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حرب "العصابات" والمعدات الحديثة..

تكتيكات "قسد" في حربها ضد "الجيش الوطني"
الصواريخ الموجهة ،عمليات تسلل إلى نقاط التماس ،القنص،
تفجير النقاط ،تكتيكات اتبعتها "قوات سوريا الديمقراطية"
(قسد) وما يسمى "قوات تحرير عفرين" ( )HREللوصول إلى
نقاط التماس بين مناطق سيطرة "قسد" و"الجيش الوطني
وشن الهجمات.
السوري" المدعوم من تركيا،
ّ

عنب بلدي  -علي درويش
شـعر عنـارص "الجيـش الوطنـي"
يف إحـدى نقاطهـم على خطـوط
التماس ،بوجـود حركـة غير طبيعيـة
يف نقطـة "قسـد" املقابلـة لهـم ،لكنهم
مل يسـتطيعوا التحقـق منهـا بسـبب
افتقارهـم للمناظير الليليـة أو الحرارية،
وبقـوا متيقظين يف حـال تعرضهـم
لهجـوم مباغـت.
مـرت سـاعات الليـل ومل تحـدث أي
مناوشـة أو اشـتباك ،وهـو أمـر معتـاد
يف نقـاط التماس بين مناطق سـيطرة
"قسـد" و"الجيـش الوطنـي" ،وبقيـت
األمـور هادئـة حتـى اقتراب الفجـر.
تكون الحراسـة يف هذه الفترة مقترصة
على األشـخاص املوكلني بالرصـد فقط،
وبقيـة العنـارص املوجوديـن يف النقاط
نامئـون ،بحسـب مـا قالـه محمـد لعنب
بلـدي ،وهـو أحـد مقاتلي "الجيـش
الوطنـي" (تحفـظ على ذكـر اسـمه
الكامـل).
قطـع سـكون الفجـر أصـوات طلقـات
قناصـة "قسـد" وهـي تصطـدم
بـ"دشـم" نقطـة "الجيـش الوطنـي"،
وتزايـدت رصاصـات القناصـة مـا خلق
حالـة ارتبـاك شـديد لـدى عنـارص
"الجيـش الوطنـي" املوجوديـن يف
النقطـة ،وأيضً ـا مجموعـة محمـد التـي
سـتتوجه للمـؤازرة ،فالجميـع مرصـود
مـن قبـل نيران قناصـة "قسـد".
وسـيطر طلـب املـؤازرة على أجهـزة
الالسـليك مـن قبـل عنـارص النقطـة،
ليصـل محمـد مـع مجموعتـه إليهـم
"بصعوبـة بالغـة" ،ويجـد أحـد زمالئه
مصابًـا بعـدة رصاصـات ،ممـددًا على
األرض والدمـاء تنـزف منـه بغـزارة.
كانـت أصـوات عنـارص "قسـد" تبـدو
"قريبـة جـدًا" ،قـال محمـد" ،مل نكـن
نسـتطيع رفع رؤوسنا لتمشـيط املنطقة
املقابلـة لنا بسـبب كثافة نيران القناصة
املعادية".
وصلـت مـؤازرات أخـرى وتوسـع
االشـتباك حتى طلوع الشـمس لينسحب
عنـارص "قسـد" مـن املنطقـة وتنتهـي
عمليـة التسـلل.
قـال محمـد" ،اعتدنـا أسـلوب (قسـد)
يف التسـلل مـع سـاعات املسـاء األوىل،
وبقائهـم بالقـرب مـن أماكـن رصدنـا
سـاعات طويلـة ،بغيـة رصـد طبيعـة
الحركـة يف نقاطنـا ،ويك يهاجمنـا
عنارصهـم مـن أماكـن قريبـة جـدًا من
مراصدنـا ،مـا يص ّعـب على عنارصنـا
توقـع مـكان الهجـوم".
ويسـيطر "الجيـش الوطنـي" على
أريـاف يف محافظـة حلـب شمايل
سـوريا ،إضافـة إىل مدينتـي رأس العني
شمال غـريب الحسـكة وتـل أبيـض
شمايل الرقة ،بينام تنترش "قسـد" عىل
الخطـوط املقابلـة لهـذه السـيطرة يف
محافظـات الحسـكة والرقـة وحلـب.

هجمات "قسد" بين التمويه ورسائل
الضغط
أوضـح املتحـدث باسـم "الجيـش
الوطنـي" ،الرائـد يوسـف حمـود ،يف
حديـث إىل عنب بلدي ،أن "قسـد" تهدف
مـن خلال عمليـات التسـلل املسـتمرة
والهجمات على نقـاط "الجيـش" إىل
تحصيـل عـدة مكاسـب أو أهـداف.
يعتبر استكشـاف النقـاط العسـكرية
وأعـداد العنـارص ونوعية التسـليح لدى
"الجيـش" أحـد أبـرز األهـداف التـي
تقـف خلف عمليـات التسـلل املسـتمرة.
بينما تكون بعـض العمليات العسـكرية
للتغطية على دخول السـيارات املفخخة
مـن مناطـق أخـرى إىل مناطق سـيطرة
"الجيـش الوطنـي" ،بحسـب الرائـد
يوسـف حمود.
وذكـرت وكالـة "هـاوار" املقربـة مـن
"اإلدارة الذاتيـة" ،يف  2مـن أيلـول
الحـايل ،أن "قـوات تحريـر عفريـن"
رصا مـن "الجيش
أعلنـت عن قتـل  11عن ً
الوطنـي" بعمليـات اسـتهداف ليليـة
ونهاريـة طالـت نقـاط التماس.
ونشرت "قـوات تحريـر عفريـن"
تسـجيل مصـ ّو ًرا ،يف  12مـن أيلـول
ً
الحـايل ،أظهر هجو ًمـا ليل ًيا اسـتخدمت
فيـه القـوات أجهـزة ومعـدات ليليـة،
وإصابة عنـارص من "الجيـش الوطني"
بإطلاق نار من مسـافة قريبة ،وأسـلحة
خفيفـة حصـل عليهـا املهاجمـون مـن
نقطـة "الجيـش".
كام نرشت وسـائل إعلام كرديـة مقربة
من "قسـد" عمليات اسـتهداف "دشـم"
وخيـم داخـل نقـاط "الجيـش الوطني"
بصواريـخ موجهة مضـادة للدروع.
و"قـوات تحريـر عفرين" هـي مجموعة
مـن املقاتلين الكـرد ،الذيـن يصفـون
تجمعهـم بـ"حركـة مقاومـة" عرب شـ ّن
هجمات تسـتهدف الجيـش التريك
و"الجيـش الوطنـي" املدعوم مـن تركيا
يف عفريـن ومناطـق أخـرى.
وهـذه الحركـة ال تقـول رصاحـة إنهـا
تابعـة لـ"وحـدات حاميـة الشـعب"
(الكرديـة) أو "قسـد" ،إال أنهـا تنفـذ
عملياتهـا انطالقًـا مـن مناطـق سـيطرة
"قسـد" ،وأظهـرت مقاطع لهـا امتالكها
معـدات متطـورة لعمليـات التسـلل.
كام تحـدث "مجلـس الباب العسـكري"
عـن اسـتهداف مقـر ونقـاط للجيـش
التريك و"الجيـش الوطنـي" يف قريـة
الياشلي ،يف  7مـن أيلـول الحـايل.
وبدأت العملية بـ"تفجري مؤثر" ،أدى إىل
"تدمير جزء كبير مـن املقـر والعربات
املصفحـة والتحصينـات ،كام تـم توجيه
رضبـات مؤثرة إىل التحصينـات واآلليات
املدرعـة واألسـلحة الثقيلـة يف محيـط
املقـر" ،وقُتـل ،حسـب بيـان "مجلـس
البـاب العسـكري" 12 ،جنديًـا ترك ًيـا
وعرشة مـن عنـارص "الجيـش الوطني"
جـرح آخـرون ،لكـن دون أي تعليـق أو
و ُ
تأكيـد مـن الجانـب الرتيك.
وجـاءت العمليـة ردًا على مـا سماه

عناصر من الجيش الوطني السوري خالل عملية تمشيط (فرقة الحمزة/تويتر)

"مجلـس البـاب" عمليـة "ردع" ،بعـد
مقتـل عـدد مـن عنـارص وقياديّـي
املسير الرتيك
"قسـد" بقصف الطريان
ّ
يف آب املـايض.
بدورهـا ،تعلـن فصائـل "الجيـش
الوطنـي" عـن قصـف نقـاط "قسـد"
باملدفعيـة وراجمات الصواريـخ ردًا
على عمليـات التسـلل أو قصـف مناطق
سـيطرة "الجيـش الوطنـي".
رسائل
لبعـض عمليـات "قسـد" العسـكرية،
حسـب حمـود ،رسـائل ضغط سياسـية
يختلـف مرسـلها بسـبب تعـدد الجهات
الداعمـة لهـا ،فالتحالـف الـدويل وعىل
رأسـه الواليـات املتحـدة األمريكيـة أبرز
داعمـي "قسـد".
وبحسـب حمـود ،فـإن "نقـص الخربة،
والضعـف يف بعض النقاط العسـكرية،
أدى إىل متكـن (قسـد) مـن إحـداث
خروقـات يف عـدة جبهـات ،ومتكنهـا
مـن إيقـاع قتلى وجرحـى يف صفوف
عنـارص (الجيـش الوطنـي)".
ويأيت تف ّوق "قسـد" يف عمليات التسـلل
الليلي خاصة ،نتيجـة الدعم العسـكري
الـذي تتلقـاه من أمريـكا ،مـا مكّنها من
اقتناء أحـدث املعدات العسـكرية ،خاصة
املناظير الليليـة والحرارية ،التي تشـكّل
نقطـة فارقـة يف الحرب التـي تخوضها
ضد "الجيـش الوطني".
كما تقـف روسـيا خلـف "قسـد"،
وتربطهـا عالقـات تعـاون مـع النظـام
السـوري ،و"حـزب اللـه" اللبنـاين
و"الحـرس الثوري اإليـراين" يف بعض
العمليـات العسـكرية خاصـة يف مدينة
اعـزاز شمايل حلـب ،حسـب حمـود.
وكان "الجيـش الوطنـي" أعلـن ،يف 12

من أيلـول الحـايل ،عن أرس أحـد عنارص
قـوات النظام بعد عملية تسـلل واشـتباك
مع "قسـد" يف جبهـة كفر خارش جنويب
اعـزاز ،وهـو مـا اعتبره حمـود بدعـم
النظـام وحلفائه لـ"قسـد" يف العمليات
العسـكرية والتفجيرات التـي تسـتهدف
"الجيـش الوطني" يف مناطق سـيطرته.
وتضرب مناطـق سـيطرة "الجيـش
الوطنـي" تفجيرات أودت بحيـاة
مدنيين ،اتهـم "الجيش" بوقـوف خاليا
تتبـع للنظام و"قسـد" وتنظيـم "الدولة
اإلسلامية" خلفهـا.
كما اسـتُهدفت األحيـاء السـكنية يف
أريـاف حلـب بقصـف مصـدره مناطق
سـيطرة "قسـد" والنظام ،آخـره كان يف
 7مـن أيلـول الحـايل ،يف قريـة الشـيخ
نـارص بريف مدينـة الباب رشقـي حلب،
وأسـفر عـن إصابة مـدين ،ونفـوق عدد
من املـوايش يف محيط منزل مسـتهدف،
بحسـب "الدفـاع املدين".
ويف  25مـن متـوز املـايض ،أُصيـب
مثانيـة مدنيين بجـروح جـراء سـبع
هجمات بصواريـخ "غـراد" مـن قبـل
"قسـد" على وسـط مدينـة عفريـن،
كما تسـبب القصـف بـأرضار ماديـة
يف بعـض املنـازل التـي سـقطت عليهـا
القذائـف ،بحسـب مـا قالـه" الدفـاع
املـدين".
وعـادة مـا تنفـي "قسـد" مسـؤوليتها
عـن القصـف الـذي يسـتهدف مناطـق
سـيطرة املعارضـة يف ريفـي حلـب
الشمايل والرشقـي وعفريـن.
لماذا تعتمد "قسد" هذا األسلوب من
الهجمات
يـرى الرائـد يوسـف حمـود أن السـبب

الـذي يدفـع "قسـد" لشـ ّن مثـل
هـذه العمليـات ،أي أسـلوب حـرب
"العصابـات" ،على عكـس املعـارك
التـي شـهدتها املناطـق التي تقـدم إليها
النظـام ،يعـود إىل الخيارات العسـكرية
"املحـدودة" أمـام "قسـد".
وال ميكـن لقوات "قسـد" اتباع أسـلوب
النظـام يف املعارك العسـكرية املفتوحة،
بينما أصبحت متتلـك خربة واسـعة يف
حـرب "العصابـات" مـن خلال تدريب
مجموعـات مخصصـة لعمليات التسـلل
وعمليـات التسـلل الليلي خاصة.
كما أث ّر وجـود عنـارص حـزب "العامل
الكردسـتاين" مـع البدايـات األوىل
لتأسـيس "وحـدات حاميـة الشـعب"
(الكرديـة) ،التـي تعتبر عامد "قسـد"،
وتسـلّم قـادة الحـزب مفاصـل املناصب
العسـكرية يف "قسـد" ،على أسـلوبها
وتطويره واالهتامم بحـرب "العصابات"
التـي يتقنهـا حـزب "العمال" منـذ
الثامنينيـات.
وأشـار حمـود إىل صـ ّد "الجيـش
الوطنـي" عـدة محـاوالت تسـلل
اسـتهدفت نقاطـه العسـكرية ،وأوقعـت
قتلى وجرحـى مـن "قسـد" ،وأرس عدة
عنـارص بينهـم عنـارص يتبعـون للنظام
وميليشـيا "فاطميون" األفغانيـة املمولة
إيران ًيـا.
وخـاض "الجيـش الوطنـي" عمليتين
عسـكريتني ضـد "قسـد" إىل جانـب
الجيـش التريك ،هما "نبـع السلام"
رشق الفـرات يف  9مـن ترشيـن األول
 ،2019سـيطر خاللهـا على تـل أبيض
ورأس العين ،و"غصـن الزيتـون" عـام
 ،2018وسـيطر خاللهـا على منطقـة
عفريـن شمال غـريب محافظـة حلـب.
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العبء على تركيا..

"زنازين التعذيب" تهدد "الجيش الوطني" بالعقوبات
عنب بلدي  -خالد الجرعتلي
تكـرر تـداول تسـجيالت مصـ ّورة ،مـن
قبـل ناشـطني عبر مواقـع التواصـل
االجتامعـي ،تظهر عمليـات تعذيب يقوم
بهـا عنـارص تابعـون ألحـد تشـكيالت
"الجيـش الوطنـي السـوري" املدعـوم
مـن تركيـا ،شمايل حلـب.
وظهـر يف أحد التسـجيالت األخرية ،عدد
من العنـارص يرتـدون الزي العسـكري،
وهـم يعذبـون شـابًا مدن ًيا ،عبر رضبه
بسـوط وعصا على كامل أنحاء جسـده،
َ
وشـتمه بعـد تعريتـه بشـكل كامـل،
وإجبـاره على االعتـذار ملـن يقومـون
بتعذيبـه ،وتصويـر ذلـك االعتـذار عىل
أنـه موجـه لسـكان ديـر الزور.
وبينما ال يـزال تاريـخ اعتقـال الشـاب،
الـذي ينحـدر مـن محافظـة الرقـة،
مجهـولً  ،قالـت "الشـبكة السـورية
لحقـوق اإلنسـان" ،يف  10مـن أيلـول
الحـايل ،إن تاريـخ االعتقـال يرجـع إىل
مطلـع أيلول ،بينما يرجع سـبب اعتقاله
إىل توجيهـه "شـتائم" ألبنـاء إحـدى
املـدن السـورية ،بحسـب معلومـات
متقاطعـة حصلـت عليهـا عنـب بلـدي.
وبحسـب تقريـر صـادر عـن "الشـبكة
السـورية لحقوق اإلنسـان" فإن الشـاب
الـذي ينحـدر مـن بلـدة بلـوة يف ريف
الرقـة ،احتُجـز بالقـرب مـن منزلـه يف
قريـة بلـوة التابعـة لناحية سـلوك بداية
أيلـول الحـايل ،مـن قبـل مـن تعتقـد
"الشـبكة" أنهم يتبعـون لـ"الفرقة "20
التابعـة لتشـكيل "صقـور السـنة" أحد
تشـكيالت "الجيـش الوطني السـوري".
وأشـارت "الشـبكة" إىل أن املجموعـة
األمنيـة اقتـادت املعتقـل إىل جهـة
مجهولـة ،ومل يسـمح لـه بالتواصـل
مـع أرستـه ،أو مـع محـامٍ  ،ومل يصـدر
االحتجـاز عـن سـلطة قضائيـة ،مـا
يجعـل عمليـة االحتجاز أقـرب إىل عملية
اختطـاف.
وشـبهت الشـبكة الحقوقيـة يف تقريرها
آثـار التعذيـب وطريقـة انتهـاك حرمـة
املواطـن ،مبامرسـات مامثلـة شـهدها
السـوريون من قبل عنارص "الشـبيحة"
وقوات األمـن التابعني للنظام السـوري،
الذيـن ظهـروا يف عشرات املقاطـع
وهـم يصـ ّورون ويتفاخـرون بتعذيـب
مواطنين سـوريني.
"الجيش الوطني" يتنصل
يف تسـجيالت صوتيـة حصلـت عليهـا
عنـب بلـدي ،نفـى قائـد لـواء "صقـور
السـنة" ،امللقـب بـ"حسـان أبـو نور"،
مسـؤولية فصيلـه وعنارصه عـن اعتقال
الشـاب وتعذيبـه ،ووصـف عمليـة
االعتقـال بأنهـا "ال متـت ملبـادئ الثورة
واإلسلام بصلـة".
وأضـاف أن الشـاب املوقـوف أُطلـق
رساحـه ،وميكـن ألي جهـة أن تتوجـه
إليـه بالسـؤال حـول هويـة خاطفيـه
الذيـن ال ميتـون لـ"صقـور السـنة"
بصلـة ،بحسـب القيـادي.
بينما أصـدرت الرشطـة العسـكرية
التابعـة لـ"الجيـش الوطنـي" بيانًـا،
قالـت خاللـه إنهـا وبالتعـاون مـع
"الفرقـة  "20ألقت القبـض عىل منفذي
عمليـة االعتقال بحـق الشـاب ،الذين بلغ
عددهـم خمسـة أشـخاص.
وأشـار البيـان إىل أن التحقيقات والبحث
عـن ضالعني ال تـزال مسـتمرة ،يف حني
سـتجري إحالـة املوقوفين إىل القضـاء
التابـع لـ"الجيش الوطنـي" بعد االنتهاء
مـن التحقيقـات ،األمـر الـذي أعلنت عنه
غرفـة عمليات "عـزم" التابعة لـ"الجيش
الوطني" بشـكل منفصل عبر "تويرت".
وظهـر الشـاب الـذي تعـرض للتعذيـب

بعـد أن أُطلـق رساحـه ،يف تسـجيل
منفصـل ،تحـدث خاللـه عـن أن
الخاطفين قامـوا برميـه بالقـرب مـن
ناحيـة سـلوك يف ريـف الرقـة ،وأنهـم
يتبعـون لـ"الفرقـة  "20املنضويـة يف
"الجيـش الوطنـي".
وينفـي “الجيـش الوطنـي” عـادة
مسـؤوليته عـن اعتقـاالت تعسـفية
وحـاالت إخفـاء قسري يف مناطـق
نفوذه ،التي يسـيطر عليهـا بدعم تريك.
وكان الناطق باسـم “الجيـش الوطني”،
يوسـف حمـود ،نفـى يف ترصيحـات
سـابقة لعنـب بلـدي ،قيـام الفصائـل
العسـكرية يف عفريـن وريـف حلـب
باعتقـاالت تعسـفية أو عمليـات إخفـاء
قسري ،بعـد تقريـر أعدتـه منظمـة
“سـوريون من أجـل الحقيقـة والعدالة”
وثقـت عبره إفـراج “الجيـش الوطني”
شـخصا مـن
واألجهـزة األمنيـة عـن 30
ً
بين  43اعتُقلـوا خلال شـهر واحـد
عـام  ،2020بعـد دفع ذويهـم وأقاربهم
مبالـغ (فديـة أو كفالـة).
عقوبات دولية قد تفرض ً
قريبا
ُ
املـرة األوىل التـي تفـرض فيهـا وزارة
الخزانـة األمريكية عقوبـات عىل فصائل
سـورية معارضـة كانـت عندمـا شـملت
عقوباتهـا فصيـل "أحـرار الرشقيـة"
التابـع لـ"الجيـش الوطنـي السـوري"،
ضمـن حزمة جديـدة يف نهايـة حزيران
املـايض ،شـملت شـخصيات وكيانـات
تابعـة للنظـام السـوري.
وعـن احتامليـة فـرض مثـل هـذا النوع
مـن العقوبـات ،قـال مديـر “املركـز
السـوري للعدالة واملسـاءلة” ،محمد العبد
اللـه ،يف حديـث إىل عنب بلـدي ،إن هذه
املامرسـات سـتؤدي إىل فـرض عقوبات
على فصائـل "الجيـش الوطنـي" ،التي
صـارت انتهاكاتهـا املسـتمرة "فضائـح
مخجلـة لفصائـل املعارضـة" ،والتـي
تضمنـت انتهـاكات بحـق املدنيين،
والسـكان املحليين ،أبرزهـا عمليـات
الرسقـة والخطـف والنهـب.
را مـن هـذه
ويف حين أن
ً
قسما كبي ً
االنتهـاكات جـرى توثيقـه مـن قبـل
منظمات وجهـات حقوقية ومنهـا لجنة
التحقيـق الدوليـة التابعة لألمـم املتحدة،
صـار فرض العقوبـات أم ًرا قيـد التداول
مـن قبـل الواليـات املتحـدة.
وأشـار العبد اللـه إىل انتهاك سـابق ألحد
فصائـل "الجيـش الوطنـي" ،حني انترش
تسـجيل مصـ ّور عقـب اقتتـال داخلي
لفصيلين تابعين لـ"الجيـش الوطني"،
ظهـر فيـه وجـود معتقلين من سـجون
الفصيـل اآلخـر بينهـم نسـاء كرديات.
وبالتـايل ،فـإن حجـم االنتهـاكات صار
را ويجـري بشـكل ممنهج مـن قبل
كبي ً
هـذه الفصائـل ،ومـن غير املمكـن أن
متـر دون مالحظتهـا مـن قبـل املجتمع
الـدويل ،بحسـب العبـد الله.
إيقاف االنتهاكات "قرار تركي"
اعتبر العبـد اللـه أن العـبء يقـع على
عاتـق تركيـا ،كدولـة وكجيـش تـريك
متمركـز يف سـوريا ،وهي مسـؤولة عن
ضبط مامرسـات "الجيـش الوطني" يف
سـوريا ،وهـو أمر ممكن يف حـال رغبت
تركيـا بذلك.
وبالنظـر إىل وجـود شـخصيات قيادية
يف "الجيـش الوطنـي" تتمتـع بسـمعة
سـيئة جـدًا ،ومل تجـ ِر حتـى مناقشـة
اسـتبدالها أو إخراجهـا مـن الصـورة
ملصلحـة وجـوه مقبولـة أكثر أو أقـل
اسـتفزازًا للمحيـط الشـعبي ،مـن قبـل
األتـراك ،فإن أنقـرة مل ترغـب بذلك بعد،
بحسـب العبـد اللـه.
وعلى عكـس مـا هـو مطلـوب ،يوجـد
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تفاخـر يف تعامـل األتـراك مـع مثـل
هـذه الشـخصيات ،إذ عـادة مـا يجـري
اسـتقبالها ،ومنهـا قائـد فصيـل
"السـلطان سـليامن شـاه" ،محمـد
الجاسـم امللقب بـ"أبو عمشـة" ،من قبل
مسـؤولني أتـراك.
وهـو أمـر ال يعتبر يف مصلحـة تركيـا،
إذ رمبـا تطـال هذه العقوبات مسـؤولني
أتـراكًا ،ممـن هـم على عالقـة مبـارشة
بدعـم هـذه الفصائل.
ورغـم أن تركيـا حاولـت عـرض بعـض
الحـركات اإلصالحيـة داخـل كيـان
"الجيـش الوطنـي" ومناطـق نفـوذه،
مـن خلال تشـكيل "غرفـة عمليـات رد
الظـامل" ،فـإن آثارهـا على أرض الواقع
كانـت خجولـة جـدًا.
وقـال محمـد العبد اللـه ،إن التعويل عىل
مثـل هـذه التشـكيالت املتمثلـة بــ"رد
املظـامل" يشـبه التعويـل على لجنـة
التحقيـق التـي شـكّلها رئيـس النظـام
السـوري ،بشـار األسـد ،للتحقيـق يف
االنتهـاكات التـي حصلـت يف درعـا.
وعـن الحلـول املطروحـة التـي مـن
املمكـن أن تـؤدي إىل إيقـاف هـذا النوع
مـن املامرسـات ،اعتبر العبـد اللـه أن
العقوبـات هـي الحـل األمثـل ،حتـى
لـو شـملت شـخصيات تركيـة ،تعتبر
صاحبـة السـلطة على هـذه الفصائـل،
تغير مـن سـلوكها.
ومـن املمكـن أن
ّ
المحاكم األوروبية قد تكون مجدية
يف ظـل عـدم وجـود قانـون قـد يوقف
هـذه االنتهـاكات ،اعتبر محمـد العبـد
اللـه أن فـرض العقوبـات يف املحاكـم
األوروبيـة ضـد شـخصيات قياديـة

يف "الجيـش الوطنـي" ممـن نفـذوا
انتهـاكات بحـق املدنيين ،واسـتصدار
مذكـرات توقيـف بحقهـم ،سيشـكّل
"عامـل إربـاك" لرتكيـا.
على الرغـم مـن أن أوروبـا غال ًبـا
تصطـدم مبلـف الالجئين السـوريني
الـذي تهدد بـه تركيا على الـدوام ،فإن
رفـع مثـل هـذه الدعـاوى يف املحاكـم
سيشـكّل عامـل ضغـط يدفـع باتجـاه
طريـق املسـاعدة ،ألن تركيـا ملتزمـة
باتفاقيـات تسـليم مجرمين ،واتفاقيات
تعـاون جنـايئ وقضـايئ مـع العديـد
مـن الـدول األوروبية ،إذ سـيكون رفض
تركيـا تسـليمهم أمـ ًرا صع ًبـا.
وأشـار إىل أن رفـع هـذا النـوع مـن
الدعـاوى القضائيـة سـيؤدي إىل
اسـتصدار مذكـرات توقيف بحـق هؤالء
القياديين مـن "اإلنرتبـول الـدويل"،
األمـر الـذي لـن يُنفـذ مـن الجانـب
التريك إال أنـه سيشـكّل حالـة مـن
عـدم االرتيـاح يف التعامـل مـع القضايا
املتعلقـة بـ"الجيش الوطنـي" ،مؤكدًا أن
هـذا النـوع مـن العمـل تجري دراسـته
والعمـل عليـه حال ًيـا.
ليست المرة األولى
وانتشر فيديـو عبر مواقـع التواصـل
االجتامعـي ،منتصـف آب املـايض،
لطفـل تظهـر عليـه آثـار التعذيـب،
وتداول ناشـطون عبر مواقـع التواصل
االجتامعـي معلومـات عـن أن فرقـة
“السـلطان مـراد” املنضويـة تحـت راية
“الجيـش الوطنـي” ،احتجـزت الطفـل
وعذّبتـه يف مدينـة رأس العين بريـف
الحسـكة ،بتهمـة الرسقـة.

وذكر قيـادي من فرقة "السـلطان مراد"
بعدهـا بأيـام خالل تسـجيل مصـ ّور ،أن
الطفـل هو ابن عمـه ،وعمليـات التعذيب
التـي نفذهـا بحـق هـي لتأديبـه ،بينما
مل يجـ ِر توثيـق أي محاسـبة حصلـت
للقيـادي الـذي عـذّب الطفـل ،الـذي مل
يتجـاوز عمـره عرش سـنوات.
وكانـت "الشـبكة السـورية لحقـوق
اإلنسـان" وث ّقـت خلال آب املـايض،
مقتـل سـبعة مدنيين على يـد فصائل
املعارضـة املسـلحة يف "الجيـش
الوطنـي" بينهـم ثالثـة أطفـال.
ووثقـت الشـبكة الحقوقيـة مقتـل 14
ألفًـا و 537سـوريًا تحـت التعذيـب بني
آذار  2011وحزيـران املـايض ،على يد
أطـراف الصراع املختلفـة يف سـوريا،
خلال تقرير أصدرته "الشـبكة" يف 26
مـن حزيـران ،وتحـدث عن مقتـل 180
طفلا و 92سـيدة (أنثـى بالغـة) مـن
ً
مجمـوع عـدد ضحايـا التعذيـب.
وكانـت فصائـل املعارضـة املسـلحة
(متمثلـة سـابقًا بـ"الجيـش الحـر"
وحال ًيـا بـ"الجيـش الوطني") مسـؤولة
شـخصا بينهـم طفـل
عـن مقتـل 47
ً
وسـيدة ،بحسـب الشـبكة الحقوقيـة.
بينما يعتبر النظـام مسـؤولً عـن
مقتـل معظـم ضحايـا التعذيـب بنسـبة
 ،98.63%إذ قُتـل  14ألفًـا و338
شـخصا على يـد النظـام ،بينهـم 173
ً
طفلا و 74سـيدة.
ً
وتلا النظـام يف مسـؤوليته عـن مقتـل
أشـخاص تحـت التعذيب “قوات سـوريا
الدميقراطيـة” (قسـد) املسـيطرة على
شمال رشقـي سـوريا ،إذ قتلـت 67
شـخصا بينهـم طفـل وسـيدتان.
ً
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مسلوبو الوجود ..مكتومو القيد بال حقوق في حلب
عنب بلدي  -حلب
تحـاول أميمـة ( 49عا ًمـا) منـذ بدايـة
العـام الـدرايس الحـايل تسـجيل ابنيها
يف املدرسـة االبتدائيـة داخـل حـي
السـكري يف حلـب ،لكنهـا مل تسـتطع
إنجـاز ذلـك حتـى اآلن ،ألنهما غير
مسـجلني ضمـن دفتر العائلـة ،ومل
يسـ ّجال يف دائـرة النفـوس الرسـمية.
عـدم وجـود قيـد خـاص بأبنـاء أميمة
يرجـع إىل "االشـتباكات التـي حدثـت
يف حلب خالل عامـي  2012و،"2013
وفـق مـا قالتـه أميمـة لعنـب بلـدي،
حينهـا احترق مبنـى دائـرة النفـوس
مبـا فيه مـن أوراق ووثائـق ونتجت عن
ذلـك أرضار ماديـة باملكاتـب واألجهـزة
املكتبيـة داخـل املبنـى ،مـا أدى إىل
خروجـه عـن الخدمـة.
بسـبب إهمال إصلاح مبنـى دائـرة
النفـوس ،مل يتمكـن الكثير من سـكان
حلـب مـن تسـجيل واقعـات والدة
أبنائهـم ،أو أُتلفـت الوثائـق التـي تثبت
واقعات الزواج يف السـجالت الرسـمية،
ويزيـد األمـر تعقيـدًا حين ال توجـد
صـورة واضحـة لـدى الناس حـول آلية
معالجـة تلك املشـكلة ،مع عـدم االعتناء
بحجـم املشـكلة مـن قبـل مؤسسـات
الدولـة املعنيـة بتوعية النـاس حول هذا
املوضـوع.
أطفال دون حقوق
أيهـم (تسـع سـنوات) ومحمود (سـبع
سـنوات) ابنـا أميمـة غير موجوديـن
بالنسـبة للمؤسسـات الحكوميـة،
وبسـبب عـدم قبـول األطبـاء تصديـق
شـهادة والدتهما ،سـتضطر أميمـة
(التـي تحفظـت عنـب بلـدي على
ذكـر اسـمها الكامـل ألسـباب أمنيـة)
للذهـاب إىل املحكمـة ورفـع دعوى ،ألن
أوالدها مل يُسـجلوا لـدى الدولة رسـم ًيا
حتـى اآلن ،األمـر الـذي سـيحرمهم من
حقوقهـم املدنيـة يف املسـتقبل ،وأول
تلـك الحقـوق حقهـم يف التعليـم.
يف  ،2012كانـت الطـرق املؤديـة إىل
املستشـفى غري آمنة بسـبب االشتباكات،
فولـدت أميمـة أوالدهـا مبسـاعدة قابلة
داخـل املنزل.
تشـكو أميمـة مشـكلتها فتقـول" ،منـذ
عامين ونصـف وأنـا أحـاول تسـجيل
أوالدي ،وحاولـت الحصـول على
شـهادات والدة لهـم ،وذهبـت إىل دائرة
النفـوس يف منطقـة محطـة بغـداد،
ولكننـي مل أسـتطع تسـجيل واقعتـي
أساسـا،
الـوالدة ألنهما غري مسـجلتني
ً
وال أملـك املبالـغ التـي يطلبهـا موظفـو
النفـوس ،الذيـن يحاولـون الرجوع إىل
األرشـيف الـذي يثبـت زواجـي".
يُطلـب مـن أميمة إحضـار شـهود ،ومل
تسـتطع تأمين سـوى شـاهد واحـد،
بحسـب مـا قالته لعنـب بلـدي ،متوقعة
أال يسـتطيع أبناؤهـا يف العـام الحـايل
الذهـاب إىل املدرسـة.
تـزداد معانـاة أميمـة كـون زوجهـا
تويف أواخـر عام  ،2014بسـبب قصف
النظـام حـي الحيدريـة.
حـال أميمـة ال تختلـف عـن حـال
أسماء ( 33عا ًمـا) التـي تزوجـت عـام
 ،2013و ُعقـد قرانهـا بواسـطة شـيخ،
ومل تسـتكمل اإلجـراءات الالزمـة
لتسـجيل الـزواج لـدى املؤسسـات
الرسـمية املعنيـة ،وبعـد والدتهـا بتوأم
فقـدت زوجهـا عقـب خروجـه مـن
حـي الصاخـور شمال رشقـي حلـب،
وحاولـت أن تسـتخرج دفتر عائلـة
ولكـن وثيقة الـزواج التي كتبها الشـيخ
مل تعـد موجـودة ،وفـق ما قالته أسماء
لعنـب بلـدي.
وأضافـت أسماء (التـي تحفظـت عنب
بلـدي على ذكـر اسـمها الكامـل)،
ٍ
مختـف إىل اآلن ،بحثـت عـن
"زوجـي
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أقاربـه لكننـي علمـت أنهم خرجـوا من
يتبق يل طريقة
حلـب إىل تركيـا ،اآلن مل َّ
لتثبيـت زواجـي".

ّ
يعرف مكتوم القيد،
بموجب المادة األولى
في قانون األحوال
المدنية الصادر بالمرسوم
التشريعي رقم " "26لعام
 ،2007على أنه "من كان
والده أو والداه مسجلين
في القيود المدنية
السورية أو ينتمي بأصله
للجمهورية العربية السورية،
ولم ُيسجل ضمن المدة
المحددة للتسجيل في
قيود السجل المدني” ،أي
خالل ً 30
يوما من حدوث
الواقعة.

مل تتمكن أسماء مـن الزواج مـرة أخرى
بسـبب "عـدم قبـول املتقدمين برتبيـة
أوالدي ،ولذلـك فضّ لـت البقـاء لوحـدي
وتربيتهـم" ،بحسـب قولهـا.
هـدف أسماء األول يف هـذه الفترة
تسـجيل زواجهـا مـن أجل تثبيـت واقعة
والدة التـوأم اللذيـن صـار عمرهما
سـبع سـنوات ،وهما بحاجـة إىل بـدء
تسـجيلهام يف املدرسـة.
"منـذ أكثر مـن ثلاث سـنوات وأنـا
أحـاول تسـجيل زواجـي ،ولكـن ال
تجـاوب يف دائـرة النفـوس .راجعـت
أتلق
دائرة الشـؤون االجتامعية ولكـن مل َّ
أي رد" ،أوضحت أسماء" ،أملك شـهودًا
على أن هذيـن الولديـن أبنـايئ ،ولكـن
يُطلـب منـي حضـور أحـد ذوي زوجي،
لكـن ليـس لـدي تواصـل معهـم".
مشـكلة مكتومـي القيـد تظهـر عندمـا
تكـون ناجمة عـن والدات نتيجـة زيجات
جـرت خـارج مناطـق سـيطرة النظـام
السـوري ومل تسـجل يف القيـود املدنية،
ألن املـادة " "28مـن قانـون األحـوال
املدنيـة تشترط تسـجيل الـزواج قبـل
واقعـة الـوالدة.
ويُعد تسـجيل مكتوم القيد يف سـجالت
األحـوال املدنيـة الخطـوة األوىل للحفاظ
على حقوقـه املدنيـة ،أبرزهـا حقـه يف
العيـش الكريـم ،والتعليـم ،والصحـة،
وإنجـاز املعاملات الحكوميـة دون أي
إ شكا ل .
محاوالت لمعالجة المشكلة
يأيت عشرات املراجعين الذيـن يرغبون
بتسـجيل أبنائهـم يف دائـرة النفـوس
مبدينـة حلـب ،ولكـن يف أغلـب الحاالت
ال يكـون األبـوان برفقـة بعضهما ،أو ال
ميلـكان دفتر العائلة.

وهنـاك عـدة عوامـل كانت تدفـع الناس
لعـدم تسـجيل واقعـات زواجهـم خالل
السـنوات العشر املاضيـة ،وفق مـا قاله
موظـف يف دائـرة النفـوس مبحطـة
بغـداد يف حلـب لعنـب بلدي.
"حدثـت حاالت والدة مل تسـجل ،والكثري
مـن حـاالت الـزواج مل يتـم تثبيتهـا يف
النفـوس ،ولذلـك عندما أنجـب الزوجان
األطفال مل يتمكنا من تسـجيلهم ،بسـبب
عـدم تسـجيل واقعة الـزواج يف املحاكم،
واالعتماد على مـا يُعـرف بكتـب كتاب
لـدى الشـيخ" ،وفـق مـا ذكـره موظف
دائـرة النفوس.
كما أن املطلوبين للخدمـة العسـكرية،
أو للجهـات األمنيـة ،ال يتمكنـون أو
يتخوفـون مـن تثبيـت واقعـات الـزواج
أو واقعـات والدة أوالدهـم لـدى الجهات
الرسـمية.
وتتفاقـم املشـكلة عنـد وفـاة أحـد
الزوجين أو فقدانـه ،وبهـذه الحـاالت
يصبـح األوالد مكتومـي القيـد ،ألن
الـزواج مل يُثبـت ومل تُسـتخرج وثائـق،
وحتـى إن بعض حـاالت الـوالدة حدثت
خـارج املستشـفيات ومل ت ُثبـت تلـك
الوقائـع.
"هنـاك مئـات الحـاالت التي مل تسـجل،
وحال ًيـا تجـري دراسـة ذلـك مـن أجـل
تسـجيل واقعـات الـوالدة لألطفـال
املكتومـي القيـد ،ولكـن بشرط توفـر
شـهود مع ذوي الطفل وتح ّمل مسؤولية
الدعـوى مـن قبـل الطرفين" ،وفـق ما
أوضحـه موظف دائـرة النفـوس ،وهذه
طويلا ،كام يجب
ً
اإلجـراءات تأخـذ وقتًا
دفـع غرامة عـدم تثبيت الـزواج وحاالت
الوالدة.
"خلال العامين املاضيينُ ،سـجلت
مئـات حـاالت مكتومـي القيـد مبعـدل

أكثر مـن عشر حـاالت يوم ًيـا ،وبعـد
تثبيـت الـزواج يتـم تثبيـت ثالثـة أوالد
أو اثنين ،وهـذه اإلجـراءات تسـتغرق
فترة زمنيـة طويلـة ،مـا يعرقـل دخول
األطفـال إىل املـدارس ،فبعـض األطفال
ال يُقبلـون يف املدرسـة االبتدائيـة إال
بتصويـر صفحـة األب واألم واألوالد يف
دفتر العائلـة" ،وفـق مـا قالـه موظف
دائـرة النفـوس.
ويف تقريـره الصـادر عـام  ،2017قـال
املجلـس الرنويجي لالجئين ،إن "70%
مـن الالجئين يفتقـرون إىل وثائـق
التعريـف الرسـمية (الهويـة الوطنيـة)
يف سـوريا ،وأفـاد أكثر مـن نصـف
املسـتجيبني للتقريـر بأنهـم "فقـدوا
شـهادة زواجهـم أو متـت مصادرتهـا
أو إتالفهـا أو تركوهـا خلفهـم عنـد
نزوحهـم".
وتواجـه كثير مـن العائلات السـورية
تحديـات ترتبـط بفقـدان الوثائـق
الثبوتيـة أو عـدم قدرتهـم عىل تسـجيل
جميـع الواقعـات التـي طـرأت على
سـجلهم املدين خالل النـزوح أو التهجري
القرسي يف السـجالت الرسـمية ،وخروج
العديـد من املناطـق عن سـيطرة النظام،
وتدمير أو إغلاق دوائـر السـجالت
املدنيـة ،وحرصهـا واملحاكـم يف ح ّيـز
نطـاق سـيطرة النظـام.
هـذه التحديـات ال تتمثـل بتحسين
ظـروف األطفـال املكتومـي القيـد اآلنية
لتحصيلهـم خدمـة تعليميـة أو صحية أو
معيشـية كرميـة ،وإمنـا متتد ملشـكالت
تدخـل يف آليـة حفـظ حقهـم يف التملك
ناقشـتها عنـب بلدي يف ملـف "بانتظار
الـوالدة القانونيـة ..مكتومـو القيـد يف
سـوريا ال ميلكون أمالكهـم" ،وتعقيدات
أخـرى تحدد مصير مسـتقبلهم.
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ً
دوالرا في مدارس "الحكومة"
أقل من 120

ما الذي يدفع معلمات في إدلب للبحث عن مهن بديلة
لم تتوقع سلوى العلي (ً 27
عاما) أن تتجه بعد إنهاء دراستها
الجامعية في قسم األدب العربي لوظيفة تبتعد فيها ً
كليا
عن مجال دراستها وطموحها في تنشئة األجيال ،والتحول
إلى موظفة مراقبة وتقييم في إحدى منظمات المجتمع
ً
تطوعيا بعد افتقاره إلى
المدني ،بدل التدريس الذي صار
الدعم في كثير من األحيان.

إدلب  -هاديا منصور
تأقلمـت سـلوى مـع عملهـا الجديـد
الـذي اختارتـه بعـد تطوعهـا يف مجال
التدريـس ألكثر مـن عامين دون
حصولهـا على أجـر أو حتـى بـدل
مواصلات ،مـا اضطرهـا تحـت ضغـط
أوضاعهـا املادية الضعيفـة وحاجتها إىل
مقابـل مـادي ،ت ُعني به نفسـها وأطفالها
الثالثـة بعـد وفـاة زوجهـا ،لترك مجال
التدريـس والتحاقهـا بـدورات الدعـم
النفسي واملراقبة والتقييـم وإدارة الحالة
وغريها مـن التدريبات املطلوبة لشـواغر
املنظمات اإلنسـانية واإلغاثيـة ،وفـق ما
قالتـه لعنـب بلـدي.
وأضافـت الشـابة أن "الحـظ حالفهـا"
حني قُبلـت يف إحدى املنظمات اإلغاثية،
وعملـت معهـا ضمن عقـد قابـل للتمديد
مقابل راتب شـهري وصفتـه بـ"الجيد"
مقارنـة مـع عملها السـابق يف التدريس.
مل تعـد مهنـة التدريـس على سـلوى
بـأي مقابل مـادي ،وإن كانـت "األحب"
دعما معنويًـا لهـا
إىل قلبهـا ،واألكثر
ً
حين تشـعر بأهميـة عملهـا يف "تعليم
الطلاب أبسـط حقوقهم بالعلـم واملعرفة
وإنقاذهـم مـن الجهـل واأل ّم ّيـة" ،وفـق
تعبريهـا.
وتابعـت سـلوى" ،ليسـت باليـد حيلـة،

فأنـا أيضً ـا بحاجـة إىل دعـم يسـاعدين
وعائلتـي على االسـتمرار يف ظـل
األوضـاع املعيشـية الصعبـة التـي
نعيشـها " .
سـلوى مل تكـن الوحيدة ،إذ دفـع انقطاع
الرواتـب وقلتهـا وتوقـف الدعـم عـن
القطـاع التعليمـي بكثير مـن املعلمات
إىل االبتعـاد عـن عملهـن يف التدريـس،
والبحـث عن فـرص أخرى للعمـل وإن مل
تكـن ضمـن اختصاصهـن.
مـن جهتهـا ،أرجعـت املد ّرسـة فاطمـة
الحسـن ( 25عا ًمـا) ابتعادها عـن عملها
كمد ّرسـة والعمـل كموظفة اسـتقبال يف
أحـد املستشـفيات مبدينـة الدانا شمايل
إدلـب ،إىل ما وصفته بــتهميش املعلمني
"املتعمـد" يف اآلونـة األخيرة ،وتفـاوت
رواتـب وأجـور العاملين يف القطـاع
ا لتعليمي .
وقالـت لعنـب بلـدي ،إنـه يف الوقـت
الذي يتقـاىض فيه معلمـون يف املدارس
املدعومـة مـن املنظمات  400إىل 500
دوالر أمريكي ،ال يزال راتـب املد ّرس يف
وزارة التعليـم التابعـة لحكومة "اإلنقاذ"
ال يتجـاوز  120دوال ًرا ،وأحيانًـا أقـل،
ويف غالـب األحيـان يكون عملـه تطوع ًيا
ودون أي مقابـل مـادي.
وأضافت املد ّرسـة أن "الواقـع والواجب"
تحديـان يحتّمان عىل املعلمات االختيار
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بينهما ،فالتعليـم مهنـة إنسـانية ،بغض
النظر عن كل التبعات ،تسـهم يف إنشـاء
جيـل متأهـب للوصـول إىل طموحاتـه
وتحقيـق النجـاح ،وخاصة بعـد ما مر به
الجيـل السـوري عىل مدى عرش سـنوات
مـن الحـرب والدمـار ،وأكثر مـا يحتاج
إليـه يف هـذه الفترة إصلاح القطـاع
التعليمـي وتعزيـز منـوه وتطـوره ومن
كل النواحـي.
لكنهـا مـن جهـة أخـرى تربر انسـحاب
املعلمـة من مهنـة التدريـس "لحقها يف
العيـش بكرامة" ،فهي ال تسـتطيع العمل
دامئًـا دون دعـم ،وخاصـة أنهـا صارت
املعيلـة لعائلتهـا بعـد مقتـل الـزوج أو
غيابـه ،وهـي املعنيـة بتأمين احتياجات
عائلتهـا ودفـع إيجـار املنـزل وفواتير
املـاء والكهربـاء وغريهـا وسـط ظروف
"مأسـاوية" تشـهدها املنطقـة يف ظـل
النـزوح والغلاء والفقـر.
جـه الرتبـوي عارف
بـدوره ،ال يلـوم املو ّ

األحمـد ( 39عا ًمـا) املعلمات اللـوايت
يتجهـن إىل مهـن أخـرى لتحسين
واقعهـن املعيشي.
جـه لعنـب بلدي" ،كلنـا نعرف
وقـال املو ّ
األوضـاع الصعبة التي مير بهـا املدنيون
يف إدلـب .إن مل يعمـل الشـخص فلـن
يجـد مـن يدخـل على عيالـه برغيـف
مـن الخبـز ،ولـذا ال ميكـن وسـط هـذه
األوضـاع أن نـوزع مواعـظ وأحكا ًما وأن
نتغـاىض عن كل مـا يحدث مـن ٍ
مآس".
ودعـا األحمـد الجهـات املسـؤولة إىل
العمـل على تأمين رواتـب جيـدة
للمعلمين واملعلمات على حـد سـواء،
والعـدل يف توزيـع تلـك الرواتـب،
مـا يشـجع املعلمات على املضي يف
مهنتهـن اإلنسـانية دون منغصـات مـن
شـأنها أن تؤثـر على أدائهـن وعطائهن
"الالمحـدود".
وتعتبر زيـادة أعـداد املـدارس غير
املدعومـة مـن أكبر التحديـات التـي

تواجـه التعليم يف إدلب ،فهـي ال تحصل
على بيئـة تعليميـة مالمئـة ،ويصـل
عددهـا إىل أكثر مـن  75%مـن إجاميل
املـدارس القامئـة التـي تفتقـر للكـوادر
املؤهلة واللوجسـتيات األساسـية للتعليم.
وحـذر رئيس دائـرة التعليـم يف مديرية
الرتبيـة والتعليم بإدلب ،محمود الباشـا،
مـن ضعـف الدعـم ومحدوديتـه ،ومـا
لذلـك مـن آثـار سـلبية تتمثـل يف إفقاد
العمليـة التعليميـة اسـتقرارها من خالل
عـدم التـزام الكـوادر التعليميـة بالدوام
حتـى نهايـة العـام برواتـب قليلـة وغري
دامئة.
وكان نقـص الـكادر التعليمـي هو أبرز
أسـباب حرمـان األطفـال من الدراسـة،
وفـق دراسـة ملبـادرة "،"HEACH
نُشرت يف أيلـول  ،2019إذ افتقـدت
 50%مـن املناطق املشـمولة بالدراسـة
يف شمال غـريب سـوريا للطاقـم
املؤهـل الـكايف.

المساجد ..هدف رئيس خالل حملة النظام على درعا البلد
درعا  -حليم المحمد
تقصدت قـوات النظـام السـوري يف أثناء
ّ
حملتهـا العسـكرية األخيرة على مدينـة
درعا البلد ،اسـتهداف مسـاجد املدينة ،عىل
الرغـم من أنها ليسـت خطوط متـاس ،ومل
يتحصـن فيها مقاتلـو املدينة.
واسـتهدفت مدفعيـة النظـام ،يف  5مـن
أيلول الحايل ،الجامـع "العمري" بصاروخ
"فيـل" سـ ّبب أرضا ًرا مادية.
وسـبق ذلـك اسـتهداف مسـجد "الدكتور
غسـان أبـا زيـد" يف حـي األربعين،
واسـتهداف مسـجد "املنصـور" يف حـي
طريـق السـد.
االنتقام ..غاية النظام األبرز
أثار قصف املسـاجد تسـاؤالت لدى سـكان
درعـا عن أسـباب اسـتهدافها يف كل حملة
عسـكرية ،وعدم اسـتثناء قـوات النظام أي
مسـجد من القصف خالل حملتهـا األخرية
عىل درعـا البلد.
ويـرى الناشـط أحمد شـاهني من سـكان
ريـف درعـا أن السـبب انتقامـي بالدرجة
األوىل ،ألن املسـاجد تُعتبر "قبلة وبوصلة
املسـلمني" ،ويحمـل كل مسـجد رمزيـة
مقدسـة لسـكان درعـا ،والنظـام يضرب

هذه القدسـية ،مبا تحمله مـن أثر معنوي.
ويـدل قصـف املسـاجد املمنهـج على
"طائفيـة امليليشـيات" التابعـة لقـوات
النظـام ،وعلى كونهـا املتحكـم الرئيـس
بقـرار املعركة ،فمـن غري املمكـن أن يكون
اسـتهداف املسـاجد مصادفـة ،ولكـن
"الحقد على الثورة التي خرجـت منها هو
دافـع قـوي لتدمريها" ،بـرأي "أبو محمد"
( 60عا ًمـا) مـن سـكان درعـا البلـد.
وقـال أحـد وجهـاء درعـا لعنـب بلـدي
(طلـب عدم الكشـف عن اسـمه العتبارات
أمنيـة) ،إن النظـام يحـاول االنتقـام مـن
مسـاجد درعا ،وخاصة أن املظاهرة األوىل
ضـده خرجـت مـن الجامـع "العمـري"،
فحقق ذلـك "حقـدًا دفي ًنا" عىل املسـاجد
كا فة .
بينما يـرى محافـظ درعـا السـابق يف
أثنـاء سـيطرة املعارضة ،علي الصلخدي،
أن سياسـة النظـام يف تدمير املسـاجد
سياسـة قدميـة حديثـة ،ففـي مثانينيات
القـرن املـايض ،اقتحـم النظام السـوري
مدينـة حماة ،ود ّمـر مسـاجدها بشـكل
كامـل ،وبعـد االحتجاجـات الشـعبية عام
 ،2011كان الهـدف األول ملدفعيـة النظام
وطائراته عنـد هجومه عىل املـدن والقرى
هـو مـآذن الجوامع.

وقـال الصلخـدي لعنب بلـدي ،إن الجامع
"العمـري" بعيـد عـن خطوط االشـتباك،
را إىل
ومل يتحصـن فيـه املقاتلـون ،مشي ً
أن نقابـة املحامني والناشـطني الحقوقيني
واملكتب القانـوين لـ"االئتالف املعارض"،
وث ّقـوا جميـع جرائم النظام بحق الشـعب
السـوري ،مبـا فيهـا اسـتهداف دور
العبادة.
ويعتبر الربوتوكـول اإلضـايف األول لعـام
 1977التفاقيـة جنيـف  1949أن شـن
الهجمات على اآلثـار التاريخيـة وأماكـن
العبـادة التي ميكن التعـرف عليها بوضوح،
والتـي متثـل التراث الثقـايف أو الروحـي
را بالغًا ،يف
للشـعوب ،ما يسـفر عنها تدمي ً
الوقـت الذي ال تكون فيه هـذه اآلثار وأماكن
العبـادة يف موقـع قريـب بصـورة مبارشة
مـن أهـداف عسـكرية ،جرميـة حرب.
الرمزية الكبرى لـ"العمري"
يسـبب قصف املسـاجد يف درعا وخاصة
الجامـع "العمـري الكبير" غض ًبـا بين
سـكان املدينة.
ويحمـل الجامـع "العمـري" قيمـة
مهما ألبنـاء
تاريخيـة وبعـدًا ثوريًـا
ً
املنطقـة الجنوبيـة والسـوريني عمو ًمـا،
جعلتـه هدفًـا لقـوات النظـام ،وح ّولـت

أروقتـه إىل سـاحات للمعـارك ،قبـل أن
تد ّمـر مئذنتـه التاريخيـة يف نيسـان
 ،2013وتحولـه إىل “أيقونـة مدمـرة".
ويعتبر "العمـري" مـن أهـم املعـامل
األثريـة يف محافظـة درعا ،بنـاه الخليفة
وسـ ّمي عىل اسـمه،
عمـر بـن الخطـاب ُ
وانطلقـت منه رشارة الثورة السـورية يف
 18من آذار  ،2011وصار مرك ًزا لتنسـيق
التظاهـرات واالجتامعـات الثورية.
اقتحـم النظـام السـوري الجامـع يف
نهايـة آذار  ،2011وكتـب مقاتلـوه عليه
عبـارات طائفيـة وبذيئة ،وادعـى النظام
حينهـا أنـه وجـد بداخلـه مستشـفى
ميدان ًيـا ،ومبالـغ ماليـة.
ويف عام  ،2013قصفتـه طائرات النظام
ودمـرت مئذنتـه ،وبعـد "التسـوية" يف
متوز  2018اسـتطاع سـكان درعا البلد،
بجهـود أهليـة ،ترميمـه ليعـود للخدمـة
وإلقامـة الصالة.
وهـدد رئيـس فـرع "األمـن العسـكري"
يف درعـا ،العميـد لـؤي العلي ،عبر
رسـالة ح ّملهـا لوجهـاء درعـا يف متـوز
املـايض ،بهـدم الجامع "العمـري" ونقل
تنصـع درعا البلـد ملطالب
حجارتـه إن مل َ
النظام يف تسـليم السلاح ودخول قوات
النظـام السـوري إليها.

وشـهد املسـجد قصفًـا مـن قبـل قـوات
النظـام ،يف أيلـول الحايل ،سـ ّبب أرضا ًرا
اسـتطاع السـكان إصالحهـا بعـد "فزعة
تطوعيـة" ،وأُقيمـت صلاة الجمعـة فيه
يف  10مـن أيلـول الحـايل.
محافـظ درعا السـابق ،علي الصلخدي،
اعتبر أن املسـجد يحمـل خصوصيـة
ثوريـة وسياسـية كونـه منـارة الثـورة،
ولخـروج رشارة الثـورة مـن باحتـه.
وشـهدت محافظـة درعـا تصعيـدًا
عسـكريًا ،متثـل يف حصـار مدينـة درعا
البلـد لنحـو  80يو ًمـا ،قُطعـت خاللهـا
الخدمـات مـن مـاء وكهربـاء وطحين،
وق ِ
ُصفـت املدينـة باملدفعيـة وصواريـخ
"جـوالن" و"بـركان" و"الفيـل" ،مـع
محـاوالت القتحـام املدينـة.
وكانـت "اللجنة املركزيـة" ،ووجهاء درعا
البلـد ،توصلـوا مـع "اللجنـة األمنيـة"
التابعـة للنظـام السـوري التفـاق ،مطلع
أيلول الحايل ،يقيض بـ"تسـوية" أوضاع
مئـات املطلوبين للنظـام السـوري ،مـع
تسـليم عـدد من قطـع السلاح ،كام نص
على تفتيـش للمدينـة بحضـور الروس،
و"اللـواء الثامن" املدعوم روسـ ًيا ،ونرش
تسـع نقاط عسـكرية يف داخـل ومحيط
درعـا البلد.
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دروس بديلة لمناهج "اإلدارة"

ً
القامشلي :الخصوصية بمئات اآلالف ..وبالدوالر أيضا
وتبلـغ تكلفـة دورة الفيزيـاء املنزليـة
 2000دوالر أمريكي ،والرياضيـات
 2500دوالر ،وبعـض املدرسين
يتقاضـون  4000دوالر عـن املـادة.

طالب يرغبون بالتسجيل في إحدى الدورات بمدينة القامشلي بمدينة الحسكة شمالي سوريا 24 -من حزيران ( 2021صفحة "معهد هانزا" عبر "فيس بوك")

بحسرة بادية على وجهه ،يتمنى عبد الجليل عليوي (56
ً
عاما) لو أن ابنه استطاع مجرد النجاح في امتحان الشهادة
الثانوية (البكالوريا) ،الفرع العلمي لهذه العام ،للتخلص من
التكاليف "الباهظة" التي تكبدها في تدريس االبن خالل
ً
تحضيرا لالمتحان.
العام الماضي

القامشلي  -مجد السالم
محلا لبيـع
ً
عبـد املجيـد الـذي ميتلـك
املـواد الغذائيـة يف مدينـة القامشلي،
يشـتيك مـن األسـعار املرتفعة للـدورات
الخصوصية ،والتـي "أصبحت رضورة ال
غنـى عنها" بعـد إغلاق "اإلدارة الذاتية"
لشمال ورشقـي سـوريا ،املـدارس التي
تـد ّرس مناهـج النظـام السـوري ،مـا

يجبر األهـايل على التوجـه إىل املعاهد
والـدورات الخصوصيـة.
دفـع عبـد املجيـد نحـو مليـوين ليرة
سـورية ،تكاليف دورات خصوصية البنه
طالـب "البكالوريـا" ،بحسـب مـا قالـه
لعنـب بلـدي ،واصفًا الوضـع يف املنطقة
بأنـه "كاريث وفيـه اسـتغالل بشـع
لحاجـة السـكان إىل التعليـم مـن قبـل
املدرسين وأصحـاب املعاهـد الخاصة".

المنزلية بآالف الدوالرات
مهنـد حكيـم ،طالـب يف الصـف الثاين
الثانـوي ،وهـو مسـجل حال ًيـا يف أحـد
املعاهـد الخاصـة ،تحـدث لعنـب بلـدي
عـن األقسـاط "املرتفعـة" التـي يدفعهـا
لقـاء دورات "البكالوريـا".
ويدفـع الطالـب  200ألـف لرية سـورية
ملـادة الرياضيـات ،و 150ألفًـا للفيزياء،
و 125ألفًـا للكيميـاء ،ومثلهـا للعلـوم،
و 150ألفًـا للغـة العربيـة.
وأوضـح الطالـب أنـه ينبغي دفـع كامل
املبلـغ عـن كل مادة على دفعتين فقط،
را إىل وجود عـدد قليل مـن املعاهد
مشي ً
يف القامشلي ،وهي تشـهد اكتظاظًا يف
الصفـوف رغـم املبالـغ "الكبيرة" التي
يدفعهـا األهايل.
وتضـم بعض الصفـوف نحـو  45طال ًبا ،ما
يؤثر على جودة العمليـة التدريسـية ،التي
"أصبحت تجارية" ،بحسـب وصف الطالب.
وقـال مهنـد إن أجـور الـدورات املنزليـة
الخاصـة تختلف حسـب الفـرع ،أديب أو
علمـي ،واألخير أجـور دوراتـه أغىل.

الطلب يدخل غير االختصاصيين
قانـع محمـد ( 27عا ًمـا) تـرك وظيفتـه
كمهندس بترول يف مدينـة الرميالن قبل
ثالث سـنوات ،بعد اسـتدعائه إىل الخدمة
العسـكرية االحتياطيـة ،وهـو مـا رفضه،
ومل ينـدم على خسـارة وظيفتـه التـي
درس لسـنوات مـن أجل الحصـول عليها،
ليعمـل كمـدرس الحقًا.
وقـال محمـد لعنـب بلـدي ،إن تفوقه يف
املـواد العلميـة يؤهلـه ليكـون التدريـس
بديلا عـن وظيفتـه التـي خرسهـا،
ً
وهـو سـعيد بقـرار تـرك الوظيفـة التـي
"تسـتهلك كل نهـاره مـن الصبـاح وحتى
املسـاء".
وبينما كان يحصـل على ما يعـادل 18
دوال ًرا فقـط كمرتـب شـهري ،يحصل اآلن
على أضعاف ذلـك الراتب ،ووقتـه ممتلئ
لدرجـة أنه يعتـذر عن اسـتقبال املزيد من
الطالب ،بحسـب مـا أضافه.
حـا يف املعاهـد
ويُـد ِّرس محمـد صبا ً
الخاصـة ،ويف املسـاء يقدم الـدورات يف
منزلـه بعـد أن خصـص أحـد الغـرف من
أجـل ذلـك ،ويعلّـم مختلـف الصفوف من
االبتـدايئ وحتى الصف العارش ،تسـاعده
يف ذلـك زوجتـه التـي تحمـل إجـازة يف
الهندسـة الزراعية.
يتحـدث محمـد عـن عشرات األشـخاص
ال يحملـون شـهادات يف مجـال التدريس
تحولـوا إىل هذه املهنـة" ،فالكل (الجميع)
صار يعمـل يف مجال الـدورات" ،ويكفي
أن ميتلك الشـخص إجـازة جامعية ،بغض
النظـر عـن االختصـاص نتيجـة "العـدد
الكبير مـن الطلبـة والدخل املرتفـع الذي
تحققـه هـذه املهنة".
لماذا ارتفعت األجور
عنـب بلـدي تواصلـت مـع أحـد املعاهد يف
مدينة القامشلي للوقوف عىل أسباب ارتفاع
أجور الدورات لطلبة التاسـع و"البكالوريا"،
وعـدم مراعـاة األوضاع االقتصاديـة املرتدية
التي يعيشـها األهـايل يف املدينة.

وبحسـب املعلومـات التي حصلـت عليها
مـن إدارة املعهـد ،يعـود ارتفـاع األجـور
إىل العـدد الكبير مـن الطلاب الذيـن
تركـوا املـدارس التـي سـيطرت عليهـا
"اإلدارة الذاتيـة" واضطـروا إىل االلتحاق
باملعاهـد الخاصـة.
إذ يوجـد مئـات الطالب الذيـن يتوجهون
إىل هـذه املعاهـد يوم ًيـا ،يبـدي ذووهـم
اسـتعدادهم لدفـع أقسـاط التدريـس
وسـط غيـاب أي حلول بديلـة ،األمر الذي
يسـتغله بعض املدرسين لوضـع األجور
"دون حسـيب أو رقيـب".
وأوضحـت اإلدارة أن املعهـد يأخـذ 40%
فقـط مـن قيمـة أقسـاط الـدورات بينام
تذهـب  60%الباقيـة للمـدرس.
سـامي ،معلـم رياضيات من القامشلي،
قليلا مـن
ً
قـال لعنـب بلـدي إن عـددًا
فعلا ،لكن
ً
املدرسين يسـتغل الظـروف
الغالبيـة يتقاضـون أجـو ًرا "معقولـة"
مقابـل الـدروس الخصوصيـة.
ويـرى املـدرس أن زملاءه يسـتحقون هذه
األجـور ،ألنهـم يعملـون رغـم التهديـدات
األمنيـة مـن قبـل "اإلدارة الذاتيـة" ،والتـي
تطالبهم بالكف عن تدريـس مناهج النظام.
وتحـدث املـدرس عـن اعتقـال "قـوات
سـوريا الدميقراطيـة" (قسـد) للعديـد
مـن املدرسين ،لتفـرج عنهم الحقًـا بعد
إجبارهـم على توقيـع تعهـد شـخيص
بعـدم تدريـس ورشح مناهـج النظـام.
وأشـار إىل أن العاملين يف القطـاع
التعليمـي يعانـون كغريهـم مـن تدهور
األوضـاع االقتصاديـة والغلاء مما
يجربهـم على رفـع األجـور.
وتسـيطر "اإلدارة الذاتيـة" على معظـم
املـدارس يف القامشلي وبقيـة مـدن
الحسـكة ومبختلـف املراحـل ،وتفـرض
مناهـج خاصـة بها غير معترف بها إىل
اآلن.
واعتقلـت القـوات األمنيـة التابعـة لها عدة
مـرات مـن يـدرس مناهـج النظـام ،مما
يجبر السـكان على تسـجيل أبناءهم يف
معاهـد ،أو ضمـن دورات خاصـة منزليـة
مكلفـة جـدًا ،لكـن نتائـج الثانويـة للعام
الحـايل كشـفت أن بعـض املسـؤولني يف
"اإلدارة" أرسـلوا أبناءهـم إىل مـدارس
النظـام األمر الـذي أثار جدلً بين األهايل.

ّ
ثالث شرائح من الرواتب تولد فروقات طبقية في الرقة
عنب بلدي -حسام العمر
يفضّ ـل لؤي القاسـم ( 33عا ًمـا) ،الذي
يعمـل يف إحـدى املنظمات املدنيـة
بالرقـة ،تج ّنـب االختلاط مبوظفين أو
سـكان محليني خلال الجلسـات العامة
أو املناسـبات االجتامعيـة يف مدينتـه،
لتج ّنـب أحاديثهـم حـول الوضـع
املعيشي وتبايـن الدخـل املـادي.
لـؤي قـال لعنـب بلـدي ،إنـه دامئًـا ما
يتعـرض لـ"اإلسـاءة" بسـبب دخلـه
املرتفـع باملقارنـة مـع رواتـب النـاس
اآلخريـن ،ويـرى أنهـم خلال الحديـث
معـه يح ّملونـه جـز ًءا مـن معاناتهـم
اليوميـة بسـبب الغلاء املعيشي.
ويـرى سـكان محليـون يف مدينـة
الرقـة ،أن الرواتـب الشـهرية املختلفـة
التـي يتقاضاهـا املوظفـون على
اختلاف مـكان عملهـم ،ولّـدت نو ًعـا
مـن الفروقـات الطبقيـة يف التعامـل
االجتامعـي بين السـكان.
"عندمـا يتكلمـون عـن الغلاء أشـعر
وكأنهـم يحملوننـي املسـؤولية" ،هكـذا

يصـف لـؤي معظـم أحاديـث النـاس
عندمـا يجلـس معهـم ،مـع تحـول
الغلاء إىل موضـوع دائـم النقاش بني
السـكان.
ويرفـض لـؤي وآخـرون يحصلـون عىل
رواتـب شـهرية مرتفعـة مقارنـة ببقية
العاملني ،اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهم،
تحميلهـم أي ذنـب لألزمة املعيشـية التي
يعيشـها السـكان يف الرقة.
أمـا قصي العيسى ( 35عا ًمـا) ،وهـو
موظـف يف "مجلـس الرقـة املـدين"،
فيتج ّنـب حضـور أغلـب املناسـبات التي
يُدعـى إليها مثـل األعراس أو املناسـبات
األخرى.
وقال الشـاب لعنـب بلـدي ،إن حضوره
تلـك املناسـبات يتطلـب مصاريـف
زائـدة ال طاقـة لـه بهـا ،وتحولـت تلك
املناسـبات ملـن ميتلـك املـال وليـس
لعامـة النـاس.
رواتب لثالث شرائح
توجـد يف مدينـة الرقـة ثلاث رشائـح
مـن املوظفين ،األوىل املوظفـون يف

مؤسسـات النظـام السـوري الذيـن
ميتنعـون عـن العمـل لـدى "اإلدارة
الذاتيـة" واملؤسسـات التابعـة لهـا،
وهـم مجربون على السـفر إىل مناطق
سـيطرة النظـام.
والرشيحـة الثانيـة ،موظفـو املنظمات
املدنيـة التـي تواجـه اتهامـات بابتـزاز
موظفيهـا ماديًـا ،ويتراوح راتـب
العاملين فيها بين  500و 1200دوالر
أمرييك ،حسـب االختصاص والشـهادة
وطبيعـة العمـل.
والرشيحـة الثالثـة ،موظفـو "اإلدارة
الذاتيـة" واملؤسسـات التابعـة لهـا،
وتتراوح رواتبهـم بين  260ألـف لرية
سـورية ( 79دوال ًرا) و 400ألـف ليرة
( 121دوال ًرا) ،لكنهم يشـكون باستمرار
مـن عـدم وجـود أو تطبيق قانـون عمل
يحميهـم ويحفـظ حقوقهـم.
منازل تتناسب مع الراتب
ويؤثـر تبايـن الرواتـب واألجـور على
إمكانيـة إيجـاد منـزل بإيجـار شـهري
مناسـب يف الرقة ،بسـبب قـدرة البعض

على دفـع إيجـارات مرتفعـة بينما ال
تسـمح القـدرة املاليـة لآلخريـن بذلـك.
طويل
ً
بحـث جميـل النجـار ( 40عا ًمـا)
عن منزل ليسـتأجره وسـط أحياء املدينة،
لكن تعذر عليـه إيجاد منزل يتناسـب مع
دخلـه املحـدود ،بسـبب إرصار أصحـاب
العقارات على أن اإليجار الشـهري يجب
أن يكـون بالدوالر األمريكي وأال يقل عن
 70دوال ًرا.
وقـال جميـل لعنـب بلـدي ،إن السـبب
الرئيـس وراء ارتفـاع اإليجـارات
يعـود إىل دفـع بعـض العاملين
مـن ذوي الدخـل املرتفـع إيجـارات
وصفهـا بـ"الخياليـة" مقارنـة باألزمة
االقتصاديـة التـي يعيشـها الشـعب
السـوري.
وبحسـب ما أضافه جميل ،ق ُّسـم سـكان
أحيـاء مدينـة الرقـة تب ًعـا لألجـر الـذي
يتقاضونـه ،فقسـم أقصى مـا ميكنـه
فعلـه التنـزه بالحدائـق ،وهـم الفقـراء
وذوو الدخـل املحـدود ،أمـا املطاعـم
و"الكافترييـات" فهـي مخصصـة
ألشـخاص يتقاضـون أجـو ًرا مرتفعـة.

جهات رسمية تتجاهل الموضوع
عضـو يف "اللجنـة االقتصاديـة"
بـ"مجلـس الرقـة املـدين" ،أقـر بـأن
الجهـات الرسـمية يف الرقـة وغريهـا
يف شمال رشقـي سـوريا تتجاهـل
موضـوع توحيـد الرواتـب أو قوننتها،
املصلحـة
لـ"مقتضيـات
وفقًـا
ا لعا مـة " .
وأضـاف عضـو "اللجنـة" ،الـذي
طلـب عـدم ذكـر اسـمه ،أن "اإلدارة
الذاتيـة" مطالَبـة بوضـع قانـون موحد
للراتـب الشـهري ينهـي مـا أسماه
"مهزلـة الرواتـب" التـي تحصـل يف
الرقـة وغريهـا ،فـ"ليـس مـن املعقـول
تضاعـف الراتـب بين شـخص وآخـر
لعـدة مـرات مبجـرد اختلاف الجهـة
التـي يعمـل بهـا".
وتفتقـد مناطـق شمال رشقي سـوريا،
التـي تديرهـا "اإلدارة الذاتيـة" ،لقانون
حـد الرواتـب أو يضـع حـ ًدا أعلى
يو ّ
أو أدىن لهـا ،إىل جانـب عـدم تطبيـق
قانـون العاملين إىل اآلن ،الـذي أقرتـه
"اإلدارة" قبـل نحـو عامين.
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لجان تحكيم ..وجوائز
نبيل محمد
يقول الخرب ،إن املخرج واملمثل
السوري السدير مسعود قد اختري
عض ًوا يف لجنة تحكيم للمرحلة
ما قبل النهائية من جوائز "إميي"
الدولية املختصة باإلنتاج التلفزيوين
عرب العامل ،والتي تنظمها األكادميية
الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية،
وتع َرف بأنها الجوائز املقابلة لجوائز
"األوسكار" الخاصة بالسينام ،إمنا
تختص بالتلفزيون ،وعندما طُلب
من املخرج مسعود الترصيح حول
مشاركته العاملية وطريقة تقييم
رصح بجزء وأخفى آخ َر
األعاملّ ،
ً
قائل ،إن العملية "رسية ،ويجب أن
تبقى كذلك".
ال شك بأن املشاركة يف تقييم
أعامل فنية عىل مستوى العامل،
هو أمر مهم بالنسبة لفنان شاب
يعيش يف املنطقة العربية وينتج
ضمن رشوطها وواقعها ،إال أن من
الواجب معرفة تفاصيل العمل يف
تلك اللجنة ،ألن اقتصار الخرب عىل
العنوان الرنّان ،واتجاه الفنان لتغليب
الغموض عىل ترصيحاته ،والحفاظ
عىل الرسية ،يعطي الحكاية أكرب
بكثري مام تعني وتستحق ،ويوحي
بضخامة الحدث ضخامة بعيدة كل ًيا

عن تفاصيل التحكيم يف جوائز
"إميي".
جوائز "إميي" الدولية تختار عرب
أعضائها والرشكات القامئة عليها
وهي كثرية 900 ،محلَّف عرب العامل،
وتحرص عىل أن يكونوا من جنسيات
ومشارب مختلفة ،عىل أن يكون
كل منهـم ذا خربة ال تقل عن خمس
سنوات يف أحد مجاالت العمل
التلفزيوين ،كالتمثيل واإلخراج
واإلنتاج والكتابة وما إىل ذلك ،يقوم
هؤالء املحلّفون بتقييم أعامل تُعرض
عليهم ،لتشكّل تقييامتهم تلك املرحلة
ما قبل النهائية الختيار األعامل
املرشحة ،أي يعمل أولئك املحلفون
الـ 900عىل "فلرتة" األعامل من
مختلف مناطق العامل وتصفيتها،
للوصول إىل األعامل املرشحة لنيل
الجوائز عرب لجنة أخرى من أعضاء
األكادميية الدولية للفنون والعلوم
التلفزيونية.
تنرش عادة أكادميية الفنون أسامء
املحلَّفني الذين تحتكم إىل أصواتهم
يف انتقاء األعامل املرشحة ،وعادة
ما يكون الحضور العريب يف هذه
ً
خجول مقارنة بالجنسيات
اللجنة
األخرى ،ويف العام الحايل ضمت
لجنة املحلّفني عرشة من العاملني
يف املجال الفني واإلعالمي العريب،

بينهم السوريان دمية الجندي
والسدير مسعود ومثانية أسامء
أخرى عىل رأسها اإلعالمية املرصية-
اإلماراتية نشوة الرويني العضو
القديم يف األكادميية الدولية للفنون
والعلوم التلفزيونية يف الواليات
املتحدة ويف جوائز "إميي" ،وهي
املسؤولة األساسية عن انتقاء
األعضاء اآلخرين و"فلرتتهم" من
خالل رشكتها "برياميديا" املعروفة
بدورها يف انتقاء األعضاء العرب
يف لجان تحكيم مهرجانات عاملية،
إضافة إىل دور الرويني املعروف
سابقًا يف ترشيح ممثلني عرب للعب
أدوار يف مسلسالت وأفالم عاملية،
كـ"مملكة السامء" و"قراصنة
الكاريبي" ،الفيلمني اللذين كان
للممثل السوري غسان مسعود والد
املخرج السدير مسعود دوران فيهام
كام هو معروف.
ال ضري أن يشعر مخرج شاب،
للتو دخل مجال اإلخراج ،باالعتزاز
والرسور باختيار اسمه ليلعب دو ًرا
يف تقييم أعامل فنية وترشيحها
لجائزة عاملية ،وهو املخرج الذي أهم
ما يف رصيده اليوم عمل تلفزيوين
واحد “قيد مجهول” نال شهرة
محليـة ج ّيدة ،رغم أن قيمة هذا العمل
الفنية ومن وجهة نظر نقدية ،ال

ترقى إىل مستوى الشعبية التي
نالها .لكن وأمام كل هذا ،من الجيد
أن يعرف املتابع تفاصيل الحقائق،
وحجم األحداث ،وقيمتها ،خاصة
أن الخطوط العريضة للعناوين
اإلخبارية والترصيحات الغامضة،
تعطي قيمة كربى ملا ال يستحق.
فإن كانت جوائز "إميي" العاملية
ولجان تحكيمها عىل هذا الحجم
والشهرة ،فإنه عىل ضفة مقابلة
تطالعنا األخبار بشكل يومي بأخبار
الجوائز واملهرجانات ولجان التحكيم
وأعضائها ،أفالم سورية قصرية
وطويلة ،ووثائقيات تحصد جوائز
مل يسبق أن سمع مختص أو غري
مختص باسمها ،جوائز ومهرجانات
تثري الشك بأن الحاصلني عليها
هم من ينظمونها مستغلني عدم
وجود رقيب أو كامريا تكشفهم.
يف العامل اليوم مهرجانات كثرية،
فقرية ومجهولة وحديثة النشوء،
تحتاج إىل أفالم تشارك فيها وتأخذ
الجوائز ،وإىل لجان تحكيم قادرة
عىل تتويج األعامل ولو افرتاض ًيا عن
طريق الشبكة ،الشبكة التي س ّهلت
اليوم القضية ،فمن يتعذر عليه
حجز مساحة جغرافية ملهرجانه،
فاإلنرتنت موجود ،وال داعي للتكلفة.

ّ
الحرانيون السومريون

إبراهيم العلوش
كتاب "الح ّرانيون السومريون"
محاولة جديدة إلعادة تأريخ منطقة
الجزيرة السورية ،والتقاط نقاط
القوة يف هذا التاريخ عرب رصد تاريخ
ح ّران وعلامئها وأديانها والروايات
املتضاربة حولها.
الكتاب صدر حديثًا عن دار "جدار"،
وهو من تأليف خلف عيل الخلف،
وقيص مسلط الهويدي ،والكتاب
موجود عىل منصتي "أمازون"
و"جوجل" للكتب.
ينطلق املؤلفان من محاولة فك لغز
الح ّرانيني ،وهم سكان املنطقة التي
تقع عىل منابع "البليخ" ،وتعترب
جز ًءا من وادي حوض الفرات،
وصدّ رت للدولة اإلسالمية كبار

املرتجمني والعلامء واألطباء ،منهم
ثابت بن قره ،والبتاين ،وسنان
بن ثابت ،ولكن ح ّران التي رفضت
الدخول يف الديانة املسيحية عانت
كثريًا من حمالت جريانها سكان
الرها (أورفا) الذين كانوا يعتربونهم
وثنيني ومارقني ،ولكن مع وصول
الدين اإلسالمي إىل الجزيرة السورية،
ُعتبوا صابئة موحدين ،وهم غري
ا ِ
صابئة املندائيني يف العراق ،وهذا
خفّف عليهم الضغوطات الدينية،
وس ّهل دخول علامئهم إىل قصور
الخلفاء العباسيني كاملقتدر الذي كان
يجالس ثابت بن قره كصديق ونديم
أمام كل حاشيته التي تبقى واقفة
وهام يتنادمان ويتضاحكان.
تقع ح ّران شامل الرقة وداخل الحدود
الرتكية ،وقد قمت بزيارتها يف أول
انفتاح بني تركيا وسوريا ،ولكنني
وجدتها خربة وآثارها عبارة عن
تلة يسكن حولها قرويون بسطاء
يلبسون األلبسة امللونة ،ويضعون
عىل رؤوسهم محارم بنفسجية،
وعدت خائب األمل من معرفة تاريخ
ُ
ح ّران ،حتى حصلت عىل هذا الكتاب
رس
الق ّيم الذي يتقىص تاريخ ح ّران و ّ
عظمته.
يقول الكاتبان ،إن الح ّرانيني من
بقايا عبدة آلهة القمر سني ،وهو إله
سومري قديم ،وينسبان لهم وراثة
التعاليم الفالحية السومرية ،وكانوا
يقدّ سون الكواكب ليس رشكًا بالله
وإمنا يتخذونها وسطاء مع الله ،وهم
من ابتكروا صيغة "ال إله إال الله" من
دون الالحقة التي أكملها املسلمون
"محمد رسول الله".
وسكنها النبي إبراهيم الخليل مطرودًا
من بالده يف جنوب العراق ألنه كفر

بآلهتهم ،وتتلمذ عىل أيدي علامء
ح ّران ،ويتقىص الكاتبان أصل القول
اإلسالمي يف الصلوات اإلبراهيمية
مسلم" ،فاألحناف حسب
"حنيفًا
ً
أهل الرها هم الوثنيون ،إال أن إبراهيم
الخليل ح ّول معناها إىل املوحدين،
ونفى عن األحناف صفة الوثنية.
وإذا أخذنا بعني االعتبار أن عبادة
القمر وصلت إىل الجزيرة العربية،
فثمة احتامل أن يكون رمز الهالل
اإلسالمي اش ُتق من ديانة الح ّرانيني
ألنهم يجلّون القمر كثريًا ،وقد هجروا
تقديس الشمس لحساب إله القمر
سني السومري وهذا ما مل يتناوله
املؤلفان.
ويقال إن الخليفة العبايس املأمون م ّر
بديارهم وتعجب من عباداتهم ،ومن
لبسهم ،وسألهم عن أصل دينهم وهل
هم مسيحيون أم يهود أم من ملّة
أخرى ،وأنذرهم باملوت إن مل يجيبوا
عن سؤاله يف مهلة عودة الخليفة من
غزوة كان ذاه ًبا إليها ،لك ّن الحكام
املسلمني تركوهم عىل عبادتهم
وقام رجل دين بإعطائهم حجة
للجواب عىل رسول الخليفة بالقول
إنهم صابئة وموحدون ،وقد نجحت
وكف سكان ح ّران عن الذعر
الطريقة
ّ
من مصري القتل الذي أنذرهم به
الخليفة العابر لديارهم.
ويقول املؤلفان ،إن ابن تيمية كان من
دارسا لهم وراسل
سكان ح ّران ،وكان
ً
بعض العلامء والعارفني بشأنهم .لكن
جنكيز خان وحملته عىل املنطقة
الفراتية يف القرن الـ 13امليالدي هي
جرت من تبقى
التي أودت بهم وه ّ
منهم يف ح ّران ،بعد أن كانت موجة
الهجرة األوىل باتجاه بغداد كعلامء
وكنخب ثقافية وحضارية ،وهذا

يعادل دورهم السابق يف اإلسهام
بتكوين فلسفة فيثاغورث وأفالطون
وأفلوطني الذين صاروا مقدسني يف
ديانة الح ّرانيني املعقّدة.
ويروي الكاتبان عن املصادر بأن سبب
تدمري جنكيز خان ملعبد القمر األخري
هو استامعه إىل أقوال املسيحيني
بحقهم بأنهم وثنيون ،خاصة أن
زوجة جنكيز خان دخلت املسيحية
النسطورية ،واعترب أهل الرها جنكيز
خان أحد القادة العظام بسبب حاميته
ملسيحييها وللكنيسة النسطورية.
وبعد دخول الح ّرانيني املزارعني
مرحلة الشتات ،اعترب الكاتبان أن
سكان وادي الفرات الحاليني هم ورثة
الح ّرانيني السومريني ،وأن الشوايا
يف ريف الجزيرة "أنصاف الحرض"،
ومنهم عشرية "البوشعبان"
و"املجادمة" اللتان ينتمي إليهام
املؤلفان من االستمرارية السومرية
باعتبارهام عشريتني زراعيتني لهام
نفس تعاليم الح ّرانيني الزراعية .وهذه
مفارقة رغبوية وقع بها املؤلفان
كام أعتقد ،فالعشريتان املذكورتان مل
تعرفا الزراعة إال مطلع الخمسينيات
من القرن الـ 20مع ثورة القطن التي
رعاها املزارعون الحلبيون وغريهم،
وكانت قرى العشريتني ال يكاد يوجد
فيها شجرة واحدة ،ما يدل عىل األصل
البدوي املتحول إىل االستقرار مثل
كثري من األرياف الواقعة عىل حافة
بادية الشام ،فالرتاث يف وادي الفرات
أقرب إىل البداوة ،وأما تقديس الزراعة
الح ّراين فلم يكن من اهتاممات أهل
املنطقة وشواياها رغم وجود أحد
أكرب األنهار فيها وهو "الفرات".
وقد جلب االهتامم بالزراعة إىل
املنطقة أبناء ريف حلب وغريهم،

وأذكر أن أهل قرى الكرسات
عندما بدؤوا بزراعة البندورة يف
الستينيات بـتأثري من السفارنة،
وهم من ريف حلب الرشقي ،كان
أقارب أهايل الكرسات من نفس
قبيلة "البوشعبان" يتعجبون من
ذلك ويصفونهم ساخرين بـ"أهل
البندورة" ،ورمبا بأكرث من ذلك .لقد
رسع كأنه نوع
بدا ذلك االستنتاج املت ّ
من السلف ّية القبل ّية.
ويبالغ الكاتبان يف مظلومية
الشوايا ،وهم أنصاف الحرض من
سكان املنطقة الفراتية ،ويعتربان أن
الرصاع ضدهم بسبب أصلهم الزراعي
الح ّراين السومري ،متناسيني أن
مشكلة الرصاع بني الريف واملدينة
هو رصاع متفاقم يف كل سوريا
ويف العامل العريب ،وحتى يف فرنسا
عىل سبيل املثال ،ال يزال الباريسيون
يقولون إن الفرنسيني هم قسامن:
األول سكان باريس ،والثاين سكان
األرياف واألقاليم واملدن األخرى يف
كل فرنسا ،الذين يحملون لقب أقرب
إىل لقب الشوايا (.)provinces
ورغم هذه النقطة التي هيمنت عىل
الثلث األخري من الكتاب ،باإلضافة
إىل وجود التكرار يف بعض املواقع،
فإن كتاب "الح ّرانيون السومريون"
فيه الكثري من الحامسة والتدفق
املعريف الذي ييضء بشكل ممتاز
لغز الح ّرانيني وأصولهم ومصريهم،
ورمبا س ُيعترب الكتاب من أهم املراجع
يف هذا املجال ،فقد استعان املؤلفان
بعرشات املصادر ومن مختلف اللغات،
واتسمت كتابتهام بالتشويق الذي
يجعل الكتاب قري ًبا منك وتتمنى
االستمرار بصحبته.

هل يمكن للجمهور السوري
أن يملك وســـــائل إعــــــالمه؟

عنب بلدي
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إعداد:

مـع اختلاف التسـميات التـي أُطلقـت على
التجربـة اإلعالميـة التـي ُولـدت مع بـدء الثورة
يف سـوريا عـام  ،2011كإعلام "بديـل" أو
"جديـد" أو "ثـوري" أو "حر" ،تشترك وسـائل
اإلعلام الناشـئة يف نقلهـا روايـات أخـرى
تجـري بعيدًا عام ينقلـه اإلعالم الرسـمي ،ويف
التحديـات التـي تواجـه سير عملهـا ،وأبرزها
االسـتقاللية املرتبطـة بالتمويـل.
ومـع توجـه وسـائل إعلام عربية ،نشـأت يف
حالـة مشـابهة للحالـة السـورية مـع انـدالع
ثـورات "الربيـع العـريب" ،للبحـث عـن طـرق

متويـل تحمـي "االسـتقاللية املهنيـة" ،تبقـى
الصـورة ضبابيـة حـول قـدرة اإلعالم السـوري
عىل تطويـر وسـائل متويله لتحقيـق األهداف
األوىل التـي ُولـد مـن أجلها.
وتتجىل أشـكال متويـل املؤسسـات اإلعالمية
السـورية الناشـئة بعـد عـام  ،2011بتمويـل
الحكومـات أو رجـال األعمال األثريـاء أو
املنظمات املانحـة ،وترافـق ذلـك مع شـكوك
حـول االتجاهـات السياسـية أو "األجنـدات
الخارجيـة" ووجهـات النظـر التـي تفرضهـا
الجهـة املمولـة على الوسـيلة.

لكـن مؤسسـات إعالميـة غربيـة شـقّت طرقًا
جـا جديدًا
بديلـة لتمويل نفسـها ،وخلقت منوذ ً
ميكنـه أن يرفـد وسـائل اإلعلام بالدخـل ،وهو
"متويـل الجمهـور" ،الـذي قـد يكـون بوابـة
لصون االسـتقاللية ومحاسـبة وسـيلة اإلعالم
على انحيازاتهـا تجـاه "أجنـدات املالكين
واملمولين" مـن قبـل الجمهور نفسـه.
فهـل ميكـن تطبيق هـذا الشـكل مـن التمويل
مع مؤسسـات إعالمية سـورية مسـتقلة؟ وما
العقبـات التـي تحـول دون ذلك؟ ومـا الخيارات
املتاحـة أمام وسـائل اإلعالم السـورية لتحقيق

اسـتدامة ماليـة دون االنسـياق وراء تطلعـات
املانحني؟
هذا امللف محاولة لتبسـيط أزمـة متويل اإلعالم
السـوري ،وتأثريهـا على مهنية املحتـوى الذي
تقدمـه ،ومناقشـة فـرص اإلعلام يف خلـق
مصـادر متويـل جديـدة بعيـدة عـن جيـوب
املانحين التقليديين ،مـن خلال فهـم أقـرب
ألولويـات الجمهـور التـي تفرضهـا الضغـوط
املعيشـية يف زمـن الحـرب.

وقفة احتجاجية على االعتداءات المتكررة من قبل الجهات العسكرية على الصحفيين والمصورين في الشمال السوري  10 -حزيران ( 2020عنب بلدي /يوسف غريبي)
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ُ
كيف يمول اإلعالم؟
البحـث عـن مصـادر التمويـل يقـود إىل أمنـاط ملكيـة وسـائل اإلعلام ،فاملـال
مسـؤولية املالكين ،ولذلـك تُقسـم وسـائل اإلعالم تب ًعـا مللكيتهـا ،وتُقـاس حرية
اإلعلام يف بلـد ما مـن خالل شـكل ملكية وسـائل اإلعلام السـائد فيهـا ،لكونها
مـن أدوات التعبري.
وأبرز أنماط ملكية وسائل اإلعالم:

الصحافة الحكومية

تعي رؤسـاء
متلكهـا الدولـة وتديرهـا الحكومـة وتضـع سياسـاتها ،كام ّ
تحريريهـا ومديريهـا وفـق اعتبـارات سياسـية يف الغالب.

الصحافة الخاصة الربحية

ميلكهـا رجـال األعمال أو الشركات التجارية ،وتهـدف إىل تحقيـق الربح
من خلال البيـع واإلعالنـات والرعايـات اإلعالنية.
تعتبر الصحافـة الخاصة من أشـكال الصحافة املسـتقلة ،لكنهـا قد تعمل
أيضً ـا وفـق "أجنـدات" مالكيهـا ،الذيـن تكـون لهـم ،يف الغالـب ،مصالح
سياسـية وحزبية.

صحافة الملكية العامة

هـي صحافـة مت ّولها الدولة مـن رضائب الشـعب ،وترشف عىل اسـتدامتها
واسـتمرارها ،وتعتبر جـز ًءا مـن مرافق الدولـة ،لكنهـا مسـتقلة تحريريًا
وتُـدار داخل ًيـا وفق آليـات مهنيـة ال تتدخل فيهـا الدولة.
وينتشر هذا النمـوذج يف البلـدان الدميقراطية التي تؤمـن بحق الجامهري
يف الوصـول إىل املعلومـات مـن خلال صحافـة مسـتقلة غير منحـازة
للحكو مة .

الصحافة غير الربحية /الوقفية

هـي الصحافـة التـي متلكهـا منظمات خرييـة غير ربحيـة ،ومت ّولها من
تربعـات املانحين ،أو مـن اشتراكات القـ ّراء (متويـل الجمهور).
وهـي غير مملوكـة بشـكل مبـارش مـن الحكومـات أو مـن أفـراد بصفة
فرديـة ،وقـد تشترك يف ملكيتهـا مجموعـة املالكين بأسـهم محـددة،
وتكـون مسـتقلة تحريريًـا.

من أين يأتي المال؟

تنـدرج وسـائل اإلعلام ضمـن عـدة أنظمـة عمـل تختلـف آليـة متويـل كل منها
عـن األخـرى ،بحسـب دراسـة بحثيـة صـادرة عـن "املركـز الدميقراطـي العريب
للدراسـات االستراتيجية والسياسـية واالقتصاديـة" عـام .2017
فهنـاك نظـام إرشاف حكومـي (منط ملكيـة الصحافـة الحكومية) يجعل وسـائل
اإلعلام هيئـة حكومية تتبع إلحـدى الـوزارات ،كوزارة اإلعلام أو الثقافـة ،وتتخذ
هيئـة مسـتقلة تخضـع إلرشاف الدولـة مبـارشة ،وينترش ذلـك يف الـدول النامية
والعربيـة منها.
والتمويـل يف هـذه الحالـة مسـؤولية الدولـة التـي قـد تسـمح باإلعالنـات أيضً ا
لتخفيـف العـبء املـايل جـراء متويل الوسـيلة.
بينما تحقـق الوسـيلة اإلعالميـة (غير الحكوميـة) يف النظـام التجـاري الحـر
مواردهـا املالية عـن طريق اإلعالنـات ،التي تختلف أشـكالها وأنواعهـا بني متويل
برامـج كاملـة ورعايتهـا ،وبيع سـاعات البـث وإنتـاج الربامـج التجاريـة وبيعها
وتصديرها.
واإلعلان إنتـاج مأجـور وعلني لعرض األفـكار والسـلع والخدمـات ملصلحة معلن
مـا ،لكن وسـائل اإلعلام الناشـئة والحديثة نسـب ًيا ال تحظـى بالقـدرة عىل جذب
وإغـراء كيانـات اقتصاديـة متقدمـة التخاذهـا منصـة تقـدم إعالناتهـا عربهـا،
يف ظـل توفـر وسـائل متقدمـة أكرث تتيـح وصـول اإلعالنـات إىل رشائـح أكرب،
باالسـتفادة مـن وسـائل التواصـل االجتامعـي واملؤثرين وقـادة الرأي والوسـائل
اإلعالميـة الكربى.
كما أن بيـع الربامـج يتطلـب مـن الوسـيلة اإلعالميـة القدرة على تقديـم برامج
ذات جـودة عاليـة تنافـس بها الوسـائل اإلعالمية األخـرى ،مبا ميكنهـا من تغطية
تكاليـف اإلنتـاج ،أو تحقيـق الربح.
وتحظـى بعـض وسـائل اإلعلام غير الرسـمي بدعـم حكومـي أو دعـم القطـاع
الخـاص ،مـع الحفـاظ على هويتهـا كمؤسسـة غير حكوميـة ،لكنهـا سـتكون
مضطـرة لتحقيـق التقـارب مـع رؤيـة الجهـة الداعمـة.
وأحيانًـا تخصـص الدولـة جـز ًءا مـن ميزانيتهـا لتمويـل وسـائل إعلام ال تديرها
بشـكل مبارش ،بـل ترشف عليهـا عبر مجلـس إدارة ،دون التدخل بعمل الوسـيلة
وحريتهـا (ملكيـة عامة).
ويسـمى هـذا النظام التمويلي بالنظام االحتكاري ،الذي ال يسـمح ببـث اإلعالنات
عـادة ،لكنـه اتجـه لفتـح البـاب نحوهـا يف السـنوات األخيرة ،و"هيئـة اإلذاعـة
الربيطانيـة" ( )BBCمثـال على ذلك.
أمـا دعـم املانحين ،فهـو قـادم مـن منظمات دوليـة متخصصـة بدعـم وسـائل
اإلعلام وتطويـر القطاع ،أو جهـات تتقاطع أهدافهـا مع مهمة الوسـيلة اإلعالمية.
وتحولـت بعض وسـائل اإلعلام العريقة التـي تعتمد على أموال مالكيهـا أو دعم
املانحين ،إىل منوذج "متويـل الجمهور" والقراء بشـكل كيل أو جـزيئ ،من خالل
حـثّ القـراء عىل التبرع إلكرتون ًيا لدعـم "االسـتقاللية وحرية الصحافـة" ،أو من
خلال تقييد جـزء من املحتـوى الصحفـي لدفع القـراء لالشتراك املأجـور للنفاذ
إىل كامـل املحتوى.
لكـن عوامل عديـدة ،أبرزها نـوع العالقة بني الجمهـور والوسـيلة ،وغلبة املحتوى
العـام عىل النوعي والخـاص ،واألوضـاع االقتصادية ،وغريها ،حالـت دون تحقيق
تجربة مشـابهة عرب ًيا.
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ً
سوريا
من الجمهور إلى الجمهور..
تطـرح العقبـات املاليـة التـي تواجـه
اإلعالم السـوري السـؤال حـول إمكانية
التعويـل على متويـل الجمهـور (إعالم
مـن الجمهـور إىل الجمهـور) كنمـوذج
للتمويـل البديـل ،وهـو تحـ ّول يف نفس
الوقـت يعـد مبثابـة ضامنة السـتقاللية
الوسـيلة اإلعالميـة عـن "أجنـدات
املانحين" إن ُوجـدت ،وتطـور يف
منـط امللكيـة يتحـول فيـه الجمهور إىل
رشيـك يسـائل الوسـيلة اإلعالميـة عنـد
اخرتاقهـا املعايير األخالقيـة واملهنيـة.
سـؤال آخـر يُطـرح حـول صعوبة
ً
لكـ ّن
قيـاس هـذه اإلمكانيـة ،يف حين تقول
اإلحصائيـات األمميـة إن  13.4مليـون
شـخص يف جميـع أنحـاء سـوريا
يحتاجـون إىل املسـاعدة.
عنـب بلـدي اسـتطلعت آراء سـوريني
عبر موقعهـا الرسـمي ومنصاتهـا يف
مواقـع التواصـل االجتامعـي حـول
أمـوال مقابـل الحصول
ً
إمكانيـة دفعهم
على تغطيـات إعالميـة حـول سـوريا.
وبحسـب نتائـج االسـتطالع ،فـإن نحو
 67%مـن املشـاركني والبالـغ عددهـم
 508أشـخاص لـن يدفعـوا ،مقابـل
 33%مـن املشـاركني اختـاروا إمكانيـة
الدفـع مقابـل الحصـول على تلـك
ا لتغطيـا ت .
تقاطعـت هـذه النسـب مـع آراء مـن
مقابلات أجرتهـا عنـب بلـدي مـع
أشـخاص يف سـوريا على اختلاف
الجهـات املسـيطرة عليهـا.
ويـرى فـادي الحسـن ( 30عا ًمـا)
مـن أبنـاء مدينـة الرقـة ،أن االشتراك
بوسـائل اإلعلام اإلخباريـة ودفـع
أجـور أو اشتراكات أو حتـى تربعـات
ملصلحـة وسـائل اإلعلام ،أمـر غير

محبـذ ،مشـككًا مبهنيـة وسـائل اإلعالم
السـورية وعـدم تسييسـها ،أو تبنيهـا
أفـكا ًرا وأيديولوجيـا مع ّينـة تسـعى
إل يصا لهـا .
ويعـاين السـوريون أوضا ًعـا اقتصادية
ومعيشـية غايـة يف الصعوبـة ،ينخفض
أمامهما إقبالهـم على الدفـع ملصلحـة
وسـائل اإلعلام ،فبحسـب تقرير صادر
عـن "مكتـب األمـم املتحـدة لتنسـيق
الشـؤون اإلنسـانية" ،يف  14مـن أيلول
الحـايل ،فـإن تسـعة من بين كل عرشة
أشـخاص يعيشـون تحـت خـط الفقر.
ويـرى سـليامن النايـف ،وهـو صاحب
مكتبـة يف مدينـة الرقـة ،أن األخبـار
املأجـورة خـارج تفكري السـوريني جراء
األزمـة االقتصاديـة التـي يعيشـونها،
مضيفًـا أن السـوريني يبحثـون عـن
سـبل تأمين املسـتلزمات األساسـية
لحياتهـم اليوميـة ،واألخبـار املأجـورة
خـارج سـلّم األولويـات التـي يركّـزون
عليهـا .
ويؤكـد يوسـف ( 25عا ًما) ،من سـكان
درعـا ،عـدم اسـتعداده للدفع مـن أجل
أي محتـوى ،ألسـباب تتعلـق بالوضـع
املـادي ،موض ًحـا أنـه يتابـع املواقـع
املجانيـة للتـز ّود باألخبـار واملعلومـات.
بينما تقـول رقيـة املصطفـى ،خريجـة
قسـم األدب العـريب ،إنهـا بالـكاد
تسـتطيع تأمين تكاليـف اإلنرتنـت
للدخـول إىل حسـابها عبر "فيـس
بـوك" ،وتتجنب فتـح املقاطـع املص ّورة
ألنهـا تتطلـب رصيـ ًد ا أكبر.
وتوضـح رقيـة أنهـا تدفـع مثـن
مشـاهدتها وقراءتهـا ملحتـوى وسـائل
التواصـل االجتامعـي ،ولـن تسـتطيع
دفـع أي مبلـغ إضـايف للحصـول على

مـادة أو معلومـة تضـاف إىل دفعهـا
مثـن االتصـال باإلنرتنـت.
ريـاض املحمـد ،شـاب سـوري مقيـم
يف إدلـب ،يؤكـد عـدم اسـتعداده للدفع
لوسـائل اإلعالم بسـبب غيـاب املصداقية
را يف الوقـت نفسـه إىل
برأيـه ،مشي ً
بعـض الربامـج التـي تنتجهـا وسـائل
إعلام معارضـة للنظـام ،وتنطلـق
يف تغطياتهـا مـن الداخـل السـوري،
را أن هـذه النوعيـة مـن الربامـج
معتب ً
تسـتحق الدفـع يف سـبيل متابعتهـا،
يف حـال توفرت لـدى الشـخص القدرة
على الدفـع.
وأظهر اسـتبيان أجـراه “برنامـج تقييم
االحتياجـات اإلنسـانية” (،)HNAP
باالشتراك مـع “األمـم املتحـدة
للتنميـة” ،و"مجموعـة التعـايف املبكـر
وسـبل العيـش" يف شمال غـريب
سـوريا“ ،الحرمـان االقتصـادي” الذي
يعيشـه النـاس يف سـوريا ،موض ًحا أن
 70%مـن الرجال ،و 61%من النسـاء،
عاطلـون عـن العمـل ،و 18%فقـط
مـن الرجـال الذيـن عملـوا يف األشـهر
الثالثـة املاضيـة يعملون بدخـل منتظم.
ويـرى مصعـب العبـد اللـه ،مـن
سـكان منطقـة البـاب يف ريـف حلـب،
أن األخبـار متاحـة باملجـان ،وليـس
مضطـ ًرا للدفـع مـن أجـل أخبـار القتل
والحـرب والدمـار ،الفتًـا إىل احتامليـة
تغيير رأيـه يف حـال كان املحتـوى
اإلعالمـي فريـ ًدا وحرص يًـا.
ويقـول مصعـب ،إن "اإلعلام السـوري
بشـكل عـام يكـرر األخبـار نفسـها
يوم ًيـا منـذ عشر سـنوات .ال يشء
جديـ ًدا يسـتحق املتابعـة".
وقلّصـت وسـائل التواصـل االجتامعـي

مـن الحاجـة إىل متابعـة الوسـيلة
اإلعالميـة ملطالعـة األخبـار أو االطلاع
على املحتـوى اإلعالمـي واإلخبـاري،
مـن خلال إمكانية نسـخه ونشره عرب
صفحـات يف مواقـع التواصـل دون
الحاجـة للوصـول إىل املوقـع األصلي
ملعرفـة الخبر أو املعلومـة حتـى لـو
كان مجان ًيـا ،رغـم تعـارض ذلـك مـع
أخالقيـات العمـل الصحفـي.
فرص "ضعيفة" أمام اإلعالم السوري
يـرى الباحـث يف اإلعلام بجامعـة
"بروكسـل" يـزن بـدران ،أن فـرص
وسـائل اإلعالم السـورية لخلـق مصادر
متويـل جديـدة بعيـدة عـن متويـل
املانحين "ضعيفـة جـ ًدا" ،فتمويـل
اإلعلام السـوري والعـريب بشـكل أعم
ميـر عبر ثلاث طـرق حال ًيـا.
وهـذه الطـرق :متويل حكومات ،بشـكل
مبـارش أو غير مبـارش ،مثـل تلفزيـون
"سـوريا" ،ومتويـل خـاص مـن رجال
أعمال أو أثريـاء ،كما هـي الحالـة
يف تلفزيـون "أورينـت" ،ومتويـل
املنظمات املانحـة كما يف صحيفـة
"عنـب بلـدي" ،إذ ال توجـد وسـيلة
إعالميـة ال ميـر متويلهـا األسـايس
بإحـدى هـذه الطـرق ،بحسـب مـا قاله
بـدران لعنـب بلـدي.
وهنـاك تجـارب عديدة مـن دول املنطقة
للتفكير مبصـادر متويـل ثانويـة تدعم
العمـل التحريـري ،كتقديـم خدمـات
تحريريـة أو تقنيـة مأجـورة ألطـراف
ثالثـة ،كتنظيـم فعاليـات ،أو إطلاق
برامـج عضويـة.
ولكـن يف أغلـب األحيـان ،فإن السـياق
السـيايس "الشـديد التقييـد" يفـرض

نفسـه كعقبـة أساسـية أمـام هـذه
التجـارب ،ولذلك مـن الصعـب تقييمها،
وحتـى على هـذه املسـتوى ،اإلعلام
ومترسـا
السـوري يبقـى أقـل تطـو ًرا
ً
مـن التجـارب اإلعالميـة يف تونـس أو
مصر أو لبنـان أو األردن.
الجمهور ليس ً
قادرا
الباحـث يـزن بـدران يـرى أن هنـاك
الكثير مـن العوامـل التي تعـوق وتقف
عقبـة أمـام تشـكيل سـوق إعالميـة لها
القـدرة على دعـم مؤسسـات إعالميـة.
وأوضـح الباحـث ،يف حديثـه إىل
عنـب بلـدي ،أن السـياق السـيايس
واالقتصـادي واإلداري للجمهـور
السـوري ،وتجزئـة الجمهـور بين
الداخـل والخـارج ،باإلضافـة إىل
تجزئتـه يف سـوريا نفسـها ،إىل
جانـب انهيـار القـدرة االقتصاديـة
بعـد سـنوات مـن الصراع العسـكري
واللجـوء ،يحـول دون دعـم الجمهـور
السـوري لوسـائل اإلعلام ،إىل جانـب
انعـدام االسـتقرار على املسـتوى
الشـخيص واإلداري لفئـة واسـعة مـن
هـذا الجمهـور.
ويشير الباحث إىل وجـود حالة ضعف
فنـي يف الكـوادر السـورية املنخرطـة
يف العمـل الصحفـي ،موض ًحـا أن هـذا
الضعـف ليـس محصـو ًرا باملسـتوى
الفنـي والتقنـي ،بـل بـاإلداري أيضً ـا.
ورغـم التطـور الـذي شـهدته السـوق
اإلعالميـة خلال السـنوات املاضية ،فإن
البنيـة اإلداريـة للمؤسسـات اإلعالميـة،
التـي تتجنـب املخاطـرة ،وبسـبب ذلـك
تتجنـب االسـتثامر يف االبتـكار ،لهـا
دور يف هـذا الضعـف ،بحسـب بـدران.

أثر التمويل على عمل اإلعالم
في الحالة السورية
أسـهم انفتـاح قطـاع اإلعلام أمـام
امللكيـة الخاصـة يف السـنوات األخيرة
يف تنويـع التغطيـة اإلعالميـة ،ومـع
ذلـك ،يف معظـم الحـاالت ،اتبـع
هـذا االنفتـاح أمنا طًـا ثابتـة مللكيـة
الوسـائط التـي تـم "االسـتيالء
عليهـا " .
إذ اشترى مالكـو وسـائل اإلعلام
الخاصـة املتوافقـة مـع األنظمـة بعض
املنافـذ اإلخباريـة بشـكل مبـارش،
يف حين أن املحسـوبية وغريهـا مـن
األشـكال املعقـدة لالسـتقطاب متنـح
املصالـح الخاصـة السـيطرة على
الروايـات اإلعالميـة بطـرق أكثر دقة،
بحسـب تقريـر صـادر عـن مركـز
"الدعـم الـدويل لإلعلام" ( .)CIMA
وقـال التقريـر ،إن االسـتيالء على
وسـائل اإلعلام يعـد إحـدى العقبـات
الرئيسـة أمـام مامرسـة الصحافـة
را إىل نقـص
املسـتقلة املسـتدامة ،مشي ً
يف املعلومـات حـول ملكيـة وسـائل
اإلعلام ومتويلهـا يف منطقـة الشرق
األوسـط وشمال إفريقيـا.
ويجـب البحـث عـن طـرق بديلـة
للتمويـل العـام لوسـائل اإلعلام

والصحافـة للحفـاظ على التعدديـة
يف سـوقها وتعزيزهـا.
ويكـون ذلـك مـن خلال تخصيـص
الدعـم ملؤسسـات إعالميـة مع ّينـة مـن
قبـل هيئـات مسـتقلة عـن الحكومـة،
كما ميكـن البحث عـن مصـادر التمويل
الخارجـة عـن سـيطرة السياسـيني،
بحسـب بحـث "كليـة لنـدن لالقتصـاد
والعلـوم السياسـية".
وهنـاك عـدة طـرق يؤثـر بهـا
التمويـل على العمـل الصحفـي داخـل
املؤسسـات السـورية ،ولكـن يف أغلـب
الحـاالت هـذه التأثيرات تتقاطـع
وتتفاعـل مـع عوامـل أخرى ،سياسـية
بشـكل أسـايس ،وا جتامعيـة بشـكل
أكثر ثانويـة ،بحسـب الباحـث يف
اإلعلام بجامعـة "بروكسـل" يـزن
بـدران.
وأوضـح بـدران أن عمليـات التمويـل
قـد يكـون لهـا تأثير مبـارش على
املحتـوى اإلعالمـي للمؤسسـة وعلى
خطهـا الصحفـي ،بطـرق ال تخلـو مـن
"الفجا جـة" يف السـياق السـوري،
واالتجاهـات
املصالـح
لتطابـق
السياسـية ،التـي قـد تختلـف مـن يوم

إىل آخـر ،للجهـة املمولـة ،أو املصالـح
االقتصاديـة ،خاصـة يف حـال كان
التمويـل مـن جهـة خاصـة ،ويختلـف
هـذا التأثير املبـارش بحسـب طريقـة
التمويـل والطـرف املمـول.
ويكـون التأثير غير املبـارش ،وهـو
األعم ،على مسـتوى الهيكليـات اإلدارية
والفنيـة يف املؤسسـات اإلعالمية ،وطرق
تنظيمهـا ،والقيـم والعالقـات الداخليـة
التـي تنشـأ وتتطـور داخلهـا.
ومصـادر التمويـل ،والشروط اإلدارية،
والفنيـة ،والتقنيـة ،التـي يضعهـا
هـذا التمويـل على عمـل املؤسسـة
اإلعالميـة وتفاعلهـا مـع األشـخاص
الفاعلين داخـل املؤسسـة ،ومـع
السـياق السـيايس ،لها دور أسـايس يف
تشـكيل هويـة املؤسسـة والديناميكيـات
الداخليـة الناظمـة لعملهـا (الرسـمية
منهـا وغري الرسـمية) ،مثـل العالقة بني
الجسـم الصحفـي واإلداري يف املنظمـة،
واالسـتقاللية (الفعليـة) للعاملين
يف املؤسسـة ولخطهـا التحريـري،
واالسـتقرار املـادي والوظيفـي للعاملني
يف املؤسسـة ،ونظـم مراقبـة الجـودة
داخـل املؤسسـة.

12

عنب بلدي  -السنة العاشرة  -ملف خاص

العدد  - 500األحد  19أيلول  /سبتمبر

2021

أربعة عناصر للنجاة
مع تبدل "مزاج المانحين"
يبـدو أن نـدرة مصـادر التمويـل
املسـتدام ،وهو القاعدة االقتصادية
لوسـائل اإلعالم السـورية املستقلة
يف املنفـى ،إحـدى أهـم نقـاط
ضعفهــا ،وعامــل رئيـس فــي
إغالقهـا ،إذ تعتمـد وسـائل اإلعالم
يف املنفـى تلقائ ًيـا على املانحني،
مـع وجـود إمكانيـات قليلـة جـدًا
لتوليـد مصـادر بديلـة للتمويــل
خـلال فتــرة زمنيــة طويلــة،
إذا أرادت البقــاء مســتقلة عــن
عواصـم دول الشــتات التـي رمبا
تكون مشـحونة سياسـ ًيا ،بحسـب
ورقـة إحاطـة نرشتهـا املؤسسـة
الدوليـة لدعـم وسـائل اإلعلام
( ،)IMSيف ترشيـن الثاين .2020
وأوضحـت اإلحاطـة ،أنـه رغـم
إمكانيـة إنشـاء عمليـة إعالميـة
حجم وأقــل تكلفــة فــي
أصغر
ً
العصر الرقمـي ،فاالعتماد على
دعم املانحني هو السـائد ،وليــس
ٍ
مجــد.
هنـاك بديـل
وبينما تشــكّل اإليـرادات الناتجة
ريا
عـن اإلعالنـات دامئًا جـز ًءا صغ ً
من إجاميل املـوارد املاليـة الالزمة،
مل تجـد اإلحاطـة أي أمثلـة على
التمويـل الجامعـي الجامهيري
أمـوال كافيـة عىل مدى
ً
الـذي وفّر
فترة مـن الزمن.
ومع وجـود "فرصة ضئيلـة جدًا"
لتوليـد الدخـل الـذي من شـأنه أن
يقلـل مـن هـذه االعتامديـة التـي
توصف أحيانًـا بـ"التبعية للجهات
املانحة" ،يقـدم املانحـون التمويل
عـادة على التدخلات القصيرة
املـدى (ملدة عام واحد) ،يف حيــن
يتطلـب التطويـر املهني االلتــزام
بالتمويـل علــى املـدى الطويـل،
فمـن السـهل الحصـول على
أموال الطـوارئ يف بدايـة عمليات
وسـائل اإلعلام املسـتقلة ،لكـن
التخطيـط االستراتيجي والتطوير
يتطلبـان مصـادر متويـل ثابتـة.
ويف سـوريا ،ظهـرت بعـض
الجهـود للبحـث عن أشـكال أخرى

مـن التمويـل (مثـل املحتـوى
التسـويقي ،والتمويـل الجامعـي،
والتربعـات) ،لكنهـا ظهـرت
كتصـورات مســتقبلية أكثر مـن
كونها استراتيجية مجديـة للنجاح
باالسـتمرار بالعمـل اليــوم.
وأث ّـر تغيير أولويـات الجهـات
املانحـة يف أثنـاء الصراع،
والقـرارات الالحقـة التـي اتخذها
بعـض أكبر املانحين يف إعطـاء
األولويـة ملجـاالت أخـرى ،بشـكل
كبير على نجـاة وسـائل اإلعلام
السـورية ،فبينما اسـتمرت بعض
الوسـائل بالعمـل بكامـل طاقتها،
يحـاول بعضهـا اآلخر البقـاء عىل
قيـد الحيـاة.
وحـددت إحاطـة املؤسسـة الدولية
لوسـائل اإلعلام أربعـة عنـارص
رئيسـة لعبـت دو ًرا يف نجـاة
وسـائل اإلعلام السـورية ،وهـي:
حجـم املنظمـة :بعـض وسـائل
اإلعلام التـي نجـت ،مـع وجود
بعـض االسـتثناءات القليلـة ،هي
منظمات صغيرة الحجم ،يرتاوح
عـدد املوظفين األساسـيني لديها
عـادة بين خمسـة وعشرة
أشـخاص .وعلاوة على ذلـك،
ال متلـك العديـد مـن وسـائل
اإلعلام مكاتـب ،وميكنهـا تجنب
التكاليـف الثابتـة مثـل اإليجـار
والنفقـات العامـة األخـرى.
ومتيـل بعض الوسـائل إىل إبقاء
عـدد موظفيهــا األساسـيني
صغيــ ًرا ج ًدا مــن أجـل الحفاظ
على املرونـة والتكيـف مـع
الظــروف ،وتسـتخدم املنــح
الصغيــرة إلنتـاج املزيـد مـن
املحتـوى.
تنويـع مصـادر التمويـل :تعــد
القــدرة على تأمين التمويــل،
وخاصـة التمويـل األساســي من
أكثر مـن جهـة مانحـة ،أحـد
العوامل املهمـة للنجاة واالسـتمرار
يف العمـل ،حيـث يعطـي هـذا
التنوع املنظمــة مسـاحة للمناورة

إذا قـرر أحـد املانحني االنسـحاب،
ويف الوقـت نفســه ،يســمح لها
ببناء هيـاكل تنظيمية أقوى علــى
املســتويني اإلداري واملـايل.
حاولـت العديـد مـن وسـائل
اإلعـلام تجريــب مصـادر
أخــرى للدخـل ،مثـل :املحتوى
التسـويقي وتربعـات الجمهـور،
وكان نجاحهـا محـدودًا،
وتخطـط أخرى السـتراتيجيات
وتنظيما  ،لكـن
تفصيلا
ً
أكثر
ً
مل توضـع موضـع التنفيـذ بعد.
وعلــى العمـوم ،حتـى إذا فشـلت
هـذه الجهـود التـي كانـت تهدف
إىل تغطيـة نسـبة صغيرة مـن
امليزانيـة ،فالعديـد مـن الصحفيني
السـوريني يعتربونهـا محـاوالت
لتخفيـف اعتامدهم على املانحني،
ولتعزيـز جهودهـم يف تنظيـم
املشـاريع بـدلً من كونهـم متلقني
سـلبيني للتمويـل الخارجـي.
قـدرات العالقـات العامـة :تعمـل
وســائل اإلعلام يف املنفـى يف
بيئـة عامليـة ،يعـد فيهـا وجـود
كفـاءات مع ّينـة أمـ ًرا محوريًـا،
مثـل التواصـل مـع الجهـات
املانحـة ،ومنظامت الدعـم ،وكتابة
املقرتحـات ،وعمليـات التدقيـق،
وتعزيـز صـورة املنصــة ،وبنـاء
التعــاون.
الهويـة التحريريــة :تحتـل كيفية
تصميـم املنافـذ لهويـة الوسـيلة
التحريريـة وتطويـر صورتهــا
مهما.
ومكانتهــا دو ًرا
ً
ونظـ ًرا إىل عدم قــدرة وســائل
اإلعـلام فــي املنفـى على
التنافـس مـع وسـائل اإلعلام
الراسـخة مـن حيـث جمهورهـا
وحجم املحتـوى اإلعالمـي الـذي
تنتجــه ،فإن قدرتهـا علـى بنـاء
مكانــة بــارزة وتقديـم خدمات
محـددة غال ًبـا تسـاعدها على
جـذب األمـوال ،وتكويـن جمهور
مخلص ،حتــى وإن كان صغيــر
ا لحجـم .

مسارات "مثمرة"
من تجارب عربية
يف كانـون األول  ،2018اسـتضافت "الشـبكة العامليـة للصحافـة االسـتقصائية" نقاشً ـا مـع
مؤسسي أربـع وسـائل إعلام عربية ناشـئة ،هـي "مـدى مصر" ،و"حبر" ،و"انكفاضة"،
ودرج" ،حـول منـاذج التمويـل للصحافـة املسـتدامة خالل مؤمتـر يف األردن ،تحدثـوا فيه عن
الطـرق التـي ابتكروهـا من أجـل البقـاء والنمو.
وقـال تقريـر صـادر عن الشـبكة بعنـوان "كيـف تدفع الضرورة االبتـكار اإلعالمـي يف الرشق
األوسـط وشمال إفريقيـا" ،يف  3مـن كانـون الثـاين  ،2019إنـه كان عىل كل من املؤسسـات
األربـع إيجـاد طـرق لخدمـة جمهورهـا بنـاء على الخصائـص الفريـدة لسـوقها املسـتهدفة،
باإلضافـة إىل موظفيها ،والتكنولوجيـا املتاحة ،والرتتيبات املرصفية والدفع ،والبيئة السياسـية.
وتتلخـص الحلـول التي توصلـت إليها ،بحسـب التحديات الفريدة لكل مؤسسـة ،يف مسـارات
ميكـن أن يجدهـا اآلخرون "مثمـرة" ،بحسـب التقرير ،وهي:
 تطويـر منـوذج تجاري مبزيج مـن إيـرادات اإلعالنات والقـ ّراء ،واالعتامد على التربعات مناملنظمات الغربية عىل املـدى القصري.
 اختيـار منـوذج للصحافـة غير الهادفـة للربـح ،مدعـوم بشـكل كامـل تقري ًبـا مـن قبـلاملؤسسـات واملنظمات غير الربحيـة.
 الجمـع بين املنـح واإليـرادات مـن التدريـب ومسـاحة العمـل املشترك ،وتطويـر تطبيـقملؤسسـات إخباريـة أخـرى إلنتـاج محتـوى وسـائط متعـددة.
 اعتماد منـوذج هجني لإلعالنـات املحلية مـع االعتامد عىل دعـم املؤسسـات واملنظامت غريالحكومية.

"مدى مصر"

تحصـل صحيفـة "مـدى مصر" الرقميـة على  80%مـن متويلهـا مـن مؤسسـات مختلفـة
ومنظمات غير ربحيـة ،وتـأيت بقيـة التمويـل مـن خدمـات تحريريـة وترجمـة ،وتدريـب
وفعاليـات ،وإعالنـات وعالقـات عامـة كاملـة الخدمـات ،تقـدم حلـول تسـويق تقليديـة
ومتكاملـة ووسـائط ذات عالمـة تجارية ،وفرص ترفيه ،وخدمات تسـويق تجريبية ،وتنشـيط
الفعاليـات ،وحملات "الويـب" الرقميـة ،بحسـب مـا نقلـه التقريـر عن املؤسسـة املشـاركة
ورئيسـة تحريـر الصحيفـة ،لينـا عطـا الله.

"انكفاضة"

ذكـر تقرير الشـبكة أن جز ًءا من منـوذج اإليرادات للمؤسسـة األم ملوقـع "انكفاضة" التونيس
الـذي أُسـس عـام " ،2014غير معتـاد" ،إذ امتلكـت املؤسسـة مكت ًبـا فيـه مسـاحة أكرب من
حاجتهـا ،وبـدأت بتأجير املسـاحة الزائـدة لآلخريـن للعمـل املشترك والتدريـب والفعاليـات
األخرى.
وتوجهـت املؤسسـة ألعمال الفعاليات ،وأنشـأت مواقـع إلكرتونية لـكل فعالية مـن فعاليات
عمالئها .
وبحسـب الصحفـي املؤسـس يف املوقـع وليـد املاجـري ،فـإن  60%مـن مصـادر إيـرادات
املؤسسـة لعـام  2018قادمـة من اإليجـار وأعمال الفعاليـات ،و 35%قادمة من "مؤسسـات
املجتمـع املفتـوح" ،والباقـي مـن مصـادر أخرى.

"درج"

تعمـل منصـة "درج" اإللكرتونيـة على منـوذج متويـل هجين ،تنتـج فيـه بعـض املقـاالت
املتعلقـة بنمـط الحيـاة واملحتـوى املدعـوم الـذي "يـروق" للمعلنين الذيـن ال يريـدون عرض
رسـالتهم يف سـياق القصص املتعلقة بالسياسـات املثرية لالنقسـام ،بحسـب ترصيحات عليا
إبراهيـم للشـبكة ،وهـي رشيكـة مؤسسـة ورئيسـة مجلـس إدارة املنصة.

نماذج تمويل بديلة
لوسائل اإلعالم المستقلة
سـلّطت دراسـة للباحثـة زنوبيا إسماعيل
بعنـوان "تعزيـز االسـتقالل املـايل
للمؤسسـات اإلعالميـة املسـتقلة" ،صادرة
يف  9مـن متـوز  2018عـن جامعـة
"برمنغهـام" اإلنجليزيـة ،الضـوء على
منـاذج التمويـل التـي ميكـن أن تسـاعد
املؤسسـات اإلعالميـة املسـتقلة يف البلدان
الناميـة ،والتـي تعتمـد بشـكل أسـايس
على املنـح ،يف أن تصبح مسـتدامة مال ًيا.
وتحصـل بعـض املؤسسـات اإلعالميـة
املسـتقلة يف الشرق األوسـط وآسـيا
وأمريـكا الالتينيـة على إيـرادات مـن
اإلعالنـات أو الرعايـة أو األنشـطة
التكميليـة مثـل الخدمـات االستشـارية
والعالقـات العامـة ومبيعـات الكتـب،
ومـع ذلـك ال ميكـن تحديـد مـا إذا كانت
منـاذج اإليـرادات هذه مسـتدامة ،بحسـب
الدراسـة.
المبيعات
ذكـرت الدراسـة أن منـوذج املبيعـات
التقليـدي حقـق إيـرادات مـن خلال بيع
املنشـورات أو املحتـوى ،لكـن املحتـوى

أصبـح رقم ًيـا بشـكل متزايـد ،ومـن
الصعـب على وسـائل اإلعلام فـرض
رسـوم على الوصـول إليـه.
ومـن بعـض األمثلـة على منـاذج البيـع
البديلـة املسـتخدمة مـن قبـل وسـائل
اإلعلام املسـتقلة يف الشرق األوسـط
وأمريـكا الالتينيـة ،العضويـة التـي تُعـد
أكثر فاعليـة مـن أنظمـة حظـر املحتوى
غير املدفـوع (جـدران الدفـع) ،بحسـب
الدراسـة ،ألنهـا ميكـن أن تقـدم املزيد من
مزايـا االتصـال ،مثـل االتصـال مبجتمـع
أعضـاء آخريـن ،واالشتراكات ،ومبيعـات
النسـخ املطبوعـة مـن الصحـف عبر
األكشـاك.
"جـدران الدفـع" أو نظام حظـر املحتوى
غير املدفـوع ،خاصيـة إلكرتونيـة
ينفذهـا نـارشون رقميـون عبر املواقـع
اإللكرتونيـة ،تتطلـب الدفـع املـايل مـن
قبـل املشتركني مقابـل الوصـول إىل
املحتـوى املنشـور.
وعـادة مـا تكـون اإليـرادات مـن
االشتراكات املدفوعة هي هـدف النارشين
مـن اعتماد هـذا النظـام.

توجد ثالثة نماذج من نظام "جدران
الدفع":
جـدران دفع "قويـة" ،ال تسـمح مبحتوى
مجـاين ،وتتطلّـب اشتراكًا مدفو ًعـا قبل
التمكّـن مـن الوصـول إىل أي محتوى عرب
املوقع.
جـدران دفع "ناعمة" ،تسـمح للمسـتخدم
بالوصـول إىل عـدد محـدد مـن املقـاالت
قبـل طلـب االشتراك املدفوع.
جـدران الدفـع "األكثر ليونـة" (مزيج)،
تسـمح بالوصـول املجـاين إىل محتـوى
محـدد ،مـع االحتفـاظ باملحتـوى املتميـز
للوصـول إليـه مقابـل الدفع.
اإلعالنات
تعد اإلعالنـات منـوذج التمويـل التقليدي
للمؤسسـات اإلعالميـة ،لكن اإليـرادات من
هـذا النموذج تنخفض ،بحسـب الدراسـة.
وتواجـه وسـائل اإلعلام املسـتقلة يف
الـدول الناميـة ثالثـة تحديـات تشـغيلية
عند اسـتخدامها هـذا النموذج ،هـي إقناع
املعلنين بالدفع يف الوقت املحـدد ،وتقييد
اللغـة فرص بيـع املحتوى لوسـائل اإلعالم

الرئيسـة ،وتحديـات املـوارد البرشيـة عند
توظيـف وسـائل اإلعالم األشـخاص الذين
لديهـم خلفيـات يف الصحافـة أو حقـوق
اإلنسـان يف مقابـل األعمال التجارية.
نماذج تمويل هجينة
أوضحـت الدراسـة أن وسـائل اإلعلام
املعارضـة تكافـح لكسـب الدخـل مـن
املحتوى ،ومـن املرجح أن تكسـب إيرادات
مـن األعمال التجاريـة الجانبيـة التـي
تكمـل األنشـطة اإلعالميـة.
وميكـن تحقيـق إيـرادات اإلعالنـات
املتقاطعـة والرشاكـة مـن رشكـة مظلـة
أو رشكـة شـقيقة للربـح ،كإمكانيـة دمج
منفـذ إعالمـي غير هـادف للربـح مـع
رشكـة استشـارية لالتصـاالت ،وإمكانيـة
تحويـل اإليـرادات مـن الكيـان التجـاري
إىل الكيـان اإلعالمـي غري الهـادف للربح
مـن خلال متويـل املنـح.
التمويل الجماعي
يعمـل التمويـل الجامعي من خلال إدارة
حملـة لجمـع التربعـات ،تجمـع مبالـغ

كبيرة مـن التربعـات الفرديـة الصغيرة
نسـب ًيا ،ولديهـا القـدرة على التغلّب عىل
فجـوات التمويـل.
وب ّينـت الدراسـة أن حملات التمويـل
الجامعـي لوسـائل اإلعلام التـي تركّـز
على العـامل النامـي ميكـن أن تنجـح
معي
عندمـا ترتبـط مبشروع أو نشـاط ّ
وتسـتخدم مواقـع متويـل دوليـة.
التبرعات
حققـت بعـض املؤسسـات اإلعالميـة
املسـتقلة العاملـة يف البلـدان الناميـة
حـا محـدودًا يف جمـع األمـوال مـن
نجا ً
تربعـات األفـراد.
وتُعـد الالمبـاالة والفقـر مشـكلتني
رئيسـتني يف عـدم اسـتخدام التربعـات
كشـكل ثابـت مـن الدخـل ،حتـى طلبات
التربعـات الصغيرة ليسـت فعالـة ،إذ إن
الجمهـور املسـتهدف أكثر اسـتعدادًا
بـدل
للتبرع باملـال للمنظمات اإلنسـانية ً
مـن املؤسسـات اإلعالميـة ،باإلضافـة
إىل التحديـات اللوجسـتية التـي تتعلـق
بالخدمـات املرصفيـة عنـد جمـع األموال.
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اقتصاد
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قرارات "المركزي"
ّ
تطوع اقتصاد سوريا لمصلحة النظام
عنب بلدي  -جنى العيسى
يصـدر مصرف سـوريا املركـزي ،منـذ
مطلـع أيلـول الحـايل ،العديـد مـن
القـرارات التـي تخـدم مصالـح النظـام
االقتصاديـة ،بتجميـد األمـوال يف خزائنه
وتعويـض احتياطـي الـدوالر.
ويف  31مـن آب املايض ،فـرض املرصف
رشوطًـا جديـدة على عمليـات متويـل
املسـتوردات التـي يُقدمهـا ،كما أصـدر
قـرا ًرا يقضي بتعهـد إعـادة قطـع
التصديـر بنسـبة .50%
ويف أحـدث تعميامتـه ،قـرر املصرف
اقتصـار إمكانيـة تنفيذ عمليات السـحب
النقـدي لغير صاحـب العالقـة على
تقديـم "وكالـة مرصفيـة خاصـة" تنظَّم
صرا.
بحضـور الطرفين يف املصرف ح ً
تلحـق هـذه القـرارات تربيـرات مـن
"املركـزي" ،منهـا ضبـط سـعر رصف
اللرية السـورية أمـام الـدوالر األمرييك،
أو ضبـط القـرارات املتعلقـة باالسـترياد
والتصديـر.
تحـاول عنب بلـدي يف هـذا التقرير ذكر
األهـداف املحتملـة التـي يريـد املصرف
تحقيقهـا مـن فـرض العمـل بتلـك
القـرارات ،وآثارهـا على املعنيين بهـا.
تجميد األموال في خزائنه
طالـب مصرف سـوريا املركـزي بعـدم
قبـول تنفيـذ عمليـات السـحب النقـدي
لغير صاحـب العالقـة ،مـن الحسـابات
املفتوحـة لـدى املصـارف مبوجـب
الـوكاالت العامـة أو الخاصـة املنظمـة
لـدى الكاتـب العـدل ،بغـض النظـر عن
صيغتهـا وصالحيـات الوكيـل فيهـا.
وبحسـب التعميـم الصادر عـن املرصف،
تقتصر إمكانية تنفيـذ السـحوبات التي
تتـم مـن غير صاحـب الحسـاب ،على
تقديـم “وكالـة مرصفية خاصة” حسـب
النمـوذج املعتمـد لـدى كل مصرف،
بحسـب مـا نقلته وكالـة األنباء السـورية
الرسـمية (سـانا) ،يف  2مـن أيلـول
الحـايل.
وتُنظـم الوكالـة املرصفيـة ضمن املرصف
الـذي يودع بـه صاحب الحسـاب أمواله،
مـن قبـل موظفـي املصرف وبحضـور
الوكيـل واملوكل.
وبـرر املصرف قـراره بأنه يأيت بسـبب
اإلشـكاالت القانونيـة الحاصلـة مـن
اسـتخدام الـوكاالت املنظمة لـدى الكاتب
العـدل يف األعمال املرصفيـة ،وال سـيام
تلـك املتعلقـة بالتزويـر أو باسـتخدام
الـوكاالت العامـة.
كما اعتبر أن عمليـات السـحب النقدي
مـن الحسـابات املرصفيـة مخاطرهـا
مرتفعـة ،إذ "ميكـن اسـتغالل األمـوال
املسـحوبة بتمويـل العمليـات املشـبوهة
يف ظـل صعوبـة رقابتهـا مـن قبـل
الجهـات ذات الصلـة ،وال سـيام عمليـات
غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب".
بينما يـرى الدكتـور يف العلـوم املاليـة
واملرصفيـة فـراس شـعبو ،أن هـدف
املصرف مـن فـرض إجـراء الوكالـة
املرصفيـة يتمثـل بتجميد أموال حسـابات
محـددة ،وتجفيـف السـيولة يف خزائـن
املصـارف ،ممـن ال ميكـن لهـم تنفيذهـا
بالشروط الجديـدة لهـا ،كاملوجوديـن
خـارج سـوريا أو حسـابات الغائبين
واملفقوديـن.
وأوضـح شـعبو ،يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،أن هـذا اإلجـراء يؤدي بشـكل أو
بآخـر إىل ضبـط أسـعار رصف الليرة
السـورية.
وتجفيـف السـيولة ،هو إجـراء اقتصادي
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تحـ ّد فيـه سـلطات الدولـة مـن كميـة
السـيولة املعروضـة يف السـوق ،عبر
إجـراءات منهـا تحجيـم التوسـع يف
اإلقـراض ،وحصر السـيولة املاليـة
يف املصـارف ،ورفـع البنـوك املركزيـة
االحتياطـي اإللزامـي للبنـوك العاملة يف
الدولـة.
وتهـدف هذه اإلجراءات إىل ضبط أسـعار
الصرف ،ومحاربـة التضخـم الناجم عن
زيـادة كتلة املعـروض النقدي.
تتطلب الوجود في سوريا
كما لفـت شـعبو إىل أن مرصف سـوريا
املركـزي صار يسـتخدم أسـاليب وأدوات
نقديـة "غير تقليديـة" ،للحـد مـن
السـيولة ،بهـدف ضبط أسـعار الرصف،
األمـر الـذي ينعكـس مبـارشة وبشـكل
سـلبي على املواطنين.
إذ كان العديد من األشـخاص يسـتفيدون
مـن تحريـك حسـابات أصحـاب األموال
هذه عرب اسـتخدامهم الوكاالت السـابقة،
يف حين يتطلـب إجراء الوكالـة املرصفية
الجديـدة وجـود صاحـب الحسـاب يف
سوريا.
وسـيضطر العديد مـن أصحـاب األموال
املقيمين يف الخـارج إىل تكلّـف عنـاء
السـفر ،إذا مل يكـن لديهـم أي أسـباب
سياسـية أو أمنيـة متنعهـم مـن الدخول
أصلا ،لضمان عـدم تجميد
ً
إىل سـوريا
أموالهـم ،بينام سـتُجمد حسـابات العديد
مـن الغائبين بالتأكيـد ،وفقًـا لشـعبو.
"تعويض الدوالر وتراكمه"
يف  31مـن آب املـايض ،أصـدر مصرف
سـوريا املركـزي قـرا ًرا يقضي بتعهـد
إعـادة قطـع التصديـر بنسـبة ،50%
الـذي ألـزم امل ُصـدّر بتوقيـع تعهـد لدى
أحـد املصـارف املحليـة ببيعـه  50%من
قيمـة البضاعـة املصـدّرة للخـارج إىل
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املصرف املنظـم للتعهـد ،وفـق نشرة
املصـارف والرصافة يف تاريخ التسـديد،
مضافًـا إليهـا “علاوة تحفيزيـة” تحدد
بشـكل يومي مـن قبل املصرف املركزي.
وأوضـح القـرار أنـه بالنسـبة لنسـبة
الــ 50%املتبقيـة ،فسـيكون الخيـار
لل ُمصـدّر ،إمـا االحتفاظ بهـا ،وإما متويل
مسـتورداته ،وإمـا بيعهـا عبر القنـوات
أصـول.
ً
املرصفيـة
الباحـث االقتصـادي خالـد تـركاوي
أوضـح ،يف حديـث إىل عنـب بلـدي ،أن
"املركـزي" عبر فرضـه لهـذا القـرار،
يحـاول تعويـض نفـاد القطـع األجنبـي
ويلجأ إىل تراكمه يف خزائنه ،باالسـتعانة
بالتجـار.
ويعتقـد تـركاوي أن تكـون للقـرار آثـار
سـلبية عديـدة على املصدّريـن ،الذيـن
قـد يحاولـون االلتفـاف على املصرف
للتهـرب مـن تلـك اآلثـار.
وقـد يلجـأ بعـض املصدّريـن إمـا إىل
التالعـب يف قيمـة البضاعـة املصـدّرة أو
كيفيـة تسـلّم مثنهـا ،وإمـا سـيتوقفون
عـن التصديـر كُل ًيـا نظـ ًرا إىل حجـم
الخسـارة التـي سـيتعرضون لهـا نتيجة
إعـادة القطـع بسـعر دوالر منخفـض،
بحسـب الباحـث خالـد تـركاوي.
كما مـن املمكـن أن يقـوم بعـض
املصدّريـن كخيـار أخري برفع سـعر تلك
البضائـع للحـد مـن حجـم خسـارتهم،
األمـر الـذي سـينعكس عىل اسـتهالكها
وتنافسـيتها ،وفقًـا ملـا يـرى تـركاوي.
ويف  6مـن أيلـول الحـايل ،نقـل نائـب
رئيـس لجنـة التصدير يف "اتحـاد غرف
التجـارة" ،فايـز قسـومة ،يف حديث إىل
صحيفـة "الوطـن" املحليـة ،نيـة بعض
املصدّريـن توقفهـم عـن التصديـر بعـد
صـدور هـذا القـرار ،معتربيـن أن تعهد
إعـادة قطـع التصدير "له صيت سـيئ".
وبحسـب وصـف املصدّرين ،فقـد ع ّرض
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القرار سـابقًا بعـض املصدّريـن للحبس
أو دفـع غرامات أو حتـى جعلهم يعملون
بالحـد األدىن مـن األرباح.
مـن جانبـه ،أوضح عضـو لجنـة "تجار
ومصـدّري الخضـار والفواكه" بدمشـق
محمـد العقـاد ،أن لقرار املصرف العديد
"حتما"
مـن السـلبيات التـي سـتؤدي
ً
إىل تخفيـض كميـات التصديـر ،نتيجـة
التعقيـدات املرصفيـة الحاليـة والروتني،
را إىل أن "املصدّريـن متوقفـون عن
مشي ً
التصديـر منـذ صدور القـرار".
"محسوبيات لدعم بعض التجار"
فرض مصرف سـوريا املركـزي رشوطًا
جديـدة عىل عمليـات متويل املسـتوردات
التـي يُقدمهـا ،سـ ُيعمل بها حتى شـباط
.2022
واشترط قـرار املصرف ،الصـادر يف
 31مـن آب املـايض ،متويـل مسـتوردات
القطاعين الخاص واملشترك عـن طريق
حسـاب املسـتورد املفتـوح بالقطـع
األجنبـي يف أحـد املصـارف العاملـة
يف سـوريا ،أو مـن حسـابات املسـتورد
املرصفيـة املوجـودة يف الخـارج ،أو عرب
املصارف السـورية املرخص لهـا التعامل
بالقطـع األجنبـي ،أو إحـدى رشكات
الرصافـة.
وأوضـح القـرار أن متويـل املسـتوردات
عـن طريـق املصـارف سـيقترص على
املـواد التـي يسـمح مصرف سـوريا
املركـزي بتمويـل اسـتريادها.
وطالـب القـرار األمانـات الجمركية بعدم
تخليـص البضائـع املسـتوردة إال بعـد
تقديـم املسـتورد الثبوتيـات الالزمة ،كام
شـدد على أن ترسـل األمانـات الجمركية
صـورة طبـق األصل عـن جميـع الوثائق
مـع نسـخة إجـازة االسـترياد ،إىل فـرع
أصول.
ً
املصرف املركـزي املعنـي
الباحـث االقتصـادي خالـد تـركاوي،

مبيع  4060شراء 4124
البنزين
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الغاز

ليرة تركية

يعتقـد أن هـدف املصرف الظاهـري
مـن فـرض هـذا القـرار ،محاولـة
ضبـط املسـائل التـي تتعلق باالسـترياد
والتصديـر.
بينما تتجـه املامرسـة على أرض الواقع
نحـو التضييـق على بعـض التجـار
ملصلحـة تجـار آخريـن رمبـا يكونـون
مقربين مـن النظـام ،وفقًـا لتركاوي.
وأوضـح تـركاوي أن النظـام سيتسـاهل
مـع بعض التجـار ويق ّيد بعضهـم اآلخر،
مـا سـيصب يف النهاية مبصلحـة التجار
املحسـوبني على النظام ،عىل حـد قوله.
عضـو غرفـة تجـارة دمشـق محمـد
الحلاق ،اعتبر أن هذا القرار سيتسـبب
بخـروج العديـد مـن الصناعيين
والتجـار مـن نشـاطهم االقتصـادي،
بسـبب عـدم قدرتهـم على تحقيـق
املعايير التـي حددهـا القـرار لتمويـل
مسـتورد ا تهم .
وأضـاف الحلاق ،يف حديـث إىل
صحيفـة "الوطـن" املحليـة ،يف  1مـن
أيلـول الحـايل ،أن القـرار سيسـهم
يف رفـع أسـعار املسـتوردات ،عبر
تعزيـزه حالـة “التفـرد يف السـوق”،
يف حالـة اسـتفادة بعـض املسـتوردين
مـن رشوطـه وقدرتهـم على تحقيـق
محدداتـه ،مـا سـيؤدي إىل احتـكار
بعضهـم لتلـك املسـتوردات.
ويـرى الدكتـور يف العلـوم املاليـة
واملرصفيـة فـراس شـعبو ،أن زيـادة
التضييـق على التجار وأصحـاب األموال
سـتضاعف رغبـة الكثرييـن منهـم
بالهجـرة خـارج سـوريا.
وأوضـح شـعبو أن قـرارات النظـام
األخيرة تزيد وطـأة الحالـة االقتصادية
السـيئة على املواطنين ،وتعزز مشـكلة
عـدم الثقـة بين املواطنين منهـم
أصحاب األمـوال وبني الليرة واالقتصاد
"املتهالـك" ككل.
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الالجئ السوري وموظفو الدولة في تركيا ..آثار الخوف القديم
الداخليـة يف تركيـا ،مـا قـد يجعـل
املوظـف متعاطفًـا أو ممتعضً ـا مـع
مراجعـه الالجـئ.
وأوضـح السـعد أن هـذه الحالـة كفيلـة
بخلـق نـوع مـن ردود الفعـل واالنكفـاء
لـدى الالجئين ،مـا يجعلهـم يقفون عىل
مسـافة مـن املحيط التريك ،األمـر الذي
يشـكّل إحدى مقدمـات كوابـح االندماج،
خاصـة إذا ترافـق مـع خطـاب الكراهيـة
والعنرصيـة الـذي تصاعـد مؤخـ ًرا
بطريقـة ملحوظـة.
وأمام شـعور السـوريني يف تركيـا بعدم
االسـتقرار يف ظـل خطابـات سياسـية
تضـع ترحيلهـم على رأس أجندتهـا،
قـال الرئيـس التريك ،رجـب طيـب
أردوغـان ،خلال خطـاب ألقـاه ،يف 19
مـن آب املـايض ،قبـل ترؤّسـه اجتام ًعـا
للحكومـة الرتكيـة ،إن السـوريني الذيـن
تعلموا اللغـة الرتكية واندمجـوا باملجتمع
الرتيك ،وأسسـوا أعاملهم سيسـتطيعون
البقـاء يف تركيـا ،أمـا مـن مل ينجـح يف
ذلـك فسـيعود إىل منطقتـه يف سـوريا
بالتزامـن مـع عـودة الظـروف الطبيعية
للحيـاة هنـاك ،بحسـب تعبيره.
ودعا الباحـث االجتامعي لضرورة النظر
إىل دور املؤسسـات والهيئـات السـورية
املختلفـة يف تركيـا ،والتـي مل تفعـل مـا
يُذكـر يف هذا الشـأن ،برأيه ،ومل تسـتطع
تقديـم خطـة باتجـاه أحـزاب املعارضـة
الرتكيـة ،ووضـع برامـج مشتركة مـن
شـأنها تجاوز هـذا الخطـاب أو التخفيف
منه .

ضباط الشرطة يوقفون المركبات لفحص الوثائق خالل "إغالق كامل" بسبب جائحة "كورونا" في مدينة اسطنبول بتركيا  30 -نيسان ( 2021رويترز)

عنب بلدي  -حسام المحمود
“عندما أرى عنـارص الرشطة يف الطريق،
أول مـا يخطـر ببـايل أنني أحمـل وثيقة
الحاميـة املؤقتـة يف حقيبتـي ،ويف حال
يل أنظـر إىل نفسي
اسـتمروا بالنظـر إ ّ
أنـا أيضً ـا ،ألتحقـق مـن أننـي (نظامية)
ثـم أتابـع السير يف طريقـي بشـكل
طبيعي ” .
تعبر مخربيـة األسـنان
الكلمات
بهـذه
ّ
خنسـاء املنلا ( 24عا ًمـا) ،يف حديث إىل
عنـب بلـدي ،عـن مخاوفهـا مـن التعامل
مـع موظفـي الدولـة املدنيين واألمنيني
يف بلـد لجوئهـا ،تركيا.
تعـزو الشـابة خوفهـا مـن الرشطـة إىل
تذكّرهـا قـوات األمن السـوري ،إذ يشـكّل
عنـارص األمـن يف سـوريا مصـدر قلـق
ورعـب ،ويبـدو عليهـم اللـؤم والقسـوة،
بحسـب تعبريهـا.
وقفـت األجهـزة األمنيـة والعسـكرية
خلال الثـورة السـورية ،التـي اندلعـت
يف آذار مـن عـام  ،2011إىل جانـب
النظـام السـوري ،مشـكّلة أداة لقمـع
الشـارع املطالب برحيل النظام ،ووسـيلة
لتغذية السـجون بنحـو  131ألف معتقل
لـدى النظـام ،وفـق توثيقـات “الشـبكة
السـورية لحقـوق اإلنسـان” بحسـب
تقريرهـا الصادر يف  30مـن آب املايض.
قالـت خنسـاء“ ،حني أذهب إىل مؤسسـة
حكوميـة أيضً ا أمتنـى االنتهـاء من عميل
برسعـة ألغـادر املـكان ،وأخشى إذا
اضطررت للمراجعة لسـبب مـا من نقص
خصوصـا إذا
غير مقصـود يف أوراقـي،
ً
عجول أو غاض ًبا ،ما يسـبب
ً
كان املوظـف
توتـر املراجع”.
ويشـكّل عدم تعلم اللغة الرتكية بالنسـبة
للشـابة مصـد ًرا معززًا لهـذه املخاوف ،إذ
تخشى أن يسـألها املوظـف أي سـؤال ال
تـدرك معنـاه فتقـدم إجابـة خاطئـة قد
تعرقـل معاملتها ،أو تتسـبب مبشـكلة.
ومـع تصاعـد األعمال العسـكرية
يف سـوريا ،لجـأ إىل تركيـا ماليين
السـوريني ،مـا زال يقيـم ثالثـة ماليين
شـخصا منهم يف تركيا،
و 658ألفًـا و16
ً
بحسـب إحصائيات املديريـة العامة إلدارة

الهجـرة حتـى  17مـن أيلول الحـايل ،مل
يتعلـم جميعهـم اللغـة الرتكيـة.
امتالك اللغة ال يلغي المزاجية
تـرى والء رحيبـاين ( 26عا ًمـا) ،وهـي
مرتجمـة يف قنـاة “ ”Atvالرتكيـة ،أن
را يف تسـهيل االحتـكاك
للغـة دو ًرا كبي ً
املعاملات
وتسـيري
باملوظفين،
الشـخصية ،لكـن األمـر ال يتوقـف على
اللغة ،مشيرة إىل مزاجيـة املوظفني التي
قـد تعرقـل تسـيري املعاملة حتـى لو كان
الشـخص يتقـن الرتكيـة.
وقالـت الشـابة“ ،أحيانًـا أشـعر بالخوف
مـن مراجعة دوائـر الدولـة رغم حصويل
عىل الجنسـية الرتكيـة وتحـديث الرتكية
بطالقة ،بسـبب مزاجيـة املوظفني ،لكنني
ال أذكـر أننـي فشـلت يف التعامـل مـع
املوقـف يف أي مـرة”.
وحـول مـدى تصاعـد أو ثبـات هـذه
الهواجـس واملخـاوف مـن موظفـي
الجهـات الرسـمية ،أكـدت والء خلال
حديثهـا إىل عنـب بلـدي ،أن خوفهـا
تفاقـم بعد األحـداث األخرية التي عاشـها
الالجئـون السـوريون يف العاصمـة
الرتكيـة أنقـرة.
ويف  11مـن آب املـايض ،شـهدت منطقة
ألتنـداغ يف أنقرة أعامل شـغب واعتداءات
طالـت الجئين سـوريني ،على خلفيـة
شـجار بين مجموعتي أتراك وسـوريني،
أدى إىل مقتل شـاب تـريك وإصابة آخر.
وهجمـت حينهـا مجموعـات مـن األتراك
على منـازل السـوريني يف املنطقـة،
واسـتخدم املهاجمون العصي والحجارة
إلحـداث أرضار بهـا إىل جانـب أماكـن
عملهـم وسـياراتهم ،بحسـب مـا نقلتـه
صحيفـة “ينـي شـفق” الرتكيـة ،حينها.
كما تـداول ناشـطون ورواد يف مواقـع
التواصـل االجتامعـي مقاطـع مصـ ّورة
تظهـر الهجـوم على منـازل السـوريني
واالعتـداءات بحقهـم ،وعـدم تدخّـل
عنـارص الرشطـة لوقفهـا.
وال تشـعر والء بـأي مشـاعر خـوف عند
رؤيـة عنـارص الرشطـة الرتكيـة يف
الطرقـات ،مفسرة ذلك بأنهـا مل تتعرض
ألي موقـف معهـم.

وتؤكـد الشـابة أن انطباعها عـن الرشطة
واألمـن يف بلـد لجوئها ال يتأثـر بنظرتها
إىل عنـارص األمـن وقـوات النظـام
السـوري ،باعتبار أن الرشطـة واملوظفني
يف سـوريا ليس لهـم مثيـل يف التعامل،
سـواء بتقـايض الـرىش أو سـوء معاملة
الشـعب ،بحسـب رأيها.
تضيـف والء“ ،الوضع سـابقًا كان أفضل
( )...تزايـد موجـة العنرصيـة تخيفنـي
أحيانًـا ،وإيقـاف اسـتصدار وثيقـة
الحاميـة الرتكيـة للسـوريني أشـعرين
بالخـوف أيضً ـا”.
وكانـت اإلدارة العامـة للهجـرة يف تركيا،
أوقفـت منـح وثيقـة الحاميـة املؤقتـة
للسـوريني على أراضيهـا اعتبـا ًرا مـن
مطلـع أيلـول الحـايل ،بعـد نحـو شـهر
على أحـداث أنقـرة التـي تعـرض لهـا
السـوريون.
وتشـهد تركيـا تصاعـدًا يف الخطـاب
العنصري ضـد الالجئني السـوريني من
قبـل أكبر األحـزاب الرتكيـة املعارضـة
حـزب “الشـعب الجمهوري” ،وناشـطني
أتراك على مواقـع التواصـل االجتامعي.
وكان زعيـم حـزب “الشـعب الجمهوري”
الرتيك املعـارض ،كامل كليشـدار أوغلو،
تعهـد ،يف متـوز املـايض ،بالعمـل على
ترحيـل جميـع الالجئين السـوريني من
تركيـا يف مـدة زمنيـة أقصاهـا سـنتان
حـال وصـل حزبـه إىل الحكم.
ورد عليـه الرئيس الرتيك ،حينهـا ،مؤكدًا
قائل،
مواقفـه السـابقة بعـدم ترحيلهـمً ،
“لـن نلقي بعبـاد اللـه الذين لجـؤوا إلينا
يف أحضـان القتلة”.
ضبابية تطبيق القانون تعزز المخاوف
لفـت املحامـي السـوري غـزوان قرنفـل،
يف حديـث إىل عنـب بلـدي ،إىل ضبابية
آليـة تطبيـق القانـون التريك ،كـون
تفسر األمـور بطريقـة مختلفة
الرشطـة
ّ
عـن تلـك التـي تتبعهـا إدارة الهجـرة،
يف ظـل غيـاب تفسير واحـد للقانـون،
مـا يضـع السـوري أمـام حالـة ضيـاع
لجهلـه بحقوقـه ،إذ ال يوجد فهـم واضح
للقانـون ،وبذلـك يكـون تأويـل النـص
مزاج ًيـا حسـب نفسـية املوظـف.

وحـول كفايـة املعرفـة بالقانـون لقتـل
حالـة القلـق والخـوف التـي يواجههـا
الالجئ السـوري ،يؤكد قرنفـل أن املعرفة
بالقانـون ال تكفـي للشـعور بالطأمنينـة
باعتبـار أن الشـخص ميتثـل للقانـون،
فتفسير املوظـف للقانـون يشـكّل
مرجعيـة رمبـا مغايـرة لروحيـة النـص
القانـوين.
ويـرى املحامـي ،الـذي يقيـم يف تركيـا،
أن اإلدارة التنفيذيـة سـواء كانـت الهجرة
أو الرشطـة لديهـا صالحيـات ال يفرتض
أن متلكهـا ،فالرشطـة قـادرة على رفـع
كتاب للهجـرة لرتحيل شـخص دون قرار
قضـايئ مربم ،أي دون أن ميلك الشـخص
القـدرة عىل الطعـن بالقرار قبـل تنفيذه.
وحـول الحلـول املقرتحـة للتخفيـف من
هواجـس السـوريني املدنيـة واألمنيـة،
يلفت غـزوان قرنفـل إىل رضورة التوعية
القانونيـة عبر اإلعالم املريئ واملسـموع،
مـع رضورة إقامـة نـدوات تعقدهـا
املؤسسـات الحقوقية واإلعالميـة للتوعية
القانونيـة.
غياب المؤسساتية ُيحدث اإلرباك
الباحـث االجتامعـي السـوري حسـام
السـعد ،يـرى أن هنـاك الكثير مـن
اإلربـاك يف متثـل النظـام املؤسسـايت
بالنسـبة للسـوريني يف تركيـا ،أو يف
أي بلـد يكـون للمؤسسـات فيـه دورهـا
التنظيمـي الفعـال ،ويرجـع ذلـك لكـون
السـوريني خارجين مـن ثقافـة حياتيـة
ال تتسـم باملؤسسـاتية يف منـط عالقتهم
مع مؤسسـات ودوائـر الدولة ،ما يسـبب
حالـة مـن اإلربـاك اختربهـا السـوريون
مـع بدايـة لجوئهـم إىل تركيـا.
وقـال السـعد ،يف حديـث إىل عنب بلدي،
أن املشـكلة ظهـرت بشـكل متالحـق مـع
كثافـة الوجـود السـوري ،وتجلـت يف
مزاجيـة التعامـل مـع الوثائـق الرسـمية
لهـم يف دوائـر ومؤسسـات الدولـة
الرتكيـة.
وقـد تذهـب معاملـة رسـمية يقدمهـا
الالجـئ السـوري إلحـدى دوائـر الدولة
ضحيـة حالـة مزاجيـة غير جيـدة
للموظـف ،أو التجاذبـات السياسـية

ما رأي علم النفس؟
الدكتـور يف علـم النفـس الرتبـوي عامر
الغضبـان ،يـرى أن الخـوف مـن موظف
الدولـة املـدين أو األمنـي جزء مـن ثقافة
بعض املجتمعـات ،وهي ظاهـرة واضحة
يف املجتمع السـوري.
والنمـوذج األول للخوف مـن عنرص األمن
يتجلى يف الحالـة املرضيـة ،فلدى بعض
الحـاالت التـي تعـاين مـن اضطـراب
نفيس أفـكار ومشـاعر مرتبطـة بعنرص
األمن والتصـورات عنه ،وهنـاك معتقلون
سـابقون يعانـون أعـراض اضطـراب ما
بعـد الصدمـة ،من توتـر وتعـرق مبجرد
رؤيـة عنصر األمن.
وتوجـد حـاالت تكون انفعاالت الشـخص
خاللهـا قرسية ،لكـن إذا ارتبط الشـعور
بأعـراض الصدمـة أو بتصرف قسري
فالشـخص بحاجـة إىل العلاج النفيس،
وهـذه املشـكالت يعانيهـا بعـض
السـوريني بسـبب ما عاشـوه يف بالدهم
مـن قمع.
بينما توجـد مظاهـر أخـرى ال ترتبـط
باملـرض لكنهـا جزء مـن ثقافـة املجتمع
السـوري أيضً ـا ،بسـبب حكـم البلاد
بشـمولية ودكتاتوريـة ،تجعـل آخـر مـا
يفكـر بـه املواطن هـو القانون ،فيسـعى
للطـرق امللتويـة ،كتقديم الرشـوة ،ليغيب
بذلـك مفهـوم الحـق ،ويبحـث اإلنسـان
عـن مصالحـه فقط.
ويلفـت الدكتـور عامـر إىل اختالف نظرة
التريك والسـوري للقانـون ،إىل جانـب
اختلاف توقعـات كل منهما عـن دور
اآلخـر ،يف إشـارة إىل احتامليـة عـدم
فهـم املوظـف التريك ملـا عانـاه الالجئ
السـوري مـع املوظفني وممثلي الجهات
الرسـمية يف سـوريا.
وعنـد ارتفـاع الصـوت العنرصي يشـعر
الالجـئ بالتهديد واحتامليـة حدوث ما مل
يحـدث سـابقًا ،وهـذه األفـكار تؤثر عىل
الطرفين ،فـكل منهما يتوقع مـن اآلخر
رد فعـل غير طبيعي.
باإلضافـة إىل تصـور مسـبق لـكل
منهما عـن اآلخـر ،ما قـد يحـدث حاالت
انسـحاب أو عدم تفاهـم أو حتى تصادم،
مـع التأكيـد على أن الخـوف مـن رجـل
ميثـل السـلطة موجـود يف مجتمعـات
مختلفـة ،لكـن بعوامـل وآليـة مختلفـة
ترتبـط بعوامـل اختلاف بين الحالتني.
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"قنبلة موقوتة" في التركيبة السكانية

ّ
"أمتعة الهجرة" تحرك العرض بسوق العقارات في سوريا
عنب بلدي -صالح ملص
بعـد أن تراكمـت ذكرياتـه فيـه ،يحـاول
يوسـف ( 48عا ًمـا) بيـع منزلـه يف حي
سـيف الدولـة داخـل حلـب ،بعـد 24
عا ًمـا على رشائـه ،ففـي كل يـوم تزيـد
الدوافـع التـي تعـزز لديـه فكـرة الهجرة
إىل الخـارج ،مـا جعلـه يقبـل التخيل عن
ملكيـة منزلـه مقابل مغادرة سـوريا دون
العـودة إليها.
"سـبب عـرض بيتـي للبيـع هـو حاجتي
إىل مثنـه ،كل مـا أفكـر فيـه حال ًيـا هـو
الوصـول إىل أربيـل ومعـي عائلتـي،
وسـتتاح يل الفرصـة لتحقيق ذلـك بهذه
الطريقـة" ،وفق مـا يأمله يوسـف خالل
حديـث إىل عنـب بلـدي.
يج ّهـز يوسـف يف هـذه األيـام األمتعـة
ملغـادرة سـوريا مـن مطـار "حلـب
الـدويل" باتجـاه مطار "أربيـل الدويل"
محـاول بعدهـا الوصول
ً
شمايل العراق،
إىل وجهتـه األخرية فرنسـا ،حيـث يوجد
مـن سيسـتقبله فيهـا مـن أقاربـه الذين
سـبقوه إىل هنـاك عـام .2014
الوضـع املعيشي ،وغيـاب الشـعور
باألمان بسـبب تضييـق األجهـزة األمنية،
وانتشـار الفسـاد ،يحبط أي أمل بتحسـن
الوضـع العـام يف سـوريا على اختالف
مناطـق نفـوذ القـوى املتنازعـة.
تتحـول جميـع تلك املشـكالت مـع مرور
الوقـت إىل دوافـع قويـة لـدى سـوريني
بـأن يـروا يف الهجـرة وعدًا بعيـش حياة
أكثر كرامـة مـن البقـاء يف الداخل.
ويف ظـل هـذه الدوافـع ،تشـهد الهجـرة
ازديـادًا يف معدالتهـا مبختلـف املناطـق
السـورية ،تحمـل هـذه الزيـادة تأثريات
على سـوق العقـاراتُ ،يكـن اعتبارهـا
قضيـة اقتصاديـة قـد تفـرز تعقيداتهـا
عىل حيـاة النـاس ،دون غـض النظر عن
تأثرياتهـا االجتامعيـة يف املسـتقبل.
الهجرة كنجاة من المجهول
تابع يوسـف (الـذي تحفظت عنـب بلدي
عىل ذكـر اسـمه الكامـل ألسـباب أمنية)
حديثـه" ،اشتريت البيـت عـام 1997
مببلـغ خمسـة ماليين ونصـف مليـون
ليرة (حـوايل  100ألـف دوالر آنـذاك)،
ي مبلغ
ويف األشـهر املاضيـةُ ،عـرض عل َّ
 275مليـون ليرة (حـوايل  85ألـف
دوالر) مقابـل بيـع البيـت ،لكنني رفضت
العتقـادي أن األوضـاع ستتحسـن بعـد
االنتخابـات الرئاسـية (التـي جـرت يف
أيـار املايض) ،لكن األمور سـاءت بشـكل
مسـتمر حتى صـارت املعيشـة ال تُطاق".
يف متـوز املـايض ،عـرض يوسـف بيته
للبيـع عـن طريـق املكاتـب العقاريـة،
حينهـا مل يُدفـع لـه سـوى  180مليـون
ليرة (حـوايل  55ألـف دوالر) بحجة أن
"سـوق العقـارات راكـدة والـكل يرغـب
بالبيـع والسـفر" ،وفـق يوسـف.
يشـعر يوسـف بالنـدم ألنـه رفـض بيع
منزلـه يف وقت سـابق ،ففي هـذه الفرتة
"هنـاك تحكّم مـن قبل املشترين ،وكذلك
مـن أصحـاب املكاتـب العقاريـة الذيـن
يحاولـون أن يحصلـوا على نسـبة مـن
عمليـة البيـع والشراء ،وحال ًيـا السـعر
املدفـوع هـو  195مليـون ليرة (حوايل
 60ألـف دوالر) ،وهـو قليـل مقارنـة
بالسـعر الـذي ُعـرض قبـل االنتخابات".
ينتظـر يوسـف نهايـة أيلـول الحـايل،
ليتسـلّم مثـن بيتـه ويغـادر حلـب مـع
زوجتـه وأوالده الثالثـة ،دون أي تخطيط
للعـودة ،فــ"ال أريـد لعائتلي أن تعيش
أوضا ًعـا معيشـية يصعـب البقـاء فيهـا،
وحتـى لـو اسـتقر الوضـع املعيشي يف
املسـتقبل ،الهجرة بالنسـبة ألوالدي نجاة
مـن مسـتقبل غير واضـح يف بلدهـم".
أجـرت عنـب بلدي اسـتطال ًعا للـرأي عرب
منصاتهـا يف مواقع التواصـل االجتامعي
عن وجـود خطة لـدى الراغبين بالهجرة
إىل الخـارج من السـوريني بالعـودة إىل
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بلدهـم عبر الحفـاظ على ممتلكاتهـم
العقارية.
شـارك يف االسـتطالع  1300مسـتخدم،
 705مـن املص ّوتين سـيبيعون عقاراتهم
يف سـوريا إن رغبـوا بالهجـرة خارجها،
بينما يعتقـد  595مـن املص ّوتين أن من
األفضـل عـدم بيـع العقـارات ،حتـى يف
حـال وجـود رغبـة لديهـم بالهجـرة إىل
الخارج.
تؤثر على اإلسكان
توجهات حكومية ّ
تشـكّل العقـارات سـواء كانـت زراعيـة
مهما يف
صرا
ً
أو سـكنية أو تجاريـة عن ً
اقتصـاد الدولـة ،تتجلى هـذه األهميـة
مـن خلال الرضيبـة العقاريـة يف حفظ
امللكيـة وتداولهـا مـن جهـة ،وإنعـاش
النمـو االقتصـادي عـن طريـق زيـادة
معـدالت بيـع ورشاء العقـارات مـن جهة
أخـرى.
وتتأثـر سـوق العقارات يف سـوريا بعدة
عوامـل ترتبط مبوضـوع الهجرة بشـكل
غير مبـارش من جهـة ،وإصـدار حكومة
النظـام السـوري تعديلات على قوانني
ماليـة ترتبـط بالعقارات مـن جهة أخرى.
ففـي آذار املـايض ،سـ ّنت الحكومـة
تعديلات على قانـون "رضيبـة البيوع
العقاريـة" ،الـذي رفـع الرضيبـة التـي
تحصـل عليهـا الدولـة على حركـة بيـع
العقـارات ،فشـهدت السـوق ركـودًا
ملحوظًـا تبعتـه زيـادة يف العقـارات
املعروضـة للبيـع.
وبعـد الركـود الـذي شـهدته سـوق
العقـارات بسـبب القانـون ،الـذي يعتمد
على اسـتيفاء الرضيبـة على العقـارات
املباعـة باالعتماد على قيمتهـا الرائجـة
بـدلً مـن القيمـة املعتمدة يف السـجالت
املاليـة ،عـادت السـوق إىل فعاليتهـا من
جديـد مـن حيـث العـرض فقـط.
إذ توجـد إشـكالية يف هـذا القانـون
بطريقـة تقييـم سـعر العقـار ،وفـق ما
يـراه الدكتـور السـوري يف االقتصـاد
والباحـث يف معهـد "الشرق األوسـط"
بواشـنطن كـرم شـعار يف حديـث إىل
عنـب بلـدي.
قبـل تعديـل القانـون" ،كان يتـم تقييـم
السـعر بنـاء على القيمـة الدفرتيـة
التاريخيـة املوجـودة يف سـجالت الدولة
واملوثقـة كنتيجـة آلخـر عمليـة بيـع،
أمـا يف التعديـل الحـايل ،فتقـوم لجنـة
حكوميـة بتقدير العقار بسـعره السـوقي
الحـايل ،وهـو مـا قـد يتجـاوز السـعر
التاريخـي بعشرات األضعـاف لعقـار
مثلا وذلـك نتيجة
ً
بُنـي يف الثامنينيـات

التضخـم" ،وفـق مـا أوضحـه شـعار.
بالتـايل ،فـإن التوجهـات الحكوميـة
أث ّـرت على سـوق اإلسـكان يف سـوريا
خلال الفرتة املاضيـة ،وفق شـعار ،فمن
خلال القانـون الجديد للبيـوع العقارية،
تسـعى الحكومـة إىل "منـع التحايل من
خلال عـدم السماح للبائـع واملشتري
بالترصيـح عـن سـعر أقـل مـن سـعر
البيـع الحقيقـي لتقليـل الرضيبـة ،وذلك
مـن خلال جعـل عمليـة تقييـم السـعر
مسـتقلة متا ًما عنهام (لجنـة حكومية)".
عرض مرتفع مقابل طلب منخفض
أولئـك الذيـن لجـؤوا إىل خـارج سـوريا
باملاليين يف األعـوام السـابقة ،والذيـن
يغـادرون حال ًيـا أو يخططـون للمغادرة،
هم "جزء من الطلب يف سـوق اإلسـكان،
وهـذا الجـزء أُلغـي بسـبب مغادرتهـم
البالد".
الفـارق بني العـرض والطلب يف سـوريا
را قبـل  ،2011أي أن الطلب
مل يكـن كبي ً
كان ينخفـض مقابـل انخفـاض العرض،
وفـق شـعار ،ولكـن مشـكلة سـوق
اإلسـكان حال ًيـا هـي ضعـف القـدرة
الرشائيـة عنـد األفـراد بسـبب ضعـف
النمـو االقتصـادي يف الدولـة.
واألمـر الـذي يؤث ّـر على قـدرة األفـراد
الرشائيـة هـو الدخـل املتـاح لهـم
ولعائالتهـم ،هـذا الدخل املتمثـل برواتب
املوظفين انخفـض بعـد .2011
وتتصـدر سـوريا قامئـة الـدول األكثر
فقـ ًرا يف العـامل ،بنسـبة بلغـت ،82.5%
بحسـب بيانـات موقـع "World By
 "Mapالعاملـي ،التـي حـددت إحصائيات
السـكان الواقعين تحـت خـط الفقر يف
كل دولـة مـن دول العـامل.
والتباعـد بين العرض والطلب يف سـوق
اإلسـكان يرجـع ،باإلضافـة إىل ضعـف
القـدرة الرشائيـة لـدى األفـراد ،إىل تردد
املسـتثمرين بإقامـة مشـاريع يف مجـال
اإلعامر.
تـردد املسـتثمرين يعـود لعـدة عوامـل،
بحسـب مـا أوضحـه شـعار ،أولهـا
"تذبـذب أسـعار املواد األوليـة املخصصة
للبنـاء" ،وبالتـايل فـإن املسـتثمر لـن
يسـتطيع أن يـدرس جـدوى مرشوعـه
وكمية الربح والخسـارة فيـه ،ولن يعرف
املبلـغ الذي سـيبيع مـن خاللـه الوحدات
السـكنية بعـد االنتهـاء مـن البنـاء ،وهذا
يص ّعـب عمليـة التخطيط لالسـتثامر يف
العقـارات.
العامـل الثـاين الذي يؤث ّر على انخفاض
الطلـب مرتبط مبواضيع متتـد عىل املدى

البعيـد ،وهـي عـدم وضـوح املسـتقبل
بالنسـبة للمسـتثمرين ،فاألماكـن التـي
قـد يتجه إليهـا املسـتثمر للبنـاء فيها ،قد
تتغير بعد فترة الجهة املسـيطرة عليها،
وبسـبب العمليـات العسـكرية ،قد يخرس
املسـتثمر مرشوعه ،وهـذا يؤث ّر يف الطلب
وعلى رغبـة وتفضيلات املشترين يف
املناطـق واألحياء حسـب طبيعـة ومواقع
املشاريع.
ويف  ،2019نشر معهـد "األمـم املتحدة
للبحـث والتدريـب" ،تقريـره الذي عرض
نسـبة الدمـار يف  16مدينـة ومنطقـة
سـورية ،هذه النسـبة الكبرية مـن الدمار
مـن شـأنها أن تجعـل املسـتثمرين يف
حالة تـردد لدخول سـوق اإلسـكان ،وفق
شعا ر .
ووفـق التقريـر ،تتصـدّر مدينـة حلـب
نسـبة الدمـار يف سـوريا بأكثر من 35
ألفًـا مـن األبنيـة واملنـازل املدمـرة ،تليها
الغوطـة الرشقية بــ 34ألفًـا ،ثم حمص،
والرقـة ،وحماة ،وبعدهـا ديـر الزور.
لذلـك ،زيادة العرض يف سـوق اإلسـكان
مـع انخفـاض الطلـب أدت إىل حـدوث
فجـوة بينهما ،األمـر الـذي أدى إىل
انخفاض مبسـتوى املشـاريع االستثامرية
املتعلقـة باإلعمار يف عـدة مناطـق
سـورية.
"قنبلة موقوتة"
يأخـذ بيـع العقـارات لدواعـي الهجـرة
مـن سـوريا أبعـادًا اجتامعيـة ،من خالل
بيـع بعـض السـوريني مـا ميلكونـه
مـن عقـارات لتأمين مثـن بطاقـة حجز
الطائـرة أو طريق التهريب عبر الحدود،
وتأمين معيشـتهم يف البلـدان التـي
يقصدونهـا ،دون وضـع آليـة للعـودة.
ُ
تـرك سـوريني بيوتهـم أو أراضيهـم يف
مناطقهـم األصلية بدافع الهجرة "يسـهم
بشـكل كبري يف التغيري السـكاين" ،وفق
ما قالـه منسـق مشروع األوراق البحثية
الخاصـة بحقـوق السـكن واألرايض
واملمتلـكات مبنظمـة "اليـوم التـايل"،
أحمـد طـه ،يف حديـث إىل عنـب بلـدي.
"البائـع هـو غال ًبا أحـد املهجريـن داخل ًيا
أو خارج ًيـا ،واملشتري النهايئ يف األغلب
ليـس مـن أهـايل املنطقـة ،بل ليـس من
أهـايل سـوريا ،ألن مـا يقـارب من 85%
مـن السـوريني هـم تحـت خـط الفقـر
فكيـف لهـم أن يشتروا؟ مـن يشتري
العقـارات يف سـوريا اليـوم هـم إمـا
طبقـة التجـار التي نشـأت وأثـرت خالل
الحـرب ،وإمـا امليليشـيات الطائفيـة التي
أتـت بدعـم ومتويـل إيـراين" ،وفـق مـا

قالـه طه.
حين تتغير الرتكيبـة السـكانية يف
منطقـة مع ّينـة ،كنتيجـة السـتمالك
عقاراتهـا مـن قبل أفـراد من خـارج هذه
املنطقـة ،قـد تتغير مـع مـرور الزمـن
عـادات وتقاليد تلـك املنطقـة ،األمر الذي
يدخـل يف فقـدان الذاكـرة الثقافيـة لها،
وفـق طـه ،فـ"التغيري السـكاين ملكان ما
هو عبـث بـاإلرث الثقـايف الالمـادي له،
وهو تغيير لهويـة املكان وإحلال هوية
أخـرى ال تنتمـي لـه".
هـذا العبـث أو التغيير ينـذر بحـدوث
أزمـة مقبلـة ،و"قنبلـة موقوتـة تطيـح
بالسـلم األهيل واملجتمعي" يف املسـتقبل،
وفـق تعبري طه ،سـتأخذ شـكل رصاعات
طائفيـة وإثنيـة يصعـب إنهاؤها.
وتعتبر العـادات واملامرسـات االجتامعية
والطقـوس واملناسـبات االحتفاليـة مـن
أهـم العنـارص املك ّونـة للبيئـة التاريخية
يف أي دولـة.
يف أحـد حواراتـه الصحفيـة ،أشـار
الكاتـب واملفكـر السـوري حسـان عباس
إىل تعـرض اإلرث الثقايف السـوري لعدة
انتهـاكات ،تبـدأ بـ"ظاهـرة اللصوصيـة
العامليـة التـي أصابـت كل املواقـع
التاريخيـة يف املنطقـة ،وهـي مل تشـمل
لصوصيـة عصابات تجار اآلثار فحسـب،
بـل شـملت أيضً ـا لصوصيـة سـلطات
وطنيـة أو مـن يحتمـون بظلهـا".
والتراث الالمـادي ال يعيـش يف املواقـع
األثريـة وال يف املتاحـف ،بـرأي عبـاس،
إمنـا يف "املجتمع ويف صـدور أصحابه،
شرد أو قُتـل
فـإن تخـ ّرب املجتمـع وت ّ
أهلـه ،تبدّد التراث الالمـادي وتخ ّرب هو
اآلخر".
ويف تقريـر أصدرتـه األمـم املتحـدة
عـام  ،1951وهـو التقريـر التمهيـدي
ملعاينـة مشـكلة الالجئين ،جـاء فيـه أن
"الالجـئ هـو بالضرورة مـن ال ميلـك
وط ًنـا .هـو ضحيـة ضعيفـة ومحزنـة
وبريئـة ألحـداث ال ميكـن أن يتحمـل
مسـؤوليتها".
ويف صميـم الهجـرة مـن سـوريا بشر
يسـعون إىل الحصـول على عمـل الئـق
وحيـاة أفضـل وأكثر أم ًنـا ،لكـن يف
الوقـت نفسـه ،تُترك معظم ملكيـات من
يرحلـون دون وجود ُسـبل للتعامل معها
واملحافظـة عليهـا ،مـا مينح املؤسسـات
الحكوميـة حريـة انتهـاج مامرسـات
مختلفـة تخـدم مصالحهـا بعيـدًا عن أي
اعتبـارات أخالقيـة أو ضوابـط قانونيـة
عادلة أو تجنيب سـوريا أزمـات اجتامعية
أو اقتصاديـة يف املسـتقبل.
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إجراء جراحي ال عودة فيه
ماذا تعرف عن..

عملية قص المعدة
د .كريم مأمون
يف زمـن ازدادت فيه البدانـة نتيجة حياة
الرفاهيـة والخمـول والعـادات الغذائيـة
الخاطئـة ،يبحـث الجميـع عـن علاج
للتخلـص مـن هـذه املشـكلة ملـا تسـببه
من أخطـار عىل صحة الجسـم وشـكله،
ويلجـأ الكثيرون للحميـات الغذائيـة
والرياضـات ،ويلجـأ البعـض لعمليـات
ربـط املعـدة ،وقـد جـاءت عمليـة قـص
املعـدة أو عمليـة تكميـم املعـدة كعلاج
حاسـم للبدانة لتجنـب أخطارها الصحية
ولتحقيـق حلم الرشـاقة للرجال والنسـاء
على حد سـواء.
ما عملية قص المعدة؟
عملية قـص املعدة ،أو تصغير املعدة ،أو
تكميم املعـدة (،)sleeve gastrectomy
أو تكميـم املعـدة الـرأيس ،هـي إجـراء
جراحي يُسـتخدم للمسـاعدة يف إنقاص
الـوزن الزائـد ،وذلـك من خلال تصغري
حجـم املعـدة ،حيـث يُـزال نحـو 80%
مـن حجم املعـدة الطبيعـي ،ويبقى منها
 ،20%ويتـم قـص الجـزء الـذي يفـرز
هرمـون اإلحسـاس بالجوع ،وبنـاء عليه
يتوقـف املريض عن تنـاول كميات كبرية
مـن الطعـام ،ويكتفـي بكميات بسـيطة
ليشـعر بالشـبع ،ويسـتمر الشـعور
بالشـبع لفترة أطـول ،كما يسـتحث
اإلجـراء تغييرات هرمونيـة تسـاعد عىل
إنقـاص الوزن ،وتسـاعد هـذه التغيريات
الهرمونيـة ذاتهـا على تخفيـف الحاالت
املرضيـة املرتبطـة بالبدانـة ،مثـل ارتفاع
ضغـط الـدم أو أمـراض القلب.
ويتحـول شـكل املعـدة بهـذا اإلجـراء
مـن كيس كبير إىل شـكل أنبـوب رفيع
وطويـل بحجـم وشـكل مثـرة املـوز،
وتصبـح أشـبه ما تكـون بكـم القميص،
لـذا تسـمى عمليـة قـص املعـدة بعملية
تكميـم املعـدة.
ويعتبر هـذا اإلجـراء إجـراء ال ميكـن
عكسـه أو الرجـوع فيه ،وهو يـؤدي إىل
تقليـل حجـم املعدة بشـكل دائـم ،ولكن
قـد تتوسـع املعـدة يف وقـت الحـق من
ا لحيا ة .
وتتطلـب هـذه الجراحـة إجـراء تغيريات
جذريـة يف العـادات الغذائيـة اليوميـة،
ويـوىص بهـا فقـط للمـرىض الذيـن
يعانـون مـن السـمنة املفرطـة.
َمن المرشحون لعملية قص المعدة؟
ميكـن إجـراء عمليـة قـص املعـدة
لألشـخاص الذيـن يعانـون مـن البدانـة
املفرطـة ،بشرط أن ميتلكـوا القـدرة
الجسـدية والنفسـية:
 -1البدانة المفرطة:
• مـؤرش كتلـة الجسـم ( )BMIيسـاوي
 40أو أكثر.
• مـؤرش كتلة الجسـم مـن  35إىل 39.9
مـع وجـود مشـكالت صحيـة خطيرة
تتعلـق بالـوزن ،مثـل داء السـكري مـن
النمـط الثـاين ،وارتفـاع ضغط الـدم ،أو
انقطـاع النفـس النومي.
• مـؤرش كتلـة الجسـم مـن  30إىل 34
مـع وجـود مشـكالت صحيـة خطيرة
تتعلـق بالـوزن ،مثـل ارتفـاع نسـبة
الكوليسترول ،ومـرض يف القلـب،
والسـكتة الدماغيـة ،والعقـم.
 -2وجود اإلرادة والقدرة النفسية:
على الرغم مـن أن هذه العمليـة تتضمن
را يف حجـم املعـدة ،فإنهـا تعتمـد
تغيي ً
أيضً ـا بشـكل أسـايس على مـدى اتباع

نظـام غـذايئ صحي خـا ٍل مـن الدهون
بعـد العمليـة ،لذا مـن الضروري التأكد
مـن مـدى قـدرة املريـض النفسـية عىل
التحكم وتغيير عاداته الغذائيـة اليومية
بعـد إجـراء عمليـة قـص املعـدة حتى ال
تفشـل العملية.
 -3معرفة مدى القدرة الجسدية:
يجـب إجـراء بعـض االختبـارات للتأكـد
مـن قدرة الجسـم عىل تحمل إجـراء هذه
كاملا
ً
الجراحـة ،وهـي تشـمل تعـدادًا
لعنـارص الـدم ،واختبار مسـتوى سـكر
الغلوكـوز يف الـدم ،وفحـص مسـتوى
الدهـون يف الـدم ،واختبـارات وظائـف
الـكىل والكبـد ،واختبـار وظائـف الغدة
الدرقية.
وننـوه إىل أن إجـراء تكميم املعدة شـائع
لـدى األطفـال واملراهقني الذيـن ترتاوح
أعامرهـم بين خمسـة و 21عا ًمـا ،وقـد
أظهـرت التقارير أن النمـو يتقدم دون أن
يتأثـر بعـد تكميـم املعـدة عنـد األطفال
الذيـن تقـل أعامرهـم عـن  14عا ًما.
كيف ُتجرى عملية قص المعدة؟
ت ُجرى عمليـة قص املعدة تحـت التخدير
العـام ،عـن طريق املنظـار ،حيـث يقوم
الطبيـب الجـراح بعمـل خمـس فتحـات
صغيرة يف القسـم العلـوي لجـدار
البطـن ،كل فتحـة ترتاوح بني  1سـم و2
سـم أو أقـل ،ومن خلال هـذه الفتحات
يقـوم الطبيـب بإدخـال املنظـار وقـص
حوايل  80%مـن الحجم الـكيل للمعدة،
ويتـم االسـتئصال طول ًيـا للمعـدة بـد ًءا
مـن الغـار البـوايب على بعد  6 5-سـم
مـن فتحة البـواب (وهي الفتحة السـفىل
للمعـدة التي ت ُوصـل إىل االثني عرشي)،
وينتهـي عنـد قـاع املعـدة بالقـرب مـن
فتحة الفـؤاد (وهـي الفتحة بين املريء
واملعـدة) بحيـث تصبـح املعـدة أشـبه
بأنبـوب رفيـع ،ويكون الحجـم التقريبي
املثـايل املتبقـي للمعـدة بعـد العمليـة

حـوايل  150مل.
يتـم تسـليط شـعاع الليـزر على الجزء
الـذي متـت إزالته لينكمش ويُسـحب إىل
خـارج الجسـم مـن خلال إحـدى هـذه
الفتحـات الصغرية.
ومـن خالل إحـدى الفتحـات أيضً ا تدخل
أداة تعمـل على وضـع دبابيـس أو غرز
إلغلاق الجـزء املتبقـي من املعـدة داخل
ا لجسم .
تسـتغرق الجراحـة مـن  60إىل 90
دقيقـة ،بشرط أال تواجـه أي مشـكالت
يف أثنـاء الجراحـة.
ميكـث املريـض يومين يف املستشـفى،
مـع إجـراء العديـد مـن الفحوصـات
والصـور الشـعاعية للتأكـد مـن نجـاح
العمليـة ،ويجـب أن يتحـرك املريـض
خلال هذه الفترة ملنع حـدوث تجلطات
الـدم والتهـاب الرئـة ،وقـد يوضـع
املريـض على جهـاز للمسـاعدة على
التنفـس بشـكل جيد والتخفيـف من آثار
السـعال ،ثم بعـد يومني ميكـن للمريض
البـدء باملشي بتـأنٍّ.
ويحتـاج املريض بعـد العمليـة إىل اتباع
نظام غـذايئ خـاص ،ويجـب التأين يف
أثنـاء تنـاول الطعـام لتخفيـف الضغط
على املعـدة ريثما يلتئـم جرحهـا،
ويكـون التـدرج بالطعـام كما يلي:
سـوائل غير مكربنة وخالية من السـكر،
أو عصائـر صافية وخفيفـة ،خالل األيام
السبعة األوىل.
ثـم تليها سـوائل كاملة وطعـام مهروس
عىل الخلاط ملدة ثالثة أسـابيع.
ثـم وجبات خفيفـة من األطعمـة العادية
بعـد نهايـة أربعة أسـابيع مـن الجراحة،
لكن بكميـات محددة.
وبذلـك تسـتغرق فترة النقاهـة شـه ًرا
كاملا لكي يعـود املريـض إىل حياتـه
ً
وميارس نشـاطاته الطبيعيـة ،ولكن عليه
رشب املـاء خلال هـذه الفترة بكميـات
كبيرة لتجنـب الجفـاف واإلجهـاد.
وقد يحتـاج املريض إىل تنـاول املكمالت

الغذائيـة الغنيـة بالفيتامينات باسـتمرار
لضمان الحصـول على العنـارص
الغذائيـة التـي يحتـاج إليهـا الجسـم.
ويجـب أن تتجنـب املـرأة الحمـل خلال
السـنة األوىل بعـد العمليـة ،ألنـه قـد
يشـكّل خطـ ًرا على األم والجنين.
ما فوائد عملية قص المعدة؟
قـد تتحقـق بعـض الفوائـد الصحيـة
والجامليـة مـن هـذه الجراحـة مثـل:
فقـد مـا بين  40%و 70%مـن الـوزن
الزائـد يف السـنة األوىل بعـد الجراحـة.
تقليـل محتـوى الجسـم مـن الدهـون
والكوليسترول الضـار.
السـيطرة على األمـراض املزمنـة مثـل
السـكري وارتفـاع ضغـط الـدم ،وآالم
املفاصـل وانقطـاع النفـس االنسـدادي
النومـي.
الشـعور بالراحـة النفسـية والثقـة
با لنفـس .
ما اآلثار الجانبية لعملية قص المعدة؟
قـد تحـدث بعـض اآلثـار الجانبيـة
املرتبطـة بالجراحـة نفسـها والتخديـر
العـام ،وهـي تشـمل:
• ردود الفعـل التحسسـية لألدويـة
املسـتخدمة يف التخديـر العـام.
• صعوبة يف التنفس.
• احتاملية اإلصابة بالعدوى أو اإلنتان.
• احتامليـة حـدوث جلطـات الـدم التي
ميكـن أن تنتقـل إىل الرئتين.
• زيـادة خطـر اإلصابـة بالسـكتة
الدماغيـة أو النوبـات القلبيـة يف أثنـاء
الجراحـة.
• ته ّيـج وتلـف أعصـاب املعـدة بعـد
الجراحـة.
• التسرب يف موقـع تدبيـس املعـدة
وخاصـة للحمـض املعـدي.
• شلل بعضالت الجهاز الهضمي.
وتشـمل املضاعفـات املحتملة بعـد إجراء
ا لعملية :

• الشـعور بالغثيـان :بسـبب التغير
الكبير يف النظـام الغـذايئ ،وميكـن
حـل هـذه املشـكلة باتبـاع نظـام غذايئ
خـاص.
• قلـة السـوائل :يجـب على املريـض
تنـاول كميـة كافية مـن السـوائل خالل
الفترة التـي تتـم فيهـا خسـارة الوزن.
• سـقوط الشـعر :ميكـن أن يتسـاقط
الشـعر نتيجـة نقـص بعـض العنـارص
املعدنيـة مثـل الزنـك وفيتامين "ب"6
وحمـض الفوليـك ،ولذلـك يجـب تناول
الفيتامينـات مـع كميـة مـن الربوتين.
• الشـعور بالبرد :ميكـن أن يشـعر
املريـض بالربد يف املراحل األوىل بسـبب
التغير يف معـدل التمثيـل الغـذايئ
وخسـارة كميـة كبيرة مـن الدهـون.
• عـدم تحمـل بعـض أنـواع األطعمـة:
يجب على املريـض مضغ الطعـام جيدًا
وعـدم تنـاول األطعمـة التـي تحتـوي
كميـات كبيرة مـن السـكر ،وتنـاول
الطعـام ببـطء.
• تغري الحالة املزاجية.
أما املخاطـر واملضاعفـات الطويلة املدى
املتعلقـة بجراحة تكميم املعدة فتشـمل:
• تل ّيف الجزء املتبقي من املعدة.
• انسدادًا معديًا معويًا.
• االرتجاع املعدي املريئي.
• تل ّيف املريء نتيجة االرتجاع املتكرر.
• نقص سكر الدم.
• سوء التغذية وفقر الدم.
• الهـزال نتيجـة فقدان الشـهية وفقدان
الجسـم لكثير مـن العنـارص الغذائيـة
وعـدم التحكـم يف فقـدان الوزن.
• القيء.
متى تفشل عملية قص المعدة؟
السـبب األسـاس يف فشـل عمليـة قص
املعـدة هـو عـدم اتبـاع نظـام غـذايئ
سـليم وصحـي ،وال ميكـن أن تفشـل
عمليـة قـص املعـدة يف حـال انتبـه
املريـض إىل نظامـه الغـذايئ الجديـد.
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"ما تبقى لكم"..
بحث اإلنسان عن البقايا
لتعويض كبرى الخسارات

ما الفرق بين " "VPNو" "Proxyلحماية الخصوصية؟
يلجـأ مسـتخدم اإلنرتنـت إىل تطبيقـات تحميـه
وتوقـف تتبعـه حين يسـاوره القلـق بشـأن
خصوصيتـه عنـد بحثـه وتنقلـه على الشـبكة.
وتخوفًـا مـن احتامليـة تعقبـه وتتبـع موقعـه من
قبـل متسـللني أو جهـات حكوميـة رسـمية ،ميكن
التسـجيل باسـتخدام شـبكة افرتاضيـة خاصـة
( ،)VPNأو خـادم وكيـل ( ،)Proxyإلخفـاء املوقع
وعنـوان مـز ّود خدمـة اإلنرتنت.
" "VPNنـوع مـن الشـبكات واألدوات التـي ميكن
للمسـتخدم اللجوء إليهـا للحفاظ على خصوصية
نشـاط تصفحـه عبر اإلنرتنـت ،بينما يعمـل
" "Proxyكجهاز حاسـوب وسـيط بني املسـتخدم
والخـادم ،وكبوابـة للوصـول إىل اإلنرتنـت.
ومبجـرد االتصـال بــ" "Proxyقبـل االتصـال
معين أو تطبيـق بـث فيديـو من
مبوقـع إنرتنـت
ّ
جهـاز الحاسـوب ،أو الجهـاز اللوحـي ،أو الهاتف
املحمـول ،سـيجري االتصال حينهـا برعاية مضيف
خارجي ،مـا يعني أن موقـع اإلنرتنت الـذي تزوره
سيشـاهد العنـوان الخـاص بالــ" ،"Proxyدون
إمكانيـة الوصـول إىل هويـة املسـتخدم وموقعـه
ا لحقيقي .

وهنـاك عـدة أنـواع للــ" ،"Proxyمـن أبرزهـا
" ،"HTTP Proxiesالـذي يتيـح الوصـول إىل
املحتـوى املق ّيـد جغراف ًيـا ضمـن منطقـة مع ّينـة،
بديلا
ً
فيخفـي العنـوان األصلي ويقـدم عنوانًـا
يتيـح إمكانيـة بلـوغ املحتـوى.
وهنـاك " "SOCKS5الـذي ميكـن اسـتخدامه مع
خدمـات بـث الفيديو أو مواقـع مشـاركة البيانات،
إىل جانـب مواقـع اإلنرتنـت األخرى.
أمـا " "Transparentفيسـاعد أوليـاء األمـور يف
تصفيـة املحتوى عنـد االتصـال باإلنرتنـت أو منع
أبنائهـم املسـتخدمني مـن الوصـول إىل مواقـع
مع ّينة .
وفيما يلي مجموعـة مـن الفـوارق التـي توضح
آليـة عمل كل مـن " "VPNو" ،"Proxyكوسـيلتي
تشـفري للبيانات.
التشفير
يتيـح " "VPNتشـفري البيانـات ،ما يعني تشـفري
التصفـح وإخفـاء أي بيانات يرسـلها املسـتخدم أو
يتلقا ها .
وبالتـايل فاملتسـللون أو الجهـات الحكوميـة التي

تسـعى لفـرض رقابتهـا لـن تتمكـن مـن رؤيـة
مـا يفعله املسـتخدم عنـد اتصالـه باإلنرتنـت ،ألن
معلومـات االتصـال مشـفرة.
اتصال أبطأ
ميكـن أن يسـبب الــ" "Proxyوالشـبكات
االفرتاضيـة حالـة بـطء يف رسعـة التصفـح،
اعتمادًا على عـدد املسـتخدمني الذيـن يصلـون
إىل هـذه الخدمـات ،إىل جانـب قلـة األمـن مقارنة
بــ" ،"VPNجـراء قلة الدعـم وخيـارات التكوين.
المجانية والدفع
يوجـد نوعان مـن خدمـة " ،"VPNأحدهام مجاين
واآلخـر مأجـور ،لكـن املواقـع التقنيـة املتخصصة
تـويص باسـتخدام الخدمـة املأجـورة ،باعتبارهـا
توفـر خصوصيـة بيانـات أكبر وأداء موثوقًـا
واتصـال أكثر أم ًنا.
ً
ويقـدّم الجانب املجاين مـن الخدمة اتصـالً واحدًا
ألكرث من مسـتخدم ،فيام يعرف باسـم "بروتوكول
االتصـال النفقي" ،يف حني توفـر الخدمة املأجورة
تشـفري بيانات أكرب.

سينما

"ليالي الحلمية"..
عمل درامي يليق بتاريخ مصر
على مـدى خمسـة أجـزاء ،تابـع املاليين
مـن املواطنين العـرب رصاع سـليم البـدري
وسـليامن غانـم ،ضمن أحداث مسلسـل "ليايل
الحلميـة" ،الـذي رصـد التغيرات االجتامعيـة
والسياسـية يف مصر ،منـذ عهد امللـك فاروق
وصـول إىل
ً
األول بين عامـي  1936و،1952
وصـول حركـة "الضبـاط األحـرار" إىل سـدة
الحكـم يف مصر ،وعهـد الرئيـس الراحـل،
جمال عبـد النـارص ،ثم أنـور السـادات ،ومن
بعـده الرئيـس األسـبق ،محمد حسـني مبارك.
رصـد مؤلـف العمـل ،الكاتـب الراحل أسـامة
أنـور عكاشـة ،التغيرات االجتامعيـة يف مرص
عبر ما يقـارب الــ 60عا ًمـا ،تغيرات ترتبط
بشـكل مبـارش باألوضـاع السياسـية يف
البلاد ،منـذ االحتلال اإلنجليزي ملصر وحتى
التسـعينيات ،انطالقًـا من رصاع عائلتي سـليم
البـدري (يحيـى الفخـراين) وسـليامن غانـم
(صلاح السـعدين) ،إذ يحـاول األخير أخـذ
الثـأر لوالـده الـذي مـات بعدمـا سـلب والـد
سـليم البـدري أرضه.
متيش خطـوط العمل بين املجتمع والسياسـة
والتأثير املتبـادل بينهما ،مـا يجعل املسلسـل
بأجزائـه الخمسـة توثيقًـا للمجتمـع املصري
سـهل على
ً
خلال نصـف قـرن مل يكـن
املرصيين بطبيعـة الحال ،سـواء فيما يخص
االحتلال اإلنجليـزي ثـم حـرب  1948ضـد
االحتلال اإلرسائيلي ،والعـدوان الثلايث يف
وصـول إىل نكسـة  1967ثـم
ً
عـام ،1956
حـرب .1973
يُعـرف عـن الكاتـب الراحـل أسـامة أنـور
عكاشـة إعجابـه الشـديد بالرئيـس املصري
وعبر عـن هذا
الراحـل ،جمال عبـد النـارص،
ّ
األمـر عبر انتظـار البطـل املخلّـص ،الـذي
حجـز مكانـه على جـدران قهـوة "زينهـم
السماحي" بإطـار فـارغ بانتظـار وصولـه،
لكـن هـذا اإلعجـاب مل مينعـه من انتقـاد فرتة

حكمـه بقسـوة شـديدة ،وخاصـة أن العائالت
املتنفـذة يف املجتمـع املصري بالعهـد املليك،
اسـتُبدلت بهـا عائلات جديـدة لهـا صالتهـا
باألمـن واالقتصاد والسياسـة ،ويتجىل االنتقاد
يف شـخصية عيل البـدري (لعب الـدور املمثل
الراحـل ممـدوح عبد العليم) ابن الباشـا سـليم
البـدري ،املؤمن ببلاده وبجامل عبـد النارص،
والـذي يُصـدم بهزميـة  1967واعتقاله مرات
عـدة ألسـباب سياسـية ،وهـي شـخصية متثل
رشيحـة واسـعة مـن شـباب تلـك الفرتة.
مـع تتـايل أجـزاء العمـل الـذي ُعـرض بين
عامـي  1987و ،1995ومـع وصـول الرئيـس
الراحـل ،محمـد أنـور السـادات ،إىل الحكـم،
وبدايـة ما ُسـمي بـ"عصر االنفتـاح" ،عادت
العائلات املتنفـذة للظهـور مجـددًا يف الحياة
السياسـية واالقتصاديـة ملصر ،باإلضافـة إىل
العائلات التـي ظهـرت بعـد حركـة "الضباط
األحـرار" يف عـام  ،1952وبالتـايل يظهـر
رصاع جديـد ظاهريًـا ،لكنـه يف األسـاس
الرصاع نفسـه سـواء يف عهـد امللكيـة أو عهد
الجمهوريـة املرصيـة برؤسـائها املختلفين.
لـذا فـإن النقـد املوجـه ملرحلـة السـادات
وشـخصياتها ،وطريقـة رسد األحـداث فيهـا
أكثر قسـوة ،وتأثريهـا عىل الشـخصيات أكرث
صعوبـة ومـرارة ،فتغير السياسـة املرصيـة
الخارجيـة والسياسـة االقتصاديـة رضبـت
كل شـعارات مرحلـة عبـد النـارص ،وعلى
رأسـها توقيـع معاهـدة السلام بين االحتالل
اإلرسائيلي ومصر يف عـام  ،1978وصعـود
اإلسلام السـيايس ،وانتشـار الحـركات
التكفرييـة الحقًـا كنتيجـة لسياسـات أنـور
السـادات الداخليـة (يُتهـم السـادات بإطلاق
يـد اإلسلاميني ملواجهـة أتبـاع عبـد النـارص
لتثبيـت حكمـه).
نجـح أسـامة أنـور عكاشـة ()2010 1941-
يف التعبير عـن مرحلـة كاملـة مـن تاريـخ

مصر ،ونجـح املخـرج الراحـل إسماعيل عبد
الحافـظ بروايـة القصـة بشـكل أكمـل إبـداع
مؤلـف العمـل نفسـه ،وبالتـايل يعـد "ليـايل
الحلميـة" أحـد أفضل وأهـم األعمال الدرامية
املرصيـة التـي ال تـزال تُعـرض حتـى اليـوم
على الشاشـات العربيـة ،وإن خفـف عكاشـة
نقـده للمرحلـة التاليـة (مرحلـة الرئيـس
األسـبق محمـد حسـني مبـارك) دون أن يغفل
رصـد التغيرات االجتامعية يف البلاد باملرحلة
الجديـدة.
وأهـم مـا يُحسـب لعكاشـة وحافـظ عليه يف
هـذا العمـل هـو تطـور الشـخصيات على
الصعيـد الدرامـي ،إذ إن التحـدي األسـايس
هـو كيفيـة رسـم مصير الشـخصيات على
مـدار  150حلقـة ،شـخصيات مختلفـة بين
الحاملـة والواقعيـة واملتنفـذة واملتسـلقة
واالنتهازيـة ،دون مبالغـة ال يف األحـداث
وال يف مصايـر الشـخصيات ،وكذلـك يف أداء
املمثلين.
ورغـم مـا سـبق ،ال يعـد املسلسـل سياسـ ًيا
فقـط ،إذ إن قصـة الحـب بين علي البـدري
وزهـرة سـليامن غانـم (لعبـت دورهـا كل من
آثـار الحكيـم ثـم إلهـام شـاهني) ،تابعهـا
املشـاهدون بشـغف ،خاصـة أنهـا تـأيت يف
قلـب الصراع بين العائلتين من جهـة ،ويف
قلـب التغيرات التي تعصـف بالبلاد من جهة
أ خرى .
العمـل مـن بطولـة يحيـى الفخـراين وصالح
السـعدين وصفيـة العمـري وممـدوح عبـد
العليم وهشـام سـليم وإنعام سالوسـة ،وتتيح
كاملا ،مبـا فيه
ً
منصـة "يوتيـوب" املسلسـل
الجـزء السـادس الـذي أُنتـج يف عـام 2016
وسـط انتقـادات شـديدة ،إذ يـرى الكثير من
املنتقديـن أن الجـزء األخير الـذي نُفـذ بعـد
وفـاة أصحـاب العمـل األصليني ال ميـت بصلة
لألجـزاء الخمسـة األوىل ،بحسـب آرائهـم.

يتبـع الكاتـب الفلسـطيني غسـان كنفـاين ،يف روايته "ما
تبقـى لكم" ،أسـلوب "الخطف خلفًـا" ،أي البـدء من الوقت
الحارض ثـم العودة بالزمن إىل األحداث السـابقة التي تفرس
وجـود البطـل يف مـكان وموقـف مـا ،ومتنحـه املبررات
والذرائـع التـي تعطـي لقراراته رشعيتهـا وعقالنيتهـا ،أو
عدمها.
ويبـدأ رسد األحـداث مـن أحد املشـاهد القاسـية املتعبة يف
الروايـة ،والتي تضـع القارئ يف السـياق العـام ،ليعرف أن
ما يرويـه كنفاين هو قصة فقدان وخسـارة ،وسـعي منهك
لتعويض تلك الخسـارة أو تجميع البقايـا لتعويض الضائع.
أول أبطال الرواية هو حامد ،شـاب فلسـطيني يسـلك طريق
را عىل األقدام للوصـول إىل األردن ،حيث تقيم
الصحراء سي ً
والدتـه ،التـي ف ّرقه عنهـا االحتلال ومجريات األحـداث يف
فلسطني.
ورغم قسـوة الصحراء والشـمس التي ال ملاذ منها ،يواصل
حامـد سيره تـاركًا خلفـه أختـه مريـم التـي تزوجت من
زكريـا ،الشـاب الذي ميقتـه حامد ويعتبره "نت ًنـا" ،ال ألن
زواج أخته من الشـاب جـاء در ًءا للفضيحة بعـد حمل الفتاة
دون زواج ،فنظـرة حامـد إىل زكريـا جـاءت قبـل الزفـاف
وأسـبابه ،وما جـاء بعدهـا مل يغريها.
ويقسـم كنفـاين أبطـال روايته إىل خمس شـخصيات عىل
الورق ،هـي حامـد ،وزكريا ،ومريـم ،والسـاعة ،والصحراء،
ويف ذلـك تأكيـد على دور األشـياء وتأثريهـا يف األبطـال
اآلدميين ،فالصحـراء هنـا مسرح الحـدث الراهـن ،وفيها
يختلي حامـد بأفـكاره وذكرياته عن بلاده وما تـرك فيها
من أشـياء يرضب يف عـرض األرض هربًا منهـا ،إىل حضن
األم ،يف إشـارة إىل البحـث عـن الراحة بعد سـنوات طويلة
مـن التعب ،جعلهـا كنفـاين  16عا ًمـا ،وهي سـنوات فراق
االبـن عـن أمه.
وال يتأخـر كنفـاين عـن اسـتخدام الضمري الـذايت يف رسد
األحـداث ،بعـد رسد بعضها بضمير الغائب أو اآلخـر الذي
يسـتخدمه الكاتـب ليصور شـخصيات وأبطال عملـه ،كأنه
لينصب نفسـه متحدث ًا باسـم بطله حامـد ،رمبا كون
يعـود ّ
قاسما مشتركًا
تعويض
عن
والبحث
البلاد
مـن
الخـروج
ً
ريا من الفلسـطينيني.
يجمـع كث ً
ومـن بني األبطال الخمسـة ،يربز يف صلـب الرواية حضور
السـاعة كعنصر ذي كينونـة ،يف إشـارة إىل قيمـة الوقت
وتأثيره عىل املشـكالت الشـخصية وثقله أمـام املعاناة.
كل ذلـك وحامـد يطوي الصحـراء تحت قدميـه عىل رشف
الوصـول إىل بالد يرتـاح فيها ويلتقي بوجه أمـه ،ليالقي به
مـا فقده يف وطـن خريطته آخـذة باالنكامش.
وخلال  90صفحـة ،يقـدّم الكاتـب لقارئـه لغة مشـحونة
بالغضـب ،باعتبـار أن مـا يجـري مـع البطـل الرئيـس
رس
والشـخصيات املحيطـة بـه ،والسير يف الصحـراء ،ال ي ّ
النفـس يف الواقـع ،إىل جانـب كـون الرواية ذخيرة لغوية
سـاحرة تتمتـع بسـبك قـوي وأصيـل ،ويف مكانـه.
را
ولـد غسـان كنفـاين يف عـكا عـام  ،1936وعـاش كثي ً
مـن سـنوات عمـره القصير موز ًعـا حضوره عىل دمشـق
وبيروت والقاهـرة ،وموز ًعـا جهـده بني العمل السـيايس
واألديب ،والحب كتجربة خالدة سـطّرتها رسـائله إىل الكاتبة
السـورية غـادة السمان ،التي أبصر بعضها النـور ضمن
كتاب "رسـائل غسـان كنفـاين إىل غادة السمان".
ويف عـام  ،1972اغتـال "املوسـاد" اإلرسائيلي غسـان
كنفـاين يف شـارع الحازميـة بالعاصمة اللبنانيـة ،بريوت،
لريحـل تـاركًا خلفه حضـو ًرا مل مت ُحه  49عا ًما مـن الغياب.
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عمودي
1.واكب
2.يصل  -مهذب
3.فنن  -شئ عظيم  -يف كل
القارات
4.لها عدد كبري من العيون
5.ثقب الخياط  -أشفق
6.نوبة من اضطراب  -أحد األلوان
من اليسار
7.عرث  -بداية تاريخية
8.الحسم  -جزء من البيضة
9.ختم  -ضد يابس
	10.منزلق  -عالمة
أفقي
1.يرزق  -طرق
2.تراب  -شعوب
3.مسيل للدموع -غاليت
4.قدر
5.نحفل
6.الطريقة  -يف ايران
7.يحتمل  -مكررة
8.الن -خفي  -ملكنا
9.تأكدتم
	10.درس  -مفتشة

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

عروة قنواتي
شاهدنا قبل أيام قليلة جولة االفتتاح لدور املجموعات يف
الشامبيونزليغ األورويب ،ومل تفاجئ نتائجها عشاق كرة
القدم يف العامل كثريًا ،إال يف بعض املواقع ،بحسب تقلّب
املشهد وإثارته أو الرقم الكبري لألهداف ،كام يف لقاء ملعب
"االتحاد" بني السيتي واليبزغ ،ولرمبا كانت املفاجأة أيضً ا
يف تعادل سان جريمان بكل أسلحته عىل أرض مضيفه
املتواضع كلوب بروج ،ولهذا فإن نتائج الجولة األوىل
تتأرجح بني الطبيعية واملعقولة ألننا ببداية الطريق يف هذه
النسخة.
وأيضً ا مل تكن نتيجة بايرن ميونيخ عىل أرض مضيفه
برشلونة اإلسباين مفاجئة ،ففارق اإلمكانيات وأسامء
الالعبني وشدة املنافسة وترتيب األوراق واالستقرار الفني
هو يف مصلحة البافاري مبا يعادل أربعة أضعاف ما هو
موجود يف برشلونة.
صحيح أن الهولندي رونالد كومان يف عامه الثاين مع
الفريق ،والسيد ناغيلسامن مل يكمل بعد عرش مباريات مع
فريقه الجديد بايرن ميونيخ ،إال أن ما أقصده باالستقرار
الفني هو كل ما يشمل هذا االستقرار بكل تفاصيله من
ً
وصول إىل مساعد املدرب ،وهذا متوفر يف
مجلس اإلدارة
الفريق األملاين وصار بعيدً ا يف هذه املرحلة عن النادي
اإلسباين.
أغلب متابعي البطولة توقعوا نتيجة صادمة جديدة بحق
الفريق اإلسباين كالتي انتهت عليها موقعة لشبونة يف
العام املايض وكانت يف وقتها  ،2 8-بسبب الفوىض التي
دبّت يف مفاصل النادي الكتالوين ،والطريقة العشوائية
النتقاء التعاقدات والسكوت عن التدهور املايل بني إدارتني
"راحلة وحالية" ،والتي أدت أيضً ا إىل نزيف بالخربات
ورحيل عن النادي الكتالوين بالجملة ،فبني موقعة الربتغال
تغي
املوسم قبل املايض ومباراة الجولة األوىل قبل أيامّ ،
وتغيت الصور عىل األقل ملن يرتدي قميص البارسا،
املشهد
ّ
فال وجود لسواريز وغريزمان ومييس وفيدال وراكتيتش،
كام لحق بهم ترينكاو و بيانيتش وإميرسون ،وإصابات
لفايت و برايت ويت وغريهم.
إذن ،كيف عاش الفريق الكتالوين رحلة املباراة املاضية؟
وعىل أي طريقة اعتمد ويعتمد وسيعتمد مدرب الفريق
وسط كل هذا النزيف؟ ويف أي طابق صار البارسا ضمن
البطولة األوروبية؟
من الطبيعي أن نلقي بأغلب اللوم عىل الحالة االقتصادية
وعىل الخزائن الفارغة التي دارت وسقطت بالرضبة
القاضية أمام جائحة "كورونا" ،وهذا األمر لألمانة أدخل
عديد األندية األوروبية الكربى مبشكالت يف التعاقدات
واالنتدابات والتص ّور املستقبيل ملحاولة تخفيف الصدمات
عن املواسم املقبلة بأي مثن ،حتى لو كلّف رحيل العبني
مهمني ومدربني مخرضمني عن صفوف أي فريق.
وعىل امليزان هذه األيام ،تظهر صورة رونالد كومان الذي
صار مهددًا بكل لطافة ،وعىل أبواب الرحيل من النادي
اإلسباين تحت ضغط تواضع النتائج وخروج الفريق معنويًا
من جو املنافسة ،رونالد كومان مبباراة أو اثنتني أو ثالث،
وبأي نتيجة ،أصبح عرضة للتهديد وتح ّمل املسؤولية والطرد
اللطيف ،ألن ما يحتاج إليه البارسا حال ًيا أكرب من وفاء
وخطة وخرضمة كومان ،وأقوى من وعود البورتا الرئيس،
تحقق منها يشء أم مل يتحقق.
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ّ
ميسي ورونالدو ..تعثر البدايات في دوري األبطال

تحظى املباريـات يف دوري أبطال أوروبا
بالكثير مـن اإلثـارة واملتعـة واملفاجآت،
وقـد أسـهمت الصفقـات الجديـدة التي
أبرمتهـا األنديـة خلال فترة االنتقاالت
الصيفيـة يف إضافـة التشـويق إىل هذه
البطولـة يف املوسـم الحايل.
ويف مقدمـة هذه الصفقـات ،األرجنتيني
ليونيـل ميسي الـذي انتقـل إىل باريس
سـان جريمـان الفرنسي ،والربتغـايل
كريسـتيانو رونالـدو الـذي انتقـل إىل
مانشستر يونايتد.
لكـن مـع انطلاق صافـرة بدايـة دوري
أبطـال أوروبا ،يف  14مـن أيلول الحايل،
كان اإلحباط سـيد املوقـف لدى الجامهري
وخصوصـا
ومتابعـي الكـرة املسـتديرة،
ً
محبي ومشـجعي الربتغايل كريسـتيانو
رونالـدو ،واألرجنتينـي ليونيل مييس.
هدف رونالدو ال يكفي
خسر الربتغايل كريسـتيانو رونالدو مع

فريقـه اإلنجليزي مانشستر يونايتد ،يف
مبـاراة ضـد نظيره السـويرسي فريـق
يونـغ بويـز ،يف  14من أيلـول الحايل.
وعلى الرغـم مـن تسـجيل هـدف أول
لرونالدو ،خرس الشـياطني الحمر املباراة
بهدفين مقابـل هـدف ،مع وجـود حالة
طرد تعـرض لهـا مدافع الفريق بيسـاكا
قبـل نهاية الشـوط األول.
ولعـب الربتغـايل  72دقيقـة يف املباراة،
وسـط انتقـادات للمـدرب الرنويجـي
أويل سولشـاير بسـبب التبديلات التـي
أجراهـا يف املبـاراة ،والتـي مكّنت الفريق
السـويرسي من تسـلّم زمام املبـادرة بعد
حالـة الطرد.
وسـدّد الفريق تسـديدتني عىل املرمى يف
املبـاراة فقـط ،وهو أقل رقم سـجله فريق
" "Optaلإلحصائيـات الرياضية للنادي
منـذ موسـم  ،2004 2003-وكانـت آخر
تسـديدة لرونالدو يف الدقيقـة الـ 25من
عمر املباراة.

ّ
التعث مـع الفريق ،حقّـق رونالدو
ورغـم
تقد ًمـا على صعيـد األرقـام الفرديـة ،إذ
لعـب مباراتـه الــ 177يف دوري أبطال
أوروبـا ،وهـو أكثر العـب يشـارك يف
البطولـة ،وبتسـجيله يف مرمـى الفريق
السـويرسي وصـل إىل التسـجيل بـ36
فريقًا مختلفًا ،متسـاويًا مـع األرجنتيني
ليونيـل مييس.
وكان رونالـدو انتقـل يف العـام الحـايل
إىل مانشستر يونايتد ،وهـو النادي الذي
انطلق منـه للعاملية ،قاد ًمـا من يوفنتوس
اإليطـايل ،يف صفقـة صادمـة يف األيام
األخيرة لالنتقـاالت الصيفية.
ثالثي النار الباريسي لم يفلح
يسـود يف األوسـاط الرياضيـة تقديـم
باريـس سـان جريمـان كأحـد أبـرز
املرشـحني لنيـل لقـب دوري أبطـال
أورويب ،مـع فريـق متكامـل يف كل
الخطـوط ،وبخـط مقدمـة نـاري،

يتكـون مـن األرجنتيني ليونيـل مييس،
والربازيلي نيمار دا سـيلفا ،والفرنيس
كيليـان مبـايب.
ورغم خـوض األرجنتينـي ليونيل مييس
مبـاراة فريقـه باريـس سـان جريمـان
كاملـة ،يف  15مـن أيلول الحـايل ،والذي
حـل ضيفًـا على فـرق كلـوب بـروج
ّ
البلجيكي ،إىل جانـب نيمار ومبـايب،
اكتفـى الفريـق بالتعـادل اإليجـايب.
ومل يسـجل مييس أي هـدف خالل اللقاء،
وحرمته العارضة مـن هدف محقق.
ورغـم االسـتحواذ ( )64%للنـادي
الباريسي ،كانـت الخطـورة للفريـق
البلجيكي ،الذي سـدّد  16تسـديدة منها
سـبع على املرمـى ،بينما سـدّد مييس
ورفاقه تسـع تسـديدات منهـا أربع فقط
على املرمـى.
ويعتبر هذا الظهـور الــ 150يف دوري
أبطـال أوروبـا مليسي ،خلـف زميلـه
السـابق يف برشـلونة تشـايف بــ،151

أماد ديالو..
فتى مانشستر يونايتد الذهبي
يُنتظـر مـن الالعب الشـاب أمـاد ديالـو أن يتألق
مـع نادي مانشستر يونايتـد اإلنجليـزي ،بعدما
اسـتطاع اقتحـام الربميريليـج ،عندمـا ظهر يف
املوسـم الحايل ثالث مـرات وصنع هدفًـا واحدًا.
أمـاد ديالـو تـراوري ( 19سـنة) مـن سـاحل
العـاج ،يلعـب بالقدم اليسرى يف مركـز الجناح
األميـن ،وميكنه اللعـب يف مركز الجنـاح األيرس
رتا.
أو املهاجـم الثـاين ،ويبلغ طوله  176سـنتيم ً
وكان نـادي مانشستر يونايتـد أعلـن يف
االنتقـاالت الشـتوية مطلـع العـام الحـايل ،عرب
موقعـه الرسـمي ،عـن التعاقـد مـع أمـاد ديالو
العـب أتالنتـا اإليطـايل السـابق لغايـة عـام
 ،2025مـع خيـار التمديـد لعـام إضـايف.
وأشـاد النـادي عبر موقعـه بـأداء ومسـتوى
ديالـو مـع فريقـه اإليطـايل السـابق.
وقـال مـدرب الفريـق الرنويجـي ،أويل جونـار

سولشـاير ،إنـه تابع هـذا الالعـب منذ سـنوات،
وهـو مـن الشـباب األكثر إثـارة يف امللعـب،
مضيفًـا أن نـادي مانشستر يونايتـد فخـور
بتطويـر الالعبين الشـباب ،وسـيمكّن ديالو من
الوصـول إىل إمكاناتـه يف النـادي.
وبـدوره قـال ديالـو" ،هـذا فريـق مثير حقًـا
يضـم العديد مـن الالعبين الرائعين ،وميكنني
أن أعدكـم بأننـي سـأعمل بجـد كل يـوم للتعلـم
منهـم ،وأبذل قصـارى جهـدي لتطويـر لعبتي.
لقـد كان املدربـون رائعني منذ التوقيـع ،تواصلنا
بشـكل منتظـم ،وقدمـوا يل الكثري مـن النصائح
الرائعة".
وحسـب موقع "ترانسـفري ماركـت" املتخصص
باإلحصائيـات الرياضيـة ،تبلـغ القيمة السـوقية
ألمـاد ديالـو  18مليـون يورو.
وبـدأ العاجـي الشـاب مشـواره الكـروي بنادي

شـباب أتالنتـا منذ عـام  ،2017ثـم ترفّع إىل
الفريـق األول ،قبـل االنتقـال إىل مانشستر
يونايتـد مـع بدايـة العـام الحايل.
وظهـر ديالـو يف كل األنديـة التـي لعـب فيهـا
حتـى اآلن  109مباريـات ،وسـجل  43هدفًـا
و 28متريـرة حاسـمة ،وهـو رقم كبير جدًا عىل
مسـتوى العـب عمـره اآلن  19سـنة.
كما ظهـر مـع منتخـب سـاحل العاج
األول ثلاث مـرات وسـجل هدفًـا،
ومـع املنتخـب األوملبـي أربـع
مـرات وصنـع هدفًـا.

ورونالـدو بــ 177مبـاراة.
وكان ميسي انتقـل إىل باريـس سـان
جريمـان يف انتقـال مفاجـئ ،بعدمـا
أعلـن نـادي برشـلونة انتهـاء العالقة مع
الالعـب ،رغـم رغبـة الجانبين بتجديـد
العقـد ،وذلـك بسـبب العقبـات املاليـة
والهيكليـة املتعلقـة بلوائـح الـدوري
اإلسـباين ،بحسـب بيان للنادي يف  5من
آب املـايض.
التوقعـات كانـت مرجحة لفـوز النجمني
يف أول مبـاراة لهما بـدوري األبطـال
للموسـم الحـايل ،واألمـور كانت سـهلة
على الـورق ،إال أن مجريات املبـاراة عىل
أرضيـة امللعـب كانـت مغايرة.
وال تعنـي البدايـة املتعثرة يف دوري
األبطال أن موسـم النجمين ،اللذين احتال
نجوميـة مالعـب كـرة القدم خلال أكرث
مـن عقـد ،سـيكون سـيئًا ،إذ طاملـا تنبأ
محللـون رياضيـون برتاجعهما ،لكنهام
عـادا إىل قمة املنافسـة مجـددًا.
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ياسر شريط..
لم يستسلم رغم فقدان ولديه
 11أيلول والحرب
على اإلسالم

االسـتمرار بالتوثيـق هـو عهـد
قطعتـه على نفسي مهما تغريت
الظـروف” ،قـال يـارس رشيـط
الـذي نعـى ولديـه خلال سـنوات
عملـه على توثيـق وفيـات إدلـب.
أنشـأ يـارس رشيـط ،باالشتراك
مـع أصدقائـه ،مجموعـة مغلقـة
باسـم “وفيـات إدلـب الخضراء”،
عـام  ،2014بهـدف نشر أسماء
الوفيـات يف مدينـة إدلـب ،لتصـل
وخصوصـا
أخبـار الوفيـات
ً
“الشـهداء” إىل أهـايل مدينة إدلب
خـارج سـوريا.
وبعدها بثالث سـنوات ،أنشـأ يارس
رشيـط صفحـة عىل “فيـس بوك”
تحمـل ذات االسـم ،ليكـون نطـاق
انتشـار األخبـار أوسـع ،وتحتفـظ
األخبـار برتتيبها حسـب التسلسـل
الزمنـي ،ووصـل عـدد متابعـي
الصفحـة إىل قرابـة  70ألـف

مسـتخدم ،بحسـب مـا قالـه يارس
لعنـب بلـدي.
يـارس رشيـط مـن مواليـد 1964
يف مدينـة إدلـب ،يعمـل يف مجال
تجـارة اإللكرتونيـات إىل جانـب
عملـه بتوثيـق وفيـات مدينتـه،
متـزوج من املهندسـة أسماء غزال،
ولهام خمسـة أبنـاء ذكـور ،وفتاة.
تركـز معظـم الصفحـات واملواقـع
الرسـمية يف مدينـة إدلـب على
أسماء الوفيات من ضحايـا النظام
السـوري ،ولكـن صفحـة “وفيـات
إدلب الخضراء” تعمل على توثيق
جميـع الوفيات يف إدلـب ،وال تأخذ
“النعـوات” على الصفحـة طاب ًعا
واحـدًا نتيجـة تبايـن املعلومـات
التـي ميلكهـا يارس.
ميضي يـارس أكثر مـن أربـع
سـاعات يوم ًيـا يف مالحقة أسماء
الوفيـات ،وجمـع أكرب قـدر ممكن

أي
مـن املعلومـات دون أن يتلقـى َّ
دعـم مادي ،كما قال لعنـب بلدي.
نعـى يـارس ابنـه أنـس ( 19عا ًما)
بعـد اعتقالـه على أيـدي قـوات
النظـام السـوري عـام ،2012
وبقي أنـس محتج ًزا ألربع سـنوات
حتـى وصـل إىل عائلتـه نبـأ مقتله
تحـت التعذيـب ،يف  11من ترشين
األول .2016
وبقـي العهـد الـذي قطعـه يـارس
على نفسـه سـب ًبا لالسـتمرار
بالتوثيـق ،عىل الرغم من “قسـوة”
وقـع الخبر عليـه ،وفقًـا لقولـه.
تكـرر املشـهد مع يـارس ،يف  7من
أيلـول الحـايل ،حين فقـد ابنتـه
الوحيـدة جـود ( 21عا ًمـا) ،إثـر
إصابتها بشـظية بالقلـب ،يف أثناء
قصـف قـوات النظـام على مدينة
إدلـب ،واضطـر يـارس لنعـي ابنته
بنفسـه مجددًا.

افتتحـت العائلـة قبل أربع سـنوات
مدرسـة “الرساج املنير” يف مبنى
اسـتأجرته ،لتحقـق حلم جـود بأن
يكون ألطفـال إدلب فرصـة التعلم،
واللعب بعيـدًا عن ظـروف الحرب،
والقصف املسـتمر على إدلب.
قـال يـارس“ ،بعـد اإلقبال الشـديد
الـذي شـهدته املدرسـة ،وبناء عىل
رغبـة جـود باسـتقبال عـدد أكبر
مـن األطفـال ،نقلنـا املدرسـة هـذا
العـام إىل مبنـى متلكـه العائلـة،
مجهـز بأحـدث الوسـائل التعليمية
ل ُيلبـي حاجـة األطفـال”.
مل تـ َر جـود مثـرة تعبهـا ،ومل
تسـتطع أن تشـهد نجاح املدرسـة،
لكـن العائلـة قـررت أن تكمـل
مسيرة جـود ،وأطلقـت حملـة
"حلـم جـود" بالتعـاون مـع فريق
“ملهـم التطوعـي” لدعم املدرسـة.

تسعة من بين كل عشرة سوريين
يعيشون تحت خط الفقر
أصـدر “مكتـب األمـم املتحـدة
لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية”
تقريـ ًرا عـن الوضـع املعيشي يف
سـوريا ،يوضـح أن تسـعة مـن
بني كل عرشة أشـخاص يعيشـون
تحـت خـط الفقـر.
واسـتند التقريـر إىل اسـتبيان
أجـراه “برنامج تقييـم االحتياجات
اإلنسـانية” ( ،)HNAPباالشتراك
مـع منظمـة “األمـم املتحـدة
للتنميـة” ،و"مجموعـة التعـايف
املبكـر وسـبل العيش" يف شمال
غـريب سـوريا ،أظهـر “الحرمـان
االقتصـادي” الـذي يعيشـه الناس
يف سـوريا ،بحسـب التقريـر
الصـادر يف  14من أيلـول الحايل.
وذكـرت نتائج االسـتبيان أن 70%
مـن الرجـال ،و 61%مـن النسـاء،

عاطلون عـن العمـل ،و 18%فقط
مـن الرجـال الذيـن عملـوا يف
األشـهر الثالثـة املاضيـة يعملـون
بدخـل منتظـم.
وركَّـز التقريـر عىل أن املسـاعدات
اإلنسـانية ،والحـواالت املاليـة من
الخـارج ،تلعـب دو ًرا أساسـ ًيا يف
يرا
إحيـاء االقتصاد السـوري ،مش ً
إىل وصـول أول دفعـة مسـاعدات
إنسـانية مـن مناطـق سـيطرة
النظام السـوري إىل شمال غريب
سـوريا ،يف أول مهمـة "عبر
الخطـوط" منـذ عـام .2017
ويعنـي الوصول “عبر الخطوط”
أن تدخـل املسـاعدات مـن داخـل
سـوريا (إىل جانب “بـاب الهوى”
عبر الحـدود) ،وهـو مـا كانـت
تطالـب بـه روسـيا.

كما ذكـر التقريـر ازديـاد حـاالت
اإلصابـة بفيروس "كورونـا
املسـتجد" (كوفيد )19 -يف شامل
غـريب سـوريا منـذ منتصـف آب
املـايض ،مـع تسـجيل أكثر مـن
ألـف حالـة يوميـة يف األسـابيع
القليلـة املاضيـة.
وأضـاف أن التصعيـد العسـكري
و”األعمال العدائيـة” أدت إىل
مقتـل  86مدن ًيـا ،وإصابـة 205
مدنيين منـذ حزيـران املـايض.
ويعـاين  12.4مليـون سـوري
مـن انعـدام األمـن الغـذايئ،
ويواجهـون صعوبـة يف الحصول
على وجبتهم األساسـية ،بحسـب
بيانـات برنامـج الغـذاء العاملـي،
ويشـكّل هـذا العـدد مـا يقـارب
 60%مـن السـكان.

ويف  11مـن متـوز املـايض ،أقـر
رئيس النظام ،بشـار األسـد ،زيادة
على الرواتـب واألجـور ،بنسـبة
 50%على رواتـب العاملين يف
الدولـة ،ونسـبة  40%على رواتب
املتقاعديـن ،تزام ًنـا مـع رفـع
أسـعار العديـد مـن املـواد الغذائية
األساسـية والسـلع اليوميـة.
ويلجـأ معظـم السـوريني إىل
االعتماد على أكثر مـن مصـدر
ملحاولـة املوازنـة بين الدخـل
واملصاريـف ،وأبـرز تلـك املصـادر
الحـواالت املاليـة مـن مغرتبين
خـارج سـوريا ،واالعتماد على
أعمال ثانيـة ،كما تسـتغني
عائلات عن أساسـيات يف حياتها
لتخفـض مـن معـدل إنفاقهـا.

ما لكـم علينا ميني حتى نحلف لكم أن
األمريكيني الحقريين رصعوا رأسنا
بالحـادي عرش من أيلول .كلام دق الكوز
بالجـرة يقولون ،وهم كاذبون طب ًعا ،إننا،
نحن املسـلمني ،هجمنا عىل أبراج التجارة
العامليـة يوم  11من أيلول  ،2001بطائرات
الركاب ،وقتلنا ثالثة آالف إنسـان مدين ،دفعة
واحدة ،مع أنه ال يوجد دليل عىل ذلك سـوى
ترصيح "الشـيخ أسامة بن الدن" ،رحمه
الله ،املتضمـن تبني تنظيم "قاعدة الجهاد"
للعمليـة .بربكم قولوا يل :هل اعرتاف رجل
واحـد ،كائ ًنا َمن كان ،يكفي إلثبات وقوع
عملية بهذا الحجم؟
قالوا لنـا :إذا كنتم واثقني من أن تنظيم
"القاعدة" الذي يرأسـه ابن الدن مل ينفذ
العملية ،عىل الرغم من اعرتاف الشـيخ
أسـامة بعظمة لسانه ،ف َمن الذي نفذها إذن؟
قلنا لهم :يا عمي الشـغلة ،كام يقولون،
تؤخذ بالعقـل ،والعقل يقول إنكم أنتم الذين
درسـتموها ،وخططتم لها قبل وقوعها
بأسـابيع ،ثم نفذمتوها بدم بارد ،وإال مباذا
نفسر غياب املوظفني اليهود عن دوامهم
يـوم الحادثة ،كلهم ،دفعة واحدة ،ودون أن
يحصلـوا عىل إجازات إدارية ،أو مرضية؟
ولنزيدكم من القصيد بي ًتا سنسـألكم:
الطائرات التي اسـ ُتخدمت أداة للعملية ،هل
كان فيهـا يهودي واحد؟ الجواب :ال طب ًعا.
قالوا لنا :يعني نحن نقتل أنفسـنا؟ ما هذا
الهبـل؟ قلنا لهم :املهابيل نوعان ،نوع أهبل
حقيقـي ،ونوع آخر يتظاهر بالهبل .أنتم من
النـوع الثاين .نعم ،لقد ضحيتم ببضع مئات
من مواطنيكم يف سـبيل قتل مئات األلوف منا
نحن املسلمني .والله إنكم ،أيها األمريكيون
املسيحيون ،ومن خلفكم الصهاينة األرشار،
ما كنتم متتلكون ،قبل تلك العملية ،سـب ًبا
واحدً ا لغزو بالد املسـلمني ،ولكن ،ما إن أصبح
هذا املربر يف يد رئيسـكم الخارس جورج دبليو
بوش حتى أعلن الحرب عىل املسلمني ،وألجل
التمويه أسامها "الحرب عىل اإلرهاب"،
وح ّرك جيوشه وأساطيله ،واحتل أفغانستان،
وقىض عىل إخوتنا املسلمني من "طالبان"
ونصب عىل أفغانستان
وتنظيم "القاعدة"،
َّ
حكومة عميلة ألمريكا والغرب ،وتابع طريقه
إىل العراق ،وأعدم الرئيس القائد صدام
حسني ...اآلن نحن سنبادركم بسؤال :إذا كنتم
بريئني من التهمة األساسية ،وهي العداء
لإلسالم ،ملاذا أعدمتم أسد السنة أبا عدي
صدام حسني؟
قالـوا لنا :ألنه ارتكب جرائم ومجازر بحق
العراقيني ،مأل السجون باألحرار ،ورضب
النـاس بالكياموي .قلنا لهم :اآلن ظهر
كذبكـم ،فالناس الذين عارضوا الرئيس صدام
مل يكونـوا أحرا ًرا ،بل عمالء ،وهو مل يرضب
النـاس بالكياموي ،بل رضب األكراد فقط،
ولعلمكم أن من قام بالرضبة مل يكن السـيد
الرئيس صدام ،بل عيل حسين املجيد (عيل
الكياموي) ،وأما السـبب الرئيس لفعلتكم
اإلجرامية فهو أن رئيسـنا ،أسد السنة ،أقام
سـدً ا مني ًعا يف وجه التمدد الفاريس الشيعي
الرافيض املجويس .قالوا :ال شـكّل سدً ا مني ًعا
وال بطيخ مبسـمر ،فإيران اليوم تبسط
سـيطرتها عىل أربع عواصم عربية .قلنا لهم:
من فمكـم ندينكم .فيا ترى لو مل تعدموا ذلك
البطـل هل كانت إيران تجرؤ عىل الدخول إىل
أي مدينة عربية أو إسالمية؟
ههنـا حصحص الحق .وبهت الذين كفروا.

