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خلال تجولهـا يف السـوق
داخـل مدينـة إدلـب لشراء
بعـض الحاجيـات ألرستهـا،
أُعجبت صفـاء العمر ( 30عا ًما)
بفسـتان معروض على واجهة
أحـد املحـال ،دخلت لتشتريه،
ويف أثنـاء حديثهـا مـع البائع
تفاجـأت مبجموعـة مـن
رجـال ونسـاء
ً
"الحسـبة"
يدخلـون املحـل ويطلبـون
مـن صاحبـه مراجعـة

أفرعهـم األمنيـة.
تهما أخالقية
وجهـت املجموعة
ً
لصفـاء وللبائـع لوجودهما
داخـل املحـل مبفردهما ودون
اصطحابهـا ملحـرم ،وتوجـه
اللـوم للبائـع السـتقبالها دون
محـرم ولعـدم وجـود امـرأة
داخـل املحـل لتبيـع النسـاء،
وفـق مـا قالتـه الشـابة لعنـب
بلـدي.
جا يف
"كان املوقـف األكثر حر ً

حيـايت كلها ،وألول مـرة أُوضع
يف هـذا املوضـع املشين ،إنـه
التشـدد بعينه والتدخل السـافر
بحرياتنـا وتحركاتنـا نحـن
النسـاء" ،أضافـت صفـاء.
وتسـاءلت الشـابة" ،مـا الـذي
ميكـن أن يحـدث يف حـال
دخـول امـرأة ملحل ألبسـة عىل
مـرأى السـوق كلـه غير أن
تشتري املالبس وترحـل ،ملَ كل
هـذا التشـكيك بسـلوك النسـاء
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آثار سوريا..
من المتاحف الوطنية إلى مكاتب مسؤولين لبنانيين
اعتاد سارقو اآلثار إخفاء ما حصلوا عليه من قطع أثرية ،وحصرها بجمهور ّ
معين بغرض االتجار بها ،وال تطالها شاشات التلفاز أو أعين الرقباء على حضارات
يصل عمر بعضها إلى آالف السنينً ،
ً
مؤخرا في مقابلة
خوفا من استعادتها ومحاسبتهم ،ولكن ذلك لم ينطبق على أحد المسؤولين اللبنانيين الذي ظهر
تلفزيونية وخلفه عدد من قطع التماثيل التدمرية األصل.
النائب اللبناني نهاد المشنوق في استضافة عن بعد مع تلفزيون “الجديد” تظهر من خلفه قطع األثرية من مدينة تدمر (تعديل عنب بلدي)

عنب بلدي  -ديانا رحيمة
تباهـى النائـب اللبنـاين نهـاد املشـنوق
بظهـوره ،يف  11مـن ترشيـن األول
الحـايل ،يف اسـتضافة عـن بُعـد مـع
تلفزيـون “الجديـد” ،أمـام مجموعة من
القطـع األثريـة مـن مدينـة تدمـر.
وبعـد تـداول مشـهد املقابلـة ،الـذي
اسـتفز سـوريني ولبنانيني ،علّـق املكتب

اإلعالمـي للمشـنوق ،بأن القطـع األثرية
موجـودة يف مكتـب النائـب ،وليسـت
يف منزلـه“ ،وهـي لديـه منـذ أكثر من
عشر سـنوات ،ومسـجلة يف قيـود
وزارة الثقافـة ،بحسـب القوانين املرعية
اإلجـراء ،ومنهـا تلك التي متنـع إخراجها
مـن لبنـان من ًعـا للمتاجـرة بها".
ما القطع التي ظهرت خلف المشنوق
القطـع األثريـة التـي ظهـرت خلـف
املشـنوق ،وبتصـ ّور الخبير السـوري
وأحـد مؤسسي جمعيـة “العاديـات”
لحاميـة اآلثـار بدمشـق وعضـو مجلس
إدارتهـا ،سـعد فنصة ،هي قطـع منهوبة
مـن مدينـة تدمـر ،وهـي قطع لـرؤوس
متاثيـل تدمريـة مـن بينهـا رأس لتمثال
صغير ميثّـل الوجـوه املرسحيـة.
وبحسـب مـا قالـه فنصـة لعنـب بلدي،
سقـت هـذه التامثيـل مـن متحـف
ُ
"تدمـر" خلال عامـي  2014و،2015
أي يف الوقـت الذي شـغل نهاد املشـنوق
منصـب وزيـر الداخلية اللبنانيـة ملرتني،
مـا يعارض رواية املشـنوق بـأن التامثيل
كانـت لديه منذ عرش سـنوات ،ومسـجلة
يف القوانين التـي متنـع إخراجهـا مـن
لبنا ن .
ين نهـاد املشـنوق وزيـ ًرا للداخليـة
ُع ّ
اللبنانيـة ألول مـرة يف حكومـة متـام
سلام عـام  ،2014وللمـرة الثانيـة يف
حكومـة سـعد الحريـري عـام ،2016
وبقـي يف منصبـه حتـى عـام .2019
ويـرى فنصـة أن العديـد مـن الـدول
تنهـب سـوريا ،عبر عنارصهـا على
األرض ،سـواء كانـوا أتراكًا أو روسـيني
أو إيرانيين أو "فصائـل متأسـلمة"،
إىل جانـب قـوات النظـام وحلفائهـا
املوجوديـن على األرض مـن حشـود
طائفيـة أو جهـات مرتبطة بهـا ،كقوات
"الدفـاع الوطني" ،التي أسـهمت بشـكل
كبير بتهريـب اآلثـار.

ال توثيق أو مساءلة
الصحفـي السـوري الناشـط يف الدفـاع
عـن اآلثـار السـورية عمـر البنيـه ،قـال
لعنـب بلـدي ،إن "الرشطـة الجنائيـة
الدوليـة" (اإلنرتبـول) ،طالبـت مديريـة
اآلثـار يف سـوريا بأرقـام وأوصـاف
سقـت مـن
لقطـع أثريـة كانـت قـد ُ
سـوريا ،ولكـن مديريـة اآلثـار أجابـت
أنهـا ال متلـك أرشـيفًا يوثـق القطـع
األثريـة لديهـا ،وقالـت إنهـا سـتخاطب
البعثـات األجنبية التي عملت يف سـوريا
لتؤ ّمـن أرشـيفًا للقطـع.
ويقـع التقصير مبتابعـة اآلثـار يف
سـوريا عىل عاتـق مديريـة اآلثـار التي
كانـت باألسـاس تهـ ّرب القطـع األثريـة
وتتعمـد عـدم أرشـفتها حتـى يسـهل
تهريبهـا ،بحسـب البنيـه.
وجـود القطـع األثريـة يف لبنـان هـو
أمـر مخالـف للقانون الـدويل ،ولكن يف
املقابـل ،يجـب عىل السـلطات املعنية يف
حكومـة النظام السـوري املطالبـة بهذه
توصف
القطـع من خلال وجود وثائـق
ّ
القطـع األثريـة بأرشـيف يُنقـل للرشطة
الدولية.
وال يعتقـد البنيـه أن أحـدًا مـن حكومـة
النظـام السـوري سـيطالب بالقطـع
التـي ظهـرت يف مكتـب املشـنوق ،لعدم
وجـود أرشـيف لهـا يف سـوريا ،ولعدم
وجـود لجان علميـة عملت على املطالبة
بالقطـع األثريـة املوجـودة يف الخـارج.
وبحسـب الصحفي عمر البنيـه ،يُفرتض
أن تُسـا َءل الحكومـة اللبنانيـة والربملان
اللبنـاين ،ويجـب عليهـم محاسـبة
املشـنوق ومسـاءلته عن مصـدر القطع.
كما يجـب أن ت ُشـكّل لجنـة دوليـة مـن
منظمـة األمـم املتحـدة للرتبيـة والعلوم
والثقافة (يونسـكو) ،ملسـاءلة املسؤولني
يف لبنـان ،وال سـيام املشـنوق.
وأصبـح لبنـان بطبيعـة الحـال سـوقًا
كبيرة ملـرور وتهريـب قطـع اآلثـار من
سـوريا ،ويسـهم "حـزب اللـه" اللبناين
باملتاجـرة وإدخـال قطع اآلثـار املنهوبة،
وال سـيام مع انتشـار ميليشـيات الحزب
يف معلـوال وتدمـر وغريهما مـن املـدن
السـورية األثريـة ،التـي تقـوم بالتنقيب
عل ًنـا عن اآلثـار يف سـوريا.
وكان تحقيق لصحيفـة "املدن" اللبنانية،
تحدث عـن وجود قطـع أثريـة مرسوقة

مـن سـوريا والعـراق واليمـن ،موجودة
يف متحـف "نابـو" ،الـذي يديـره رجل
األعمال جـواد عدرا.
من ّ
يسهل وصول اآلثار إلى لبنان؟
مديـر متحـف مدينة إدلـب ،أميـن نابو،
قال لعنـب بلدي ،إن املنحوتـات التدمرية
سقـت مـن قبـل العديـد مـن الـدول،
ُ
واسـتطاعت مديريـة آثـار إدلـب إنقـاذ
سـبع منحوتـات تدمريـة منهـا فقـط،
حفظـت يف املتحف املوجـود يف إدلب.
و ُ
وبحسـب نابـو ،مل تتوقف تجـارة اآلثار
حتـى يف أوقـات السـلم يف سـوريا،
ولكنهـا كانـت تتم مـن قبل شـخصيات
اعتباريـة ونافـذة عنـد النظـام ،مثـل
العميديـن ذو الهمـة شـاليش ووفيـق
نـارص وشـخصيات مـن فـرع األمـن
العسـكري والسـيايس ،ومل يكـن مـن
املسـموح تداول هذه الرسقـات أو التبليغ
عنهـا ،ملكانـة هـذه الشـخصيات عنـد
النظـام.
وأضـاف نابـو أن سـيطرة "حـزب الله"
على املعابـر بين لبنـان وسـوريا،
سـ ّهلت الوصـول إىل العديد مـن عمليات
التهريـب غير املرشوعـة ومبختلـف

املجـاالت ومـن بينهـا اآلثـار السـورية.
تتواطـأ امليليشـيات اإليرانية مـع النظام
السـوري يف أعامل نهب اآلثـار واالتجار
بهـا ،وبحسـب مـا قالـه الصحفـي عمر
البنيـه ،يف وقـت سـابق لعنـب بلـدي،
تديـر “املخابـرات العسـكرية” أعمال
التهريـب ،وامليليشـيات اإليرانيـة هـي
رشيكـة أساسـية ملاهـر األسـد شـقيق
رئيـس النظـام السـوري ،وضبـاط مـن
“القصر الجمهـوري” ،بـأي يشء تحت
األرض يف سـوريا.
ويف تحقيـق أجرتـه عنـب بلـدي ،يف
 3مـن حزيـران املـايض ،حـول رسقـة
ونهـب اآلثـار يف درعـا ،أشـارت أصابع
االتهـام إىل ضلـوع ضبـاط مـن النظام
يف البحـث عـن اآلثـار.
ففـي مناطـق الجيدور (الريف الشمايل
الغـريب لدرعـا) ،يجـري التنقيـب عـن
اآلثـار مـن قبـل "املخابـرات الجويـة"
وعنارص مـن “حـزب اللـه” ،إضافة إىل
ريـف درعـا الغـريب ومنطقـة حـوض
الريمـوك الغنيـة باآلثـار.
ومنـذ انـدالع الثـورة يف سـوريا عـام
 ،2011تضررت املواقـع األثريـة خلال
قصف قـوات النظام السـوري وروسـيا
أو نتيجـة املعارك بني مختلـف األطراف،
أو ألسـباب عسـكرية وأيديولوجيـة،
ونُهبـت اآلثار لدعـم الجامعـات املقاتلة،
مثل امليليشـيات الرديفة للنظام السـوري
وتنظيـم “الدولـة اإلسلامية” ،وازدهرت
تجـارة اآلثـار غير املرشوعة.
وبسـبب ذلـك ،أطلقـت منظمـة
“يونسـكو” ،وبتمويـل مـن االتحـاد
األورويب ،العديـد مـن املشـاريع لحامية
سرق
التراث السـوري الـذي يد َّمـر وي َ
بشـكل مسـتمر ،أهمهـا مشروع يقيض
بالتحـ ّرك لحامية اآلثار السـورية بشـكل
طـارئ ،مع وضع آليـات عديـدة وعملية
مـن أجـل تفعيل عمليـة الحفـاظ عىل ما
تبقـى من آثـار ،واملسـاعدة يف الكشـف
عما متّـت رسقتـه أو تدميره ،ومالحقة
مرتكبـي جرميـة االتجـار باآلثـار بطرق
غير مرشوعـة ،ومحاسـبتهم أمـام
القانـون الـدويل.
وتبقى مالحقـة املنتهكني لتلـك القوانني
أمـ ًرا صع ًبـا نظـ ًرا إىل الفسـاد الكبير،
والصفقـات املشـبوهة على حسـاب هذا
التراث ،وصعوبـة الوصـول إىل هـذه
األماكـن بسـبب األوضاع األمنيـة املعقدة،
فضلا عـن شـح املعلومـات حـول آليـة
ً
التعاطـي مـع القانـون الـدويل مـن قبل
املحامني والناشـطني املحليني يف سوريا.

املدن السـورية األثريـة القدمية كدمشـق وتدمر وحلب القدميـة وأفاميا
وبصرى وغريهـا مـن املـدن التاريخيـة والتي تقـع تحت منظمـة األمم
املتحـدة بإحـدى أفرعهـا "يونيسـكو" ،هـي تحـت الحاميـة الدوليـة،
وبقـرار مـن األمم املتحدة ال يسـمح باملسـاس باملـدن أو األوابـد األثرية
املرتامية يف سـوريا.
الجرائـم التـي حصلـت تؤكـد أن جميـع القـرارات األمميـة بقيـت حربًا
على ورق ،وال توجـد لهـا قيمـة من قريـب أو بعيـد ،فحتى يف سـنوات
السـلم كانـت تيجـان األعمـدة تنقـل بالرافعـات وتنقـل إىل لبنان.

عمر البنيه
ناشط في الدفاع عن اآلثار
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إدلب..
مواجهات عسكرية أم مقايضة روسية -تركية

جنود ودبابات لقوات النظام السوري في ريف إدلب ( 2021 -الوطن)

عنب بلدي  -خالد الجرعتلي
مـع تحييـد النظـام السـوري والـروس
مناطـق الجنـوب السـوري يف درعـا،
وفـرض "تسـوياته" على عمـوم
املحافظـة ،ازداد الحديـث عـن عمـل
عسـكري محتمل لقـوات النظـام باتجاه
الشمال السـوري للسـيطرة عىل طريق
حلـب -الالذقيـة الـدويل ( ،)M4األمـر
الـذي قابلتـه تحـركات عسـكرية تركيـة
يف الشمال السـوري.
وتُرجم ذلـك باحتامليـة مقايضة مناطق
بين تركيا الداعمـة للمعارضة السـورية،
وروسـيا الداعمـة للنظـام ،كما حـدث
خلال السـنوات األربـع املاضيـة ،عندما
تقدمـت قـوات النظـام يف مناطـق
سـيطرة املعارضـة بالتزامن مع سـيطرة
تركيـا عىل معقل جديد لـ"قوات سـوريا
الدميقراطيـة" (قسـد) ،التـي تصنفهـا
تنظيما "إرهاب ًيـا".
تركيـا
ً
النظام يتحرك
يف  5مـن ترشيـن األول الحـايل ،رصد
مراسـل عنب بلـدي يف حلـب تعزيزات
عسـكرية لقـوات النظـام ،تض ّمنـت
رتلين عسـكريني يحويـان آليـات
عسـكرية ثقيلـة ،متجهين إىل ريـف
إدلـب الجنـويب.
إذ أجرى املراسـل حينهـا حديثًا مع أحد
مقاتلي قوات النظـام املرافقين للرتل،
وأكـد للمراسـل أن األرتـال العسـكرية
توجهـت ملـؤازرة القـوات املوجودة يف
محيـط قـرى ريـف إدلـب الجنـويب
ومناطـق كفـر عويـد وسـفوهن وديـر
سـنبل ،يف حـال انطالق عمل عسـكري
جد يد .
وانتشرت يف مواقـع التواصـل
االجتامعـي تسـجيالت مصـ ّورة للعميد
سـهل الحسـن ،الـذي يقـود مـا يُعرف
بـ"قـوات النمـر" ،وهي قوة عسـكرية
ت ُسـتخدم عـادة كـرأس حربـة يف
املعـارك ضـد قـوات املعارضـة ،وهـو

يتحـدث إىل مقاتليـه عن معركـة مرتقبة
يف إدلـب.
كما نقلت وكالة “سـبوتنيك” الروسـية،
املقربـة مـن النظـام ،عـن مصـدر
عسـكري أن تعزيـزات عسـكرية ضخمة
ونوعيـة وصلـت إىل جبهات ريـف إدلب
الجنـويب ،شـملت دبابـات ومدرعـات
وآليـات عسـكرية وجنـودًا ،وهـو مـا
أكدتـه منصـات روسـية أخـرى تواترت
فيهـا األخبـار عن الحشـود حتـى لحظة
إعـداد هـذا التقريـر.
تحركات عسكرية أم حرب نفسية؟
سـمح الهـدوء العسـكري يف الخريطـة
السـورية برتكيـز قـوة النظـام يف
الشمال السـوري ،دون القلـق مـن أي
جبهـات من املمكـن أن تشـكّل خط ًرا يف
منطقـة مهملـة.
الباحـث واملحلـل العسـكري العميـد
عبـد اللـه األسـعد ،قـال لعنب بلـدي ،إن
النظـام يحاول اسـتغالل املوقـف األخري
على الصعيديـن العسـكري والسـيايس
بالتزامـن مـع محادثـات قامئـة بين
روسـيا وتركيـا.
واعتبر األسـعد أن الحشـود العسـكرية
أولها رسـالة عسـكرية لألتـراك ،مفادها
أن الـروس مـا زالـوا داعمين للنظـام
السـوري ،ولن يسـمحوا يف اسـتمرارية
الوجـود العسـكري التريك يف إدلـب.
وبالتزامـن مـع الحشـود العسـكرية
الضخمـة يف املنطقـة ،اعتبر العميـد
األسـعد أن املعركـة بشـكلها الحـايل
سـواء أطلقتها قوات النظـام أم اقترصت
على الحشـود العسـكرية فهـي معركة
سياسـية يف املقـام األول.
كما أن الضغـوط الناجمة عـن األوضاع
املعيشـية الصعبـة يف مناطـق سـيطرة
را عليـه،
النظـام تشـكّل ضغطًـا كبي ً
وصـار مـن الضروري الحديـث عـن
معـارك عسـكرية جديـدة للتخفيـف من
هذه الضغـوط وتقدميها كعذر ،بحسـب
ا ألسعد .
يف حين يعتقـد الباحـث يف مركـز

“جسـور للدراسـات” وائـل علـوان،
أن املعلومـات عـن حشـود عسـكرية
"ضخمـة" للنظـام وتركيـا يف حلـب
وإدلـب ،هـي معلومـات غير دقيقـة،
ويف حـال وجـود حشـود عسـكرية
فهـي ليسـت على الشـكل الـذي يجري
الرتويـج لـه.

النظام يحاول استغالل
الموقف األخير على
الصعيدين العسكري
والسياسي بالتزامن مع
محادثات قائمة بين
روسيا وتركيا

واعتبر علـوان أن الحشـود العسـكرية
تُسـتعمل يف الكثير مـن األحيـان
ألغـراض سياسـية قبـل أن تكـون
عسـكرية ،متوق ًعـا أن تكـون األسـابيع
القليلـة املقبلـة كاشـفة عام سـتؤول إليه
األمـور على الصعيـد امليـداين.
وتخضـع محافظـة إدلـب التفـاق
بين الرئيسين ،التريك ،رجـب طيـب
أردوغـان ،والـرويس ،فالدميير بوتني،
ُوقّـع يف آذار  ،2020ونـص عىل إنشـاء
“ممـر آمـن” على طريـق “.”4M

حشود روسية في إدلب وتركية في
حلب
بالتزامـن مـع ترويـج النظـام لعمليـة
عسـكرية مقبلـة يف مناطـق الشمال
السـوري ،ارتفعـت وتيرة الحديـث عـن
حشـود أخـرى تركيـة باتجـاه مناطـق
سـيطرة "قـوات سـوريا الدميقراطيـة"
(قسـد) يف مدينة تل رفعت شمايل حلب.
ويف  15مـن ترشيـن األول الحايل ،ألقى
الطيران التريك منشـورات ورقية عىل
تـل رفعـت ،تشـيد مبدنيـي املنطقـة ملـا
وصفتـه بالتعـاون مـع القـوات الرتكية
التـي تُقبـل على عمـل عسـكري يف
املدينـة الواقعـة شمايل حلب.
ونقلـت وكالـة "رويترز" عن مسـؤول
تـريك كبري (مل تكشـف عن اسـمه) ،يف
 15مـن ترشيـن األول الحـايل ،أن “مـن
الضروري تطهير املناطـق ،ال سـيام
منطقـة تـل رفعـت ،التـي تنطلـق منها
الهجمات ضدنـا باسـتمرار".
ومل يحـدد املصـدر توقيـت وطبيعـة
العمـل العسـكري ،إال أن الجيـش الرتيك
وجهـاز االسـتخبارات الوطنـي التريك
( )MITيجريـان االسـتعدادات ،حسـب
"رويترز".
وتحـدث املسـؤوالن عـن أن الرئيـس
التريك سـيناقش هـذه القضيـة مـع
نظيره األمريكي ،جـو بايـدن ،خلال
لقائهما يف قمـة “مجموعـة العرشين”،
التـي سـتُعقد نهايـة ترشيـن األول
الحـايل.
وعـن مقايضـة مناطـق محتملـة بين
روسـيا وتركيـا ،قـال الباحـث وائـل
علوان ،إن روسـيا تسـعى لتأمين قاعدة
"حميميـم" العسـكرية الجويـة مـن
خلال السـيطرة على املناطـق القريبـة
منهـا يف مناطـق سـهل الغـاب بريـف
حماه الشمايل.
واعتبر علـوان أن تركيـا من غير املمكن
أن تقبـل مبقايضة أو تقـدم قوات النظام
وروسـيا باتجاه الشمال السـوري ،إمنا
عمليـات السـيطرة املتتاليـة بني روسـيا
وتركيـا هـي نتيجـة ضغـط رويس يف

منطقـة مع ّينـة يتبعـه ضغـط تـريك
را أن تركيـا إذا
يف منطقـة أخـرى ،معتب ً
قبلت بهـذا االتفـاق فهـو "نتيجة ضغط
وتصعيـد رويس وليـس نتيجـة اتفـاق
مسبق " .
وتصاعـدت وتيرة الحديث عـن مقايضة
محتملـة لروسـيا وتركيـا بين إدلـب
ومناطـق مـن ريـف حلـب ،األمـر الذي
أعـاد إىل األذهـان حديث رئيـس الوزراء
التريك األسـبق ،أحمـد داوود أوغلـو،
حين قـال إن تركيـا سـيطرت على
جرابلـس عن طريـق مقايضتهـا مبدينة
حلـب التي سـيطرت عليها قـوات النظام
وروسـيا يف الفترة الزمنيـة ذاتهـا.
إذ خـرج داوود أوغلـو بترصيحـات،
منتصـف أيلـول املـايض ،قـال فيهـا إن
تركيـا سـاعدت يف إخلاء مدينـة حلـب
متهيدًا لسـيطرة النظـام وروسـيا عليها
مـن أجـل كسـب تأييـد روسـيا ملعركـة
"درع الفـرات" التـي أطلقتهـا تركيـا
للسـيطرة على مدينـة جرابلـس.
تتقاطـع الحشـود والعمليات العسـكرية
يف سـوريا مـع املؤمتـرات الدوليـة
واالتفاقيـات بين الـدول املؤثـرة التـي
تُعقـد بشـأن امللـف السـوري.
ويف نهايـة أيلـول املـايض ،اجتمـع
الرئيسـان التريك والـرويس ،يف
سـوتيش ،وسـط ترصيحـات متبادلـة
بـأن امللف السـوري سـيكون على رأس
أولوياتهما ،لكنهما مل يخرجـا مبؤمتـر
صحفـي أو بيان مشترك بعـد االجتامع،
وسـط ترصيحـات عامـة حـول "إبقـاء
الوضـع على مـا هـو عليـه يف إدلب".
ويف حزيـران املـايضُ ،عقـدت الجولـة
الــ 16مـن مباحثـات "أسـتانة" دون
أي تطـورات تُذكـر على أرض الواقـع،
باسـتثناء توقـف العمليـات العسـكرية
وانخفـاض وتيرة القصـف مـن قبـل
النظـام وروسـيا على مناطـق الشمال
السـوري ،لتعود بعدهـا عمليات القصف
والحشـود العسـكرية إىل معدالتهـا
املعهودة مـن قبل قوات النظام وروسـيا
منـذ منتصـف أيلـول املـايض.
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األهالي أمام َ
ّ
"التشيع"
خياري المغادرة أو

رحيل دون عودة سببه إيران ..البوكمال "تحت الصفر"
نازحة سورية من مدينة دير الزور في مخيم "عين عيسى" في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا 21 -من تشرين األول )AFP( 2017

دير الزور  -حسام العمر
قـرر عدنـان ( 44عا ًمـا) قبـل شـهرين
االنتقـال مـن مدينتـه البوكمال يف دير
الـزور إىل مدينـة الرقـة (شمال رشقي
سـوريا) ،واالسـتقرار فيهـا دون التفكري
بالعودة.
اضطـر عدنـان إىل تـرك مدينته بسـبب
سـيطرة امليليشـيات اإليرانيـة على
املنطقـة ،ومتددهـا يف مدينتـي امليادين
والبوكمال وأريافهما.
"بـدأتُ التحضير مـع عائلتـي للمغـادرة
ولسـت وحـدي الـذي أفكـر
دون عـودة،
ُ
بذلك ،هناك عشرات األشـخاص من الذين
أعرفهـم نزحـوا باتجـاه مناطـق أخرى"،
وفق مـا قالـه عدنـان لعنـب بلدي.
ر ّوج عدنـان (الـذي تحفـظ على نشر
اسـمه الكامـل ألسـباب أمنيـة) بين
سـكان مدينته لفكـرة مغـادرة البوكامل
نحـو مدينـة دمشـق للعيـش هنـاك من
أجـل تأمين املـدارس ألطفالـه األربعـة،
خوفًـا مـن نقل خبر مغادرتـه للرقة إىل
األجهزة األمنيـة التابعة للنظام السـوري
أو عنـارص امليليشـيات اإليرانية املوجودة
يف املنطقـة.
تمدد إيراني
قـال نازحـون مـن ريـف ديـر الـزور،
يقيمـون يف مدينـة الرقـة حال ًيـا ،لعنب
بلـدي ،إن الوضـع هناك "تحـت الصفر"
مـن حيـث مسـتوى املعيشـة ،مـا يدفـع
الرجـال إىل االنضامم للفصائـل اإليرانية
لتأمين مصـدر دخـل ،مـا يزيـد مـن
توسـعها أكرث.

ظروف تنتهك
الخصوصية
كيف تتعامل نساء
مخيمات إدلب مع
إحراج دورات المياه

ويف  ،2012بـدأ االسـتيالء على منـازل
املدنيين يف ديـر الـزور مـن قبـل
األجهزة األمنيـة التابعة للنظام السـوري
وامليليشـيات األجنبيـة ،وذلك بعـد نزوح
مئـات اآلالف مـن األهايل بسـبب الحملة
العسـكرية الكبيرة التـي شـ ّنتها قـوات
النظـام على املحافظـة.
ويتـوزع يف ريـف ديـر الـزور الرشقي،
غـريب نهر "الفـرات" ،حـوايل  30مرك ًزا
لالنتسـاب إىل امليليشـيات اإليرانيـة،
ويكـون مقـر أغلبيـة تلـك املراكـز يف
منـازل املدنيين ،بعـد أن اسـتولت عليها
فصائـل تابعـة ومواليـة إليـران بتهمـة
إقامـة أصحابهـا يف مناطـق سـيطرة
"قوات سـوريا الدميقراطية" (قسـد) ،أو
فصائـل املعارضـة.
كان اختيـار عدنـان للعيـش يف مدينـة
الرقـة بنـاء على نصيحـة أقربـاء لـه
سـبقوه إىل هناك ،فـ"الوضع االجتامعي
واملعيشي يف الرقـة جيـد نو ًعـا مـا
مقارنـة بديـر الـزور" ،وفـق مـا يـراه
عدنـان.
مصالح إيران على حساب السكان
تتعـدد أسماء الفصائـل العسـكرية
اإليرانية والشـيعية يف الرشق السـوري،
لكـن بحسـب دراسـة لــ"Atlantic
 ،"Councilفـإن أبرز امليليشـيات التابعة
إليـران يف محافظـة ديـر الـزور هـي
"الحرس الثوري اإليراين" ،وامليليشـيات
الشـيعية العراقيـة (كتائـب حـزب اللـه،
وكتائب بـدر ،وحركة النجبـاء) ،و"حزب
اللـه" اللبنـاين ،و"لـواء فاطميـون"
األفغاين ،و"لواء زينبيون" الباكسـتاين،

إدلب  -هاديا منصور

"أشعر بالخجل كلما قصدت
دورات المياه على مرأى من
معظم قاطني المخيم،
إذ لم يعد يخفى على أحد أن
المرأة حين تخرج من خيمتها
برفقة إبريق المياه فهي
تقصد دورات المياه التي
تفتقد ألدنى مقومات
الصحة العامة".

و"قـوات الدفـاع الوطني" (لـواء الباقر،
وجيـش املهـدي ،ولـواء اإلمـام املهدي).
مل يجـد كثير مـن السـكان املهاجريـن
صعوبـة يف الخـروج مـن مناطـق
سـيطرة امليليشـيات اإليرانيـة نحـو
مناطـق سـيطرة "قسـد" ،واملـرور عرب
نهـر "الفـرات" الفاصـل بين منطقتـي
السـيطرة ،لكـن غال ًبـا ما تقتصر أمتعة
العائلات النازحـة على الحاجـات
الرضوريـة ،تاركين أثاثهـم وممتلكاتهم
خلفهـم .
وتتقاسـم "قسـد" ،املدعومـة مـن قبـل
"التحالـف الـدويل" ملحاربـة تنظيـم
"الدولـة اإلسلامية" ،السـيطرة على
محافظـة ديـر الـزور مـع قـوات النظام
السوري ،املدعومة بامليليشـيات اإليرانية،
ويعـد نهـر "الفـرات" الخـط الفاصـل
بين منطقتـي النفـوذ لهـذه القـوى.
وتسـيطر "قسـد" على الريـف الرشقي
للمدينـة ،بينما تسـيطر قـوات النظـام
السـوري على املناطـق الواقعـة غـريب
"الفـرات".
ومنـذ بدايـة عـام  ،2018شـاركت إيران
بشـكل مبـارش يف املعركـة ضـد تنظيم
"الدولـة اإلسلامية" يف رشقي سـوريا.
متكّنـت إيـران من خلال هذه املشـاركة
من تنفيـذ مرشوعهـا التوسـعي يف تلك
املناطـق ،وتحديـدًا يف دير الـزور ،حيث
تعـاين املدينـة مـن هشاشـة الوضـع
ا ألمني .
املعـارك ضد تنظيـم "الدولة اإلسلامية"
وإزاحتـه ،سـاعدت يف تعزيـز سـلطة
إيـران العسـكرية على العديـد مـن
املجـاالت الرئيسـة يف مدينـة البوكمال

تضطـر زينـة الشـيخ علي ( 25عا ًمـا)
للميش مسـافة طويلة لتصـل إىل دورات
امليـاه املوجـودة يف العـراء ،وليسـت لها
مصـادر ميـاه دامئـة ،أو شـبكات رصف
صحـي يف كثير مـن األحيـان ،داخـل
مخيمهم العشـوايئ الواقع شمايل إدلب.
"حين نزحنـا عـن مدننـا وبلداتنـا
بسـبب القصـف ،كان همنـا الوحيـد
البحـث عـن األمـان ،ومـع وصولنـا
إىل هنـا وإقامتنـا يف هـذه املخيمات
املنسـية ،صـار همنـا الكثير مـن
األشـياء البسـيطة واألساسـية املفقودة،
وأهمهـا كيفيـة الحصـول على امليـاه
واالسـتحامم والنظافـة" ،قالت الشـابة
املنحـدرة مـن مدينـة خـان شـيخون،
لعنـب بلـدي.
وأضافـت أن حاجـة النسـاء يف املخيـم
إىل التردد عىل دورات امليـاه ،أجربتهن

عىل طـول الحـدود السـورية -العراقية،
التـي تربـط إيـران بالبحـر األبيـض
املتوسـط عبر العـراق وسـوريا ولبنان.
كام فرضت إيـران سـيطرتها عىل الطرق
الرئيسـة التـي تربط محافظـة دير الزور
مبحافظتي حمـص والرقة.
وبالتـايل ،فـإن أهمية البوكامل بالنسـبة
إليران تكمـن يف كونها عقـدة مواصالت
بريـة مهمـة تصـل منهـا إىل سـوريا ثم
لبنـان ،حيـث تُعتبر امتـدادًا لصحـراء
األنبـار العراقيـة ،كما ترتبـط بصحـراء
السـويداء ودرعـا وتدمر وديـر الزور ،ما
يكسـب املدينـة أهمية اقتصاديـة إضافية
لطهران.
ّ
"التشيع"
ُمجبر على
قـال أحد النازحين من مدينـة البوكامل،
ويقطـن حال ًيـا يف الرقة ،إن قـرار البقاء
يف مدينـة البوكمال يعنـي بطبيعـة
الحـال "رضورة تشـ ّيع الشـخص مهما
كان عمـره أو عقيدتـه".
وأضـاف النـازح ،الـذي تحفـظ على
ذكر اسـمه ألن لديـه إخـوة يف البوكامل
ينـوون الهجـرة ،أن هنـاك محـاوالت
دامئـة لزيـادة "التشـ ّيع" بتسـهيل مـن
األفـرع األمنية السـورية ،وإرشاف جهات
إيرانيـة.
وقـال الحقوقـي مـن مدينـة البوكمال
عبـد الفتـاح الجبـارة ،إن سـكان املناطق
التي تسـيطر عليهـا امليليشـيات اإليرانية
يف ريـف ديـر الزور الرشقـي يتعرضون
"ملضايقـات تهـدف لوضعهـم أمـام
خياريـن ،إمـا الدخول يف خانـة املرشوع
اإليـراين الطائفـي يف املنطقـة ،وإمـا
دفعهـم للهجـرة نحـو مناطـق تسـيطر
عليهـا (قسـد)".
الحقوقـي الذي يعيـش حال ًيـا يف مدينة
البصيرة الخاضعـة لسـيطرة "قسـد"،
اتهـم النظـام السـوري بالرشاكـة فيما
يتعـرض لـه سـكان املنطقة مـن تهجري
وانتهـاكات ،وتغيير دميوغـرايف ترعاه
ومت ّولـه إيران.
وال توجـد إحصائيـات رسـمية موثقـة
حـول عـدد النازحين مـن املناطـق
املسـيطر عليهـا مـن قبـل امليليشـيات
اإليرانيـة إىل املناطـق املسـيطَر عليهـا
مـن قبل "قسـد" ،إال أن القانـون الدويل
يحظـر بوضـوح التهجير القسري
كاستراتيجية للنـزاع املسـلح.
"قسد" ..ال حول وال قوة
أحـد القياديين يف "قسـد" مـن ديـر
الـزور ،قـال لعنب بلـدي ،إن "(قسـد) ال
حـول لهـا وال قـوة يف الوقـت الحايل"،
وإن القـوات العسـكرية التـي يدعمهـا
"التحالـف الـدويل" منـذ عـدة سـنوات

على البقـاء بكامـل مالبسـهن وغطـاء
الـرأس طـوال الوقت.
تتحمـل النسـاء يف إدلـب وشمال غريب
سـوريا العـبء األكرب مـن حيـاة النزوح
والفقـر ،وسـط ظـروف ال تراعـي أيًـا
مـن خصوصيتهـن أو طبيعـة حياتهـن
االجتامعيـة املحافظـة التي خرجـن منها.
الحل في تقسيم الخيمة
مـن جهتهـا ،بـدأت صربيـة العبـد (30
عا ًمـا) تتأقلـم مـع حيـاة املخيمات ،بعد
مضي سـنتني على نزوحهـا األخري من
قريـة تلمنـس جنـويب إدلب.
ال يهـم صربيـة اصطحـاب املنظفـات
وامليـاه إىل دورات امليـاه يف كل مـرة،
وافتقادهـا الخدمات األساسـية والنظافة
العامـة ،خاصـة يف دورات امليـاه
والحاممـات املشتركة ،وال اكتظـاظ

تركـز حربهـا على تنظيـم "الدولـة
اإلسلامية".
وأضـاف القيـادي (الـذي تحفـظ على
ذكر اسـمه ألسـباب أمنيـة) ،أن النشـاط
العسـكري الـذي تنفـذه "قسـد" حال ًيـا
يتمحـور حـول قطـع طـرق التهريب مع
املناطـق التي تسـيطر عليها امليليشـيات
اإليرانيـة ،وتجنب السماح لخاليا النظام
السـوري بالدخـول إىل املنطقة.
وبحسـب دراسـة ملركـز "جسـور
للدراسـات" ،ميتلـك "التحالـف الدويل"
الـذي تقـوده أمريكا  33موق ًعا عسـكريًا
بني قاعـدة ونقطـة وجـود ،وذلك ضمن
أربـع محافظـات ،عشرة منهـا يف ديـر
الـزور ،بينما متتلـك إيـران  131موق ًعا
عسـكريًا.
ويف مقابـل متـدد إيـران يف املنطقـة،
ليس لروسـيا دور واضـح يف دير الزور
(غـرب أو رشق الفرات) ،باسـتثناء وجود
عسـكري رسـمي يف غـريب "الفـرات"،
وال تتمتـع روسـيا بنفـوذ خـاص يف
هـذا املجـال ،إال مـن خلال تعاونهـا مع
حكومـة النظام السـوري ،ومتتلك سـبع
قواعد عسـكرية.
ويضطـر سـكان مـن مناطق ريـف دير
الـزور الغـريب إىل بيـع منازلهـم أو
أراضيهـم لعنـارص ميليشـيات إيرانيـة
أو جهـات مرتبطـة بهـا ،وتعود أسـباب
بيـع تلـك املمتلـكات إىل تـردي األوضاع
املعيشـية ،مـا يجبر األهـايل على بيـع
بعـض عقاراتهـم لتأمين مبالـغ تعينهم
على التعايـش مـع الظـروف ،أو الرغبة
بالهجـرة خـارج البلاد أو النـزوح نحـو
مناطـق سـيطرة "قسـد" يف ديـر الزور
والرقة.

منذ بداية عام ،2018
شاركت إيران بشكل مباشر
في المعركة ضد تنظيم
"الدولة اإلسالمية" في شرقي
سوريا.
تمكنت إيران من خالل هذه
ّ
المشاركة من تنفيذ مشروعها
التوسعي في تلك المناطق،
ً
وتحديدا في دير الزور ،حيث
تعاني المدينة من هشاشة
الوضع األمني

الخيـام بالنازحين ،بحسـب مـا قالتـه
لعنـب بلـدي.
ومل تعد الشـابة تـرى هذه األمـور عوائق
جـا
أو صعوبـات ،كما أنهـا ال تجـد حر ً
مـن خروجهـا املتكـرر وقصدهـا دورات
امليـاه البعيـدة عـن خيمتهـا" ،تح ّملنـا
مـا هـو أصعـب مـن ذلـك ،تح ّملنـا ظلم
النظـام لنـا وتهميشـه وقمعـه عىل مدى
سـنوات ،يكفي أننـا هنا نعيـش بكرامتنا
ونسـتطيع التكلـم والتعبير عـن كل مـا
يؤملنـا" ،بحسـب مـا أضافته.
طويل،
ً
وتأمـل أن هـذه الحـال لن تـدوم
"فـدوام الحـال مـن املحـال ،وال شـك أن
النهايـة سـتكون يف مصلحة شـعب أىب
إال أن يعيـش بحريـة وكرامـة" ،بحسـب
تعبريها .
بُعـد دورات امليـاه عـن الخيـام ،ووجود
معظمهـا يف العـراء من دون جـدران أو
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ّ
التجار يعرضون مبالغ ال توازي سعرها

بيوت حلب المتضررة ..الهدم أو البيع لـ"قاطرجي" و"خضر"
موجة الغضب واالستياء التي بدت على وجه عبد الكريم الحسن (ً 49
عاما) ،كانت كافية للتعبير عن حجم المعاناة التي يعيشها من تبقى من سكان حلب
تحت سيطرة النظام وميليشياته ،فبعد قيامه بترميم غرفتين وبناء طابق جديد فوق منزله بحي الشعار ،حضر عمال مجلس مدينة حلب وهدموا ما بناه
خالل شهر آب ونصف شهر أيلول الماضيين.

حلب -صابر الحلبي
خلال حديـث إىل عنـب بلدي ،قـال عبد
الكريـم إنـه اقترض مبلغ ثالثـة ماليني
ونصـف املليـون ليرة سـورية (حوايل
ألـف دوالر) ،باإلضافـة إىل وجـود مبلغ
مليـوين ليرة كان بحوزتـه ،لرتميـم
الغرفتين بعـد تعرضهام لدمـار جزيئ،
وبنـاء طابـق جديـد لتزويـج ابنه.
"تفاجـأتُ مبجيئهـم (عمال مجلـس
مدينـة حلـب) ،حيـث هدمـوا مـا قمـت
حاولـت أن أدفـع لهـم مبلغًا من
ببنائـه،
ُ
املـال ،ولكنهـم رفضـوا ،وحتـى إننـي
أظهـرتُ رخصـة البنـاء والرتميـم ،ولكن
مل يعرتفـوا بهـا" ،بحسـب مـا قالـه
الرجـل األربعينـي.
وأضـاف" ،تواصلـت مـع واسـطات،
ولكـن علمت أن املنطقة التي أسـكن فيها
بيعـت معظـم منازلهـا ملصلحـة رجـل
األعمال السـوري حسـام قاطرجـي"،
را إىل أن الهدم سـببه "عـدم بيعي
مشي ً
ملنـزيل قبـل فترة سـنة ونصـف عندما
ي بيعـه مببلـغ قليل".
ُعـرض عل َّ
هدم ممنهج لبناء مخططات جديدة
على الرغـم مـن منـح رخـص الرتميـم
أو بنـاء طوابـق جديـدة ضمـن املنـازل
العربية ،فـإن هناك عمليـات هدم تحدث

أسـقف يف بعض األحيان ،إذ ال يستر تلك
الـدورات سـوى مجـرد أقمشـة وعـوازل
بالسـتيكية رسعـان مـا تطير مـع أول
نسـمة هـواء ،كل ذلـك دفع بعض النسـاء
للبحـث عن حلـول ،بتقسـيم خيامه ّن إىل
قسـمني أحدهام بـدل حمام ودورة مياه،
حل
واآلخـر للجلـوس والنـوم ،وهـو مـا ّ
مشـكلة الحـرج والخجـل والخـوف مـن
ليلا من أجـل قضـاء حوائجهن
الخـروج ً
الرضورية.
قلة المياه وخطر "كورونا"
مدير فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا"،
محمد حلاج ،لفت إىل أن نحـو  200ألف
شـخص يعانـون شـ ًحا حقيق ًيـا يف املياه
مبخيمات إدلب العشـوائية.
وحـذر الحلاج مـن أن انقطاع امليـاه عن
النازحني مـع كمياتهـا القليلة ،قـد يؤدي
إىل تفشي األمـراض وفيروس "كورونا

باسـتمرار على اعتبـار األبنيـة الواقعة
ضمـن عمليـات الهـدم مخالفـات ،لكـن
تلك األحياء "سـتتم إعـادة تأهيلها ملخطط
بنـاء جديد" ،بحسـب ما قالـه موظف يف
مجلـس مدينة حلـب لعنـب بلدي.
وأضـاف املوظـف أن هنـاك مخططـات
لبنـاء مجمعـات سـكنية يف أغلـب أحياء
خصوصا املدمـرة ،وهناك
مدينـة حلـب،
ً
بعـض العقـود مل تكتمـل إلزالـة األبنية
السـكنية املدمـرة ،والبـدء بهـدم األبنيـة
السـكنية املك ّونـة مـن طابقين أو ثالثة
طوابـق ،وهـي تعتبر ضمـن املناطـق
العشـوائية ،وتدخـل ضمـن ملـف إعادة
اإلعامر.
ولذلـك هنـاك تشـديد عىل كل مـن يقوم
برتميـم نسـبة  60%ومـا فـوق مـن
منزلـه يف بعض أحيـاء حلـب ،وإذا كان
البناء مدم ًرا ومسـتوى خطورة سـقوطه
يتجـاوز  30%ستشـمله عمليـات الهدم،
حتـى وإن أُجريـت عملية الرتميـم ،وفق
مـا قالـه املوظـف الـذي تحفظـت عنب
بلـدي عن ذكـر اسـمه ألسـباب أمنية.
يف حين قـال أسـعد ( 53عا ًمـا) لعنب
بلـدي ،إن ثلاث غـرف رممهـا بعـد
تعرضها للقصـف تم هدمهـا ،وإن عامل
املجلـس رفضـوا أخذ مبلغ كبير (مليون
ليرة) مقابـل عـدم الهـدم ،وقـد ُعرض
عليـه بيـع منزله يف حـي صلاح الدين

املسـتجد" (كوفيـد )19 -يف املخيمات،
نظـ ًرا إىل تراجـع معـدالت الحفـاظ عىل
النظافة الشـخصية.
وكانـت األمـم املتحـدة حـذرت يف تقرير
صـادر يف  5مـن ترشيـن األول الحـايل،
مـن تضرر خمسـة ماليين شـخص من
أزمـة املياه املسـتمرة يف شمايل وشمال
رشقي سـوريا.
ودعـت إىل “اسـتجابة متعـددة
القطاعـات” ،بقيمـة  251مليـون دوالر
ملسـاعدة  3.4مليـون مـن األشـخاص
األكرث تأثـ ًرا خالل األشـهر السـتة املقبلة.
وقـال املتحـدث باسـم األمـم املتحـدة،
سـتيفان دوجاريـك“ ،مل يتمكـن النـاس
عبر األجـزاء الشمالية مـن سـوريا مـن
الوصـول إىل ميـاه آمنـة وكافيـة عىل نحو
موثـوق بـه ،بسـبب انخفـاض مسـتويات
املياه وتعطـل أنظمتها ،والقدرة التشـغيلية
أصلا ملحطـات املياه”.
ً
املنخفضـة

أبينة مهدمة في مدينة حلب )shutterstock( 2021 -

مببلـغ  25مليـون ليرة ،إال أنـه رفـض
ألنـه سـيقوم برتميمـه ،ومـع ذلـك فقد
تـم هـدم الغـرف الثلاث خلال أيلـول
ا ملا يض .
وهـدد رئيس مجلـس مدينة حلـب التابع
للنظـام ،معـد املدلجـي ،بأنـه لـن يكون
املقصيـن ،وشـدد
هنـاك تهـاون مـع
ّ
على تكثيـف الدوريـات ملراقبـة ومنـع
تشـييد أي بنـاء سـكني أو ترميـم األبنية
السـكنية ،وطلـب تنفيـذ حملات الهدم
إلزالـة املخالفات السـكنية.
ويعلـن مجلـس مدينـة حلب باسـتمرار
عـن هدمـه ملـا يسـميه املخالفـات
السـكنية ،وخالل ترشيـن األول الحايل،
هـدم املجلـس أكرث مـن  32بناء سـكن ًيا
مرمما وأبنيـة شُ ـ ّيدت مـن جديـد.
ً
ويكشـف موظفـو "لجنـة السلامة
العامـة" التابعـة ملجلـس مدينـة حلـب
على البنـاء قبـل منـح رخصـة الرتميم،
وخلال الكشـف يقـوم الشـخص الذي
ينـوي الرتميـم بدفـع مبلـغ مـن أجـل
التغـايض عنـه ،مـا يجعـل املوظـف
يسـجل نسـبة الضرر مبـا ال يتعـدى
 ،15%ومـن خلال الرتميـم ميكـن
السـكن يف البنـاء.
وبحسـب تقريـر نشره معهـد األمـم
املتحـدة للبحـث والتدريـب عـام ،2019
شـهدت محافظـة حلب أكرب نسـبة دمار

يف سـوريا ،بوجـود  4773مبنـى مدم ًرا
كل ًيـا ،و 14680مدمـ ًرا بشـكل بالـغ،
و 16269مدمـ ًرا بشـكل جـزيئ ،ليبلـغ
مجمـوع املبـاين املتضررة .35722
وتـوزع الدمـار يف حلـب على مختلف
املـدن والقـرى التابعة لهـا ،إذ يوجد يف
مدينـة عفريـن ،بريـف حلب الشمايل،
 67مبنـى مدمـ ًرا كل ًيـا ،و 26مبنـى
لحـق بهـا دمـار بالـغ ،و 103دُمـرت
بشـكل جـزيئ ،ليكـون مجمـوع املباين
املتضررة .196
أموال "قاطرجي" و"أبو علي خضر"
في القضية
يف بدايـة ترشيـن األول الحـايل ،هُدمت
عشرات األبنيـة السـكنية املرممـة،
وأخرى شُ ـ ّيدت مؤخـ ًرا بسـبب ترضرها
بنسـبة كبيرة.
ورغـم قيـام أصحاب تلـك األبنيـة بدفع
مبالـغ كبيرة ملوظفـي مجلـس مدينـة
حلـب من أجـل عـدم هدمها ،فـإن الهدم
تـم ،حتـى وإن كانـت األبنيـة صالحـة
للسكن .
وحسـب اسـتطالع أجرتـه عنـب بلـدي
يف أحيـاء امليسر ،والجزمـايت ،وطريق
البـاب ،والزبديـة ،وسـيف الدولـة،
فـإن األبنيـة السـكنية التـي ُرممـت
قـد ُعـرض على أصحابهـا بيعهـا يف

وقـت سـابق خلال العامين املاضيني،
ولكنهـم رفضـوا ألن السـعر املدفـوع ال
منـزل مك ّونًـا مـن غرفتني
ً
يشتري لهـم
ومنافعهما.
قـال محمـد ،وهـو أحـد سـكان حـي
امليسر ،لعنـب بلـدي ،إن سمارسة
عقـارات عرضـوا عليـه بيـع منزلـه
يف الحـي عـدة مـرات ولكنـه رفـض،
إذ "دفعـوا يل مبلـغ  20مليـون ليرة
(سـتة آالف دوالر) ،وهـو مبلـغ قليـل
على منـزيل املك ّون مـن طابقين .كانوا
يقولـون إن البيـت معـ ّرض للدمـار،
وخلال طلبهـم منـي البيع علمـت أنهم
يشترون ملصلحـة قاطرجـي ،وبعضهم
يشترون لـ(أبـو علي خضر) خضر
طاهـر".
محمـد أكـد أنـه رفـض البيـع ،مضيفًـا،
"قمـت بتأمني مبلـغ خمسـة ماليني لرية
مـن أجـل ترميمـه ،ولكـن بعـد انتهـاء
الرتميـم جـاء عمال املجلـس وهدمـوه،
ومخالفتـي مببلغ مليـون و 145ألف لرية
سـورية".
وبحسـب موقـع "االقتصـادي" املحلي،
فـإن "أبـو علي خضر" ميلـك رشكـة
"إيلا" للسـياحة ،باإلضافـة إىل
مشـاركته يف تأسـيس رشكة "الياسـمني
حصـة  90%من
للمقـاوالت" ،إذ ميتلـك ّ
الرشكـة ،بقيمـة  22مليونًـا و 500ألـف
ليرة ،كما يـرأس مجلـس إدارة "الرشكة
السـورية لإلدارة الفندقيـة" ،وهو رشيك
مؤسـس فيهـا بنسـبة  ،66.66%بقيمـة
ثالثـة ماليين و 333ألـف لرية سـورية.
كما أطلـق مطلـع عـام  2019رشكـة
"إميـا تيـل" لالتصـاالت ،وافتتـح أول
صالـة للرشكـة يف أوتوستراد املـزة
بدمشـق ،وسـط مخططـات الفتتـاح
عـدة أفـرع يف دمشـق (جرمانـا وأبـو
رمانـة والشـعالن) وبقيـة املحافظـات،
خصوصـا يف حمـص وطرطـوس
ً
والالذقيـة وحلـب.
ويف عـام  ،2016فـاز رجـل األعمال
السـوري حسـام قاطرجـي مبقعـد
داخـل مجلـس الشـعب يف االنتخابـات
الترشيعيـة عـن فئـة قطـاع العمال
والفالحين يف حلـب.
كما أعلـن قاطرجـي عـن تأسـيس
رشكة "أرفـادا البرتوليـة" يف العاصمة
دمشـق ،برأسمال يصـل إىل مليـار
ليرة سـورية ،بحسـب مـا نقلـه موقع
“االقتصـادي” املحلي ،وتعـود ملكيتها
إىل كل من حسـام بنسـبة  ،34%وأخيه
محمـد بـراء قاطرجـي بنسـبة ،33%
وأحمد بشير بـن محمد بـراء قاطرجي
بنسـبة .33%

وأشـار دوجاريـك إىل أن نقـص ميـاه
الشرب اآلمنة سـيؤدي إىل زيادة انتشـار
األمـراض املنقولـة بامليـاه ،ويقلـل مـن
خـط الدفاع األول الحاسـم لوقـف جائحة
فيروس “كورونـا" ،كام أنه سـيؤدي إىل
نقـص الكهرباء.
كما أن نقـص امليـاه سـيزيد مـن إجهاد
الصحـة العامـة ونظـام التعليـم ،ويؤثـر
بشـكل غير متناسـب على الصحـة
العامـة واإلنجابية للنسـاء والفتيات ،وفق
دوجاريـك.
ويبلـغ عـدد سـكان املخيمات مليونين
حـا ،يعيشـون ضمن
و 43ألفًـا و 869ناز ً
مخيما
مخيما ،مـن بينهـا 282
1293
ً
ً
ٍ
أراض زراعيـة ،وال
عشـوائ ًيا أُقيمـت يف
تحصل عىل أي دعم أو مسـاعدة إنسـانية
أمميـة ،بحسـب إحصائيـات "منسـقو
االسـتجابة".
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عامالت قطاف القطن في الحسكة..
 75ليرة للكيلو و"الحق عالشاويش"
عامل يجمع القطن في القامشلي ( االتحاد العام للفالحين في سوريا)

الحسكة  -مجد السالم
بعد رشوق الشـمس بقليـل ،تتوجه مريم
الحسين ( 21عا ًمـا) مـن منزلهـا الكائن
يف ريـف مدينـة تـل حميـس الجنـويب
التابعـة ملدينـة القامشلي ،مـع العرشات
مـن نسـاء املنطقـة للعمـل يف قطـاف
القطـن بأحـد الحقـول الـذي يبعـد نحو
را عـن منزلها.
 50كيلومت ً
يسـتمر العمل مـن الصباح وحتـى قُبيل
غـروب الشـمس ،تتخلله استراحة مدتها
نحـو نصـف سـاعة فقـط لتنـاول وجبة
الغداء.
مريـم قالـت لعنـب بلـدي ،إن العمل يف
قطـاف القطـن متعـب ومرهـق جـدًا،
ويسـبب لهـا آال ًمـا يف الظهـر ،لكنهـا
مضطـرة لتسـاعد والدهـا املوظـف يف
بلديـة املنطقـة لتأمني مصروف عائلتهم
املكونـة من خمسـة أفـراد ،هـي أكربهم.

تتقـاىض الشـابة عـن عملهـا هـذا نحو
سـتة آالف ليرة سـورية بحسـب الكمية
التـي تسـتطيع قطافهـا ،إذ تبلـغ أجـرة
قطـاف الكيلوغـرام الواحـد  75ليرة
سـورية ،ورمبـا تزيـد األجـرة على ذلك
بالنسـبة لغريهـا مـن العاملات اللايت
يقطفـن حتـى  100كيلوغـرام باليـوم،
لكنهـا تعمـل بأقىص اسـتطاعتها لتجني
هـذا املبلـغ يوم ًيـا ،بحسـب مـا أضافته.
وتـرى مريـم أن هـذه أجـرة قليلـة جـدًا
مقابـل مـا تعانيـه مـن تعـب وإرهـاق
يف حقـول القطـن" ،لكنهـا أفضـل مـن
الجلـوس يف املنـزل بـكل األحـوال"،
خصوصـا أن العمـل
بحسـب تعبريهـا،
ً
ليـس مسـتم ًرا ،ومـن النـادر أن تجـد
النسـاء فرصـة عمـل يف الريـف.
لكـن نجـود الحماد ( 29عا ًمـا) ،مـن
ريـف القامشلي الجنـويب ،قالـت لعنب
بلـدي ،إنها تـرى مع شـقيقتيها عال (25

عا ًمـا) وعفـاف (19عا ًمـا) ،أن موسـم
قطـاف القطـن "فرصة لتحقيـق الدخل،
تـأيت مـرة يف العام".
تجنـي نجـود مـن خلال هـذه الفرصة
مع شـقيقتيها نحو  20ألف لرية سـورية
يوم ًيـا ،وهـي أجرة "قليلة بـكل األحوال"
يف ظـل غياب أي مصـدر لتحقيق الدخل
وتدهـور الوضع االقتصـادي ،تحديدًا يف
ريـف املنطقة ،بحسـب مـا قالته.
وباإلضافـة إىل آالم الظهـر التـي يسـببها
قطـاف القطـن لنجـود أيضً ا ،تعـاين مع
أختيهـا بعـد نحو شـهر مـن العمـل من
تشـققات وخـدوش يف اليديـن تسـببها
"جـوزة القطـن الجافـة عند نـزع القطن
منهـا" ،ما يضطرهن إىل اسـتخدام بعض
الكرميـات "الغاليـة الثمـن" لتخفيـف
آثـار تلك الخـدوش ،التـي يبقـى تأثريها
محـدودًا مـع عشر سـاعات مـن العمـل
يوم ًيـا يف حقـول القطـن ،وفقًا للشـابة.

من يحدد أجرة العمال؟
زرع محمـد سـليامن ( 45عا ًمـا)
يف العـام الحـايل سـبعة هكتـارات
مبحصـول القطـن يف منطقـة مركـدة
بريـف الحسـكة ،وقـال لعنـب بلـدي،
إن موسـم القطـن هـو "األسـوأ هـذه
السـنة" ،جـراء قلـة الدعـم املقـدم
مـن قبـل النظـام السـوري و"اإلدارة
الذاتيـة" ،وارتفـاع تكاليـف اإلنتـاج من
بـذار وأسـمدة ،وغلاء أسـعار صيانـة
املحـركات.
وإىل جانـب هـذه األسـباب ،أوضـح
محمـد أن املزارعين واجهـوا صعوبـات
يف أثنـاء تأمين املحروقـات ،فمن أصل
عشر دفعـات مـن املحروقـات التـي
خُصصـت لـه مبوجـب رخصـة لـدى
"اإلدارة الذاتيـة" ،مل يحصل سـوى عىل
ثلاث دفعـات بسـعر مدعـوم ،وهو 70
ليرة لليرت الواحـد ،والباقي اشتراه من
السـوق السـوداء.
وكل ذلـك يجعـل مـن "الصعـب تحقيق
األربـاح" مـن املوسـم الحـايل" ،ويف
أفضـل األحـوال تغطيـة مصاريـف
اإلنتـاج فقـط دون أي فائـدة للمزارع"،
بحسـب محمـد.
وأضـاف املـزارع أن مـن يحـدد أجـرة
العاملات يف قطـاف القطـن هـو
الشـخص املسـؤول عـن "ورشـة
القطـاف" ،وهـو "الشـاويش".
فـكل "شـاويش" لديـه عـدة ورشـات،
وكل ورشـة مؤلفـة مـن  20إىل 25
عاملـة ،وهـو املسـؤول عـن تأمين
واسـطة النقـل للعاملات مـن وإىل
ا لحقـل .
واألجـرة املتعـارف عليهـا هـذا العـام
تتراوح بين  125و 150ليرة سـورية
لـكل كيلوغـرام قطـن تقطفـه الورشـة،
وهي محـددة من قبـل "اإلدارة الذاتية".
وتأخـذ عاملات بعـض الورشـات 75
ليرة ،بينما تأخـذ أخريـات  100ليرة
عـن كل كيلوغـرام يقطفنـه ،ويتقاسـم
"الشـاويش" والسـائق الـذي يقلّهـن
الــ 50ليرة املتبقية.

إنتاجية منخفضة
املـزارع سـليامن اشـتىك لعنـب بلـدي
مـن انخفـاض اإلنتاجية نتيجـة صعوبة
تأمين ميـاه الـري ،والجفـاف الـذي
طـال املنطقـة ،وإصابـة بعـض الحقول
بــ"دودة القطـن الشـوكية".
وعبر الرجـل عن عـدم رضاه عن السـعر
ّ
املحـدد للكيلـو يف العـام الحـايل ،مقارنة
مـع التكاليـف "الكبيرة" التـي تكبدهـا
املزارعون ،فسـعر ليرت املازوت يف السـوق
السـوداء بلـغ  450ليرة سـورية ،وكيس
"الخيـش" الفـارغ (الشـل) الواحـد بألف
لرية ،وسـعر طن السماد بنحو  700دوالر
أمريكي ،يف حين أن سـعره املدعوم يبلغ
 400دوالر.
وحددت "اإلدارة الذاتية" سـعر الكيلوغرام
الواحـد بــ 2500ليرة سـورة للدرجـة
األوىل ،و 1800ليرة للدرجـة العـارشة،
بحسـب جـودة ونظافـة القطـن ونسـبة
الرطوبـة فيـه ،ونـاد ًرا مـا يتـم تصنيـف
القطـن على أنـه درجـة أوىل.
ومنـذ بدايـة موسـم القطاف مطلع شـهر
أيلـول املايض ،تـم قطـاف  2400هكتار،
من أصـل  4800هكتـار مزروعة بالقطن،
وبلغت كميـات القطن املتسـلّمة يف محلج
الحسـكة التابـع لــ"اإلدارة الذاتيـة" نحو
 8000طن ،بحسـب ما نرشتـه إذاعة "آرتا
إف إم" ،يف  5مـن ترشيـن األول الحايل.
وبحسـب املزارعين الذيـن التقـت بهـم
عنـب بلـدي ،عـادة مـا يسـتمر موسـم
القطـاف حتـى منتصـف شـهر ترشيـن
الثاين املقبل ،وسـط منافسـة بين النظام
و"اإلدارة الذاتية" لالسـتحواذ عىل موسـم
العـام الحايل.
لكـن بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي،
فـإن أغلـب املزارعين يفضّ لـون بيـع
محصولهـم لــ"اإلدارة الذاتيـة" ،التـي
حـددت مركـ ًزا لتسـلّم القطـن داخـل
املحافظـة (مركـز املحلـج) ،يف حين
يجـب على املزارعين الذيـن يتعاملـون
مـع النظـام نقـل محصولهـم إىل مراكز
خـارج املحافظـة يف مناطـق سـيطرة
النظـام بالرقـة وديـر الـزور.

ّ
رمان درعا..
التشقق وتكاليف التبريد يضعفان اإلقبال على التخزين
درعا  -حليم المحمد
مـع ارتفـاع أسـعار املـازوت للعـام
الحـايل ،يتخـوف مزارعـون يف درعـا
مـن ارتفـاع تكلفـة تخزيـن الرمـان يف
وحـدات التربيـد ،بعد أن شـهد موسـم
العـام الحـايل ظاهـرة التشـقق ،التـي
أثـرت على جـودة وكميـات اإلنتـاج،
ولذلـك يسـعى بعـض الفالحين لبيـع
املحصـول يف السـوق املحليـة بهـذه
را للتكاليـف.
املرحلـة ،توفي ً
ينـوي "أبـو حسين" ،أحـد مزارعـي
الرمـان يف بلـدة تـل شـهاب جنـوب
غريب درعـا ،تخفيـف كميـات التخزين
للنصـف تقري ًبـا مقارنـة مبوسـم العام
املـايض ،ألسـباب تتعلـق بالتكلفـة التي
يتوقـع أن تكـون عاليـة بسـبب ارتفـاع
سـعر الديـزل ،باإلضافـة إىل أجـرة
العمال.
خـ ّزن املـزارع العـام املـايض  100طن
مـن الرمـان ،وسـيقترص تخزينـه العام
الحـايل على  60ط ًنـا ،بسـبب غلاء
مسـتلزمات اإلنتـاج مـن مثـن األقفاص
إىل املازوت ،وغلاء أجور اليـد العاملة،

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
ووصـل سـعر ليتر املـازوت إىل أربعة
آالف ليرة سـورية يف السـوق املحليـة،
يف حين بلـغ سـعر ليرت املـازوت العام
املـايض  1000لرية.
وال يوجـد دعـم حكومـي لوحـدات
التربيـد الخاصـة ،وتحتـاج مقطـورة
التربيـد (الذنبـة) إىل برميـل مـازوت
حتـى تأخـذ درجـة التربيـد إىل بدايته،
وهـي الدرجـة  4مئوية ،كما تحتاج إىل
را بشـكل يومي ،يف
مـا يعـادل  40ليت ً
أثنـاء سـاعات التشـغيل.
أسـامة ( 33عا ًمـا) ،مـن مزارعـي بلدة
املزيريب شمال غـريب درعا ،قـرر بيع
كاملا للتجـار ،بسـعر 800
ً
محصولـه
ليرة سـورية للكيلـو الواحـد ،بعـد أن
رصف النظـر عـن تخزينـه لهـذا العام.
وأوضـح املـزارع لعنـب بلـدي ،أنـه
خـ ّزن العـام املـايض محصولـه البالـغ
كاملا ،لكـن ال مقـدرة لديـه
ً
 50ط ًنـا،
يف العـام الحـايل على دفـع تكاليـف
اإلنتـاج ،وخاصـة بعـد ارتفـاع أسـعار
املـازوت.
وللتربيـد يف درعـا طريقتـان ،األوىل
تجـري يف وحـدات تخزين ،عبـارة عن

غـرف معزولـة مـز ّودة بأجهـزة تربيد،
والثانيـة هـي التخزيـن باملقطـورات أو
ما يُعـرف بـ"الذنبـات" ،وهـي طريقة
ت ُسـتخدم للتخزيـن الرسيـع مـن شـهر
إىل ثالثة أشـهر.
علاء املحمـد ،قـرر تخزيـن محصولـه
الـذي يتوقـع أن يصـل إىل  70ط ًنـا
يف وحـدة تربيـد ،وقـال لعنـب بلـدي،
إنـه رغـم غلاء تكاليـف اإلنتـاج ،هناك
مـؤرشات على ارتفـاع أسـعار الرمان،
خصوصـا
منهـا فتـح املعابـر الدوليـة،
ً
معبر "نصيـب" الحدودي مـع األردن،
وتصديـر الرمـان إىل روسـيا والعراق.
وكانـت السـلطات األردنيـة أعلنـت ،يف
 29مـن أيلـول املـايض ،فتـح معبر
"جابـر" املقابـل ملعبر "نصيـب"
الحـدودي ،وسـمحت للشـاحنات
(الرتانزيـت) بدخـول األردن باتجـاه
السـعودية ،ومن األردن باتجاه سـوريا،
بعـد إغالقـه يف شـباط  ،2020بسـبب
تفشي جائحـة فيروس "كورونـا
املسـتجد" (كوفيـد.)19 -
تشقق الرمان يضعف اإلنتاج
الحـظ فالحـو درعا هـذا املوسـم زيادة

يف تشـقق مثـار الرمـان ،ألسـباب
أرجعهـا مزارعـون ومهندسـون
زراعيـون إىل زيـادة يف حمل الشـجرة
مقارنـة بالعـام املـايض ،وقلـة ري
املحصـول بعـد تراجـع منسـوب اآلبار،
وتقلبـات جويـة بين حـارة نهـا ًرا
ليلا.
ً
وبـاردة
املـزارع "أبو حسين" أوضح أن سـبب
التشـقق هـو التأخير يف "ريـات"
شـهري آب وأيلـول ،إذ يحتـاج الرمـان
إىل "ريـات" متوازنة يف فرتات سـقاية
ال تتعـدى  20يو ًمـا.
وقـال مهنـدس زراعـي عامـل يف
املنطقـة (طلـب عـدم الكشـف عـن
اسـمه) لعنـب بلـدي ،إن تشـقق مثـار
الرمـان سـببه الرئيـس نقـص عنصر
الكالسـيوم الـذي يسـبب ضعفًـا يف
قشرة الثمـرة ،وحمـل األشـجار الزائد،
الفتًـا إىل أن الحقـول ذات الحمـل
املتوسـط أقـل عرضـة للتشـقق.
وأضـاف أنـه ظهـر مبكـ ًرا هـذا العـام
ألسـباب مناخيـة تؤثـر على تقلـص
را إىل أنـه كان
ومتـدد الثمـرة ،مشي ً
ينصـح املزارعين بتخفيـف حمـل
الشـجرة ،وتوزيعـه بشـكل متناسـق

على األغصـان.
ويُطلـق عىل هـذه العمليـة "التخفيف"،
ويجـب أن تبدأ بعـد عقد الثامر بشـهر.
ويبـاع كيلـو الرمـان املشـقق للعصير
بسـعر  300ليرة سـورية ،وهـو مـا
يعتبره الفالحـون خسـارة يف اإلنتاج.
وازدهـرت زراعـة الرمـان خلال
خصوصا
السـنوات املاضيـة يف درعـا،
ً
بريفهـا الغـريب ،وتشـتهر املحافظـة
الجنوبيـة بزراعـة الصنـف الفرنسي
األحمـر القابـل للتخزيـن ،واملرغـوب
للتصد يـر .
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عودة الجزار إلى عرين األسد

إبراهيم العلوش
عاد رفعت األسد إىل سوريا هاربًا
من حكم قضايئ فرنيس ومن أحكام
قضائية أوروبية أخرى وشيكة
الصدور ،وعفا بشار األسد عن عمه
الذي ارتكب سلسلة من الجرائم ،يف
حني ال يزال يرفض العفو عن أكرث من
مئتي ألف معتقل ومخطوف!
مل يعد رفعت األسد إىل أي فرع
تحقيق أمني كام يعود السوري
الراجع إىل الوطن ليتم التحقيق معه
وإعادة تقييمه أمن ًيا ،بل مل يدفع
رفعت األسد ،صاحب مئات ماليني

الدوالرات ،حتى رسم املئة دوالر التي
يدفعها العائدون من الخارج عىل
شكل تبديل عملة إجباري.
يعود رفعت األسد الذي ارتكب جرمية
قتل ألف سجني أعزل يف سجن
"تدمر" عام  ،1980وبطل مجزرة
حامة التي تعد التأسيس الحقيقي
ملجازر ابن أخيه بشار األسد الذي فاق
العائلة بالجرائم التي ال يزال يرتكبها
مع طغمته الحاكمة من ضباط
الجيش واملخابرات ،وتبدو اليوم
جرائم رفعت مجرد بذور للجرائم
الجارية اليوم ،وتأسيس متواضع ملا
أنجزه بشار األسد من تدمري وتهجري
وانتهاكات.
وللتذكري ،فإن رفعت األسد كان
اليد اليمنى ألخيه حافظ ،ووسيلته
الطائفية التي أطلقها ضد السوريني
مستفيدً ا من وحشيتها متظاه ًرا
بالرباءة ،كام قال الكاتب عمر قدور
يف مقاله األخري "رفعت العلوي
حافظ السني" .ومل يغادر رفعت
سوريا يف عام  1984بعد خالف عىل
السلطة مع أخيه إال بعد أن أفرغ
املرصف املركزي السوري من األموال،
وأدخل سوريا يف أزمة  1987التي
صارت فيها املحارم والسمنة والقهوة

حلم للسوريني ،وال يحصل عليها
ً
إال املقربون من املخابرات والفروع
الحزبية.
ورفعت األسد ،باإلضافة إىل وظائفه
الطائفية ،كان رئيس املحكمة
الدستورية يف بداية حكم أخيه!
وعضو القيادة القطرية الدائم
لحزب "البعث" حتى خروجه من
سوريا ،إذ كان نائب أخيه حافظ
األسد يف رئاسة الدولة ،وكان قائد
"رسايا الدفاع" ذات الصيت املر ّوع،
وصاحب فكرة املظليني عام 1980
الذين يقسمون بالوالء األبدي لألسد،
ويهبطون مبظالتهم يف كليات الطب
والهندسة أو ما يشتهون من كليات،
عب عن ذلك الفنان عيل فرزات
كام ّ
بلوحة مشهورة له تسببت بطرده
األول من سوريا.
عودة رفعت األسد اتسمت باستقبال
زائد من قبل "الشبيحة" ،سواء بعودة
أحد مؤسيس دولة اإلرهاب األسدي،
أو بالعفو الذي اتسم به بشار األسد
كام تردد صفحات مؤيديه ،يف حني
جر خارج
أن ربع الشعب السوري امله ّ
سوريا يتم تهديده باملوت إن فكر
بالعودة كام قال العميد عصام زهر
الدين أحد منفذي الجرائم الطائفية

يف دير الزور ويف غريها من املدن.
تعب عن رسالة إىل
وهذه العودة ّ
املجتمع السوري يف الداخل ،الذي
ال يزال يعيش عىل األمل باإلصالح
وإعادة بناء الدولة عىل نحو يحفظ
كرامة السوريني .وهي رسالة
حاسمة يف العودة إىل أصول تأسيس
نظام األسد ومحاولة إعادة إنتاج
نفسه عرب عودة رفعت األسد من
الخارج ،وإعادة رجاله وأمواله لدعم
استمرار النظام عىل هيئته التي تركها
حافظ األسد.
وهي رسالة إىل املجتمع الدويل
بأن هذا النظام غري قادر عىل تغيري
سلوكه ،كام يطالب بذلك سفراء
ووزراء أوروبيون وأمريكيون ،وعودة
رفعت األسد أشبه بعودة زعيم مافيا
إىل ساحة الجرمية ،إذ تغاضت
السلطات الفرنسية عن هروبه ً
بدل
من اعتقاله واستكامل محاكمته عىل
التهم األخرى التي ارتكبها ،ومنها
جرمية مجزرة حامة وجرائم نهب
املال العام التي نفذها يف سوريا قبل
خروجه.
ووسط الخراب السوري الكبري ،تبدو
عودة رفعت األسد منسجمة مع
سلوك الدول التي حمته طوال العقود

املاضية بحجة أنه مجرد مستثمر
ورجل أعامل ،ولعل صفقة روسية-
فرنسية كانت خلف هذه العودة
الفارهة كام تقول بعض التحليالت
واألخبار ،وتنقل قناة تلفزيون
"سوريا" أن ماهر األسد الذي يشكّل
االستمرار الروحي لرفعت األسد كان
هو الكفيل لعمه أمام الدول األخرى،
وخاصة أمام إيران التي تثق به وال
تثق بع ّمه!
وقد تكون عودة رفعت األسد
استمرا ًرا للحوار السعودي -اإليراين
الذي يجري هذه األيام يف عواصم
عدة ،إذ كانت السعودية من الداعمني
املهمني لرفعت األسد ومن املمولني له
منذ أيام امللك فهد وامللك عبد الله.
ورغم كل ذلك ،فإن عودة رفعت األسد
إىل سوريا تعبري عن يأس النظام
األسدي من إعادة إنتاج نفسه بصيغة
جديدة ،وهي محاولة بائسة لعودة
رموز صارت صدئة ،وتجاوزتها
األحداث ،ومل يعد من املمكن التسرت
عىل رائحتها التي صارت تخنق حتى
أنصارها يف عرين األسد ،العرين
الذي صار يديره اإليرانيون والروس،
وصار األسد أمامهم ،رغم كل خدماته
لهم ،مجرد أسد من ورق!

من "موسيقى على الطريق" إلى "حدائق الفن"

نبيل محمد
أن تسـعى اليـوم وزارة الثقافة السـورية
الختصـار املسـافة بين الجمهـور
والفعاليـات الفنيـة ،مـن خلال إقامـة
حفلات يف الهـواء الطلـق ضمـن
مبـادرة "حدائـق الفـن" ،التـي تتضمـن
إحيـاء حفلات موسـيقية يف الحدائـق
والسـاحات العامـة ،مشـهد يبـدو أشـبه
بنكتة مشـابهة ملختلف محـاوالت تجميل
صـورة البلاد املتكـررة والتـي تتبناهـا
بشـكل أسـايس املؤسسـات الثقافيـة
والفنيـة واإلعالميـة الرسـمية السـورية،
حيـث تفترض املبـادرة الهزيلـة تلـك،
أن املسـافة بين الجمهـور والفـن اليـوم
هـي بضعـة كيلومترات يقطعهـا املتابع
نحـو مؤسسـة ثقافيـة أو مسرح أو دار
جسـدنا تلـك املسـافة فعل ًيا
سـينام ،ولنئ ّ
ملـا وجدنـا معيـا ًرا حقيق ًيا لحسـابها ،فال
هي عـدم توفر وسـائل املواصلات فقط،
وال تحـول حضـور أي فعاليـة فنيـة إىل
تـرف ،وال انعـدام وجـود فعاليـة فنيـة
حقيقيـة يف بلاد هاجـر أغلـب فنانيهـا
بعيـدًا بحيـث ال ميكـن اختصار املسـافة
بينهم وبين الجمهـور من خلال فعالية
بحديقـة عامـة.
مشـهد "حدائـق الفـن" اليـوم ال يوحـي
بضعـف اهتمام الجمهـور وإقبالـه عىل
الحضـور فحسـب ،بـل يوحـي بالفقـر
املدقـع بالقادريـن على إحيـاء فعاليـة،
حيـث لـن تجـد وزارة الثقافـة سـوى
فرقـة هـادي بقدونـس التـي مل تنقرض
بعـد ،لتقـدّم عـددًا مـن املقطوعـات
واألغنيـات املكـرورة التـي أدتهـا خلال

عقـود مـن الفعاليـات الرسـمية وأعيـاد
"البعـث" ،فأولئـك الذين حاولوا تشـكيل
مشـهد موسـيقي سـوري مختلـف ،مـن
األكادمييين واملوهوبين الذيـن غـاب
بقدونـس وأمثالـه خلفهـم يف السـنوات
األخيرة قبـل انـدالع الثـورة ضـد نظـام
األسـد ،تركـوا "حدائـق الفـن" ليعـود
إليهـا عـازف الكمان املرتهـل ابـن نقابة
الفنانين ووزارة الثقافـة ،مقتن ًعـا بأنـه
األصـل ،ابـن التراث الـذي ال تغ ّيبـه
الحداثـة املدعـاة ،وال متحو أثره السـنون
وإن طالـت .عـاد ليعيـش اليـوم فترة
ذهبيـة رجعـت بهـا املسـارح والحدائـق
لتكـون ملكـه بعـد أن فرغـت مـن الفرق
الشـابة التـي حملـت يو ًمـا مـا مرشو ًعـا
موسـيق ًيا وتنقلـت بـه بين الحدائـق.
يف عـام  ،2008وضمـن احتفاليـة
"دمشـق عاصمـة الثقافة العربيـة" ،تلك
االحتفاليـة التـي كانـت اسـتثناء غريـب
املعـامل يف بلاد محكومـة بنظام األسـد،
غريبـة بحالة االنتعـاش الفنـي والثقايف
والتنـوع الذي قُـدِّم عىل مسـارحها ويف
صاالتهـا ،كانت فعاليات "موسـيقى عىل
الطريـق" التي مـن املفرتض أنهـا الجذر
املرجعـي لفعاليـات "حدائـق الفـن"
اليـوم ،تقـدّم فرقًـا وأسماء ملوسـيقيني
سـوريني كانـوا شـبه مجهولني بالنسـبة
للجمهـور ،فكانـت وبشـكل حقيقـي
اختصـا ًرا للمسـافة بين الجمهـور
واملوسـيقى .مـن "طنجـرة ضغـط" إىل
"بريكومانيا" و"سمارينا" وفرقة باسـل
داوود وسـواها ،ظهـر مشـهد موسـيقي
وبشر بأشـكال فنيـة
سـوري جديـد،
ّ
تنشـد التغيير والخـروج مـن عبـاءة
قوالـب الفـن املفروضـة من قبـل العقلية
التقليديـة للمنظومة السياسـية والثقافية
السـورية آنـذاك ،بدأنـا نسـمع الجـاز
والـروك والفانـك بوتريـات ونفخيـات
وإيقاعـات عازفين سـوريني انطلقـوا
لتوهم مـن غرفهـم الصغيرة يف املنازل،
وصـاالت التدريـب يف املعهـد العـايل
للموسـيقى إىل الجمهور مـن دون تذاكر.
باسـتذكار رسيـع ألهـم الفرق واألسماء
التـي أحيـت فعاليـات "موسـيقى على
الطريـق" خلال أكثر مـن عامين يف

دمشـق ومدن أخرى ،سـنجد أن األغلبية
العظمـى اليـوم تحـاول اسـتكامل
مشـاريعها املوسـيقية يف بلـدان املهجر
أو يف الجـوار السـوري ،عازفـون
مشـتتون بين فـرق يف البلاد التـي
احتضنتهـم ،وآخـرون يحاولـون تحدي
الظـروف واسـتكامل اإلنتـاج بشـكل
جـا)،
متواتـر ("طنجـرة ضغـط" منوذ ً
وغريهـم صـار الفن بالنسـبة لـه مج ّرد
هوايـة يقضيهـا يف سـاعات قصيرة
على هامش األيـام التـي تعـج مبواعيد

اسـتكامل أوراق اللجـوء أو اإلقامات يف
الخـارج .أمـا الحدائـق التـي صدحـت
فيهـا آالتهـم يو ًمـا مـا أمـام جمهـور
كان يتل ّمـس ببراءة موسـيقى مختلفـة
يف بلاده ،فهـي اليـوم ال تصلح سـوى
ألن تكـون مسـارح مفتوحـة يعيـد
فيهـا هـادي بقدونـس تكـرار نفسـه،
منتظـ ًرا صحف ًيـا مـن وكالـة "سـانا"
يسـأله بعـد نهايـة الفعاليـة عـن معنى
املوسـيقى بالنسـبة لـه ،فيجيـب بـأن
آلتـه قطعـة مـن قلبـه ،وأنـه يناضـل

لينـال املوسـيقيون حقوقهـم مـن خالل
عضويتـه يف املكتـب التنفيـذي لنقابـة
الفنانين ،النقابـة التـي مـن وجهـة
نظـره تقـوم بدورهـا الريـادي ،وأن
كل مـا يثـار حولهـا مجـرد شـائعات
حاملا
ً
ح ّسـاد .ميشي بقدونـس
وكالم ُ
الكمان ليعـزف خلـف "النقيـب" زهري
رمضـان ،فيشـكّل لـه خلفية موسـيقية
مناسـبة لقراراته وسـلطته التـي ال تجد
اليـوم مـن يدعمهـا بين جمهـور أكرث
دعما للنظـام الدكتاتـوري.
الفنانين
ً
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صفقة أم هروب..
هل أفلت رفعت األسد
من العدالة
نائب الرئيس السوري السابق رفعت األسد ()AFP

يف حين يتفاعـل الجـدل القانـوين
بشـأن هروب رفعت األسـد من فرنسا
بعـد صـدور حكـم بسـجنه ،ضجـت
وسـائل اإلعلام ومواقـع التواصـل
االجتامعـي خلال األيـام املاضيـة
بالحديث عـن عودة رفعـت ،عم رئيس
النظـام السـوري ،بشـار األسـد ،إىل
سـوريا بعد غيـاب امتـد لنحـو أربعة
عقو د .
الصحافـة الفرنسـية والغربية تعاطت
مـع معلومـات متضاربة عـن طريقة

الهـروب ،إال أن واحـدًا من الصحفيني
ذوي الخبرة الطويلـة يف الشـأن
السـوري ،وهـو الفرنسي جـورج
مالربونـو ،كشـف عـن معلومـات
صادمـة تفيـد بـأن رفعـت مل يهـرب،
بـل جـرت مكافأتـه على خدمـات
قدّمها للمخابرات الفرنسـية يف وقت
سا بق .
بعـض التقاريـر اإلعالميـة قالـت
إن العـودة جـاءت من ًعـا لتنفيـذ
الحكـم بسـجن رفعـت يف فرنسـا،

ووصفت سـوريا بأنها صـارت "مال ًذا
للمجرمين الفاريـن مـن العدالـة".
تعيـد عـودة رفعت األسـد إىل سـوريا
مئـات الروايات مـن الذاكرة السـورية
عـن الدور الـذي لعبه يف أثنـاء قيادته
لـ"رسايـا الدفـاع" ،التـي اسـتهدفت
معارضين للسـلطة من اإلسلاميني
مبدينـة حماة ،وكذلـك يف مجـزرة
سـجن "تدمـر" يف مثانينيـات القرن
ا ملا يض .
ويف ذات الوقـت ،تفتـح سـجاالت

حول العـودة ،منها ما حمـل انتقادات
لفرنسـا مـن جهـة "لسماحها"
مبغـادرة رفعـت نحـو سـوريا،
ومنهـا مـا اتهـم املعارضـة السـورية
واملنظمات الحقوقيـة السـورية
بالرتاخـي يف املالحقـة مـن جهـة
أخـرى ،بعـدم مالحقـة رفعت األسـد
ووضعـه أمـام العدالـة ،على اعتباره
"األب الروحـي" النتهـاكات حقـوق
اإلنسـان يف سـوريا.
تناقـش عنـب بلـدي يف هـذا امللـف

مع حقوقيين ومعارضني سـوريني،
كيفيـة هـروب رفعـت األسـد إىل
سـوريا ،وأسـباب عـدم محاسـبته
من قبـل املنظمات الحقوقيـة املعنية
بإقامـة دعـاوى جنائيـة ضـده،
واالحتماالت املتوفرة لفرنسـا من أجل
مطالبتها سوريا بتسـليم رفعت األسد
يف حـال صـدور أي حكـم قضـايئ
يدينه بارتـكاب جرائم حـرب أو جرائم
ضـد اإلنسـانية ،وموقـف "اإلنرتبول"
الـدويل يف هـذه املسـألة.
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كيف هرب رفعت األسد
من فرنسا؟

بعـد حـوايل  40عا ًمـا أمضاهـا يف
املنفى ،عاد عم رئيس النظام السـوري،
بشـار األسـد ،املعـروف بلقـب "جـ ّزار
حماة" رفعـت األسـد ،إىل سـوريا من
فرنسـا ،تجن ًبا للسـجن ،بعـد أن قضت
محكمة االسـتئناف الفرنسـية بسجنه
أربع سـنوات.
وقالـت صحيفـة "الوطـن" ،املقربـة
مـن النظـام ،يف  8مـن ترشيـن األول
الحـايل ،إن رفعـت وصـل إىل دمشـق
من ًعـا لسـجنه يف فرنسـا ،بعـد صدور
حكـم قضـايئ ومصـادرة ممتلكاتـه
وأمواله يف إسـبانيا أيضً ا ،مشيرة إىل
أن بشـار األسـد "ترفّـع" عـن كل مـا
فعلـه عمـه ،وسـمح لـه بالعـودة إىل
سـوريا "مثله مثـل أي مواطن سـوري
آخـر ،ولن يكـون له أي دور سـيايس أو
اجتامعـي".
وبعد يوم مـن صدور الحكـم القضايئ
بحـق رفعت األسـد ،نشر نجلـه ريبال
ً
تسـجيل مصـ ّو ًرا لـه يظهـر فيـه وهو
"يدبـك" مـع حفيديه ،رفعـت وقيرص،
واعتبر نجلـه سـومر ،يف لقـاء مـع
وكالـة "ريا نوفوسـتي" الروسـية ،يف
 11مـن أيلـول املـايض ،أن االتهامـات
املوجهة إىل والده "مس ّيسـة وملفقة".
وأقـرت محكمة االسـتئناف الفرنسـية
يف باريـس ،يف  9مـن أيلـول املـايض،
الحكـم على رفعـت األسـد ،تحـت
مسـمى قضيـة "مكاسـب غير
مرشوعـة" ،التهامـه بتأسـيس أصول
بقيمـة  90مليون يورو يف فرنسـا بني
شـقق ومـزارع للخيـول وقصـور.
وأُديـن نائب الرئيس السـوري السـابق،
البالـغ مـن العمـر  84عا ًمـا ،والـذي
عـاش يف املنفـى منـذ عـام ،1984
بتهمـة "غسـل أمـوال العصابـات
املنظمـة ،واختلاس األمـوال العامـة
السـورية ،والتهرب الرضيبي املشـدد"،
وسـتصادَر جميـع العقـارات الخاصة
بـه مـن قبـل املحاكـم.
لكن الحكـم الصادر بحق رفعت األسـد
مل يُنفـذ قبـل مغادرتـه فرنسـا ،ألنه مل
يكتسـب كامـل الدرجـة القطعيـة ،إذ
طعـن محامـي رفعـت بحكـم محكمة
االسـتئناف خلال الــ 48سـاعة التـي
تلتـه ،بحسـب الكاتـب السـيايس
واملحامـي السـوري يف فرنسـا زيـد
العظـم.
وقـال العظـم يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،إن الحكم الجزايئ يف فرنسـا ال
يُنفـذ إال عندما يكتسـب كامـل الدرجة
القطعيـة ،ويف حالـة رفعـت يكتسـب
الحكـم الدرجـة القطعيـة بعـد صدور
حكـم محكمة النقـض ،الذي سـيكون
الحكـم األخير يف سيرورة الدعـوى.
وحتـى إعـداد هـذا امللـف ،ال تتوفـر
معلومـات حـول طريقة خـروج رفعت
األسـد مـن فرنسـا ،وهـذه املسـألة
أسـاس "اإلشـكالية" التـي يخوضهـا

املحامـون والحقوقيون اآلن مـع وزارة
الداخلية الفرنسـية ،بحسـب ما أضافه،
و"مـن املمكن أن الفرنسـيني أنفسـهم
ال يعرفـون طريقة هروبـه ،إذ ميكن أن
يكون قـد خرج عـن طريـق اإلنجليز".
لكن صحيفـة "لوفيغـارو" الفرنسـية
كشـفت بعددهـا الصـادر يف  14مـن
ترشيـن األول الحـايل ،عـن معلومـات
تفيـد بـأن رفعـت متكـن مـن الخروج
بنـاء على خدمـات قدمهـا ألجهـزة
املخابـرات الفرنسـية ،سـابقًا.
وأشـارت الصحيفـة ،عبر مقـال
للصحفـي جـورج مالربونـو ،إىل
خدمـات قدمهـا رفعـت إىل بيير
ماريـون ،مدير املخابرات الفرنسـية يف
حقبة  ،1982حيـث كان لخدماته "دور
كبير يف الكشـف عـن شـبكة صربي
البنـا (أبـو نضـال) بعـد قيام الشـبكة
بعمليـات تفجير يف فرنسـا".
ويـرى مالربونـو أن سـلطات النظـام
السـوري ترغب باالسـتفادة مـن أوالد
رفعـت فيما يخـص عالقتهـم مـع
املافيـات األوروبيـة ،وأن العالقـة مل
تنقطـع يو ًمـا بني سـومر األسـد نجل
رفعـت ،وبين ماهـر األسـد شـقيق
بشـار األسـد.
ويف كل الحـاالت" ،تتحمـل الداخليـة
الفرنسـية مسـؤولية خـروج رفعـت
األسـد" ،ألنـه كان تحـت الحراسـة
القضائيـة (كونترول جوفيزيـل) ،وال
يسـتطيع مغـادرة البالد ،وفـق العظم.
واعتبرت منظمة "شيربا" الفرنسـية
التـي تدافـع عـن حقـوق ضحايـا
الجرائـم االقتصاديـة واملسـؤولة عـن
مقاضـاة رفعت األسـد ،يف بيان صادر
يف  11مـن ترشيـن األول الحـايل ،أن
هروبه "رضبة قاسـية" لجهود فرنسـا
يف مكافحـة الفسـاد العابـر للحـدود،
و"إشـارة مقلقة" بشـكل خـاص فيام
يتعلـق بالتزامهـا مبكافحة الفسـاد.
وتسـاءلت املنظمـة يف بيانهـا عـن
األسـاليب التـي جعلت هروبـه ممك ًنا،
ً
فشلا لفرنسـا
والتـي اعتربتها تشـكّل
يف التزاماتهـا الدوليـة فيما يتعلـق
مبكافحـة الفسـاد وقمعـه بشـكل
ف ّعـال.
وقالـت ،إن عـودة رفعـت األسـد إىل
سـوريا واسـتقباله مـن قبـل النظـام
ُبين الحاجـة إىل منـع عودة
الحـايل ،ت ّ
أمـوال رفعـت املصـادَرة إليـه مجـددًا
السـتخدامها يف الفسـاد ،داعيـة
الرئيس الفرنسي ،إميانويـل ماكرون،
إىل سـحب وسـام "جوقـة الشرف"،
الـذي يُعترب أعىل وسـام رشف فرنيس،
مـن رفعـت ،إذ ال يـزال يحتفـظ بـه.
ال حاجة إلى دعاوى جديدة
ال توجـد حاجـة إىل رفـع دعـاوى
جديـدة ضـد رفعت األسـد ،مـع وجود
دعـاوى أهـم مرفوعـة ضـده سـابقًا

أمـام القضـاء السـويرسي ملحاسـبته
عـن الجرائـم املرتكبـة فيما يتعلـق
مبجـزرة حماة عـام  ،1982ومجـزرة
سـجن "تدمر" عام  1980يف سـوريا،
والدعـوى املرفوعـة ضـده يف فرنسـا
فيما يتعلـق بتبييض األمـوال والتهرب
الرضيبـي ،وفقًـا للعظـم.
كما ال تحتـاج فرنسـا إىل تعميـم
مذكـرة للقبـض على رفعـت األسـد،
إذ إنـه ممنـوع مـن مغـادرة االتحـاد
األورويب وفـق االتفاقيـات األوروبيـة،
ومـع العثـور عليـه يف أي بلـد أورويب
يتـم إلقـاء القبـض عليـه وترحيله إىل
فرنسـا.
وأوضـح املحامـي أن مسـألة إلقـاء
القبـض عىل رفعت األسـد تعقدت اآلن،
فمـع افتراض أن القضاء السـويرسي
حكما قطع ًيـا بحبسـه 20
أصـدر
ً
عا ًمـا ،هـو موجـود يف سـوريا اآلن،
مـا يعنـي أن القضيـة ال تتعلـق برفـع
دعـاوى جديدة ضـده ،وإمنـا بإمكانية
تنفيـذ األحكام الصـادرة عـن الدعاوى
القامئـة حال ًيـا.
ويـرى العظـم أن السـوريني يتحملون
مسـؤولية تـرك رفعـت األسـد دون
محاسـبة ،والتقصري مـن عندهم ،إذ مل
تُرفـع ضـده أي دعوى "حقيقيـة" منذ

مغادرتـه سـوريا ،والتحـركات الفعلية
بـدأت بعـد انـدالع الثـورة عـام 2011
مع خـروج مجموعـة مـن الحقوقيني
والناشـطني مـن سـوريا ،و"فتحهـم
للمايض" ،بحسـب تعبيره.
وجميـع الدعـاوى ضـد رفعـت األسـد
تلـق
قبـل  2011كانـت "هزيلـة" ،ومل َ
دعما ماديًـا أو معنويًـا أو حقوق ًيـا
ً
بشـكل جـدّي ،بحسـب املحامـي.
وعـن صعوبـة جمـع أدلـة وإفـادات
شـهود ضد رفعت يف سـياق محاسبته
عىل ارتـكاب جرائم حرب ،قـال العظم،
إن األمـر صعـب ،إذ يوجـد شـح يف
األدلة مـن مقاطع مصـ ّورة أو صور ،أو
اعرتافـات ضـد رفعت األسـعد.
والشـعب السـوري يعـرف أن رفعـت
األسـد متهم بجرائم سـجن "صيدنايا"
وسـجن "تدمر" ،لكن ال دالئـل متوفرة
وال اعرتافـات مـن ضبـاط أو عنـارص
تابعين للنظـام ضده.
وتحـدث العظـم عـن اعتراف وحيـد
ضد نسـيب رفعـت األسـد (زوج ابنته)
معين ناصيـف ،إذ اعترف ضبـاط
سـوريون عـام  1981بأنهـم خططـوا
الغتيـال رئيـس الحكومـة األردنيـة
وتبين يف أثناء
حينهـا مضر بـدران،
ّ
التحقيـق أن ناصيـف أمـر بارتـكاب

مجـزرة سـجن "صيدنايـا" ،ومل يـدلِ
الضبـاط بشـهادات واعرتافـات ضـد
رفعـت ،وهـذا يعنـي أنـه يف حـال
وصـول معين ناصيـف إىل أوروبـا،
سـيتم إلقـاء القبـض عليـه فـو ًرا.
وأوضـح املحامـي أن الحقوقيين ال
ميتلكـون مقاطـع مصـ ّورة ملجـزرة
حماة ،لكـن الصحفـي الربيطـاين
روبـرت فيسـك هـو الوحيـد الـذي
اسـتطاع التقـاط صـور لحماة ،وقـد
تُـويف وماتـت معـه املقاطـع التـي
ص ّو رهـا.
وأشـار العظـم إىل محـاوالت التواصل
مـع الصحفـي بين عامـي 2014
و ،2015للحصـول على املقاطـع التي
ص ّورهـا لكـن دون جـدوى.
ويُعـد الصحفـي الربيطـاين روبـرت
فيسـك واحدًا من الصحفيين الغربيني
القالئـل الذيـن شـهدوا على مجـزرة
حماة التي نفذها الجيش السـوري يف
عهد الرئيس السـابق ،حافظ األسـد ،إذ
ً
مراسلا لصحيفة "التاميز"
كان حينها
الربيطانيـة يف لبنـان ،حين أُتيحت له
فرصـة زيارة حماة إبـان املجزرة.
ولفيسـك مقـال مطـ ّول يف كتابـه
" "Pity The Nationلشـهادته على
مجـزرة حماة.

عنب بلدي  -السنة العاشرة  -ملف خاص
العدد  - 504األحد  17تشرين األول  /أكتوبر 2021
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نائب الرئيس السوري السابق رفعت األسد ()AFP

الدعاوى المرفوعة ضد رفعت األسد
فرنسا

حكمت محكمة االستئناف الفرنسية ،في  9من أيلول  ،2021بسجن رفعت األسد أربع
سنوات في قضية مكاسب غير مشروعة تقدر قيمتها بـ 90مليون يورو ،بين شقق
وقصور ومزارع للخيول.

سويسرا

فتح القضاء السويسري تحقيقًا ضد رفعت األسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب ،وتهم
تتعلق بمجزرة حماة عام  ،1982بعدما رفعت منظمة " "Trialالسويسرية غير
الحكومية المعنية بـ"مكافحة اإلفالت من العقاب" دعوى ضده عام .2013

إسبانيا

أمرت المحكمة اإلسبانية ،في نيسان  ،2017بفتح تحقيق مع رفعت األسد بتهمة غسيل
أموال لمصلحة جماعات إجرامية في جنوبي إسبانيا.

عوامل قانونية أم سياسية..
َ
لماذا لم يحاسب رفعت في أوروبا
جـرت محاوالت مـن منظمات أجنبية ودولية ملحاسـبة
رفعـت األسـد عـن جرائـم ماليـة ،مـن بينهـا فسـاد
وتهـرب رضيبـي واختلاس أمـوال عامة.
ومبقابـل تلـك املحـاوالت التـي صبـت يف قضايـا
"مكاسـب غير مرشوعـة" ،كانـت هنـاك تجـارب
قليلـة مـن منظمات حقوقية سـورية ودوليـة ،إلتاحة
فرصـة محاسـبته جنائ ًيـا داخـل االتحـاد األورويب
خلال إقامتـه فيه ،إال أن تلـك التجارب كانـت محدودة
األدوات ،بسـبب عـدة عوامـل قانونية وسياسـية حالت
دون تحقيـق فـرض العقوبـات الجزائيـة على رفعـت
ا ألسد .
وبعـد عودتـه إىل سـوريا يف ترشيـن األول الحـايل،
تناقـل عـدد مـن السـوريني مـن مسـتخدمي وسـائل
التواصـل االجتامعـي منشـورات تتسـاءل عـن عـدم
محاسـبة رفعـت األسـد جنائ ًيـا طـوال إقامتـه يف
أوروبـا ملـدة أكثر مـن  20عا ًمـا.
منـذ عـام  ،2014شـهدت بلـدان االتحـاد األورويب
عـدة نزاعـات قضائيـة جمعـت ضحايـا االنتهـاكات
يف سـوريا مـع جناتهم تحـت أقبيـة املحاكـم ،وكانت
أغلـب الدعـاوى املرفوعـة ضـد مرتكبي جرائـم الحرب
والجرائـم ضـد اإلنسـانية مـن السـوريني تقـوم عىل
مبـدأ االختصـاص القضـايئ العاملي ،الـذي يعد إحدى
األدوات األساسـية للمعاقبـة على تلـك الجرائـم مـن
خلال فـرض العقوبـات الجنائيـة.
إال أن مبـدأ الواليـة القضائيـة العامليـة هو مبـدأ حديث
العهـد نسـب ًيا يف القوانين األوروبيـة ،بـدأ إدخاله يف
املنظومـات القانونيـة للـدول نهايـة تسـعينيات القرن
املـايض وبدايـة القـرن الحايل.
ومنـذ اعتامد هـذا املبـدأ ،حاولـت املنظمات الحقوقية
السـورية العمـل على ملـف جرائـم الحـرب التـي
ارتكبهـا رفعت األسـد ،و"بـارشت بذلك منـذ أن وصلت
إىل أوروبـا أي منـذ  ،"2016وفـق مـا قالـه املحامـي
ومديـر املكتـب القانـوين يف "املركز السـوري لإلعالم
وحريـة التعبري" ،طـارق حوكان ،يف حديـث إىل عنب
بلد ي .
وحين ترغـب أي جهة حقوقيـة بأن تفتح ملـف جرائم
الحـرب التـي ارتكبهـا رفعـت األسـد ،يجـب أال تغفـل
أنهـا بصـدد البحـث يف جرائـم مضى على ارتكابها
 40عا ًمـا ،ضمـن ظـروف تختلف عـن الظـروف التي
يعيشـها العـامل اآلن لجهـة رسعـة االتصـال ،وانتقـال
املعلومـات وتوفـر التوثيـق لهـذه الجرائـم ،ولذلـك
"واجهنـا تحديـات كبيرة يف العثـور على الشـهود،
وعندمـا وجدناهـم اصطدمنـا برفضهـم التعـاون يف
كثير مـن الحـاالت" ،وفق حـوكان.
وتعمـل املنظمات الحقوقيـة السـورية والدوليـة ،من
بينهـا "املركـز السـوري لإلعلام وحريـة التعبير"
و"املركـز السـوري للدراسـات واألبحـاث القانونيـة"،
على محاولـة تحقيـق العدالـة لضحايـا انتهـاكات
النظـام السـوري ضـد حقـوق اإلنسـان ،وخروقاتـه
للقانـون اإلنسـاين الـدويل ،وذلـك داخـل املحاكـم

خصوصـا يف أملانيـا والسـويد وفرنسـا.
األوروبيـة،
ً
ويك تصـل أي قضيـة إىل أبـواب القضـاء يف أوروبا،
أول بالتحقيقـات األوليـة فيما يخـص املشـتبه
تبـدأ ً
بارتكابهـم انتهـاكات ضـد حقـوق اإلنسـان ،باإلضافة
تبي اختصـاص املحكمة
إىل اشتراط قواعـد إجرائيـة ّ
وكيفيـة قيامهـا بوظائفهـا ،وهـذه الشروط تتطلـب
أدلـة قوية مـن الناحيـة القانونيـة يقبلهـا القضاء ،مبا
فيهـا من مـواد مرئية ومصـ ّورة وشـهادات ،ويف حال
مل تتوفـر تلـك البنية القانونيـة ،فال تسـتطيع أي جهة
حقوقيـة بنـاء دعـوى متكاملة.
وكل قضيـة تختـص املحاكـم األوروبيـة بالنظـر فيها
كم
وتتعلـق مبلـف حقوق اإلنسـان يف سـوريا ،تحمل ً
را من القرائـن القانونيـة التي متهد لرفـع الدعوى
كبي ً
واملالحقـة القضائيـة للمشـتبه بارتكابـه جرائـم حرب
داخل سـوريا.
وتقـدم هـذه اإلثباتـات والقرائـن القانونيـة للمدعـي
العـام يف املحكمـة بصـورة أدلـة يقينيـة ،وتقاريـر
صـادرة عـن جهـات مخولـة وظيف ًيـا ومهن ًيـا ومكلفة
قانون ًيـا ،مبوجـب القواعـد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبات
فعل من
الدوليـة ،وتؤكـد أن هذه الجرائـم قد ا ُرتكبـت ً
قبل أفـراد تابعني إداريًـا لحكومة النظام السـوري ،أو
غريه مـن مرتكبـي االنتهاكات عىل األرايض السـورية.
والحديـث عـن أن املنظمات الحقوقيـة السـورية مل
تكترث مبحاسـبة رفعـت األسـد ،أو األشـخاص الذين
يحملـون رت ًبا عسـكرية رفيعة املسـتوى جنائ ًيـا" ،فيه
تجـ ٍّن على املنظمات الحقوقيـة ،أو أنـه يصـدر عـن
أشـخاص بعيدين عـن الواقـع والقانون" ،وفـق تعبري
املحامي حـوكان.
إذ إن مبـدأ الواليـة القضائيـة العامليـة مق ّيـد مببـدأ
محصـن مـن
الحصانـة ،ولذلـك فرئيـس الجمهوريـة
ّ
املالحقـة القضائيـة ،أمـا مـا دون ذلـك فامللفـات
املنظـورة أمـام األجهـزة القضائيـة يف عـدة دول،
ومذكـرات التوقيـف التـي صـدرت يف أملانيا وفرنسـا،
تقـول غير ذلـك ،بـد ًءا مـن مديـر إدارة "املخابـرات
وصـول إىل مدير
ً
الجويـة" ،جميل الحسـن ،يف أملانيا،
مكتـب األمـن الوطنـي ،علي مملـوك ،ورئيـس فـرع
التحقيـق يف إدارة "املخابـرات الجويـة" ،عبد السلام
محمـود ،يف فرنسـا ،و"سـيكون هناك غريهـم" ،وفق
مـا قالـه املحامـي حـوكان.
ومذكـرة االعتقال التـي أصدرها القضـاء الفرنيس عام
 2018بحـق الضبـاط الثالثـة كانت على خلفية صور
رسبهـا ضابـط منشـق يف املخابرات
"قيصر" ،التـي ّ
السـورية عـام  ،2013وهـي عبـارة عـن  50ألـف
صـورة ملعتقلني يف سـجون النظام تعرضـوا للتعذيب
والتجويـع والتنكيـل بجثثهم.
وتتق ّيـد أي جهـة ادعـاء يف قضايـا حقوق اإلنسـان يف
سـوريا بوجـود املشـتبه بـه على األرايض الوطنية يف
الدولـة األوروبيـة ،حيث يُحقـق معه على أرايض الدولة
األوروبية بشـكل مبـارش ،وهذا رشط ال بـد منه يف أغلب
األنظمـة القانونيـة التي تأخذ مببـدأ الواليـة العاملية.

وامللـف التحقيقـي املتعلـق بالجرائم التـي ارتكبها رفعت
األسـد منظـور أمـام الجهـات التحقيقيـة يف سـويرسا،
و"هـذه الدعـوى قطعـت شـوطًا ال بـأس بـه" ،وفـق
حوكا ن .
وأضـاف" ،قـد تتغير األسـس القانونيـة التـي يسـتند
إليهـا امللف (ملف الدعوى) اآلن ،ألن سـويرسا تشترط
وجـود املشـتبه بـه على األرايض السـويرسية لفتـح
التحقيـق وقـد تـم ذلـك ،ولكـن ال نعـرف مـا املوقف
الـذي سـ ُيتخذ بشـأن امللـف اآلن بعـد مغادرتـه .أيًـا
كانـت الحـال لـن تعوقنا عـن متابعـة مالحقـة رفعت
األسـد كأب روحـي ملرتكبـي جرائـم الحـرب والجرائم

ضـد اإلنسـانية يف سـوريا".
ويف أيلـول عـام  ،2017أقامـت منظمـة "ترايـال
الدوليـة" دعـوى ضـد رفعت األسـد إثر تحقيـق مع ّمق
تـم بعـده توجيه التهـم إليه أمـام السـلطات القضائية
السـويرسية ،لـدوره يف مجـازر حماة عـام 1982
وسـجن "تدمـر" عـام .1980
وتعـود هـذه القضيـة إىل كانـون األول  ،2013حين
اكتشـفت املنظمـة غير الحكوميـة (مقرهـا جنيـف)،
أن رفعـت األسـد موجـود يف أحـد الفنـادق الفخمـة
بجنيـف ،ليتحـدث عـن مسـتقبل سـوريا بعـد مـرور
عامين على الثورة ضـد نظام ابن أخيه بشـار األسـد.

السلطات اإلسبانية تصادر أمالك رفعت األسد بعمليات مرتبطة بتحقيق في فرنسا
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َ
"لم يتم تجاهل رفعت األسد"
وسـط تطـورات الدعـوى املقامـة يف
سـويرسا ،قـدم شـاهد إفادته أمـام املدعي
العـام يف متـوز املـايض ،وفـق مـا قالـه
املحامـي واملديـر التنفيذي ملنظمـة "املركز
السـوري للدراسـات واألبحاث القانونية"،
أنـور البنـي ،يف حديـث إىل عنـب بلـدي.
"أكـد الشـاهد وجـود رفعـت األسـد يف
حامة خلال املجـزرة التي حصلـت حينها
يف نفـس املدينـة ،وكان محامـو رفعـت
موجوديـن يف املحكمـة يف أثناء االسـتامع
إىل إفادة الشـاهد ،وناقشـوه بشـكل دقيق
بشـأن ما جـاء يف اإلفـادة" ،وفق مـا قاله
ا لبني .
ويف نيسـان عـام  ،2020ضجـت وسـائل
اإلعلام السـورية والدوليـة واملنظمات
املعنيـة بدعم حقوق اإلنسـان ببدء محاكمة
مسـؤولَني سـوريَّني يف مدينـة كوبلنـز
غـريب أملانيـا ،بتهمـة ارتكابهما جرائـم
ضد اإلنسـانية داخـل مراكز اعتقـال تابعة
لحكومـة النظام بدمشـق.
وحكم قـايض املحكمـة عىل إيـاد الغريب
باإلدانـة ،والسـجن ملـدة أربـع سـنوات
ونصـف السـنة بتهمـة "جرائـم ضـد
اإلنسـانية" ،بينما يسـتمر سماع إفـادة
الشـهود بشـأن املتهـم األسـايس ،وهـو
أنـور رسلان ،إلصـدار الحكـم بخصوص
االتهامـات املوجهـة ضـده.
"مل نتجاهـل رفعـت األسـد بالرتكيـز عىل
ضبـاط أدىن منـه رتبـة ،ملفـات املحاكمة

ترتاكـم مع مـرور الوقـت ،وقضيـة جرائم
رفعـت فُتحـت يف  ،2014لكـن مسـألة
البحـث عـن شـهود قادريـن على تقديم
إفادتهـم أمـر صعـب ،وهنـاك محـاوالت
لفتـح محكمـة علنيـة يف سـويرسا ،حتى
بغيـاب رفعـت األسـد" ،وفـق مـا قالـه
املحامـي البنـي.
تتح ّمـل املعارضـة السياسـية السـورية
املوجـودة يف الدول الغربيـة ،باإلضافة إىل
املنظمات الحقوقيـة ،قضية إفلات رفعت
األسـد مـن املحاكمـة بأوروبـا يف أثنـاء
وجـوده فيهـا لفرتة ليسـت بالقصيرة ،ال
سـيام أن رفعت األسـد خـاض معركته يف
حماة ضـد جامعة "اإلخـوان املسـلمون"،
التـي أدت إىل مذبحـة قُتـل فيهـا  40ألف
شخص .
"كانـت هنـاك محـاوالت لفتـح ملـف
هـذا اإلنسـان (رفعـت األسـد) كخـارج
عـن القانـون ،ومرتكـب جرائـم إنسـانية
( ،)...ولكـن املحاكـم األوروبيـة محكومـة
بسياسـات عليـا مهما كانـت قراراتهـا
القضائية نزيهـة ،هذه السياسـات العليا ال
تريـد فتح مثـل هذا امللـف" ،وفق مـا قاله
الناطـق السـابق باسـم جامعـة "اإلخوان
املسـلمون" ومدير مركز "الرشق العريب"،
زهير سـامل ،يف حديـث إىل عنـب بلـدي.
"كما أن االشتراطات الحقوقيـة الخاصة
باملحاكـم األوروبيـة تعجيزيـة" ،وفق رأي
سـامل ،يف سـياق دعوى ضد رفعت األسـد،

ومـع ذلـك" ،أُقيمت أكرث من دعـوى ضده،
لكـن بفعـل قـرارات سياسـية أو بتعليـل
املحكمـة بعـدم دقـة األدلـة أو التشـكيك
بهـا ورفضها للشـهود ،كل ذلـك أدى إىل
إفلات رفعت األسـد مـن املحاكمـة ،ألننا
ال منلـك صـو ًرا أو فيديـو يثبـت أن رفعت
األسـد هو الـذي ارتكـب الجرائم".
وبحسـب مـا قالـه سـامل ،حـاول مديـر
"اللجنـة السـورية لحقـوق اإلنسـان"،
وليـد سـفور ،املنتمـي لجامعـة "اإلخوان
املسـلمون" ،رفـع بعـض الدعـاوى ضـد
رفعـت األسـد واالنضمام إىل جهـة
االدعاء كشـاهد" ،لكننـا ال منلك ال األدوات
وال اآلليـات لتلبيـة الشروط الحقوقيـة

من أجـل نجاح الدعـاوى املرفوعة سـابقًا،
بجانـب املعوقـات السياسـية التـي حالت
دون وصولنـا إىل حكـم يديـن رفعـت
األسـد".

السـورية بني عـدة أطراف مبـا فيها نظام
خصوصا تيار اإلسلام
األسـد واملعارضـة،
ً
السـيايس منهـا" ،وذلك وفق "مسـاومات
وتبادل خدمات ،أي وفق منطلقات سياسـية
وتقاسـم السـلطة ،بعيـدًا عـن أي أسـس
إنسـانية تتعلق بحقوق الضحايا وعوائلهم
وذويهـم" ،وفق مـا قالتـه مبيض.
أمـا العامـل الثـاين فهـو "تسـويات
ومسـاومات دوليـة تتعلـق بالتوجهـات
السياسـية التـي كانت قامئـة ومتعاونة مع
نظام األسـد يف الحقبـة املاضية ،من وجهة
نظـر مـا ُعرف بحفـظ األمـن واالسـتقرار
يف املنطقـة ،وهـي توجهـات قيـد التغيري
الجـذري اليـوم".

القضية ضمن "تسويات سياسية"
عـدم مقـدرة املعارضـة السـورية على
إقامـة دعـاوى ضـد رفعـت األسـد يرجع
إىل عاملين ،وفـق مـا تـراه العضـو
يف وفـد املجتمـع املـدين ضمـن اللجنـة
الدسـتورية سـمرية مبيـض ،يف حديـث
إىل عنـب بلـدي.
العامـل األول هـو إخضـاع أمـر قضيـة
رفعـت األسـد لـ"التسـويات السياسـية

برأيك:
ماهي األسباب التي منعت المعارضة السورية
ً
قضائيا
خارج سوريا من مالحقة رفعت األسد

التركيز على قضايا جانبية
القضايا ينقصها البراهين واألدلة

55%
45%

أجـرت عنـب بلـدي اسـتطال ًعا للرأي
عبر منصاتهـا يف مواقـع التواصـل
االجتامعـي وموقعهـا اإللكتروين
عـن األسـباب التـي منعـت املعارضة
السـورية خارج سـوريا مـن مالحقة
رفعـت األسـد قضائ ًيـا.
شـارك يف االسـتطالع 929
مسـتخد ًما 616 ،مـن املصوتني يرون
بأن هـذه األسـباب تعـود إىل الرتكيز
على قضايـا جانبية ،بينما  313من
املصوتين يعتقـدون أن مثـل هـذه
القضايـا ينقصهـا الرباهين واألدلـة
يك تكـون مكتملـة.

القانون يحظر تسليم المجرمين السوريين
ال نية لتسليم رفعت األسد إلى فرنسا
ينص الدسـتور السـوري الصادر عام
 2012مبادتـه الــ" "38على أنه "ال
يجـوز تسـليم املواطـن إىل أي جهـة
أجنبيـة" ،األمر الـذي يحمل إشـكالية
حقوقيـة يف مـدى إلـزام سـوريا
بتسـليم مواطنيهـا مـن املجرمين
الفاريـن مـن املحاسـبة عـن جرائـم
ضـد اإلنسـانية.
ومبوجـب القانـون رقـم " "53لعـام
 ،1955املتضمـن أحـكام أصـول
تسـليم املجرمين العاديين ،فـ"عنـد
عـدم وجـود معاهـدات دوليـة لهـا
قـوة القانون يف سـوريا ،فـإن أحكام
حقني
تسـليم املجرمني العاديين واملال َ
قضائ ًيـا بجرائـم عاديـة وأصوليـة
وآثارهـا تخضـع ألحكام هـذا القانون،
وإىل املـواد مـن  30وحتـى  36مـن
قانـون العقوبـات ،وتط ّبـق هـذه
األحـكام أيضً ـا على جميـع الحـاالت
التي لــم تنظمها املعاهـدات الدولية".

ويجـب أن تتوفـر يف تسـليم املجـرم
مجموعـة مـن الشروط يك يكـون
مقبـول ،ومـن هـذه الرشوط
ً
التسـليم
أن يكـون الفعـل املطلـوب تسـليم
املجـرم مـن أجلـه مج ّر ًمـا يف كلتـا
الدولتين ،طالبـة التسـليم واملطلـوب
منهـا التسـليم.
إال أنـه مل يصـدر حتـى اليـوم أي
اعتراف مـن قبـل حكومـة النظـام
السـوري بارتكاب رفعت األسـد جرائم
حـرب ،أو جرائم ضد اإلنسـانية ،خالل
توليه أي منصب عسـكري أو سـيايس
يف القـرن املـايض.
وإذا كان الجـرم املنسـوب للشـخص
حامل الجنسـية السـوري معاقَ ًبا عليه
مبوجـب القانـون السـوري ،فيمكـن
للدولـة السـورية أن تحاكمـه عليـه
ضمـن املحاكـم الوطنية ،وفـق ما قاله
محـامٍ مقيم يف دمشـق خلال حديث
إىل عنـب بلدي.

أمـا إذا كان املطلـوب تسـليمه ليـس
سـوري الجنسـية ،وكان الجـرم
الـذي ارتكبـه معاقَ ًبـا عليـه بالقانون
السـوري ،فيمكـن تسـليمه لدولـة
توجـد بينهـا وبين سـوريا معاهـدة
تسـليم مجرمني ،أو لـ"املنظمة الدولية
للرشطـة الجنائيـة" (إنرتبـول).
ويرتكـب العديـد مـن األفـراد األجانب
أفعـال جرميـة
ً
مـن جنسـيات أخـرى
ببلدهـم ويأتـون إىل سـوريا ،ويتـم
تسـليمهم ضمـن ضوابـط قانونيـة.
وصدّقـت سـوريا عـام  1983على
اتفاقيـة "الريـاض العربيـة للتعـاون
القضـايئ بين دول الجامعـة
العربيـة" ،ولذلك تعد هـذه االتفاقية
مـن مصادر تنظيـم تسـليم املجرمني
وفـق القانـون السـوري ،باإلضافـة
إىل مجموعـة مـن االتفاقيـات
الثنائيـة بني سـوريا وبعـض البلدان
األجنبيـة والعربيـة.

المجرم الفار:

هـو كل شـخص متهـم أو
محكـوم عليـه بجرميـة
تسـتوجب التسـليم إىل دولـة
مطلـوب إليهـا ومتواجـد يف
أرايض دولـة أخـرى.

تسليم المجرمين:

هـو عمليـة تسـليم دولـة
شـخصا موجـودًا يف إقليـم
ً
تحـت سـيادتها الوطنيـة
إىل دولـة أخـرى ،بنـاء على
طلبهـا ،لتحاكمه عـن جرمية
يعاقب عليهـا قانونها أو لتنفذ
حكما صـاد ًرا عليـه من
فيـه
ً
محكمتهـا.

"اإلنتربول" :تسليم رفعت األسد "اختصاص وطني"
تواصلت عنـب بلدي عرب مراسـلة إلكرتونية
مع “الرشطة الجنائية الدوليـة” (اإلنرتبول)،
بخصوص احتامليـة اعتقالها رفعت األسـد،
إال أن "األمانـة العامـة لإلنرتبـول ال تجـري
التحقيقـات بنفسـها ،وال يتمتع مسـؤولوها
بـأي سـلطة اعتقـال" ،وفـق مـا أوضحتـه
"اإلنرتبول".
وإذا كان الفـرد مطلوبًا للمحاكمـة أو لقضاء
عقوبـة ،يجـوز للدولـة العضو التـي تحقق
مع ذلك الشـخص أن تطلب مـن "اإلنرتبول"
إصـدار "نشرة حمـراء" ،بنـاء على مذكرة
اعتقال وطنيـة سـارية املفعول.
و"النشرة الحمـراء" ليسـت مذكـرة توقيف
دوليـة ،بـل هـي طلـب للتعـاون الرشطـي
الـدويل يتم إرسـاله إىل وكاالت إنفاذ القانون
يف الـدول األعضـاء ،لتحديد مكان شـخص
مـا ،وفقًـا للقوانين الوطنية للبلـد العضو،
والقبـض عليه مؤقتًا يف انتظار التسـليم ،أو
إجـراء قانوين مشـابه.
وبحسـب مـا قالـه "اإلنرتبـول" ،فـإن قرار
اعتقـال أو تسـليم ،أو عـدم إخضـاع أي فرد

خاضـع إلشـعار أحمـر ،هـو أمـر يخـص
السـلطات الوطنيـة املختصـة.
ال ميكـن لـ"اإلنرتبول" أن يطالـب باتخاذ
إجـراء بشـأن اإلشـعار ،وفيما إذا كان
يتعين القيـام بذلـك فهـو أمـر يخضـع
ّ
لتقديـر كل بلـد.
وبحسـب املحامـي املقيـم يف دمشـق ،فإن
رفعـت األسـد يتمتـع بشـعبية كبيرة يف
حاضنـة النظـام ،ولكـن إمكانية أن يشـكّل
خطـ ًرا عليـه أو أن يقـوم بنشـاط معارض
للنظام مسـتبعدة ،نظ ًرا إىل تقدمه بالسـن،
وألنـه سـيكون "مراق ًبـا متا ًمـا وتحـت
السـيطرة".
كما أكـد رئيـس "هيئـة القانونيين
السـوريني" ،القـايض املستشـار خالـد
شـهاب الديـن ،أن نـص قانـون العقوبـات
السـوري مينـع تسـليم الرعايا السـوريني،
أيًـا كانـت الجرميـة التـي ارتكبوهـا ،ويف
أي أرض كانـت ،بشرط أن تقـوم سـوريا
مبحاكمـة املجـرم عن جرامئـه كحالة رفعت
األسـد مبوجب ملـف تقدمه فرنسـا ،يوضح

الوقائـع واألدلـة وكل مـا يتعلـق بالجـرم
الـذي عوقـب بسـببه.
وفيام يبـدو إشـارة منه إىل احتمال وجود
صفقة غـادر مبوجبها رفعت فرنسـا ،يرى
شـهاب الديـن ،يف حديث إىل عنـب بلدي،
أن سـوريا سـتمتنع عـن تسـليم رفعـت
األسـد ،وحتى فرنسـا سـتحجم عـن طلب
التسـليم ،ألنها باألسـاس "لـو أرادت منعه
من املغـادرة لفعلـت ،ألن طلب االسترداد
يقتضي مخاطبـة وزارة الخارجيـة
السـورية ،عن طريق الخارجية الفرنسـية
رسـم ًيا ،ويعتبر ذلـك اعرتافًـا رسـم ًيا أو
فتـح عالقـات مـع النظـام" ،األمـر الذي
سـيعتربه النظـام انتصـا ًرا يف العالقـات
الدبلوماسـية الفرنسـية -السورية.
ومبوجـب اإلجراءات املتبعـة ضمن القانون
السـوري ،يجـب أن تتقـدم الدولـة طالبـة
التسـليم بطلبهـا إىل السـلطات السـورية
بالطريـق الدبلومـايس (وزارة الخارجية)،
ثـم تحيـل وزارة الخارجيـة هـذا الطلـب
مـع ملـف التسـليم إىل وزارة العـدل ،التي

تحيل الطلـب إىل "لجنة تسـليم املجرمني"،
وتتكـون هـذه اللجنـة مـن معـاون وزيـر
رئيسـا ،وقاضيين يتـم تعيينهما
العـدل
ً

مبرسـوم ،وتتمتـع هـذه اللجنـة بجميـع
صالحيـات قضـاة التحقيق ،مثل اسـتجواب
الشـخص املطلـوب وإيقافـه واإلفـراج عنه.

رفعت األسد يتحدث الى أنصاره (الشرق األوسط)
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سوريا..
رياح الوزارات تجري بما ال تشتهي غرف التجارة والصناعة
اتحاد غرف التجارة السورية (الموقع الرسمي لالتحاد)

عنب بلدي  -جنى العيسى
تواتـرت االعرتاضـات التي أبداهـا أعضاء
غـرف "التجـارة" و"الصناعـة" يف
سـوريا عىل قرارات اتخذتهـا وزارات يف
حكومـة النظـام السـوري.
وتظهـر أغلب االعرتاضـات أن الـوزارات
تتخـذ قراراتهـا منفـردة ،دون الرجـوع
أو إرشاك تلـك الغـرف التـي ت ُعتبر "أهم
املتأثريـن" بهذه القـرارات.
وكجـزء مـن انقسـام اآلراء حـول معظم
القضايـا يف سـوريا ،ال يتفـق أعضـاء
غـرف "التجـارة" و"الصناعـة" أيضً ـا
على أثـر القـرارات التـي تتخذهـا
الـوزارات دون الرجـوع إليهـم ،فمنهـم
مـن يصفـق لهـا ،ومنهـم ومـن يحـاول
جهـده إفشـال تطبيقهـا لتحقيـق أهداف
مختلفـة .
ما طبيعة الخالفات؟
يف أحـدث ملفات االختلاف بني الوزارات
وغـرف "الصناعـة" ،وصـف رئيـس
"اتحـاد الغـرف الصناعيـة" ،فـارس
الشـهايب ،قرار وزارة االقتصـاد والتجارة
الخارجيـة ،القايض بالسماح باسـترياد
األقمشـة "املصنرة" ،بأنـه "أخطـر قرار
على الصناعـة منذ سـنوات".
وقـال الشـهايب ،يف حديـث إىل صحيفة
"الوطـن" املحليـة ،إن ارتـدادات القـرار
سـتنعكس على األقمشـة "املصنرة"
أول ،وسـتطال "كل مـا هو متمم
املحليـة ً
را إىل أن العمـل به سـيؤدي
مشي
لهـا"،
ً
إىل إغلاق مصانع تلك األقمشـة واملصابغ
ومعامـل الغـزل ،لرتد الـوزارة بعـد أيام
مـن انتقاد القـرار ،بأنها "معنيـة باتخاذ
القـرارات التـي تنسـجم مـع مصالـح
قطاعـات الصناعـة املحليـة كافـة ،وليس
مـع مصالـح البعـض ممـن يسـعون
للتأثير على الـرأي العـام واسـتعطاف
املواطنين ،عرب ضخ معلومـات مغلوطة،
أو الترصيـح عل ًنـا أو إيحاء بـأن القرارات
الصـادرة خاطئـة".
"السرعة مطلوبة"
أكـد الدكتـور السـوري يف االقتصـاد
والباحـث يف معهـد "الشرق األوسـط"

دوالر أمريكي
الذهب 21

بواشـنطن كـرم شـعار ،يف حديـث إىل
عنـب بلـدي ،سـلوك بعض الـوزارات يف
حكومة النظام ،بعـدم إرشاك "املتأثرين"
أساسـا
باتخـاذ القـرارات الذيـن ميلكون
ً
حـق مناقشـة إقرارها.
وأرجـع شـعار سـبب هـذا السـلوك ،إىل
أن بعـض الـوزارات حال ًيـا تشـعر بأنهـا
متـر بحالة تتطلـب "التصرف برسعة"،
نتجـت عـن األزمـة االقتصاديـة التـي
تعـاين منهـا مناطـق سـيطرة النظـام.
وفرس شـعار ذلـك ،بـأن الـوزارات تتخذ
من تلـك الحالـة سـب ًبا لتصـدر قراراتها،
متصـورة بأنهـا "ليسـت عىل اسـتعداد"
ملناقشـتها مـع األشـخاص الذيـن مـن
املمكـن أن يتأثـروا بتلـك القـرارات.
الباحـث يف االقتصـاد السـيايس يحيـى
السـيد عمـر ،أوضح يف حديـث إىل عنب
بلـدي ،أنـه لفهـم مـا يجـري يف أروقـة
املؤسسـات الرسـمية االقتصاديـة التابعة
لحكومـة النظـام ،ال بـد مـن االعتراف
أول بـأن منطـق الدولة غائـب يف كل تلك
ً
املؤسسات.
وأضاف السـيد عمـر أن توجـه الحكومة
بعـد انـدالع الثـورة السـورية لتعيين
املسـؤولني الوزاريين يف الـوزرات بناء
على والئهـم السـيايس ،وليـس وفقًـا
لخربتهـم وكفاءتهـم بـإدارة الـوزارات،
نتجـت عنـه الحالـة التـي نالحظهـا
اليـوم ،التي تتمثـل بإصدار قـرارات غري
صائبـة ،وأحيانًـا سـلبية بالكامـل.
لدعم رجال األعمال
يـرى الباحـث يف االقتصـاد السـيايس
يحيـى السـيد عمـر ،أن آليـة اتخـاذ
القـرارات الوزاريـة تتـم بتوجيه مبارش
مـن كبـار رجـال األعمال املقربين من
النظـام وبعض املسـتفيدين مـن "أمراء
ُفصـل بنـاء على رغبتهـم
الحـرب" ،وت ّ
أول بغـض
لتضمـن تحقيـق مصالحهـم ً
النظـر عـن مصالـح الدولـة ككل.
ومـن هنـا ينتـج التبايـن يف اآلراء بين
أعضـاء غـرف "التجـارة" والصناعـة"،
وبين قـرارات الحكومـة ،وفقًـا للباحث.
ويف تقريـر سـابق أعدتـه عنـب بلـدي
بعنـوان "مـن يحكـم االقتصـاد يف
سـوريا ..النظـام أم التجـار الداعمـون"،
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أكـد باحثـون وجـود توجـه يف مناطـق
سـيطرة النظـام لدعم رشائـح محددة من
رجـال األعمال "املقربين مـن النظـام"
على حسـاب األغلبيـة مـن التجـار
اآلخريـن.
ويف  16مـن آب املـايض ،أصـدرت وزارة
االقتصـاد والتجـارة الخارجيـة بحكومـة
النظـام ،قـرا ًرا يقضي بإيقاف اسـترياد
 20مـادة ملـدة سـتة أشـهر ،منهـا التمر
واللـوز والكاجو.
وبعـد سـاعات مـن القـرار ،تعالـت
أصـوات املنتقديـن له ،إذ اعتبر أمني رس
"غرفـة تجـارة دمشـق" ،محمـد الحالق،
أن القـرار سـيؤدي إىل إيقـاف العمـل
بقطاعـات "مهمـة وحيويـة" ،وبالتـايل
توقف الكثري مـن الفعاليـات التي تعيش
مـن هـذه األعامل.
وأشـار الحلاق إىل أن إيقـاف اسـترياد
مثلا ،سيسـهم بإيقـاف
ً
مـادة التمـر
الكثير مـن املعامـل عـن العمـل نظـ ًرا
إىل عـدم توفـر بديـل عنهـا يف السـوق
املحليـة ،مـا سـيؤثر يف غيـاب الكتلـة
النقديـة التـي كانـت تـدور يف األسـواق
التجاريـة.
وسـيؤدي القـرار ،بحسـب الحلاق،
إىل "خلـق ربحيـة غير مبررة" لـدى
أشـخاص عىل حسـاب أشـخاص آخرين،
منوهًـا إىل أن مـن كان ميلـك الجـوز
واللـوز والكاجـو ،زادت أرباحـه فـور
فضلا عن
ً
صـدور القـرار بنحـو ،20%
آخريـن سـيلجؤون لشراء تلـك املـواد
بأسـعار "أعلى بكثير" حال ًيـا.
واعترب أمين رس "غرفة تجارة دمشـق"،
أن حـل املشـكالت االقتصاديـة ال يكـون
دامئًـا باملنـع أو بالحصر ،وإمنـا ميكـن
بـ"التوازن والتشـاركية باتخـاذ القرار"،
على حـد قوله.
كما رفعـت "غرفـة صناعـة دمشـق"
حينهـا كتابًـا إىل وزارة االقتصاد ،طالبت
فيـه باسـتثناء مـاديت الجـوز والتمر من
القرار.
وبرر عضـو مجلـس إدارة الغرفة ورئيس
القطـاع الغـذايئ ،طلال قلعـه جـي،
سـبب املطالبـة باالسـتثناء ،بعـدم وجود
كميـات كافيـة تغطـي السـوق املحليـة
من مـادة الجـوز ،خاصة مع بدء موسـم

يورو
180

را إىل أن سوريا
"املكدوس" حينها ،مشي ً
أساسـا دولة غير منتجـة ملـادة التمر.
ً
"لدعم مواقفهم السياسية"
مل ينحصر اختلاف اآلراء وتضـارب
آثـار القـرارات بين الـوزارات وغـرف
"التجـارة" و"الصناعـة" ،خلال الفترة
املاضيـة ،بـل بـرز أيضً ـا بين أعضـاء
را االسـتهجان
الغرفـة الواحـدة ،مثي ً
بينهـم ،ليفسر كل عضـو يف الغرفة عىل
حـدة آثـار القـرار مبـا يخـدم مصالحـه
الشـخصية ،أو حتـى موقفـه السـيايس.
ووفقًـا ملـا أكـده الدكتـور السـوري يف
االقتصـاد والباحـث يف معهـد "الشرق
األوسـط" بواشـنطن كـرم شـعار ،فـإن
العديـد مـن أعضاء غـرف "التجـارة" أو
"الصناعـة" ،ليسـوا فقـط ممثلين عـن
مصالـح القطـاع الخـاص ،فالعديد منهم
ينتمـون بأنفسـهم إىل القطـاع الخاص،
شـكل
ً
ومـن املمكـن أن يشـكّل تكتّلهـم
من أشـكال الضغـط للحفاظ على خدمة
مصالحهـم الشـخصية ،ومـن ورائهـا
مصالـح بقيـة الصناعيين أو التجـار
دون التفكير بالضرورة مبصالـح البلـد
االقتصاديـة.
بينما فسر الباحـث يف االقتصـاد
السـيايس يحيـى السـيد عمـر ،وجـود
موقفـي التأييـد واملعارضـة لقـرارات
الـوزارات ضمـن أعضاء الغرفـة الواحدة،
بهـدف تقـرب بعـض مؤيـدي القـرارات
مـن "أمـراء الحرب" مـن جهـة ،ولتقديم
صـورة عن والءاتهـم السياسـية من جهة
أخـرى.
ويف مطلـع آب املـايض ،أصـدرت معظم
املحافظـات الواقعـة تحـت سـيطرة
النظـام ،قـرا ًرا يقضي بتحديـد أوقـات
فتـح وإغلاق جميـع األسـواق التجارية
واملحـال واملطاعـم ،ومختلـف الفعاليات
االقتصاديـة.
نائـب رئيس مجلـس إدارة "غرفـة تجارة
دمشـق" ،عبـد اللـه نصر ،قـال حينها،
إن مبررات القـرار تـأيت بهـدف "توفري
الطاقـة" و"تنظيـم الدوام" وفـق وجهة
نظـر املحافظة.
كما اعتبر عضـو مجلـس إدارة "غرفـة
تجارة دمشـق" مـازن حسـن ،أن تحديد
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فتح وإغلاق بعض املنشـآت االقتصادية،
سيسـهم بتوفير الطاقـة وتوجيهها نحو
املنازل.
بينما تقـدم عـدد مـن تجـار دمشـق
بـ"كتـاب اعتراض" إىل "غرفـة تجـارة
دمشـق" ،تضمـن توضيحهـم أن القـرار
يسـبب أرضا ًرا كبيرة لهـم يف التوقيـت
الحـايل ،خاصـة مـع دخـول األسـواق
بفترة االسـتعداد للعـودة إىل املـدارس
حينهـا ،وارتفـاع درجات الحـرارة خالل
سـاعات النهار طـوال شـهر آب املايض،
مـا يجعل املسـتهلكني يرغبون بالتسـوق
مسا ء .
وطالـب التجـار بتمديـد سـاعة اإلغلاق
ليلا ،أسـوة مبراكـز
ً
حتـى الواحـدة
التسـوق (املـوالت التجاريـة) ،أو حتـى
السـاعة العـارشة والنصـف مسـاء على
أقـل تقديـر.
وجـاء الـرد عىل "كتـاب االعتراض" من
قبـل عضـو مجلـس إدارة "غرفـة تجارة
دمشـق" مـازن حسـن ،الذي أوضـح أنه
مـع قـرار متديـد سـاعات فتـح املحـال
التجاريـة ،ولكنـه اعتبر أنـه إذا اسـتمر
تحديـد وقت اإلغلاق عند الثامنة مسـاء،
مـن املمكـن أن يتأقلم التجار مـع الوضع
الجديـد ،خالل أيـام قليلة ،بحسـب رأيه.
ويف قضيـة أخـرى ،بـرزت مـن خاللهـا
ترصيحـات متضاربـة داخـل الغرفـة
نفسـها ،نفـى رئيـس "غرفـة صناعـة
حلب" ،فارس الشـهايب ،األرقـام الكبرية
املتداولـة مؤخـ ًرا لصناعيني هاجـروا من
را أن
سـوريا خلال األيـام املاضية معتب ً
تهويلهـا "اسـتغالل سـيئ ومشـبوه ملـا
يجـري".

آلية اتخاذ القرارات الوزارية
تتم بتوجيه مباشر من
قبل كبار رجال األعمال
المقربين من النظام
وبعض المستفيدين من
"أمراء الحرب" ،والتي
فصل بناء على رغبتهم
ُت ّ
لتضمن تحقيق مصالحهم
ً
أول بغض النظر عن مصالح
الدولة ككل

جـاء تعليق الشـهايب هـذا ،بعـد أن نفى
وزيـر الصناعـة بحكومـة النظـام ،زياد
صبـاغ ،موضـوع هجـرة الصناعيين
أساسـا ،ورصح ،يف أيلـول املـايض ،بأن
ً
أي صناعـي مل يغـادر سـوريا خلال
الفترة املاضيـة.
وكان رئيـس قطـاع النسـيج يف "غرفـة
صناعـة دمشـق وريفهـا" ،مهنـد
دعـدوش ،أكـد ،يف مطلـع آب املـايض،
أن مناطـق سـيطرة النظـام السـوري
شـهدت هجرة “خيالية” مـن الصناعيني
“الذيـن ال ميكـن تعويضهـم” نحـو
مصر ،نتيجـة الصعوبات التـي يعانون
منهـا يف سـوريا.
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الخطاب السياسي واألحزاب هل يحركان الشارع؟

الالجئ السوري فوق جمر الخطاب العنصري في تركيا
صورة أثناء اعتداء مواطنين أتراك على أمالك سوريين في محافطة أنقرة ( 2021 -األناضول)

عنب بلدي  -حسام المحمود
انعكسـت خطابـات بعـض الشـخصيات
السياسـية الرتكيـة املعارضة ،سـل ًبا عىل
حالـة االسـتقرار النسـبي التي يعيشـها
الالجئـون السـوريون يف تركيـا.
هـذه الخطابـات التـي بـرزت بوضـوح
وصـوت مرتفـع خلال األشـهر األخرية،
رافقتهـا اعتـداءات وحـاالت احتقـان
شـعبي ضد وجـود الالجئني السـوريني
يف أكثر مـن منطقـة.
وجـرت أحـدث حـاالت االعتـداءات هذه،
مطلـع ترشيـن األول املـايض ،حين
هاجم مواطنـون أتراك محـال وممتلكات
السـوريني يف مدينـة إزمير الرتكية عىل
خلفيـة مقتـل شـاب تـريك عىل يـد آخر
سـوري طع ًنـا ،يف سـاعات متأخـرة من
مسـاء  31مـن أيلـول املايض.
وأصـدرت حينهـا واليـة إزمير بيانًـا،
أوضحـت خاللـه أن املواطـن السـوري
املقيـم يف توربـايل وخلال عودتـه إىل
منزلـه ،منتصـف الليـل ،حدثت مالسـنة
بينـه وبين ثالثـة مواطنين أتـراك
مخموريـن ،وتطورت إىل شـجار وعراك
سـ ّبب إصابـة مواطـن تـريك بعـدة
طعنـات بسـكّني يف صـدره ،أدّت إىل
وفاتـه ،مقابـل إصابة الشـاب السـوري
بعـدة طعنـات يف يـده اليسرى.
ويف متـوز املـايض ،تعهـد زعيـم حزب
"الشـعب الجمهوري" التريك املعارض،
كمال كليشـدار أوغلـو ،بالعمـل على
ترحيـل جميـع الالجئين السـوريني من
تركيـا يف مـدة زمنيـة أقصاهـا سـنتان،
حـال وصـل حزبـه إىل الحكم.
ترصيحـات كليشـدار أوغلـو تبعهـا رد
رسـمي على لسـان الرئيـس التريك،
رجب طيـب أردوغان ،الذي جـدد التأكيد
على مواقفـه السـابقة بعـدم ترحيـل
قائل" ،لـن نلقي بعبـاد الله
السـورينيً ،
الذين لجـؤوا إلينـا يف أحضـان القتلة".
وأضـاف أردوغـان" ،أقولهـا بوضـوح،
هـؤالء طرقـوا أبوابنـا ،واحتمـوا بنا ،وال
نسـتطيع أن نقـول لهم عـودوا من حيث
أتيتم".
الرد عبر اإلعالم
مسـؤولة التواصل يف "اللجنة السـورية-
الرتكيـة املشتركة" التابعـة لـ”االئتلاف
الوطنـي” ،إينـاس النجـار ،أكـدت ،يف
حديـث إىل عنـب بلـدي ،أن مشـكلة
السـوريني حيـال خطـاب التحريـض يف
تركيـا ال تتجلى بغيـاب قانـون يجـرم
التحريـض وبث خطاب الكراهيـة ،باعتبار
أن وجـود القانـون ال يعنـي بالضرورة
التـزام النـاس بـه وتطبيقـه بحذافيره.

وتـرى النجـار أن الـرد على الخطـاب
التحريضي يجـب متريـره عبر قنـوات
اإلعلام ،كـون الخطابـات التحريضيـة
أصلا عرب اإلعلام ،والـرد ومحاولة
ً
تبث
تصحيـح الصورة النمطية عن السـوريني
يتطلبـان مخاطبـة الناس.
وحـول آليـة تعاطـي السـلطات األمنيـة
الرتكيـة مـع حـاالت االحتقـان ،اعتبرت
النجـار أن التجـاوب التريك إيجـايب
وفاعـل ،وأسـهم يف تقليـص الخسـائر
باملناطق التي شـهدت حـوادث اعتداءات.
ويف  11مـن آب املـايض ،عـاش
السـوريون يف منطقـة ألتنـداغ
بالعاصمـة الرتكيـة ،أنقرة ،ليلـة تخللتها
أعمال شـغب واعتـداءات على خلفيـة
شـجار بين مجموعـة أتـراك ومجموعة
سـوريني ،أدى إىل مقتـل شـاب تـريك
وإصابـة آخـر.
وبعـد نحـو أقـل مـن أسـبوعني على
الحادثـة ،أكـد الرئيـس التريك أن
السـوريني الذيـن تعلمـوا اللغـة الرتكية
واندمجـوا باملجتمـع التريك ،وأسسـوا
أعاملهم ،سيسـتطيعون البقـاء يف تركيا،
أمـا مـن مل ينجـح يف ذلـك فسـيعود
إىل منطقتـه يف سـوريا بالتزامـن مـع
عـودة الظـروف الطبيعية للحيـاة هناك،
بحسـب تعبيره.
ترصيحـات أردوغـان التـي تناولـت
السـوريني عـدة مـرات منـذ ترصيحات
زعيـم حـزب "الشـعب" ،تتعـارض مـع
طموحـات املعارضـة الرتكية التـي تركز
عنـد الرتويـج ألي انتخابـات مسـتقبلية
تحـاول كسـبها ،على نيتهـا ترحيـل
السـوريني وإعادتهـم إىل بالدهـم.
وتحدثـت النجـار عـن اجتماع مرتقـب
مـع دائـرة الهجـرة الرتكيـة ملناقشـة
عـدة مشـاريع تصـب يف خدمـة تعزيز
االندمـاج ،إضافـة إىل مطالبـة الحكومة
الرتكيـة بتحييـد ملـف الالجئين عـن
امللـف االنتخـايب.
ولفتـت إىل مناقشـة قضيـة تعليـم
األطفـال االبتعـاد عن العنرصيـة والتنمر
مـع رئاسـة دائـرة االتصال يف الرئاسـة
الرتكيـة ،إضافـة إىل برنامـج يجـري
العمـل عليه بالتعـاون مع وسـائل إعالم
سـورية ،لحاميـة األطفـال مـن التنمـر،
ونشر الوعـي بينهـم وتثقيفهـم حـول
كيفيـة الرد يف حـال التعـرض للتنمر أو
للعنرصيـة.
وأشـارت النجـار إىل حالة الخـوف التي
يعيشـها السـوريون جـراء االحتقـان
الشـعبي والعنرصيـة ،مـا دفـع بعضهم
لوضـع أطفالهـم يف مـدارس خاصـة،
بتكاليـف مرتفعـة ،عوضً ـا عـن املدارس
الحكوميـة.

ويبلغ عدد السـوريني املقيمين يف تركيا
شـخصا،
ثالثـة ماليني و 666ألفًا و355
ً
بحسـب أحـدث إحصائيـات املديريـة
العامـة إلدارة الهجـرة لعـام .2021
ويف  28مـن متـوز املـايض ،أعلنمكتب
املدعـي العـام يف واليـة بولـو الرتكيـة،
فتـح تحقيق بحـق رئيس البلديـة ،تانجو
أوزجـان ،بخصـوص ترصيحاتـه بحـق
الالجئين السـوريني ،ورفعـه الرضائـب
والرسـوم عليهـم عشرة أضعاف.
ووجـه مكتـب املدعـي العـام لرئيـس
البلديـة تهمتـي "إسـاءة اسـتخدام
املنصـب" و"الكراهيـة والتمييـز"،
بحسـب مـا نقلتـه وكالـة "األناضـول"
الرتكيـة ،يف  28مـن متـوز املـايض.

مشكلة السوريين حيال
خطاب التحريض في تركيا
ال تتجلى بغياب قانون
يجرم التحريض وبث خطاب
الكراهية ،باعتبار أن وجود
القانون ال يعني بالضرورة
التزام الناس به وتطبيقه
بحذافيره

تحسن موعود
ّ
يف  8مـن ترشيـن األول الحـايل ،قـال
زعيـم حـزب "الشـعب الجمهـوري"،
كمال كليشـدار أوغلـو ،خلال اجتامعه
بناشـطني سـوريني يف والية اسطنبول،
رسا إىل
"لن نعيـد الالجئني السـوريني ق ً
سوريا".
ترصيحـات كليشـدار أوغلـو التي غضت
الطـرف عنهـا وسـائل اإلعلام الرتكيـة،
تـأيت بعـد تحميـل الصحافـة الرتكيـة،
كليشـدار أوغلـو ،ومعارضين أتـراكًا
مسـؤولية حالـة الفـوىض واالعتـداءات
ضـد السـوريني ،التـي شـهدتها أنقـرة
مؤخـ ًرا ،مـا شـكّل تراج ًعا غري مسـبوق
لزعيـم املعارضة الرتكية عـن ترصيحاته.
وأضـاف كليشـدار أوغلـو ،يف
االجتماع الـذي نقـل تفاصيلـه موقـع
“ ”Serbestiyetالتريك ،أنـه يجـب

إقامـة بيئة مناسـبة يف سـوريا من أجل
عـودة الالجئين السـوريني املقيمني يف
را إىل أن رشط تحقيق
تركيـا إليهـا ،مشي ً
هـذه البيئـة هـو سلامة أرواح وأمـوال
العائديـن.
الناشـط السـوري يف قضايـا حقـوق
الالجئين طـه الغـازي ،تحـدث إىل عنب
بلدي عما متخض عنـه االجتماع ،الذي
تزامـن مع حالـة احتقـان ،ال تـكاد تربد
نارهـا يف منطقـة حتـى تتجـدد يف
غريهـا.
وأكـد الغـازي أن نتائج إيجابية سيسـفر
عنهـا اللقاء عىل املـدى املتوسـط واملدى
البعيـد ،الفتًـا إىل رضورة االنتبـاه إىل أن
أشـخاصا فقط ينتمـون إىل أحزاب مع ّينة
ً
يتبنـون خطـاب الكراهيـة والتحريـض
ضـد السـوريني ،وال يكـون الحـزب
بأكملـه صاحـب خطـاب عنرصي.
وأوضح الغازي أن الشـارع الرتيك يتأثر
بنمطيـة ولسـان خطـاب قـادة األحزاب
السياسـية يف البلاد ،ال سـيام حـزب
"الشـعب الجمهـوري" ،ثـاين األحـزاب
الرتكيـة انتشـا ًرا ،ما يعنـي أن حديث أي
شـخصية قيادية ضمن الحزب بأسـلوب
معـا ٍد لالجئين ،سـينعكس متا ًمـا على
القواعـد الشـعبية للحـزب لدى الشـارع
ا لرتيك .
وبقـدر مـا يسـتطيع السـوريون تقديم
صـورة مثلى وحقيقيـة عـن الالجـئ
السـوري ،سيرتبط ذلـك بأسـلوب
تعاطـي الشـارع التريك مـع الالجـئ،
مـع اإلشـارة إىل وجـود تقصير مـن
قبـل منظمات املجتمع املدين السـورية،
والنخـب الثقافيـة الفكريـة واملجنسين
السـوريني ،باعتبـار أن الالجئ السـوري
ُوجد ضمـن بيئة جـرى فيها اسـتقطابه
معين ،وفـق الغـازي ،الذي
عبر تيـار
ّ
انتقـد غيـاب دور فاعـل لـكل مكونـات
املجتمـع الالجـئ يف تركيـا.
وبين الناشـط يف قضايـا الالجئين
ّ
أن التجمعـات املدنيـة السـورية ركـزت
طويلا على تأمين احتياجـات إغاثيـة
ً
للسـوريني ،لكـن َمـن أىت مـن سـوريا
قبـل سـنوات اختلفـت احتياجاتـه.
واملنظمات السـورية والناشـطون مل
التغير الحاصـل يف احتياجـات
يراعـوا
ّ
الالجـئ بعـد انتهـاء العقـد األول مـن
لجوئـه ،إذ إن منهجيـة عمـل ورؤيـة
هـذه املنظمات لحاجـة الالجـئ قدميـة
ومربوطـة بسـلة غذائيـة ومسـاعدات
عينيـة ،دون االنتبـاه إىل أن بعـض
الالجئين صـاروا مواطنين أتـراكًا بعد
التجنيـس ،وال بـد مـن دور فاعـل أكثر
ليعيـش املواطـن املج ّنـس كامـل جوانب
حقوقـه يف املواطنـة.

ودعـا طـه الغـازي إىل تفعيـل دور
السـوريني املجنسين على املسـتوى
املـدين واالجتامعي ،عرب تشـكيل تيارات
تتواصـل مـع جميـع التيـارات الثقافيـة
والفكريـة واألحـزاب ومراكـز القـرار،
مبـا يخـدم حالـة الوجـود السـوري يف
تركيـا ،سـواء كان الجئًا أم مج ّن ًسـا ،كون
األتراك أنفسـهم يف أملانيـا ينخرطون يف
تجمعـات مدنيـة متنحهـم دو ًرا وفاعلية
اجتامعيـة وسياسـية داخـل املجتمـع
األملـاين.
حاالت ومحاوالت سابقة
االعتـداءات والخطابـات املح ّرضـة ضـد
السـوريني يف تركيـا ،ليسـت وليـدة
العـام الحـايل فقـط ،إذ تتفـاوت حـدة
هـذه االعتـداءات بين التهجم الجسـدي،
واالعتـداءات اللفظيـة ،إما بشـكل مبارش
وج ًهـا لوجـه ،وإما عرب وسـائل التواصل
االجتامعـي مبنشـورات أو تغريـدات،
ينشر بعضهـا سياسـيون أتـراك.
ووقعـت خلال عـام  2020مـا ال يقـل
عـن ثلاث حـاالت قتـل تعـرض لهـا
الجئـون سـوريون ،إىل جانـب اعتداءات
طالـت محـال سـورية ،نتيجة سـوء فهم
وتقديـر للموقـف.
وأجـرى “االئتلاف السـوري” املعارض،
يف  17مـن متـوز عـام  ،2019ورشـة
يف دائـرة الهجـرة الرتكيـة ،بحضـور
إعالميين وحقوقيين وممثلين عـن
منظمات املجتمع املـدين ،بهدف تخفيف
االحتقـان تجـاه الوجـود السـوري يف
تركيـا ،كما نظمـت جمعيـة "أوزغـور
در" الوقفيـة الرتكيـة ،يف  6مـن متـوز
عـام  ،2019وقفـة تضامنيـة يف منطقة
الفاتـح باسـطنبول ،نـادى املشـاركون
خاللها بشـعارات التآخي مع السـوريني،
والرفـض لألصـوات التـي تعاديهـم.
ويف الشـهر نفسـه ،أطلـق ناشـطون
وصحفيـون سـوريون مبـادرة "أنـا
إنسـان" ،ملخاطبـة الـرأي العـام الرتيك
المتصـاص حالـة االحتقـان ضـد
الالجئين السـوريني يف تركيـا ،بعـد
حملات تحريـض موجهـة ضدهـم،
تسـببت مبوجـة ترحيـل تعـرض لهـا
املخالفـون الذيـن ال يحملـون بطاقـة
"الحاميـة املؤقتـة" يف الواليـات التـي
يقيمـون فيهـا.
ويف  1مـن أيلـول املـايض ،أوقفـت
مديريـة الهجـرة الرتكيـة يف أنقـرة منح
بطاقـة "الحاميـة املؤقتـة" للسـوريني
املوجوديـن يف الواليـة اعتبا ًرا مـن اليوم
التـايل ،وذلـك بعـد نحـو ثالثة أسـابيع
فقط مـن األحـداث التي شـهدتها الوالية
مـن اعتـداءات طالـت سـوريني هنـاك.
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عنب بلدي  -زينب مصري
خلال تجولها يف السـوق داخـل مدينة
إدلـب لرشاء بعـض الحاجيـات ألرستها،
أُعجبـت صفاء العمر ( 30عا ًما) بفسـتان
معـروض على واجهـة أحـد املحـال،
دخلـت لتشتريه ،ويف أثنـاء حديثهـا
مـع البائـع تفاجـأت مبجموعـة مـن
رجال ونسـاء يدخلون املحل
ً
"الحسـبة"
ويطلبـون مـن صاحبه مراجعـة أفرعهم
ا ألمنية .
تهما أخالقيـة لصفاء
وجهـت املجموعة
ً
وللبائـع لوجودهما داخـل املحـل
مبفردهما ودون اصطحابهـا ملحـرم،
وتوجـه اللـوم للبائـع السـتقبالها دون
محـرم ولعدم وجـود امرأة داخـل املحل
لتبيـع النسـاء ،وفـق مـا قالتـه الشـابة
لعنـب بلـدي.
جـا يف حيـايت
"كان املوقـف األكثر حر ً
كلهـا ،وألول مرة أُوضـع يف هذا املوضع
املشين ،إنـه التشـدد بعينـه والتدخـل
السـافر بحرياتنـا وتحركاتنـا نحـن
النسـاء" ،أضافـت صفـاء.
وتسـاءلت الشـابة" ،مـا الـذي ميكـن
أن يحـدث يف حـال دخـول امـرأة ملحل
ألبسـة على مـرأى السـوق كله غير أن
تشتري املالبـس وترحـل ،ملَ كل هـذا
التشـكيك بسـلوك النسـاء وأخالقهـن
ودينهـن وكأنهـن غير قـادرات على
حاميـة أنفسـهن أو الحفـاظ على
سـمعتهن بأنفسـهن ،بـل إن مـا تفعلـه
الحسـبة يدفـع النـاس للشـك بترصفات
أساسـا".
غير موجـودة
ً
وتـرى صفاء أنـه يجب عىل "الحسـبة"
النظـر يف أمـر الفقـراء والنازحين
واألرامـل واأليتـام ممـن ضاقـت بهـم
بـدل من
الحيـاة وانقطعـت بهم السـبلً ،
"إزعـاج" النسـاء والتدخـل بحرياتهـن
وتحركاتهـن ،بحسـب تعبريهـا.
يرتكـز عمـل "الحسـبة" ،أو مـا كانـت
تُعـرف سـابقًا باسـم "سـواعد الخري"،
ثـم "مركـز الفلاح" ،الـذي يتخـذ مـن
"األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكر"
شـعا ًرا لـه ،على منـع االختلاط بين
الجنسين ،ومنـع "املنكـرات" واملجاهرة
بهـا ،ومنع وجـود امـرأة دون محرم مع
صاحـب محـل ،ومتابعة حـاالت التربج،
والعديـد مـن األمور التي تنـدرج يف هذا
ا لسيا ق .
ويتدخـل عنـارص أجهـزة "الحسـبة"
التابعـة لـ"الهيئـة" ،من رجال ونسـاء،
يف أدق تفاصيـل حيـاة النـاس يف
الشمال السـوري ،كما جرى مـع مريم

املصطفـى ( 25عا ًمـا) حين كانـت
تتجـول يف حديقـة عامـة وسـط مدينة
إدلب ،واسـتوقفتها مجموعة من النسـاء
ممـن يطلقن عىل أنفسـهن "هيئـة األمر
باملعـروف والنهي عن املنكـر" ،ونهرنها
بسـبب لباسـها "الضيـق والالفـت
للنظـر" ،وفـق تعبريهـن.
وصفـت مريـم لعنـب بلـدي هـذا
املوقـف بـ"املحـرج" ،إذ وجهـت هـذه
املجموعـة لهـا املواعظ والحكـم ،وأمرتها
باالحتشـام وسـدل الخامر على وجهها
ولبـس العبـاءة الفضفاضـة السـوداء.
مـا كان مـن الشـابة إال اإلصغـاء لهـن
"مرغمـة" إىل أن انتهين مـن توجيـه
نصائحهـن التي هي أقـرب لـ"التوبيخ"،
والتـي اسـتمرت ألكثر من عشر دقائق
وسـط الحديقـة التـي تعـج باالزدحـام
وأعين النـاس ،بحسـب مـا قالته.
شـعرت مريـم بالكثير مـن املضايقـة
واالنزعـاج للتدخـل بحريتها الشـخصية
"محتشما وغري
ولباسـها الـذي تعتربه
ً
ٍ
منـاف لإلسلام والرشيعـة اإلسلامية،
وفـق مـا ادعـت تلك النسـوة" ،بحسـب
مـا ختمـت حديثها.
ما صالحيات "مركز الفالح"؟
ويف أيـار املـايض ،انتشرت أنبـاء غير
مؤكـدة عـن اسـتبدال "تحرير الشـام"
"الرشطـة األخالقية" بجهاز "الحسـبة"
املعـروف باسـم "مركـز الفالح".
وللوقـوف على تفاصيـل اسـتحداث
"الرشطـة األخالقيـة" ،تواصلـت عنـب
بلـدي مـع مديـر مكتـب العالقـات
اإلعالميـة يف "هيئـة تحريـر الشـام"،
تقـي الديـن عمر ،الـذي أكد انتهـاء عمل
"مركـز الفلاح" دون تأكيـد اسـتحداث
بديـل لـه تحـت مسـمى "الرشطـة
األخالقيـة".
وقـال إن املركـز "انتهـى دوره بانتهـاء
تلـك املرحلـة ،وسـيكون لهـذا العمـل
شـكل مؤسسـايت آخـر" يف األيـام
را إىل أن املركـز يُعنـى
املقبلـة ،مشي ً
باملخالفـات األخالقيـة الواضحـة وال
يتدخـل يف خصوصيـات النـاس.
وحـول التوجـه العـام لـ"الهيئـة"
فيما يتعلـق بحيـاة النسـاء يف إدلـب،
وفرضهـا ضوابـط عامـة أو قواعـد أو
قوانين عليهـن يف مـا يتعلـق مبسـألة
اللبـاس أو العمـل ،أو حضورهـن يف
أماكـن عامـة ،واالتهامـات املوجهـة
لـ"الهيئـة" بتضييقهـا عليهـن ،أوضـح
عمـر أن "الشـعب السـوري شـعب
مسـلم يعتـز بهويتـه وثقافتـه والتزامه

بالتعاليـم اإلسلامية يف املظاهـر العامة
واملناسـبات ،ومنهـا لباس املـرأة والرجل
على حـد سـواء".
ولفـت إىل وقـوع "مخالفـات" أحيانًـا
يف األماكـن العامـة" ،رسعان مـا تعالَج
بالتوجيـه واإلرشـاد وتلقـى اسـتجابة
رسيعـة ،ألنهـا مما يتوافـق عليـه
الجميـع".
ومـع األنبـاء حـول إنهـاء عمـل "مركـز
الفلاح" ،تناقلـت صفحـات محليـة
وناشـطون سـوريون ،يف  21مـن أيلول
املـايض ،صـو ًرا لالفتـات علّقتهـا وزارة
األوقـاف يف حكومـة "اإلنقـاذ" العاملة
يف محافظـة إدلـب ،يف منطقـة حـارم
شمايل املحافظة ،ضمن حملـة "حراس
الفضيلـة" ،تحمـل آيات قرآنيـة وعبارات
تحثّ النسـاء على عدم التبرج وااللتزام
باللبـاس الرشعي.
وأثارت هـذه الالفتات غض ًبـا عىل مواقع
التواصـل االجتامعـي ،بسـبب محـاوالت
ُوصفـت بأنهـا تقييـد لحرية النسـاء يف
إدلـب باختيـار لباسـهن ،باإلضافـة إىل
الرتكيـز على إشـغال الالفتـات بصـور
تدعـو إىل التستر ورصف أمـوال عامـة
للدعايـة لهـذا املوضوع ،يف حني تشـهد
املنطقـة تدهـو ًرا يف القطـاع الصحـي
نتيجـة تفشي جائحة فيروس "كورونا
املسـتجد" (كوفيـد.)19 -
مستمرة رغم الفشل ..لماذا؟
وعلى الرغـم مـن إيقـاف عمـل
"الحسـبة" سـابقًا ملـدة سـنتني بعـد
احتجاجـات شـعبية مـن سـكان املنطقة
على التضييـق امل ُما َرس بحقهـم ،تتابع
"الهيئـة" عمـل هـذه الجهاز مبسـميات
مختلفـة .
وتحـرص "الهيئـة" على تطبيـق
فكـرة "الحسـبة" على الرغـم مـن
فشـلها السـابق ،ألهـداف متعـددة،
بحسـب دراسـة تحليليـة ملركز "جسـور
للدراسـات" صـادرة يف  18مـن أيـار
املـايض ،أهمهـا تعميـق التغلغـل يف
املجتمـع ،واملوازنـة بين تكتالتهـا،
والتناغـم مـع التوجهـات "الجهاديـة"،
وضبـط تحـركات املجتمـع وتوجهاتـه.
وت ُعـد "الحسـبة" نقطـة مفصل ّيـة يف
فكـر الجامعـات اإلسلامية منـذ بـدء
إقرارهـا وتحولهـا إىل أداة أساسـية مـن
أدوات ضبـط األسـواق واملجـال العـام،
واسـتغالل بعـض الحـكام والسلاطني
يف التاريخ لـ"الحسـبة" بهـدف إقصاء
بعـض خصومهم السياسـيني واغتيالهم،
بحسـب الدراسـة.

وأوضحـت الدراسـة أن الجامعـات
اإلسلامية تعتمـد يف الدعـوة إىل فكـرة
"الحسـبة" عىل مبـدأ "األمـر باملعروف
والنهـي عـن املنكـر" ،وتتـد ّرج هـذه
الجامعـات يف تطبيـق هـذا املبـدأ بـد ًءا
وصـول إىل اسـتخدام
ً
مـن "النصيحـة"
"القـوة" بشـكل فـردي لتغيري مـا يُرى
أنـه منكر.
وقد اسـتطاع تنظيم "الدولة اإلسلامية"
سـابقًا تحويـل هـذا املبـدأ مـن نظـرة
تاريخية إىل جهـا ٍز بريوقراطي متكامل،
مهمته ضبـط املجتمع لالنصيـاع الكامل
للخـط الفكـري املعلَـن للتنظيـم يف
العبـادات والشـعائر.
لكـن "هيئة تحريـر الشـام" والجامعات
األخـرى مل تتمكـن مـن تأسـيس جهـاز
مسـتقر يط ّبـق مبـادئ "الحسـبة"
يف مناطـق سـيطرتها ،رغـم تكليفهـا
مؤسسـة "سـواعد الخير" بذلـك يف
إدلـب قبـل سـنتني ،ثـم إلغائها بسـبب
تجـاوزات أفرادهـا ضـد حريـات الناس
العامـة ،إضافـة إىل ظهـور شـبهات
فسـاد حولهـا.

اإلنسـان" أدانت ،يف بيـان صادر يف 13
من أيار  ،2020املامرسـات "املتشـددة"
التـي تقـوم بهـا "تحريـر الشـام"
وذراعهـا "مركـز الفلاح" ،مؤكـدة أنها
تُعتبر انتهـاكًا ألبسـط معايير القانون
الـدويل لحقـوق اإلنسـان ،الـذي ينـص
بشـكل واضـح على حريـة الحركـة
واللبـاس والتنقـل.
جهـاز
وأوضحـت "الشـبكة" أن
"الحسـبة" ،الـذي يشرف على عملـه
أشـخاص يحملـون جنسـيات أجنبيـة،
يهـدف إىل زيـادة التضييـق على
السـكان يف املناطـق الخاضعة لسـيطرة
"الهيئـة" ،ومزيـد مـن التحكم بشـؤون
اإلنسـان الخاصـة.
وطالبـت "الشـبكة" املجتمـع الـدويل
مبسـاعدة السـوريني يف التخلـص مـن
"التنظيمات املتشـددة التـي تعتـاش
على الفـوىض" ،وذلك باتخـاذ خطوات
جديـة وفـق جـدول زمنـي محـدد
وصـارم لتحقيـق انتقـال سـيايس نحو
الدميقراطيـة يضمن االسـتقرار وحقوق
اإلنسـان.

ممارسات تنتهك حقوق اإلنسان
وكانـت "الشـبكة السـورية لحقـوق

شـاركت يف إعـداد هـذه املـادة مراسـلة
عنـب بلـدي يف إدلـب هاديـا منصـور
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سرطان الثدي
يعـد رسطان الثـدي أكرث أنـواع الرسطانات شـيو ًعا
وانتشـا ًرا بين النسـاء بعـد رسطـان الجلـد ،كما
أنـه يتسـبب يف أكبر عـدد مـن الوفيـات املرتبطـة
بالرسطـان بين النسـاء ،ولكـن نتيجـة التقـدم يف
قل
فهـم طبيعـة هذا املـرض وتشـخيصه وعالجـهَّ ،
عـدد الوفيـات املرتبطـة بـه بشـكل واضح ،وشـهر
ترشيـن األول /أكتوبـر مـن كل عـام هـو شـهر
التوعيـة برسطـان الثـدي يف دول العـامل كافـة،
التوعيـة بخطورتـه ،والتوعية بكيفية الكشـف املبكر
عنـه وعالجه.
ما سرطان الثدي؟
الرسطـان هـو مـرض تصبـح فيـه بعـض خاليـا
الجسـم غير طبيعيـة فتنمـو مـن خاللـه بصـورة
تخـرج فيـه عـن السـيطرة والتحكم وتصبـح خاليا
رسطانيـة ،وعندمـا يبـدأ الرسطـان يف الثديين
يسـمى رسطـان الثـدي ،فهـو منـو غير مسـيطَر
عليـه لخاليـا غير طبيعية يف أنسـجة الثـدي تنمو
وتنقسـم برسعـة أكبر مـن الخاليـا السـليمة ،ومع
قـدرة هـذه الخاليـا على االنتشـار خلال أنسـجة
الثـدي فإنهـا تقـوم بتدمري األنسـجة املحيطـة بها،
وقـد تنتشر الخاليـا مـن خلال الثـدي إىل العقـد
اللمفيـة ،أو إىل أجـزاء أخـرى مـن الجسـم.
ولرسطان الثدي عدة أنواع:
الـورم يف املوقـع :وتكـون الخاليـا الرسطانيـة
محصـورة ضمـن بطانة قنـوات الحليـب ،وال ينترش
هـذا النـوع عـادة يف أجـزاء أخـرى مـن الجسـم،
وليسـت لـه أعـراض ملحوظـة.
رسطـان الثدي الثاليث السـلبية للهرمونـات :يصيب
رسطـان الثـدي الثلايث السـلبية  15%من مرىض
رسطـان الثدي ،وال تتجـاوب خاليـاه الرسطانية مع
مستقبالت األستروجني والربوجسترون وغريها.
رسطـان الثـدي االلتهـايب :وهـو نـوع نـادر مـن
أنـواع رسطـان الثـدي وقـد ال يسـبب ور ًمـا ،وغال ًبا
مـا يصيـب الجلـد وينتشر برسعـة عبر األوعيـة
اللمفاويـة يف الثـدي مـع تغيرات يف نسـيج الجلد
و /أو شـكل الحلمـة واحمـرار يف الجلـد.
رسطـان األقنيـة الغازيـة :وهـذا النوع أكثر األنواع
شـيو ًعا ،بحيـث يشـكّل  80٪مـن أنـواع رسطـان
الثـدي املجتـاح ،ففـي هـذه الحـال تخـرج الخاليـا
الرسطانيـة مـن بطانة قنـوات الحليب إىل األنسـجة
املجاورة.

رسطـان الثدي املتنقـل (النقيلي) :هو النـوع الذي
قـد انتشر خـارج منطقـة الثـدي ليصيـب أحيانًـا
الكبـد والرئتين أو العظام أو الدماغ بسـبب انتشـار
الخاليـا الرسطانيـة على نطـاق واسـع محدث ًـا
أعراضً ـا مختلفـة تب ًعـا لنـوع األنسـجة املصابـة.
كل مـن الرجال
وميكـن أن يصيـب رسطـان الثـدي ً
والنسـاء ،إال أنـه أكثر شـيو ًعا بين النسـاء ،فهـن
يُصبن به أكثر مـن الرجـال بــ 100مرة.
ما أعراض وعالمات سرطان الثدي؟
الشـعور بظهور كتلـة أو تورم غري مـؤمل يف الثدي،
أو تحـت اإلبـط ،وتعتبر هـذه مـن أشـهر أعـراض
رسطـان الثدي.
وجود انتفاخ مبنطقة الثدي.
خروج إفرازات غري طبيعية من حلمة الثدي.
تغري يف حجم أوشكل أولون الثدي.
انعكاس أو انقالب حلمة الثدي.
تقشر أو توسـف أو تيبـس أو تسـاقط يف املنطقـة
املصطبغـة مـن الجلـد املحيـط بالحلمـة (الهالة).
احمرار جلد الثدي أو تنقريه ،مثل قرشة الربتقالة.
الشعور بأمل وضعف عام.
تضخـم يف العقـد اللمفاويـة تحـت الـذراع عنـد
منطقـة اإلبطين.
الشـعور بحكـة ،أو تقرحـات قرشيـة ،أو طفـح
جلـدي ،حـول منطقـة الثـدي.
ُ
شخص سرطان الثدي؟
كيف ي َّ
يف البدايـة يتـم إجـراء فحص رسيري للثـدي :حيث
يقـوم الطبيـب املعالج بفحـص كال الثديين ،والعقد
اللمفاويـة التـي توجد أسـفل اإلبط ،ويقـوم بفحص
منطقـة الثدي للتحـري عن وجود أي تكتلات أو أي
عالمـات غير طبيعية مما ذكرناه .
التصويـر اإلشـعاعي للثـدي (ماموغـرام) :هـو
فحص تُسـتخدم فيه جرعـات منخفضة من األشـعة
السـينية لفحـص الثديين للكشـف عـن أي تغريات
غير طبيعيـة ،ويف حالـة ظهور نتائج غير طبيعية
يتـم تحديـد فحـص آخـر تشـخييص للثـدي ،حتم
يتـم الوصـول إىل التشـخيص الصحيـح.
اسـتخدام املوجـات الفـوق الصوتية (إيكـو الثدي):
لتحديـد إذا كان انتفـاخ الثـدي الجديـد عبـارة عـن
كتلـة صلبـة أو تك ّيـس ممتلئ بالسـائل.

ما أسباب اإلصابة
بسرطان الثدي؟
ال يوجـد سـبب واضـح لإلصابـة برسطـان الثـدي ،ولكن هنـاك بعـض العوامل
التـي قـد تزيـد مـن احتمال اإلصابة بـه ،وهي:
ً
أول :عوامل خطورة ال ميكن التدخل بها:
الجنس :النساء عرضة لإلصابة 100مرة أكرث من الرجال.
العمـر :تزداد نسـب اإلصابـة مع التقـدم بالعمر ،خاصـة عند الفئـة العمرية 55
سـنه فام فوق.
تاريـخ عائلي باإلصابة برسطـان الثدي :خاصـة قرابة من الدرجـة األوىل (األم،
األخـت ،االبنة).
تاريخ إصابة سابقة باملرض.
عوامـل جينيـة :تنتقل بعض الطفـرات الجينية التـي تزيد مـن احتاملية اإلصابة
برسطـان الثـدي مـن اآلبـاء إىل األبنـاء؛ فحـوايل  10٪-5مـن حـاالت رسطـان
الثـدي وراثية.
بـدء الحيـض يف سـن مبكـر (قبـل سـن  12سـنة) اوانقطـاع الطمـث بسـن
متقدمـة (بعـد سـن  55سـنة).
إذا كانـت خاليـا الثـدي كثيفة :وهو مـا يعنـي أن يف الثدي الكثري من األنسـجة
الليفيـة أو الغدية وليس األنسـجة الدهنية.
ثان ًيا :عوامل خطورة ميكن التدخل بها:
العلاج الهرمـوين :وسـائل منع الحمـل الهرمونية ،والسـيدات بعد سـن الضهي
اللايت يتلقين العالجـات الهرمونيـة البديلـة لعالج عالمـات وأعـراض انقطاع
ا لطمث .
السمنة :يزيد الوزن الزائد أو البدانة احتاملية اإلصابة برسطان الثدي.
التعرض لإلشعاع (عالجي أو بيئي).
التدخني ورشب الكحول.
السيدات الاليت مل ينجنب أو أنجنب الطفل األول بعد عمر  30سنة.
السيدات الاليت مل يقمن بالرضاعة الطبيعية.
عدم مامرسة التامرين الرياضية.

إجـراء الخزعة :يتـم بإبـرة خاصة موجهة باألشـعة
السـينية أو أي اختبـار تصويـر آخر ليتم اسـتخراج
مجموعـة خاليـا مـن األنسـجة يف املنطقة املشـتبه
بإصابتهـا ،ويتـم تحليلهـا وفحصها لتحديـد ما إذا
كانـت الخاليا رسطانيـة أم ال.
اسـتخدام جهـاز التصويـر بالرنين املغناطيسي:
وعـادة مـا يتـم إجـراء حقـن الصبغـة قبـل إجـراء
تصويـر الثـدي بالرنين املغناطيسي.
ما طرق عالج سرطان الثدي؟
تتنـوع طـرق العلاج التـي يتبعهـا طبيـب األورام،
ويتـم تحديـد خطـة العالج املناسـبة لـكل حالة بعد
تحديـد نـوع الرسطـان ودرجته:
العالج بالجراحة
اسـتئصال الـورم أو االسـتئصال املوضعي الواسـع،
حيـث يزيـل الجـراح الـورم وجـز ًءا طفيفًـا مـن
األنسـجة السـليمة املحيطـة بالـورم ،ويـوىص
بالجراحـة مبـارشة يف حالة إزالـة األورام الصغرية،
أمـا يف حـاالت املصابين بـأورام أكرب فقـد ينصح
بالعلاج الكيميـايئ قبـل الجراحـة ليتـم تقليـص
حجـم الـورم ،وتحقيـق اإلزالـة التامـة مـن خلال
إجـراء عمليـة اسـتئصال الـورم.
جراحة اسـتئصال الثـدي إلزالة نسـيج الثـدي كله،
حيـث تتـم إزالـة معظـم أنسـجة الثـدي ،مبـا فيها
الفصيصـات ،والقنوات ،واألنسـجة الدهنية ،وبعض
الجلـد وإزالـة الغـدد الليمفاوية.
اسـتئصال الثديين ،حيـث يتـم اسـتئصال الثـدي
اآلخـر إذا كانـت نسـبة خطـر
بالرسطـان
اإلصابـة

مرتفعـة فيه ،بسـبب وجـود عامـل ورايث أو تاريخ
مـريض عائلي قـوي.
العالج الهرموني
حيـث يلجـأ األطبـاء إىل العلاج الهرمـوين ملنـع
تكـرار وتجنـب اإلصابة برسطانات الثدي الحساسـة
للهرمونـات ،ويف الغالـب يتم اسـتخدام هـذا النوع
مـن العلاج قبـل إجـراء العمليـة الجراحيـة لكي
يسـاعد عىل تقلص الورم ليسـهل عملية اسـتئصاله.
العالج الكيميائي
يسـتخدم العلاج الكيميـايئ بغرض تدمير الخاليا
الرسطانيـة يف جميـع أنحـاء الجسـم ،وعـن طريق
ذلـك يتـم تجنـب خطـر تكـرار اإلصابة بالـورم يف
نفـس املوضـع أو انتشـارها يف أجـزاء أخـرى مـن
الجسـم ،كام يتم اسـتخدام العالج الكيميـايئ أحيانًا
قبـل الجراحة عنـد وجـود ورم كبري الحجـم بهدف
تقليـل حجـم الـورم إىل الحجم الـذي يجعـل إزالته
أسـهل جراح ًيا.
العالج اإلشعاعي
يتـم اسـتخدام اإلشـعاع الخارجـي بعـد اسـتئصال
ورم رسطـان الثـدي يف مراحلـه املبكـرة ،وقـد
يـوىص بـه أيضـا بعـد اسـتئصال الثـدي يف حال
را ،أو إذا كان الرسطـان قد
كان رسطـان الثـدي كبي ً
انتشر إىل بقيـة الغـدد اللمفاويـة.
حسـنت نتائـج عالجات
ولعـل أهـم العوامـل التـي ّ
رسطانـات الثـدي وزادت معـدالت البقـاء على قيد
الحيـاة للمصابين بهـذا الرسطـان هـو الكشـف
املبكـر عنـه ،ولذلـك سـنع ّرف يف العـدد
املقبـل بطـرق الكشـف املبكـر عـن
رسطـان الثـدي ،إضافـة إىل
طـرق الوقاية مـن اإلصابة به.
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"ال تعتذر عما فعلت"..
الذكريات وفلسفة االعتذار
في شعر درويش

سعر منخفض ومواصفات مميزة..
"نوكيا" تطرح ""G300
أعلنـت رشكـة " ،"HMDالتـي تشـكّل العالمـة
التجاريـة الفرعيـة لرشكـة " "Nokiaالفنلنديـة،
إصدار أحـدث هواتفهـا للفئة املتوسـطة ،مبميزات
ومواصفـات اقتصاديـة جيـدة وسـعر منخفـض.
وكشـفت الرشكـة عن اسـم الهاتف الجديـد "Nokia
 "G300يف  12مـن ترشيـن األول الحـايل ،وأنـه
الهاتـف األقل تكلفة بنظـام " "5Gللرشكة حتى اآلن.
يدعـم الهاتـف الجديـد شـبكات اتصـال
الجيـل الخامـس ( ،)5Gكما يعمـل مبعالـج
" ،"Snapdragon_480ضمـن نظـام "أندرويـد
 ،"11إىل جانـب لـون الجهـاز املميـز وهـو لـون
النيـزك الرمـادي.
وميتـاز الجهاز بشاشـة كبرية يبلـغ حجمها 6.52
بوصـة ،مـن نـوع "  ،”LCDمـع دقـة تصـل إىل
 1600×720بكسـل.
وتبلـغ سـعة التخزيـن  64جيجـا بايـت ،وتصـل
سـعة ذاكرة الوصول العشـوايئ إىل  4جيجا بايت،
كما يدعـم الجهـاز بطاقـة تخزيـن ()MicroSD
ميكـن أن تصـل إىل ألـف جيجـا بايت.
وتبلـغ سـعة بطاريـة الجهـاز الجديد نحـو أربعة

آالف و 470ميلي أمبير ،وأوضحـت "نوكيـا" أن
الجهـاز الجديد ميكـن أن يعمل ملدة يومين تقري ًبا
دون الحاجـة إىل الشـحن ،كما تُشـحن البطاريـة
عبر شـاحن رسيـع بقـوة  18واطًـا ،يـأيت داخل
ا لعلبة .
وميـزج الجهـاز الجديـد بين بعـض التقنيـات
القدميـة والجديـدة ،ويحتوي كاميرا خلفية ثالثية
العدسـة ،بدقـة  16ميجـا بكسـل ،وبفتحة عدسـة
كبيرة نسـب ًيا ،ومستشـعر عمـق بدقـة  2ميجـا
بكسـل ،وكاميرا فائقـة االتسـاع بدقـة  5ميجـا
بكسـل ،مـع توفـر فلاش ( )LEDيف الخلـف،
وتبلـغ دقـة الكاميرا األماميـة  8ميجـا بكسـل.
وميكـن للجهـاز تسـجيل مقاطـع فيديـو بدقـة
 1080بكسـل ،ومبعـدل  60إطـا ًرا يف الثانيـة،
إىل جانـب اسـتخدام تثبيـت الصـورة اإللكرتوين
( ،)EISللمسـاعدة يف تقليـل االهتـزاز الطبيعـي
لليد .
وز ّودت الرشكـة الهاتف مباسـح ضـويئ لبصامت
األصابـع ،مدمـج مـع زر الطاقـة ،مبا يتيـح إلغاء
قفـل الهاتف بشـكل غير واضح يف أثنـاء الضغط

على الـزر نفسـه لتشـغيله ،وميكـن أيضً ـا فتـح
الهاتـف باسـتخدام الوجه.
الرشكـة قدمـت الهاتـف الـذيك ""Nokia G300
مبيـزات مفيـدة ،وجيـدة للمسـتهلك ،وبسـعر
غير مرتفـع نسـب ًيا مقارنـة بإصـدارات الرشكات
األخـرى ،وهـو  199دوال ًرا أمريك ًيـا ،وسـيكون
حـا ضمـن صـاالت البيـع يف  19مـن
الجهـاز متا ً
ترشيـن األول الحـايل.
وتخـوض " "Nokiaمنافسـة مـع العديـد مـن
الشركات التـي تعمـل يف تصنيـع الهواتـف
الذكيـة خلال هـذه الفترة ،وتعمـل السـتعادة
مكانتهـا السـابقة يف سـوق الهواتـف املحمولـة،
التـي تراجعـت نسـب ًيا ملصلحـة رشكات أخـرى يف
السـنوات األخيرة.
وكانـت الرشكـة كشـفت ،يف  6مـن ترشيـن األول
الحـايل ،عـن أول جهـاز لوحـي مـن تصميمهـا،
تحـت اسـم “.”20Nokia T
واسـتهدفت "نوكيا" بجهازها الطبقـة االقتصادية
الوسـطى ،بعـد آخـر إصـدار لهـا مـن األجهـزة
اللوحيـة عـام .2015

سينما

".."Eye for an Eye

ً
كيف يتحول الجاني إلى ضحية فعل؟

ينطلـق الفيلـم اإلسـباين "،"Eye for an Eye
أي "العين بالعين" ،مـن نـص مرتبـط
بالقصـاص وتحصيـل الحـق املسـلوب ،وفـق
روايـات ونصـوص قدميـة وأقـوال مأثـورة،
يحمـل بعضهـا أبعـادًا دينية لـدى أتبـاع أكرث
مـن ديانـة.
والقضيـة يف الفيلم ،الذي ميتد لــ 107دقائق،
أن رئيـس قسـم التمريـض ،ماريـو ،يتـوىل
باملصادفـة رعاية رجـل كبري بالسـن ضمن دار
لرعايـة املسـنني ،لكن الرجـل العجـوز هنا ،هو
أنطونيـو باديـن ،أحـد أكرب تجـار املخدرات يف
منطقته .
يكـ ّن ماريـو تجـاه مريضـه مشـاعر عدائية ال
يتعجـل الفيلـم يف الكشـف عنهـا ،أو تفسير
أسـبابها ،فاملمـ ّرض يصـارع ذكرياته لنسـيان
أخيـه الـذي مـات قبل أكرث مـن  25عا ًمـا جراء
تعاطيـه املخـدرات ،مـا كـ ّون لـدى ماريـو رد
فعـل تجـاه العاملين يف هـذه التجـارة غير
الرشعيـة.
يبـدو تعامـل املمـرض مـع مريضـه يف البداية
غايـة يف اإلنسـانية والروعـة ،قبـل أن يكشـف
ماريـو عـن وجهه اآلخـر ،الـذي يتعـارض مع
تعاليـم مهنتـه كعامـل يف القطـاع الطبي.
يبـدأ الرجـل بتقديم جرعـات مخـدرة ملريضه،
ويوقـف عنـه األدوية لقتله بأسـلوب بطيء ،يف
سـبيل االنتقام ملـوت أخيـه باملادة التـي يتاجر
بها العجـوز وأبناؤه.
وتطـرح الرؤيـة اإلخراجيـة لباكـو بلازا،
فكـرة االنتقـام بشـكل منفّـر يدفـع للتعاطـف
مـع ضحيـة االنتقـام ،ال الضحيـة األصليـة ،ال
سـيام مـع النهايـة الصادمـة التي تحسـم كفة
التعاطـف ملصلحـة ضحيـة االنتقـام.
وإذا كان االنتقـام مـن نوعيـة األطبـاق التـي
تُقـدم بـاردة ،حتـى ال يكـون رد فعـل رسي ًعـا
وانفعـال غير محسـوب ،فـإن أكثر مـن 25
ً

عا ًمـا مضـت على حـدث مـؤمل كفيلـة بلملمة
خصوصا حين يكون
الجـراح وإطفـاء نارهـا،
ً
الطـرف الثـاين يف الصراع بلا حـول أو قوة،
مـا يفقد الصراع معنـاه ،ويحـ ّول االنتقام إىل
اسـتضعاف.
وإذا كان العجـوز أنطونيو باديـن مجر ًما ببيعه
املخـدرات للنـاس ،وإلحـاق األذى باملشترين
الذيـن سـيتحولون إىل مدمنين ،فـإن املمرض
بأسـلوبه االنتقامـي صـار مجر ًمـا أيضً ـا،
أصلا ،لكن
ً
خصوصـا وأنـه مل يسـ َع النتقامـه
ً
املصادفـة ه ّيـأت له هـذا املناخ ،فحـ ّول املريض
طويلا.
ً
إىل وسـيلة لتفريـغ غضبـه املكبـوت
يظهـر يف الجانـب األنقـى مـن العمـل رغـم
ظالميـة القصـة وشـخصياتها ،عمـق ومتانـة
الرابـط األخـوي بين األبطـال ،إذ إن  25عا ًمـا
متـح طيـف الشـاب القتيـل مـن
وأكثر مل
ُ

ذاكـرة أخيـه ،إىل جانـب متسـك تونـو ،االبـن
األكبر لتاجـر املخدرات بشـقيقه كيكي ،الذي
يتعرض للسـجن جـراء صفقة فاشـلة مع تجار
مخـدرات صينيين سـلبوه بضاعتـه ومالـه.
صـدر الفيلـم عـام  ،2019وينـدرج يف
إطـار أفلام اإلثـارة ،وهـو مـن تأليـف خوان
غلينانيـس ،وخورخـي غوريتشـافارييا ،وكتب
السـيناريو كل من جـورج جوريتشاتشـافاريا،
وجـوان رامـون ،وجالينانيـس غارسـيا.
وتشـارك البطولـة كل مـن لويـس توسـار،
وإنريـك أوكير ،وزان سـيخودو ،وإسماعيل
مارتينيـز ،وداين كـوراي ،وماريـا فاسـكيز.
وحملـت املوسـيقى التصويريـة للفيلـم ،التـي
را وإقنا ًعـا،
قدمـت مناخًـا نفسـ ًيا أكثر تأثي ً
توقيـع مايـكا ماكوفيسكي ،كام حصـد العديد
مـن الجوائـز والرتشـيحات.

لقطة من الفيلم

"والتفتـوا ألمـي لتشـهد أننـي هـو ،فاسـتعدّت للغنـاء عىل
طريقتهـا ،أنـا األم التـي ولدته لكـن الريـاح هي التـي ربته،
قلـت آلخـري ال تعتـذر إال ألمـك".
عبر الشـاعر
يف العبـارة األخيرة مـن االقتبـاس السـابقّ ،
الفلسـطيني الراحـل محمـود درويش ،عـن ديوانه الشـعري
ككل ،إذ قدمـت اللوحة الشـعرية جوقـة كاملة مـن الذكريات
واألشـياء التـي مضت إىل غير رجعة ،ولألبد ،مـن حياة الذين
غـادروا بالدهـم الجئني.
اللوحـة الشـعرية التـي جـاءت يف صفحتني لتحمـل عنوان
ومضمـون ديوان شـعري مـن  170صفحة ،مل تقـدّم الكثري
فالسد
عىل صعيد شـاعرية الكلمة ،مقابل شـاعرية الذكـرىّ ،
الخفيـف الـذي قدّمه الشـاعر لألشـياء التـي صـارت ماضيًا
على األرض ،وال تـزال حـارضة يف النفـس ،شـكّل نحـو
نصـف حجـم القصيدة ،ورمبـا الجانـب األكرث عاطفـة فيها،
إذ يسـتذكر درويـش قهـوة األم وعطـر املريمييـة والحصرية
والوسـائد وصورة األب واألشـقاء ،وأصدقاء الطفولـة ،قبل أن
يويص نفسـه بعـدم االعتـذار لغير أمه.
ويف الديـوان أيضً ـا لوحـة بعنـوان "تُنسى كأنـك مل تكن"،
وأخـرى بعنـوان "اآلن إذ تصحـو تذكّـر" ،وتوحـي العناوين
الثالثـة السـابقة أن هناك حضـو ًرا طاغيًـا للذكـرى ،ورصا ًعا
بين الذاكـرة والنسـيان ،فالذاكـرة أحـد األسـلحة السـلمية
الصامتـة بيد من فقـدوا دورهم وأرضهم التـي احتلها غريهم.
حي
يقـول درويـش يف "تُنىس كأنك مل تكن"" ،فأشـهد أنني ٌّ
وح ٌر حين أُنىس".
فالنسـيان ،وفـق ما ورد يف الديـوان ،نوعان ،نسـيان اآلخرين
للشـخص مبـا مينحـه الحيـاة والحريـة وفـق رأي الشـاعر،
ونسـيان القضيـة ،الذي سـيفيض إىل خسـارة أكبر من تلك
املتواصلـة ،وهـذا مـا يسـعى األدب الفلسـطيني ،و"شـاعر
القضيـة" درويـش ،كما يصفـه محبـوه ،ملحاربته.
يقـف ديـوان "ال تعتذر عما فعلت" عىل سـت قصائد ،جاءت
األوىل ،التـي حملـت اسـم "يف شـهوة اإليقاع" ،عىل شـكل
لوحـات شـعرية منفصلة ،تشـكّل كل منها قصيـدة منفصلة،
وفكـرة مختلفة ،وموضو ًعـا آخر ،ضمن منـاخ نفيس متقارب
يقدمـه الديوان.
فغياب حـق االختيار والعنفـوان الذي عرب عنـه يف "ال تعتذر
عما فعلـت" ،و"مل أعتذر للبرئ" ،إىل جانب الحب وهواجسـه،
والحديـث عن القتىل املجهولين ،ضحايا بالدهـم ورصاعاتها
رضا يف الديـوان الـذي قدمـه
وأحالمهـم البسـيطة ،كان حـا ً
درويـش عـام  ،2004ليكـون واحدًا مـن التجـارب الناضجة
شـعريًا يف إرثـه األديب والشـعري والفكري ،الـذي اتجه نحو
لغة أسـمى وأكرث رمزيـة ،وأصعـب أيضً ا ،مع تطـور الرصاع
الفلسـطيني -اإلرسائييل ،وسـلوكه منعطفًـا يتطلب مخاطبة
العـامل ،ال املواطن العـريب فقط.
تنـاول درويـش الخروج الفلسـطيني من لبنان قبـل االجتياح
اإلرسائيلي للبنـان أيضً ـا ،وقال "شـك ًرا لتونـس" التي كانت
محطـة املقاومة الفلسـطينية بعد بيروت ،وبكى حني ألقى
القصيدة يف إحدى أمسـياته الشـعرية ،وتغ ّزل بالشام ومرص
والعـراق كلّه عبر قصيدة "أتذكر السـياب".
امللـل والضجـر واالنتظـار والسـأم ،والكثير مـن املشـاعر
رضا يف
البرشيـة املختلطـة واملتعارضـة ،كل ذلـك كان حـا ً
ديـوان درويـش ،إمـا بأسـلوب شـفاف خفيف يلمـس القلب
دون جرحـه ،وإمـا بصورة أقسى ،لتخرب القـارئ أيضً ا أن ما
فعل.
يقـرأه يعنيـه ً
وعرب قصيـدة "يف بيت أمـي" يقول درويـش" ،يف بيت أمي
يل وال تكـف عـن السـؤال ،أأنـت يـا ضيفي
صـوريت ترنـو إ ّ
أنا؟".
ولـد محمـود درويـش يف قريـة البروة بالجليـل األعلى
الفلسـطيني ،يف  13مـن آذار عام  ،1941ثـم ولد يف صفوف
الشـعراء وعلى رفـوف املكتبـات عبر ديوانـه األول "أوراق
الزيتـون” ،الـذي صـدر عـام .1964
نشر درويـش نحـو  35مجموعة شـعرية ونرثيـة ،تُرجمت
إىل أكثر مـن  22لغـة ،شـكّلت إرثـه األديب الـذي غلبت عليه
الرمزيـة والغنائيـة ،قبـل رحيلـه يف  9من آب عـام .2008

18

تسالي

عنب بلدي  -السنة العاشرة  -العدد  - 504األحد  17تشرين األول /أكتوبر

1

3

6
4

2

9

3

2
5

1

4
2

4

9
3

8

4

3
4

6
2

2

8

خطة الطرابيش
وإعادة التدوير..

3

2

7

2

9
6

3

1

5
5

2

4

5

6

7

8

9

10

2021

7

5

9

6

1

1

7

3

8

لعبة تتكون من  9مربعات كبرية  ،3×3و 81مربع صغري .9×9
تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايةً،
وعىل الالعب إكامل باقي املربعات باستخدام األرقام من  1إىل  ،9يف
ٍ
واحد من املربعات التسعة الكبرية ،ويف كل ٍ
صف أو عمود.
كل

1

4

2

5

7

9

8

6

1

3

1

9

3

8

6

5

1

2

7

4

2

1

7

6

3

2

4

8

5

9

7

9

4

8

3

2

5

6

1

8

5

2

1

4

6

9

3

7

6

1

3

5

7

9

4

2

8

7

5

8

1

4

6

3

7

9

2

8

2

4

7

9

1

5

3

8

6

9

3

6

9

2

8

7

1

4

5

10

3
4
5
6

9
عروة قنواتي

10

2

3

ا و غ
ل و م
ب
ت ق ر
ر و م
ا ا
م ق
ف ك ت
م
ر
ش ط ر

4

5

ا ر
ي
ل ا
ي ب
ا ن
ي
و
ق
ن

م
ر
و
ج

6

7

8

ي ت
ء ا م
م
ن
د م
ي ا
ن ا
ا ت
ه و ج
و
د
ا ر

9

10

ا
س
ح
ا
ق
ن
ي
و
ت د
ن ب

م
ا
ن
غ
ر
و
ف

أفقي
1.مسلسل درامي سوري
2.وعاء للامء  -مردود مايل
3.قريب من جهة األب  -نتعاىف
4.عشبة ذات أزهار بنفسجية طيبة الرائحة
ولها استخدامات عالجية  -للتعريف
5.من أوقات الصالة  -أقدم مدينة سكنها
اإلنسان (يف فلسطني)
6.أخف الغازات يف الطبيعة
7.طري عينه أكرب حجام من دماغه
8.ملجأ للعلم واملعرفة  -ناعم امللمس
9.قصيص رويس مؤلف الحرب والسالم -
متشابهان
	10.امرباطور فرنيس  -حسم األمر
عمودي
1.مل يؤده حقه  -الجانب الرئييس واألكرب
يف األشياء
2.يف ورق اللعب  -رئيس نكاراغوا (معكوسة)
3.من الطيور املائية  -شخص واحد  -أحرض
4.املادة العطرية املستخرجة من أنواع الحوت
 فيه شفاء للناس5.أعطى يده وفردها  -واحد باإلنكليزية -
شاي(باالنجليزية)
6.درجة حرارة الجو مرتفعة  -استدرك وأعاد
النظر  -متشابهان
7.للسؤال  -األزهار ذات الرائحة
8.خوف وقلق شديد  -منري (مبعرثة)
9.ذهب ومل يعد  -مع السالمة باإلنكليزية
(معكوسة)
	10.دولة عربية فيها أكرث من  40مليون نخلة

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

كام هو معلوم ،مر مصطلح الطرابيش يف
حياتنا ومجتمعاتنا بأكرث من رشيان وقصد
ومنهجية ،فمن الوظيفية األصلية للطربوش،
الذي نافس الشابو والطاقية العسكرية أيام
زمان ،مع الباشا واآلغا واملسؤولني السياسيني
والتجار ،إىل الورقة النقدية من فئة الـ500
ً
وصول
لرية التي كان يطلق عليها "طربوش"،
إىل تبادل وتوزيع املناصب وتغيريها يف
حكومات وإدارات دول العامل الثالث ،وخاصة
يف بالدنا حيث كانت العملية تسمى "تبادل
الطرابيش".
ورغم أن الزمان تغري وتبدل وتطورت العقول
(كام هو مفرتض) ،ودخلنا الثورة الصناعية
واالقتصادية واملعلوماتية إىل حرب النجوم
وحرب االتصاالت ،ما زال هذا النهج يستخدم
يف بعض األوقات ويلزم يف بعض البلدان..
ما علينا.
يف دمشق ..وفيام يسمى منظومة كرة القدم
هناك ،التي ال تشبه أي منظومة كروية لدول
رشق أو غرب آسيا وال إفريقيا وال أوروبا (لذلك
أطلقت عليها "ما يسمى أو ما يشبه") ،هناك
يا أصدقاء سقط كام هو متوقع "منتخب
الوطن" ،الذي تصدى ومازال يتصدى للمؤامرة
الخارجية واالمربيالية والرجعية ،لدرجة أنه
يخرس وينهزم ويهان ألنه غري متفرغ لكرة
القدم والتصفيات فقط ،فهو حامل لشعارات
الوطن والقائد والجيش والنرص ،سقط مع
مدربه "الكلمنجي" ،ورئيس اتحاده العميد
"فلتة زمانه ومكانه" ،ومدير شؤونه الذي
يحلم بأن يكون "بالتيني سوريا" ...نعم
ضاعت الطاسة مجددًا يف منتخب النظام
السوري ،كام هو معتاد.
وعىل الرغم من عدم انتهاء كل جوالت
التصفيات ،فاملكتوب واضح و"مبني من
عنوانه" الذي تسطره ثالث هزائم وتعادل.
بعد ذلك ،تبدأ عملية إعادة التدوير حسب
فلسفة  40عا ًما من الرياضة داخل البالد؛
استقال أو أقيل حاتم الغايب ومعه أعضاء
اتحاد الكرة ،و االتحاد الريايض العام يذهب
إىل لجنة مؤقتة مكلفة بتسيري األمور لحني
االنتخابات ،التي من املتوقع أن تفرز السيد
صالح رمضان مجددًا عىل رأس االتحاد ،وهو
الصديق الويف لرئيس االتحاد الريايض العام
فراس معال ،رمضان الذي كان عىل رأس
االتحاد قبل  3سنوات ذهب ،وحل محله فادي
الدباس ،والذي كان يدير االتحاد كأمني شعبة
حزبية أكرث منه مختص بالكرة وشوؤنها،
طار الدباس وجاء حاتم الغايب ،رحل حاتم
الغايب وسيعود صالح رمضان...
كام الحال يف املنتخب ،خمسة مدربني خالل
ثالثة أعوام ،أمين الحكيم ،شتينغه األملاين،
فجر إبراهيم  ،نبيل معلول التونيس ،نزار
محروس ،ثم قد نشاهد أمين الحكيم مجددًا
بعد رحيل املحروس ،الذي اعتاد أن يكون مدربًا
للطوارئ والخدمات بحسب الدور املرسوم له
مع كل حقبة.
يف بلد تدار شؤونها بعقلية واحدة ورمز
واحد ،من الطبيعي أن تكون رياضتها وكرة
القدم فيها تعمل عىل مبدأ تبديل الطرابيش،
فهي الحقنة املخدرة ألحالم وآالم جزء من
الشعب مازال يؤمن بأن القادم مع هؤالء،
ً
وصول ألصغر العب فيهم،
من رمزهم األكرب
سيكون األفضل ...لألسف!
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أحدثها استاد "الثمامة"..
تعرف إلى مالعب “مونديال "2022

عنب بلدي  -محمد النجار
أعلنـت لجنـة املشـاريع واإلرث القطريـة
املرشفـة على بنـاء مالعـب "مونديـال
قطـر  "2022لكـرة القـدم ،أن اسـتاد
"الثاممة" سـادس مالعـب البطولة صار
جاهـ ًزا قبـل سـنة مـن موعـد انطلاق
مباريـات نهائيـات كأس العـامل.
وسـبق أن أعلنـت لجنـة اإلرث عـن انتهاء
األعامل يف خمسـة مالعب ،صـارت جاهزة
السـتضافة الحـدث العاملـي ،وهي :اسـتاد
"خليفـة الـدويل" ،واسـتاد "الجنـوب"،
واسـتاد "املدينـة التعليميـة" ،واسـتاد
"أحمـد بـن علي" ،واسـتاد "البيت".
وبقـي ملعبـان يجـري العمـل على
تجهيزهما ،وانتهـت األعمال فيهما
بنسـبة  ،80%وهما اسـتاد "لوسـيل"
واسـتاد "رأس أبـو عبـود".
وكانـت دولـة قطـر فـازت يف تنظيـم
"مونديـال  ،"2022يف االجتماع
العمومـي لالتحـاد الـدويل لكـرة القدم
(فيفـا) ،يف كانـون األول عـام ،2010
بعدمـا تفـ ّوق ملفهـا عىل ملـف الواليات
املتحـدة األمريكيـة.
تدشين استاد "الثمامة"
ينظـم يـوم الجمعـة املقبـل ،يف  22من
ترشيـن األول الحـايل ،حفـل تدشين

اسـتاد "الثاممـة" ،وهو سـادس مالعب
"املونديـال" ،إذ يسـتضيف امللعب املباراة
النهائيـة على كأس أمير قطـر ،وتجمع
فريقـي السـد والريـان يف "كالسـيكو"
جامهيري للفريقين اللذيـن ميتلـكان
أكبر قاعـدة جامهرييـة يف قطـر،
وبحضـور رئيـس وأعضـاء االتحـاد
الـدويل لكـرة القـدم.
را
كيلومت
12
بعـد
ويقـع االسـتاد على
ً
جنوب العاصمة القطريـة الدوحة ،بجانب
املجمعـات التجاريـة واألبـراج يف منطقة
الثاممـة ،ويرمـز شـكله إىل القحفيـة
البيضـاء (الطاقيـة) التـي توضـع على
الـرأس ،وهي مأخـوذة من التراث العريب
بشـكل عـام والخليجـي بشـكل خـاص.
يتسـع امللعـب لــ 40ألـف متفـرج،
ويسـتضيف بعـض مباريـات دوري
املجموعـات ،وكذلـك مباريـات الـدور
الربـع النهـايئ.
وسـيتم تخصيـص طاقـة االسـتاد
االسـتيعابية يف مرحلـة اإلرث بعـد
البطولـة ،مبا يكفـي متطلبـات الرياضة
القطريـة ،ثـم التربع بــ 20ألـف مقعد
لتطويـر مشـاريع رياضيـة يف أرجـاء
العـامل وخاصـة يف الـدول الناميـة.
خاصـا
يضـم اسـتاد "الثاممـة" فر ًعـا
ً
مـن مستشـفى "سـبيتار الطبـي" ،ذي
الشـهرة العامليـة ،وهـو مختـص يف

معالجـة إصابـات الالعبين.
خمسة مالعب جاهزة
سـبق أن أعلنـت لجنـة املشـاريع واإلرث
القطريـة عـن تجهيـز خمسـة مالعـب
سـابقًا ،وهـي جاهـزة بشـكل كامـل
السـتضافة أحـداث البطولـة ،وهـي:
اسـتاد "خليفـة الـدويل" :وهـو
أول املالعـب الـذي بـدأ تجهيـزه منـذ
عـام  ،2017ألن امللعـب كان باألسـاس
موجـودًا ،بعـد بنائـه عـام  ،1976ولكن
جـرى ترميمه وزيـادة عـدد مقاعده إىل
بدل من  20ألفًا سـابقًا.
 40ألـف متفـرج ً
وأُقيـم عليـه عـدد مـن البطـوالت ،منها
كأس الخليـج لكـرة القـدم وبعـض
النهائيـات املحليـة والدوليـة.
اسـتاد "الجنـوب" :انتهـت األعامل يف
هـذا االسـتاد يف  16مـن أيـار ،2019
ويتسـع لــ 40ألـف متفـرج ،ويقـع يف
جنـوب العاصمة الدوحة مبدينـة الوكرة.
امللعـب عىل شـكل سـفينة صيـد مغلقة،
وهـو مسـتوحى مـن عمـل أبنـاء هـذه
املنطقـة املشـهورة بالصيـد البحـري.
اسـتاد "أحمـد بـن علي" :جـرى
تدشين هـذا االسـتاد يف  18مـن
كانـون األول عام  ،2020وذلـك بإقامة

املبـاراة النهائيـة لـكأس أمير قطر بني
فريقـي السـد والعـريب.
ويقـع امللعـب يف منطقـة الريـان
بالدوحـة ،وهـي أكثر املناطـق املكتظـة
بالسـكان ،واملعروفـة جامهرييًـا بأنهـا
منطقـة شـعبية.
ويتسـع اسـتاد "أحمـد بـن علي"
لــ 40ألـف متفـرج ،وسـيحتضن بعض
مباريـات دوري املجموعـات وأيضً ـا
بعـض مباريـات الـدور الربـع النهايئ.
معقلا لنـادي
ً
وامللعـب كان باألسـاس
الريـان ،وجـرى تغييره بشـكل جذري
اسـتعدادًا لهـذه البطولـة.
اسـتاد "البيـت" :يقع يف مدينـة الخور
شمال العاصمـة الدوحـة ،وهـو يتسـع
لـ 60ألف متفرج ،وسـتقام عليـه مباراة
افتتـاح "املونديـال" يف  21مـن ترشين
الثـاين عـام  ،2022ومباراتـا الـدور
النصـف النهايئ.
امللعـب على شـكل خيمـة عربيـة،
مسـتوحى مـن التراث العـريب يف
منطقـة الخليـج.
وأيضً ـا سـيفكك سـقف وجوانـب هـذا
امللعـب مـع املدرجـات ،لتُمنـح للـدول
الناميـة التـي تحتـاج إىل بنـاء مرافـق
رياضية لديهـا ،بعد انتهـاء "املونديال".

بريان بروبي..
قوة جسمانية القتناص األهداف في اليبزيج
يعتبر الهولندي بريـان برويب ( 19سـنة)
ذو األصـول الغانيـة ،أحـد أهـم الوجـوه
الشـابة التـي اقتحمـت "البوندسـليغا" من
خلال انضاممه إىل نـادي اليبزيـج األملاين
يف املوسـم الحـايل.
ولـدى الهولنـدي بـرويب شـهية مفتوحـة
عىل تسـجيل األهـداف ،ولهذا يأمـل النادي
أن يكـون الهـداف الرئيـس يف املسـتقبل
ا لقر يب .
الالعـب مـن مواليـد  1مـن شـباط ،2002
رتا ووزنـه  78كيلوغرا ًما،
طوله  180سـنتم ً
يلعـب يف مركـز املهاجـم الكالسـييك،
ويحمـل القميـص رقـم  21يف نـادي
اليبزيـج.
يتمتـع الالعـب ببنيـة جسمانية قويـة
تسـاعده على حاميـة الكـرة باسـتخدام

جسـده واالندفـاع والضغط على الخصوم،
كما ميكنـه التسـديد بقـوة بالقدمين،
والتمركـز بشـكل جيـد إلنهـاء الهجمات
بلمسـة واحـدة داخـل الصنـدوق.
بـدأ بريـان بـرويب اللعـب مـع املراحـل
السـنية يف نـادي أياكـس أمستردام
الهولنـدي خلال الفترة مـن  2010إىل
 ،2018وشـارك مـع فريـق الشـباب يف 32
مبـاراة وسـجل  16هدفًـا.
ثـم انتقـل إىل صفـوف أياكـس أمستردام
األول يف الفترة مـن  2018إىل ،2021
ولعب معه  12مباراة وسـجل ثالثـة أهداف.
وحسـب موقـع "ترانسـفري ماركـت"
لإلحصائيـات الرياضيـة ،تبلـغ القيمـة
السـوقية لربيـان رويب  7.5مليـون يـورو،
وانضـم إىل نـادي اليبزيـج يف  1من متوز

 2021وينتهـي العقـد يف  30مـن حزيران
عـام .2025
وقـد اختير ضمـن تشـكيلة الفريـق األول
ولعـب معـه مرتين يف املوسـم الحـايل.
وسـبق لربيـان بـرويب أن لعـب مـع
منتخبـات هولنـدا بالفئـات ال ُعمريـة ،حيث
شـارك مـع منتخـب  17سـنة وظهـر معه
مسـجل  16هدفًـا.
ً
 24مـرة
كما شـارك مـع منتخـب بلاده تحـت 16
سـنة خمـس مرات وسـجل خمسـة أهداف،
وتحت  15سـنة سـت مـرات وسـجل أربعة
أهداف.
ومـن املنتظـر أن يعمـل مـدرب اليبزيـج
األمريكي جييس مارسـيش عىل مشـاركة
رويب يف املوسـم الحـايل ،لرفـع مسـتواه
واالعتماد عليـه أكثر يف املوسـم املقبل.

اسـتاد "املدينـة التعليميـة" :دُشّ ـن هـذا
االسـتاد يف  15مـن حزيـران ،2020
ويقـع ضمـن رصح الجامعـة القطريـة
وبالقـرب مـن الجامعـات األُخـرى يف
قلـب العاصمـة الدوحـة.
يتسـع لــ 40ألـف متفـرج ،وسـتقام
عليـه مباريـات دوري املجموعـات ،وبعد
البطولة سـيتم التبرع بـ 20ألـف مقعد
لبنـاء املالعـب يف الـدول الناميـة.
بينام يبقـى امللعبان "لوسـيل" و"رأس
أبـو عبـود" على مشـارف االنتهـاء،
بنسـبة إنجـاز بلغـت أكثر مـن .80%
واسـتاد "لوسـيل" يقـع ضمـن مدينـة
لوسـيل البحريـة واألبـراج ذات الطابع
التجـاري ،ويتسـع لــ 80ألـف متفرج،
وسـتقام عليـه املبـاراة النهائية يف 18
مـن كانـون األول .2022
وهـو على شـكل تداخـل الضـوء مـع
الظـل يف لوحـة جاملية رائعة ،وسـيتم
تحويـل هـذا امللعـب بعـد البطولـة إىل
مـدارس وفنـادق ومطاعـم وحدائـق
وأماكـن للتنـزه والراحـة واالسـتجامم.
أمـا اسـتاد "رأس أبـو عبـود" فهـو
يختلف عـن جميع مالعـب "املونديال"،
ألنه شُ ـ ّيد فوق املـاء يف منطقـة بحرية
تطـل على الخليـج العـريب باالعتماد
على حاويـات الشـحن البحـري ،وهو
يتسـع لــ 40ألـف متفرج.
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جهتا توثيق سوريتان
تتعرضان لهجمات إلكترونية
أعلـن “مكتـب توثيـق الشـهداء يف
درعـا” تعـرض موقعـه لالختراق
بعـد سلسـلة هجمات مصدرهـا
“سيرفرات” مـن داخـل إيطاليـا
اسـتمرت أكرث من سـت سـاعات ،بعد
يومين من إعالن “الشـبكة السـورية
لحقـوق اإلنسـان” تعـرض موقعهـا
لسلسـلة مـن الهجمات اإللكرتونيـة.
وقـال املكتـب يف توضيـح ،السـبت
 16مـن ترشيـن األول ،إنـه اسـتطاع
اسـتعادة املوقع بالكامل بعد سـاعتني
تقري ًبـا على االختراق ،ويجـري
مراجعـة كاملـة ملـا حصـل.
وأكـد أن املخرتقين مل يصلـوا أبدًا إىل
قاعـدة بيانـات املكتب وال أي سـجالت
وتوثيقـات ،ومل يتجـاوز االختراق
حـدود أدوات النشر يف املوقـع فقط،
را إىل أن هـذه املـرة األوىل التي
مشي ً
يتعـرض فيهـا املوقـع لالختراق منذ
إطالقـه قبـل أكرث من سـبع سـنوات.
ويف  14مـن ترشيـن األول ،أعلنـت
“الشـبكة السـورية لحقوق اإلنسـان”
تعـرض موقعهـا لهجمات إلكرتونية
وصفهـا بـ”األعنـف” منـذ سـنوات،
وبلغت  414تهديـدًا يف اليوم الواحد.
وقالـت “الشـبكة” ،إن الهجمات
تصاعـدت بعـد التقريـر السـنوي
السـادس عـن انتهـاكات القـوات
الروسـية واإلعلان عن تنظيـم فعالية
عاليـة املسـتوى عـن املحاسـبة على

هامـش اجتامعـات الجمعيـة العامـة
لألمـم املتحـدة.
واعتبرت أن مشـاركتها البيانـات
األوليـة ،التـي تشـكلت مـن عمليـات
التوثيـق التـي يتعـرض لهـا
السـوريون ،مـع العديـد مـن الهيئات
األمميـة والدولية ومـع منظامت دولية
رشيكـة ،ومراكـز أبحـاث ووسـائل
إعلام محليـة ودولية“ ،أزعج بشـكل
كبير جـدًا” مرتكبـي االنتهـاكات يف
سـوريا.
إيران وروسيا وراء الهجمات؟
وتـأيت هـذه الهجمات بالتزامـن
مـع حديـث رشكـة “جوجـل” عبر
مدونتهـا ،يف  14مـن ترشيـن األول،
عـن تكثيـف “هاكـرز” مرتبطين
بحكومتـي إيران وروسـيا ،أنشـطتهم
يف اآلونـة األخيرة.
وقالـت “جوجـل” ،إن مجموعـة
“الهاكـرز” اإليرانيني املعروفة باسـم
“ ”APT35تعمـل منـذ سـنوات عىل
اختراق حسـابات ونشر برمجيـات
خبيثـة واسـتغالل تكنولوجيـات
تجسـس حديثة وفقًـا ملصالح حكومة
طهـران.
وأضافـت أن “الهاكـرز” اإليرانيين
يعتمـدون على هـذا األسـلوب منـذ
عام  2017بغية اسـتهداف حسـابات
تابعـة لحكومـات وأوسـاط أكادميية

وصحفيين ومنظامت غير حكومية.
وأصـدرت الرشكـة ،بحسـب املدونـة،
منـذ مطلـع عـام  2021أكثر من 50
ألـف إنـذار إىل مسـتهلكيها بشـأن
خطر تعرض حسـاباتهم لـ”التصيد”
املدعـوم مـن حكومـات أجنبيـة ،أو
لالختراق ،مـا ميثـل زيـادة بقرابـة
 33%مقارنـة مـع مـا كان يف الفرتة
نفسـها مـن العـام املـايض.
وأوضحـت أن هـذه الزيـادة تـأيت
غال ًبـا على خلفيـة تكثيـف وتيرة
أنشـطة مجموعة “الهاكـرز” األخرى
املعروفـة بـ” APT28″التـي تعتربها
السـلطات األمريكية مرتبطـة بأجهزة
االسـتخبارات الروسـية.
أبرز أنواع الهجامت اإللكرتونية
مختـص أمـن املعلومـات يف عنـب
بلـدي خالـد الصيـاد أوضـح أن مـن
أشـهر الهجمات التـي تتعـرض لهـا
املواقع السـورية ،هـي هجامت حجب
الخدمـة املوزعـة (.)DDOS
و” ”DDOSعبـارة عـن طريقـة
إليقـاف املوقـع عـن العمل مـن خالل
إرسـال طلبات متعددة وإغـراق املوقع
بكم كبير مـن الطلبات غير الالزمة،
لتجـاوز قـدرة املخـدم عىل الـرد عىل
كل الطلبـات املسـتقبلة.
وال ميكـن للمخرتقين الوصـول إىل
قاعـدة بيانـات املوقـع من خلال هذا
الهجـوم ،لكنهم يعطلون عمـل املوقع

فقـط ووصـول القـ ّراء إليه.
وتحـدث الصيـاد عـن وجـود العديد
مـن طـرق االختراق التـي ميكـن من
خاللهـا الوصـول إىل قاعـدة بيانـات
املوقـع مـا يسـمح بالتعديـل فيـه
والتحكـم بـه.
أبـرز هـذه الطـرق هـي “SQL
( ”injectionحقن تعليامت االسـتعالم
البنيويـة) ،والهـدف منها اسـتغالل أي
ثغـرة أمنيـة موجـودة بطبقـة قاعـدة
البيانـات التابعـة ألي برنامـج ،ولهـا
طـرق كثيرة ،بسـيطة ومتقدمـة.
ومـن الطـرق األخـرى “Credential
( ”Theftرسقـة بيانـات االعتماد)
التـي تهـدف إىل رسقـة معلومـات أو
هويـة مدير املوقع ،كاسـم املسـتخدم
وكلمـة املرور.
وتسـمح هـذه الطريقـة برسقـة
البيانـات مـا يسـمح بإعـادة تعيين
كلمات املـرور أو إغلاق املوقـع ،أو
تنزيـل البيانـات الخاصـة بـه.
ويف هـذه الحالـة يتوجـب على
مديـر املوقـع إعـادة تحميـل البيانات
أو تعديلهـا مـن نسـخ املعلومـات
االحتياطيـة للموقع ،بحسـب الصياد،
الـذي أشـار إىل أن العديد مـن املواقع
السـورية ال تحتفـظ بنسـخ بيانـات
را
احتياطيـة ( )Backupإمـا توفي ً
للتكلفـة أو صعوبـة يف اإلدارة أوعدم
احرتافيـة املسـؤولني عـن املواقـع.

“اليرموك”..
بدء عمليات تقييم المباني من قبل لجان هندسية
أفـادت “مجموعـة العمل مـن أجل
فلسـطينيي سـوريا” ببـدء عمليات
ترقيـم منـازل مخيـم “الريمـوك”
لالجئين الفلسـطينيني جنـويب
دمشـق مـن قبـل لجـان هندسـية
لتحديـد الصالـح للسـكن مـن
املنـازل مـن عدمـه.
وبحسـب مـا نقلتـه املجموعـة عن
ناشـطني يف املنطقـة ،الجمعة 14
مـن ترشيـن األول ،بـدأت العمليات
مـن شـارع فلسـطني ،واللجنـة
صنفـت املبـاين إىل ثالثـة أصناف.
وهـي :األول صالـح للسـكن
ووضعـت عليـه دائـرة فارغـة،
والثـاين قابـل للرتميـم ،ووضعـت
عليـه دائـرة مـع خـط مائـل ،أمـا
املبنـى غير القابـل للسـكن فقـد
وضعـت عليـه دائـرة مـع إشـارة
رضب (.)X
وأضافـت املجموعة ،املهتمـة بأمور
الالجئني الفلسـطينيني السـوريني،
أن هـذه العمليـة ستسـتمر طـوال
فترة اإلغالق الـذي يشـهده املخيم
خلال عمليـة ترحيـل األنقـاض
وفتـح الشـوارع ،وهـي قرابـة 60
يو ًمـا حسـب “منظمـة التحريـر
الفلسـطينية” القامئـة على
التنظيـف وإزالـة األنقـاض.
رصح عضـو املكتـب
وسـبق أن
ّ
التنفيـذي ملحافظة دمشـق ،سـمري
جزائـريل ،أنـه سـيتم العمـل عىل
توصيـف العقـارات بشـكل دقيـق
وترقيمهـا ،ومـن ثـم يتـم تسـليم
هـذه العقـارات مـن لجنة التسـليم

ألصحابهـا وفـق رشوط إثبـات
امللكيـة التـي حددهـا القانـون رقم
“ ."10
ويتخـ ّوف بعـض الالجئين من أن
يكـون الهـدف مـن إحصـاء املنازل
املدمـرة هـو بدايـة لوضـع مخطط
جديـد للمخيـم ،حسـب موقـع
“شـتات بـرس“ ،إذ وضـع النظـام

السـوري سـابقًا عـدة رشوط
للسماح بالعـودة إىل املخيـم،
أهمهـا املوافقـة األمنيـة والسلامة
اإلنشـائية للمبنـى.
وكانت السـلطات السـورية سمحت
ألهـايل مخيـم “الريمـوك” بالبـدء
بإزالـة ركام املنـازل ،وإلقائهـا يف
الشـوارع ،اعتبـا ًرا من بدايـة أيلول

املـايض ،متهيـ ًدا إلزالتهـا بشـكل
كيل مـن جميع الشـوارع واألزقة،
لتسـهيل عـودة األهايل.
وسـمح النظـام السـوري بدخول
األهـايل إىل مخيـم “الريموك” من
سـوريني وفلسـطينيني اعتبـا ًرا
من  10مـن أيلول املـايض“ ،دون
قيـد أو رشط".

مبنى في مخيم "اليرموك" وضع عليه إشارة دائرة وبداخلها إشارة " "Xبداللة على عدم صالحه للسكن (شتات برس)

"كورونا"
على قفا الصرماية
سـمعت عبارة "كورونا عىل قفا رصمايتي" أكرث
من مرة ،يف أثناء تواصيل مع أصدقاء يعيشـون
يف الداخل السـوري ،مبعنى أن قائل العبارة
يضع هذه القضية يف أسـفل مناطق اهتاممه،
ويدوس عليها يف أثناء امليش ،فيسـحقها.
كنـت أظن ،وآخرون غريي يظنون ،أن تفيش
"كورونا" يف اآلونة األخرية ،سـيدفع الناس
إىل أخذ املسـألة بيشء من الجد ،وإخراجها
من تحـت الرصماية ،ووضعها فوقها ،أو عىل
بوزها ،ولكن األخبار التـي تأتينا من هناك يوم ًيا
تخ ّيب الظنون ،ففي الشمال ،الذي يطلقون
عليه اسـم "املحرر" ،يرسي بني الناس اعتقاد
بـأن وباء "كورونا" هذا يقع يف إطار املؤامرات
اإلمربيالية الصهيونية الشـيوعية التي تستهدف
أمة اإلسلام ،بدليل أن الحملة اإلعالمية التي
أطلقتهـا أجهزة اإلعالم الغربية ،الهادفة إىل
إقناع الناس بأنه سـيفتك بهم ،استمرت بضعة
أشهر من سـنة  ،2020وبعدها أعلنت مخترباتهم
عن إنتـاج مجموعة من اللقاحات ،وباعتها،
حا تقدر مبليارات
وما زالت تبيعهـا ،محققة أربا ً
الدوالرات ،ومن شـدة خبث تلك الجهات املتآمرة،
حمالت التلقيح هامشً ـا للمناورة ،يتيح
ُ
تركت
املجـال لبيع أدوية قد يُعلَن عن اخرتاعها يف
املسـتقبل ،فقالت إن نسبة حامية اإلنسان امللقح
من املوت هـي  ،81%يعني ،بعد أن تصغِّر عقلك،
أيها املخدوع ،وتشتري منهم اللقاح ،ستكون
مضط ًرا ألن تشتري الدواء الذي سيخرتعونه
قري ًبـا ،هذا عدا إجبارك عىل رشاء الكاممات،
واملعقامت ،ولعلمك إن هذه األشـياء التافهة
حققـت لرشكاتهم الحقرية ما فتح الله ورزق من
املليارات.
يف مواجهة هـذه املخططات الغربية الخبيثة،
أمثـرت النصائح واملواعظ التي قدمها علامء
الشامل ،وعقالؤه ،عن احتقار الناس
لـ"كورونا" ،واستمروا مبامرسة طقوسهم
االجتامعيـة الحميمة ،فإذا قدم رجل باتجاه
مجموعـة من الرجال الواقفني يف زقاق أو
سـاحة ،ال يكتفي بالسالم الشفهي عليهم،
بـل يصافحهم فردًا فردًا ،مع إضافة معانقة
وتبويس لشـخص عزيز كان غائ ًبا ملدة طويلة،
وبعد انتهـاء زيارته ،يصافحهم للوداع ،مع
تبويس الشـخص الذي كان غائ ًبا .وإذا مات رجل
يف القرية ،وقال أحد األطباء إن سـبب الوفاة
إصابتـه بوباء "كورونا" ،يواجهونه بكل ما
أوتوا مـن حيطة تجاه املؤامرات" :كورونا" أيش
يا حكيم؟ الزملة خلص عمرو ،وكان مرشّ ـح،
لكـن ،الله يرحمه ،كان عندو أمراض وبالوي
زرقا ،ليش مـا بتقول مات بالقلب؟ بالضغط؟
بالسكري؟
ويذهـب الجميع إىل أماكن العزاء ،يرشبون
القهوة املـرة ،ويأكلون اللحم بعجني وعش
البلبل ،و"يرشقون الشـنينة" ،ويقفون ،لدى
دخول أحد املعزين ،يتصافحون ،ويتباوسـون،
ينفض العزاء ،فإذا مرض
َّ
ويتخاشـمون ،حتى
أحدهم ،بعد هذا ،وشـعر باألعراض التي توحي
بأنه أصيب بـداء "كورونا" ،يجدر به أن يخفيها
عن الناس بقدر ما يسـتطيع ،ألن الحملة العاملية
الخبيثـة التي تحاول إيهام الناس بأن وباء
"كورونا" مرض قاتل ال تزال مسـتمرة ،والناس
عقولهـا صغرية ،لذلك ،إذا عرفوا أنه مصاب،
قد يتجنبون السلام عليه ،أو ينصحه أحدهم
باملكوث يف داره  14يو ًما ،مثل السـجني امللقوح
يف زنزانة منفردة ،وسـيبتعدون عنه إذا ُوجد
يف جامـع ،أو تعزية ،أو عرس ،ويُ ْف َردُ ،عىل حد
تعبري طرفة بـن العبد ،إفرا َد البعريِ امل ُ َع َّب ِد!

