تشـهده حواجـز النظـام السـوري حتى
اللحظـة.
وعـاد أكرث مـن ألـف الجئ إىل سـوريا،
يف  26مـن كانـون األول  ،2020ضمـن
الخطـة املشتركة مـع النظـام السـوري
إلعـادة الالجئني ،بحسـب مـا أعلنت عنه
املديريـة العامـة لألمـن العـام اللبناين.
وتحدثـت “الوكالـة الوطنيـة لإلعلام"
اللبنانية عـن عودة  1131الجئًا سـوريًا،
قالـت إن األمـن العـام اللبنـاين أ ّمـن
لهـم “العـودة الطوعيـة” عبر مراكـز
"املصنـع" و"القـاع" و"العبوديـة"
الحدوديـة بين البلديـن ،بالتنسـيق
مـع املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة
لشـؤون الالجئين ( ،)UNHCRوعبر
حافلات أ ّمنهـا النظـام السـوري لنقـل
الالجئين مـن نقـاط تجمع محـددة يف
بيروت واملصنـع وطرابلـس والعبوديـة
والنبطيـة وبـرج حمـود وحاصبيـا
وصيـدا والقـاع.
لكـن هـذه األرقـام ال تعبر عـن حجـم
الدعايـة لعـودة الالجئني ،إذ متثل نسـبة
قليلة مـن الالجئين الذين يصـل عددهم
إىل مـا ال يقل عـن مليون الجئ سـوري،
بحسـب أرقام مفوضية الالجئين التابعة
لألمـم املتحدة.
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عملياته ال تستثني ً
أحدا..

جميع األطراف تستخدم تنظيم "الدولة" في البادية..
لكنها ال تحاربه
جندي سوري يحرس الطريق الرئيسي في وسط محافظة حمص بعد استعادته من تنظيم الدولة اإلسالمية في ) AFP( 2018

ّ
هكذا تحول
التنظيم إلى لغز

باحث وكاتب سياسي  -ماجد علوش

عنب بلدي  -نور الدين رمضان
ضبـاط وأفـراد ،قـادة وعنـارص،
قـوات سـورية وروسـية وإيرانيـة،
ال تسـتثني هجمات تنظيـم "الدولة
اإلسلامية" يف الباديـة السـورية
أحـدًا ،بينام "يتجاهل" الجميع شـن
عمليات عسـكرية تحد مـن تحركاته
أو تقضي على آخـر معاقلـه يف
املنطقة املكشـوفة للطيران الحريب،
التـي تصعـب فيهـا املواجهـات عىل
األرض ،ألن التنظيـم اكتسـب خبرة
جغرافيـة فيهـا ،ويعتمـد بهجامتـه
على تكتيـكات خاصـة تص ّعـب
التعامـل معـه.
ويطـرح هـذا "التجاهل" تسـاؤالت
حـول األسـباب ،ومـا إذا كان ذلـك
ألهـداف استراتيجية لألطـراف
القويـة يف سـوريا ،التـي تتقـاذف
االتهامـات فيما بينها حيال نشـاط
التنظيـم ،أم أن جميع هـذه األطراف
ال تريـد خـوض معركـة على
الجغرافيـا املعقـدة التـي قـد تكون
الحـرب فيهـا ضـد تنظيـم مـن هذا
النـوع خـارسة.
عمليات مكثفة
خلال األشـهر القليلـة املاضيـة،
كثّـف التنظيم مـن عملياتـه انطالقًا
مـن الباديـة السـورية ،وآخـر هـذه
العمليـات هجومـه بعبـوات ناسـفة
على حافلـة تقـل عنارص مـن قوات
النظـام السـوري على طريـق دير
الـزور -تدمـر ،قتـل فيـه نحـو 40
صرا ،بحسـب التنظيـم.
عن ً
وهـذا الكمين هـو الثـاين الـذي
يتبنـاه التنظيـم ضـد حافلـة تنقـل
عنـارص مـن “الفرقـة الرابعـة” يف
جـرح
األسـبوع املـايض ،إذ قُتـل و ُ
عشرة عنـارص مـن قـوات "الفرقة

الرابعـة" أيضً ـا يف ريف ديـر الزور
الغـريب ،يف  27مـن كانـون األول
.2020
تأيت العمليـة ضمن نحـو  50عملية
تبناهـا التنظيـم خالل كانـون األول
 2020يف سـوريا ،معظمهـا ضـد
قـوات النظـام ،و"قـوات سـوريا
الدميقراطيـة" (قسـد) ،وشـملت
قياديين وضباطًـا ،بحسـب مـا
رصدتـه عنـب بلـدي مـن إعالنـات
التنظيـم عـن تبنـي عمليـات يف
املنطقـة.
نث هجمات التنظيـم
كما مل تسـت ِ
الـروس ،إذ قُتل جنرال رويس برتبة
لـواء وأُصيـب عسـكريون آخـرون
بانفجـار ،يف آب  ،2020بريـف دير
الـزور الرشقي.
جميعهـا
وتتشـابه العمليـات
بطـرق االسـتهداف ،وتـم معظمهـا
بتفجير عبـوات ناسـفة أو خطـف
ثـم تصفيـة أو عمليـات خاطفـة
مبهاجمـة حواجـز والعـودة إىل
أماكـن التمركـز برسعـة ،كام حصل
خلال أيلول وترشيـن األول ،2020
عندمـا هاجـم التنظيـم مـن البادية
حواجـز لقوات النظام السـوري يف
ريـف الرقـة ،مـا أسـفر عـن مقتل
العشرات.
حـظ مـن هجمات تنظيـم
ويال َ
“الدولـة” األخيرة متـدده إىل عمق
مناطق سـيطرة “قسـد” يف شمال
رشقي سـوريا ،واسـتهدافه قياديني
يف “قسـد” وقوات النظـام ،إذ تبنى
عـدة عمليـات يف ريـف ديـر الزور
الشمايل ،بعـد أن كانـت عملياتـه
ترتكـز يف ريـف املحافظـة الرشقي
املتصـل بالباديـة السـورية.
واسـتغل التنظيـم انتشـار جائحـة
فيروس “كورونـا املسـتجد”
(كوفيـد )19 -لتكثيـف هجامتـه

على عـدة جبهـات ،وإعـادة ترتيب
صفوفـه ،بحسـب دراسـة بحثيـة
أصدرهـا مركز “عمران للدراسـات”،
وينظـر التنظيـم إىل آثـار الفريوس
كظـروف مالمئـة التخـاذ تكتيـكات
أمنيـة تتناسـب مـع مصالحـه.
لماذا ال ُتشن عمليات عسكرية
ضد التنظيم؟
املحلـل السـيايس السـوري
املتخصص بالشـأن الـرويس محمود
الحمـزة ،أرجـع يف حديـث إىل عنب
بلـدي عـدم شـن روسـيا وقـوات
النظـام عمليـات عسـكرية واسـعة
ضـد التنظيم إىل عـدم قدرتهام عىل
محاربتـه يف الباديـة التـي يتمتـع
بخبرة قتاليـة فيهـا ،مسـتبعدًا أن
يكـون هنـاك هـدف استراتيجي
رويس مـن هـذا التجاهـل.
بينام يـرى املحلـل العسـكري اللواء
محمـود علي ،يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،أن األطـراف الدوليـة لـن
تسـمح للنظام السوري بشـن عملية
عسـكرية واسـعة ضـد التنظيـم إذا
أراد ،ألن ذلـك ال يتفـق مـع األهداف
االستراتيجية لتلـك الـدول.
تكتيك ألصعب أنواع الحروب
من جانبـه ،قـال املحلل العسـكري
العقيـد فايز األسـمر ،لعنـب بلدي،
إن التنظيـم بعـد خسـارته رشق
الفـرات وخروجـه منهـا ،انتقـل
إىل العمـل السري أو الخاليـا
العنقوديـة النامئـة ،وتك ّيـف
مبجموعـات صغيرة مـع أعمال
االسـتنزاف والكـر والفـر ،وحـرب
العصابـات والكامئـن واإلغـارات
الخاطفـة ،وأعمال التلغيـم
واالغتيـاالت ضـد خصومـه يف
الباديـة أو يف الجزيـرة السـورية،

التـي أصبحـت عمليات شـبه يومية
تـؤرق أعـداءه وتكلفهـم خسـائر
فادحـة بـاألرواح واملعـدات كما
يف "كمين الباديـة" على طريـق
تدمـر -ديـر الـزور.
تكتيك ًيـا ،يـرى العقيـد فايـز
األسـمر أن قـوات النظـام السـوري
وروسـيا يف الباديـة ،و"قسـد" يف
الجزيـرة ،مدعومـة بالتحالـف مـن
جهـة أخـرى ،تخـوض أحـد أصعب
أنـواع الحـروب ،ألن التنظيـم غير
مـريئ وال ميلـك منطقـة جعرافيـة
محـددة ،فهـو مسـتعد لهـذا النوع
مـن الحـروب يف البادية السـورية،
التـي يعـرف مداخلهـا ومخارجهـا
وتضاريسـها وما تقدمـه له وأفضل
علم أن
الطـرق للتقرب من أهدافـهً ،
البادية متسـعة ،ويسـتخدم التنظيم
املغـارات والكهـوف واملالجـئ،
ويعـرف كيـف يخفـي وميـ ّوه فيها
آلياتـه وتحركاتـه وكيـف ينقـل
عنـارصه.
وبحسـب األسـمر ،فلا تنهـي
الرضبـات الجويـة التنظيـم بهـذه
عملا
ً
را إىل أن
السـهولة ،مشي ً
عسـكريًا ضـد التنظيـم يف البادية
يحتـاج إىل متشـيط دقيـق وقوات
بأعـداد كبيرة مدربـة ،وهـو مـا
ال متلكـه قـوات النظـام املنهكـة
عسـكر يًا .
متتـد الباديـة السـورية مـن ريفي
حماة وحمـص الرشقيين إىل
الحـدود العراقيـة ،ومـن ريفـي
دير الـزور والرقة شمايل سـوريا
إىل الحـدود األردنيـة -السـورية،
وتبلـغ مسـاحتها أكثر مـن 75
ألـف كيلومتر مربـع مـن مسـاحة
سـوريا البالغـة نحـو  185ألـف
كيلومتر مربـع ،مـا يجعلهـا بيئـة
مناسـبة النطالق هجمات التنظيم.

الحديـث عـن تنظيـم "الدولة" أقرب إلى
التنجيـم منـه إلى القـراءة الموضوعية
المسـتندة إلـى وثائق ووقائـع ،وتفكيك
لوحة سـريالية أسـهل مـن الخوض في
الوضـع السـوري ،وفي ضوء ذلـك يصبح
الحديـث مجـرد محاولة لتفكيك طالسـم،
لكـن فـي العمـوم التنظيم عريـق ،على األقل
تمتـد جـذوره إلـى نهايات سـبعينيات القرن
الماضـي عندما أسـس التحالـف األمريكي-
السـعودي -الباكسـتاني مجموعات
"الجهادييـن المقاتليـن مـن أجـل الحرية"،
إلنهـاك االتحـاد السـوفييتي في أفغانسـتان،
وإحداث "صدى" شـعبي فـي العالم
اإلسلامي يواجـه الصدى الشـيوعي الزاحف
إلـى ذاك العالم.
وخلال ً 40
عامـا وأكثـر ،امتلـك التنظيم كل
خبـرات حـرب العصابـات ،وزاد من قدرته
عقائديتـه وجبـال الذهـب التـي تأتيه من كل
حـدب وصـوب ،فهو أمـل العديد من الدول
اإلقليميـة العقائديـة إلحـداث اختراقات
تفتيتيـة فـي المجتمعـات ذات األغلبيـة
المسـلمة خاصـة العربيـة ،بهـدف تدميرها ً
أول
ثـم السـيطرة عليها.
خـارج قضيـة التنظيـم ،الـكل اقتنع في
ظـل السياسـة األمريكيـة القائمة على
قاعـدة "دع الجميـع يتصارعون في سـوريا
وينهكـون بعضهـم فالجميـع سـيئون" ،أصبح
هـدف القـوى المتدخلة في الوضع السـوري
تحسـين نصيبهـا مـن الكعكة السـورية
وليس مسـاعدة الشـعب السـوري على
تجـاوز الكارثـة ،وبالتالـي فدمج بنيـة التنظيم
الفكريـة بأحلام وأوهام القـوى المتدخلة
تقودنـا ربما إلـى فهم الوضع.
التنظيـم يمتلـك بنيـة تنظيميـة قـادرة على
االسـتمرار بسـبب مرونتهـا ،ومصادر "رزق"
تسـاعده علـى تجديـد شـبابه ،لكنه ،في
سـوريا ،يقاتل في أرض سـهلية مكشـوفة ال
ً
مسـرحا لحـرب العصابات التـي تتطلب
تصلـح
بيئـة جغرافيـة وبشـرية ذات مواصفـات غير
متوفـرة ،وهـذا يثير األسـئلة والشـكوك ً
معا.
افتقـاد التنظيـم إلى المشـروع السياسـي
الواضـح يجعله أداة سـهلة االسـتخدام من
الجميـع وضـد الجميع ،واضمحالله خسـارة
للجميـع ،وبالتالـي ،التنظيـم لغـز ً
فعل،
فالجميـع يعاديـه ويسـتخدمه ،ليس بسـبب
ارتباطاتـه أو عمالتـه كمـا ُيروج ،بل بسـبب
غيـاب خارطـة طريق واعية لديـه تحقق
ً
ً
عقالنيـا ،فهـو يقاتل مـن أجل بناء
هدفـا
سـلطة مسـتجلبة مـن خارج التاريـخ ،تبطش
بالبشـر والحجـر والشـجر وتعـادي الجميع،
لذلـك يسـهل علـى الجميـع تطبيـق الحيلة التي
يطبقونهـا علـى األطفـال" :انظر إلـى الحمامة
فـوق" ليخفـوا عنهم مـا يريدون إخفاءه.
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تقارير المراسلين

عنب بلدي  -السنة العاشرة  -العدد  - 463األحد  03كانون الثاني /يناير

2021

أصبحنا بال عمل..

األسمنت يرتفع في حلب وحركة البناء والترميم تتراجع

بسطة لبيع الجوارب يظهر خلفها مبنى مدمر في شارع سيف الدولة في مدينة حلب  -آذار ( 2020سبوتنيك)

عنب بلدي  -حلب
توقفـت حركة بيـع مواد البنـاء يف حلب
بعد ارتفاع أسـعار األسـمنت يف السـوق
السـوداء ،مـا تسـبب بتوقـف أغلـب
ورشـات البنـاء عـن العمـل يف أحيـاء
املدينـة.
امتنـاع أصحـاب محـال بيع مـواد البناء
عـن البيـع كان خشـية رفـع السـعر من
جديـد ،ما يعنـي تكبدهم خسـائر كبرية،
إذ وصلت أسـعار األسـمنت ،حسـب قرار
مـن وزارة التجـارة الداخليـة وحاميـة
املسـتهلك صدر يف  19مـن كانون األول
املـايض ،إىل  125.5ألـف ليرة سـورية
(نحـو  43دوال ًرا) للطـن مـن أسـمنت
"البورتالنـدي" عيـار .32.5
أمـا "البورتالنـدي" عيـار  42.5فوصل
إىل  151.6ألـف ،و"البـوزالين" 114.3
ألـف ،وأسـمنت "آبـار النفـط" 167.7
ألـف لرية ،و"مقـاوم الكربيتات" 161.5
ألـف ليرة ،بينما وصـل سـعر طـن
الحديـد إىل  2.25مليـون لرية سـورية.
وترافـق ذاك االرتفـاع مع حلـول الذكرى
الرابعـة السـتعادة النظـام السـوري
السـيطرة على مدينـة حلـب ،وتصاعـد
الدعايـة الحكوميـة إلنجـازات "إعـادة
اإلعمار" يف األحيـاء التي شـهدت أعىل
نسـب الدمـار جـراء القصـف خلال
سـنوات الحـرب.
العاملون في ورشات البناء ..مصدر
رزق متوقف
أدى توقـف ورشـات البنـاء إىل قطـع
مصـدر دخـل العائلات التـي تعيـش
منهـا ،بعـد أن كان نشـاط حركـة

الرتميـم يوفـر أبـرز فـرص العمـل.
وقـال معلـم بنـاء يدعـى عيسى لعنـب
بلـدي ،إن قـرار رفـع سـعر األسـمنت
أوقـف الورشـات عـن العمـل ،بعـد أن
وصـل سـعر الطـن الواحـد إىل أكثر
مـن  290ألف ليرة سـورية (نحو 100
دوالر) لـدى تجـار مـواد البنـاء.
وأضاف عيسى أن من كان ينـوي ترميم
منزلـه "تراجـع عـن ذلـك" ،ألن سـعر
الكيـس يتجـاوز  24ألـف لرية سـورية،
ووصـل سـعر "البلوكـة" إىل  600لرية،
وكيـس "النحاتـة" تجـاوز األلـف لرية.
"بعـد هـذا الغلاء أصبحنـا بلا عمل"،
را إىل أن فصل الشـتاء
قـال عيىس ،مشي ً
يبطـئ العمـل بالبنـاء بسـبب هطـول
األمطـار ،إال أن حركة البنـاء والرتميم يف
حلب كانـت "جيـدة" بتقديره" ،ونسـبة
كبيرة من عمال البناء يعتاشـون منها".
ويبحـث حسـن ،عامـل بنـاء ،عـن عمل
جديـد بعـد توقـف عملـه ،حسـبام قال
لعنـب بلـدي" ،ترميـم األبنيـة السـكنية
كان عملي األسـايس خلال السـنوات
الثلاث ،ولكـن مصلحتـي ترتاجـع يو ًما
بعد يوم بسـبب ارتفاع أسـعار األسـمنت
والبلـوك والنحاتـة والحديـد".
تنوعـت أعمال البنـاء والرتميـم التـي
كان حسـن ميتهنهـا ،فمن إعمار الغرف
املنهـارة ،إىل ترميـم رشفـات املنازل ،إىل
إعـادة بنـاء كاملـة للمنـازل ،ولكـن بعد
رفـع األسـعار ،توقف حسـن عـن العمل
بشـكل نهـايئ" ،مل يعـد باسـتطاعة
أصحـاب املنـازل ترميمهـا".
ويف بعـض أحيـاء املدينة يتحكـم بائعو
مـواد البنـاء بأسـعارها ،إذ بلـغ سـعر
كيـس األسـمنت يف حـي الجزمـايت 26

ألـف ليرة ،و"البلوكـة" الواحـدة وصل
سـعرها إىل  750ليرة.
ويعتمـد العاملـون يف ورشـات البنـاء
على األجـرة اليوميـة ،وتبلـغ عشرة
آالف ليرة سـورية ( 3.3دوالر) للعامـل
العـادي ،حسـبام قال حسـن ،وبالنسـبة
ملعلـم البنـاء تبلـغ األجـرة اليوميـة
الضعـف ،أي  20ألفًـا.
توقعات بارتفاع سعر األسمنت مطلع
2021
يتوقـع أصحـاب محال بيـع مـواد البناء
ارتفـاع أسـعار األسـمنت مـرة أخـرى،
بسـبب أعمال البنـاء وترميـم األبنيـة
السـكنية ،إذ إن التوقـف "مؤقـت" ريثام
تثبـت األسـعار خلال هـذه الفترة،
حسـبام قال أحـد بائعي مـواد البناء يف
منطقـة كـرم القاطرجـي لعنـب بلـدي.
"مـن املتوقـع أن تعود األسـعار لالرتفاع
مرة أخرى خلال الشـهرين املقبلني ،ألن
أعامل البنـاء والرتميم تحتـاج إىل طقس
را إىل
صيفي" ،حسـبام قال البائع ،مشي ً
أن سـعر البيع يعتمد عىل السـعر األويل
لطـن األسـمنت ،الـذي يتضمـن رضائب
ورسـوم االسـترياد ،التـي ترفـع سـعر
طـن األسـمنت "البورتالنـدي" املعبأ إىل
 194.5ألـف لرية.
وعنـد البيـع يضيـف أصحـاب املحـال
أجـور النقـل والتحميـل والتفريـغ،
ويحـددون تسـعريتها "حسـب سـعر
السـوق السـوداء" ،وأمـا بالنسـبة
لتسـعرية وزارة التجـارة الداخليـة
وحاميـة املسـتهلك فهـي "مغايـرة ملـا
نقـوم بدفعـه" ،وأشـار البائـع إىل أن
االلتـزام بالتسـعرية الحكوميـة سـيزيد

مـن سـعر الشراء للبائعين "الضعف"،
"لذلـك نقـوم بالبيـع بسـعر مرتفـع
والشراء مـرة أخـرى باملبيـع".
دمار وإعادة إعمار
دُمـرت آالف املنـازل يف أحيـاء حلـب
إضافـة إىل املـدارس واملستشـفيات،
خصوصـا يف األحيـاء الرشقيـة للمدينة،
ً
جـراء قصـف النظـام وحلفائـه املنطقة
يف أثنـاء خضوعهـا لسـيطرة املعارضـة
املسـلحة.
وبحسـب تقييـم ملبـادرة "،"REACH
فـإن محافظـة حلب شـهدت أكرب نسـب
للدمـار يف سـوريا ،مـع مـا يزيـد عىل
 35.7ألـف مبنـى مدمـر.
عمـل السـكان الذيـن عـادوا إىل بعـض
أحيـاء حلـب الرشقيـة على ترميـم
منازلهـم يف أحيـاء مسـاكن هنانـو
والشـعار وطريـق البـاب وامليسر،
واكتفـى معظمهـم بالصيانـة الجزئيـة.
لكـن تراجـع القـدرة عىل الرتميـم أوقف
حركـة العـودة إىل مدينـة حلـب أيضً ـا،
إذ تفضـل العائلات العائـدة السـكن يف
منازلهـا وترميمهـا للتخلـص مـن دفـع
أجـور املنـازل ،وحتـى بالنسـبة ملـن مل
يغـادروا املدينة واسـتأجروا ضمن أحياء
حلـب الغريبـة ،كانـت العـودة مفضلـة
لديهـم قبـل رفع تسـعرية األسـمنت.
وباعتقـاد "أبـو نضـال" ،وهـو صاحب
ورشـة بنـاء ،فـإن ارتفـاع أسـعار مواد
البنـاء هـو العائـق الرئيـس أمـام عودة
النازحني ،وسيسـبب تراجـع أعامل البناء
وترميـم األبنيـة السـكنية يف املسـتقبل،
وقـال لعنـب بلـدي" ،لـن يكـون هنـاك
انخفـاض ألسـعار مـواد البنـاء ،وكلما

ارتفعـت تصبـح عمليات الرتميـم مكلفة،
خاصة أن السـكان الذين يريـدون ترميم
منازلهـم ليسـت لديهـم القـدرة على
هدمهـا وإعـادة إعامرهـا مـن جديد".
وأضـاف "أبـو نضال" أن سـكان األحياء
الرشقيـة اتجهـوا للعـودة إىل حلـب قبل
ارتفـاع األسـعار ،وأوضـح أن عمليـات
الرتميـم وإعادة إعمار املنـازل يف أحياء
السـكري والفـردوس والصالحني ،خالل
الفترة املمتـدة بين أيلـول وترشيـن
الثـاين املاضيين ،كانت "منتعشـة".
بينما اكتفـت حكومـة النظـام برتميـم
وإعـادة تأهيل املنشـآت الحكومية التابعة
لهـا ،وترميـم بعـض املـدارس يف أحياء
الجزمـايت والفـردوس والصالحني ،دون
القيـام بعمليـات ترميم لألبنية السـكنية
واملنـازل املتضررة على الرغـم مـن
الوعـود التـي قطعتهـا للمدنيني.
وبحسـب مـا نرشتـه وكالـة األنبـاء
السـورية الرسمية (سـانا) ،خالل كانون
األول املـايض ،فـإن النظـام أعـاد تأهيل
 52مركـ ًزا صح ًيـا ومستشـفى ،و1620
مدرسـة ،مع اإلعلان عن تنفيـذ أكرث من
ألـف مشروع يف قطـاع اإلدارة املحلية.
كما تسـبب ارتفـاع أسـعار مـواد البناء
بارتفـاع أسـعار العقـارات ،حيـث
وصل سـعر املنـزل املكـ ّون مـن غرفتني
وملحقاتهما يف حـي سـليامن الحلبـي
إىل أكثر مـن  25مليـون لرية سـورية،
يف حين مل يكـن يتجاوز أربعـة ماليني
ليرة مطلع العـام املـايض ،بينام وصلت
أسـعار بعـض املنـازل يف أحيـاء حلـب
الغربيـة إىل أكثر من  300مليـون لرية،
ومل تكـن أسـعارها تتجـاوز  50مليـون
ليرة يف أحيـاء الفرقـان وصلاح الدين.
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رغم إعالنها من قبل "اإلدارة الذاتية"..

تسعيرة غير ثابتة للذرة في الرقة

مزارعون يفرغون الذرة لنقلها إلى المجفف في الرقة  -تشرين الثاني ( 2020وكالة هاوار)

الرقة  -حسام العمر
حاملاً محصوله مـن الـذرة يف مقطورة
جـراره ،اتجـه محمـد نحـو "املجفـف"،
الـذي يقـع يف األطـراف الشمالية ملدينة
الرقـة ،ليـورد مـا أنتجتـه له أرضـه بعد
موسـم كثرت فيـه التكاليف.
محمـد العلي ،املـزارع البالغ مـن العمر
 50عا ًمـا مـن قريـة حزميـة يف ريـف
الرقـة الشمايل ،تحمـل تكاليـف رشاء
البـذار والسماد وأجـرة اليـد العاملة يف
أرضـه ،وحصـل على محصـول "جيد"
هـذا العـام ،ويـرى أن تفعيـل "مجفـف
الـذرة" هو أمـر جيد للفالحين ،ويخفف

أعبـاء التجفيـف عليهـم ،ويبعدهـم
"بعـض الشيء" عـن احتـكار التجـار
واسـتغاللهم.
تسعيرة تعتمد على الجفاف
حـددت "اإلدارة الذاتيـة" تسـعرية 425
ليرة سـورية للكيلوغـرام الواحـد لشراء
الـذرة ،لكنهـا أعطـت املجـال الختلاف
السـعر تب ًعا لنقـاء الذرة ولنسـبة الرطوبة
التـي قـد تصـل أحيانًـا إىل ،35%
لينخفض السـعر تب ًعا الرتفاعها ،بحسـب
مـا قالـه أحـد اإلداريين يف "املجفـف"،
تحفـظ على ذكـر اسـمه لعـدم امتالكـه
ترصي ًحـا بالحديـث إىل عنـب بلـدي.

عبـد الرحمـن العلـو ( 40عا ًمـا) ،الفالح
الـذي يـزرع الـذرة يف ريـف الرقـة
الغـريب ،تحـدث إىل عنـب بلـدي عـن
قائلا ،إن تكلفـة زراعـة
ً
هـذه الزراعـة
الدونـم الواحـد وصلـت إىل  170ألـف
ليرة سـورية خلال املوسـم الحـايل،
تتضمـن البذار والسماد وتكلفة سـقاية
املحصـول ،بينما تـراوح إنتـاج الدونـم
بين  600و 900كيلوغـرام.
وعـن طـرق توريـد املحصـول قـال عبـد
الرحمـن ،إنه يتـم توريده إمـا للتجار وإما
"ملجفـف الـذرة" التابع لـ"لجنـة الزراعة
والـري مبجلس الرقـة املـدين" ،ويرى أن
التسـعرية "املتقلبـة" ،التـي تنتهـي عنـد

 425وتتأثـر بجـودة املحصـول ،تثقـل
كاهـل الفالحين ،على حـد تعبريه.
و"مجفـف الـذرة" هـو أحد مسـتودعات
املحاصيـل يف الرقـة ،ويحـوي خطًـا آل ًيا
للتجفيـف ،وكان متوقفًـا عـن العمل مدة
سـبع سـنوات خالل الحـرب ،قبـل إعادة
تأهيلـه لتسـلّم املحصـول مـن الفالحين
وتخزينـه أو توريـده ملعامـل زيـت
الـذرة املوجـودة يف كل مـن الحسـكة
والقامشلي.
ويخضـع سـعر تسـلّم "املجفـف"
للمحصـول مـن املزارعين لنظـام تقييم
الدرجـات املرتبـط بجـودة املحصـول،
بينما يصر التجار على تسـلّمه مجففًا
وبسـعر  400ليرة للكيلوغـرام الواحـد.
يفحـص العاملـون يف "املجفـف"
الـذرة املسـلمة مـن قبـل الفلاح لتحديد
درجتهـا ،ليتـم الحقًـا تحديد السـعر من
قبل رشكـة "التطويـر الزراعـي" التابعة
لـ"مجلـس الرقـة املـدين" ،والتي تسـلم
الفالحين قيمـة محاصيلهـم.
وبـرأي اإلداري فـإن "املجفـف" ،الـذي
يتسـلّم  650ط ًنـا يوم ًيـا ،هـ ّون على
الفالحين تجفيـف محصولهـم ،بعـد أن
كانـوا يلجـؤون لنشره على الطرقـات
ويف السـاحات العامـة لتجفيفـه بشـكل
بـدايئ على أشـعة الشـمس.
"استغالل" لبطء التسليم
اشـتىك عبـد الرحمـن مـن تقلـب سـعر
الـذرة" ،لـدي الكثير مـن أقربـايئ
الفالحين ،والجميـع أكـدوا يل تبايـن
األسـعار عنـد تسـليم محصولهـم
للمجفـف ،إذ وصـل السـعر أحيانًـا إىل
 350ليرة "بحجـة الرطوبـة أو النقاء".
وأضـاف املـزارع أن التجـار يف الرقـة ال
يلتزمـون بسـعر "اإلدارة" ،لكـن يضطر
بعـض الفالحين للتعامـل معهـم بـدل
التعامـل مع "املجفـف" ،لالسـتفادة من

رسعـة التسـليم وتسـلّم قيمـة املحصول
بالوقـت ذاته.
تسـتغرق فواتير "املجفـف" شـه ًرا يف
بعـض األحيـان ،ويـرى عبـد الرحمن أن
التجـار يسـتغلون بـطء تسـلّم املحصول
"للتالعـب بالسـعر" ،مـع رفضهـم رشاء
الـذرة إال وهـي جافة.
ويكـون توريـد املحصـول مـن قبـل
املزارعين لـ"املجفـف" عـن طريـق
توزيـع "بطاقـة املنشـأ" التـي تحـدد
موعـد تسـلّم الـذرة ،ويكـون ذلـك
بالتنسـيق مـع الوحـدات "اإلرشـادية
الزراعيـة" املنتشرة يف أريـاف الرقـة،
حسـبام قـال اإلداري ،مؤكـدًا البـطء
بعمليـة التسـلّم "بسـبب عـدم التـزام
الفالحين بالوقـت املحـدد".
رصـدت عنـب بلـدي آراء بعـض تجـار
املحاصيـل الزراعيـة يف سـوق "املاكف"
باألطـراف الشمالية للرقـة ،الذيـن
نفـوا أن يكـون تحديـد السـعر وطلـب
التجفيـف "اسـتغاللً " للفالحين ،وأكـد
التاجـر رجـب هنـداوي ( 50عا ًمـا) أن
تلـك الشروط "تتناسـب مـع االنخفاض
املتزايـد يف قيمـة الليرة السـورية".
ويحتل محصـول الذرة املرتبـة الثالثة يف
أهـم املحاصيـل الزراعيـة بالرقـة بعد كل
مـن القمح والقطـن ،ويسـتخدم كأعالف
للدواجـن ،إضافـة إىل اسـتخدامه يف
املعجنـات وأنواع مـن الخبـز ،وينتج منه
الزيـت النبايت.
والـذرة مـن املحاصيل القصرية املوسـم،
التي تنتشر زراعتها بشـكل ملحوظ يف
األرايض املرويـة ،وترتاوح مـدة زراعتها
بين ثالثـة وأربعـة أشـهر ،وتختلـف
نوعيتهـا مـع اختلاف نـوع الرتبـة
الزراعيـة ،وافتقـرت الرقة طـوال الفرتة
املاضيـة إلحصائيـات دقيقـة تتحـدث
عـن املسـاحات املزروعـة أو حتـى كمية
االنتاج.

مخيم "زيزون" في درعا..
عشر سنوات من فيضان الصرف الصحي
درعا  -حليم محمد
محـاول
ً
يحمـل متـام طفلـه الصغير
إبعـاده عـن األرض يك ال يلـوث ثيابـه
بالوحـل ،بعـد أن امتلأت شـوارع مخيم
"زيـزون" ،غـريب محافظـة درعـا،
مبيـاه الصرف الصحـي التـي تفيـض
مـن املنـازل املتالصقـة ومتأل الشـوارع،
مخلفـة روائحهـا الكريهـة مجـددًا.
مشـكلة امتـدت عشر سـنوات ،مل تقدم
لهـا العلاج ال املنظمات اإلنسـانية ،التي
عملـت يف أثنـاء سـيطرة املعارضـة عىل
املنطقـة الجنوبيـة ،وال املجالـس املحليـة
التابعـة لحكومـة النظام السـوري.
مخيم من عمر "النكسة"
أُنشـئ املخيـم ،الواقـع رشق بحيرة
"زيـزون" الطبيعيـة ،إليـواء النازحين
مـن الجـوالن السـوري ،بعـد "نكسـة"
عـام  ،1967التـي احتلـت إرسائيـل
ترا مرب ًعـا مـن
خاللهـا  1260كيلوم ً
مسـاحة الجـوالن ،مبـا فيهـا مدينـة
القنيطـرة ،مجبرة أكثر مـن  130ألـف
سـوري على النـزوح.
يتبـع املخيـم إداريًـا ملجلـس محافظـة
القنيطـرة ،مـع سـكان بلـدات الفـوار
وخربـة قيـس وعموريـا ومخيـم
"اليادودة" ومخيم "املزيريب" ومسـاكن

جلين ومخيـم "درعـا" ،على الرغم من
وجودهـم ضمن حـدود املناطـق اإلدارية
ملجلـس محافظـة درعـا ،وهو مـا ح ّد من
تقديـم الخدمـات للسـكان.
قال متـام لعنب بلـدي ،إن املخيـم يعاين
مـن ضعـف الخدمات ،بسـبب بعـده عن
مجلـس املحافظة ووقوعـه خارج نطاقه
الجغرايف ،حسـب معرفة السـكان.
وبـدأ املخيـم بعـدد صغير مـن البيوت،
وتوسـع مـع مـرور الزمـن وتكاثـر
سـكانه ،ضمن رقعـة أرض ال تتجاوز 50
دومنًـا ،يف بيـوت متالصقة غير مخدمة
بشـبكات رصف صحـي.
وأضـاف الرجـل األربعينـي أن الحلـول
التـي طُرحـت مـن البدايـة "مل تكـن
جذريـة" ،فالسـكان حفـروا حفـ ًرا
ووضعـوا فيهـا براميـل ثـم أغلقوهـا
بشـكل محكـم" ،وبعـد امتالئهـا فاضت
وخرجـت للشـوارع".
وعود بال تنفيذ
تطـل نافـذة منـزل متام على الشـارع،
ولكنهـا تبقى مغلقـة بإحـكام" ،الرائحة
منعتنـي من تهويـة غرفتـي ،ويف فصل
الصيـف تكرث الحشرات ويـزداد الوضع
سو ًء ا".
أمـل سـكان املخيـم أن تعـود الخدمـات
بعـد اسـتعادة النظام السـوري سـيطرته

على املنطقة ،يف متـوز من عـام ،2018
ولكـن بعـد مـرور مـا يزيـد على عامني
من "التسـوية" ،مل يقـدم مجلس محافظة
القنيطـرة أي خدمـات تذكـر للمخيم.
ومل تفلـح سـابقًا جهـود الناشـطني يف
املخيـم بدفع املنظمات اإلنسـانية لتنفيذ
مشروع للصرف الصحي ،حسـبام قال
إعالمـي سـابق لعنـب بلـدي ،طلـب عدم
الكشـف عـن اسـمه ألسـباب أمنية.
وتقـدم سـكان املخيـم باقتراح مشـاريع
الصرف ألغلبية املنظامت اإلنسـانية ،ورغم
الوعـود مل ينفـذ هـذا املشروع ،ومل يتـم
وضـع حـد ملعاناتهـم مـن خطـر التلوث.
ووصـف اإلعالمـي الوضـع الصحـي يف
املخيـم بـ"الخطري" ،والذي يزداد سـو ًءا
عا ًمـا بعـد عام.
"حلا مؤقتًـا" إليـواء
ً
كان بنـاء املخيـم
نازحـي الجوالن ،حسـبام يسترجع "أبو
محمـد" ،من سـكان قرية زيـزون ،الذي
قـال لعنـب بلـدي ،إن الدولـة اسـتأجرت
أرضـه من الفالحين ،وبنت مسـاكن هي
عبـارة عـن "خفـان" مسـقوف بألـواح
"أترنيـك" ،وخدّمتـه بوحـدات صحيـة،
دون وضـع أساسـات للبنـاء ،وال إقامـة
شـبكة للصرف الصحي.
توقـع السـكان "إقامة مؤقتـة" ،كام قال
متـام وهـو يجهـز ركـوة القهـوة على
السـخان ،بعـد عـودة التيـار الكهربايئ

الـذي طالـت عليـه سـاعات التقنني.
يحـاول بعـض السـكان تخفيـف املعاناة
مـن خالل شـفط حفـر الصرف الصحي
بصهاريـج ،إال أن التكلفـة العالية منعتهم
مـن تكـرار السـحب ،إذ وصلـت تكلفـة
شـفط حفـرة الصرف إىل  15ألـف لرية
سورية (خمسـة دوالرات) ،يف حني يعمل
أغلبيـة سـكان املخيـم بالزراعـة وتربيـة
املـوايش ،ويعانـون مـن غالء املعيشـة.
اليـوم تتزايـد مخاوف السـكان ،حسـبام
رصـدت عنـب بلـدي ،مـن املخاطـر

الصحية لفيضـان مياه الصرف الصحي
بعد انتشـار فيروس "كورونا املسـتجد"
(كوفيـد )19 -يف سـوريا ،الـذي قاربت
أعـداد املصابين بـه أن تصـل إىل 900
يف محافظـة درعـا ،مـع  40حالـة وفاة،
حسـب اإلحصائيـات الحكوميـة.
يرتـدي متـام كاممـة ،ويتخـذ إجـراءات
صحيـة لتجنـب اإلصابـة بالفيروس،
حـا" ،ارتـداء الكاممـة كان
ويقـول ماز ً
واج ًبـا علينـا قبـل انتشـار الجائحـة
لتفـادي الرائحـة الكريهـة".
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حصاد القمح في ريف حمص ( 2020 -سانا)

حمص  -عروة المنذر
على بـاب "الجمعيـة الفالحيـة" ،يف
مدينـة تلبيسـة شمايل حمـص بعرشة
كيلومترات ،يتجمـع الفالحـون كل
صبـاح ،مـا ال يقـل عـن  50مزار ًعـا
يقفـون لتسـلّم مخصصاتهـم مـن
األسـمدة أو املحروقـات التـي تقدمهـا
الحكومـة.
كميـات أقـل لألسـمدة املوزعـة يف عـام
 ،2020مـع نقـص يف أنواعهـا ،إال أن
ارتفـاع األسـعار وصعوبـة تأمين املواد
التـي تحتـاج إليهـا املحاصيـل ،ألـزم
الفالحين باالنتظـار والتجمـع للحصول
على مـا يسـتطيعون مـن الدعـم
الحكومـي.
يجلـس مزارع خمسـيني على الرصيف
املقابـل ملركـز التسـلّم مـع ثالثـة
مـن جريانـه ،ويقـول لعنـب بلـدي،
إن مسـؤويل الحكومـة يرصحـون
يوم ًيـا عـن دعـم الزراعـة واملزارعين،
"ويـويص الوزيـر بزراعـة الحدائـق،
وحين أىت موعـد التوزيـع بـدأ
التقنين" ،صمـت أبو مـروان (املزارع)
حـا" ،ميكـن للنـاس
قبـل أن يتابـع ماز ً
التكيـف مـع التقنين ،لكـن إن قننـا
األسـمدة واملبيـدات لـن تتكيـف
ا ملحا صيـل " .

دعم متناقص محصور بالقمح
بـدأت الجمعيات الزراعيـة التابعة التحاد
الفالحين بتوزيع األسـمدة مبعـدل ربع
الكميـة املوزعـة عـام  ،2019وحصرت
الدعـم باألسـمدة ملحصول القمـح فقط،
أمـا املـازوت الزراعـي املقدم للجـرارات
واآلليـات الزراعيـة فقلصـت كميتـه
مبعـدل الثلث.
قبـل عـام  ،2011كانـت الجمعيـات
الزراعيـة تقـدم البـذور املعقمـة مجانًـا
وتستردها عنـد الحصـاد" ،وتسـمح
للمزارعين باسـتجرار كميـة غير
محـدودة مـن األسـمدة ،أمـا يف الوقـت
الحـايل فيتم تقديـم البذور بسـعر 500
ليرة للكيلـو الوحـد ،يف حين تناقـص
دعم األسـمدة إىل أدىن مسـتوياته" ،كام
قـال أحمـد الخليل ،أحـد مزارعـي مدينة
الرستن.
جابـر ،مـزارع آخر مـن مدينة الرستن
قـال لعنـب بلـدي ،إنـه تسـلّم سـتة
كيلوغرامـات مـن سماد "يوريـا"،
"لـكل دونـم أكتتبـه لزراعـة القمـح"،
يف حين كانـت الكميـة املتسـلّمة عـام
 25 ،2019كيلوغرا ًمـا لـكل دونـم،
"الكميـة املوزعـة ال تسـد إال جـز ًءا
بسـيطًا مـن احتياجـات املحصـول،
فالدونـم الواحـد بحاجـة إىل  25كيلـو
مـن اليوريـا ،أمـا السـوبر فوسـفات

(الشرش) فلـم يتـم توزيعـه بشـكل
نهـايئ".
تناقـص الدعـم خالـف الترصيحـات
الحكوميـة التـي تزايـدت وعودهـا ،بعد
تجـدد أزمـات الغلاء وفقـدان الخبز يف
سـوريا خلال عـام .2020
رئيـس "اتحـاد الفالحين العـام" ،أحمد
إبراهيـم ،أكـد على "رضورة توفير
مسـتلزمات اإلنتاج الزراعـي يف األوقات
املناسـبة ،وتذليـل الصعوبـات التـي
تعترض الفالحين".
وخلال لقائـه باملكتـب التنفيـذي
لالتحـاد ،يف ترشيـن األول املـايض،
طالـب وزيـر الزراعـة ،حسـان قطنـا،
"االتحـاد العـام للفالحين" بالتعـاون
مـع وزارة الزراعـة مبـا يخـدم القطـاع
خصوصـا مبا يتعلـق بتوزيع
الزراعـي،
ً
املسـتلزمات الزراعيـة على الفالحين
وفقًـا للحاجـة الفعليـة.
بالنسـبة للمزارعين فـإن الوعـود
مل تحفزهـم على زراعـة املحاصيـل
"االستراتيجية" التـي تحتاج إىل نسـب
"عاليـة" مـن األسـمدة ،حسـبام قـال
جابـر ،الذي أشـار إىل أن العديـد اتجهوا
لزراعـة محاصيـل كاليانسـون وحبـة
الربكـة والكمـون ،فدونم اليانسـون مثالً
يحتاج مـن عشرة إىل  15كيلوغرا ًما من
"اليوريـا" فقـط.
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املـزارع طـه ،الـذي قـال إنـه تسـلّم يف
ترا ،بينام
ترشين الثـاين املايض  150لي ً
رتا
لي
60
تسـلّم يف كانـون األول املـايض
ً
فقـط ،وهـو مـا دفعـه لشراء املـازوت
بأسـعار مرتفعـة ،ورفـع أُجـور حراثـة
األرايض مـن أربعة آالف ليرة للدونم إىل
خمسـة آالف لرية.

السماد ..أسعار مضاعفة بجودة أقل
تحـدد "الجمعيـة الفالحيـة" سـعر
كيـس سماد "اليوريـا" ،الذي يـزن 50
كيلوغرا ًمـا ،بـ 18ألف لرية سـورية (أقل
مـن سـتة دوالرات) ،بينما يبلـغ سـعره
يف السـوق الحـرة  48ألـف ليرة (أكرث
من  16دوال ًرا) ،أما "السـوبر فوسـفات"
فيـوزع بسـعر تسـعة آالف ليرة ،ويباع
يف املراكـز الزراعيـة بــ 24ألفًا.
املهنـدس الزراعي عدنان اليوسـف ،الذي
ميلـك مركـ ًزا زراع ًيـا على أوتوستراد
حمـص -حامة ،أكـد أن األسـمدة املوزعة
يف "الجمعيـة الفالحيـة" "أفضـل"
مـن األسـمدة املباعـة يف السـوق الحرة،
موض ًحا أن األسـمدة املتوفرة يف السـوق
هـي مـن إنتـاج معمـل "الرافديـن" يف
مدينـة "حسـياء الصناعيـة" ،وهـي
بجـودة "أقـل" مـن جـودة السماد
املصنـع يف معمـل سماد حمـص الذي
تسـتثمره رشكـة روسـية.
وتختلـف خواص التحلل بني السمادين،
فسماد معمـل "الرافديـن" بطـيء
ويحتـاج إىل عـام كامـل قبـل تحلله يف
الرتبـة وتحولـه إىل عنـارص ميتصهـا
النبـات ،بينما يتحلل السماد املص ّنع يف
معمـل حمـص بشـكل مبـارش.
وأشـار اليوسـف إىل أن تخفيـض
الكميـات املوزعـة ترتجـم إىل زيـادة يف
مبيعـات معمل "الرافديـن" ،يف حني "ال
مبرر" لتوقف معمـل حمص عـن إنتاج
"السـوبر فوسـفات" ،حسـب رأيـه.

دعم متناقص ..أسعار متصاعدة
يزيـد تناقـص الدعـم بشـكل دوري مـن
تكاليـف إنتـاج املحاصيل ،وهو مـا يدفع
الفالحين إىل تحميل التكاليـف اإلضافية
على سـعر املنتـج النهـايئ ،باسـتثناء
القمـح الذي ينحرص تسـويقه بالحكومة.
وقـال املـزارع جابـر ،إن املزارعين
"مجبـورون" على رفـع األسـعار حين
يتناقـص الدعم املقدم لألسـمدة واملازوت،
إذ يضطـر الفالحـون لرشائهـا بأسـعار
مضاعفـة مـن السـوق الحـرة.
وال يخضـع تسـعري املنتجـات الزراعيـة
"ألي ضوابـط حكوميـة أو متوينيـة"،
حسـبام قـال التاجـر يف "سـوق هـال"
حمـص عامر رجوب لعنب بلـدي ،مضيفًا
أن "املعـروض من املادة مـع حجم الطلب
هـو ما يحـدد سـعرها".
أمـا أسـعار الحبـوب فرتتبـط بالـدوالر
وبشحنات التصدير ،حسـبام أشار عامر ،إذ
يبـدأ التجار برشائهـا من املزارعين ،ويزداد
السـعر بهوامـش "بسـيطة" مـع تناقص
الكميـات املخزنة.
وأشـار مديـر الزراعـة يف حمـص،
املهنـدس نزيـه الرفاعـي ،يف ترصيـح
لوكالة األنباء السـورية الرسـمية (سـانا)،
يف  9مـن كانـون األول املـايض ،إىل أن
مديريـة الزراعـة تضع يف خطتهـا زراعة
 41ألفًـا و 982هكتـا ًرا مـن القمـح يف
املحافظـة ،بزيـادة قدرهـا  1820هكتا ًرا
على املسـاحات املخططة للعـام املايض.
وحسـب تقييـم وكالة الغـذاء والزراعة
التابعـة لألمـم املتحـدة (،)FAO
الصـادر يف كانـون األول املـايض،
فـإن الشروط املناخيـة لعـام 2020
سـاعدت على منـو املحاصيـل،
وأدت إىل زيـادة بخمسـة أضعـاف
يف محصـول القمـح ،إال أن ارتفـاع
التكاليـف اإلنتاجيـة يعوق النشـاطات
الزراعيـة ،ويزيـد مـن نقـص األمـن
الغـذايئ ،الـذي يعـاين منـه أكثر من
 9.3مليـون شـخص يف سـوريا.

المازوت يتراجع ً
أيضا
تقـدّم "الجمعيـة الفالحيـة" املـازوت
املدعـوم بسـعر  180لرية لليتر ،ملاليك
الجـرارات واملولـدات واآلليـات الزراعيـة
شـهريًا وبنسـب متفاوتـة بحسـب حجم
اآلليـة ،وبغـض النظـر عـن نوعيـة
املحاصيـل املزروعـة.
وقـال أحد أعضـاء "الجمعيـة الفالحية"
يف مدينـة الرستن ،الـذي طلـب عـدم
الكشـف عن اسـمه ،إن الكميـات املوزعة
مـن الوقـود مرتبطـة مبـا يسـتطيع
"اتحـاد الفالحين" تحصيلـه مـن
الحكومـة ،إذ ال يوجـد رصيـد محـدد
بشـكل شـهري لالسـتهالك الزراعـي،
ويُـوزع بحسـب عـدد اآلليـات املسـجلة
لـدى الجمعيـة وحجـم اسـتهالكها.
لكـن الكميـات تراجعت ،حسـبام أوضح

عودة بعد انحسار..

"الليشمانيا" تهاجم األطفال في ريف دير الزور
عنب بلدي  -دير الزور
أمضى خالـد العبـار ( 45عا ًمـا) مـن
بلـدة الباغوز بريـف دير الـزور الرشقي
شـه ًرا بالعلاج املفترض ملـداواة ابنتيـه
املصابتين بـداء "الليشمانيا".
تظهـر النـدوب بوضـوح على وجنتـي
سـلوى ( 13عا ًمـا) ،ورقبة أختهـا فاطمة
التـي تصغرهـا بعامين .ال يعلـم خالـد
على وجـه التحديد كيـف أُصيبـت ابنتاه
بهـذا املـرض ،الـذي أشـار إىل انتشـاره
ونقـص الجهـود لوقفـه يف املنطقـة.
يصطحـب خالـد ابنتيـه كل يـوم ثالثـاء
إىل مسـتوصف الباغـوز ليتلقيـا علاج
"الليشمانيا" عـن طريـق حقنـة تحـت
الحبـة ذاتهـا ،وهـو مـا يتطلـب املتابعة
ملدة شـهرين حتـى يتـم التعايف بشـكل
نهـايئ ،حسـبام قـال املمـرض يف
املسـتوصف للأب وابنتيـه.
انتشر داء "الليشمانيا" ،أو مـا يعـرف

باسـم "حبـة حلـب" ،بشـكل ملحـوظ
يف ريـف ديـر الـزور ،حسـبام قـال أحد
موظفـي القطـاع الصحـي يف املنطقـة،
طال ًبـا عـدم الكشـف عـن اسـمه ألنـه ال
ميلـك ترصي ًحـا للحديث مع عنـب بلدي.
وكان انتشـار املـرض واسـ ًعا ،خاصة يف
الريـف الرشقي الخاضع لسـيطرة "قوات
سـوريا الدميقراطية" (قسد) ،والذي كان
شـاهدًا على معـارك "رشسـة" خاضها
مقاتلـو "قسـد" النتـزاع املنطقـة مـن
سـيطرة تنظيـم "الدولة اإلسلامية".
وقـال الشـاب الـذي يبلـغ مـن العمـر
 30عا ًمـا ،إن املـرض عـاود االنتشـار
بعـد أن انحسر خلال األشـهر املاضية،
ملق ًيـا اللـوم على مـا ارتكبـه التنظيـم،
ومـا خلفتـه معـارك القضـاء عليـه ،من
دمـار وتراجـع للخدمـات وتـر ٍد لجميـع
القطاعـات يف املنطقـة.
ووصل العـدد الـكيل لإلصابـات باملرض،
حسـب تقدير العامل يف القطـاع الصحي،

إىل عرشة آالف إصابة وأغلبيتها بني النسـاء
واألطفال ،مـع وجود مسـتوصفات تتوزع
يف املنطقة ،مثـل "البوبدران" و"الباغوز"،
تعمل عىل علاج "الليشمانيا" ومل تتمكن
من القضـاء عليه.
"الليشمانيا" هو مـرض جلدي يتسـبب
بـه طفيلي تحملـه "ذبابة الرمـل" ،التي
تتكاثـر يف مكبـات النفايـات العشـوائية
واملسـتنقعات ،وحتـى يف "املدافن".
تنطلق من "المقابر الجماعية"
خلّفـت معارك "التحريـر" مقابر جامعية
منتشرة يف ريـف ديـر الـزور الرشقي،
إذ دفعـت شـهور القصـف الذي قـام به
"التحالـف الدويل" مع محـارصة وتقدم
قـوات "قسـد" يف مناطـق التنظيـم،
سـكان املنطقـة لدفـن موتاهـم رسي ًعـا
يف السـاحات والحدائـق العامـة ،وهـو
مـا كان السـبب "األبـرز" ،حسـب تقييم
العامـل يف القطـاع الصحـي ،النتشـار

"الليشمانيا" وتكاثرهـا.
يوسـف الـرايض أحـد سـكان الريـف
الرشقـي لديـر الـزور ،وصـف الحملات
التـي قامـت بها مكاتـب الصحـة التابعة
را
لـ"اإلدارة الذاتية" بـ"الخجولة" ،مشي ً
إىل أنهـا مل تكـن قادرة عىل إنهـاء وجود
"الليشمانيا" يف أرياف ديـر الزور ،رغم
إسـهامها يف خفـض أعـداد اإلصابـات
التـي عـاودت اليـوم االرتفاع مـن جديد.
شـارك يوسـف بحملـة تطوعيـة لتعقيم
املنـازل واملـدارس وتوفير العلاج
را أن الوضـع "خطري"
للمصابين ،معتب ً
وبحاجـة إىل "يقظـة صحيـة" مـن كل
العاملين بهـذا القطـاع لتقديـم األفضل
ألهـايل ديـر الـزور وأطفالهـا.
وتضمنت الحملة التي شـارك بها الشـاب
نشر الوعـي بين السـكان بضرورة
ابتعـاد األطفـال عـن املناطـق امللوثـة،
والحفـاظ على النظافـة الشـخصية،
إضافـة إىل تعقيـم املنازل بـرش املبيدات

التـي تقضي على "ذبابـة الرمـل".
وبحسـب يوسـف ،فـإن أغلبيـة الحمالت
مدعومـة مـن قبـل املنظمات اإلغاثيـة
العاملـة يف املنطقـة ،وبالتنسـيق مـع
"لجنـة الصحـة" التابعـة لـ"مجلـس
ديـر الـزور املـدين" ،وتنفـذ أنشـطتها
عىل قـدر الدعـم املقـدم ،وال تـزال تعمل
للقضـاء على انتشـار "الليشمانيا".
وتعـاين أغلبيـة املراكـز الصحيـة
يف املنطقـة مـن نقـص يف األدويـة
والعالجـات ،خاصـة مـا يتعلـق بـداء
"الليشمانيا" ،حسـبام ذكـرت املصـادر
الطبيـة التـي تواصلت معها عنـب بلدي.
ومـع معانـاة املنطقـة مـن نقـص يف
الخدمـات العامـة ،واسـتمرار نـزوح
السـكان إثـر املعـارك السـابقة ،مـا زال
الوضـع األمنـي غري مسـتقر مع نشـاط
خاليـا تتبـع للتنظيـم ،ويطالـب األهايل
"اإلدارة" بتحسين األوضـاع الخدميـة
واألمنيـة باسـتمرار.
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08
"هيئة التنسيق الوطنية" و"مسد"..
ٌ
تفاوض بال آفاق
رأي وتحليل

أسامة آغي
يبدو أن التفاوض بني "هيئة التنسيق
الوطنية" السورية املعارضة،
و"مجلس سوريا الدميقراطية"
(مسد) ،ال يزال بعيدً ا عن التوصل إىل
مخرجات قابلة للحياة ،فاملقدمات
التي ينطلق منها الطرفان ،من أجل
تحالف سيايس بينهام ،تقع يف دائرة
تناقض أيديولوجي وسيايس يحاول
كل منهام عدم االقرتاب منه.
ٌ
حصنا مرشوع "مسد"
فلو تف ّ
السوري ،فالحديث عن األمة
الدميقراطية ينطلق من أيديولوجيا
حزب "العامل الكردستاين" (،)PKK
وهذا املرشوع يحمله "مسد"،
باعتباره الذراع السياسية لحزب
"االتحاد الدميقراطي الكردستاين"
(.)PYD
مرشوع األمة الدميقراطية ال يتفق
مع مفهوم الدميقراطية ،املعمول
به يف الدول الرأساملية ذات النمط
الليربايل ،فهذا املرشوع ال يحتمل
التعدد السيايس يف منطقة سلطة
األمر الواقع مبناطق الجزيرة والفرات
يف سوريا ،والدليل عىل ذلك هو منع
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أحزاب كردية أو غري كردية من العمل
السيايس يف هذه املناطق ،عىل
أرضية خالفات يف الرؤية السياسية
مع سلطة األمر الواقع ،ولعل ما جرى
من اعتقاالت ومطاردات ومصادرة
أمالك ملعاريض سلطة " "PYDخري
دليل عىل ذلك.
أما مرشوع "هيئة التنسيق الوطنية"
املعارضة ،فهو يختلف يف الجوهر
واملنطلق مع مرشوع "مسد"،
فالقوى التي تتشكّل منها هذه الهيئة
هي قوى ذات مرجعية فكرية قومية
عربية ،مبسحة يسارية دميقراطية
وطنية ،وهي قوى ال تؤمن سوى
بالنضال السيايس السلمي ،من أجل
قيام دولة وطنية دميقراطية مدنية
تعددية ،ودولة كهذه هي غري ما
تؤمن به سلطة األمر الواقع لحزب
" ،"PYDالتي يتناقض مرشوعها
السيايس يف سوريا مع مرشوع
"هيئة التنسيق".
ولعل من مصلحة الطرفني
املتفاوضني أن يلتقيا عىل مبادئ
مشرتكة ،كرفض االحتالالت األجنبية
للبالد دون استثناءات ،لكن "مسد"
يريد فقط أن يعترب الوجود الرتيك
هو االحتالل الوحيد ،وهذا أمر غري
موضوعي وغري واقعي ،وال يكفي
قوله إنه ضد الفيدرالية ،حتى يشكّل
ذلك قاعدة للتفاهم مع "هيئة
التنسيق الوطنية" ،فالفيدرالية
أساسا ال تجد أرضً ا لها يف سوريا،
ً
وهي أمر غري قابل للحياة.
إن مناقشة بنود بروتوكول بينهام
ذهبت إىل قضايا خالفية عميقة ،فال
تزال سلطة األمر الواقع يف مناطق

الجزيرة والفرات السورية تضع يدها
بصورة غري مرشوعة عىل ثروات
املنطقة البرتولية والزراعية ،وتدير
ذلك ملصلحتها الحزبوية ،ما يعني
أنها نهب علني لرثوات السوريني،
وهذا النهب مباذا يختلف عام سبقه
من نهب مارسته سلطة النظام يف
دمشق؟
وليس طبيع ًيا البتة أن تفرض سلطة
جا دراس ًيا خارج
األمر الواقع منها ً
املنهاج الدرايس السوري بشقه
العلمي أو الثقايف أو التاريخي،
فتزوير التاريخ ،واخرتاع أسامء
ألمكنة وأحداث ال يعني أن ذلك
يعطيها مرشوعية يف فرض رؤيتها
التعليمية ،فهذه السلطة رغم أنها ال
متثّل املكون الكردي مبفردها ،ال بل
تشكّل خط ًرا عىل وجود هذا املك ّون،
نتيجة تناقض رؤيتها ومرشوعها
السيايس مع املرشوع الوطني
السوري ،ومع مصالح دول الجوار.
إن سلطة األمر الواقع يف الجزيرة
والفرات ال تزال متارس انتهاكات بحق
القانون الدويل االنساين ،فهي تعتقل
ريا من األشخاص دون محاكامت
كث ً
حقيقية ،وتعمل عىل فرض التجنيد
اإلجباري عىل السكان عمو ًما ،وعىل
خصوصا.
األطفال
ً
سلطة األمر الواقع هذه ال تزال متنع
حرية النشاط السيايس واإلعالمي،
ومتنع عمل منظامت املجتمع املدين
بصورة مستقلة ،لهذا متارس ـتدخالتها
غري املرشوعة يف هذه األمور ،وإن
ما يسمى أحزاب الوحدة الوطنية ،ال
تختلف عن مثيالتها من أحزاب الجبهة
الوطنية لدى النظام السوري.

إن "هيئة التنسيق الوطنية" املعارضة
ال ينبغي عليها أن تذهب إىل دعم
سلطة أمر واقع ،تديرها قوى
ميليشياوية قادمة من جبال قنديل،
وهي قوى غري سورية ،ومرشوعها
يهدّد الوحدة الوطنية والرتاب الوطني
السوري.
وهذا يتطلب أن يكون هذا التفاوض
علن ًيا ،وعىل قاعدة الوطنية السورية،
رص "هيئة
ال غريها .وهو يعني أن ت ّ
التنسيق الوطنية" املعارضة عىل انفكاك
رصيح وملموس بني حزب ""PYD
وحزب " ،"PKKسياس ًيا وتنظيم ًيا
وأيديولوج ًيا ،وأن يوافق "مسد" عىل
تسمية الوجود األمرييك يف البالد عىل
أنه مثل وجود كل القوى العسكرية غري
السورية ،مجرد قوات محتلة.
إن ذهاب "هيئة التنسيق" إىل
التفاوض ،ومحاولة إيجاد مربعات
تحالف مع "مسد" ،يُفهم منه أنه
ذهاب إىل تقوية أوراق الهيئة أمام
القوى الوطنية السورية األخرى،
املختلفة بنسبة ما مع رؤى هذه
ولعل توقيع "مسد" اتفاقًا مع
ّ
الهيئة.
حزب "اإلرادة الشعبية" ،املحسوب
جع بعض جهات
عىل موسكو ،ش ّ
"هيئة التنسيق" عىل املطالبة بتحالف
كهذا.
إن البعد القومي والدميقراطي ،الذي
تتحىل به "هيئة التنسيق الوطنية"
املعارضة ،هو عىل املحك اآلن ،فليس
مقن ًعا وال واقع ًيا أن تتم عملية تحالف
بني رؤيتني متناقضتني يف الجوهر،
بني رؤية "هيئة التنسيق" ذات
البعد العريب والدميقراطي ،ورؤية
ً
فصيل يستقوي
مجلس سيايس ميثل
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باألمريكيني وبحزب خارجي مص ّنف
إرهاب ًيا ،مرشوعه عابر للوطنية.
هذا التحالف ميكن تسميته تحالف
مصالح عىل حساب املبادئ ،وهو
ال ميكن أن يشكّل باملعنى السيايس
العميق حالة ثبات ودميومة ،ألن
العنارص املتحكمة به هي يف حالة
تناقض ورصاع.
إن احتامل انفكاك حزب ""PYD
و"مسد" عن دور وحضور حزب
" "PKKيحتاج إىل تدخالت وضغوط
كبرية تفرضها قوى إقليمية أو دولية،
ولعل مسار املحادثات الكردية-
الكردية ،الذي ترعاه الواليات املتحدة،
يأيت يف هذا اإلطار ،فهذا االنفكاك،
يعني تخلّص حزب " "PYDمن أي
تناقض له مع الجانب الرتيك ،ويعني
اقرتابه بصورة أكرب من املربع الوطني
السوري ،الذي يتأطر بوحدة تراب
سوريا ،وبنظام وطني دميقراطي
تعددي ،يأخذ صورة الالمركزية
اإلدارية.
فهل تدفع حاجة "هيئة التنسيق"
إىل تقوية أوراقها لتنازالت جوهرية،
تتناقض مع جوهرها األيديولوجي
والسيايس ،وتأخذ شكل النفعية
السياسية؟
هذا احتامل ضعيف ،ولكن ،يحتاج
متتني وتقوية موقف "هيئة التنسيق
الوطنية" إىل ثبات وطني عميق ،ال
تزال هذه الهيئة تحافظ عليه ،رغم
جنوحها وتأثراتها اإلقليمية أحيانًا،
كام حدث لها مع موقفها يف تأييد
التدخل السعودي السافر بانتخاب
أعضاء مستقلني يف "هيئة التفاوض
السورية" ً
بدل من أعضاء موجودين.

مقتطفات من عام 2020

ً
حياة السوريين أيضا مهمة

إبراهيم العلوش
عام آخر م ّر عىل السوريني يف العذاب
والتهجري والتجويع ،ولنئ كان 2020
ً
ثقيل عىل العامل ،فإنه كان أثقل عىل
السوريني وعىل حياتهم ،ومثلام
ارتفع شعار "حياة السود مهمة"
يف "امليديا" ،فقد حاولت "امليديا
السورية" الدفاع عن السوريني ،ولفت
نظر العامل إىل أن حياة السوريني
أيضً ا مهمة ،يف مختلف أماكنهم،
سواء يف املدن الجائعة يف الداخل ،أو
يف املخيامت ،أو يف املهاجر البعيدة،
فكيف م ّر عام  2020عىل السوريني.
نبدأ من نهاية  2020بالحادث
املأساوي الذي أصاب الالجئني
السوريني مبخيم "املنية" يف لبنان،
الذي أحرقته مجموعة من الشبان
اللبنانيني املتنمرين عىل الالجئني،
والذين يعتربونهم عبيدًا عندهم ،ألنهم
يشغّلونهم يف األعامل الزراعية مقابل
أجرة أرض الخيمة ،فهؤالء املتنفذون
فرضوا أنفسهم زعامء عىل الجئني
يفتقدون إىل الحامية وإىل األوراق
الثبوتية ،بعد أن فروا من براميل نظام
األسد وصواريخ بوتني التي يجرب

فعاليتها عىل السوريني.
حل يف املخيم
"امليديا" تداولت ما ّ
السوري املنكوب ،ورغم تجاهل
القيادات اللبنانية للحريق العنرصي،
وكذلك تجاهل القيادات الدينية
اللبنانية املشغولة بالرصاع عىل
حصص طوائفها من الحكومة
الجديدة ،فإن كثريًا من اللبنانيني
فتحوا بيوتهم إليواء الالجئني
املنكوبني ،وقام السوريون بتنظيم
حمالت إعالمية وجمع تربعات من
أجل سكان املخيم الذين ر ّوعهم
حريق املخيم الهائل ،وأخاف أطفالهم،
وأحرق ما تبقى لهم من ثبوتيات،
ومن أغراض كانوا يستخدمونها يف
هذا الشتاء القارس.
ويف العام الذي انقىض ،استمر
الروس مبوجة من التهجري والقصف
الذي أثار العامل يف إدلب ويف غريها
من املناطق السورية ،وتم تنظيم
حمالت إعالمية سورية ودولية
أجربت كثريًا من الدول عىل إطالق
نداءات بالحفاظ عىل حياة السوريني
والكف عن تجريب األسلحة الروسية
عليهم ،ما أجرب بوتني عىل توقيع
اتفاق مع األتراك عىل وقف القصف،
وعقد ما يسمى اتفاق "آذار" ،الذي ال
يزال ساريًا رغم خرق الروس للهدنة
بني الحني واآلخر.
ويف  ،2020اجتاح فريوس "كورونا
املستجد" (كوفيد )19 -العامل ،وعاىن
السوريون يف املخيامت ويف املدن
الجائعة يف الداخل السوري ،وتم
إغالق املدارس ،وانترشت الكاممات
التي صارت مع سائل التعقيم
تضارعان الخبز واملاء يف أهميتهام.

ومل يستسلم املعلمون واملعلامت
الشجعان لهذا االنقطاع عن التعليم،
وصاروا يستخدمون تطبيق
"واتساب" يف نرش الدروس ورشح
املسائل ،وقامت يف إدلب املد ّرسة
دانيال دبيسً ،
مثل ،بالذهاب إىل غرفة
صفها الخالية من الطالب لتصور
دروس الجغرافيا التي تبثها عرب
"واتساب" إىل طالبها ،حيث تقوم
إحدى زميالتها بالتصوير ،ولتتناقش
معهم عن بُعد وهم يستخدمون
جواالت آبائهم وأمهاتهم يف خيم
اللجوء ،فتطبيق "زووم" يصعب
استخدامه بسبب حاجته إىل بث
اإلنرتنت القوي ،وهذا ما ال يتوفر يف
املخيامت.
ويف  ،2020استمرت أول محاكمة
دولية لضابط املخابرات أنور رسالن
ومساعده إياد الغريب يف أملانيا،
وتم إطالق حمالت إعالمية كبرية
أخافت ضباط النظام الذين صارت
محاكامتهم تأخذ صفة مشابهة
ملحاكم النازيني يف أملانيا عند نهاية
الحرب العاملية الثانية ،ومتت مالحقة
طبيب كان يشارك يف التعذيب ،وأُلقي
القبض عليه يف أملانيا ،وف ّر ضابط
مخابرات سوري من فرنسا ،باإلضافة
إىل تزايد حمالت البحث عن أعوان
النظام املؤيدين للقتل والتعذيب الذين
اندسوا بني صفوف الالجئني يف
أوروبا لتشكيل خاليا مؤيدة للنظام
ولالحتالل اإليراين والرويس .وكان
للمحامي أنور البني وفريقه دور كبري
يف الدعوة إىل هذه املحاكامت.
ويف  2020أيضً ا ،انطلقت حمالت
ضد الدول التي تستخدم السوريني

مرتزقة يف ليبيا وأذربيجان ،والتي
يُتهم بها الروس واألتراك ،وأثارت
تلك الحمالت الرأي العام ضد تسليع
السوريني وضد جعلهم مجرد أدوات
للحروب يف املناطق الساخنة ،ورغم أن
الروس ال يزالون يجندون املرتزقة من
الساحل السوري ومن درعا ملصلحة
جيش حفرت الليبي ،أو يستمرون بنرش
اإلعالنات يف مناطق النظام لتجنيد
مرتزقة للذهاب إىل فنزويال لحامية
االستثامرات الروسية هناك ،فإن
حمالت لحامية حياة السوريني ال تزال
تثري انزعاج الروس والنظام السوري
والتنظيامت الدينية التي تُسهل تحويل
الالجئني السوريني إىل مرتزقة مثلام
فعلت إيران بالالجئني األفغان لديها،
وح ّولتهم إىل مجرمني وسفّايك دماء
يف سوريا ضمن ما يعرف بـ"جيش
الفاطميني" ،الذي يحتل البوكامل قرب
دير الزور وينترش يف أنحاء كثرية من
سوريا.
واحتفلت "امليديا" مبقتل أحدجالدي
الشعب السوري يف مطلع العام ،2020
وهو قاسم سليامين ،الذي كان قاد ًما
من دمشق حيث كان يتفقد املعتقالت
وامليليشيات اإليرانية .أما القصف
الدائم الذي تتعرض له املنشآت اإليرانية
وحلفائها من ضباطجيش الرباميل،
ً
قبول من قبل السوريني مهام
فيالقي
كان مصدره ،وكان بود السوريني أن
يكون القصف من قبل "الجيش الحر"
ضد كل محتل للبالد السورية.
ويف  ،2020كان لقانون "قيرص"
أثر بارز بالضغط عىل النظام ،عرب
محارصة تجار الحرب وقادة ميليشياته
وضباط التعذيب وكل داعمي النظام

الذين يضيق عليهم الخناق يو ًما بعد
يوم ،للخضوع ووقف الحرب ضد
السوريني ،ووقف تعذيبهم وتجويعهم،
وتنفيذ بنود القرار الدويل ""2254
الذي يقيض بانتقال سيايس يختاره
السوريون مبعزل عن مجرمي الحرب
وقادة الرباميل املتفجرة .وكان للرصاع
بني آل مخلوف وأل األسد دور كبري
يف انخفاض قيمة اللرية السورية
املتسارع ،فقد اختلفت العائلتان عىل
اقتسام األموال املنهوبة من السوريني
خالل عرشات السنوات.
ويف أواخر أيام  ،2020تويف املخرج
حاتم عيل الذي تأثر السوريون جمي ًعا
بوفاته ،مات وحيدًا رغم أن أعامله
أمتعت املاليني من السوريني ومن
العرب ،وامتألت "امليديا" بصوره وبذكر
أعامله وبحياته املبدعة .إنها حياة أحد
السوريني املهمة مثل حياة كل طفل
يف املدن الجائعة ،أو يف املخيامت ،أو
يف املهاجر التي تعد بوالدة مبدع أو
مبدعة يف العمل أو يف العلم أو يف
الفن أو يف مختلف نشاطات الحياة
التي سيرثيها السوريون بحياتهم
املهمة بالنسبة لنا.
بالتعاون مع "امليديا العاملية" املؤيدة
لحقوق السوريني ،صارت "امليديا
حا بيد
السورية" بكل أشكالها سال ً
الناس العاديني ،وصار لها دور مؤثّر
عىل الشعوب وعىل الدول ،ويحاول
جنودها املجهولون التخفيف من
عذابات السوريني والدفاع عنهم
مهام بدت مشاكلهم صغرية بالنسبة
للعامل .وأسوة بحياة السود ،فإن حياة
السوريني أيضً ا مهمة.
كل عام وأنتم بخري.
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أيقظ اإلعالن عن تطوير لقاحات
فيروس "كورونا المستجد"
(كوفيد ،)19 -نهاية عام ،2020
األمل بنهاية مصدر الخوف والقلق
اللذين قلبا موازين الشعوب
والدول كافة ،لكن في سوريا
لم يكن "االرتياح" شعور السكان
بالضرورة.
مرت نحو تسعة أشهر على
تسجيل أولى حاالت اإلصابة
بالفيروس في مناطق النظام
السوري ،وبعدها ُسجلت اإلصابات
في الشمال الشرقي بمناطق
سيطرة "اإلدارة الذاتية" ،ثم في
الشمال الغربي الذي تتقاسم
السيطرة عليه كل من حكومة
"اإلنقاذ" و"الحكومة المؤقتة"،
لكن وسائل الوقاية والعالج من
الفيروس "المميت" لم تبلغ النسب
الكبرى من السكان بعد.
ما بين تحديات لوجستية
واقتصادية وسياسية وعسكرية،
ً
واقعا ً
طبيا
يعيش السوريون
ً
"صعبا" ال يبشر بتعامل سلس مع
لقاح احتارت كبرى الدول في
خطة الحصول عليه وتوزيعه.
تناقش عنب بلدي في هذا
الملف ،من خالل لقاءات مع أطباء
ومسؤولين ومحللين واستطالع
آراء مدنيين ،جهوزية سوريا
الستقبال لقاحات "كورونا"،
على ضوء تعامل "الحكومات
واإلدارة" مع الفيروس ،وما خلفته
أعوام الحرب من تدهور صحي
واقتصادي.

المصدر :خطة االستجابة اإلنسانية من " "OCHAلعام 2020

وصول اللقاح المرتقب إلى سوريا

على محك التحديات اللوجستية
على اختلاف مناطـق السـيطرة يف الخريطة السـورية،
تعـد التحديات اللوجسـتية العقبـة الكربى مـن بني بقية
التحديـات ،إذ إن تحديـد سـوريا مـن بين الـدول الـ92
التـي سـتتلقى اللقـاح مبعونـة اقتصاديـة مـن التحالف
العاملـي "كوفاكـس" ،مل يترك وصولـه ره ًنـا الجتهـاد
وحـرص السـلطات الحاكمة.
ويف افتتاح نائب األمني العام للشـؤون اإلنسـانية ومنسق
اإلغاثـة الطارئة ،مـارك لوكوك ،تقريره املقـدم إىل مجلس
األمـن ،يف  16مـن كانـون األول  ،2020وصف املسـؤول
األممـي القـدرة على تحديـد أعـداد املصابين بفيروس
"كورونـا" يف سـوريا بـ"املسـتحيل" ،بسـبب محدودية
القـدرة عىل إجـراء الفحوص لكشـفه يف جميـع أنحائها.
وعقب إعلان وزارة الصحـة يف حكومة النظام السـوري
عـن اقتراب وصـول اللقـاح ضـد فيروس "كورونـا"،
بـدأت التسـاؤالت حول مـدى جهوزية سـوريا لوجسـت ًيا
واقتصاديًـا واجتامع ًيا ،لتلقـي اللقاح وتخزينـه وتوزيعه
والتطعيـم به.
ويف  22مـن كانـون األول  ،2020أعلـن مديـر منظمـة
اإلسـعاف والطـوارئ بـوزارة الصحة يف حكومـة النظام
حا ضد
السـوري ،توفيق حسـابا ،أن حكومته سـتتلقى لقا ً
فيروس “كورونـا” ،متوق ًعـا أن يصـل اللقـاح يف الربع
األول من عـام .2021
ونقل موقع “هاشـتاغ سـوريا” املحيل حينها عن حسـابا
قولـه” ،حتـى اآلن مل ت ُعـرف نوعيـة اللقـاح الذي سـيتم
تزويدنـا بـه ،وهذا األمر يعـود إىل أن منظمـة الصحة هي
مـن سـتعتمد اللقاح الذي سـيتم تزويـد الدول بـه” ،الفتًا
إىل أن اللقـاح مأجـور ،وأن الحكومة سـتط ّعم السـوريني
بـه "مجانًا".
وأشـار حسـابا إىل أن “الصحة العامليـة” وعدت بتوفري
اللقـاح يف الربـع األول مـن العـام الحـايل“ ،لكنهـا مل
تؤكـد هذا بشـكل قاطع حتـى اللحظـة” ،الفتًـا إىل أنه
ال يـزال سـعر اللقـاح الـذي سـتختاره املنظمـة وتزود
حكومـة النظـام به غير معروف.
توقـع طبيب مختـص باألنف واألذن والحنجـرة يف مدينة
حمـص ،طلب عدم ذكر اسـمه ألسـباب أمنية ،أن املشـكلة
الكبرى التـي قـد تواجه اللقـاح تكمـن يف آليـة حفظه،
من حيـث تأمني التيـار الكهربـايئ" ،فاللقاحـات بحاجة

إىل تأمني ظروف تخزين قياسـية بحسـب كل نـوع ،وإال
فقـدت فعاليتها" ،كما قال لعنـب بلدي.
وأشـار الطبيـب إىل أن التيـار الكهربـايئ ال يتوفـر أكرث
مـن أربـع سـاعات يف اليـوم بأفضـل األحـوال ،وهـو ما
سـيقود إىل رضورة تأمين مولـدات ضخمة مع بـرادات،
وبالتـايل تأمني مادة املازوت (الشـحيحة) لتلـك املولدات.
منظمـة الصحـة العامليـة ،بحسـب أحـدث تقاريرهـا
املشتركة مـع مكتب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية الصادر
يف  23مـن كانـون األول  ،2020تضـع ضمـن أولوياتها
العمـل مع وزارة الصحـة عىل استراتيجية توزيع اللقاح.
وذكـر التقريـر أن العمـل على إيصـال اللقـاح يبـدأ من
تقييـم املتطلبات والثغرات الصحية واللوجسـتية ،مبا فيها
التخزيـن والقـدرة عىل الحفـظ ،وكان ذلـك أول ما لوحظ
مـع نقـص املنشـآت املتاحـة للحفـظ بالدرجـة املطلوبة
التـي تبلـغ  -25درجـة مئوية.
ما هي “كوفاكس”؟
سـيتم منح سـوريا اللقاح عبر منصة “كوفاكـس" التي
أوجدتهـا “الصحـة العاملية” ،لضمان وصـول اللقاحات
املعتمـدة إىل الـدول األقـل منـ ًوا يف العامل بشـكل عادل.
دول مانحـة تقـدم التمويـل لتطويـر
تجمـع املنصـة ً
واختبـار اللقاحـات وتوزيعها بعـد اعتامدها للـدول التي
ال تسـتطيع تحمـل تكلفـة رشائهـا ملواطنيهـا.
ووضعـت منظمـة الصحـة العامليـة سـوريا بين قامئـة
الـدول الــ ،92مـن فئـة البلـدان املنخفضة الدخـل ،التي
سـتدعمها لتلقـي اللقـاح مـا إن يتـم اعتامده.
شمال شرقي سوريا ..تحديات "مبهمة"
يف مناطـق الشمال الرشقـي الخاضعة لسـيطرة "اإلدارة
الذاتيـة" ،والتـي ق ّيدهـا إغلاق معبر "اليعربيـة" مـع
العـراق ،بدايـة عـام  ،2020باسـتقبال املسـاعدات عـن
طريـق مناطـق النظـام السـوري ،تجـري املفاوضـات
إلدخـال اللقـاح.
وقـال رئيس "هيئة الصحـة" التابعة لــ”اإلدارة” ،الدكتور
جـوان مصطفـى ،يف  28من كانـون األول “ ،2020تجري
هيئـة الصحـة مفاوضـات ونقاشـات مع منظمـة الصحة
العامليـة حـول إمكانيـة إرسـال لقـاح فيروس (كورونا)
إىل مناطـق شمايل ورشقي سـوريا” ،بحسـب مـا نرشته
“اإلدارة الذاتيـة” عرب صفحتها الرسـمية يف "فيس بوك".
وأشـار طبيـب مختـص بالرئـة واألمـراض الصدرية يف
مدينـة الرقـة ،طلـب عدم ذكـر اسـمه ألسـباب أمنية ،يف
حديـث لعنـب بلـدي ،إىل أن توزيـع اللقـاح يف شمايل
"مبهم".
ورشقـي سـوريا هـو أمـر مـا زال
ً
أغلبيـة اللقاحـات السـابقة ،مثـل لقـاح شـلل األطفـال
واألمـراض األخـرى ،كانـت تـأيت إىل شمايل ورشقـي
سـوريا عـن طريـق منظمات إغاثيـة مرتبطـة بربامـج
"الصحـة العاملية" وحكومـة النظام ،ألن األخيرة ما زالت
"تحتفـظ مبكانتهـا االعتباريـة يف املؤسسـات الدوليـة
ومنهـا منظمـة الصحـة" ،وفـق تعبيره.
ويـرى طبيـب الرئـة واألمـراض الصدريـة أن مناطـق
شمايل ورشقـي سـوريا مل تأخـذ نصيبهـا الـكايف مـن
املسـاعدات الطبيـة التي يقع على عاتق املجتمـع الدويل
تقدميهـا ،بحسـب قوله.
ويف التقييـم الخـاص بشمال رشقـي سـوريا ،لترشيـن
الثـاين مـن عـام  ،2020تشير مبـادرة " "REACHإىل
أن نقـص األدويـة والكـوادر وسـيارات اإلسـعاف سـبب
محدوديـة حصـول السـكان على الخدمـات الطبيـة يف
املنطقـة ،وحسـبام أظهـرت البيانـات يف التقريـر ،فـإن

"انفصـال" مـا بين الحاجـات املعلَنـة ونـوع
ً
هنـاك
املسـاعدة املقدمـة ،التـي مل تكن ذات صلة مبـا يحتاج إليه
ا لسكا ن .
الشمال الغربي وتحدي االعتراف
أمـا يف املناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام ،شمال
غـريب سـوريا ،والخاضعـة لسـيطرة فصائـل املعارضة
املسـلحة ،فـإن الوضـع الصحي فيهـا قائم تحـت إرشاف
عـدة مديريـات صحـة ،منهـا مـا هـو مسـتقل ،مثـل
مديريـة صحـة إدلـب ،ومنها ما يتبـع لـوزارة الصحة يف
"الحكومـة السـورية املؤقتـة" ،ووزارة الصحـة التابعـة
لحكومـة "اإلنقاذ" ،إال أن القاسـم املشترك بينهـا جمي ًعا
أنهـا إدارات صحية محليـة نتيجة األمر الواقـع هناك ،غري
معترف بهـا دول ًيـا مـن الناحيـة السياسـية أو القانونية
لتكـون لهـا أولويـة تأمين اللقـاح ضـد "كورونـا" يف
منا طقها .
وقال املسـؤول عن برنامـج اللقاحـات يف محافظة إدلب،
الدكتـور رفعت فرحـات ،يف حديث إىل عنـب بلدي" ،إىل
اآلن مل يقـرر اعتماد لقـاح خـاص بفيروس (كورونـا)
يف شمايل سـوريا ،وباعتبـار وجـود أنواع متعـددة من
لقاحـات (كورونـا) يف العـامل ،وكل منهـا لـه طريقـة
تعامـل خاصـة مـن حيـث طريقـة الحفـظ والنقـل ،ال
نسـتطيع الجـزم بطبيعـة التحديات".
وليـس هنـاك اتفـاق أو مباحثات مـع أي منظمـة أو جهة
لتأمين لقاحات ضد الفيروس حتى اآلن ،و"لكن بشـكل
عـام نحـن لدينـا سالسـل التربيد املناسـبة لحفـظ ونقل
جميع اللقاحـات الروتينيـة ،وغال ًبا لقاح (كورونـا) إذا تم
اعتماد دخوله سـيكون متل بقيـة اللقاحـات الروتينية"،
وفق مـا قالـه فرحات.
مبـوازاة ذلـك ،أعلن رئيـس ”االئتالف السـوري املعارض”،
نصر الحريـري ،يف  24مـن كانـون األول  ،2020أن
"االئتالف" يسـعى إىل توفري لقاحات لفريوس "كورونا"،
را أن "مخاطر جائحـة (كورونا) يف سـوريا املحررة
معتب ً
عاليـة ،يف ظـل النقص الحـاد يف الكوادر ،كما أن النظام
وداعميـه دمـروا املرافق الصحيـة يف املنطقة".
وال مـؤرشات حال ًيـا من قبـل مديرية "صحة حلـب الحرة"
عـن الجهة التي قـد متنح اللقـاح ضد "كورونـا" يف مدن
ريـف حلـب الشمايل ،بحسـب مـا قالـه مديـر املديرية،
الدكتـور رضـوان كردي ،لعنـب بلدي.
ال يتواصـل الشمال الغريب مـع حكومة النظام السـوري
حـول "كورونا" ،حسـبام قـال الطبيب محمد سـامل ،يف
مكتـب "التنسـيق والدعـم" بإدلـب ،مضيفًـا أن التحالف
الـدويل للقـاح والتحصين ( )GAVIسـيز ّود مناطـق
سـوريا كاملـة بلقـاح ٍ
كاف ليغطـي  20%مـن تعـداد
السـكان ،ليعـود فريفعهـا بعد فترة من الزمن إىل نسـبة
 ،50%وفـق رشائـح مع ّينـة مـن حيـث الخطورة.
وبحسـب سـامل ،سـوف تتوىل منظمة "يونيسف" وقسم
التعليمات التقنيـة مـن منظمـة الصحـة العامليـة ،عملية
توزيعـه لثالثة أقسـام ،موزعة عىل منطقة شمال رشقي
سـوريا وقسـم لشمال غربهـا والقسـم الثالـث للمناطق
الخاضعة لسـيطرة النظام السـوري.
ووفقًـا لتقييم مكتب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية الصادر
يف  21مـن كانـون األول  ،2020تسـتمر حـاالت اإلصابـة
بالفيروس باالرتفـاع يف شمال غـريب سـوريا ،ومـع
زيـادة مختبرات الفحـص ومراكـز العزل واملستشـفيات
واملراكـز التـي تعالج الفيروس ،يعمل قطاع اللوجسـتيات
على تحديد سلسـلة التوريد عنـد إيصال لقـاح "كورونا"
ليعالـج مسـألة النقـل والتخزين.

العدد
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التحديات السياسية واالقتصادية..
قمع وعجز وفساد
نحـو عشرة أعـوام مـرت على انطلاق
املطالب السـلمية باإلصالحات يف سوريا،
التـي انقلبـت إىل حـرب خلّفت دمـا ًرا يف
البنـى التحتيـة وتدهـو ًرا يف القطاعـات
الخدميـة واالقتصاديـة مل تسـلم منـه أي
منطقـة فيهـا ،فـرض مصاعـب متعـددة
إليصـال املسـاعدات اإلنسـانية وتقديـم
اإلغاثة للسـكان.
وهـو مـا أوضحـه تقريـر مكتب تنسـيق
الشـؤون اإلنسـانية ملجلـس األمـن ،يف
 16مـن كانـون األول  ،2020إذ قـال إن
مصاعـب إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية
يف املناطـق الخاضعـة لسـيطرة الحكومة
مسـتمرة يف الغوطـة الرشقيـة وريـف
دمشـق الغـريب ،إذ تحتاج تلـك املنظامت
الدوليـة إىل الحصـول على موافقـات
إدارية وأمنيـة من النظام ،معـدل املوافقة
عليهـا هـو  53%فقـط.
ويف جنـويب سـوريا اسـتمر انعـدام
األمـن والقيـود اإلداريـة مبنـع إيصـال
املسـاعدات ،رغـم خضـوع املنطقـة
لسـيطرة النظـام منـذ متوز عـام ،2018
ويف مخيـم "الركبـان" تحديـدًا ،كانـت
آخـر شـحنة للمسـاعدات يف أيلـول مـن
عـام .2019
ومـع وصـول األمـم املتحـدة يف الشمال
الرشقـي إىل معظـم أنحـاء محافظـة
الحسـكة وبعـض أجـزاء الرقـة ،ال تصـل
إىل مناطـق أخـرى مثـل منبـج وعين
العـرب انطالقًـا من دمشـق ،لعـدم وجود

اتفـاق بين األطـراف التـي تسـيطر عىل
هـذه املناطـق والنعـدام األمـن.
أثر الحكومة السـورية مل يقـف عند دمار
املستشـفيات والطـرق ومخاطـر القصف
والقتـال ،بـل إنه عـاق ،يف بدايـة ترشين
األول  ،2020توزيـع املسـاعدات الغذائية
على  220ألـف شـخص يف املناطق غري
الخاضعة لسـيطرة النظـام يف الرقة ،ومل
يُسـتأنف حتى  2من كانـون األول .2020
كما عطلـت خروقـات "وقـف إطلاق
النـار" يف الشمال الغـريب ،على طـول
خطـوط الفصـل جنـوب محافظـة إدلـب
وغـرب محافظة حلب ،وصول املسـاعدات
اإلنسـانية مؤقتًا بسـبب "انعـدام األمن".
األمـم املتحدة وسـعت الطـرق املؤدية إىل
املعبر الحـدودي الوحيـد الـذي يسـمح
بإدخـال املسـاعدات اإلنسـانية عبر
الحـدود مـن خلال قـرار مجلـس األمـن
" "2533لعـام  ،2020وهـو معرب "باب
الهـوى" مـع تركيـا ،واسـتمرت أشـغال
الطـرق التـي تربـط املعبر بشمال حلب
قبـل أن يجعـل الطقـس الشـتوي القيـام
مسـتحيل".
ً
مبثـل هـذه األعمال "أمـ ًرا
هل ُيساء استخدام اللقاح من قبل
السلطات الحاكمة؟
مديـر قسـم األمـراض السـارية يف
وزارة صحـة النظـام ،الدكتـور عاطـف
الطويـل ،كشـف عـن وجـود مفاوضات
منـذ عـدة أشـهر مـع منظمـة الصحـة

العامليـة لتأمين اللقاح ضـد "كورونا".
وقـال الطويـل حينهـا ،إن التأخـر يف
وصـول اللقـاح إىل سـوريا "سـيكون
ملصلحـة املواطـن" ،حيـث يزيـد اإلنتـاج
وينخفـض سـعر اللقـاح ،ويصـل إىل
عـدد أكرب مـن الـدول ،مضيفًـا أن "األمر
تجـاري بحـت" ،بحسـب تعبيره.
وأوضـح يف حديـث نقلتـه إذاعـة "شـام
إف إم" املواليـة حينهـا ،أ ّن اللقاح سـيوزع
"مجانًـا" عىل العاملين يف وزارة الصحة،
ثم سـيوزع عىل مـرىض الحـاالت املزمنة،
كمـرىض القلـب والسـكري والـكىل
والرسطـان.
ورغـم دعم منصـة "كوفاكس" لسـوريا،
فـإن إيصـال اللقاحات إىل الفئـات األكرث
ضعفًـا يف سـوريا خلال النصـف األول
مـن عـام  2021يحتـاج إىل اسـتثامر
ومتويـل إضايف.
لكـن اإلجـراءات و"مصلحـة املواطـن"،
التـي توالـت ترصيحات مسـؤويل النظام
السـوري باإلشـارة إليهـا ،مل ت ُرتجم خالل
مواجهـة الفيروس ،ومل تُطبـق بصـورة
فعليـة على األرض ،بحجـة التدهـور
الصحـي والخدمـي والدمـار الـذي خلّفه
"اإلرهـاب".
كام أظهـرت تقاريـر سـابقة أعدتها عنب
بلـدي فشـل الحكومـة بفرض اإلجـراءات
الوقائيـة املعلنـة يف حمـص ودرعـا
وحلـب والسـويداء ،حيث شـعر السـكان
أن محاولـة محاربـة الفيروس ووقـف

انتشـاره هـي مسـؤوليتهم الخاصـة،
لكنهـم واجهـوا الدعـاوى القضائيـة
واالعتقـال لقـاء ذلـك.
يـرى الباحـث االقتصـادي يف مركـز
“جسـور للدراسـات” خالـد تـركاوي،
يف حديـث إىل عنـب بلـدي ،أن املشـكلة
االقتصاديـة ليسـت بحجـم املشـكلة
اللوجسـتية ،مسـتبعدًا فكـرة أن تسـتغل
السـلطات املختلفـة يف سـوريا اللقـاح
اقتصاديًـا ،مسـتدركًا أنه ميكن اسـتغالل
اللقاحات ملكاسـب غري مرشوعـة" ،ولكن
على األقـل ليـس يف الفترة األوىل مـن
وصـول اللقـاح".
ورضب تـركاوي مثـالً " ،إذا تسـلم النظام
وجبـات قليلـة مـن اللقـاح يف املرحلـة
األوىل مـن الصين وروسـيا ،فسـيطبل
أمـام اإلعلام بأنه وزعهـا باملجـان ،ومن
املمكـن يف املراحـل املتقدمـة أن يبيعها".
السمسرة تلهب أسعار اللقاح
رجـح الباحث االقتصـادي خالـد تركاوي
أن يتأخـر النظـام يف تسـلّم اللقـاح إىل
مـا بعـد حزيـران  ،2021ور ّد ذلـك إىل
توقعاتـه بـأن السـلطات الحاكمـة يف
سـوريا سـتحصل عىل اللقاح عـن طريق
التربعـات وليـس مـن الشراء" ،كذلـك
حصـول النظـام على اللقـاح الـرويس
والصينـي ليس قري ًبا بسـبب كثرة الطلب
عليهما".
وأضـاف الباحث أن سـبب اعتامد سـوريا

التبرع للحصـول على اللقاحـات ،يعود
إىل آليـة تـداول اللقاح عامل ًيـا ،إذ إن عملية
بيعـه ورشائـه تديرهـا عمليـات سـمرسة
ضخمـة مـن أجـل حجـز اللقاح ،بحسـب
الباحـث االقتصادي.
ويف مثـال على ذلـك ،إذا كنـت تريـد أن
تشتري مليـون جرعة من لقـاح "فايزر"
وسـعر الجرعـة  25دوال ًرا ،فإنـك لـن
تشتري كامـل الوجبـة بــ 250مليـون
دوالر ،إذ إن السـمرسة سترفع السـعر
أكثر مـن ذلـك بكثير ،وهـو مـا تعجـز
سـوريا عـن تحقيقـه.
وكان املديـر اإلقليمـي ملكتـب “الجمعيـة
الطبيـة األمريكيـة السـورية” (سـامز)
يف تركيـا ،الطبيـب مـازن كـوارة ،أوضح
لعنـب بلـدي أن الحديـث عـن ترتيـب
سـوريا يف نيـل اللقـاح سـابق ألوانـه،
را يف الوقـت ذاتـه إىل أن ترتيبهـا
مشي ً
سـيكون متأخـ ًرا.
واعتبر كـوارة أن التنافسـية بين الـدول
العظمـى والرثيـة يف الحصـول على
اللقـاح ،وباملقابـل فقـر الـدول الناميـة
واعتامدهـا على اإلعانـات ،هـي مـن أهم
األسـباب التـي قـد تقـف أمـام الوصـول
الرسيـع للقـاح إىل سـوريا.
وأوضـح املديـر اإلقليمي أن أهـم املعوقات
أمـام توزيـع اللقـاح يف سـوريا هـو
التمويـل لرشائـه ،الفتًـا إىل أن تأخـر
اللقـاح سـيكون سـلب ًيا ،يف دولـة تفتقر
للطبابـة تزام ًنـا مـع انتشـار املـرض.

المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  -تشرين الثاني 2020
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اللقاح الروسي..
أمل النظام ومصدر خوف مواطنيه
لقاحات “كوفيد”19 -
أنواعها ومدى فعاليتها
عـادة مـا تسـتغرق عمليـة املوافقـة على اللقاحـات بين
عـدة شـهور وعـدة سـنوات ،ولكن نظـ ًرا إىل وجـود حاجة
ملحـة إىل لقاحـات “كوفيـد ،19″ -فقـد صـدرت تراخيص
اسـتخدامها بشـكل طـارئ اسـتنادًا إىل كميـة بيانـات أقل
مـن املعتاد.

لقاح “فايزر /بيونتيك”
()Pfizer/Biontech

لقـاح أمريكي -أملـاين ،يعطـى على جرعتين بفاصل 21
يوم ًيـا ،وتصـل نسـبة فعاليتـه إىل  95٪بعـد سـبعة أيـام
مـن الجرعـة الثانيـة ،يخـزن بدرجـة حـرارة  -70درجـة
مئويـة لعـدة أسـابيع ،بينما يحتفـظ بفعاليتـه ملـدة تصـل
حتـى خمسـة أيـام بدرجة حـرارة الثالجـة العادية ( +2إىل
 +8درجـة مئويـة).

لقاح “موديرنا” ()Moderna

لقـاح أمريكي ،ويعطـى بجرعتني تفصـل بينهما  28يو ًما،
وقـد أظهـرت البيانـات أن اللقـاح فعـال مبعـدل ،94.1٪
ويخـزن بدرجـة حـرارة  -20درجـة مئوية ملـدة تصل حتى
سـتة أشـهر ،بينما يبقـى مسـتق ًرا ملـدة  30يو ًمـا بدرجـة
حـرارة الثالجـة العادية.

لقاح “سبوتنيك"
()Sputnik V

مرضى يوجه لهم تعليمات للوقاية من فيروس "كورونا" ضمن المشفى ،في القسم المستحدث بمشفى كفرتخاريم  27 -آذار ( 2020عنب بلدي)

رغـم غيـاب املعلومات الرسـمية عـن اتفاقات
بين وزارة الصحـة التابعـة لحكومـة النظام
السـوري والشركات العاملـة على إنتـاج
لقـاح خـاص بفيروس "كورونـا" ،صـدرت
ترصيحـات إعالميـة عـن النظام أشـارت إىل
مسـاعيه للحصـول على اللقاح الـذي أنتجته
حليفته روسـيا.
وقـال رئيس النظام السـوري ،بشـار األسـد،
إن سـوريا ستسـتورد اللقـاح الـرويس
املضـاد لفيروس “كورونـا" مبجـرد توفـره
يف األسـواق العامليـة ،ضمـن لقاء مـع وكالة
"سـبوتنيك" الروسـية ،نشرت مقتطفـات
منـه يف  7مـن ترشيـن األول .2020
وربط األسـد وصـول اللقـاح مبناقشـة األمر
مع السـلطات الروسـية مبجرد توفـره عامل ًيا،
را إىل أن
واصفًـا األمـر بـ”املهـم” ،مشي ً
الكميـة املطلوبـة تتعلـق بالكـم املتـاح ،وهذا
أمـر ستناقشـه السـلطات الصحية السـورية.
لكـن وزيـر الخارجيـة ،فيصل املقـداد ،طلب
رسـم ًيا خلال لقـاء مـع املديـر اإلقليمـي
ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة (يونيسـف)
للشرق األوسـط وشمال إفريقيـا ،تيـد
شـيبان ،توفري لقـاح فيروس “كورونا” يف
سـوريا ،وفق مـا نرشتـه صحيفـة "الوطن"
املحليـة.
توقـع الطبيـب املختـص باألنـف والحنجـرة،
الـذي تحدثـت إليـه عنـب بلـدي يف حمص،
أال يثـق السـوريون باللقاح الـرويس ،لكن إن
وصـل اللقـاح عن طريـق "الصحـة العاملية"
فسـتكون الثقـة أكرب.
وبـرأي الطبيـب ،فـإن املخـاوف مـن اللقاح
ورضره ليسـت موضوعيـة ،ألن "الشرف

املهنـي" لألطباء يف اللجنـة املختصة باختيار
اللقـاح وتوزيعه بـوزارة الصحـة مينعهم من
التالعـب بـأرواح النـاس" ،واللقـاح بالنهاية
يصـل إىل كل بيـت وإىل أقاربهـم وذويهـم،
فلا ميكـن لطبيب متريـر لقاح ضـار" ،لكنه
توقـع أن يتأخـر املسـؤولون بأخـذ اللقـاح
إن مل يكـن مـن رشكات عامليـة "أوروبيـة أو
أمريكيـة".
بالنسـبة إىل محمـد ،الشـاب املقيـم يف
ريـف حمـص وطلـب عـدم الكشـف عـن
اسـمه الكامـل ملخـاوف أمنيـة ،فـإن أخـذ
اللقـاح الـرويس قـد يجعلـه يف مرتبـة "فأر
را إىل أن روسـيا اسـتخدمت
تجـارب" ،مشي ً
سـوريا "سـاحة لتجـارب األسـلحة وميـدان
تدريـب للطياريـن" ،لكنـه مل يسـتبعد
رضورة الحصـول على اللقاح يف حـال أثبت
فعاليتـه لحاميـة عائلتـه.
مـا مـر على سـوريا مـن نـزوح وأوضـاع
أمنيـة خطيرة كان مبثابـة "ألـف كورونـا"
حسـب وصـف خالـد ( 37عا ًمـا) ،املقيـم
يف ريـف دمشـق الجنـويب والـذي تعـرض
لالعتقـال والفصـل مـن وظيفتـه ملشـاركته
مبظاهـرات عـام " ،2011لذلك لـن أتلقى أي
لقـاح ضـد كورونـا" ،كام قـال لعنـب بلدي.
نظرية "المؤامرة" حاضرة في الشمال
يف الشمال الرشقـي ،ال ثقـة باللقـاح أيضً ا،
حسـبام قـال محمـد البـدران ( 35عا ًمـا)
را إىل أن اإلجـراءات التي
لعنـب بلـدي ،مشي ً
اتخذتهـا "اإلدارة الذاتية" إليقـاف الفريوس
مل تكـن مجديـة مـع نقـص االلتـزام مـن
السـكان" ،أنـا شـخص ًيا لـن آخـذ اللقـاح،
وحتـى أفـراد عائلتـي ،ال أسـتطيع الوثـوق

بـه ألن فيروس (كورونـا) باملجمـل مـا زال
كثيرون يرونـه كذبـة ،وأن الحـاالت التـي
ظهـرت رمبـا التهابـات رئـة ورمبـا إنفلونزا
حـادة نو ًعـا ما".
ويف ظـل عـدم وجـود معلومـات ودراسـات
كافيـة عـن لقـاح "كورونـا" يف معظم دول
العـامل ،وحـدوث بعـض الشـائعات التـي
تناهـض اللقـاح ،أو "نظريـات املؤامـرة"،
بحسـب تعبير املسـؤول عـن برنامـج
اللقاحـات يف محافظـة إدلـب ،الدكتور رفعت
فرحـات ،مبـا يخـص املـرض وانتشـاره بني
السـكان" ،فبالتأكيـد هنـاك تخـوف وعـدم
تقبـل ألي لقـاح عنـد جـزء مـن السـكان".
اإلعالمـي املقيـم يف إدلـب فاتـح رسلان
( 25عا ًمـا) ،قـال لعنـب بلـدي ،إن انتشـار
"كورونـا" يف املنطقـة كان أقل مـن املتوقع،
ورغـم خوفـه األوىل من اإلصابـة بالفريوس،
فإنـه لـن يقبـل بأخـذ اللقـاح" ،ال أدري إن
كانـت (كورونـا) كلهـا لعبـة" ،وأضـاف أن
كبـار السـن هم مـن يجـب أن يحصلـوا عليه
قبـل غريهم.
استطالع رأي:
اللقاح يثير مخاوف األغلبية
بحسـب اسـتطالع أجرتـه عنـب بلـدي عبر
موقعهـا اإللكتروين ،شـارك فيـه 191
شـخصا ،قـال أغلبيـة املصوتين ،إنهـم
ً
ميلكـون مخـاوف مـن تلقـي لقـاح بشـأن
محاربـة فيروس "كورونـا" ،واعتبر 72%
منهـم أن اللقـاح مصـدر خـوف لهـم على
الرغـم مـن زيـادة انتشـار الفيروس ،يف
حين رأى  28%منهـم أن اللقـاح لـن يكـون
مقلقًـا يف حـال ُوزع يف سـوريا.

لقـاح رويسُ ،سـمي نسـبة إىل اسـم أول قمـر صناعـي
سـوفييتي “سـبوتنيك” ،ويرمـز حرف “ ”Vيف اسـم اللقاح
إىل االنتصـار على فيروس “كورونـا املسـتجد”.
يعطـى بجرعتين ،وقـد ثبتـت فعاليتـه يف  91.4%مـن
الحـاالت ،وتصـل فعاليته ضـد الحـاالت الصعبـة والوخيمة
للعـدوى بالفيروس إىل  ،100%وميكـن تخزيـن اللقـاح
على شـكله مجففًـا بالتربيد (الجـاف) عند درجـات حرارة
الثالجـة العاديـة.

لقاح “سينوفارم”
()Sinopharm

لقاح صيني ،يجب أخذ جرعتني عىل مدار  28يو ًما ،وذكرت
الرشكة املصنعة أن الجرعة األوىل توفر حامية بنسبة 97%
فقط ،لذا فإن التطعيم بجرعتني يرفع نسبة الحامية إىل
 ،100%ولكن أظهرت التجارب الرسيرية أنه ميلك فعالية
بنسبة .86%ويحتاج لقاح “سينوفارم” إىل التخزين يف
درجات حرارة الثالجة العادية ،وهذه هي ميزة اللقاحات
التقليدية ،ما يجعل عملية النقل والتوزيع أسهل بكثري من
اللقاحات األمريكية.

لقاح جامعة
“أكسفورد /أسترازينيكا”

لقاح بريطاين ،يعطى هذا اللقاح عىل جرعتني ،وكانت
نسبة الحامية  62%عندما أعطي املتطوعون جرعتني
عاليتني ،لكن هذه النسبة ارتفعت إىل  90%عندما أعطي
األشخاص جرعة منخفضة تلتها جرعة عالية ،ومن غري
الواضح أسباب وجود هذا الفرق يف النسبة.
يخزن لقاح جامعة “أكسفورد” بدرجة حرارة الثالجة
العادية ،لذلك فهو أسهل للتخزين ويف إيصاله إىل كل ركن
يف العامل من اللقاحات األمريكية.
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االنكماش ..العجز ..التضخم

عالمات لموازنة  2021تنذر بتقشف أكبر
على المواطنين في سوريا
مواطنون سوريون يصطفون بطابور للحصول على خبز من فرن العدوي بدمشق ()afp

عنب بلدي  -علي درويش
تزيـد املوازنة السـورية مبليـارات اللريات
السـورية على العـام السـابق كحـدث
متكـرر منـذ  ،2011إال أن قيمتها بالدوالر
تظهـر العكـس ،تزام ًنا مـع عجـز متزايد
مـن عـام إىل آخـر ،وزيـادة يف التضخم،
ومخاوف من انكماش يف موازنة .2021
وكان رئيس النظام السـوري ،بشـار األسد،
أقـر موازنـة  2021مببلـغ  8500مليـار
ليرة ،بزيـادة  4500مليـار ليرة على
عـام  ،2020لكـن قيمـة موازنـة  2021ال
تتجـاوز  2.9مليـار دوالر ،بسـعر رصف
 2850ليرة مقابـل الدوالر الواحد ،حسـب
موقـع "الليرة اليوم" املتخصص بأسـعار
العملات ،أي مـا يقـارب نصـف موازنـة
 2020التـي بلغت  5.7مليار دوالر ،بسـعر
رصف  700ليرة مقابـل الـدوالر الواحـد
(وهـو سـعر رصف السـوق يف ترشيـن
الثـاين  2019شـهر وضع املوازنـة) ،الذي
انخفـض أواخـر الشـهر نفسـه ليصل إىل
 775ليرة مقابـل الـدوالر الواحد.
وأظهـر رصـد عنـب بلـدي إلحصائيـات
منشـورة على موقـع املصرف املركـزي
السـوري ،حـول طبيعـة املوازنـات التـي
كانـت تقـر يف سـوريا منـذ  2004حتى
 ،2020أن ميزانيـة  2004بلغـت 8.64
مليـار دوالر ،و 2012بلغت  22.48مليار،
وهـي األعلى خلال فترة الرصد.
شارت لقيمة املوازنة املنخفضة
وبلغ عجـز املوازنة املالية يف سـوريا لعام
 1455 ،2020مليـار ليرة ،ويقدر العجز
يف  2021بنحـو ثالثـة آالف و 484مليار
لرية سـورية ،وهي نسـبة تقـدر بـ،71%
حسـب صحيفـة "الوطـن" املقربـة مـن
الحكومة.
موازنة  2021تفرض ً
مزيدا من
التقشف على األهالي
أوضـح الباحـث يف االقتصـاد السـيايس
يحيـى سـيد عمـر ،يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،أن موازنـة  2021سـتفرض على
السـوريني يف مناطـق سـيطرة النظـام
تقشـفًا إضاف ًيـا ،وبحسـاب ريـايض
ومنطقـي ميكـن القـول" ،إن العـبء

دوالر أمريكي
الذهب 21

املعييش عىل السـوريني سـيزداد بنسـبة
ال تقـل عـن  ،65%وذلـك يف حـال ثبات
سـعر رصف الليرة وعـدم تدهـوره مـن
جديـد" ،وفـق املقارنة بين موازنة 2020
و ،2021بالنسـبة لقيمتهما بالـدوالر.
ومـن املتوقـع يف ظـل هـذه املوازنـة،
بحسـب الباحـث يحيـى سـيد عمـر ،أن
"تـزداد األزمـة االقتصاديـة للسـوريني،
ال سـيام مـن ناحيـة صعوبـة تأمين
املسـتلزمات الرئيسـة كالخبز واملحروقات
والكهربـاء وغريهـا".
إذ حـددت االعتمادات املرصـودة للرواتب
واألجـور والتعويضـات يف موازنة 2021
بــ 1018مليار ليرة سـورية ،واعتامدات
الدعـم االجتامعـي بــ 3500مليـار لرية،
والصنـدوق الوطنـي للمعونـة االجتامعية
بـ 50مليـار لرية.
بينما قـدّرت االعتمادات لصنـدوق دعم
اإلنتاج الزراعي بـ50مليـار لرية ،والدقيق
التموينـي بــ 700مليار لرية ،واملشـتقات
النفطيـة بــ 2700مليـار ليرة ،والطاقة
الكهربائيـة بـ 1800مليـار لرية.
وعلى الرغـم مـن ضخامـة هـذه األرقام
فـإن قيمتهـا منخفضـة بالـدوالر،
واملخصصـات املاليـة السـابقة ال تعكـس
الحاجـة الفعليـة للسـوق ،إذ تبلـغ فاتورة
حكومـة النظـام لناحيـة اسـترياد القمح
 400مليـون دوالر سـنويًا ،مـا يعـادل
 1200مليـار لرية ،بينما الرقم املخصص
يف املوازنـة يبلـغ  700مليـار ،وهـذا مـا
يعني عج ًزا يف مخصصـات الخبز بـ500
مليـار ليرة ،وبالتايل انخفـاض يف كمية
الخبـز وازديـاد يف عدد الطوابري ،حسـب
ا لبا حث .
وتصرف املوازنـة يف إطارين أساسـيني،
هما النفقـات الجاريـة والنفقـات
االسـتثامرية ،واألوىل تشـمل التمويـل
املسـتمر لـوزارات الدولـة وقطاعاتهـا،
كالرواتـب واملعاشـات التقاعديـة
واملرصوفـات الخاصـة بـكل وزارة
والنفقـات اإلداريـة واألجـور ،ونفقـات
تحويليـة كصيانـة ممتلـكات الدولـة.
أما النفقات االسـتثامرية ،فتشـمل الخطط
االسـتثامرية لـكل وزارة لتوسـيع عملهـا،
كإنشـاء بنيـة تحتية ومرافـق حيوية.

وتركـز املوازنـة السـورية على جانـب
اإلنفـاق الجـاري ،بينما شـهدت تراج ًعـا
واض ًحـا يف اإلنفـاق االسـتثامري ،فحصة
اإلنفـاق االسـتثامري مل تتجـاوز ،18%
مقابـل  82%على اإلنفـاق الجـاري،
و"هـذا مـا يعكس عجـز حكومـة النظام
عن تلبية االحتياجات الرئيسـة للسـوريني
يف مناطق سـيطرتها" ،حسـب سيد عمر.
الفقر يالحق السوريين
شهدت األسـعار يف مناطق سيطرة النظام
ارتفا ًعـا متكـر ًرا منـذ بدايـة  ،2020تزام ًنا
مـع انخفاض قيمـة الليرة أمـام العمالت
األجنبيـة ،وذلـك نتيجـة عـدة عوامـل،
أبرزهـا العقوبـات االقتصاديـة ،خاصـة
حزم عقوبـات قانون "قيصر" األمرييك،
وتأثير األزمـة االقتصاديـة يف لبنـان
وانفجـار بيروت على البنـوك اللبنانيـة،
متنفسـا اقتصاديًـا للنظـام،
التـي كانـت
ً
وتأثير فيروس "كورونـا املسـتجد"
(كوفيـد ،)19 -بحسـب آراء باحثني التقت
بهـم عنـب بلـدي يف وقـت سـابق.
وقـال القائـم بأعمال األمين العـام
املساعد للشـؤون اإلنسـانية ونائب منسق
اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ ،راميـش
راجاسـينغهام ،إن نحـو  9.3مليـون
شـخص يف سـوريا يعانـون مـن انعدام
األمـن الغـذايئ ،بزيـادة  1.4مليـون عىل
عـام  ،2019مرج ًحـا ارتفاع العـدد ،وذلك
يف كلمتـه أمـام مجلـس األمـن حـول
سـوريا ،يف  25من ترشين الثاين .2020
وتتصدر سـوريا قامئة الـدول األكرث فق ًرا
يف العـامل ،إذ يعيـش تحـت خـط الفقـر
يف سـوريا  90%من السـوريني ،بحسب
ممثلـة منظمة الصحة العاملية يف سـوريا،
أكجمال ماجتيموفا.
وحـذرت املتحدثـة باسـم برنامـج األغذية
العاملـي ،إليزابيـث بايـرز ،التابـع لألمـم
املتحـدة ،مـن أزمة غـذاء غري مسـبوقة يف
سـوريا ،بسـبب تفيش فريوس "كورونا".
اإلنفاق يتراجع رغم انخفاض عدد
المواطنين في مناطق النظام
يالحـظ تراجـع اإلنفاق عىل األفراد بنسـبة
 70%مبقارنـة موازنـة  2021مبوازنـة
 ،2011إال أن مقـدار الرتاجـع يفـوق هـذه
النسـبة ،حسـب الباحث يحيى سـيد عمر،
وذلـك ألن حكومـة النظام مل تعـد تنفق إال
عىل األفراد املقيمني يف مناطق سـيطرتها،
وهـذا مـا يعنـي أن نسـبة الرتاجـع يف
اإلنفـاق على األفـراد تقرتب مـن .85%
ويجـب أن يكـون إنفـاق الحكومـة على
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املواطنين يف مناطـق سـيطرتها ثالثـة
علما أن
أضعـاف مـا أنفقتـه يف ،2010
ً
نصـف عـدد سـكان سـوريا ال يقيمـون
يف مناطـق سـيطرتها ،إذ يعيـش نحـو
 11.7مليون شـخص يف مناطق سـيطرة
النظـام يف العام الحـايل ،مقارنة بـ21.4
مليـون يف  ،2010حسـب دراسـة أعدهـا
"املعهـد األطلسي".
كما تشير الدراسـة إىل أن سـوريا
ستشـغل نفسـها بضمان الحـد األدىن
من مسـتويات املعيشـة لسـكانها يف ظل
األزمـة االقتصاديـة التـي تحيـط بالبالد،
وسـيتعي على الحكومة أن تبـذل جهودًا
ّ
كبيرة لتغطيـة االحتياجـات األساسـية
للسـكان يف مناطـق سـيطرتها.
ويخـدم اإلنفـاق الحـايل بشـكل رئيـس
برامـج الدعـم االجتامعـي ،كدعـم الوقود
والغـذاء وأجـور موظفـي القطـاع العام،
الذين يشـكلون حوايل ثلث القـوة العاملة
( 1.6مليـون شـخص).
وقـدّر تقييم أجرتـه صحيفة "قاسـيون"
االقتصاديـة املحليـة ،أن متوسـط تكلفـة
معيشـة األرسة السـورية ارتفـع بنسـبة
 85%منـذ بدايـة عـام  2020إىل أيلـول
مـن العـام نفسـه ،ولتحقيـق مسـتوى
معيشي مريـح ،تحتـاج األرسة السـورية
إىل  660ألـف ليرة سـورية ( 220دوال ًرا
تقري ًبـا) كل شـهر.
االنكماش عنوان موازنة 2021
"االنكماش هـو العنوان العريـض ملوازنة
النظـام الحاليـة" ،فعلى الرغـم مـن
ضخامتها بالليرة فهي موازنة انكامشـية
(أي أن قيمتهـا بالـدوالر منخفضـة)،
بحسـب الباحـث يحيـى سـيد عمـر،
مبي ًنـا سـبب االنكماش برتاجع إيـرادات
الحكومـة ،إذ شـهدت أغلبيـة القطاعـات
تراج ًعـا واض ًحـا.
وأبرزها قطـاع النفط ،إذ بلـغ إنتاج النفط
يف سـوريا  406آالف برميـل يوم ًيـا يف
 ،2008وانخفـض اإلنتـاج يف  2018إىل
 24ألـف برميـل يوم ًيـا ،حسـب بيانـات
موقـع "بريتـش برتوليوم".
وبحسـب دراسـة أعدهـا مركـز "عمـران
للدراسـات االستراتيجية" ،بلغ االنخفاض
يف مـؤرش الصناعـة بين  2010و2016
من  89إىل سـبعة يف قطاعات الصناعات
االسـتخراجية ،والصناعـات التحويلية.
وتراجعت قدرة سـوريا عىل إنتـاج غذائها
بشـكل كبير وعلى رأسـها املحصـول
االستراتيجي ،القمـح ،العنرص األسـايس
يف صناعـة الخبـز ،وذلـك على الرغـم
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مـن األمطـار الجيـدة يف موسـم ،2019
وزراعـة  1.26مليـون هكتـار ،وهـي
قرابـة ثالثـة أربـاع املسـاحات املزروعـة
يف  ،2010إذ بلـغ اإلنتـاج  2170مليـون
طـن مـن القمح ،وهـو ميثل نصـف إنتاج
 ،2011ووصـل اإلنتـاج إىل القـاع يف
 2018بنحـو  1199مليـون طن من 642
ألـف هكتار تـم حصدها فقـط ،وهو أدىن
إنتـاج منـذ  29عا ًما ،حسـب الدراسـة.
كما تراجعـت اإليـرادات السـورية يف
مجـال الصـادرات ،إذ تراجـع إجمايل
الصـادرات مـن  8.7مليـار دوالر عـام
 2011إىل أقـل مـن  700مليـون دوالر،
كام تراجـع إسـهام الزراعـة يف اإليرادات
الحكوميـة مـن  20%إىل  ،5%وتراجـع
اإلنتـاج الحيـواين  35%والدواجن ،40%
وتراجعـت اإليـرادات الرضيبية من 9.6%
إىل  ،3%والسـياحة من  8.21مليار دوالر
إىل  14مليـون دوالر.
وبحسـب سـيد عمر ،فإن تراجع اإليرادات
الحكوميـة انعكـس بشـكل مبـارش على
املوازنـة ،التـي بدورهـا سـتنعكس على
األفـراد ،فاإلنفـاق الحكومي لـدى حكومة
النظـام يسـجل تراج ًعـا حـادًا ،األمـر
الـذي يعنـي مزيـدًا مـن التقشـف على
السـوريني ،ال سـيام أنه يف املدى املنظور
مـن غير املتوقـع ظهـور أي تحسـن يف
اإليـرادات.
كما أن التضخـم الحـاد الذي يعـاين منه
اقتصـاد النظـام انعكـس بشـكل مبارش
على املوازنـة ،التـي شـهدت ارتفا ًعـا
ملحوظًـا بقيمتها باللرية السـورية وتدن ًيا
ملحوظًا أيضً ـا يف قيمتها بالـدوالر ،وهذا
يـدل على أن ارتفـاع مسـتوى التضخـم
سيبقى سيد املشـهد االقتصادي ،وبالتايل
ستسـتمر قيمة الرواتب واألجـور بالتدين،
ما ينعكس سـل ًبا عىل معيشـة السوريني،
حسـب سـيد عمر.
ومـن املتوقـع أن تـزداد وتيرة ارتفـاع
األسـعار يف ظـل املوازنة الجديـدة ،كونها
انكامشـية وتقـل قيمتهـا بالـدوالر عـن
االسـتحقاقات املاليـة الالزمة لتأمين املواد
األساسـية.
املوازنـة الحالية وعىل الرغـم من انخفاض
قيمتها بالـدوالر ،فهي مرشـحة النخفاض
جديـد ،وذلـك انطالقًا من عـدم ثبات قيمة
الليرة السـورية ،فمـن املتوقـع أن تشـهد
الليرة تدهـو ًرا جديـدًا يف ظـل العقوبات
الجديـدة ،مـا يعنـي انخفاضً ـا إضاف ًيا يف
القيمـة الفعلية بالـدوالر ،وبالتـايل تراجع
مسـتوى معيشة السـوريني ،حسـب سيد
عمر .
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هل أغفلت جهود العدالة السورية
مقاضاة عملية "الحليب األبيض"
عنب بلدي  -صالح ملص
بعـد سـيطرة قـوات املعارضة السـورية
يف آذار عـام  2013على مدينـة الرقـة
شمال رشقـي سـوريا ،غادرهـا رئيـس
فـرع املخابـرات العامة السـورية ()335
را
يف املدينـة" ،خالـد .ح" ،متج ًهـا سي ً
على األقـدام إىل تركيـا.
ويف نيسـان مـن العـام نفسـه ،سـافر
"خالـد .ح" ،الـذي عمـل يف املخابـرات
السـورية من عـام  2009حتـى ،2013
إىل األردن ،حيـث طلـب مـن السـفارة
الفرنسـية هنـاك الحصول عىل تأشيرة،
ومتكـن مـن السـفر إىل فرنسـا بطائرة.
أقـام يف فرنسـا ملـدة عـام ،وبعـد
اسـتجوابه األول ،اشـتبهت سـلطات
اللجـوء هنـاك باحتامليـة ارتكابـه
انتهـاكات ضـد حقـوق اإلنسـان خلال
عملـه يف سـوريا.
ووفقًـا للجـدول الزمنـي ألحـداث هروب
"خالـد .ح" ،الـذي نشره تحقيـق موقع
"كوريـر" النمسـاوي الصحفـي ،ظهـر
"خالـد .ح" عـام  2015يف النمسـا بعد
أن حصـل عىل حـق اللجوء فيهـا ،وعىل
جـواز السـفر التقليـدي ،وهـو جـواز
سـفر ميكن أن يطلبـه األشـخاص الذين
حصلـوا على حـق اللجـوء يف النمسـا
ويسـمح لهـم بالسـفر دول ًيا.
ويُزعـم أن لجـوء "خالـد .ح" كان
مدبـ ًرا من قبـل مكتـب حامية الدسـتور
ومكافحة اإلرهاب النمسـاوي ،بالتنسـيق
مـع ممثلين رفيعـي املسـتوى مـن
"املوسـاد" اإلرسائيلي ،وفقًـا لتحقيـق
"كوريـر".
ُسـميت العمليـة النمسـاوية -اإلرسائيلية
بشـأن تهريـب "خالـد .ح" باسـم
"الحليـب األبيـض" ،وهو االسـم الرمزي
الـذي أُطلـق على "خالـد .ح" ضمـن
مراسلات طـريف العمليـة ،دون معرفـة
سـبب هـذه التسـمية.
يف كانـون الثاين  ،2016تسـلمت وزارة
العـدل النمسـاوية رسـالة مـن "لجنـة
العدالـة واملسـاءلة الدوليـة" ()CIJA
أبلغتهـا فيهـا اللجنة عن مخاوفها بشـأن
ضلـوع "خالـد .ح" يف ارتـكاب "جرائم
حـرب" يف سـوريا ،وحينهـا كشـفت
املخابـرات النمسـاوية قضيـة "الحليـب
األبيـض" لألمـن العـام.
يف متـوز مـن عـام  ،2017أصـدرت
تعميما باسـم
السـلطات الفرنسـية
ً
"خالـد .ح" عـن طريـق "اليوروبـول"،
بخصـوص مزاعـم موثقـة بارتـكاب
"جرائـم ضد اإلنسـانية وجرائـم حرب".
يف ترشيـن األول عـام  ،2018أنهـى
مكتـب حاميـة الدسـتور ومكافحـة
اإلرهاب تعاونه مع السـلطات اإلرسائيلية
الرشيكـة بقضيـة "الحليـب األبيـض"،
ويف الوقـت نفسـه أصـدرت الرشطـة
الجنائيـة الفيدراليـة ( )BKAيف النمسـا
طل ًبـا رسيًـا للتحقيـق يف مـكان وجـود
"خالـد .ح" ،وبعدها بشـهر واحد اقتحم
ضبـاط الرشطـة الجنائيـة الفيدرالية يف
النمسـا شـقة ضابط املخابرات يف فيينا،
ولكنـه مل يكـن موجـودًا فيهـا.
سيأتي دوره
تعمـل املنظمات الحقوقيـة السـورية
والدوليـة ،مـن بينهـا "املركـز السـوري
لإلعلام وحريـة التعبير" و"املركـز
واألبحـاث
للدراسـات
السـوري
القانونيـة" ،عىل تطبيـق العدالة لضحايا
انتهـاكات النظـام السـوري ضـد حقوق
اإلنسـان ،وخروقاتـه للقانون اإلنسـاين
الدويل ،وذلـك داخل املحاكـم األوروبية،
خصوصـا يف أملانيـا والسـويد وفرنسـا.
ً

ويف نيسـان مـن عـام  ،2020ضجـت
وسـائل اإلعلام السـورية والدوليـة
واملنظمات املعنية بدعم حقوق اإلنسـان
ببـدء محاكمـة مسـؤولَني سـوريَّني يف
مدينـة كوبلنـز غـريب أملانيـا ،بتهمـة
ارتكابهما جرائـم ضـد اإلنسـانية داخل
مراكـز اعتقـال تابعـة لحكومـة النظـام
بدمشـق.
تلق
إال أن قضيـة "الحليـب األبيـض" مل َ
نفـس الزخـم اإلعالمـي الكبير مقارنـة
بقضيـة "كوبلنـز" ،على الرغـم من أن
"خالـد .ح" أعلى رتبـة ،ويتمتـع بنطاق
مسـؤولية أوسـع مـن املتهمين اللذيـن
تجـري محاكمتهما حال ًيـا.
لكـن املقارنة بين القضيتني غير مجدية
يف الوقـت الحارض ،نظـ ًرا إىل توفر األدلة
بشـكل محـدود يف قضيـة "خالـد .ح"،
وفـق ما قالـه املديـر التنفيـذي لـ“املركز
السـوري للدراسـات واألبحاث القانونية"،
أنـور البنـي ،يف حديث إىل عنـب بلدي.
ويـأيت سـبب أخـذ قضيـة "كوبلنـز"
تغطيـة إعالميـة كبيرة ،ألنهـا أول
محاكمـة مـن نوعهـا يف العـامل ضـد
انتهـاكات حقـوق اإلنسـان يف سـوريا.
و"مل يتـم توقيفـه (خالـد .ح) بعـد"،
وبالتـايل مل تصـل قضيـة "الحليـب
األبيـض" إىل القضاء النمسـاوي يك يتم
الحديـث عنها بشـكل تفصيلي وواضح
وعلنـي إىل وسـائل اإلعلام ،مثلام حدث
يف نيسـان عـام  2020بشـأن قضيـة
"كوبلنـز".
وأكـد البنـي أن املنظمات الحقوقيـة
السـورية يف أوروبـا "تتابـع القضيـة
(الحليـب األبيـض) ،وسـيأيت دوره
للمسـاءلة ،ولكـن هـذا يحتـاج إىل وقت
طويـل لتجميـع القرائـن والتحقـق مـن
إفـادة الشـهود لـدى املدعـي العـام".
ظروف القضيتين مختلفة
االهتمام الـذي أثارتـه قضيـة "كوبلنز"
كان له أسـبابه ،وتتعلق بشـكل أسـايس
بتحـرك السـلطات القضائيـة األملانيـة،
والتحقيـق املشترك األملـاين -الفرنسي
الـذي أدى إىل إلقـاء القبـض على
املتهمين الحقًـا ،بحسـب مـا قالـه مدير
التقـايض االستراتيجي يف "املركـز
السـوري لإلعلام وحريـة التعبير"،
املعتصـم الكيلاين ،لعنـب بلـدي ،بينام
مل يتحـرك القضاء النمسـاوي يف سـياق
قضيـة "الحليـب األبيـض".
كما أن وجـود الضحايـا والشـهود يف
مهم يف متكني
أملانيا وفرنسـا لعـب دو ًرا ً
املدعين مـن رفـع دعـوى أمـام القضاء
األملـاين إلدانـة املتهمني ،و"الفـرع 251
معـروف نسـب ًيا لـدى السـوريني أكرث"
باملقارنة مـع عمل "خالـد .ح" يف الرقة،
ووجـوده الحقًـا يف تركيا ،وفقًـا ملا يراه
الكيالين.
ومـع أن القضيتين تشيران إىل متهمني
بـ"جرائـم حـرب" لكـن الظـروف
مختلفـة ،ورشوط تطبيـق مبـدأ "الوالية
القضائيـة العامليـة" وتعـاون السـلطات
النمسـاوية يف هـذا الخصـوص أيضً ـا
مختلـف ،وفـق الكيلاين ،عـدا عـن
السـياق الزمنـي لوجـود املشـتبه بهـم
على األرايض الوطنيـة لدولـة املحكمـة
الناظـرة يف الدعـوى ،وهـو مـا يعتبر
مهم يف تحديـد القرائـن القانونية
أمـ ًرا ً
لـكل قضيـة.
وبعـد اختفـاء "خالـد .ح" يف النمسـا،
فـإن "آخـر املعلومـات التـي وصلتنا أنه
كان يف إحـدى الدول العربيـة" ،وفق ما
قالـه الكيالين.
وتطـورت جهـود محاسـبة مرتكبـي
"جرائـم الحـرب" يف سـوريا نسـب ًيا

بين عامـي  2015و ،2019وفـق
وجهـة نظر الكيلاين ،وذلـك مبجهود
املنظمات الحقوقيـة السـورية ،و"هذا
يدل عىل السـياق الزمنـي ،واإلمكانيات
املتاحـة للمنظامت الحقوقيـة وخربتها
يف مجـال املحاسـبة يف أوروبا بشـكل
خـاص ،الـذي تطـور عما كان يف
."2015
ويك تصـل أي قضية إىل أبواب القضاء
يف أوروبـا ،تبـدأ أولً بالتحقيقـات
األوليـة فيام يخـص املشـتبه بارتكابهم
انتهـاكات ضـد حقـوق اإلنسـان،
بحسـب مـا أوضحـه الكيلاين ،ثـم
يتـم العمـل على بنـاء ملـف قانـوين
متكامـل يتضمن العديد مـن األدلة ذات
القيمـة القضائيـة ،مبـا فيها مـن مواد
وصـول
ً
مرئيـة ومصـ ّورة وشـهادات،
إىل التحقيـق الهيـكيل الـذي يقـوده
القضـاة ،وإصـدار مذكـرات التوقيف،
وإحالـة امللـف من قـايض التحقيق إىل
قـايض املوضـوع ،والقيـام باملحاكمة
بحقـه إلدانتـه يف نهايـة األمـر.
وهنـاك العديـد مـن العوامـل التـي
حاسما يف هـذا
ميكـن أن تلعـب دو ًرا
ً
السـياق ،فيما يتعلـق بالشـكاوى
الفرديـة وتدخّـل أطـراف ثالثـة يف
دعـوى بين الجـاين وضحايـاه ،مبـا
فيهـا األطـراف املدنيـة يف الشـكاوى
والدعـاوى ،ووجـود املشـتبه بهم عىل
األرايض الوطنيـة لدولـة القـايض،
باإلضافـة إىل األسـئلة التـي تواجههـا
املنظمات الحقوقيـة خالل عملها بشـأن
مـا إذا كانـت الشـكوى مقبولـة أمـام
معين أم ال ،واحرتامها
القضـاء يف بلـد
ّ
كل الشروط القضائيـة والقانونية للنظر
يف الدعـوى.
القرائن المستخدمة في المحاكمات
كل قضيـة تختـص املحاكـم األوروبيـة
بالنظـر فيهـا وتتعلـق مبلـف حقـوق
را
اإلنسـان يف سـوريا ،تحمـل ً
كما كبي ً
مـن القرائـن القانونيـة التي متهـد لرفع
الدعـوى واملالحقـة القضائيـة للمشـتبه
بارتكابـه "جرائـم حرب" داخل سـوريا.
وتقـدم هذه اإلثباتـات والقرائن القانونية
للمدعـي العـام يف املحكمة بصـورة أدلة
يقينيـة ،وتقاريـر صـادرة عـن جهـات
مخولة وظيف ًيـا ومهن ًيا ومكلفـة قانون ًيا،
مبوجـب القواعـد اإلجرائيـة وقواعـد
اإلثبـات الدوليـة ،وتؤكد أن هـذه الجرائم
فعل مـن قبل أفـراد تابعني
قـد ا ُرتكبـت ً
إداريًـا لحكومة النظام السـوري أو غريه
مـن مرتكبـي االنتهـاكات على األرايض
السورية.
ومـن األدلـة التـي يسـتند إليهـا املدعـي
ا لعا م :
 1الصحافـة واإلعلام ،ومـن ضمنهـااملقاطـع املسـجلة التـي تحمـل أدلـة
حقيقيـة ،والوثائـق الرسـمية الصـادرة
عـن الجهـة املتهمـة ،وشـهادات شـهود
العيـان ،باإلضافـة إىل صـور "قيصر"
املرسبـة ،وتحديـد األشـخاص املرتكبـي
فعل من
الجـرم إن أمكن ،ومـا إذا كانـوا ً
األفـراد التابعين للنظـام أم ال ،والقصـد
مـن ذلـك أن تصـل األدلة إىل حـد اليقني
يف جرائـم االعتقـال وجرائـم القتل تحت
التعذيـب ،ومامرسـات األجهـزة األمنيـة
وأقبيتهـا.
 2يجـب أن تكـون قواعـد اإلثبـاتاملقدمة للمحكمـة مقبولـة قانون ًيا ،وذات
مرسلا.
ً
قـول
ً
مصداقيـة وليسـت
 3تقاريـر موظفـي األمم املتحـدة الذينيتمتعـون مبصداقيـة وحصانـة ،والذين
توجـد ثقـة بتقاريرهـم املقدمـة لألمـم
املتحـدة وفقًـا التفـاق  ،1946املتعلـق

بامتيـازات موظفـي األمـم املتحـدة
وحصانتهـم ،وكذلـك مـا يتعلـق منـه
بتزويـد املحكمة باملعلومـات التي تحتاج
إليهـا السـتكامل إجـراءات التحقيـق
وجمـع األدلـة.
 4تثبيـت الوقائـع املذكـورة يف تقاريراألمـم املتحـدة وتوثيقهـا مـن خلال
النائـب العـام لـدى املحكمـة ،وتزويـده
بالوثائـق واملعلومات الواضحـة لالتهام،
ويجـب أال يحتمـل توثيـق الوقائـع أي
خطـأ إجـرايئ ضمـن امللفـات مـن قبـل
األمين العـام لألمـم املتحـدة واملنظامت
التابعـة له.
ما "جرائم الحرب"
"جرميـة الحرب" هـي مبثابـة عمل غري
مشروع ،صـادر عـن فـرد باسـم دولة
أو برضاهـا أو بتشـجيع منهـا ،ويكـون
منطويًـا على املسـاس مبصلحـة دولية
يحميهـا القانـون الدويل.
ومبوجـب املـادة رقـم " "6مـن ميثـاق
محكمـة نورمبرغ ملحاكمـة "كبـار
مجرمـي الحـرب النازيين" ،فـإن
"جرميـة الحـرب" هـي "األفعـال التـي
تشـكل انتهـاكًا لقوانني وأعـراف الحرب
الدوليـة" ،وتتضمـن القتـل العمـد (مع
اإلرصار) ،واملعاملـة السـيئة للمدنيين
وإقصاءهـم وتسـخريهم يف األعمال
الشـاقة ،وقتـل األرسى عمـدًا ،وإعـدام
الرهائـن أو نهـب األمـوال العامـة أو
الخاصـة ،وتهديم املـدن والقرى من دون
سـبب ،أو االجتيـاح إذا كانـت الرضورات
العسـكرية ال تقتضي ذلـك.
وتلـك الترصفـات تخالـف أحـكام املادة
رقـم " "147مـن اتفـاق "جنيـف
الرابـع" لعـام  ،1949وتنـدرج ضمـن
املخالفـات الجسـيمة للقانـون الـدويل
أفعـال التعذيـب واملعاملة غري اإلنسـانية
املتعمـدة واإلرضار بصحـة املعتقلين.
ومبوجب بيـان "املركز السـوري للعدالة
واملسـاءلة" ،فـإن "خالـد .ح" ضالع يف
"جرائـم ضـد اإلنسـانية" ،والتعذيـب،
والعنـف الجنسي والعنـف القائـم عىل

النـوع االجتامعـي ،و"جرائـم حرب".
و"بحسـب شـهود عيـان ،فـإن )خالـد.
ح) الـذي كان عميـدًا ،مل يكـن على علم
بارتـكاب هـذه الجرائـم فحسـب ،بـل
وشـجع مرؤوسـيه عىل اسـتخدام العنف
وتعذيـب املعتقلين" ،وفـق بيـان املركز.
هل تجفف النمسا "الحليب األبيض"
المسكوب على العلن؟
مـن الواضـح خلال النـزاع املسـلح يف
سـوريا أن القانـون مل يكـن راد ًعـا ألي
جهـة مـن الجهـات املتنازعـة ،لكـن هذا
ال يعنـي بالضرورة أنـه لن تكـون هناك
محاسـبة ملرتكبـي االنتهـاكات ضـد
حقوق اإلنسـان التـي أصبحـت مرتاكمة
على مـدار عشر سـنوات منـذ بدايـة
االحتجاجات يف سـوريا عـام  ،2011وال
تزال تلـك االنتهاكات مسـتمرة حتى اآلن.
وظهـرت إىل العلـن أمـام الـرأي العـام
النمسـاوي تفاصيـل عمليـة "الحليـب
األبيـض" بعـد تقاريـر "لجنـة العدالـة
واملسـاءلة الدوليـة" ( )CIJAيف عـام
 ،2016التـي أبلغـت القضاء النمسـاوي
بضلـوع "خالـد .ح" بجرائـم ضـد
اإلنسـانية خلال عملـه يف سـوريا،
وبعدها أصـدر أعضاء مـن الربملان هناك
اسـتجوابًا رسـم ًيا لوزير داخليـة بالدهم
بشـأن عمليـة "الحليـب األبيـض" ،تركز
بشـكل أسـايس على رغبتهـم مبعرفـة
تكاليـف العمليـة ،والتهديـدات التـي قد
يتعـرض لهـا النمسـاويون بسـبب إقامة
متهـم بـ“جرائـم حرب" على أراضيهم،
والرضر املحتمـل الذي قد يلحق بسـمعة
النمسـا دول ًيـا يف مجـال حاميـة حقوق
اإلنسـان ،خاصة إذا كان منـح اللجوء إىل
النمسـا ميكـن أن يحتمـل صفقات رسية
تُخالـف القانـون الـدويل.
ويف بيـان لهـا ،دعـت "مبـادرة العدالـة
للمجتمـع املفتـوح" الحكومة النمسـاوية
إىل ترسيـع جهودهـا للتحقيـق مـع
املشـتبه بهـم يف "جرائـم الحـرب"
على أراضيهـا ومحاكمتهـم" ،يك ال
تكـون النمسـا ملاذًا آم ًنـا" لضباط يف
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املخابـرات السـورية.
وحثت املبـادرة يف بيانها املنشـور يف موقعها الرسـمي ،وزارة العدل
النمسـاوية على تقديـم الدعم الـكايف لهـذه التحقيقـات ،من خالل
توفير املـوارد الالزمـة واملوظفين املناسـبني إلمتـام تحقيـق رسيع
وفعـال ،وإنشـاء وحدة ادعـاء متخصصـة للتحقيق يف تلـك الجرائم،
ومقاضـاة مرتكبيهـا مبوجب القانون الدويل لتسـهيل عمليـة اإلدانة.
وضمـن البيـان ،قالـت املستشـارة القانونية يف "املركـز األورويب
لحقـوق اإلنسـان" تاتيانـا أوردانيتـا ويتيـك ،إن "نظـام العدالـة
النمسـاوي ال يـزال بطيئًـا يف االنضمام إىل املعركـة العامليـة
ملحاسـبة الجنـاة مبوجـب القانـون الـدويل ،على الرغـم مـن أن
لديـه األدوات القانونيـة للقيـام بذلـك" ،وأرجعـت التأخير يف
مقاضـاة الجنـاة إىل نقـص املوظفين والتمويل يف مجـال القضاء
النمسـاوي.
وبـطء إعـداد التحقيقـات النمسـاوية مـع املشـتبه بهـم بانتهـاكات
حقـوق اإلنسـان يقـ ّوض آمـال السـوريني يف جهودهـم لتحقيـق
العدالـة لقضيتهـم ،وفـق البيـان.
وحاميـة النمسـا بهـذه الطريقة لـ“خالـد .ح" يُعد انتهـاكًا اللتزامات
حكومتهـا مبوجـب القانـون الدويل ،مبـا يف ذلك اتفاقيـة "مناهضة
التعذيـب" ،التـي تعترب النمسـا دولة طرفًـا فيها.
وتـدرك السـلطات النمسـاوية أن الـدول األطـراف مطالبـة مبقاضاة
أو تسـليم مرتكبـي التعذيـب املزعومني عندمـا يتم العثـور عليهم يف
أي إقليـم يخضـع لواليتهـا القضائيـة ،كام تطالـب املادة رقـم ""14
مـن االتفاقيـة الـدول األطراف مـن خلال نظامها القانـوين بضامن
إنصـاف من يتعـرض لعمل مـن أعامل التعذيـب ،ومتتعـه بحق قابل
للتنفيـذ يف تعويـض عـادل ومناسـب ،مبـا يف ذلـك وسـائل إعـادة
تأهيلـه على أكمل وجـه ممكن.
وإىل جانـب املسـؤوليات القانونيـة وانتهاكات القوانين ،تثري عملية
"الحليـب األبيض" الخـوف وانعـدام الثقة بني الالجئني السـوريني
وبين املؤسسـات الحكومية النمسـاوية ،وناشـطي حقوق اإلنسـان
واملحامين السـوريني الذين يعملون مـن أجل العدالة واملسـاءلة يف
أوروبا.
وتعتبر املالحقـات القضائيـة ،والتحقيقـات التي تجريهـا الوحدات
املتخصصـة مبراقبـة "جرائـم الحـرب" يف املنظمات الحقوقيـة
السـورية واألوروبيـة ،فرصـة لتوفير األطـر القانونيـة املتكاملـة
لتنظيـم سياسـات اللجـوء داخـل القـارة األوروبيـة ،ألنهـا تسـهم
يف تسـليط الضـوء قضائ ًيـا وإعالم ًيـا على االنتهاكات يف سـوريا،
وتضـع املعنيين يف أوروبـا بوضـع وتنفيـذ سياسـيات اللجوء يف
مشـهد األحـداث داخل سـوريا ،وذلك من خلال القرائـن القانونية.
كما تعترب املحاكمات القامئة يف أوروبـا للنظر يف الجرائـم املرتكبة
مهما لطأمنـة الضحايـا وعائالتهـم مـن بين
عاملا
ً
يف سـوريا
ً
الالجئين ،فمـن خلال القضايـا املعروضة على املحاكـم األوروبية،
بـرزت أدلـة على اختباء بعـض املشـتبه بهـم يف ارتـكاب انتهاكات
ضـد حقوق اإلنسـان يف سـوريا ضمـن طالبـي اللجـوء الحقيقيني.

ودّع كثريون عام  2020بال أسف ،بعد أن
خ ّيمتجائحة "كورونا املستجد" (كوفيد-
 )19عىل أيامه ،وغريها من أحداث كربى غري
سعيدة .رغم ذلك ،شهد هذا العام أحداث ًا قانونية
مهمة متعلقة بالسوريني وبجرائم نظام األسد.
من أبرز هذه األحداث ،بدء املحاكمة األوىل
من نوعها ملوظفَني سابقَني يف املخابرات
العامة السورية مته َمني بارتكاب جرائم ضد
اإلنسانية ،واتخاذ هولندا خطوة دولية هي
األوىل من نوعها أيضً ا ملساءلة الحكومة
السورية عىل انتهاكات جسيمة لحقوق
اإلنسان ال سيام التعذيب مبوجب اتفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب.
أهم األخبار حسب التسلسل الزمني:
يف  29من كانون الثاين /يناير ،ألقت
السلطات الفرنسية القبض عىل مجدي
نعمة امللقب بإسالم علوش ،املتحدث السابق
باسم الجامعة اإلسالمية املعارضة املسلحة
"جيش اإلسالم" يف مرسيليا الفرنسية،
تهم بارتكاب جرائم حرب مبا
ووجهت له ً
فيها التعذيب واإلخفاء القرسي .أىت االعتقال
إثر شكوى جنائية قدمها "املركز السوري
لإلعالم وحرية التعبري" ،و"الفيدرالية الدولية
لحقوق اإلنسان" و"الرابطة الفرنسية لحقوق
اإلنسان" ،يف  26من حزيران /يونيو .2019
يف  23من شباط /فرباير ،انترش خرب عودة
مازن حامدة ،ضحية التعذيب الذي شارك
يف فعاليات منارصة للمعتقلني ،إىل سوريا
باتفاق مع النظام السوري .آخر خرب كان
اعتقال مازن يف دمشق فور عودته ،ومل ترد
أخبار أخرى عنه بعد ذلك .ليس من الواضح إن
فتحت السلطات الهولندية تحقيقًا بشأن مازن
حامدة ،وإن كانت عودته طوعية أم نتيجة
لتالعب وابتزاز من قبل النظام السوري.
يف  23من نيسان /أبريل ،بدأت محاكمة
العقيد أنور رسالن يف مدينة كوبلنز األملانية
بتهم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية مبا فيها
التعذيب والقتل واالعتداء الجنيس ،باإلضافة
إىل العنرص إياد الغريب املتهم بالتواطؤ
بارتكاب هذه الجرائم .ا ُعتقل املتهامن يف
أملانيا ،باإلضافة إىل متهم ثالث يف فرنسا،
أُطلق رساحه فيام بعد .حظيت هذه املحاكمة
باهتامم الفت يف أوساط السوريني واإلعالم
الدويل واألوساط األكادميية ،لكن شاب هذه
أول ،مل توثق املحكمة
املحاكمة عدة منغصاتً .
املحاكمة بشكل كامل ،أي أنه ال يوجد أرشيف
حريف لكل ما يدور يف املحكمة ،وهي فرصة
ضائعة ويجب العمل إلصالحها .مثل هذه
الوثائق ستكون ذات قيمة عالية يف أي عملية
انتقالية بالنسبة للسوريني لفهم ومعالجة آلة
إبادة الدولة .ميكن أيضً ا استخدام هذه الوثائق
الرسمية يف اإلجراءات القانونية باملحاكم
املحلية يف سوريا مبجرد انتهاء الحرب ،أو يف
املحاكم الدولية املستقبلية .مثل هذا األرشيف
له قيمة أكادميية عالية ليس فقط بالنسبة
للسوريني ولكن للدول األخرى ،ألنه يوفر
مصد ًرا فريدًا للمعلومات للعلامء واملؤرخني
والباحثني اآلخرين يف مامرسات إبادة الدولة.
هناك عديد من القضايا املامثلة الجارية اآلن
يف دول االتحاد األورويب األخرى ويف أملانيا
نفسها .تعد قراءة سجالت املحاكامت السابقة
وفهم السابقات القضائية أم ًرا حيويًا لألنظمة

القانونية .تالشت جثث ضحايا التعذيب يف
سوريا يف طي النسيان ،واآلن ،إلضافة امللح
إىل الجرح ،تُحرم عائالتهم من حقهم يف
السجالت الرسمية لكيفية حدوث ذلك .املنغص
اآلخر يف املحاكمة كان لغتها ،فاملحاكمة تجري
باللغة األملانية ،والرتجمة إىل العربية مل تكن
متاحة للجمهور أو للصحفيني.
يف  17من حزيران /يونيو ،قدم "املركز
األورويب للحقوق الدستورية وحقوق
االنسان" ،وبجهود من املحامية جامنة
سيف العاملة يف املركز ،بالرشاكة مع
منظمة "أورنامو" و"شبكة املرأة السورية"
السوريتني ،شكوى للمدعي العام األملاين
تطلب من السلطات األملانية أن تالحق العنف
الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي
يف مراكز االحتجاز السورية عىل اعتباره
جرمية ضد اإلنسانية.
يف  19من حزيران /يونيو ،ألقت السلطات
األملانية القبض عىل الطبيب عالء موىس ،املتهم
بتعذيب املعتقلني وحرق أعضائهم التناسلية يف
أثناء عمله طبي ًبا لدى النظام السوري.
يف  18من آب /أغسطس ،وافقت املحكمة
الدستورية األملانية عىل منح الوصول إىل
الرتجمة العربية للصحفيني املعتمدين فقط
لدى محكمة "كوبلنز" ،ردًا عىل التامس
قضايئ إلتاحة الرتجمة للجمهور وللصحفيني
جمي ًعا ،قدمه صحفيون سوريون ومنظامت
حقوقية بدعم من "املركز األورويب للحقوق
الدستورية وحقوق اإلنسان" و"مبادرة
العدالة" .يجب أيضً ا متابعة هذا األمر ومحاولة
إتاحة الرتجمة بالعربية للجمهور ولجميع
الصحفيني وليس املعتمدين فقط ،كام ميكن
املطالبة بفتح اعتامد الصحفيني مرة أخرى يف
عام .2021
يف  6من أيلول /سبتمرب ،رحل املحامي
السوري محمود بكار،مدير العالقات العامة
واملنسق العام لـ"شبكة سوريا القانونية" يف
هولندا .محمود كان يعمل يف مالحقة مجرمي
الحرب بهولندا.
يف  5من ترشين األول /أكتوبر ،قدمت
منظامت حقوقية شكوى للمدعي العام األملاين
تطلب منه التحقيق يف هجامت كياموية يف
سوريا .قدم الشكوى الجنائية "املركز السوري
لإلعالم وحرية التعبري" و"األرشيف السوري"
و"مبادرة العدالة" عن عدد من ضحايا هذه
الهجامت.
يف  12من ترشين الثاين /نوفمرب ،وجه املدعي
العام الدمناريك للجرائم االقتصادية والدولية
تهم إىل رشكة "دان بنكرنغ" ببيع
الخطرية ً
وقود الطائرات إىل كيانات روسية ز ّودت بها
النظام السوري يف انتهاك لعقوبات االتحاد
األورويب عىل سوريا .ز ّودت الرشكة الدمناركية
هذا الوقود يف الوقت الذي كان النظام السوري
وروسيا يقصفان حلب بالطريان .قدّر ميكيل
ستورمجينسني ،وهو محلل عسكري يف الكلية
امللكية للدفاع الدمناركية ،أن كمية الوقود التي
باعتها الرشكة الدمناركية كافية لتنفيذ حوايل
ستة آالف غارة جوية.
يف  14من ترشين الثاين /نوفمرب ،نرشت
صحيفة "كورير" النمساوية تحقيقًا صحف ًيا
فضح عملية مخابراتية منساوية -إرسائيلية
هربت العميد خالد الحلبي وأخفته يف النمسا،
ومل تتعاون النمسا فيام بعد مع طلبات التحقيق
ومذكرة "اليوروبول" الفرنسية .اعترب كثري من

المصدر :براين ستوفر لـ هيومن رايتس ووتش

السوريني هذه العملية تقويضً ا للعدالة الدولية
ولجهود السوريني ورشكائهم األوربيني يف
مكافحة الجرائم الدولية ومحاسبة األسد.
يف  19من ترشين الثاين /نوفمرب ،أصدرت
محكمة العدل الدولية تفسريها بشأن إمكانية
االستناد إىل رفض الخدمة العسكرية يف
سوريا كأساس ملنح صفة اللجوء .أىت التفسري
بعد طعن سوري فر من بالده لتجنب الخدمة
العسكرية أمام محكمة "هانوفر" اإلدارية،
بقرار املكتب االتحادي األملاين للهجرة
والالجئني مبنحه حامية فرعية ورفض منحه
وضع الجئ .طلبت محكمة "هانوفر" من
محكمة العدل األوروبية تفسري "توجيهات
الحامية الدولية" مبا يتعلق بحق اللجوء عىل
أساس رفض أداء الخدمة العسكرية اإلجبارية.
أىت تفسري املحكمة بأنه ُيكن أن يكون رفض
أساسا ملنح صفة اللجوء ،ولكن هذا
الخدمة
ً
يعود إىل تقدير السلطات املحلية املختصة
(مكاتب اللجوء) يف النهاية إن كان رفض
الخدمة مرتبطًا بأسباب سياسية ،أي أن رفض
الخدمة العسكرية ال يوفر منح اللجوء بشكل
آيل ،بل يجب دراسة امللف وتحديد ما إذا كان
رفض الخدمة العسكرية مرتبطًا بأحد أسباب
االضطهاد الخمسة التي قد تؤدي إىل الحق
يف منح صفة الجئ ،وهي العرق أو الدين أو
الجنسية أو الرأي السيايس أو العضوية يف
فئة اجتامعية معينة.
يف  11من كانون األول /ديسمرب ،تلقت
كرواتيا رسم ًيا شكوى قدمها طالب لجوء
سوري ،بدعم من "املركز األورويب للحقوق
الدستورية وحقوق اإلنسان" ،إىل لجنة
حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،لحثها
عىل فحص مامرسات إبعاد طالبي اللجوء يف
كرواتيا .هذه هي املرة األوىل التي يتم فيها
تقديم شكوى بشأن عمليات اإلبعاد إىل مجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة.
يف  16من كانون األول /ديسمرب ،أصدر
قايض التحقيق األملاين مذكرة متدد توقيف
املتهم عالء موىس وأمر مرة أخرى بحبسه
االحتياطي .يواجه عالء تهم ارتكاب جرائم ضد
اإلنسانية ،يف أثناء عمله طبي ًبا لدى حكومة
األسد ،تشمل قتل شخص ،وتعذيب  18آخرين،
مبا فيه حرق األعضاء التناسلية للمعتقلني.
يف  18من كانون األول /ديسمرب ،أصدرت
"مبادرة العدالة" و"املركز الدويل إلنفاذ
حقوق اإلنسان" النمساوي بيانًا حثت فيه
السلطات النمساوية عىل ترسيع املالحقة
القضائية لجرائم الحرب السورية ،مبا يتعلق
بالتحقيق يف اتهام العميد خالد الحلبي ،رئيس
فرع املخابرات العامة يف الرقة سابقًا.
آخر أيام العام  2020شهد قبول املدعي العام
الرتيك يف اسطنبول طلب املواطن الرتيك
حسام الدين كوسا برفع دعوى ضد بشار
األسد وجرناالته لتسببهم يف موت والده وعمه
تحت التعذيب .تعرف حسام عىل صورة
جثة والده ضمن الصور التي رسبها املوظف
الحكومي السوري املنشق امللقب بـ"قيرص".
حسب قانون العقوبات الرتيك ،ينطبق القانون
الرتيك عىل الجرائم ضد اإلنسانية املرتكبة
يف بلد أجنبي سواء ارتكبها مواطن تريك أو
غري تريك .نظريًا ،ميكن أن يتحرك السوريون
يف تركيا لبحث إمكانية رفع دعاوى متعلقة
بجرائم ضد اإلنسانية ،مثل التعذيب ،والقتل
واالعتداء الجنيس.
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ما الذي تعرفه عن دواء

كاليترا

لعالج اإليدز و“كوفيد”19-
كاليترا ( ،)Kaletraكالوفيا ( ،)Kaluviaوغيرهما من األسماء التجارية،
هي دواء مركب يحتوي على مزيج من مضادات الفيروسات (لوبينافير
 Lopinavirمع جرعة قليلة من ريتونافير  )Ritonavirالتي تنتمي إلى فئة
مثبطات اإلنزيم البروتيني التي تعمل على تقليل كمية الفيروس في الجسم
ومنع انتشاره ،ويساعد الريتونافير على زيادة كمية اللوبينافير في الجسم،
ما يزيد من فعالية الدواء.
أُجيز استخدام هذا الدواء في الواليات المتحدة عام  ،2000وأُدرج في قائمة
األدوية األساسية النموذجية لمنظمة الصحة العالمية ،ومنذ عام 2016
أصبح من ضمن أدوية الخط األول المفضلة لعالج فيروس نقص المناعة
البشرية ( )HIVالمسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (اإليدز) عند
البالغين واألطفال بعمر  14يو ًما وما فوق.
ومع ظهور فيروس "كورونا المستجد" المسبب لمرض "كوفيد،"19 -
ونظ ًرا إلى الحاجة الملحة إليجاد عالج فعال له ،فقد أُدخلت بعض األدوية
المضادة للفيروسات ضمن البروتوكوالت العالجية ،ومنها دواء كاليترا،
ولكن ال يوجد حتى اآلن دليل قوي على فعالية هذا الدواء في عالج مرض
"كوفيد "19 -بشكل عام ،حيث ما زالت الدراسات التي تم إجراؤها محدودة.
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سبع سالالت حتى اآلن
ماذا تعرف عن

الساللة الجديدة
من “كورونا المستجد”

معلومات صيدالنية

يصنع كاليترا على شكل أقراص فموية ( 100ملغ لوبينافير و 25ملغ
ريتونافير 200 ،ملغ لوبينافير و 50ملغ ريتونافير) وعلى شكل شراب
فموي ( 80ملغ /مل لوبينافير و 20ملغ /مل ريتونافير).
والجرعة االعتيادية للبالغين هي 800 :ملغ لوبينافير مع  200ملغ
ريتونافير مرة يوميًا ،أو  400ملغ لوبينافير مع  100ملغ ريتونافير مرتين
في اليوم مع أو من دون وجبة الطعام.
أما جرعة األطفال فتعتمد على وزن الطفل:
• وزن أقل من  7كغ 16 :ملغ لوبينافير لكل كغ من وزن الطفل مرتين
باليوم.
• وزن  15 7-كغ 12 :ملغ لوبينافير لكل كغ من وزن الطفل مرتين باليوم.
• وزن  40 –15كغ 10 :ملغ لوبينافير لكل كغ من وزن الطفل مرتين
باليوم.
• وزن أكثر من  40كغ :مثل جرعة البالغين ( 100 /400مرتين باليوم).

مالحظات

من الممكن أن يؤدي تناول كاليترا إلى بعض اآلثار الجانبية ،مثل:
• اإلسهال والغثيان واإلقياء ،طفح جلدي ،ارتفاع سكر الدم ،ارتفاع الشحوم
الثالثية والكوليسترول في الدم ،التعب واإلنهاك ،فقد الوزن.
• ومن الممكن أن يؤدي إلى التهاب بالبنكرياس ،وقد يكون خطي ًرا ويؤدي
إلى الموت ،ويكون الناس الذين لديهم مستوى مرتفع من الشحوم معرضين
لخطر أكبر لإلصابة بالتهاب البنكرياس .
• كذلك قد تحدث مشاكل كبدية ،ومنها المميتة ،لذا يجب على الطبيب أن
يقوم بإجراء اختبارات الدم قبل وخالل عملية تناول الدواء.
• كذلك قد يؤدي إلى تغيرات في أداء النظم القلبي ،وهذا قد يؤدي إلى
مشاكل قلبية خطيرة خاصة عند من لديهم سوابق اضطرابات نظم القلب.
• النزف ،وخاصة لمن يعاني من فقر الدم.
يمنع تناوله في بعض الحاالت مثل:
• اإلصابة بالحساسية تجاه تركيبه الدواء.
• مرضى البنكرياس.
• مرضى الكبد.
• يجب التوقف عن تناوله في حالة مرضى السكري.
• االبتعاد عن تناوله في حالة نقص نسبة البوتاسيوم بالدم.
هناك بعض األدوية التي يتفاعل كاليترا سلبًا معها ،لذا يجب عدم استخدامها
معه ،مثل:
• أدوية البروستات (فوزوسين ،أبالوتاميد).
• أدوية القلب (رانوالزين ،درونيدارون).
• دواء النقرس (كولشيسين).
• المضاد الحيوي ريفامبين.
• األدوية النفسية (بيموزيد).
• األدوية التى تحتوي على مادة االرجوت (ديهيدرو ارغوتامين،
اإلرغوتامين ،ميثيل ارغونوفين).
• أدوية الجهاز الهضمى (سيسابريد).
• أدوية عالج فيروس الكبد ""C
(الباسفير وغرازوبريفير).
• أدوية عالج ارتفاع الكوليسترول
والدهون (لوفاستاتين ،سيمفاستاتين،
لوميتابيد).
• دواء فياغرا (سيلدينافيل).
• األدوية المهدئة (تريازوالم،
ميدازوالم).
يُستخدم بشكل شائع خالل الحمل عند
مريضات اإليدز ،ويبدو أنه آمن على
الجنين (يجب عدم تناول الشراب ألنه
يحتوي على الكحول) ،لكنه قد يؤثر
على الهرمونات المتحكمة بالوالدة .
ال ينصح بتناوله في فترة الرضاعة
الطبيعية ،وذلك ألنه ينتقل إلى الرضيع
عن طريق حليب األم ،وقد يسبب له
بعض المضاعفات الصحية.

د .كريم مأمون
اكتشـف العلماء يف أيلـول
املـايض سلالة جديـدة مـن
فيروس “كورونـا املسـتجد”
(كوفيـد )19 -لـدى أحد املرىض
يف بريطانيـا ،وتبين أن هـذه
السلالة قـد نتجـت عـن طفـرة
جديـدة طـرأت على الفيروس،
ورصح أكبر مسـؤول طبـي يف
إنجلترا بـأن "هيئـة الصحـة
العامـة اكتشـفت السلالة
الجديـدة ،وتأكـد أنهـا تنتشر
بسـهولة أكبر مـن السلالة
األصليـة للفيروس" ،وهـذا مـا
سـبب القلق للعلماء وللحكومات
وللنـاس جمي ًعـا حـول العـامل.
لكـن مدير عـام منظمـة الصحة
العامليـة رصح ،يف  21مـن
كانـون األول  ،2020بـأن "مـا
نفهمـه حتـى اآلن مـن البيانـات
التـي أبلغـت عنهـا بريطانيا هو
أن هنـاك زيادة بانتقـال العدوى
يف هـذه السلالة ،لكـن ال يوجد
دليـل حتـى اآلن على أنـه مـن
املرجـح أن تتسـبب السلالة
الجديـدة مبـرض خطير أو
وفيـات أكثر".
ومـع أن السلالة الجديـدة
للفيروس ظهـرت يف بريطانيا،
فإنـه تم تسـجيل بضـع إصابات
يف الدمنـارك وهولندا وأستراليا،
ثـم بـدأ تسـجيل إصابـات
بالسلالة الجديـدة للفريوس يف
دول متعـددة حـول العـامل ،منها
األردن ولبنـان ،ولكـن أظهـرت
البيانـات الـواردة أن تلك الحاالت
هـي ألشـخاص قادمين مـن
اململكـة املتحـدة.
تخلقت الساللة الجديدة؟
كيف ّ
التفسير األكثر ترجي ًحـا هو أن
الطفـرة ظهـرت لـدى مريـض
يعـاين مـن ضعـف يف جهـاز
املناعـة غير قـادر على التغلب
وبـدل مـن ذلك
ً
على الفيروس،
صـار جسـمه أرضً ـا خصبـة
لتحـ ّور الفيروس ،ومـع أنـه

يُعتقَـد أن السلالة الجديـدة
تخلّقـت يف رئة مصـاب يف لندن
فإنهـا قد تكـون تخلّقـت يف بلد
آخـر ذي قـدرة أقـل على رصـد
الطفـرات الجينيـة التـي يطورها
الفيروس.
وتحتـوي السلالة الجديـدة
را مختلفًـا حـدث
على  23تغي ً
نتيجـة الطفـرة ،والعديـد مـن
هـذه التغيرات يف الفيروس
مرتبـط بتغيرات يف الربوتين
الشويك "سـبايك" أو مستقبالت
الفيروس التـي يسـتخدمها
كسلاح أسـايس يف االرتبـاط
مبسـتقبالت الخاليـا البرشيـة
قبـل أن يخرتقهـا.
هل طرأ على فيروس “كورونا
المستجد” طفرات من قبل؟
نعـم ،فهـذه ليسـت املـرة األوىل
التـي يتحـ ّور فيهـا فيروس
“كورونـا املسـتجد” منـذ بدايـة
ظهـوره يف أواخـر عـام ،2019
والفيروس الـذي اكتُشـف أول
مـرة يف مدينـة ووهـان الصينية
ليـس هـو الفيروس ذاتـه
املسـترشي اآلن يف أنحـاء العامل،
فما مييـز فريوسـات "كورونا"
قدرتهـا على التحـ ّور ،ويحـدث
ذلـك عندمـا تلتصـق هـذه
الفريوسـات بالخاليـا وتدخـل
داخلهـا ،وتقـوم بعمـل نسـخ
مـن الحمـض النـووي الريبـي
الخـاص بها ،مـا يسـاعدها عىل
التكاثـر واالنتشـار ،ولكـن إذا
كان هنـاك خطـأ يف النسـخ يتم
تغيري الحمـض النـووي الريبي،
ويطلـق العلماء على هـذه
التغيرات "طفـرات".
وهنـاك حتـى اآلن مـا ال يقـل
عـن سـبع سلاالت رئيسـة مـن
“كورونـا املسـتجد” ،إضافة إىل
طفـرات نـادرة تشـكل أقـل مـن
 1%مـن الحـاالت.
كانـت السلالة األصليـة هـي
املكتشـفة يف ووهـان الصينيـة
يف كانون األول مـن عام ،2019
وأطلـق عليهـا العلماء السلالة

 ،""Lثـم طـرأت عليهـا الطفـرة
األوىل فتحـ ّورت للسلالة ""S
بدايـة  ،2020قبـل أن تتغير
لسلالتي " "Vو"" Gيف الشـهر
ذاتـه ،ثـم تحـورت" "Gإىل
السلاالت  ""GRو"" GHو
""GVيف نهايـة شـباط ،2020
وخالل الشـهر ذاته أعلـن العلامء
اكتشـاف سلالة جديـدة أكثر
قـدرة على العدوى بعشر مرات
مـن النسـخ املتعـارف عليهـا
لفيروس “كورونـا املسـتجد”،
وأطلقـوا على الطفـرة الجديـدة
اسـم " ،"D614Gويف غضـون
ذلك ،ظهـرت سلالة جديدة عىل
درجة عاليـة من الخطـورة أُطلق
عليها اسـم " ،"A222Vاجتاحت
أوروبـا يف الصيـف املـايض
قادمـة من إسـبانيا وتسـببت يف
 80%مـن اإلصابـات يف دول
أوروبـا.
تعـد السلاالت " "Gو""GR
و" "GHهـي األكثر انتشـا ًرا
حـول العامل ،بينام بدأت سلاالت
" "Lو" "Gتختفـي تدريج ًيـا،
فالسلاالت " "Gو" "GRهـي
األكثر شـيو ًعا يف جميـع أنحاء
أوروبـا وإيطاليـا ،بينما سلالة
" "GHغري موجـودة يف إيطاليا
لكنهـا تنترش يف فرنسـا وأملانيا،
ويف أمريكا الشمالية ،فالسلالة
األكثر انتشـا ًرا هـي "" ،GHأما
يف أمريـكا الجنوبيـة فهنـاك
سلالة " ،"GRوميكـن العثـور
على السلالة " "Sيف بعـض
املناطـق املحظـورة يف الواليـات
املتحـدة وإسـبانيا ،ويف آسـيا،
حيـث ظهـرت سلالة " "Lيف
البدايـة ،تزايد انتشـار السلاالت
" "Gو" "GHو" "GRخاصـة
منـذ بدايـة آذار  ،2020أي بعـد
شـهر مـن انتشـارها يف أوروبا،
وقـد اسـتمرت السلالة ""L
لفترة أطول يف آسـيا نظـ ًرا إىل
إرساع الكثير مـن البلـدان يف
هـذه القـارة إىل إغلاق حدودها
ووقـف الحركـة.
أما بالنسبة للسلالة ""D614G

فقـد انتشرت يف أوروبـا
واألمريكيتني ،ومـن ضمن الدول
اآلسـيوية التـي أعلنـت غـزو تلك
السلالة املتحـورة ملدنهـا ماليزيا
وإندونيسـيا وسـنغافورة.
هل الساللة الجديدة أكثر
خطورة؟
ال يوجـد أي دليـل واضـح على
أن هـذه السلالة تجعـل مـن
"كوفيـد "19 -أكرث فتـكًا ،ولكن
يعتقـد العلامء أنهـا تنتقل أرسع
بنسـبة  70%مـن السلاالت
السـابقة ،وهـذا يعنـي أن
العـدوى سـتكون أكرث انتشـا ًرا،
أشـخاصا أكثر
وبالتـايل فـإن
ً
سـيحتاجون إىل العنايـة الطبية
يف املستشـفيات ،وهـذا يضـع
القطـاع الصحـي تحـت ضغـط
كبير.
هل اللقاحات التي جرى البدء
باستعمالها لفيروس “كورونا
المستجد” فعالة ضد هذه
الساللة الجديدة؟
بشـكل مؤكد مـا زالـت اللقاحات
فعالـة حتـى الوقـت الحـايل،
فهـي تـدرب الجهـاز املناعي عىل
مهاجمـة عـدة أجـزاء مختلفة من
الفيروس ،لـذا عىل الرغـم من أن
النتـوءات قد تحورت ،فـإن اللقاح
يجـب أن يسـتمر يف العمل.
ولكـن مـع اسـتمرار تفشي
فيروس "كوفيـد "19 -حـول
العـامل ،فإنـه غال ًبا سيسـتمر يف
التحـور وتطوير سلاالت جديدة
مـع الوقـت ،لـذا مـن املسـتحيل
التنبـؤ بالطفـرات التـي سـيصل
إليهـا أو ماهيـة تلـك التغيرات،
فقـد يكـ ّون سلاالت تسـتطيع
الهـروب مـن مفعـول اللقاحـات
الحاليـة ،وهـذا سـيضعنا يف
موقـف مشـابه لإلنفلونـزا ،إذ
يحتـاج لقـاح اإلنفلونـزا إىل
التطوير بشـكل دوري ،ولحسـن
الحـظ فـإن لقاحـات "كوفيـد-
 "19الحاليـة قابلـة للتطويـر
بسـهولة.
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"كريسماس في مكة"..
تسلط الضوء
رواية ّ
على صراع الهويات

"جوجل" تغلق خدمة " "cloud printللطباعة السحابية
عنب بلدي  -عماد نفيسة
أعلنـت رشكـة "جوجـل" عـن نيتهـا
إغلاق خدمـة " "cloud printالتـي
أُطلقـت عـام  ،2010إلتاحـة عمـل
الطابعـات مـع نظـام "Chrome
."Os
الخدمـة كانـت السـبيل الوحيـد لهذا
النظـام لالتصـال بالطابعـات عبر
اإلنرتنـت ،إذ كان يتعـذر توصيلهـا
بالطريقـة التقليديـة عبر الشـبكة
املحليـة.
وأشـار موقـع الدعـم الفنـي للخدمة

إىل أنهـا مل تعـد مطلوبـة بسـبب
حصـول نظـام " "Chrome Osعىل
تحديـث ميكّنـه مـن التعامـل مـع
الطابعـات عبر الشـبكات املحليـة
وعبر الكابـل بشـكل تقليـدي كبقية
أنظمـة التشـغيل ،دون الحاجـة إىل
" ،"cloud printوأشـارت الرشكـة
إىل أن الخدمـة سـتتوقف األسـبوع
املقبـل.
تعمـل خدمـة " "cloud printأيضً ـا
على بقيـة أنظمـة التشـغيل ،كونها
إضافـة يف متصفـح "google
جـا
 ،"chromeولكنهـا مل َ
تلـق روا ً

أيضً ـا يف تلـك األنظمة لوجـود بدائل
أكثر عمليـة.
الطباعـة السـحابية عبر "cloud
 "printمل تكـن مريحـة متا ًمـا،
فقـد عـاىن منهـا املسـتخدمون
لكونهـا تتطلـب أن تكـون الطابعـة
تدعـم الخدمـة السـحابية ،أي أن
تتصـل باإلنرتنـت مبـارشة ،وكان
يتعين على املسـتخدمني السير
ّ
يف طريـق طويـل لطباعـة ملف ما
عبر إرسـاله إىل خـادم بعيـد ثـم
إىل الطابعـة التـي هـي يف جوارهم
أساسـا.
ً

" "Chrome Osهـو نظـام تشـغيل
للحواسـيب متلكه رشكـة "،"google
ويعتمـد يف بنيتـه على نظـام
" "linuxمفتـوح املصـدر ،وهـو
مجـاين.
أُطلـق يف عـام  ،2017وهـو سـهل
وبسـيط للغايـة يف االسـتخدام،
وميكنـه الوصـول إىل متجـر
تطبيقات " "google playالسـتخدام
التطبيقـات ذاتهـا التـي تعمـل على
الهواتـف ،ويتمتـع بجميـع خدمـات
" "googleالتـي تـأيت مثبته بشـكل
مسـبق مـع النظـام.

سينما

فيلم ""Nocturnal Animals
الضعف الذي يتغذى على الحب
يتطـرق الفيلـم األمريكي "Nocturnal
 "Animalsإىل تفصيـل جوهـري يف العالقات
العاطفيـة ،وهـو كيف ّيـة الحـب ،إذ ال يكفـي أن
يحـب الشـخص ،بـل عليـه أن يعـرف كيـف
مثلا يتنـاىف مـع
ً
يحـب ،فضعـف الشـخصية
جوهـر الحـب الـذي يتطلـب شـيئًا مـن القوة
لإلمسـاك بناصيـة العالقـة العاطفيـة حتـى ال
تفلـت مـن يـدي طرفيهـا ،ولكن ضعـف الزوج
إدوارد هنـا رمبـا يتغـذى على الحـب ،كونـه
يعبر عـن نفسـه بقسـوة وصـورة مرض ّيـة.
هـذا تقري ًبا مـا يحاول املخـرج توم فـورد قوله
مـن خالل هـذا العمل الـذي كتب له السـيناريو
بنفسـه ،عـن قصـة "تـوين وسـوزان" للكاتب
األمرييك أوستن رايت.
والقضية أن سـوزان مـورو ،الفنانـة املعارصة،
تتلقـى بعـد سـنوات مـن انفصالهـا عـن
زوجهـا ،إدوارد شـيفيلد ،هديـة منـه ،وهـي
عبـارة عـن روايـة كتبها بنفسـه ،وتحمل اسـم
" ،"Nocturnal Animalsألن سـوزان كانـت
ليلا ،أو ال تنـام يف الليـل.
كثيرة السـهر ً
وتحكي روايـة الزوج عـن مالمـح الضعف يف
شـخصيته ،هـذه املالمـح التـي أحبتها سـوزان
يف مسـتهل عالقتهما العاطفيـة ،واعتربتهـا
رهافـة يف الحس لـدى إدوارد ،أمـام رفض أمها
زواجهـا مـن الكاتـب الشـاب املغمور.
ورسعـان مـا تحولـت رهافـة الحـس تلـك مع
تلايش ضـوء البدايـة ومـا يرتكـه مـن انبهار،
إىل عـبء يثقـل الطرفني ،فعلى الجانب العميل
مـا يكتبـه إدوارد يفتقر للحـس اإلبداعي ،وعىل
الجانـب الشـخيص فالرجـل مهـزوم مع يشء
من الخـوف غري املبرر واملقيم يف شـخصيته،
والنتيجة أن سـوزان هجرتـه إىل أحضان وولكر
مـورو الشـاب األكثر اتزانًـا على املسـتوى
ا لنفيس .
وتبـدأ القصة التـي كتبها الزوج السـابق لزوجته
بتعرضهـا للخطـف مـع ابنتهما من قبـل ثالثة
شـبان طائشين ،ويجـري هـذا كله أمـام عيني
الـزوج الذي يقـف مشـلول العزمية ،غير قادر

على الدفـاع عـن زوجتـه وابنتـه ،إنـه خائف،
وينتظـر من الرشطـة أن تبدد لـه مخاوفه وتعيد
لـه ما ضـاع يف لحظـة أسـاء تقديرها.
الرشطـي بـويب آنـدز رجـل متفـانٍ يف عملـه
ومخلـص للقضايـا التـي يعمـل عليهـا ،يتوىل
القضيـة على مـدار أكثر مـن عـام ،ويتمكن
مـن اإلمسـاك باثنين مـن الخاطفين الثالثـة
الذيـن اغتصبـوا الفتـاة وأمها قبـل قتلهام "كام
تـروي قصـة الـزوج" ،ولكـن العدالـة التـي
تقدّمهـا املحكمة ال تـرى أن هناك مـا يدين أحد
الخاطفين ،يف ظل تـواري اآلخر عـن األنظار،
ودون أخبـار عـن الثالـث.
الرشطـي آنـدز الذي يعيـش أيامه األخيرة بعدما
فتـك الرسطـان بجسـده ،يتبنـى قضيـة إدوارد
ويقـرر إهـداءه العدالـة الضائعـة خـارج أروقـة
املحكمـة ،وبالفعل ،يختطف اثنين من الخاطفني
ومينحهما إلدوارد الـذي تخونه رجولتـه مجددًا
يف تنفيـذ حكمه العـريف بهام ،فيقتـل الرشطي
أحدهما ويلـوذ اآلخـر بالفـرار ،ليالقـي مصريه
بعـد قليـل على يـد إدوارد الـذي ضغـط على
الزنـاد بخـوف ،ال عـن رباطـة جأش ،وقتـل راي
ماركوس ،أكثر الخاطفني الثالثة جـرأة ووقاحة.

يف نهايـة الفيلـم ،يطلـب إدوارد مـن سـوزان
لقاءهـا يف أحـد املطاعـم ،وهنـا يترك املخرج
تـوم فـورد النهاية مفتوحـة أمام تخلّـف الزوج
عـن موعـده ،رمبـا ليقـول إن إدوارد الذي كتب
قصـة طويلـة عريضـة ليقنـع زوجته السـابقة
بقـوة شـخصيته املفقـودة ،خـاف لقاءهـا ،أو
خـاف املواجهـة التـي هـرب منها لسـنوات.
صـدر الفيلـم يف  2مـن أيلـول عـام ،2016
وهـو من بطولـة إميي آدمـز "سـوزان مورو"،
وجيـك جيلنهـال "إدوارد شـيفيلد" ،وآرون
جونسـن "راي ماركـوس" ،ومايـكل شـانون
"املحقـق بويب آنـدز" ،وإيلي بامبر "إنديا"،
ولـورا لينـي "والـدة سـوزان".
وجـرى تصويره يف لـوس أنجلـوس ،مبيزانية
 22.5مليـون دوالر أمريكي ،مـن إنتـاج رشكة
"فوكـس فيتشرز" ،ويبلغ تقييمـه  7.5من 10
بحسـب موقـع " "IMDbلتقييم ونقـد األعامل
السـينامئية والدرامية.
حـاز العمل عـدة جوائـز ،منهـا جائـزة "لجنة
التحكيـم الخاصـة" يف عـام  ،2016وجائـزة
"جولـدن جلـوب ألفضـل ممثـل مسـاعد" يف
عـام  ،2017ونالهـا آرون جونسـن.

طـرح الكاتب العراقـي أحمد خيري العمري داخـل روايته
"كريسماس يف مكـة" مشـاكل عرصية يعيشـها الفرد يف
بلـدان الرشق األوسـط ،من خلال أربع شـخصيات خيالية
رئيسـة ،هي "مريم" ،و"ميـادة" ،و"سـعد" ،و"حيدر".
الشـخصية األوىل" ،مريـم" ،شـابة عراقية األصـل ،مولودة
مـن زواج مختلـط بين عائلتني سـنية وشـيعية ،تربت يف
بريطانيـا حتـى وصلـت إىل مرحلـة الدراسـة الجامعيـة،
تـدرس العمارة يف جامعـة بريطانيـة ،وتعـاين من رصاع
هويـات بين هويتهـا املسـلمة األصليـة وهويتهـا الغربية
املكتسـبة ،التـي صاغتهـا يف النهايـة على شـكل تحـ ٍّد
طرحتـه ضمـن مشروع تخرجهـا الـذي تعمل عليـه ،وهو
مشروع معامري لتطويـر الحرم املكي ،لذلـك تذهب ألداء
العمـرة مـع أمها ولقاء أفـراد عائلـة األب الذيـن ال تعرفهم.
أما شـخصية "ميادة" ،فهـي أرملة عراقية شـيعية متزوجة
مـن سـني ،عانـت مـن مقتـل أخيهـا على يـد املسـلحني
السـنة ،ثـم مقتـل زوجها على يد املسـلحني الشـيعة ،ومل
تجـد أمامهـا إال الهروب بابنتهـا الوحيدة من املـوت املتكرر
يف وطنها.
وترغـب "ميـادة" ،كما ص ّورهـا الحـدث املركـزي للرواية،
أن تعـ ّرف ابنتهـا إىل عائلـة األب ،لتكسـب ودهـا وتنهـي
القطيعـة التـي فرضتهـا عىل البنت تجـاه عائلـة أبيها ،عرب
ترتيـب زيارة العمـرةواللقاء هنـاك ،واألهم أنهـا تحاول أن
تحصـل منهـم على دعم مـايل عـن طريـق ميراث البنت
لتسـتثمره يف رشاء بيـت يف لنـدن واالنتقـال إىل العاصمة
لتتوفـر للبنـت فرصـة التعـرف إىل الجاليـة العراقيـة
والعربيـة ،وبالتايل لتـزداد فرصها يف الحصـول عىل زوج
منا سب .
شـخصية الدكتـور "حيـدر" ،وهو شـقيق "ميـادة" وخال
"مريـم" ،يعيـش ،بحسـب الرواية ،حيـاة فكريـة منفتحة،
وهـو طبيـب استشـاري ناجـح تـزوج زميلتـه الصيدالنية
الغربيـة ،ورىب ابنتـه الوحيـدة على "االنفتـاح املفـرط"،
ليصـاب يف لحظـة فارقـة بصدمـة رصاع الهويـات نتيجة
حريـة البنـت يف املجتمـع الغريب.
ويـأيت "حيـدر" للعمـرة كمحـرم مع أختـه وابنتهـا ،لكنه
يف الحقيقـة كان يبحـث عـن حـل ألزمتـه النفسـية عبر
"االغتسـال الروحـي ومحاولـة العـودة بحثًـا عـن األصـل
الـذي ضيعه".
وكان "حيـدر" يف مـأزق نفسي ،ومل يسـتطع أن يضبـط
أمـور بيتـه ،فقـد أنجبـت ابنتـه مولـودًا خـارج نطـاق
الزوجيـة ،وهـو ما يعتربه املسـلمون "زنـا" ،وتعاقب الفتاة
على فعلتهـا هـذه يف حـال كانـت يف دول إسلامية.
تناقـش الروايـة قضايـا متعـددة ،كأزمـة ضيـاع الهويـة
والثقافـة التـي تختلـط على املهاجريـن الشـباب العـرب
يف البلاد الغربيـة ،وكان هنـاك تحـ ٍّد حـول كيـف ميكـن
لشـخصيات الروايـة أن تعيـش يف بلـد غـريب ،ويف نفس
الوقـت يجـب ،وفـق معتقدهـا ،الحفـاظ على جذورهـا
االجتامعيـة وعاداتهـا وتقاليدهـا.
وتطـرح الروايـة موضـوع الحـرب األهليـة يف العـراق،
والقتـل على الهويـة بين الطائفتين السـنية والشـيعية،
والواقـع األليـم الـذي عاشـه العراقيـون آنـذاك.
وكخطـوة إىل الـوراء ،ربط الكاتـب أحداث روايتـه تاريخ ًيا
باألحـداث التي شـهدها العـراق يف عهد الخالفة العباسـية
وهجـوم التتار على بغداد.
ويف نهايـة الروايـة ،تعـرض الصفحـات أن شـخصيات
القصـة يف مكـة توحـدوا تحت ظل اإلسلام رغـم اختالف
مصائبهـم وألوانهـم ،وأن يف أرض الحـرم تتبـدد الذنـوب
بالنـدم واالسـتغفار والدمـوع.
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1 .أكرب مدن جنوب افريقيا
بسط علم النحو -
2 .إمام النجاة ,وأول من ّ
ذكرت يف القرآن مبعنى متَا ُع الدنيا قل
أو كرث
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واف او تا ّم
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7 .رائحة طيبة  -قام به وأنفق عليه
8 .مدنية جزائرية  -كلمة شاع استخدامها
لوصف أنصار الحكم البائد(معكوس)
9 .القمة النامية يف النخلة تكون يف أعىل
الجذع (معكوس)  -مدقة كبرية يدق بها
النب
	10.مليك أو خاص يب  -صطلح يطلق
عىل الحديث الرشيف الذي رواه جامعة
يستحيل يف العادة ان يتواطؤوا عىل
الكذب
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	14.الطني الرقيق (بصيغة الجمع)  -من
يسكن بالقرب من بيتي (معكوس)
	15.عملية اختفاء مجموعة قتالية وقيامها
برتصد هدف معادي (معكوس) -
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	19.أداة تسمح بفصل أجزاء من املادة إما
الستخراجها او التخلص منها -معطوب
أو فاسد (معكوس)
	20.أكمل اآلية (قالو ال  ....إنا إىل ربنا
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عروة قنواتي
خرجت رزنامـة الرياضة العاملية يف العام املايض
عن املألوف ،ودخلت كرة القدم ومسـابقاتها
عىل كل املسـتويات مبعارك رشسة مع التوقف
والرتحيـل والتصدي لجائحة فريوس "كورونا
املسـتجد" (كوفيد ،)19 -ثم عادت املباريات يف
ظل انتشـاره بغرض إنهاء بعض املسابقات عىل
صعيد األندية يف بلدانها وعىل املسـتوى الرسمي.
إال أن الجزء األكرب من مسـابقات كرة القدم
(خصوصا البطـوالت الدولية الخاصة باملنتخبات)،
ً
حـل إىل العام الجديد  ،2021وهذا ما ييش
ُر ّ
مبعـارك ضارية بني طاقة الالعبني واملدربني،
وبني الرزنامـة الدولية والقارية من جهة أخرى،
مبا يشـبه أغنية الفنان املرصي الشعبي أحمد
عدوية "زحمة يا دنيا زحمة".
صحيح أن البطوالت الرسـمية التي أُجلت من
عام  2020إىل العام الجديد سـتقام يف التوقيت
نفسه وباألشـهر ذاتها ،وسيلتحق عدد كبري
من الالعبين الدوليني مبنتخباتهم يف األوقات
املخصصة للتصفيات والبطوالت الرسـمية ،لكن
انتهاء املوسـم يف العام املايض وبداية املوسم
الجديد مع ضغط األسـابيع والبطوالت املتفرقة
محل ًيا وقاريًـا يجعل األمور صعبة عىل كرة القدم
بحلوها ومرها ،وهـا نحن جمي ًعا نرتقب صيف
 ،2021ونسأل كيف الحال؟
البطـوالت املؤجلة من العام املايض إىل الحايل
هـي بطولة األمم األوروبية  ،2021وكوبا أمريكا
 ،2020ودورة األلعـاب األوملبية الصيفية يف
طوكيـو  ،2021وتصفيات كأس العامل لكل
القارات ،باإلضافة إىل دوري األمم األوروبية
.2021
يسـبق هذه البطوالت جميعها ،ختام الدوريات
املحليـة يف البلدان ودوري أبطال أوروبا
و"اليوروبا ليغ" ،وينتهي بها افتتاح املواسـم
الجديـدة يف املوعد املحدد ،اللهم إال إذا فاجأنا
"كورونا" بتطور جديد يف العامل (ال سـمح
اللـه) ،ما يؤدي إىل كارثة يف تأجيل املباريات
واملسابقات مجددًا.
هذا كله ومل نتحدث عن فشـل إعادة الجامهري
إىل املالعب ،وفشـل التجربة بأقل األعداد حتى
اآلن ،مـع تخفيض الرواتب والعقود والعائدات
لكثري مـن الالعبني واألندية ،والجمود االقتصادي
املتراوح بني الضعف والتدهور يف خزائن
االتحـادات القارية واالتحاد الدويل لكرة القدم،
وكلها داخـل الرزنامة ويف دوامة الزحام العجيبة.
ويف سجالت املواسـم الحالية يتضح للقارئ
واملتابـع جدول إصابات الالعبني املهمني يف
األندية ،باإلضافة إىل فشـل بعض التعاقدات
بسـبب اإلصابات وضغط املباريات ،برصف النظر
عـن األداء املرتاجع لألندية الكربى يف بعض
البطوالت ،وطموحات األندية املتوسـطة الخالطة
ألوراق كل موسـم يف الصعود إىل منصات
التتويج.
بورصة كرة القدم التي افتقدها املتابع والعاشـق
ألشـهر عدة يف عام  2020سيتابعها بكرثة يف
العام الجديد ،وعليه أال يسـأل عن األداء وعن
وخصوصا لألندية
املتعـة يف أغلب املباريات،
ً
واملنتخبات التي يعشقها.
هـذه حال كرة القدم يف زمن الجائحة ويف رصاع
الكـرة والرياضة مع زحام العام الجديد.
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هل تحط طائرة دييغو كوستا في الشرق األوسط؟
الالعب اإلسباني دييغو كوستا بقميص أتلتيكو مدريد (الغارديان البريطانية)

تشـهد أنديـة الشرق األوسـط سـباقًا محمو ًمـا للتعاقـد مع
املهاجـم اإلسـباين دييغـو كوسـتا ،الـذي أعلـن ،يف  29مـن
كانـون األول  ،2020عن فسـخ عقده مع ناديـه أتلتيكو مدريد.
كوسـتا الـذي يعـد واحـدًا من أشـهر العبـي كرة القـدم حول
العـامل ،قرر خـوض تح ٍّد جديد بعـد تراجع دوره مـع أتلتيكو،
عقـب وصول املهاجـم األورغويـاين لويس سـواريز قاد ًما من
رئيسا
برشـلونة يف االنتقاالت الصيفية املاضية ،واحتالله دو ًرا ً
يف تشـكيلة املدرب األرجنتيني دييغو سـيميوين.
صعوبـة إيجـاد كوسـتا لعقد مـع نـا ٍد جديد تكمـن يف كرثة
األنديـة الراغبـة بضـم الالعـب ،فإضافـة إىل عدد مـن األندية
األوروبيـة ،دخلـت أنديـة يف الشرق األوسـط سـباق التوقيع
مع كوسـتا ،الذي ميلـك خربة واسـعة يف املالعـب والبطوالت
املختلفة.
صراع سعودي -تركي
ارتبـط اسـم املهاجـم البالغ مـن العمـر  32عا ًما باالنتقـال إىل
قطبـي مدينـة اسـطنبول الرتكيـة ،غلطـة رساي وفرنبخشـة،
خلال نافـذة االنتقاالت الشـتوية التي بـدأت يف  1مـن كانون
الثـاين الحايل.
وخلال األيام القليلة املاضيـة ،أفردت الصحـف واملواقع الرتكية
صفحاتهـا للحديث عن انتقال محتمل لكوسـتا إىل اسـطنبول،
ووفقًا لصحيفـة " "Hurriyetالرتكية ،فإن وكيل أعامل كوسـتا
عرض العبه على الناديني.
ووفقًـا للصحيفـة ،فـإن العـرض جـاء تفاديًـا لدفـع مبلغ 15
مليـون يـورو ألتلتيكـو مدريد ،الـذي منـع العبه مـن االنتقال
إىل برشـلونة أو ريـال مدريد ،منافسـيه الرئيسين عىل بطولة
الدوري اإلسـباين للموسـم الحايل ،وكذلك األمـر يف حال انتقل
إىل ناديـه األسـبق تشـيليس اإلنجليـزي ،إذ إن األخري سـيواجه
أتلتيكـو يف دور الــ 16من بطولـة دوري أبطـال أوروبا.
وأضافـت " "Hurriyetيف خربهـا املنشـور يف  1مـن كانـون
الثـاين الحـايل ،أن التحـرك باتجـاه األنديـة الرتكيـة سـيعفي
كوسـتا من هـذه املبالغ ،وهـو ما أشـارت إليه صحيفـة "Foto
 "Matchالرياضيـة الرتكية.
وسـبق لنادي غلطـة رساي ،الذي يحتل صدارة الـدوري الرتيك
حال ًيـا ،أن ضـم نجو ًما سـابقني كان لهـم وزنهم يف عـامل كرة
القـدم ،أمثال ديديـه دروغبا ،وويزيل شـنايدر.
وسـتكون لدى كوسـتا فرصة للعـودة إىل دوري أبطـال أوروبا
املوسـم املقبـل يف حـال لعـب لغلطـة رساي ،ونجـح بالفـوز
ببطولـة الدوري (سـوبر ليغ) ،واألمر نفسـه ينطبـق عىل نادي
فرنبخشـة ،الـذي يحتـل املركـز الخامـس على سـلم ترتيـب
الـدوري ،بفـارق ثالث نقاط فقـط عن غلطـة رساي ،ونقطتني
عـن الوصيف بشـكتاش.

مانويل غاسبريني..
فتى أودينيزي الذهبي
يشـكل مركـز حـارس املرمـى يف كـرة القـدم
أهميـة قصـوى ،وال يقـل دوره عـن دور املهاجم
القنـاص القـادر على التسـجيل مـن أنصـاف
الفـرص ،أو صانـع األلعـاب ذي املهـارة الـذي
يخلخـل دفاعـات الخصـم ومينـح الفـرص
لزمالئـه.
فخطـأ واحـد يرتكبـه حـارس املرمـى قـد يكلف
فريقـه مث ًنـا غال ًيـا ،ويضيـع جهـد زمالئـه
ويضيـع األلقـاب التـي سـعى إليهـا فريقـه
طويلا ،كام حصـل مع حـارس مرمـى ليفربول
ً
سـيئ الحـظ لوريس كاريـوس أمام نـادي ريال
مدريـد يف نهـايئ دوري أبطال أوروبـا ،2018
عندمـا تسـبب بتلقـي فريقـه هدفين مـن أصل
ثالثة أهـداف.
ونظـ ًرا إىل أهميـة وحساسـية هـذا املركـز،
تسـعى األنديـة الكرويـة على الـدوام لتعزيزه،
واسـتقطاب وحاميـة املواهـب املوجـودة يف
حراسـة املرمـى.

مـن هـذه املواهب ،يبرز اسـم الالعـب اإليطايل
مانويل غاسبريني ،صاحـب الـ 18عا ًمـا ،الذي
يلعـب لنـادي أودينيـزي يف الـدوري اإليطـايل
املمتـاز (.)Seria A
ً
وصول إلى الفريق األول
شـهد أيلول مـن عـام  ،2020اتخـاذ إدارة نادي
أودينيـزي قـرا ًرا برتفيـع الالعـب الشـاب مـن
فئـة تحت  19عا ًمـا ،لينضـم إىل الفريـق األول،
وعمـره  18عا ًمـا فقـط ،وذلـك بعـد أن انضـم
سـابقًا إىل فئـة تحـت  19عا ًما يف عـام .2017
موهبـة وصفـات غاسبريني دفعـت صحيفـة
" "The Guardianالربيطانيـة لتصنيـف
الحارس الشـاب ضمـن أفضـل  60موهبة كروية
حـول العـامل يف عـام .2019
ووصفـت الصحيفـة الالعـب بأنـه "خفيـف
الحركـة ،ورغـم طولـه (يبلـغ طولـه 1.82
متر) ،فإنـه ممتـاز يف الكـرات األرضيـة" ،كام

أن غاسبريني ميتلـك جميـع األدوات البدنيـة
الواضحـة لحاميـة مرمـاه ،كما أنـه ميتلـك ثقة
مطلقـة يف منطقـة الجـزاء".
وتبلـغ القيمـة السـوقية لغاسبريني  330ألـف
يـورو ،وفقًـا ملوقـع "،"Transfer Market
املختـص بالقيمـة السـوقية لالعبين ،يف حين
ميتـد عقـده مـع أودينيـزي إىل صيـف العـام
الحـايل  ،2021وتحديـدًا يف شـهر حزيـران،
ويف حـال أراد النـادي اإليطـايل االحتفـاظ
مبوهبتـه فعليـه تجديـد العقد بأرسع مـا ميكن،
ومحاولـة ضمان منحـه عـددًا مـن الدقائق عىل
أرض امللعـب (مل يخـض أي مبـاراة مـع الفريق
األول حتـى اآلن).
وميكـن ألودينيـزي تجديـد عقـد العبـه الشـاب
ثـم السماح لـه باملغـادرة على سـبيل اإلعـارة
مـع فريـق آخـر يضمن لـه املزيـد مـن الدقائق،
خاصـة أن الالعـب بإمكانه التفاوض مـع أي نا ٍد
والرحيـل إليـه يف حزيـران املقبـل.

السعودية على الخط
لكـن طريـق كوسـتا إىل اسـطنبول ال يبـدو مع ّبـدًا ألنديـة
األخيرة ،إذ أشـارت مواقـع رياضية عربية إىل دخـول األندية
السـعودية على خـط التعاقد مـع كوسـتا ،وهو مـا يص ّعب
مهمة الثنـايئ الرتيك ،خاصـة مع التحركات األخيرة لألندية
السـعودية نحـو ضم نجـوم لعبـوا يف الدوريـات األوروبية
الكبرى ،كالالعـب إيفري بانيغـا ،والالعـب بافيتيمبي غوميز،
الـذي يلعـب لنادي الهالل ،بينما يلعب األول لنادي الشـباب.
وقـال موقـع " "Sport 360الريـايض ،يف  31مـن كانـون
األول  ،2020إن أندية سـعودية مهتمة بضـم الالعب ،دون أن
يذكـر هـذه األنديـة ،إال أن املرجـح أال تخرج عـن أندية الهالل
والنصر واالتحـاد والشـباب ،وهـي األنديـة التـي متلك أكرب
كتلـة ماليـة ،وقادرة على دفـع الراتب املرتفـع لالعب.
وتبلـغ القيمة السـوقية الحالية لكوسـتا عشرة ماليني يورو،
وفقًـا ملوقـع " "Transfer Marketاملتخصـص بالقيمـة
السـوقية لالعبين حـول العامل.
األمر نفسـه أشـار إليه موقـع  ""Goalالريـايض يف التاريخ
نفسـه ،واعتمد كال املوقعني الرياضيني على تقارير صحفية
أوروبيـة ،إال أن قناة "العربية" السـعودية ،التـي متلك القدرة
على الوصـول إىل مصادر عديـدة داخـل األنديـة الرياضية
السـعودية ،أشـارت إىل األمر نفسه أيضً ا.
ويف حـال اختـار كوسـتا االنتقـال إىل تركيـا ،سـيحصل
على فرصة البقـاء يف األجـواء األوروبية واللعـب يف دوري
األبطـال أو الـدوري األورويب (تلعـب تركيـا ضمـن االتحـاد
األورويب لكـرة القـدم) ،بينما إذا اختار الرحيـل إىل الدوري
السـعودي (أحـد أقوى الدوريات يف قارة آسـيا) ،فسـيحصل
على فرصة اللعب ضمن دوري أبطال آسـيا ،أسـوة بتشـايف
هرينانديـز (عندمـا كان الع ًبـا للسـد القطـري) ،وأندريـاس
إنييسـتا العـب برشـلونة السـابق وفيسـيل كـويب اليابـاين
حا ل ًيا .
ويحصـل الـدوري السـعودي عىل اهتمام عـريب متزايد مع
اسـتقدام العبين عرب للعـب يف األنديـة السـعودية ،أبرزهم
السـوري عمر السـومة العـب األهلي ،واملغريب عبـد الرزاق
حمـد الله العـب النرص السـعودي.
وسـبق لكوسـتا أن لعب ألندية تشـيليس اإلنجليزي ،وأتلتيكو
مدريـد وبلـد الوليد وسـيلتا فيغـو يف إسـبانيا ،وحصل عىل
لقـب الـدوري اإلنجليـزي مرتين ( )2017 2015-وكأس
الرابطـة اإلنجليزيـة (كلهـا مـع تشـيليس) ،كما حصل عىل
لقـب الـدوري اإلسـباين ( )2014وكأس إسـبانيا (،)2013
باإلضافـة إىل لقـب الـدوري األورويب ( ،)2018والسـوبر
األورويب ثلاث مـرات ( )2018 2012- 2010-وكلهـا مـع
أتلتيكـو مدريد.
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حاتم علي..
في رثاء الذاكرة الجمعية

نبيل محمد
ليـس كثيفًـا املنتج الفني السـوري
الـذي ميكـن أن تحملـه معـك
جـا مـن تلـك البالد،
بذاكرتـك ،خار ً
ما يف كثير مـن ليالتك قبل
ومق ِْس ً
أن تهجرهـا وبعد ،بأال تعـود إليها.
لـن تجد فيما تحفظـه يف "الهارد
وير" الـذي يضم خرية ما تسـتعيد
به جـز ًءا مـن حياتـك ،أو مـا ميثّل
شـيئًا مـن واقعـك ،أنت السـوري،
را من األغاين السـورية أو أفالم
كثي ً
السـينام أو املسلسلات ،لكـن ال بد
ملسلسـل أو أكثر ،أو رمبـا عرشات
املشـاهد التـي تحفظها وتجـد فيها
مـا ينفعك لالسـتذكار ،تحمل اسـم
حاتـم عيل.
يف مقبرة الفنـون ،والسـجن
الكبير الـذي ولدنـا فيـه ،كان
مـا يزيّـن حياتنـا ،هـو قليـل مـن
التجـارب الفرديـة التي اسـتطاعت
فهما محل ًيـا لواقعنا
أن تبنـي لنـا
ً
ولتاريخنـا ،وحاتم علي كان واحدًا
مـن تلـك التجـارب النـادرة ،التـي

رصت على إمكانيـة صناعـة فـن
أ ّ
مختلـف نسـب ًيا يف سـوريا ،بـكل
القيـود والرقابـات التـي ميكـن أن
تكـون مبر ًرا منطق ًيـا ألي صاحب
مشروع للتخلي عن مرشوعـه ،أو
تبديـل مهنتـه.
ليسـت ميـزة حاتـم علي بكونـه
حـ ّول حكايـات مـن تاريخنـا
وأيامنـا املعـارصة ،إىل أعمال فنية
ال خيـارات كثيرة أمامنـا لحضـور
سـواها ،لكـن سـعيه إىل االختالف
يف الرؤيـة ،واسـتحضار مـا هـو
جديـد ،جعلـه ع ّرابًـا ال منافـس له
سـوى مقلّديـه.
تسـهل اسـتعادة أعمال حاتـم
علي ،وقراءتهـا نقديًـا مـن جديد،
ورصـد مكامـن القـوة ،والضعـف
أحيانًـا ،لكـن البصمـة الحقيقيـة
يف أغلبهـا كانـت هـي البحـث عن
الجديـد يف كل يشء ،نـص غير
تقليـدي ،ومقومات إنتاجيـة قادرة
على مواكبـة هـذا النـص ،وهو ما
حضر فعل ًيـا يف مسلسـل "الزيـر
سـامل" .شـخصيات أبنـاء الهزائـم
املتالحقـة ،والظلـم التاريخـي،
كأغلبيـة شـخصيات "التغريبـة
الفلسـطينية" .املوسـيقى الحديثـة
املواكبـة ،والحكايـات االجتامعيـة
اليوميـة الخفيفـة يف "الفصـول
األربعـة" و"أحلام كبيرة".
الشـارات التـي تتحـول إىل جسـد
فنـي متكامـل مبعـزل عـن سـياق
العمـل التلفزيـوين الـذي ترافقـه،
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ويحفظهـا متابعها عـن ظهر قلب،
رضا بقـ ّوة قبل
وهـو ما مل يكـن حا ً
أن يبـدأ حاتـم علي مرشوعـه.
مل يكـن بحـث حاتـم علي عـن
مشروع يقصـد رؤيـة املجتمـع
السـوري بعمق فقط ،وال اسـتعادة
التاريخ بشـكل جديد ،إمنـا أراد كل
أعمال بعضهـا
ً
يشء جديـدًا ،قـدّم
اتّهِم باالسـتعجال ،وأخـرى قورنت
بأعمال مميـزة له ففقـدت ميزاتها.
كان يريـد الجديـد يف كل املجاالت،
سـواء يف العمـل التاريخـي
أواالجتامعـي أوالكوميـدي .كان
يريـد ف ًّنا قـاد ًرا عىل أن يكـون الفتًا
بحداثتـه يف سـوريا ،ويف بلـدان
أخـرى أيضً ـا ،و"امللـك فـاروق"
مل يكـن إال يف سـياق إمكانيـة أن
تكـون هـذه املدرسـة هي مدرسـة
فنيـة ،مبعـزل عـن الجغرافيـا التي
تحتويهـا ،وبالتأكيـد فـإن أي
بيئـة تسـتوعب الفـن الجديـد هي
أسـهل للعمـل واإلنتـاج مـن البيئة
السـورية ،التـي مل يفلـح خـروج
حاتـم علي منهـا ،لينطلـق مـن
جديـد بعيـدًا عـن ذئابهـا ،فـكان
املـوت باملرصـاد.
بنظـرة رسيعة إىل شـارات األعامل
التلفزيونيـة السـورية ،التـي صار
بعضهـا يعـرض على منصـات
عامليـة مثـل "نتفليكس" وسـواها،
وهـو ال يعني بالضرورة مت ُّيزها أو
جودتهـا ،سـنجد أن أغلبية الوجوه
التـي تخـوض مرحلـة احرتافهـا
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التمثيلي اليـوم ،هي وجـوه بدأت
مراحلهـا األوىل ،ووقفـت أوىل
وقفاتهـا الفنيـة الحقيقيـة أمـام
كاميرا حاتم علي ،فممثلـون مثل
باسـل الخيـاط وقصي خـويل
وقيـس الشـيخ نجيـب ودميـة
قندلفـت وتيـم حسـن ونرسيـن
طافـش ،مبوهوبيهـم وضعيفـي
املوهبـة منهـم ،كانت الشـخصيات
التـي أعلنتهـم قادريـن على أن
يصبحـوا نجو ًمـا تلفزيونيني ،هي
شـخصيات نحتهـا حاتـم علي،
حين بـرع يف قراءتهـا بنصوص
كتبتهـا كوكبـة مـن الكتّـاب الذين
انتقاهـم وانتقـوه للعمـل م ًعـا،
مـن ممـدوح عـدوان إىل وليـد
وصـول إىل أمـل حنـا ويم
ً
سـيف،
مشـهدي ،ويف اإلخـراج أيضً ـا،
فأسماء مثـل الليث حجـو واملثنى
صبـح ،أوىل وقفاتهـا كانـت خلف
الكاميرا بإدارتـه.
ليـس غري ًبـا جـو الحـزن الجمعي
املعلـن هـذا ،الـذي نقلتـه صفحات
"السوشـيال ميديـا" برحيـل
املخـرج ،هـو وفـاء لذاكـرة أجيـال
سـورية ،رأت أنفسـها وبالدهـا
بشـخوص وقصـص صانـعٍ
تلفزيـوين فـذّ ،كانت تنتظر شـارة
الختام عنـد انتهـاء كل حلقة ،ألنها
كلما قـرأت اسـم حاتـم علي يف
الختـام ،تشـعر بـأن بهـذا االسـم
هنـاك قيمة مـا تضـاف إىل تجربة
املشـاهد ككل.

المخرج السوري حاتم علي(تعديل عنب بلدي)

خلي بالك
من رورو
والدب الروسي
رسرت كثيرًا وأنا أقرأ الخرب الذي نرشته
"عنـب بلدي" عن االنتقاد الرويس للقصف
اإلرسائييل عىل سـوريا ،فهذا الخرب يحمل
يف طياتـه الكثري من املعاين اإليجابية ،أولها
أن االنتقاد جديد يف سياسـة روسيا ،فقد
كانـت يف املايض "تطنش" عليه ،وال ندري إن
كان قلبها يزغرد من شـدة الفرح ،ألنه يصدر
عن حبيبـة القلب إرسائيل من جهة ،ويخبط
الوجود اإليراين املنافس لروسـيا عىل النفوذ
يف سوريا من جهة ثانية.
املعنـى الجميل الثاين ،أن االحتجاج مل ِ
يأت
من مـكان بعيد ،بل حصل يف قلب تل أبيب ،إذ
أطلقه السـفري الرويس ،أناتويل فيكتوروف،
وقـال فيه إن إرسائيل هي َمن تهاجم "حزب
الله" اللبناين وليس العكس ،وإن روسـيا
ترفض أي غارات إرسائيلية عىل سـوريا ،سواء
يف املايض ،أو يف املسـتقبل ،وهذا األمر جميل
وسـار ،فهو يدل عىل العقل والحشمة اللذين
ميتلكهام "حزب الله" اللبناين ،فهو ،بحسـب
السـفري الرويس ،يتلقى الهجوم اإلرسائييل
بصدر رحب ،وال ينزل إىل مسـتوى الرد عىل
دولـة تافهة تضعها إيران عىل قامئة الدول
اآليلـة إىل الزوال ،فطاملا أنها زائلة ما جدوى
الرد عليها؟ وأمـا املعنى الثالث ،فهو أن الرفض
الـرويس للقصف اإلرسائييل جاء هذه املرة بأثر
رجعي ،وامتد إىل املسـتقبل ،ويشمل الحارض
ً
تحصيلا لحاصل .واملعنى الرابع ميكننا أن
نقتبسـه من قول السفري فيكتوروف بأن
املشـكلة يف منطقة الرشق األوسط ال تكمن
يف أنشـطة إيران ،وإمنا يف غياب التفاهم
بين الدول ،وعدم االلتزام بالقرارات األممية،
وهذا بدوره ينقسـم إىل شقني ،أولهام يتعلق
بـ"غيـاب التفاهم بني الدول" ،وهذا املعنى
يكاد أن يكون نسـخة كربونية عن ترصيح
وزير خارجية النظام السـوري السابق،
وليد املعلـم ،بخصوص القصف غري الخاضع
للتنسيق يف سـوريا ،فهو يُحدث ما فتح الله
ورزق مـن الفوىض ،وتقاطع النريان ،وقلة
املـردود ،وثانيهام له عالقة بـ"عدم االلتزام
بالقرارات األممية" ،والحقيقة أن سياسـة
روسـيا يف هذا املجال كانت واضحة ،وهي
مقابلـة أي قرار ميكن أن يؤدي إىل حل
القضية السـورية بـ"الفيتو" ،وقد متكنت،
بتيسير الله تعاىل ،واالستعانة بأصابع
املنـدوب الصيني يف مجلس األمن ،من إحباط
دسـتة ونصف الدستة من القرارات ،ثم انتقلت
إىل معالجـة القرار الذي مل ترفع له "الفيتو"،
أعني القرار " "2254لعام  ،2015واشـتغلت
على تفتيته بندً ا بندً ا ،فإذا قال مندوب إحدى
الدول إن القرار يقيض بذهاب األطراف
املتنازعـة إىل جنيف ،يردون عليه قائلني :وما
لها أسـتانة؟ وملاذا ال يذهبون إىل سوتيش؟
وإذا جاءت شـاحنات محملة باألدوية واألغذية
والخيام والبطانيات ملسـاعدة األهايل الذين
رشدهم األسد والروس واإليرانيون و"حزب
الله" ،إىل معرب "باب الهوى" ،تقول روسـيا
للسـائقني "استنوا شوي يا أبو الشباب"،
ويذهـب مندوبها إىل مجلس األمن ،ويتقدم
بقرار حول إمكانية إدخال مسـاعدات إنسانية
إىل سـوريا ،ويجتمع املجلس املسكني بكامل
أعضائـه ،ويبدأ بالتصويت ،حتى إذا جاء دور
املندوبني الـرويس والصيني يرفعان أصابعهام
بـ"الفيتو" ،ويأيت اإليعاز إىل السـائقني
الواقفين يف "باب الهوى" أن :وراء در .أمام
رس .وهكذا.

