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تعويضات ضحايا سوريين
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ملف خاص

منظمات سورية
تستخدم "البودكاست"
في توثيق ذاكرة الضحايا

تتجـه وسـائل إعلام ومنظامت
سـورية ودوليـة معنيـة بحقوق
اإلنسـان ،إىل إعـداد بودكاسـت
يسـتند يف فكرتـه األساسـية
إىل إجـراء مقابلات مـع أفـراد
سـوريني عاشـوا تجاربهـم
يف انتهـاك حقوقهـم مـن قبـل
أطـراف النـزاع داخـل سـوريا.
يقـدم أولئـك األفـراد معلومـات
عـن أحـداث سـابقة شـهدوها
أو سـمعوا عنهـا ،ضمـن عمليـة

تسـجيل تاريـخ لعـدد مـن
ضحايـا انتهـاكات حقـوق
اإلنسـان ،باإلضافة إىل استضافة
مختصين حقوقيين ملواكبـة
محاكمة مرتكبـي تلك االنتهاكات
يف أوروبـا ،لتمثل هذه املشـاريع
سـجل
ً
يف التدويـن الصـويت
للمايض بالنسـبة إىل األجيـال
يف املسـتقبل ،تفيدهـم يف فهـم
ما جـرى خالل العقـد األخري يف
سـوريا مـن ناحيـة حقوقيـة.

يسـتمد هـذا النـوع مـن
البودكاسـت أهميته مـن البيانات
واملعلومـات التـي يحملهـا،
يف الوقـت الـذي تنعـدم فيـه
مقـدرة الجمهـور السـوري عىل
الوصـول إىل ما يـدور داخل تلك
املحاكمات.
يف ترشيـن الثـاين املـايض،
أصـدر "املركـز السـوري
للعدالـة واملسـاءلة" بودكاسـت
" عد ا لتـي " ،
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شروط تركية لالنسحاب..

هل تخرج أنقرة من الشمال السوري؟
دورية تركية في مناطق خفض التصعيد ( 2019 -األناضول)

عنب بلدي  -حسام المحمود
رغـم إصـدار الـدول الضامنـة بيانًـا ال
يرا عـن بيانـات الجـوالت
يختلـف كث ً
السـابقة ،ومـا حملتـه مـن تعهـدات مل
تؤخـذ بالكامـل بعين االعتبـار ،فيما
يتعلـق باالتفاق على األمن واالسـتقرار،
ومكافحـة "اإلرهـاب" وتحسين الوضع
اإلنسـاين ،قدّمـت وسـائل إعلام تركية،
ونقل
ً
يف  24مـن كانـون األول الحـايل،
عن مصـادر تركيـة (مل تسـ ِّمها) رشوطًا
لالنسـحاب التريك مـن سـوريا.
وحملـت هـذه الشروط أيضً ـا ،نف ًيـا
لحديـث نسـبته صحيفـة "حرييـت"
الرتكيـة ،لبيان املمثـل الخـاص بالرئيس
الـرويس لسـوريا ،ألكسـندر الفرنتييف،
بعـد اجتماع تنسـيق “أسـتانة” يف
العاصمـة الكازاخيـة ،نـور سـلطان،
مؤخـ ًرا ،حـول حديـث ممثلي الجانـب
التريك يف الجلسـة عن مغـادرة القوات
الرتكيـة سـوريا حين تسـمح الفرصـة
األوىل بذلـك.
ووفـق مـا نقلتـه "حرييـت" عـن
مصادرهـا ،فالشروط التـي تضعهـا
أنقـرة لالنسـحاب مـن األرايض
السـورية ،واضحـة ويجـري إيصالهـا
إىل املتحاوريـن يف كل لقـاء سـوري،
لكـن بعـض الجامعـات أسـهمت يف
نقـل “رسـائل شـديدة الوضـوح” ،مبـا
ميكـن تفسيره بشـكل مختلف ،بحسـب
املصـادر.
وتتمثـل هـذه الشروط يف توافـق
جميـع األطـراف على الدسـتور الجديد
مبـا يحمـي حقـوق رشائـح الشـعب
السـوري كافـة ،وإقامـة نظـام انتخايب
ميكـن لجميـع الفئـات املشـاركة فيـه
بحريـة ،وتشـكيل حكومـة رشعيـة بعد
االنتخابـات ،إىل جانـب قضـاء هـذه
الحكومـة على "التنظيمات اإلرهابيـة"
التي تسـتهدف وحـدة أرايض تركيا عىل
خـط الحدود بين البلديـن ،ووضعها يف
إطـار التنفيـذ.
هل تنسحب تركيا من سوريا؟
املحلـل السـيايس حسـن النيفـي،
ويف حديـث إىل عنـب بلـدي ،أكـد أن
الشروط الرتكية لالنسـحاب العسـكري
مـن سـوريا ،إن صحـت ،فهـي تـوازي

تقري ًبـا الحـل النهـايئ للملف السـوري،
كما تـوازي املضمـون الحقيقـي للقرار
" ،"2254إذ تشير الرشوط إىل دسـتور
جديد وانتخابات ،وانسـحاب ميليشـيات.
وأضـاف النيفـي أن انسـجام هـذه
الرشوط مـع بنود القـرار األممـي ،يؤكد
عـدم نيـة أنقـرة االنسـحاب مـن مناطق
نفوذهـا يف "غصـن الزيتـون" أو "درع
الفـرات" أو "نبـع السلام" ،فهـي تضع
يدهـا على هـذه املناطـق بحكم تقاسـم
النفـوذ يف سـوريا ،مـا يعنـي عـدم
انسـحاب القـوات الرتكيـة قبـل التوصل
إىل حـل نهـايئ ودائـم للملف السـوري.
وبـدأ الوجـود التريك على األرايض
السـورية ،عـام  ،2016حين أطلقـت
أنقـرة ،يف آب مـن العـام نفسـه،
عمليـة “درع الفـرات” يف الشمال
السـوري ،لحاميـة حدودهـا مـن تنظيم
“الدولـة اإلسلامية” و”قـوات سـوريا
الدميقراطيـة” (قسـد) التـي تشـكّل
“وحـدات حاميـة الشـعب” (الكرديـة)
املكـ ّون الرئيـس فيهـا ،وفـق مـا أعلنتـه
حينهـا ،وانتهت العمليـة يف آذار .2017
الباحـث يف مركز "جسـور للدراسـات"
عبـد الوهـاب عايص ،اسـتبعد يف حديث
إىل عنـب بلدي ،إمكانيـة تطبيق الرشوط
الرتكيـة األربعـة يف املـدى القريـب
واملتوسـط ،مـا يعنـي عـدم إمكانيـة
خـروج تركيا من سـوريا خالل السـنوات
القليلـة املقبلـة.
وأشـار عـايص إىل أن النظـام السـوري
يرفـض االتفـاق على دسـتور جديـد،
ويدفـع نحـو تعديـل الدسـتور الـذي
ُوضـع عـام  ،2012مـا يعنـي صعوبـة
ضمان حقـوق جميـع الرشائـح ،كما
تنـص الشروط الرتكيـة.
وإىل جانـب ذلـك ،فإن حسـم ملف حزب
"العمال الكردسـتاين" ،وامتداداته التي
تراهـا أنقرة يف سـوريا ،مرهـون بالتزام
روسـيا والواليـات املتحـدة بتطبيـق
مذكـرة "سـوتيش" ( )2019ووثيقـة
أنقـرة للعـام نفسـه ،وهو مـا مل يحصل
بعـد ،ما قد يدفـع تركيا إىل زيـادة حجم
وجودهـا العسـكري يف سـوريا وليـس
ا لعكس .
وحـول املوقـف الـرويس مـن وجـود
القـوات األجنبيـة يف سـوريا ،أوضـح
عـايص أن موسـكو تسـعى للضغط عىل

أنقـرة يف سـبيل ثنيهـا عـن أي عمليـات
عسـكرية جديـدة قد تطلقها يف سـوريا،
مـع اسـتمرار العمـل املشترك يف رشق
وغـرب الفـرات ،لكن بعـد تطويـر نظام
وقـف إطلاق النـار ليصبـح مسـتدا ًما،
عبر تعديـل اتفاقيـة "أضنـة" أو أحـد
ملحقاتهـا.
خمس سنوات من الوجود التركي
مل تكـن "درع الفـرات" سـوى فاتحـة
لعمليتين تركيتين إضافيتين ،وتلويـح
عبر الترصيحـات بعمليـة ثالثـة ،إذ
أطلقـت أنقـرة ،يف  20من كانـون الثاين
عـام  ،2018عمليـة “غصـن الزيتـون”
العسـكرية ،التـي انتهـت بسـيطرة
“الجيـش الوطني السـوري” على مدينة
عفرين يف ريـف حلب الشمايل ،وإبعاد
“قـوات سـوريا الدميقراطيـة” (قسـد)
عنها .
وأطلقـت أيضً ـا أنقرة ،يف  9مـن ترشين
األول عـام  ،2019عملية "نبع السلام"،
واسـتمرت حتـى  25من ترشيـن الثاين،
وأكـد الرئيـس التريك ،رجـب طيـب
أردوغـان ،حينها ،أن الهـدف من العملية،
القضـاء على "املمـر اإلرهـايب" املـراد
إنشـاؤه قـرب الحـدود الرتكيـة الجنوبية
مـع سـوريا ،إىل جانـب ضمان عـودة
الالجئين السـوريني إىل بالدهـم نحـو
املنطقـة اآلمنـة التـي سـتقام مـن خالل
العمليـة العسـكرية الرتكية.
ويف مطلـع ترشيـن األول املـايض ،ل ّوح
الرئيـس التريك بعمليـة جديـدة ضـد
"قسـد" ،مشـددًا عىل التزام بلاده بعمل
كل مـا يلـزم ملكافحـة حـزب "العمال
الكردسـتاين" و"مجلـس سـوريا
الدميقراطيـة" (مسـد) ،و"وحـدات
حاميـة الشـعب" (الكرديـة).
وأشـار أردوغـان إىل اسـتعداد تركيـا
إلطلاق عملية عسـكرية دون تـردد ضد
التنظيمات خـارج الحـدود عندمـا يجب
القيـام بذلك ،وفـق ترصيحـات صحفية
نقلتهـا "األناضـول".
وكان الربملـان التريك وافـق ،يف 26
مـن ترشيـن األول املـايض ،على املذكرة
الرئاسـية التـي متـدد تفويـض رئيـس
الجمهوريـة ،بإرسـال قـوات تركيـة إىل
سـوريا والعـراق ملـدة عامين إضافيني،
بـد ًءا من  30مـن ترشيـن األول املايض.

الوجود العسكري ّ
سيد التصريحات
خلال مؤمتـر صحفـي جمعـه بنظيره
املرصي ،جـدد وزير الخارجيـة الرويس،
سيرغي الفـروف ،يف  4مـن ترشيـن
األول املـايض ،التأكيـد عىل قـرار مجلس
األمـن رقـم " ،"2254الـذي ينـص عىل
وحـدة وسلامة األرايض السـورية،
ووفقًـا للقـرار ،فالقـوات املسـلحة التـي
جـرت دعوتهـا يحق لها الوجـود يف ذلك
البلـد ،وهذا ال يشـمل القـوات األمريكية،
وقـوات الرشكات العسـكرية ،وفـق قوله.
كام لفـت الفروف إىل ترصيحات سـابقة

النظام السوري يرفض
االتفاق على دستور جديد،
ويدفع نحو تعديل الدستور
الذي ُوضع عام ،2012
ما يعني صعوبة ضمان
حقوق جميع الشرائح ،كما
تنص الشروط التركية

للرئيـس التريك تؤكـد أن سـوريا دولة
يرا إىل أن أنقـرة سـتحرتم
مسـتقلة ،مش ً
سـيادة ووحـدة أرايض هـذا البلـد ،أي
سور يا .
ترصيحـات الفـروف التـي تنطلـق مـن
بـاب دعـوة رئيـس النظـام السـوري،
بشـار األسـد ،الروس إىل التدخل رسـم ًيا

يف العمليـة العسـكرية يف سـوريا منـذ
أيلـول  ،2015والحديـث عـن الوجـود
العسـكري املتعـدد الجنسـيات ،يتعارض
مع ترصيحـات املتحدث باسـم الرئاسـة
الرتكيـة ،إبراهيـم قالـن ،الـذي قـال
خلال مقابلـة صحفيـة مع مجلـة "دير
شـبيغل" األملانيـة ،قبـل ثالثـة أيـام من
حديـث الفـروف ،إن "لرتكيـا الحـق يف
دخـول سـوريا ،كما روسـيا والواليـات
املتحـدة".
وأكـد قالـن حينهـا ،أن بلاده ال تطمـع
يف أرايض سـوريا ،لكنهـا اضطـرت إىل
اتخـاذ هـذه الخطـوة ،يف إشـارة إىل
دخـول سـوريا ،مـن أجـل أمنهـا وأمـن
السـوريني يف املنطقـة ،ضمـن رده عىل
جـه لرتكيا على أنها
االتهامـات التـي تو ّ
“قـوة احتلال يف سـوريا".
املوقـف الـرويس مـن الوجـود األمرييك
ريا عـن موقف
يف سـوريا ،ال يختلـف كث ً
موسـكو مـن وجـود أنقـرة هنـاك،
مـع اختلاف يف مبـارشة الرسـائل
والترصيحـات ،إىل جانب حالـة الرشاكة
السياسـية بني أنقرة وموسـكو يف مسار
محادثـات "أسـتانة" باإلضافة إىل إيران.
وقـال الفـروف ،إن الوجـود العسـكري
عاجلا
ً
األمريكي يف سـوريا سـينتهي
آجلا ،مؤكـدًا خلال مقابلـة مـع قناة
ً
أم
"روسـيا اليوم" ،يف  22من كانون األول
الحـايل ،أن " األمـر معـروف للجميـع،
األهـداف الحقيقيـة للوجـود األمريكي
يف سـوريا واضحـة ،فقد سـيطروا عىل
الحقـول النفطيـة واألرايض الزراعية يف
رشق الفـرات ،ورشعـوا يف التشـجيع
على االنفصاليـة الكرديـة".
وخلال مقابلة عبر الفيديـو أجراها مع
قنـاة “املياديـن” ،يف  22مـن كانـون
األول الحـايل ،أكـد الجعفـري غياب أي
معلومـات واضحـة من مصدرها تشير
إىل انسـحاب أمريكي أو تـريك مـن
متهما واشـنطن بـ"التالعـب
سـوريا،
ً
ببطاقـة (داعـش) واإلرهـاب ،فـوق
األرض السـورية ،وفوق األرض العراقية
إىل حـد ما".
وشـدد الجعفري عىل أن "قـرار القيادة
السـورية والجيـش السـوري والحكومة
والشـعب أال يبقـى جندي أجنبـي محتل
فوق األرض السـورية".
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المحافظ يهدد..

التوتر المزمن في السويداء ينذر بأخطار مقلقة
البوابة الحجرية لمدينة شهبا في محافظة السويداء (تعديل عنب بلدي)

عنب بلدي  -خالد الجرعتلي
تشـهد السـويداء توتـ ًرا أمن ًيـا مزم ًنـا،
فمنـذ مطلـع العـام الحايل ،ال تـكاد تهدأ
األوضـاع األمنيـة يف املحافظـة ،حتـى
تعـود للتصاعـد مـن جديـد مع انتشـار
العديـد مـن الفصائـل املحليـة وفـق
توجهات مختلفـة ،ونتيجة ألزمـات أمنية
أو معيشـية تعـاين منهـا سـائر مناطـق
املحافظـة.
مل تكـن السـويداء اسـتثناء إلجـراءات
النظـام األمنيـة ،التي تعقـب أي نوع من
أنواع التصعيـد ضده ،إذ اسـتقدم النظام
السـوري تعزيـزات عسـكرية جديـدة
إىل محيـط مبنيـي املحافظـة وقيـادة
الرشطـة يف مركـز املدينة ،وعـ ّزز نقاطه
العسـكرية التـي تعرضـت لهجمات من
قبـل مقاتلني محليني اسـتمرت لسـاعات
يف  21مـن كانـون األول الحـايل.
التوتـر األمنـي بـدأ بعـد مقتـل قائـد
إحـدى املجموعـات املحلية يف مناوشـات
باألسـلحة الخفيفـة وسـط املدينـة ،يف
أثنـاء احتجاجـات لبعـض املدنيين
وعنارص املجموعة املسـلحة على اعتقال
قـوات النظـام ناشـطًا معارضً ـا ،بتهمـة
مشـاركته يف مظاهـرات عـام 2020
بالسـويداء.
هاجمـت على إثرهـا مجموعـات محليـة
مسـلحة مبنـى قيـادة الرشطـة التابـع
للنظـام ،باألسـلحة الرشاشـة والقذائـف
الصاروخيـة ،انتقا ًمـا ملقتـل قائـد إحدى
املجموعـات املحليـة املسـلحة برصـاص
قـوات “حفـظ النظـام” يف اليـوم ذاته.
واسـتهدفت املجموعـات املحليـة املبـاين
التـي تتحصـن فيهـا قـوات النظـام
بقذائـف “ ،”RPGوالرشاشـات الخفيفة
واملتوسـطة ،كما تبادلـت إحـدى
املجموعـات إطلاق النار مع قـوات األمن
مـن اتجـاه منطقـة فـرن فضـة.
تحييد المحافظة
غابـت قـوات النظـام السـوري وأجهزته
األمنيـة عـن التوتـرات التـي شـهدتها
املحافظـة عىل مدار سـنوات ،على الرغم
أن العديـد مـن هـذه الخالفـات كانـت
تنشـب بين ميليشـيات ومجموعـات
مواليـة للنظـام يف املحافظـة ،وأخـرى
معارضة لـه تتمركز يف املحافظة بشـكل
علني .
مل تبـادر األجهـزة األمنيـة لفـض أي
خلاف فصائيل ،حتـى صار مـن الالفت
للنظـر غياب هـذه األجهزة ،الـذي اعتربه

مدنيـون ممـن قابلتهـم عنـب بلـدي،
بـ"الغيـاب املثير للريبـة" ،األمـر الذي
دفـع مبجموعات محليـة لتنظيم نفسـها
مللء هـذا الفـراغ األمنـي ،مثـل مجموعة
"مكافحـة اإلرهـاب" املحليـة ،املعارضـة
للنظا م .
ويعتقد الباحث العسـكري يف “املؤسسة
السـورية للدراسـات وأبحـاث الـرأي
العـام” النقيـب رشـيد محمـود حوراين،
أن السـويداء مل تكـن بعيـدة عـن حـراك
السـوريني منـذ انطالقـه ،ومـع العنـف
املبكـر واملفرط الـذي أظهـره النظام ضد
االحتجاجـات السـلمية ،اختارت سياسـة
"املـد والجـزر" يف تعاملهـا مـع ردود
فعـل النظام.
بينما مل يقـف النظـام مكتـوف اليدين،
لـ"ضمان تحييـد املدينة" ،عبر ترهيب
سـكانها بالتفجيرات واالغتيـاالت التـي
طالـت رمـوز املدينـة التـي جاهـرت
مبعارضتهـا لـه.
وأضـاف حـوراين أن املواقـف الضمنيـة
ألهـايل السـويداء املؤيـدة للثـورة
السـورية ،شـكّلت داف ًعا للنظـام لالنتقام
مـن سـكانها ،يف ظـل تراجـع عملياتـه
العسـكرية على جبهـات أخـرى ،إضافة
إىل غيـاب املواقـف الدوليـة الحازمـة.
وأرجع الباحـث واملحلل العسـكري ردود
فعل النظـام األمنية ،إىل وجـود الفصائل
العسـكرية املعارضـة لـه ،والتـي دفعت
بالنظـام للتفكير باالنتقـام مـن املدينة،
إذ شُ ـكّلت هذه الفصائـل يف الوقت الذي
بـدأت فيـه أجهـزة األمـن (املخابـرات)
بزعزعـة أمـن املدينـة ،وقطعـت الطريق
على خطـة النظام.
وكانت شـبكة "السـويداء  "ANSاملحلية
كشـفت ،مطلـع ترشيـن األول املـايض،
عـن وثائـق حصلـت عليهـا مـن مصادر
مل تسـ ِّمها ،تثبت التواصل والتنسـيق بني
مخابـرات النظـام السـوري وعصابـات
الخطـف وتجـارة املخـدرات ،يف مدينـة
السـويداء جنـويب سـوريا.
وقالـت الشـبكة خلال تسـجيل مصـ ّور
نرشتـه عبر “فيـس بـوك” ،إن الوثائـق
حصلـت عليهـا مـن مصـدر مقـرب
مـن إحـدى العصابـات الخارجـة عـن
القانـون يف مدينـة شـهبا بريـف
السـويداء الغـريب ،واحتـوت على
معلومـات عـن وجـود ميليشـيات
إيرانيـة مرتبطـة بالنظـام ،إضافـة إىل
وثائـق تثبـت “تسـوية أوضـاع” أفراد
العصابـات وانتامءهـم لـ”املخابـرات
العسـكرية” و”الجويـة”.

حدود التصعيد
يف نهايـة حزيـران املـايض ،نشرت
صفحـة “السـويداء  ”ANSاملحليـة عرب
تسـجيل مصـ ّو ًرا ملقابالت
ً
“فيس بـوك”
أجرتهـا مـع سـكان يف مدينـة شـهبا
شاميل السـويداء ،حول اشـتباكات جرت
بين سـكان محليين وعصابـات تعمـل
بتجـارة املخـدرات فيهـا ،وخلّفـت قتلى
وجرحـى.
وكانـت آراء السـكان خلال االسـتطالع
املصـ ّور ،تتمحـور حـول دعـم قـوات
النظـام الـذي مل يعـد مخف ًيـا لعصابات
الجرميـة التـي تفتـك بسـكانها ،بغيـة
السـيطرة عىل املحافظـة دون الحاجة إىل
التصعيـد املبـارش.
وهـو رأي يؤيـده النقيـب رشـيد محمود
حـوراين ،خالل حديثـه إىل عنـب بلدي،
إذ قـال إن النظـام قد يلجأ لضرب أهايل
املدينـة ببعضهـم وزرع الفتنـة بينهـم،
وهـو ما حـاول فعلـه عىل مدار سـنوات.
النظام اليوم يحارب السـويداء بـ"إرهاب
منظـم مفتعل وبواسـطة أبناء السـويداء
أنفسـهم" ،وهـذا األمـر يجـب التنبـه
إليـه مـن قبـل شـيوخ العقـل ووجهـاء
املدينـة ،وتطويقـه قبـل اسـتفحال األمر،
وزرع مشـكالت الثـأر املتبادلـة ،بحسـب
حوراين.
وأشـار إىل أن النظـام يلجـأ عـادة
للتصعيـد "املضبـوط اإليقـاع" وفـق
مـا يناسـب ظروفـه ،ويعمـل على
االمتصـاص واالنقضـاض ،إىل أن يتمكّن
مـن السـيطرة على خصمـه ،ويف حالة
مثـل حالـة السـويداء ،فـإن الصـدام
املبـارش العنيـف أمـر غير محتمـل.
وهو مـا أكـده وائل علـوان ،الـذي اعترب
أن روسـيا لـن تسـمح بتصعيـد يتحـول
إىل صـدام مبـارش ،رغـم وجـود أصوات
يف صفـوف قياديّـي النظـام تدعـو
باسـتمرار إىل الحلـول العسـكرية ،لكـن
نشـاط مخابـرات النظـام يتمحـور حول
تجنيـد العملاء لتنفيـذ العمليـات األمنية
يف املحافظـة تجن ًبـا للصـدام املبـارش.
السويداء والجوار
ال تعتبر املظاهـرات املطالبـة بالحريـة
وإسـقاط النظـام دخيلة عىل السـويداء،
إذ سـبق وخـرج أبناؤهـا يف مظاهـرات
جابـت شـوارع املدينـة ،وأكـدت وقوفها
إىل جانـب جارتهـا درعـا ،وبقيـة املـدن
السـورية.
ومـع بـدء "التسـويات" األمنيـة التـي
طبقتهـا قـوات النظـام يف محافظـة

درعا جنويب سـوريا ،يف أيلـول املايض،
عقـدت مجموعة مـن األحـزاب والتكتالت
السياسـية املحلية يف السـويداء اجتام ًعا،
أعربـت خالله عـن تخوفها من مسـتقبل
املنطقـة يف حال سـيطرت قـوات النظام
على مدينـة درعـا البلـد ،األمـر الـذي
اعتبرت أنـه سـينعكس على واقـع
السـويداء.
يف حين قـال الباحث يف مركز "جسـور
للدراسـات" وائـل علـوان ،إن توتـرات
السـويداء األمنيـة هـي امتداد ملشـكالت
الجنـوب بين درعا والسـويداء ،إذ أشـار
إىل أن السـويداء ح ّيـدت نفسـها مبكـ ًرا
عـن الحـراك املسـلح كمحافظـة وبنيـة
اجتامعيـة ،إال أن العديـد مـن شـبابها
كانـوا منخرطين يف فصائـل املعارضة،
لكـن دامئًـا مـا كان يُشـار إليهـم على
أنهم أفـراد.
ويعتقـد الباحـث أن الفصائـل املحليـة
بشـقيها املـوايل واملعـارض ال ميكـن أن
رئيسـا يف املشـكالت األمنية
تكون سـب ًبا
ً
املتتاليـة يف املحافظـة ،إذ اعتربهـا إحدى
تركيبـات املجتمـع يف السـويداء ،كـون
أغلبيـة أفرادهـا إن مل يكونـوا جمي ًعـا،
هـم مـن أبنـاء املنطقـة ذاتهـا ،وينتمون
للمرجعيـة ذاتهـا التـي ينتمـي لهـا أبناء
املحافظـة.
إمنـا تكمـن مشـكلة السـويداء اليـوم،
بحسـب علـوان ،يف أن النظـام السـوري
يريـد فـرض سـطوته األمنيـة ،وفـق
حلولـه العسـكرية والقمعيـة التـي
ج ّربهـا على اختلاف املناطق السـورية
خلال السـنوات املاضيـة ،مـن اعتقاالت
عشـوائية ،وقمـع حريـات.
وأشـار إىل النظام اسـتغل وجـود تنظيم
"الدولة اإلسلامية" بالقـرب من محافظة
السـويداء ،لجعل سـكانها يعيشون دامئًا
تحت ضغـط أخطار التهديـد األمني.
المحافظ يهدد
قـال محافـظ السـويداء ،منير مخلوف،
يف أول لقـاء جمعـه مـع شـيوخ عقـل
الطائفـة الدرزيـة ،منـذ تعيينـه محافظًا
للمدينـة مبرسـوم رئـايس ،إن امللـف
األمنـي يف املحافظـة لـه أهميتـه البالغة،
يرا إىل أن التعامـل معـه سـيجري
مش ً
أول ،وبالتفاهـم والتعـاون بين
“بالـود ً
مك ّونـات املجتمـع ،على رأسـها رجـال
الديـن والدولـة والجهـات املعنيـة”.
االجتماع نقلـت تفاصيلـه صفحـة
“محافظـة السـويداء” الحكوميـة ،إذ
قالـت إن مخلـوف اجتمـع مـع شـيخي

العقـل ملحافظـة السـويداء ،يوسـف
جربـوع ،وحمـود الحنـاوي ،على رأس
وفـد دينـي واجتامعـي وشـعبي ،لتقديم
التهنئـة ملخلـوف مبنصـب املحافـظ.
وتحدث وجهـاء املحافظة وشـيوخ العقل
فيهـا ،عـن أهميـة معالجـة امللـف األمني
يف املحافظـة ،الـذي يؤثـر على حيـاة
النـاس وأمنهـم وسلامتهم ،إضافـة إىل
عـدد مـن القضايـا الخدميـة “املل ّحـة”،
بحسـب الصفحـة.
وأضـاف أنـه “ال بـد أن يأخـذ القانـون
مجـراه الطبيعـي” ،وتعـود املحافظة إىل
سـابق عهدهـا“ ،دوحـة للسلام وملاذًا
آم ًنـا لـكل مـن يقصدها”.
شـخصا للخطـف
وتعـرض 15
ً
و”االحتجـاز القسري” يف محافظـة
السـويداء جنويب سـوريا ،خالل ترشين
الثـاين املـايض ،بينما قُتـل مثانيـة
أشـخاص خلال الشـهر ذاتـه ،بحسـب
إحصائيـة أصدرتهـا شـبكة “السـويداء
 ”24املحليـة اعتمادًا عىل رصد مسـتمر
لعمليـات الخطـف.
وكان رئيـس النظـام السـوري ،بشـار
األسـد ،أصدر ،يف  11مـن ترشين الثاين
املـايض ،مرسـو ًما أنهـى مبوجبـه تعيني
وعي
همام دبيـات محافظًـا للسـويداءّ ،
بـدل عنه.
منير حبيـب مخلـوف ً

النظام يلجأ عادة للتصعيد
"المضبوط اإليقاع" وفق ما
يناسب ظروفه ،ويعمل على
االمتصاص واالنقضاض ،إلى
يتمكن من السيطرة على
أن
ّ
خصمه ،وفي حالة مثل حالة
السويداء ،فإن الصدام المباشر
العنيف أمر غير محتمل
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اجتهاد للعيش
أم مهنة بغياب القانون..

متسولون صغار
في شوارع إدلب
اعتاد الطفل خالد ،ذو الثمانية أعوام ،أن يجوب شوارع مدينة الدانا شمالي إدلب ،يتبع المارة أينما
عله يفلح بالحصول على مساعدة من أحدهم ،سواء كانت مالية أو غيرها من العطايا،
ذهبواّ ،
ليعود إلى والدته مع إخوته الخمسة حاملين معهم ما جمعوه من الطرق والحارات وعند أبواب
المحال.
بعد وفاة والده منذ ثالثة أعوام ،يعيش خالد مع أمه وإخوته في مخيمات مدينة الدانا وسط
ً
ظروف معيشية قاسية ،ال يجدون متطلباتهم المعيشية األساسية ،وال حل لهذه المشكلة
المستمرة.
عنب بلدي  -صالح ملص | هاديا منصور

دفع انتشـار الفقر يف مدينة إدلب (شمال
غـريب سـوريا) ،بكثير مـن األطفـال إىل
شـوارع املدن والبلدات المتهان التسـول أو
بيع البسـكويت وعلب املناديـل الورقية ،يف
ظـل انعـدام املعيل وغيـاب الدعـم اإلغايث
لتأمين مصروف طعامهـم اليومـي ،عىل
أقـل تقدير.
غالء يدفع للتسول
سـهل عىل
ً
تأمين معيشـة العائلـة مل يكن
والـدة خالـد ،صربيـة ( 45عا ًمـا) ،التـي
لجـأت للعمـل يف تنظيـف سلامل املبـاين
وواجهاتهـا ،مقابـل أجـرة  40ليرة تركية
تتقاضاهـا أسـبوع ًيا ،وهـي ال تـكاد تكفي
لتأمين املـواد الغذائية األساسـية.
"غلاء األسـعار والنـزوح والفقـر دفع يب
للبحـث عن أي عمـل بعد وفـاة زوجي ،لذا
ي العمـل واالعتماد على أبنايئ
ترتّـب عل ّ
أيضً ـا" ،قالـت صربية ،التـي تحفظت عنب
بلـدي على ذكـر اسـمها الكامل ألسـباب
اجتامعيـة ،وهـي تعمـل يف تنظيـف بنـاء
واحـد بالوقـت الحـايل ،وتبحـث عـن بناء
آخـر تتفق مع سـكانه على العمل بشـكل
شـهري لتنظيفه.
تتكـرر مشـاهد رؤيـة األطفال املتسـولني
عىل جوانـب الطرقات ويف األسـواق وعىل
أبـواب املطاعـم وعيـادات األطبـاء واملحال
التجارية وعلى أبواب املسـاجد ،ويتعرض

كثري مـن هـؤالء األطفال ملضايقـات وطرد
يف أثنـاء رحلتهـم اليوميـة التـي قلما
يجـدون مـن يسـاعدهم فيها.
ترك المدرسة ليطعم العائلة
يسـعى الطفل إيهاب (تسـعة أعـوام) لبيع
املناديـل الورقيـة وعلب البسـكويت مقابل
الحصـول على املـال ،فيجـوب شـوارع
مدينـة رسمدا شمايل إدلب ،يطـرق زجاج
السـيارات طال ًبـا مـن أصحابهـا الشراء،
مل ًحـا يف اسـتجداء عطفهـم ليشتروا منه
القطعـة ،وأحيانًـا ال يسـتجيبون لـه ،وإمنا
يبعدونـه عـن طريقهم.
يحصـل إيهاب عىل علـب املناديـل الورقية
والبسـكويت مـن أحـد البائعين الـذي
يتعامـل معـه ،فيعطيـه البضائـع ليحرض
لـه مثنهـا بعـد بيعهـا نهايـة اليـوم،
محتفظًـا ببعـض األربـاح ،ليعـود بها إىل
مخيمات رسمدا العشـوائية ،حيـث يعيش
مـع إخوتـه ووالـده املريـض.
ِ
يخف الطفـل إيهاب رغبتـه بالعودة إىل
مل
مقاعـد الدراسـة ،يف أثناء تحدثـه إىل عنب
بلـدي ،ولكنـه يـرى أن األمر مل يعـد ممك ًنا
يف ظـل مـا تواجهـه عائلته مـن فقر ،عىل
حـد تعبريه.
وبحسـب تقرير ملبادرة " "REACHصدر
يف ترشيـن األول املـايض ،فـإن  92%من
العائلات يف مناطـق الشمال الغـريب
لسـوريا أبلغـت عـن عـدم كفايـة الدخـل
لتأمين املـواد األساسـية ،كما أن 94%

مـن العائلات يف تلـك املناطـق تواجـه
خطـر انعـدام األمـن الغـذايئ ،يف الوقـت
الـذي تواجه فيه تلـك العائلات عوائق يف
الوصـول إىل املسـاعدات اإلنسـانية.
وبينما يعتمـد خمسـة ماليين فـرد يف
سـوريا عمو ًمـا عىل املسـاعدات اإلنسـانية
شـهريًا ،تواجه املنظامت الدوليـة املختصة
باإلغاثـة تراج ًعـا يف متويـل عملهـا ،إذ
إن برنامـج األغذيـة العاملـي ( )WFPيف
سـوريا مم ّول بنسـبة  31%فقط ،ويحتاج
بشـكل عاجـل إىل حـوايل  480مليـون
دوالر لألشـهر السـتة املقبلـة.
بعضه فقر وبعضه مهنة
تعـد مشـكلة التسـول بين األطفـال مـن
املشـكالت املتفاقمة يف عـدة مدن مبحافظة
إدلب ومناطق الشمال السـوري ،وتشـكّل
ظاهـرة اجتامعيـة مـن خلال انتشـارها
الواسـع ألسـباب ،أبرزهـا الفقـر والنـزوح
والرتمـل بالنسـبة إىل املـرأة ،ويسـاعد يف
انتشـار الظاهـرة ضعف الـرادع القانوين.
والتسـول يعنـي الكسـب غير املشروع،
وهـو إحـدى املشـكالت االجتامعيـة التـي
نتجـت بسـبب مظاهـر الحرمـان ،وتعاين
العديـد مـن مناطـق مدينـة إدلـب مـن
انتشـار ظاهـرة التسـول ،وزيـادة نسـبة
األطفـال مـن أبنـاء العائلات الفقيرة
املوجوديـن يف الشـوارع.
هـؤالء األطفـال يتبعـون عدة أسـاليب يف
مامرسـة التسـول ،وفـق مـا قالـه الباحث

االجتامعـي يـارس أبـو الخير ،املقيـم يف
مدينـة إدلب ،فقـد تح ّول التسـول يف أغلب
األحيان إىل وسـيلة لتحقيـق فائض مادي،
أي إىل مهنـة ،فلـم يعـد يكتفـي املتسـول
بتغطيـة احتياجاتـه األساسـية فقـط ،بـل
يلجـأ إىل توفير املزيد مـن املـوارد املالية،
باسـتخدام أسـاليب ملتويـة غير أخالقية
يف بعـض األحيان.
ويف حالـة تسـول األطفـال ،يكـون هـذا
العمـل ضمـن التسـول اإلجبـاري ،وفـق
الباحـث االجتامعي ،وهو اضطـراري لعدم
قدرتهـم على تحديـد مصريهم بأنفسـهم.
وأضـاف الباحـث أن "إضاعة حيـاة الطفل
متسـول يف الشـوارع منرصفًا
ً
ومسـتقبله
عـن دراسـته ومسـتقبله يؤثـر سـل ًبا عىل
حياتـه النفسـية واالجتامعيـة ،ويجعلـه
يقبـل أي كالم سـيئ وأي شـتائم وإهانات
جـه إليـه مقابـل الحصول عىل املـال ،ما
تو ّ
يفقـده الشـعور بقيمتـه وذاتـه وكرامتـه،
ويسـهم يف إضعـاف شـخصيته".
ويتحـدث الباحـث أبـو الخير عـن دوافع
األطفـال للتسـول يف الشـوارع ،وأهمهـا
عدم القـدرة عىل الوصـول إىل الحد األدىن
مـن االحتياجـات املاديـة ،مثـل الطعـام
والسـكن وامللبـس والصحـة ،فالتسـول
مهما كانـت أسـاليبه ال ينفصل عـن الفقر
مـا داما يشتركان يف صفة العـوز املادي،
لكنـه ينـ ّوه إىل "رضورة محاربـة الظاهرة
التي صـارت تنتشر كالنار يف الهشـيم"،
مهـددة مسـتقبل األطفـال املعرضين

لالنحـراف األخالقـي ،والتشرد ،والخطر،
واالسـتغالل لصغـر سـنهم وقلـة وعيهم.
العشوائيات والتفكك االجتماعي
كما أن العائلـة القليلـة الدخـل والكبيرة
الحجـم من أكثر العائالت عرضـة لظاهرة
التسـول بين أطفالهـا ،فهـي مـع قلـة
دخلهـا ال تسـتطيع تلبية مختلـف حاجات
خصوصـا فيما يتعلـق بالسـكن
العائلـة،
ً
بالدرجـة األوىل ،ولذلك فـإن أغلب األطفال
املتسـولني هـم من سـكان مناطق السـكن
العشوايئ.
وبحسـب الباحـث االجتامعي ،فـإن التفكك
العائلي يسـهم أيضً ـا يف انتشـار ظاهـرة
التسـول بين األطفـال ،إذ إن ذلـك من أهم
مـؤرشات هـذه املشـكلة ،فخلال تصـدّع
البنيـة االجتامعيـة ،نتيجـة النزاع املسـلح،
والنـزوح ،يأخـذ األطفـال النصيـب األكرب
مـن التعـرض للتشرد بعـد عـدم مقـدرة
العائلـة على تأمين معيشـتهم ،فـ"نجـد
أن أغلـب األطفـال الذين يواجهون مشـكلة
التسـول يعانـون مـن اإلهمال مـن قبـل
عائالتهـم".
واملسـؤول عـن ظاهـرة التسـول بين
األطفـال يف مدينـة إدلب ،مـن وجهة نظر
الباحـث االجتامعـي ،هو العائلة باملسـتوى
األول ،ومنظامت املجتمـع املدين ،واملجالس
املحليـة ،واملؤسسـات التعليميـة ،من خالل
الفعاليـات املدنيـة مـن أجل الحـد من هذه
الظاهـرة عن طريـق الوقوف على أوضاع

ّ
ترميم بيوت الرقة المدمرة ..من يقرر وكيف؟
الرقة  -حسام العمر
تتواصـل معاناة أصحـاب املنـازل املد ّمرة
كل ًيـا يف مدينـة الرقـة ،وتتواصـل عمليـة
البحـث إليجاد من يسـاعدهم على ترميم
منازلهـم التـي د ّمرتهـا الحـرب خلال
املعـارك التـي شـهدتها املدينـة لطـرد
تنظيـم "الدولـة اإلسلامية" عـام ،2017
أو جـراء قصفهـا مـن قبـل قـوات النظام
السـوري بعـد خروجهـا منهـا يف العـام
.2013
ورغـم حركة إعـادة اإلعامر التي شـهدتها
مدينـة الرقـة خالل السـنوات التـي تبعت
طـرد التنظيـم منهـا ،ال تـزال آثـار الدمار
الـكيل والجـزيئ واضحـة يف كثير مـن

أحيـاء مدينـة الرقـة وحتـى أسـواقها
ا لرئيسة .
يف اسـتطالع للـرأي أجرتـه عنـب بلـدي،
اتهـم سـكان يف مدينـة الرقـة منظمات
تعمـل على ترميـم منـازل مد ّمـرة يف
املدينـة ،بالتمييـز بين أصحـاب تلـك
املنـازل ،وتجاهل طلبـات يقدمونها إلعادة
الرتميـم.
من يفصل في طلبات الترميم
بعـد مـرور أكثر من ثلاث سـنوات عىل
طـرد التنظيـم مـن مدينـة الرقـة ،يعجـز
أصحـاب املنـازل املتضررة عـن إعـادة
ترميمهـا بأنفسـهم ،لعـدم متكّنهـم مـن
تح ّمـل التكاليـف يف ظـل تـردي الوضع
االقتصـادي.

صالـح العبد اللـه ( 37عا ًما) ،من سـكان
حـي البـدو يف مدينـة الرقـة ،قـال لعنب
بلـدي ،إنـه قـدّم عـدة طلبـات إلحـدى
املنظمات املدنيـة إلعـادة ترميـم منـزل
عائلتـه املد ّمـر كل ًيـا ،إال أن طلباتـه قوبلت
بالرفـض.
وأكـد أن املنظمـة التـي تجاهلـت طلبـه،
كانـت قـد بـدأت برتميم عـدة منـازل يف
ذات الحـي الـذي يسـكنه منـذ مطلـع
كانـون األول الحـايل.
مسـؤول يف إحـدى املنظمات العاملة يف
مدينـة الرقـة ،طلـب عـدم الكشـف عـن
اسـمه ألسـباب أمنيـة ،قـال لعنـب بلدي،
إن السـبب وراء تجاهـل ترميـم املنـازل
املد ّمـرة كل ًيـا هـو التكلفـة العاليـة التـي
تتطلبهـا عمليـة إعـادة الرتميـم ،وإن ذلك

يفـوق قيمـة النفقـات التـي على املنظمة
االلتـزام بها.
وأوضـح أن عمليـة اختيـار املنـازل
لرتميمهـا ،تتـم بناء على كشـوفات تقدّر
القيمـة الكليـة إلعـادة الرتميـم ،ودراسـة
الوضـع املـادي للعائلـة التـي تقطـن
املنـزل ،ومصـدر الدخـل وقـدرة العائلـة
على ترميـم منزلهـا مـن عدمهـا.
إشراف ومراقبة
يشرف "مكتب شـؤون املنظمات" التابع
لـ"لجنـة الشـؤون االجتامعيـة والعمـل"
يف "مجلـس الرقـة املـدين" على عمـل
املنظمات التـي تطلـق مشـاريع إلعـادة
ترميـم املنازل.
ويف حديـث إىل عنـب بلـدي ،قـال عضو

يف "مكتـب شـؤون املنظمات" ،تحفـظ
على ذكـر اسـمه ألنـه ال ميلـك ترصي ًحا
بالتحـدث مـع وسـائل اإلعلام ،إن املكتب
يراقـب بشـكل مبـارش عمـل منظمات
إعـادة الرتميـم ،مبـا فيهـا اختيـار
األحيـاء ،والتدقيـق يف الرتميـم ومطابقته
للمواصفـات املعمـول بـه يف دائـرة
الخدمـات الفنيـة.
إال أنـه أقـ ّر بتجاهـل املنظمات طلبـات
إعـادة ترميـم املنـازل املد ّمرة كل ًيـا ،مرب ًرا
ذلـك بالتكلفـة املاليـة الباهظـة إلعـادة
إنشـاء البنـاء ،وغيـاب بعـض أصحـاب
العقـارات الحقيقيين.
منظمات في الرقة
كان "مجلـس الرقـة املـدين” ،وعبر
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المسؤول عن ظاهرة التسول
بين األطفال في مدينة إدلب،
هو العائلة بالمستوى األول،
ومنظمات المجتمع المدني،
والمجالس المحلية ،والمؤسسات
التعليمية ،من خالل الفعاليات
المدنية من أجل الحد من هذه
الظاهرة عن طريق الوقوف
على أوضاع هؤالء األطفال
وطبيعة حاجتهم التي دفعتهم
للقيام بهذا العمل ،والتوصل إلى
أهاليهم ،وتأمين فرص عمل
لعوائلهم،

هـؤالء األطفـال وطبيعـة حاجتهـم التي
دفعتهـم للقيـام بهـذا العمـل ،والتوصل
إىل أهاليهـم ،وتأمين فـرص عمـل
لعوائلهـم ،إن أمكـن ،عبر مشـاريع
صغيرة أو كفالـة األيتـام أو تدريبـات
بسـيطة ،لتطويـر مهـارات األمهـات،
وتوفير فـرص عمـل لهن.
والتسـول ظاهـرة تخلّفهـا ظـروف
اجتامعيـة ،فهـو مشـكلة خارجـة مـن
رحـم الفقـر كأحـد مسـبباته الرئيسـة،
إال أن الفـرق يكـون واض ًحـا بين الفقر
كحالـة يتعـ ّرض الفـرد إليهـا فيلجـأ إىل
التسـول ،وسـط انخفـاض مسـتوى
املعيشـة بسـبب العجـز املـادي ،وبين
التسـول يك يسـتفيد الفرد من اسـتغالل
الفقـر ،كمهنـة قـد يكسـب منهـا املـال
بشـكل منتظـم ،ويدفـع أطفالـه إليهـا
لتكـون مع مـرور الوقـت حالـة مرغوبًا
بهـا ،دون ضوابـط ،بحيـث ال يفكر الفرد
مـع مـرور الوقـت يف التخلـص منهـا.

على الحـد منـه ،عـن طريـق تقديـم
كفـاالت لعشرات األطفـال املتسـولني
الذيـن أُعيـدوا إىل مقاعـد الدراسـة
مجـددًا" ،كما "كثّفـت مـن جلسـات
الدعـم النفسي واالجتامعـي ،التـي
تبين لألهـايل واألطفـال م ًعـا مسـاوئ
ّ
الظاهـرة ،وأهميـة التعليـم يف حياتهـم
وحيـاة مجتمعهـم الـذي سـيكونون هم
بناتـه يف املسـتقبل".
ونـ ّوه السـويد إىل أن حجـم الظاهـرة
الكبير يف مدينـة إدلـب يدعـو إىل
تكثيـف الجهـود مـن قبـل جميـع
الفعاليـات املدنيـة يف املنطقـة ،غير أن
أغلـب منظمات املجتمع املـدين ال تعمل
على املوضـوع بشـكل فعلي ،جـراء
"قلـة الدعـم واالهتمام مبشـاريع أكرث
أهميـة مـن وجهـة نظرهـم".
كما حاولـت منظمـة "بنفسـج" إعـادة
األطفـال املتسـولني إىل حياتهـم
الطبيعيـة واملدرسـية ،عبر تقديـم
"جلسـات التوعيـة وأنشـطة ترفيهيـة،
وتغطيـة جميـع تكاليـف ومسـتلزمات
التعليـم لألطفـال ،إضافـة إىل تأمين
مـواد النظافة وامليـاه والتدفئـة لضامن
إعادة األطفال إىل بيئة آمنة ومسـتقرة"،
وفـق ما قالـه مدير مشروع التعليم يف
املنظمـة ،فـؤاد عنكير ،يف حديـث إىل
عنـب بلـدي.
وكثرة املتسـولني يف املنطقـة دفعـت
النـاس للعـزوف عـن إعطـاء األمـوال

“لجنـة الشـؤون االجتامعيـة والعمـل”،
أحصى خلال عـام  2019جميـع
املنـازل املتضررة يف أثنـاء املعـارك التي
حصلـت يف املدينـة ،وفـق قاعـدة بيانات
ومهندسين ومرشفني مختصني ،بحسـب
مـا قاله إعالمـي باملجلس لعنـب بلدي يف
وقـت سـابق.
ووفقًـا ملـا ذكـره اإلعالمـي حينهـا ،كان
مـن أبـرز املنظمات التـي عملـت على
ترميـم بعـض املنـازل يف مدينـة الرقـة
وريفها “ ”Actedو” ”People In Need
و”.”Mercy Corps

ورصـد األطلـس وجـود  12ألفًـا و781
مبنـى متضر ًرا يف محافظة الرقـة ،منها
 3326مبنـى مدمـ ًرا كل ًيـا ،و 3962مبنى
مدمـ ًرا بشـكل بالـغ ،و 5493بشـكل
جز يئ .
وبين تـوزع الدمـار يف املحافظـة على
ّ
مختلـف املـدن والقـرى التابعـة لها.
وبلـغ مجمـوع املبـاين املتضررة يف
مدينـة الطبقـة  487مبنـى ،منهـا 207
مبـانٍ مدمـرة بشـكل كامـل ،و128
مبنـى مدم ًرا بشـكل بالغ ،و 152بشـكل
جـزيئ.
ومنـذ نهايـة العـام  ،2017تسـيطر
"اإلدارة الذاتية لشمايل ورشقي سوريا"
و"مجلـس الرقـة املـدين" التابـع لهـا
على مدينـة الرقـة ،ويبلـغ عـدد سـكان
املدينـة وريفهـا مـا يزيد على  800ألف
نسـمة ،يعيـش معظمهم ظروفًا معيشـية
صعبـة ،نتيجـة الحـرب التـي مـرت بهـا
املدينـة ،وتـردي الوضـع االقتصـادي
الـذي تعيشـه أغلبيـة املـدن السـورية.

أساليب المعالجة
وملعالجـة هـذه املشـكلة ،يجـب أن يتـم
تفعيـل دور مؤسسـات املجتمـع املـدين
يف الدعـم املـادي واملعنـوي لالهتمام
بهـذه املشـكلة ،التـي وصفهـا مديـر
فريـق "ملهـم التطوعـي" يف إدلب ،عبد
اللـه السـويد ،بـ"املأسـاوية".
وقـال السـويد يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،إن فرقهـم "تنبهـت لألمر وعملت

حجم الدمار
يف آذار  ،2019نشر معهـد "األمـم
املتحدة للبحـث والتدريـب" ()UNITAR
أطلسـا ،أشـار فيـه إىل نسـبة الدمـار
ً
الـذي لحق باملناطـق التي كانـت خاضعة
لسـيطرة تنظيـم “الدولـة اإلسلامية”،
والتـي قُصفـت من قبـل قـوات “التحالف
الـدويل”.

ألحـد منهـم ،بحجـة عـدم حاجتهم إىل
املـال أو ملجـرد امتهانهم املهنة ،ولسـان
حـال األغلبيـة العظمـى مـن النـاس
تقـول إن أوضاعهم املادية ال تقل سـو ًءا
عـن هـؤالء األطفـال املتسـولني يف ظل
األزمـات االقتصاديـة التـي يعيشـونها،
وفـق مـا رصدتـه عنـب بلـدي مـن
اسـتطالع لـرأي أهـايل املدينـة.
القانون السوري يعاقب
يسـهم سـ ّن القوانين الصارمـة بحـق
من يتاجـر أو يسـتغل األطفـال المتهان
التسـول يف الحـد مـن انتشـار هـذه
الظاهـرة ،باإلضافـة إىل فـرض الرقابـة
املشـددة على األطفـال املتسـولني و َمن
وراءهـم مـن قبـل الجهـات املسـؤولة،
مـن خلال توقيفهـم والتحقيـق معهم.
ومبوجـب قانـون العقوبـات السـوري،
تنـص املـادة رقـم " "596على أن:
" 1-مـن كانـت لـه مـوارد ،أو كان
يسـتطيع الحصـول عىل مـوارد بالعمل،
واسـتجدى ملنفعتـه الخاصـة اإلحسـان
العـام يف أي مـكان كان إمـا رصاحـة
أو تحـت سـتار أعمال تجاريـة ،عوقب
بالحبـس مـع التشـغيل ملـدة شـهر عىل
األقـل وسـتة أشـهر على األكرث.
فضلا عن ذلـك ،أن يوضع
ً
 2وميكـن،يف دار للتشـغيل وفقًـا للمادة الــ،79
ويقضي بهـذا التدبري وجوبًـا يف حالة
التكرار".

وتنـص املـادة رقـم " "79على أنه "ال
ميكـن أن تقـل مـدة الحجـز يف دار
للتشـغيل عن ثالثـة أشـهر أو تزيد عىل
ثلاث سـنوات ( ،)...وإذا غـادر املحكوم
عليـه دار التشـغيل ألي مـدة كانـت،
عوقـب بالحبس مع التشـغيل مـن ثالثة
أشـهر إىل سـنة".
ً
قانونيا في إدلب
ال رادع
قانـون العقوبـات السـوري ال ت ُط ّبـق
بنـوده يف محافظـة إدلـب ،التي ترشف
على إدارة مرافقها ومؤسسـاتها حكومة
"اإلنقـاذ" ،مـع عدم وجـود نُظـم بديلة
تعالَـج مبقتضاهـا مشـكلة التسـول بني
أطفـال املدينة.
توجهـت عنـب بلـدي إىل حكومـة
"اإلنقـاذ" بالسـؤال بشـأن الحلـول
التـي تخطـط لهـا مـن أجـل معالجـة
خصوصـا أن جـز ًءا
هـذه املشـكلة،
ً
يرا مـن معالجـة هـذه الظاهـرة
كب ً
يكمـن بحـل مشـكلة البطالـة وتوفير
فـرص عمـل مناسـبة للسـكان عمو ًمـا
وللنسـاء األرامـل عىل وجـه الخصوص،
باإلضافـة إىل توفير بيئـة تعليميـة
رب
مناسـبة ومعالجـة مشـكلة تس ّ
األطفـال مـن املـدارس.
وأجـاب مديـر العالقـات العامـة يف
رئاسـة مجلـس الـوزراء بحكومـة
"اإلنقـاذ" ،جمال شـحود ،أن الحكومة
"تسـعى ملحاربة ظاهرة التسـول بشكل

عـام ،والسـعي للبحـث يف ظـروف كل
متسـول مـن أجـل سـداد حاجتـه عـن
طريقـة وزارة التنميـة .واالسـتغناء عن
التسـول كوسـيلة لكسـب العيـش".
ويـرى شـحود أن "الخطـر األشـد يف
هـذه الظاهـرة هـو امتهانهـا مـن قبـل
األطفـال ،إذ ترى فيها حكومـة (اإلنقاذ)
ظاهـرة خطيرة ال ميكن السـكوت عنها،
إذ تسـعى الحكومـة إلعـادة هـؤالء
األطفـال إىل مدارسـهم ،ومنعهـم مـن
التسـول وحتـى مـن العمـل ،وكذلـك
تتـم معالجـة هـذه الظاهـرة مـن خالل
البحـث يف الواقـع املعييش لـويل األمر
وسـداد حاجتـه املعيشـية ،ومتطلبـات
التعليـم ألطفالـه مـن أجل إرسـالهم إىل
املـدارس".
تعرقـل املشـكالت االجتامعيـة التي تنمو
عىل أطـراف النـزاع املسـلح االسـتفادة
مـن األفـراد بوصفهـم قـوى برشيـة
منتجـة ،دون شـعورهم باملسـؤولية
نتيجـة التجارب القاسـية التـي مروا بها
خلال السـنوات العرش األخيرة ،ودون
أي رعايـة اجتامعيـة تعـزز مـن قيمهـم
األخالقيـة والرتبويـة ،وتأخـذ هـذه
املشـكالت املجتمـع السـوري مبواجهـة
تحديـات مسـتقبلية على الصعيـد
االجتامعـي ،واالقتصـادي ،والرتبـوي،
حلـول جدّيـة مـن قبـل جميـع
ً
تنتظـر
أطـراف النـزاع يف سـوريا.
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بعد إغالق المستشفى..

أهالي تل شهاب يغامرون بأمنهم إلسعاف مرضاهم
مشفى تل شهاب في ريف درعا  1شباط ( 2019عنب بلدي\ حليم محمد)

درعا -حليم محمد
حالـة والدتـه الصحيـة ،أجبرت عبـد
الكريـم ( 35عا ًمـا) على املخاطـرة
ليلا مـن بلـدة تـل
بإسـعافها بنفسـه ً
شـهاب بريـف درعـا الغـريب باتجـاه
مدينـة طفـس ،مـع احتماالت املخاطـر
األمنيـة العاليـة للطريق ،يف وقت تشـهد
فيـه املحافظـة تصاعـدًا يف االغتيـاالت.
يقـول عبد الكريـم ،طلب مـن عنب بلدي
عـدم ذكر اسـمه الكامـل ألسـباب أمنية،
إنـه اضطـر للمخاطـرة بعـد أن فقـدت
بلـدة تـل شـهاب خدمـات املستشـفى
الوحيـد الـذي كان يعمـل عىل مـدار 24
سـاعة أثناء سـيطرة املعارضة املسـلحة.
وتابـع ،أن مستشـفى تـل شـهاب كان
يعمـل على مـدار السـاعة ،ويجـري
عمليـات يف جميـع االختصاصـات ،ومل

يكـن يُخـدّم سـكان البلـدة فقـط ،وإمنا
سـكان املنطقـة الجنوبيـة ،باإلضافـة
لعيـادات خارجيـة ينـاوب فيهـا األطباء.
وبعـد التسـوية التـي أفضـت لسـيطرة
قـوات النظـام السـوري على محافظتي
درعـا والقنيطرة ،أغلقـت مديرية الصحة
يف املدينـة املستشـفى ،وح ّولتـه ملركـز
أمومـة وتلقـي لقاحـات لألطفـال فقط.
وأصبـح مـرىض تـل شـهاب يتجهـون
ملستشـفيات مدينـة درعـا ،أو مستشـفى
"طفـس" الحكومـي ملعالجـة حاالتهـم
اإلسـعافية.
التل بدون خدمات طبية
ممـرض كان يعمـل يف مستشـفى تـل
شـهاب ،قـال لعنـب بلـدي ،إن الـكادر
الطبـي كان داخـل املستشـفى يعمل عىل
مـدار السـاعة ،وكانـت تجـري العمليات
الطبيـة املعقدة ،مـزودة بأجهـزة حديثة،

وكادر مؤهـل ،وكان مدعو ًمـا من منظمة
"أطبـاء بال حـدود".
وأضـاف املمـرض الثالثينـي ،الـذي
تحفظـت عنـب بلـدي على ذكـر اسـمه
ألسـباب أمنية ،أن السـكان تعـودوا عىل
تلقـي الخدمـات الطبيـة خلال سـنوات
سـيطرة املعارضـة بشـكل مجـاين،
وأنهـم اليوم مـن دون أي خدمـات طبية
بنفـس املسـتوى املطلـوب ،تسـتطيع
علاج حاالتهـم اإلسـعافية ،باإلضافة إىل
تكاليـف العالج ،سـواء يف املستشـفيات
الحكوميـة أو الخاصـة.
وأوضـح املمـرض ،أنـه ورغـم الواقـع
األمنـي الـذي كان يفرضـه النظـام
السـوري مـن خلال التخـوف مـن
قصـف قواتـه للمستشـفى ،إال أنـه كان
مـن املستشـفيات املهمة باملنطقـة ،وكان
بديلا للسـكان بعـد أن أغلـق النظـام
ً

مستشـفياته بوجـه معارضيـه ،والذيـن
كانـوا يتخوفـون مـن االعتقـال يف حال
ذهابهـم إليهـا.
ونشرت صفحـات محليـة تهتـم بنقـل
أخبـار البلـدة عبر مواقـع التواصـل
االجتامعـي ،أن الحـاالت اإلسـعافية تتجه
ملستشـفيات درعـا ومستشـفى "طفس"
الحكومـي ،وأن بعـض الحـاالت بحاجـة
إلجـراء إسـعايف مبـارش ،وهـذا غير
متوفـر بالبلـدة.
واقرتحـت تلـك الصفحـات التـي تضـم
ناشـطني مـن البلـدة حلـولً ملعالجة هذه
املشـكلة ،منهـا إعـادة تفعيـل النقطـة
الطبيـة املوجـودة بالبلدة على أن يكون
فيهـا طبيب منـاوب وممرض على مدار
 24سـاعة.
ويف حـال تعـذر تفعيـل النقطـة الطبية
تلـك ،فمـن املمكـن ،بحسـب االقرتاحات
عبر "فيـس بـوك ،تنظيـم جـدول
مناوبـات لألطبـاء املتواجديـن بالبلـدة
باإلضافـة لصيدليـة مناوبـة على مـدار
اليـوم.
أخطار طريق اإلسعاف
"تعطلـت السـيارة يف طريقنـا ملشـفى
(طفـس) ،وأصبحنـا يف خـوف على
املريـض ،وخوفنا كان أشـد من التشـليح
بعد فقـدان األمـان يف املنطقة" ،يشـكو
عبـد الكريـم مخاوفـه مـن الخطـف أو
الرسقـة أثنـاء ذهابـه إىل املستشـفيات
خـارج بلـدة تـل شـهاب ،وسـط توتـر
الوضـع األمنـي يف مدينـة درعـا عمو ًما.
وأضـاف عبـد الكريـم ،أن حـوادث
االغتيـال والرسقـة تدفـع سـائقي
ليل،
السـيارات العامـة لتجنـب الخـروج ً
األمـر الـذي يعوق وصـول أهـايل البلدة
إىل مستشـفى "طفـس" أثنـاء الليل يف
الحـاالت اإلسـعافية.

بينما قـال مهنـد (اسـم مسـتعار) مـن
سـكان البلـدة ،إن مالكي السـيارات
يسـتغلون حاجتـك الليليـة لإلسـعاف،
متذرعين باملخاطـرة األمنيـة ،وال تقـل
ليلا عـن  50ألـف ليرة
أجـرة السـيارة ً
سـورية ( 14دوال ًرا).
وأضـاف مهنـد ( 30عا ًمـا) ،تحفظـت
عنـب بلـدي عـن ذكـر اسـمه الحقيقـي
ألسـباب أمنيـة ،أن الحـل الوحيـد يكمن
يف إعـادة تفعيـل مستشـفى تل شـهاب
بـكادر أطبـاء مقيمين كل يـوم ،و"ال
مبرر إلغالقه من قبـل مديريـة الصحة،
فالبنـاء مؤهـل ليكـون مستشـفى".
عبـد الكريـم بـدوره قـال إنـه ويف ظل
تفشي فيروس "كوفيـد( "19 -كورونا
املسـتجد) ،ورغـم الحملات األهليـة يف
توزيـع أسـطوانات األوكسـجني" ،نجـد
الـكل يعمـل بالبلـدة إال النقطـة الطبية،
التـي يفترض أن تكـون هـي املحـرك
الرئيس لعلاج هـذا الوباء والحـد منه".
ظلام الليـل وتـردي الواقـع الطبـي
بعـد إهمال مديريـة الصحـة لتشـغيل
املستشـفى ،وضـع سـكان البلـدة بين
قـرارات حكومـة النظـام ،وحـوادث
الرسقـة اليوميـة ،وليـس مـن الغريـب
أن ميـوت فـرد مـن عائلات البلـدة وهم
ينتظـرون الصبـاح إلسـعافه ملستشـفى
"طفـس" أو درعـا املدينـة.
وتقع تل شـهاب عىل الحدود السـورية-
األردنيـة ،باتجـاه الغـرب مـن مركـز
محافظـة درعـا ،ويبلغ عدد سـكانها 15
ألف نسـمة.
وخضعـت البلـدة لسـيطرة املعارضـة
املسـلحة منـذ عـام  ،2012وكان لها دور
يف إسـعاف الجرحـى إىل األردن عبر
معبر "نصيـب" الحـدودي ،كما كانت
مركـز عبـور للمـواد الغذائيـة ،والطبيـة
والطحين مـن األردن إىل مدينـة درعـا.

ّ
فوضى إعالنات تشوه الشوارع
وتعتدي على الممتلكات في إدلب
عنب بلدي -إدلب
تشـكل إعالنـات الطرقـات يف محافظـة
إدلب مصـدر قلق وإزعـاج ألهـايل املدينة،
وتسـيطر عىل املشـهد البصري فيهـا ،إذ
صـارت خلال السـنوات القليلة جـز ًءا من
هويتهـا التي ال تفـارق جدرانها وأرصفتها.
معتصـم ( 42عا ًمـا) يسـتيقظ كل صبـاح
ليجد إعالنًا جديدًا لسـيارة أجـرة ،أو معلم،
أو روضـة أطفـال ،على جـدران منزله يف
مدينـة إدلب ،بحسـب ما قاله لعنـب بلدي،
مضيفًـا أن فوىض اإلعالنـات يف الطرقات
أصبحـت “مصدر إزعاج” ،وصـارت تخ ّرب
املمتلـكات الخاصة من قبـل املعلنني.
وعـن محـاوالت معتصـم للبحـث عـن
وسـيلة ملنـع املعلنين مـن الكتابـة على
جـدران منزله ،قـال إن املعلنين ال يأخذون
بعني االعتبـار الناحيـة الجامليـة للواجهة
الخارجيـة للمنـازل ،كما أن إهمال
اإلعالنـات ،وعـدم العناية بسلامة اإلعالن
ونظافـة مكانـه ،أدى إىل تشـ ّوه املعنـى،
ويف بعـض األحيـان إىل مفعـول عكسي
تجـاه املعلِـن الـذي صار يف نظـر البعض
“مخربًـا للممتلـكات".
وطالـب مواطنـون ،قابلتهـم عنـب بلدي،
بإنشـاء لوحـات مخصصـة لإلعالنات يف
املحافظـة ،ملنـع املعلنين مـن اسـتعامل
جـدران املنـازل والشـوارع كلوحـات
لإلعالنـات يف املحافظـة.
وبحسـب مـا قالـه املتخصـص يف مجال
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اإلعالنـات والتسـويق حسـام السـحني،
خلال حديـث إىل عنـب بلـدي ،فـإن
اإلعالنات املنتشرة يف الطرقات تعمل عىل
لفت نظـر الفئة املسـتهدفة ،بينما صارت
اليـوم يف إدلب تجرب الجمهـور عىل النظر
إليهـا بعد أن اتجه املعلنـون إىل اإلعالن يف
جميـع املراكـز وأماكـن وجـود الناس.
وأضـاف أن كثرة اإلعالنـات يف الطرقـات
أدت إىل سـيطرة إعالنـات الطرقـات على
املشـهد البرصي للمـدن ،فال يتوقـف األمر
عنـد اللوحـات اإلعالنيـة يف الطرقـات ،بل
يتعداه إىل وسـائل النقل ،وجـدران املنازل،
وأسـوار الحدائـق ،وأماكـن العبادة.
قـال محمـد الزيـر ،وهو أحـد أبنـاء مدينة
إدلب لعنـب بلدي ،إن “فـوىض اإلعالنات”
يف الشـوارع صارت اليوم “مصدر إزعاج”
لسـكان املدينـة ،وصـار يُنظـر إليهـا عىل
أنهـا تتطفـل على املناظـر الجميلـة يف
املدينـة ،وتشـ ّوه املعـامل املميـزة لها.
“لجنة وزارية” للحد من فوضى
اإلعالنات
اتخـذت حكومـة “اإلنقاذ” صاحبـة النفوذ
يف إدلـب خطـوات جديـدة للحـد مـن
فـوىض اإلعالنـات يف الطرقـات ،كانـت
أوالها تشـكيل “لجنـة وزاريـة” تابعة لها،
للحـد من فـوىض اإلعالنـات يف الطرقات.
وقـال رئيـس “اللجنـة الوزاريـة” لتنظيم
اإلعالنـات ،أحمد العبـد الله ،خلال حديث
إىل عنـب بلـدي ،إن وزارة اإلدارة املحليـة

والخدمـات يف حكومـة “اإلنقاذ” أعطت
الرتخيـص اللازم لرشكـة “كرييتـف
إنسيبشـن” ،وتـم التعاقـد معهـا للعمل
على إصلاح وتجديد اللوحـات اإلعالنية
الطرقيـة وفق الشروط الفنيـة الخاصة.
وأضـاف العبـد اللـه أن أي تعديـل يف
هـذا السـياق سـيجري وفـق املواصفات
العامليـة ،إذ اعتمـدت “اإلنقـاذ” معايير

لألحجـام واملواصفـات وأماكـن
متوضعهـا ،حسـب الطريـق وارتفـاع
لوحـة اإلعالنـات ومـكان متوضعهـا يف
حـال كانـت داخـل أم خـارج املدينـة.
وتضـم “اللجنـة” ممثلني عـن املديريات
الفرعيـة للخدمـات يف املناطق واملجالس
املحليـة كل يف نطـاق عملـه ،ملتابعـة
أعمال الرشكـة بتنظيم اإلعالنـات ،إذ بدأ

العمـل مـن مدينـة إدلـب وأوتوستراد
إدلـب -بـاب الهـوى ،بحسـب رئيـس
“اللجنـة الوزاريـة”.
واعتبر أن العمـل داخـل املـدن وخاصة
مدينـة إدلـب ،سـينطلق بـد ًءا مـن
املنصفـات الطرقيـة والشـوارع يف
املرحلـة األوىل ،ثـم واجهـات األبنيـة
واملحـال التجاريـة.
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االحتياجات الشتوية العامة
في سوريا
4.5

ماليين

95%

فرد بحاجة إلى المساعدة
الشتوية غير الغذائية
من العائالت أبلغت عن ضعف الوصول
إلى الموارد األساسية مثل التدفئة

المواد األساسية للشتاء:

وقود للتدفئة

مدافئ

سخانات المياه

أواني الطهي

المالءات البالستيكية

المالبس الشتوية

المصابيح الشمسية

أسباب زيادة نسبة االحتياجات الشتوية:
انتشار فيروس "كوفيد"19 -
تكرار النزوح من مناطق أقل كثافة سكانية إلى مناطق أكثر كثافة
تقلب العملة السورية وتدني قيمتها
فرص العمل المحدودة
المصدر -"UNHCR" :كانون األول 2021

08

رأي وتحليل
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البرد والجوع والطائرات

إبراهيم العلوش
ال تحتاج روسيا اليوم إىل قصف
مخيامت الشامل السوري ،فاألحوال
الجوية تقوم بذلك ،وتعيد تهجري
السوريني من مخيامتهم ،والعاصفة
الجوية أخلت مئات الخيام ،ويف ليلة
واحدة فقط ،قضت  70عائلة الليل يف
العراء وسط الهطول املطري والربد
القارس.
األخبار التي تتداولها وكاالت األنباء
عن أوضاع السوريني يف املخيامت
تعج باملآيس ،وتعرض وكاالت األنباء
صور الواقفني وسط الربد مع
عائالتهم ،وصور املتطوعني الذين
يحاولون إخراج املياه من الخيام
وتنشيف أرضياتها ،وبحريات الوحل
التي يخوض فيها الصغار بني الخيام،
وهذه كارثة إنسانية تتعامى الجهات

السياسية واإلغاثية عنها بشكل يثري
األمل.
البازارات السياسية عىل السوريني
متتد بني الروس واألمريكيني بربود
أعصاب وبغري اكرتاث مبا يحدث
للسوريني ،ويقول جيمس جيفري
يف مقابلة مع صحيفة "الرشق
األوسط" ،لقد نجحنا يف إغراق
الروس باملستنقع السوري .وهو ال
يعطي أي أهمية إلغراق السوريني يف
املستنقع طوال السنوات املاضية ،وال
يزال يل ّمح إىل أن البازارات مع الروس
جارية ،وآخر أهم بازار كان يف العام
 ،2019عندما رافق جيمس جيفري
وزير الخارجية األمرييك بومبيو ،يف
زيارته إىل الرئيس الرويس ،فالدميري
بوتني ،الذي رفض الصفقة ،ويبدو
رص عىل متابعة عروض املآيس
أنه م ّ
بتشف وإرصار حتى يخضع
السورية
ٍّ
السوريون جمي ًعا لسلطة بشار األسد
وملخابراته الوحشية.
وإيران بدورها تضع سوريا ومآيس
شعبها عىل طاولة املفاوضات يف
فيينا املنعقدة حال ًيا مع الواليات
املتحدة واالتحاد األورويب والصني
وروسيا ،وتنتظر تنازالت من أجل
حامية نظامها قبل أي تنازل من
ِقبلها يف امللف السوري الذي فاقمت
مصائبه منذ تدخلها عام  2011مع
النظام ،هي و"حزب الله" ضد إرادة
السوريني وضد حلمهم بالكرامة.
األتراك أيضً ا يطالبون األمريكيني

والروس بالدخول يف بازارات قبل
إجراءات الحل السوري ،ويقدمون
أمنهم عىل أمن غريهم ،يف الوقت
الذي يتدفق إىل حدودهم املزيد
من ضحايا القصف الرويس
ومن التهجري اإليراين ،وقد نقلت
صحيفة "الرشق األوسط" إعالنًا
إيران ًيا للسوريني يف محيط دير
الزور والبوكامل" :إما الخضوع
للميليشيات اإليرانية أو الرحيل"!
تقول امرأة يف املخيم" :فوق ما تركنا
جرنا ،نعيش بهالعذاب"!
بيوتنا وته ّ
ويطالب رجل أربعيني بالخيام
وباألغطية ،ويقول إن ثياب األطفال
امتألت باملاء بسبب املطر والفيضان!
ويركض عدة أطفال يف الربد ،ويظهر
شاب وهو يفتح قناة مائية إلخراج
املاء من الخيمة إىل الطريق!
ويف ترصيح لقناة "الحرة"
األمريكية ،يقول محمد حالج،
مدير فريق "منسقو االستجابة
يف الشامل السوري" ،إن أعداد
املخيامت املترضرة نتيجة الهطوالت
املطرية ارتفعت منذ مساء األحد (19
من كانون األول الحايل) إىل 104
مخيامت ،بينام انقطعت العديد من
الطرقات املؤدية إليها ،وترضرت أكرث
من  1800خيمة بشكل كبري جدً ا،
وأربعة آالف خيمة ترضرت بشكل
بالغ ،ويُقدّ ر عدد قاطني املخيامت
بني مليون ومئتي ألف ومليون
ونصف ،حسب مصادر متعددة يف

الشامل السوري.
وكانت روسيا استعملت مجلس
األمن ملنع اإلمدادات عن املخيامت
خالل السنتني املاضيتني ،وأغلقت
ثالثة منافذ للدعم اإلنساين عرب
استعامل "الفيتو" ضد متديد وصول
املساعدات عرب الحدود ،باإلضافة
إىل جهودها الدامئة يف القصف
والرتحيل الذي صار مشهو ًرا يف
سجل الروس الذين مل يوفروا
املستشفيات وال املدارس ،باإلضافة
إىل األسواق واملخيامت التي تعترب
ً
سهل لطياري سالح الجو
صيدً ا
والفضاء الرويس ،كام يسمى رسم ًيا
كلام أبلغوا عن قصف جديد ضد
املدنيني السوريني.
ال يزال الشتاء يف أوله ،واملآيس
املقبلة ستكون أكرث قسوة عىل
سوريّي املخيامت ،ومل تقم حتى
اآلن أي جهة سورية معارضة من
أجل تشكيل حملة لدعم سوريّي
املخيامت وتجنيبهم املآيس املقبلة،
وكذلك املنظامت الدولية حافظت عىل
صمتها ومل تد ُع إىل حملة عاملية،
وال إىل جلسة ملجلس األمن من أجل
فتح املزيد من املعابر ملساعدة سكان
املخيامت يف الشامل السوري.
الفوىض ال تزال مشتعلة يف مختلف
مناطق الشامل السوري ،وال أحد يأبه
بسكان املخيامت وال باستغاللهم
من قبل تجار األرايض الذين يقيمون
مخيامت يف املناطق املنخفضة

ويفربكون الصفقات ملصلحتهم يف
الصيف ،إذ يقومون بغنب سكان
املخيامت التي تستأجر األرايض
عن طريقهم ،وهم عارفون بأنها
ستفيض عليهم يف الشتاء ،وقد
تناولت الكاتبة ابتسام شاكوش هذا
األمر بشكل متكرر يف صفحتها
عىل "فيسبوك" ،وهي كانت سابقًا
من سكان املخيامت خالل سنوات
متعددة ،وقد نددت بجشع التجار
والوسطاء العقاريني الذين يرمون
بسكان املخيامت إىل املزيد من
املعاناة والعذاب ،وال أحد يحاسبهم
عىل أفعالهم.
يف الشامل يرزح السوريون يف
املخيامت تحت الربد ،ويف الداخل
السوري يعاين من ظل يف بيته أو
لجأ إىل مناطق النظام من الجوع
واالنقطاع الدائم للكهرباء والحرمان
من الوقود ،وال أحد يأبه مبأساتهم،
ال الطائرات الروسية وال امليليشيات
اإليرانية وال الجيوش املتعددة التي
متأل األنحاء األخرى يف الشامل
والجنوب ،واملزدحمة بالطائرات بال
طيار أو بأرساب الطائرات التي توزع
القذائف والصواريخ والنيات الكاذبة
يف البحث عن حل.
وحده نظام األسد يستثمر وجوده
بني هذه الجيوش ،ويوزع املزيد من
الصور امللونة لبشار األسد مع بوتني
أو القادة اإليرانيني ،ويردد مقوالت
النرص عىل املؤامرة املريخية!

سيف سبيعي الحالم بالكهرباء

نبيل محمد
"إن ما أحلم به اليوم هو أكرب قدْ ر من
النقود التي متكّنني من قضاء مرحلة
التقاعد يف بلد فيه كهرباء" .جملة
من الطبيعي جدً ا أن تأيت عىل لسان
أي مواطن سوري يقايس ما صار
معروفًا لدى الجميع اليوم ،من سوء
األوضاع املعيشية ،وندرة الخدمات
يف البالد التي ما زال يحكمها من
د ّمرها .لكن هذه الجملة ستكون جز ًءا
من التناقض الذي يعتمل يف نفس
صاحبها ،إذا رافقها لوم وتقريع ملن
رفض النظام ،وقرر أال يقف يف صفّه
منذ البداية ،أو عىل األقل قرر أن يغادر
البالد ،ألن هذا الشخص ببساطة ،قد
يكون أول طموحاته أال يعيش يف
بالد لن يكون فيها كهرباء ،هذا عدا
عن األحالم األخرى التي يحق ألي
سوري أن يطمح إليها ،ويغادر بالده
لتحقيقها.
هذا الحلم جاء عىل لسان املخرج
واملمثل السوري سيف سبيعي ،خالل
حديث أجرته معه اإلعالمية اللبنانية
رابعة الزيات يف برنامجها "شو
القصة؟" ،ولسبيعي بالتأكيد حرية
الحلم ،والحق أن يعيش يف بالد فيها
كهرباء ،ليس كبالده التي يعاين
سكانها من أزمات بعضها أكرب من
مشكلة الكهرباء .لكن أن يستمر
يف لوم أخيه الراحل عامر سبيعي،
يف أنه ترك البالد ،ونادى بالحرية

من خارجها ،فهو جزء من تناقض
ال يكاد ينجو منه أي فنان سوري
يعيش يف سوريا اليوم ،ويخرج يف
قنواتها اإلعالمية الرسمية وأشباهها،
فيلعن الظروف الحالية من جهة،
ومن أخرى يلوم من مت ّرد عىل النظام
(قاطع الكهرباء) الذي يدير دفة الفقر
ويبش مبزيد من التقشف
ّ
واملعاناة،
يف األيام املقبلة.
تحدّ ث سبيعي عن االنقسام السوري
الهائل ،والهوة التي دخلت جسد
العائلة الواحدة ،مستشهدً ا بعائلته،
إذ كان فيها املؤيد واملعارض ،قاصدً ا
نفسه كمؤيد ،وأخاه الراحل عامر
كمعارض ،ساخ ًرا بالقول" ،هم
أصبحوا أحرا ًرا ،ونحن عبيد النظام"،
ومعات ًبا األخ الذي تويف قبل وفاة

والده بعام ونصف ،أنه ترك والده
متسك
وغادر البالد ،بينام هو (سيف)
ّ
بالوالد وبالبالد ومل يرتكها ،وكأن خيار
تركها برفقة والده ً
مثل ،أو التوصل
إىل صيغة يتم فيها االعتناء بالوالد
ً
مستحيل!
رغم غياب ابنه ،كان أم ًرا
يف املقلب اآلخر ،ترك لنفسه حرية
الحلم ببالد تنعم بالكهرباء ،مبعنى
أن ال مشكلة لديه باملغادرة إىل تلك
البالد اليوم .حس ًنا إذن ،ما الخطأ الذي
ارتكبه األخ يف أنه عاش خارج سوريا
املظلمة تلك؟ سوريا التي كاد سيف
يلعنها ويلعن املنطقة وشعوبها لشدة
يأسه مام يراه ويعيشه ،وإلميانه بأن
ال مستقبل مزه ًرا سيأيت ،بل وسخر
ً
قائل كيف ميكننا
حتى من املقاومة،
ً
أصل إذا كانت أساسيات
أن نقاوم

الحياة من كهرباء وغريها غري
متوفرة.
يف الحديـث عن الفن ،كغريه من
أبنـاء الفنانني ،مل يكن الفضل يف
أن يصبـح فنانًا لوالده الفنان الراحل
رفيق سـبيعي ،بل إنه رفض الحياة
يف جلبابـه ،واعتمد عىل موهبته
واستطاع الوصول إىل ما يريد
م َّتب ًعـا مبدأ "النجاح يف مهنة الفن
ال يحتاج إىل دعم" ،مبعنى أن سـيف
وعشرات الفنانني اليوم إن مل يكن
مئات ،مل يكن سـبب حضورهم أمام
الكامريا كـون أهليهم من ممتهني
هذه املهنة.
وفق منطق الفنان االبن ،إن مل
يكن هناك رفيق سـبيعي ،فسيكون
هناك سـيف سبيعي ،وإن مل يكن

أمين زيدان ،فسيكون هناك حازم
زيـدان ً
التنصل من كون
مثل .هذا
ّ
األب سـب ًبا يف امتهان ابنه هذه
تنصل عام ،حتى إنك
املهنـة ،هو ّ
كمتابع لسير الفنانني السوريني،
تجد نفسـك يف حالة انتظار دائم
لذلك املمثل السوري الخارق ،الذي
سـيخرج يو ًما ما ويقول" ،لقد دخلت
هذه املهنة بسبب أيب ،ولواله رمبا
كنت سأعمل سائق تاكيس أو مد ّرس
رياضة أو أي مهنة أخرى" ،ما املشكلة
يف قول ذلك ،إن أغلبية ممتهني
الحرف الصناعية والتجارية ال مشكلة
لديهم يف هذا االعرتاف ،فلتكن املهن
اإلبداعية جز ًءا من هذه املعادلة ،وكفى
حا باملواهب اإلعجازية التي ال
تنط ً
تحتاج إىل الدعم مطلقًا.

الممثل والمخرج السوري سيف سبيعي مع اإلعالمية رابعة الزيات في برنامج "شو القصة"  11كانون األول 2021

تعويضات ضحايا سوريين
في دروج أمريكية مغلقة

إعداد:

زينب مصري
صالح ملص
ديانا رحيمة
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آالم

مقاتلون من "قوات سوريا الديمقراطية" خالل معارك ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" في بلدة الباغوز جنوبي محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا 12 -من آذار )AFP( 2019

على هامش المعارك
مل تكـن خولـة ( 45عا ًمـا) تتوقـع حرمـان ابنهـا
حسين ،البالـغ مـن العمـر  24عا ًمـا ،مـن قدرتـه
الطبيعيـة عىل مامرسـة حقه يف الحيـاة إىل األبد ،إال
أن مـا حـدث يف آب مـن عـام  ،2017جعلهـا تعيش
مأسـاة معنويـة مل تخـرج منهـا حتـى اآلن.
يف آب  ،2017أُصيـب حسين بشـظية نتيجة غارات
جويـة لقـوات "التحالف الـدويل" يف أثنـاء قصف
مدينـة الرقـة بشمال رشقي سـوريا ،خلال املعارك
ضد تنظيـم "الدولة اإلسلامية".
اسـتقرت الشـظية يف رأس الشـاب البالـغ من العمر
حينهـا  20عا ًمـا ،واخرتقت أنسـجة الدمـاغ ،أفضت
هـذه اإلصابة إىل حـدوث مضاعفات مزمنـة ،وفق ما
قالتـه خولة لعنـب بلدي.
يف  ،2014تدفقـت الرايـات السـود لتنظيـم "الدولة
اإلسلامية" عىل العراق وسـوريا ،واتسـعت مساحة
يلـق سـوى
سـيطرته شمال رشقـي سـوريا ،ومل َ
مقاومـة محـدودة يف طريقه للسـيطرة على مدينة
الرقـة ،إال أن الغـارات الجويـة املكثفة مـن قبل قوات
"التحالـف الـدويل" ،بقيادة أمريـكا ،ض ّيقت الخناق
على التنظيـم خلال معـارك عسـكرية داخـل مدن
مكتظـة بالسـكان املدنيني.
حني تع ّرض حسين لتلـك اإلصابة ،أسـعفت العائلة
ابنهـا إىل مستشـفى "الرقـة الوطنـي" ،الـذي كان
وقتهـا ال يـزال يعمـل بإمكانيـات بسـيطة بسـبب
الحصـار املفـروض على املدينـة مـن قبـل "قوات
سـوريا الدميقراطية" (قسـد).
وأدى التدخـل الجراحـي الذي نُفّذ داخل املستشـفى
بكـوادر متواضعـة إىل اسـتئصال الشـظية مـن
دمـاغ الشـاب ،إال أن تلـك الجهـود أدت إىل تضاعف
تأثيرات الحادثـة ،ل ُيصاب حسين بضمـور دماغي
شـديد أقعـده إىل األبد.
"لـو كان ميتًـا لـكان أرحـم لـه مـن هـذا العـذاب
الدائـم" ،ال تخـاف خولـة ،التي تحفظـت عنب بلدي
على ذكر اسـمها الكامـل ألسـباب أمنية ،مـن موت
ابنهـا حسين اآلن ،ألن "املـوت حـق أوجبـه اللـه
علينـا لننهـي حياتنـا ،لكـن املـرض يـذل اإلنسـان
( )...مشـاهديت كل يـوم لحـال ابنـي تعذبنـي من
الداخل".
مل ترغـب عائلـة حسين يف مغـادرة مدينـة الرقـة
خالل املعارك العسـكرية ضـد تنظيـم "الدولة" ،بل
قـررت البقـاء يف منزلهـا بحـي رميلة بريـف الرقة
الشمايل الرشقي.
ال يقـوى حسين اآلن على تحريـك قدميه ،بسـبب
ريا مـن إدراكـه العصبـي ،باإلضافة
فقـده جـز ًءا كب ً
إىل اضطرابـات يف وعيـه وتشـنجات شـديدة يف
أوتـار قدميه.
ومل تحصـل خولـة على أي تعويضات مـن أي جهة
فاعلـة يف شمال رشقـي سـوريا ،على الرغـم من
تقدميهـا عدة شـكاوى وطلبـات للمنظمات املدنية
العاملـة يف املدينة.
وتضطـر خولـة يف هـذه الفترة إىل العمـل مـع
اثنتين مـن بناتهـا يف تطريـز املالبـس مـن أجـل
تأمين املسـتلزمات الطبيـة الخاصـة بابنهـا مـن
أدويـة ،ومقويـات ،ومهدئـات ملنـع التشـنجات أو
النوبـات التـي قـد تصيبـه أحيانًـا ،باإلضافـة إىل
مسـتلزمات النظافـة الشـخصية الرضوريـة يوم ًيا،
وأهمهـا الحفاضـات ،وسـط ارتفـاع أسـعار جميع
تلـك املسـتلزمات ضمـن واقـع معيشي متردٍّ.
ويف الفترة التـي أُصيب بها حسين بالشـظية ،أكد
املتحـدث باسـم "التحالـف الـدويل" حينهـا ،راين
ديلـون ،تكثيـف "التحالـف" قصفه ملدينـة الرقة ،إذ
نفّـذ أكرث مـن  250غـارة جوية خلال آب .2018
وتركـزت املعـارك يف ذلـك الوقـت ،وفق مـا نرشته
فضلا
ً
"فرانـس  ،"24يف املدينـة القدميـة للرقـة،
عـن حيي الدرعيـة والربيد غـريب املدينـة ،وأطراف
وسـط املدينـة مـن الجهـة الجنوبية.
يف عـام  ،2018قالـت منظمـة العفـو الدوليـة ،إن
عـدم اعتراف "التحالـف" مبـدى هـول الصدمـة
التـي ألحقهـا بالضحايا مـن املدنيين ،والدمار الذي
تسـبب بـه ملدينة الرقـة ،باإلضافـة إىل التقاعس عن
إجـراء أي تحقيـق فيما حـدث ،يشـكّل "صفعة يف
وجـه الناجين الذيـن يحاولون إعـادة بنـاء حياتهم
ومدينتهم".
وبحسـب تقريـر املنظمة ،فـإن انتصـار "التحالف"
مـع رشكائـه على األرض يف القضـاء على تنظيم
"الدولـة" جـاء مبقابـل مثـن باهـظ ،وهـو تدمير
حـوايل  80%مـن املدينـة ،ومقتـل مئـات مـن
املدنيين ،جلّهـم نتيجـة القصـف الـذي تعرضـت
لـه املدينـة على يـد قـوات "التحالف" ،كما ذكرت

وجـود كثافـة سـكانية داخـل مدينـة الرقـة خلال
عامل أساسـ ًيا يف تعقيد
املعـارك ضـد التنظيـم كان ً
العمليات العسـكرية ،مـا يعني جهـودًا أكرب للحفاظ
على حيـاة املدنيين وتجنـب وقـوع خسـائر يف
صفو فهم .
إال أن ذلـك مل يحـدث باملسـتوى املطلـوب ،ونتج عن
الرضبـات التي نفذتهـا قـوات "التحالف الـدويل"،
مقتـل مئـات مـن املدنيين يف سـوريا ،وبقيـت
املجتمعـات املحليـة التـي تضررت جـراء قصـف
"التحالـف" دون تعويضـات عادلـة.
يف هـذا التحقيـق ،تناقش عنـب بلدي أسـباب ته ّرب
الواليـات املتحدة األمريكيـة من االعتراف بالضحايا
املدنيين جـراء غاراتها يف سـوريا منذ بـدء حملتها
ضـد تنظيـم "الدولة" حتـى اآلن.
وتسـلّط الضـوء على رضورة الرتكيـز على إنشـاء
برامـج قانونيـة لتعويـض أمريكي لضحايا قصف
"التحالف" يف سـوريا ،ضمن برامج واسـعة النطاق
إلصلاح البنيـة التحتيـة يف املنطقـة ،وآليـة تقديـم
هـذه التعويضـات ،وذلـك مـع مختصين حقوقيني
سوريني.

املنظمـة أنها اسـتطاعت التحقق مبارشة من أسماء
 641ضحيـة.
شـامل يف الهجامت
ً
ومل يُجـ ِر "التحالـف" تحقيقًـا
التـي أودت بحيـاة مدنيين ،ومل يُنشـئ برنام ًجـا
للتعويضـات ،أو أي مسـاعدة أخـرى للمدنيين
املترضريـن مـن عمليـات "التحالـف".
وت ُرجـع وزارة الدفـاع األمريكيـة غيـاب مثـل هـذه
املدفوعـات إىل "القيـود العمليـة" و"الوجـود
األمريكي املحـدود ،مـا يقلـل مـن الوعـي املطلوب
باألوضـاع لتوفير مدفوعـات على سـبيل الهبة"،
وفـق مـا قالتـه منظمـة "هيومـن رايتـش ووتش"
يف تحقيـق لهـا صـدر عـام .2019
وضمـن التحقيـق ،قالـت نائبـة مديرة قسـم الرشق
األوسـط يف املنظمـة ،ملـا فقيـه ،إنـه "رغـم انتهاء
القتـال الفعلي ضـد (داعـش) ،تسـتمر معانـاة
املدنيين املترضريـن مـن غـارات التحالـف .ينبغي
للتحالـف توسـيع نطـاق املدفوعـات التـي قدمهـا
يف كانـون الثـاين لتشـمل املدنيين املترضرين من
أفعالـه السـابقة يف سـوريا".
يف كانـون الثـاين  ،2019دفع "التحالـف" حوايل
 80ألـف دوالر لضحايـا هجـوم قُتل فيـه  11مدن ًيا،
بينهـم أربعـة أطفال مـن العائلة نفسـها .مـع ذلك،
مل تسـفر تحقيقـات "هيومـن رايتـس ووتش" يف
أربـع غـارات جويـة لـ"التحالف" غير قانونية يف
محافظة الحسـكة يف عامي  2017و ،2018وأودت
رضت باملمتلـكات ،عن
بحيـاة  63مدن ًيـا ودمـرت وأ ّ
أي تعويضـات أو مدفوعـات للضحايا.
قصـة معانـاة السـيدة خولـة مـع ابنهـا حسين مل
تكـن أكثر إيال ًما من فقـد ياسين ( 35عا ًمـا) أحد
إخوتـه يف منزلهـم بحـي الفـردوس وسـط مدينـة
الرقـة خلال غـارات "التحالـف" على املدينـة يف
أيلـول عـام .2017
"تـرك أخـي خلفـه ثالثـة أطفـال وزوجتـه ،أتكفّل
اآلن بتأمين مصاريفهـم املاديـة" ،وفـق مـا قالـه
ياسين لعنـب بلـدي.
إال أن للشـاب الثالثينـي الـذي يعمـل يف تجـارة
الخضراوات طاقـة محـدودة ،وال قـدرة لديـه عىل
تأمين كامـل مسـتلزمات األطفـال "الذيـن يكربون
وتكبر مسـؤوليتهم كل يـوم".
يتلـق ياسين ،الـذي تحفظـت عنـب بلـدي عىل
مل
َّ
ذكر اسـمه الكامـل ألسـباب أمنيـة ،أي تعويض عن
مقتـل أخيـه ،بينما يطالـب بضرورة إعـداد قامئة
بالذيـن تضرروا جـراء غـارات "التحالـف" على
مدينـة الرقـة خالل فترة سـيطرة تنظيـم "الدولة"
على املدينـة ،وتعويضهم مـن قبل نقـاط "التحالف
الـدويل" التـي توجـد إىل اآلن يف املنطقـة.
ال تقتصر تأثريات معـارك "التحالـف الدويل" ضد
تنظيـم "الدولـة" على مدينـة الرقـة ،فهنـاك مدن
أخـرى عاشـت نفـس املعانـاة ،مثـل مدينـة الطبقة
بريـف الرقـة الغـريب ،ومنبج بريف حلـب الرشقي،
وهجين وبلـدة الباغوز بريـف دير الـزور الرشقي.
ومـع غيـاب الجهـود املقنعـة مـن جانـب قـوات
"التحالـف" للتحقيق يف اآلثـار التـي خلّفتها حملة
الرقـة على املدنيين ،تواصـل منظمات حقوقيـة
سـورية ودوليـة جمـع املزيـد مـن األدلـة املتعلقـة
باألمنـاط األوسـع نطاقًا مـن اإلصابات يف أوسـاط
املدنيين مبدينـة الرقـة ،ومـدن أخـرى يف شمال
رشقـي سـوريا.

مفاتيح المحاسبة بيد المتضررين

القيادة األمريكية
تتهرب من مسؤوليتها أمام الضحايا
كثّفت وسـائل إعلام أمريكيـة تغطيتها حـول إخفاء
وزارة الدفـاع (البنتاغـون) معلومـات ووثائق تتعلق
بسـقوط ضحايـا مدنيني جـراء الرضبـات األمريكية
على مواقـع وأهـداف يف سـوريا ،وتحفّظهـا على
نشر أعدادهـم أو االعتراف بهـم ،منـذ نحـو سـبع
سـنوات حتـى اليوم.
هـذه التغطيـة اإلعالميـة وصلـت إىل رفـع دعـوى
قضائيـة ضـد "البنتاغـون" إلجبـاره على نشر
الوثائـق التـي تتعلـق بسـقوط ضحايـا مدنيني يف
إحـدى الغـارات األمريكيـة بالشمال السـوري عـام
.2019
يف آخـر غارة جويـة زُعم أنهـا اسـتهدفت قياديًا يف
تنظيـم "القاعـدة" بالقرب مـن مدينة إدلب شمايل
سـوريا يف  3مـن كانـون األول الحـايل ،أشـارت
القيـادة املركزيـة األمريكيـة إىل أن املعطيـات األولية
للغـارة تشير إىل احتامليـة إصابة ضحايـا مدنيني.
وقـال املتحدث الرسـمي باسـم القيـادة املركزية ،بيل
أوربـان ،يف بيـان لـه يف اليـوم الـذي تلا الغـارة،
إن القيـادة تتخـذ جميـع اإلجـراءات املمكنـة ملنـع
"الخسـائر يف أرواح األبريـاء".
لكـن القيـادة العسـكرية األمريكيـة تحفظـت على
نشر بيانات حـول أعـداد الضحايـا املدنيين نتيجة
غاراتهـا يف سـوريا والعـراق وأفغانسـتان خلال
السـنوات املاضية ،وفـق تقرير لصحيفـة "نيويورك
تاميـز" األمريكيـة يف  18مـن كانـون األول الحايل.
مل تنشر وزارة الدفاع األمريكية تقديراتها للخسـائر
املدنيـة املحتملـة إال يف عـدد قليـل من الحـاالت ،ومل
تنط ِو اإلجـراءات الداخلية عىل أي تغيريات اسـتعدادًا
لرضبـات مسـتقبلية إال يف وقائع نـادرة ،كام أنها مل
تـؤ ِّد مطلقًـا إىل إجـراءات تأديبية ضد العسـكريني،
وفـق ما قالـه معـدو التقرير.
أوصـت القيادة “بإجـراء تحقيقـات كاملة يف 12%
مـن الحـاالت فقـط مـن العـدد اإلجمايل للغـارات
الجويـة التـي قُتل فيهـا مدنيون ،واعتمـدت أدلة غري
كاملـة أو غير صحيحـة وتـم إيقافها”.
وأظهـر تحقيـق سـابق نرشتـه صحيفـة "نيويورك
تاميـز" ،يف  13مـن ترشيـن الثاين املـايض ،إخفاء
الواليات املتحـدة األمريكية لرضبة جوية يف سـوريا
عـام  ،2019أدت إىل مقتـل العشرات مـن املدنيني،
خلال حـرب “التحالـف الـدويل” ضـد تنظيـم
“الدولـة اإلسلامية” يف بلدة الباغوز رشقي سـوريا.
وأوضحـت الصحيفـة أن عـدد القتلى كان واض ًحـا
عىل الفور للمسـؤولني العسـكريني ،وفـق التفاصيل
التـي تـم اإلبلاغ عنهـا ألول مـرة ،ووصـف ضابط
قانـوين الغـارة بأنها جرميـة حرب محتملـة تتطلب
إجـراء تحقيق.

لكـن الجيـش أخفـى الرضبـة “الكارثيـة” ،وتـم
التقليـل مـن عـدد القتىل ،كما تـم تأخير التقارير
وتصنيفهـا ،وجرفـت قـوات “التحالـف” بقيـادة
الواليـات املتحـدة موقـع االنفجـار ،ومل يتـم إخطار
كبـار القـادة.
دعوى قضائية ضد "البنتاغون"
تواجـه وزارة الدفـاع األمريكيـة دعـوى قضائيـة
واتهامـات بإخفـاء معلومـات عـن قتـل مدنيني يف
سـوريا يف أثنـاء الغـارات األمريكيـة ضـد تنظيـم
“الدولـة اإلسلامية".
يف  8مـن كانـون األول الحـايل ،رفـع “الراديـو
الوطنـي العـام” األمريكي ( )NPRدعـوى قضائية
ضـد "البنتاغـون" يف املحكمـة الجزئيـة األمريكيـة
للمنطقـة الجنوبيـة لنيويـورك" ،لعـدم امتثالـه
اللتزامـه القانـوين بتقديم املسـتندات أو االسـتجابة
يف الوقـت املناسـب" لطلـب اإلذاعـة نشر الوثائـق
املتعلقـة بالغـارة العسـكرية التـي أسـفرت عـن
مقتـل زعيـم تنظيـم "الدولـة اإلسلامية"" ،أبـو
بكـر البغـدادي" ،يف ترشيـن األول  ،2019شمايل
سـوريا.
وقالـت الدعـوى القضائيـة ،إن “القيـادة املركزيـة
األمريكيـة لديهـا تاريـخ موثـق مـن التغـايض عن
القتلى والجرحـى من املدنيين حتى تعترض عليها
وسـائل اإلعلام" ،كما أن “السـجالت املطلوبـة يف
هـذا الطلب ،والتـي تتعلق برضبة جويـة أخرى رمبا
تكـون القيـادة املركزيـة األمريكية قد قلّلـت فيها من
عـدد القتلى املدنيين ،لها أهميـة عامـة حيوية".
وقد يسـلّط الكشـف عـن الوثائـق املتعلقـة بالرضبة
الضـوء على مالبسـات الهجـوم ،ومـا إذا كان
"البنتاغـون" قـد أخفى األدلـة عىل سـقوط ضحايا
مدنيني أو فشـل يف إجراء تحقيق شـامل يف املزاعم،
وفـق تقريـر لإلذاعـة األمريكية.

العدد  - 514األحد

عنب بلدي  -السنة العاشرة  -ملف خاص
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في سوريا ..حماية على الورق

مبادئ دولية تحمي المدنيين
في النزاعات المسلحة
يهدف القانون الدولي اإلنساني إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة ،ومن هم خارج المعارك في
أثناء هذه النزاعات ،كما ّ
يقيد حق أطراف النزاع في استخدام القوة العسكرية لحماية الممتلكات
المدنية ،التي ليس لها صلة مباشرة بالعمليات العسكرية.
كما يمنح القانون الدولي اإلنساني الحد األعلى من الحماية لألفراد في النزاعات المسلحة ،وتعد
ً
كثيرا من
قواعد هذا القانون ملزمة للدول وألفراد القوات المسلحة على حد سواء ،إال أن هناك
االنتهاكات بحق تلك القواعد ،بحجة "الضرورة العسكرية".
ومن المفترض أن تكون المبادئ التي تحدد قانونية الضربات العسكرية خالل النزاع المسلح من عدم
قانونيتها واضحة بالنسبة إلى أطراف النزاع في سوريا ،ومن أجل التعويض عن األضرار جراء ضربات
"التحالف الدولي" في شمال شرقي سوريا ،يجب تحديد كل ضربة عسكرية على حدة ،ودراستها
لمعرفة ما إذا كانت قانونية أم غير قانونية.

أربعة مبادئ

جمع األدلة
يحتاج إلى معلومات متقاطعة
تتحفـظ الواليات املتحـدة األمريكية عىل البيانـات والوثائق
املتعلقـة بالضحايـا املدنيين جـراء غاراتهـا العسـكرية
يف سـوريا ،ألنهـا ال تريـد القـول إنهـا قتلـت مدنيين،
و"البنتاغـون" ال ميتلـك جميـع املعلومـات عـن املدنيين
الذيـن قُتلـوا بالغـارات األمريكيـة ،إذ يتطلـب هـذا األمـر
تحقيقًـا ميدان ًيـا وجمـع معلومـات مـن منظمات محلية
ودوليـة ومقابلة شـهود ،بحسـب مدير منظمة “سـوريون
مـن أجـل الحقيقـة والعدالـة” ،بسـام األحمد.
وقـال األحمـد ،يف حديـث إىل عنـب بلـدي ،إن سـقوط
املدنيين يف الرضبات األمريكية يف سـوريا يحـدث أحيانًا
بسـبب أن املعلومات االستخباراتية حول األهداف العسكرية
تكـون غير دقيقة.
وتُ ـرر املعلومـات عىل أن الهدف عسـكري ،ليتبين الحقًا
أنه مـدين ،أو تكون الرضبة موجهة لهدف عسـكري يوجد
بجانبـه بناء أو منـزل أو موقع يضم مدنيني ،مـا يؤدي إىل
سقوط "خسـائر عارضة" (.)Collateral Damage
وأضـاف األحمـد أن القوانين الدوليـة تقيض عنـد توجيه
الرضبـات يف النزاعـات املسـلحة عىل األهداف العسـكرية
املرشوعـة بتحقيـق ميزة عسـكرية أكيـدة تكـون أكرب من
الخسـائر العارضة.
كما وضع القانـون الدويل مبـادئ قانونية متنـع التامدي
يف رضب األهـداف دون متييـز حتـى ال تلحـق الرضبـات
أرضا ًرا باملدنيين ،أبرزهـا مبـدأ التناسـب بني امليـزة املراد
تحقيقهـا مـن الهجـوم واألرضار املتوقعـة وأثرهـا على
املدنيني.
هل المحاسبة ممكنة؟
يف  12مـن كانـون األول الحـايل ،كشـفت صحيفـة
"نيويـورك تاميـز" األمريكيـة يف تحقيـق لهـا عـن خلية
قتالـة أمريكيـة رسية للغايـة تحمل اسـم "تالـون أنفيل"
تتلـق أوامرها من
كانـت تعمـل بشـكل غير رسـمي ،ومل
َّ
القيـادة ،قاتلت تنظيـم "الدولة" يف سـوريا ،وقتلت العديد
مـن املدنيني.
ونقلـت الصحيفة عن أشـخاص عملـوا مع الخليـة قولهم،
إنها تحايلت على القواعد املفروضة لحاميـة غري املقاتلني،
وأزعجـت رشكاءها يف الجيـش ووكالة املخابـرات املركزية،
بقتـل األشـخاص الذيـن مل يكن لهـم دور يف النـزاع ،وهم
مزارعون يحاولـون جني املحاصيل ،وأطفال يف الشـوارع،
وعائلات تفر من القتـال ،وقرويون يحتمـون باملباين.
وحـول إمكانيـة محاسـبة أفـراد هـذه الخليـة على قتـل

برأيك

لماذا تتحفظ الواليات المتحدة
عن نشر بيانات حول أعداد الضحايا المدنيين
نتيجة غاراتها في سوريا

لعدم االعتراف بهم

51%

ً
تهربا من تعويض المتضررين 49%

مدنيني سـوريني ،قـال الحقوقي بسـام األحمـد ،إنه يجب
معرفـة مـا إذا كانـت هـذه الخليـة قـد خالفـت املبـادئ
القانونيـة الدوليـة يف النزاعـات املسـلحة ،كمبدأ التناسـب
وأخـذ االحتياطـات أو اإلهمال والتع ّمـد والتقصـد يف
اسـتهداف املدنيين.
واملسـؤولية يف هـذه الحالة تقع على الواليـات املتحدة ،إذ
تتلق هذه الخليـة أوامرها من القيـادة املركزية،
حتـى لـو مل َّ
مـا دامت أمريكية فهي ُمرسـلة مـن قبل الواليـات املتحدة،
رسـلة مـن قبـل "البنتاغـون" ،قـد تكـون
وإذا مل ت ُكـن ُم َ
رسـلة من قبل وكالـة املخابرات املركزيـة ( ،)CIAوالوكالة
ُم َ
جهـاز تابع للحكومـة األمريكية ،أي أن املسـؤولية أمريكية.
وتحـدث األحمد عن رضورة اإلشـارة إىل أن تنظيم "الدولة"
اسـتخدم املدنيين يف الرقـة كـدروع برشيـة ،وتحصـن
عنـارصه يف أماكـن مدنية ،وكام تقع على القوات املهاجمة
مسـؤولية يف سـقوط ضحايا مدنيني ،ال يجب عىل القوات
امل ُسـتهدَفة التحصن يف مواقـع تضم مدنيني.
ومـن املمكـن أن تكـون فـرق أخـرى فرنسـية أو بريطانية
مشـاركة يف الرضبـات ،ومسـؤولية الهجمات يف هـذه
الحالـة تكـون على "التحالـف الـدويل" وعلى الدولـة
املشـارِكة يف الهجمـة ،لذلـك يجـب تتبـع ومعرفـة الجهة
املسـؤولة عن الرضبـات ملقاضاتهـا عىل الخسـائر وطلب
التعويضـات منها.
ودعـا األحمـد العائالت املتضررة من الهجامت العسـكرية
األمريكيـة يف سـوريا إىل تنظيـم أنفسـهم والضغط عىل
الواليـات املتحدة إلنشـاء برنامـج للتعويضـات ،ليس فقط
عـن القتلى املدنيين وإمنـا عـن األرضار وتدمير املنـازل
واإلصابـات ،ومحاولـة توكيـل محامين يف أمريـكا أو
منظمات ورشكات هنـاك للمطالبـة بالتعويـض ،و"املركز
السـوري للعدالـة واملسـاءلة" (مقـره أمريـكا) ميكـن أن
يكـون إحـدى هـذه الجهات ،بحسـب مـا قاله.
وأوضح أن الضغط اإلعالمـي وتحركات املنظامت الحقوقية
ميكـن أن تلعب دو ًرا يف طلب املحاسـبة والتعويضات ،لكن
األهـم هو ضغـط العائالت املتضررة الذي ميكـن أن يُجرب
على فتح تحقيقات ودفـع تعويضات.
وقـد يرى كثيرون أن "التحالف الدويل" قـد حارب تنظيم
"الدولـة" يف سـوريا ،لكنـه ارتكـب أخطـاء وانتهـاكات
وتجـاوزات ،وخلّـف قتلى مدنيين وإصابـات وأرضا ًرا
يرا للبنى التحتية ،ال ميكن ألمريـكا وللمجتمع الدويل
وتدم ً
أن يديـر ظهـره لهـا ومينـع املنظمات مـن العمـل على
التحقيـق فيها.
يف اسـتطالع للـرأي أجرتـه عنـب بلـدي على
موقعهـا الرسـمي ،يـرى  51%مـن املشـاركني
شـخصا ،أن
يف االسـتطالع البالـغ عددهم 212
ً
الواليـات املتحـدة األمريكيـة تتحفـظ عـن نرش
بيانـات حـول أعـداد الضحايـا املدنيين نتيجـة
غاراتهـا يف سـوريا لعـدم االعرتاف بهـم ،بينام
يـرى  49%مـن املشـاركني أن أمريـكا تفعل ذلك
تهربًـا مـن تعويـض املترضرين.

بحسب قواعد القانون الدولي اإلنساني
فإن هناك أربعة مبادئ لتحديد قانونية الضربة العسكرية
 - 1مبدأ "الضرورة العسكرية":
أي الحالـة التـي تكـون ُمل ّحـة لدرجة أنهـا ال تترك وقتًا كاف ًيـا لألطـراف املتنازعة الختيار الوسـائل
فتتكـب أفعـال حربيـة مع ّينة على وجه الرسعة بسـبب موقـف أو ظروف
املسـتخدمة يف أعاملهـاُ ،
اسـتثنائية يف اللحظـة ذاتهـا .ويجب أن تتـم املوازنة بني الرضورة العسـكرية واملقتضيات اإلنسـانية
من قبـل أطـراف النزاع.
ويكمـن الهـدف مـن الرضورة العسـكرية بتحقيق مكاسـب عسـكرية مرشوعة ال ميكـن تحقيقها إال
بإجـراء عسـكري غري معتـاد ،إال أن أي رضر باملدنيني أو ممتلكاتهم خارج الرضورة العسـكرية ،يعترب
انتهاكًا بحقهم.
وحالـة الرضورة العسـكرية ليسـت سـب ًبا إلباحة الجرائم ضـد اإلنسـانية أو جرمية الحـرب أو اإلبادة
الجامعية.

 - 2مبدأ "التناسب":
يعنـي أن الخسـائر يف أرواح املدنيين واألرضار التـي تلحـق باملمتلـكات بشـكل عـريض (أي خارج
الهـدف العسـكري) ،ال يجـب أن تكـون مفرطـة فيام يتعلـق بالنتائج العسـكرية امللموسـة واملبارشة
املتوقع اكتسـابها.
وهـذا يعنـي أنـه عنـد التفكري يف هـدف عسـكري مـا ،ال ميكن أن يكـون الضرر الالحـق باملدنيني
املكتسـبة.
وممتلكاتهـم مفرطًـا مقارنة بالنتيجة العسـكرية
َ
وهنـا يترك القانـون الـدويل اإلنسـاين هامشً ـا لوجود قتلى مدنيين خلال العمليات العسـكرية،
إال أن األطـراف املتنازعـة يجـب عليهـا االلتزام بدراسـة جميـع الخيارات عنـد اتخاذ قرار االسـتهداف
العسـكري ،من خلال التحقق مـن مكان الهـدف وتوقيت تنفيذ االسـتهداف واألسـلحة املسـتخدمة،
والتحذيـرات وعمليات إجلاء السـكان املدنيني.
ويعتبر هذا املبدأ وسـيلة للحد مـن األرضار الناجمة عن العمليات العسـكرية ،وذلك من خالل أسـلحة
تتناسـب مع العملية العسكرية.

 - 3مبدأ "التمييز":
مـن أجل ضمان احرتام وحامية السـكان املدنيين واألعيان املدنية ،يجـب عىل أطراف النـزاع أن مت ّيز
يف جميـع األوقات بني السـكان املدنيني واملقاتلني ،وبين األعيان املدنية واألهداف العسـكرية ،وعليها
بالتايل توجيـه العمليات ضد األهداف العسـكرية فقط.

 - 4مبدأ "اآلالم غير المبررة":
يق ّيـد هـذا املبدأ حـق أطراف النزاع يف اختيار أسـاليب ووسـائل القتـال يف أثناء النزاع املسـلح ،وذلك
ملنـع امتـداد األرضار والدمار إىل خـارج األهداف العسـكرية ،وذلك لتخفيف آالم النـزاع عىل املدنيني.
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آليات مقترحة
كيف يمكن تعويض الضحايا؟
يف السـنوات األخيرة ،خفضـت الواليـات
املتحـدة وحلفاؤهـا األوروبيون عـدد القوات
الربيـة املنتشرة خـارج أراضيهـا خلال
بـدل
حروبهـا ضـد "اإلرهـاب" ،وتحولـوا ً
من ذلـك إىل الرضبـات الجويـة ،بينام ينفذ
رشكاؤهـم املحليـون عمليـات بريـة.
وجعـل االعتماد املتزايد عىل الحـرب الجوية
من هويـة املنفذ غري معروفـة تقري ًبا ،ويزيد
ذلـك مـن اسـتحالة حصـول املدنيين عىل
تعويضات عـن األرضار املدنية ،التي ال ميكن
أن تحل محـل الحياة إال أنهـا اعرتاف بوقوع
رضر وطريقـة ملسـاعدة أولئك الذيـن فقدوا
أحباءهم.
ويف عـام  ،2007دفعـت الواليـات املتحـدة
 32مليـون دوالر أمريكي على األقـل
كتعويضات للمدنيين املترضرين يف العراق
وأفغانسـتان ،بينما دفعـت اململكـة املتحدة
أكثر مـن  20مليـون جنيـه على سـبيل
التعويـض عـن االنتهـاكات التـي وقعت يف
أثنـاء الوجـود الربيطاين بني عامـي 2003
و 2009يف العـراق.
توقـف التدفـق املتواضـع ملدفوعـات
التعويضـات ،مـع انخفـاض عـدد القـوات
الربيـة يف مناطـق الحـرب.
وتركـز كال الربنامجين يف العـراق
وأفغانسـتان على تصنيـف الحـاالت التـي
سـقط فيها مدنيون بالخطأ ،وتقديم رسـالة
اعتـذار لذويهم إىل جانـب تعويضات مادية،
وهي رمزية ،بالنسـبة إىل املبالغ التي تطلبها
أمريـكا مقابـل مواطنيها حين يُقتلون عىل
يـد أطـراف أخـرى ،والهـدف األسـايس من
الربنامـج اإلقـرار بالخطأ واالعتراف بوجود
ضحايـا مدنيني.
كام يهـدف التعويض إىل مسـاعدة العائالت
عىل امليض قد ًما يف املسـتقبل ،وال سـيام إذا
معيلا ألرستـه ،ولديه
ً
كان الضحيـة مدن ًيـا
أطفال.
ورقة بحثية لتعويض المدنيين في سوريا
يف الوقـت الـذي تغيب فيه مطالـب الجهات

السياسـية والحقوقية السـورية بتعويضات
للمدنيين املترضريـن مـن الرضبـات
األمريكيـة يف سـوريا ،طالـب “املركـز
السـوري للعدالة واملساءلة” بإنشـاء برنامج
أمريكي ،لتعويـض أهـايل املدنيين الذيـن
تضرروا جراء الرضبات الجوية العسـكرية،
ضمـن برامج واسـعة النطاق إلصلاح البنية
التحتيـة يف املنطقـة ،وفق ما جـاء يف ورقة
بحثيـة صـادرة عـن املركز.
وتهـدف الورقـة إىل دعم جميـع املجتمعات
املحليـة التـي تضررت جـراء قصـف
“التحالف” ،وتضمن تقديـم الواليات املتحدة
تعويضـات محـددة كلما أمكن ،بحسـب ما
قالـه رئيـس املركـز ،محمـد العبـد الله.
كما سـيكون بإمـكان الضحايـا الذيـن ال
يحـق لهـم التقـدم بطلـب الحصـول على
تعويضـات ،بسـبب عـدم توفـر الوثائـق
الثبوتيـة املتعلقـة بتلـك الحوادث أو بسـبب
عدم الشـعور بالراحـة من الناحيـة املعنوية
عنـد تسـلّم مبلـغ بعـد وفاة أحـد األقـارب،
الحصـول على تعويضـات على املسـتوى
املحلي ،مبعنـى الحصـول على تعويضات
كونهـم من عاشـوا يف تلك املنطقـة يف أثناء
قصـف “التحالـف".
ويعتبر توصيف تلك املبالـغ املدفوعة ضمن
التعويضـات ،وفق الورقة البحثية املنشـورة،
على سـبيل الهبـة ،مبـا يف ذلـك التعويض
النقـدي واالعتذار الرسـمي عىل حد سـواء.
وتعتبر الورقـة البحثيـة أن برنامـج املبالغ
ٍ
“مجـد
املدفوعـة على سـبيل الهبـة أمـر
ومناسـب” ،بالنظر إىل التبعـات التي لحقت
بالضحايا املدنيين جراء األعامل العسـكرية
األمريكية.
ليس بالضرورة أن تكون "مبالغ نقدية"
وال يجـب أن تقتصر برامـج التعويضـات
على رسـالة االعتـذار واملبالـغ النقديـة،
لوجود حـاالت كإصابات أو عاهـات دامئة ال
ميكن معالجتهـا يف منطقة كشمال رشقي
سـوريا ،إذ ميكـن منـح املصابين تأشيرة

دخول إىل الواليـات املتحدة ومعالجتهم عىل
نفقـة الحكومة األمريكية ،بحسـب العبد لله.
كما ميكـن أن يكـون التعويـض جامع ًيـا،
فقصف مستشـفى األطفـال يف الرقـة ،الذي
تحـ ّول إىل ثكنـة عسـكرية للتنظيـم وقامت
أمريـكا بعدهـا بقصفـه ،ميكـن عىل سـبيل
التعويض إنشـاء مستشـفى متخصص يخدم
أهـايل املنطقـة مبعـدات وتقنيـات متقدمة.
وتسـاعد إعـادة إعمار الجسـور والطرقات
التـي دمرهـا “التحالـف” (ملنع نقـل معدات
وأسـلحة التنظيـم عربهـا) األهـايل أيضً ـا
الذيـن اشـتكوا مـن الطرقـات املدمـرة مـن
آثـار االنفجـارات ،والتـي تسـتغرق وقتًـا
أطـول للمـرور بها وهـي غري مؤهلـة للنقل
والعبـور.
ويلعـب نـزع األلغـام بتمويل أمريكي دو ًرا
مهما يف مسـاعدة أهـايل املنطقـة لتجاوز
ً
العديـد من املشـكالت التي خلّفهـا التنظيم.
فتح تحقيقات للعثور على ّ
مغيبي التنظيم
تعـ ّرض من تصدى للتنظيم بعـد دخوله إىل
شمال رشقـي سـوريا للخطـف واالختفاء،
وكانـت هنـاك آمـال بـأن تجـد العائلات
مفقوديهـا ومخطوفيهـا ،وأن تنكشـف
املعلومـات بشـأن أحبائهـم بعـد هزميـة
التنظيـم.
إال أن تلـك املعلومـات بقيـت صعبـة املنـال،
مبـا يف ذلـك للعائلات البالـغ عددهـا 12
ألفًا ،والتي أبلغت فريق “االسـتجابة األويل”
املحلي عـن أشـخاص مفقودين.
ويجـب على الواليـات املتحـدة ،بحسـب
الورقـة البحثيـة ،فتـح تحقيـق ومراجعـة
األدلـة على الجرائـم التـي ارتكبهـا تنظيم
جمعـت مـن قبـل أمريكا
“الدولـة” ،والتـي ُ
والقوات املسـيطرة حال ًيا عىل شمال رشقي
سـوريا ،متمثلة بـ”قسـد".
كام يجب تيسير اسـتجواب مقاتلي تنظيم
“الدولـة” املحتجزيـن يف شمال رشقـي
سـوريا ،والتحقيـق معهم بشـأن املفقودين
واملختطفين مـن قبـل التنظيم.

“البنتاغون”يمانع
تضمـن األمـوال املخصصة للعراق وسـوريا
يف برنامـج مرتبـط بالعمليـات الحاليـة
يف أفغانسـتان يسـمى برنامـج االسـتجابة
للطـوارئ للقـادة ،أو" "CERPيف الجيـش
يُشـار إليـه أيضً ا باسـم املال كنظام سلاح.
وأذن الكونجـرس األمريكي لـوزارة الدفـاع
يف قانـون تفويض الدفاع الوطني السـنوي
( )NDAAبتقديـم مدفوعات تعزية للمدنيني
يف سـوريا يف كانـون األول  ،2016ولكـن
وزارة الدفـاع نفسـها هي التـي مل تط ّبقها.
وعلّقـت الـوزارة ،بحسـب العبـد اللـه ،بـأن
انتشـار الجيـش األمريكي ليـس واسـع
النطـاق على األرض يف شمال رشقـي
سـوريا ،للتحقـق من هـذه الحاالت بشـكل
مبـارش ،كما كانـت الحـال يف العـراق
وأفغانسـتان ،حيـث كانـوا موجوديـن عىل
األرض وبين النـاس ،ومل يشـعروا بالحاجة
إىل مثـل هـذا الربنامج كالخـوف من حاالت
انتقاميـة مـن قبل األهـايل ،كام هـو الوضع
يف سـوريا وأفغانسـتان ،بينما يختلـف
الوضـع يف سـوريا يف ظـل عـزل القـوات
األمريكيـة عـن أهـايل املنطقـة.
وال تتـم هـذه الربامـج بعـد انتهـاء الحروب
عـادة ،بـل تتـم بشـكل مبـارش خلال
العمليات ،والهدف السـيايس أو االسرتاتيجي
منهـا هـو أال يتحـول أهـايل الضحايـا إىل
أعـداء ومقاتلين ضـد القـوات األمريكيـة.
دليلا لالعتـذار
ً
وطـ ّورت وزارة الدفـاع
والتعويـض يف العمليـات العسـكرية خارج
الواليات املتحدة ،ولكن النقطة األساسـية يف
الدليل هـي إعطاء مهلة  90يو ًمـا من الحدث
للتحقيـق والتعويـض ،ولذلـك اسـتُثنيت
سـوريا مـن ذلـك التعويـض تلقائ ًيـا مليض
أكثر من أربع سـنوات عىل بعـض الحاالت.
أين تقف المنظمات السورية من
المطالبات؟
بإمـكان املنظمات األمريكية أن تلعـب دو ًرا
أكبر ،بحسـب الناشـط السـيايس املقيـم

يف واشـنطن محمـد غانـم ،لكـن هـذا األمر
سـهل ألنـه يتعلـق بجهـود املنارصة
ً
ليـس
السياسـية ،ودفع العملية السياسـية املتعلقة
أموال
بسـوريا يف واشـنطن ،وهـذا يتطلـب ً
وجهـودًا كبرية.
صعوبـة تطبيـق الخطـوات عمل ًيـا ال تعفي
مؤسسـات املعارضة السياسـية التي "تدّعي
متثيـل الشـعب السـوري" مـن البـدء بهـا،
بحسـب غانـم ،فمنـذ بدايـة مقتـل مدنيني
على يـد قـوات "التحالـف" ،مل تقـدم هذه
املؤسسـات أي مطالـب للحكومـة األمريكية،
وحتـى يف اللقـاءات مـع املسـؤولني
األمريكيين ،ال تـد َرج هـذه املواضيـع على
ملفـات النقـاش ،وكأنهـا ال تحصـل.
وتنشر الصحافـة األمريكيـة هـذه القضايا
بينما ال تنبـس املعارضـة السـورية ببنـت
شـفة ،وهـو أمـر مخـ ٍز ومعيـب ،بحسـب
غانـم ،ألن من واجبها عندمـا تقع أي ضحية
سـورية أن ترفع املؤسسـة صوتها وتقول إن
هـذا ال يجـوز عىل األقـل ،سـواء باجتامعات
أو حتـى ببيانات.
بينام يـرى مديـر "املركز السـوري للعدالة
واملسـاءلة" ،محمد العبـد اللـه ،أن الجالية
السـورية يف واشـنطن ،حصرت دورهـا
بالعمـل عىل الجانب السـيايس وأنشـطتها
يف إطار "اللوبينغ" أو الضغط السـيايس.
وأضـاف أن "من املؤسـف أيضً ـا" أنها مل
تحـرز شـيئًا يُذكر حتـى يف ذلـك املجال،
مـع اسـتثناء قانـون "قيصر" الـذي هو
نتـاج الكونجـرس األمرييك يف األسـاس،
أمـا ملفـات حقـوق اإلنسـان فهي ليسـت
ذات أولويـة للجالية السـورية -األمريكية.
ويـأيت تركيـز "املركـز السـوري للعدالـة
واملسـاءلة" على قضيـة املطالبـة بحقوق
الضحايـا السـوريني مـن كونـه ملفًـا
حقوق ًيـا وقضيـة محقـة يف املطالبـة
بالتعويـض عـن الضرر الـذي ألحـق
بالضحايـا.

ضحايا "التحالف الدولي"
في سوريا من المدنيين
عدد ضربات "التحالف الدولي" بقيادة أمريكا:
 19.904ضربات عسكرية

مدة حملة "التحالف الدولي" العسكرية:
 7أعوام و 4أشهر وً 16
يوما
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تم حساب عدد الضحايا الموثق
ضمن بند "مقبول" و"مؤكد"
بموجب المنهجية ُ
المتبعة من
قبل منظمة "الحروب الجوية"
في توثيق عدد الضحايا المدنيين
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الدعم ليس الطريقة "األنجع"..

ّ
"السورية للتجارة" تخلق األزمات وتروج لحلها
صالة لـ "المؤسسة السورية للتجارة" في سوريا (سانا)

عنب بلدي -جنى العيسى
ر ّوجـت حكومـة النظـام السـوري لدور
"املؤسسـة السـورية للتجـارة" منـذ
تأسيسـها قبـل أربعة أعـوام ،يف "تأمني
املـواد التموينيـة" للمواطنين ،بأسـعار
"تنافـس" أسـعار األسـواق املحليـة.
وخالل العـام الحايل ،ارتبط ظهور اسـم
"املؤسسـة" بكرثة يف اإلعالم ،بشـكاوى
وانتقـادات الرتفـاع سـعر مـادة متوينية
مع ّينـة ،لتعلن "السـورية للتجـارة" بعد
أيـام قليلة أنهـا خ ّزنـت املـادة ذاتها قبل
أشـهر وسـتطرحها يف صاالتهـا "ليـوم
كهـذا" ،حيـث تكـون أسـعارها ارتفعـت
إىل مسـتويات غري مسـبوقة ،أو أن املادة
فُقـدت من السـوق.
وتُسـ ّمي حكومـة النظـام تدخّـل
"املؤسسـة" حينهـا بـ"التدخـل
اإليجـايب" ،معتربة أنها "حلّت مشـكالت
املواطنين مـع هـذه املـادة" ،متجاهلـة
فرضيـة أن تكـون "السـورية للتجـارة"
هـي السـبب يف غلاء املـادة ونفادهـا
أساسـا.
ً
أُ ّسسـت "املؤسسـة السـورية للتجـارة"
يف كانـون الثـاين  ،2017مبرسـوم
مـن رئيـس النظـام ،بشـار األسـد ،بعـد
دمـج "املؤسسـة العامـة االسـتهالكية"
و"املؤسسـة العامـة للخزن والتسـويق"،
و"املؤسسـة العامـة لتوزيـع املنتجـات
النسـيجية".
ويف خطـة بـدت واضحـة خلال العـام
الحـايل ،يف التعامـل مع املـواد املدعومة
التـي تبيعهـا للمواطنين يف مناطـق
سـيطرتها بسـعر أقل من سـعر السـوق،
لجـأت حكومـة النظـام إىل املنـاورة بني
زيادة األسـعار ،ورفـع الدعـم وتخفيض
عـدد الحصـص ،للتعامـل مـع األوضـاع
املعيشـية املرتديـة يف مناطق سـيطرتها.
وعلى الرغـم مـن وجودهـا يف تفاصيل
أزمـة غلاء األسـعار كل هـذه الفترة ،ال
متتلـك "املؤسسـة" آليـة ثابتـة تعتمـد
عليهـا يف إدارتهـا لتوزيـع املـواد
"املدعومـة" ،إذ تضيـف أو تحـذف مواد
متوينيـة مع ّينـة أكرث من مـرة دون ثبات
فضلا عـن قلة جـودة املـواد التي
ً
فيهـا،
تطرحهـا يف صاالتهـا.

دوالر أمريكي
الذهب 21

إقبال كبير وخيار جيد
تشـهد صـاالت "املؤسسـة السـورية
للتجـارة" يف عمـوم املحافظـات التـي
إقبـال كثيفًـا،
ً
يسـيطر عليهـا النظـام
بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي.
كما تعتبر أسـعار املـواد املطروحـة
فيهـا أقـل منهـا يف األسـواق املحليـة
و"البقاليـات" املوجـودة بجوارهـا،
بحسـب مـا رصدته عنب بلـدي يف مدينة
دمشـق.
وقـال مقيمـون يف دمشـق لعنـب بلدي،
إن صـاالت "املؤسسـة" تعتبر خيـا ًرا
قياسـا بأسـعار بعض املـواد ،إال أن
جيدًا ً
جـودة تلك املـواد متوسـطة.
وقـد يكـون املانـع الوحيـد للمقيمين
يف دمشـق مـن الشراء مـن صـاالت
"السـورية للتجـارة" ،هـو عـدم وجـود
صـاالت قريبة مـن أماكن سـكنهم فقط،
وفقًـا لحديـث سـكان بعـض األحياء يف
دمشـق.
"التدخل اإليجابي" يخلق األزمة
تخـ ّزن "املؤسسـة السـورية للتجـارة"
مـواد غذائية يف مسـتودعاتها وبراداتها،
تشتريها مـن السـوق املحليـة يف أوقات
الوفـرة ،وبأسـعار "منطقيـة" ،وتـؤدي
زيـادة الطلـب على هـذه املواد مـن قبل
"املؤسسـة" إىل سـحبها مـن األسـواق.
آليـة عمـل "املؤسسـة" بهـذه الطريقـة
تتسـبب بأزمـة ارتفـاع أسـعار ،وقلـة
وجـود هـذه املـواد يف األسـواق املحلية،
بحسـب مـا أكـده الباحـث االقتصـادي
يف مركـز "جسـور للدراسـات" خالـد
تـركاوي.
وعنـد حـدوث األزمـة ،ت ُعلـن "السـورية
للتجـارة" عـن طرحهـا تلـك املـواد
بأسـعار "أقل من أسـعارها يف السوق"،
وتتفاخـر بأنهـا كانـت على درايـة
بحـدوث هـذه األزمـة ،وخ ّزنـت املـادة
لتطرحهـا وتط ّبـق مفهو ًمـا تطلـق عليه
"التدخـل اإليجـايب" ،هدفـه "وجـود
املـواد يف صاالتهـا بأسـعار تخفيضيـة
دونًـا عـن بقيـة األسـواق".
الباحـث يف االقتصـاد الدكتـور فـراس
شـعبو ،اعتبر أن مفهـوم "التدخـل
اإليجـايب" ،هـو محاولـة تقـوم بهـا
وزارة التجـارة الداخليـة ،هدفهـا الرئيس
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"امتصـاص غضب الشـعب" ،يف محاولة
منهـا لإليحـاء بـأن الحكومـة موجـودة
وت ُسـيطر على أسـعار املـواد وكمياتها.
ويـرى الدكتـور فراس شـعبو ،يف حديثه
إىل عنـب بلـدي ،أن "السـورية للتجارة"
وحتـى وزارة التجـارة الداخليـة ،هـي
"مؤسسـات تنظيميـة ليـس أكثر مـن
ذلك" ،ال متلـك القدرة عىل ضبط أسـعار
املـواد أو توفير كميـات منهـا ،موض ًحا
أساسـا
أنهـا لـو امتلكـت ذلك ،ملـا لجأت
ً
إىل حلـول تخفيـض الدعـم وحرمـان
بعـض املواطنين منه.
وتُـر ّوج حكومـة النظـام بأنهـا "تحمـي
املسـتهلك" ،يف محاولـة منهـا لاللتـزام
"بالحـد األدىن" مـن العقـد االجتامعـي
الـذي يربطهـا بالشـعب ،والـذي ينـص
على أن تقـوم الدولـة بواجباتهـا تجـاه
الشـعب ،وباملقابـل سـيقوم الشـعب
بالتزاماتـه تجـاه الدولة ،بحسـب الباحث
شعبو .
ولكـن الغايـة الحقيقيـة لـ"التدخـل
اإليجـايب" الحـايل الذي تقوم بـه وزارة
التمويـن ،هـي "الرتبـح على الشـعب،
واسـتنزاف أمواله" ،بحسـب مـا يعتقده
الدكتـور فـراس شـعبو.
رجال أعمال "مقربون"
خلال السـنوات املاضيـة ،برزت أسماء
العديـد مـن رجـال األعمال املؤيديـن
للنظـام السـوري ،اسـتخدمهم مـن أجل
حاميـة مصالحه االقتصادية يف السـابق،
ودعمهـم إىل أن صـارت القـرارات التـي
ُفصـل عىل قياسـهم.
يفرضهـا اليـوم ت ّ
و"كتقديـر لهم" ،تعهـدت حكومة النظام
بتسـويق منتجاتهـم "مـا اسـتطاعت"،
وأصبحـت تحتكـر منتجاتهـم فقـط،
برشائهـا دونًا عـن منتجات بقيـة التجار،
بصرف النظـر عـن جودتها.
ففي مطلـع ترشين األول املـايض ،قررت
"املؤسسـة السـورية للتجارة" طرح مادة
الزيـت يف صاالتهـا ،وبيعهـا للمواطنني
وفـق مخصصـات محددة على "البطاقة
الذكية" وبأسـعار "تشجيعية".
وشـارك وزير التجـارة الداخليـة وحامية
املسـتهلك ،عمـرو سـامل ،يف منشـور
لـه عبر "فيـس بـوك" ،صـورة لـه
وهـو يحمـل عبـوة زيـت مغلّفة بشـعار

يورو
180

"السـورية للتجـارة" ،مـن إنتـاج رشكـة
"بروتينيـا" للزيـوت يف حمـص ،التـي
ميلكهـا رجل األعمال املقرب مـن النظام
عصـام أنبوبـا.
وأحدث خبر تزويـد رشكـة "بروتينيا"،
"السـورية للتجـارة" مبـادة الزيـت
سـجال وانتقـادات تتعلق بحرص
ً
حينهـا،
اسـترياد املواد بأشـخاص مع ّينني ،وعدم
السماح للقطـاع الخـاص باسـتريادها.
بينما نفـت وزارة االقتصـاد يف حكومـة
النظـام مسـألة االحتـكار ،معتبرة أن
أي مـادة يُسـمح باسـتريادها ،تكـون
"مسـموحة" ألي مسـتورد.
كما أعلـن عمـرو سـامل ،يف  14مـن
أيلـول املـايض ،عـن تخصيـص جميـع
منتجات معمـل "الفوز" للسـكر ملصلحة
"السـورية للتجـارة" ،بتأمين مـادة
السـكر بالسـعر الحـر.
وتعـود ملكيـة معمـل "الفـوز" للسـكر
الـذي تعاقـدت معـه الـوزارة ،إىل رجـل
األعمال املقـرب مـن النظـام واملعاقَـب
أمريك ًيـا سـامر فـوز.
الدعم ليس الطريقة "األنجع"
يـرى الباحـث والدكتـور يف االقتصـاد
كـرم شـعار ،أن املشـكلة التـي تواجـه
طريقـة "املؤسسـة السـورية للتجـارة"
والتدخـل الحكومـي يف األسـواق ،مـن
املمكـن أن تكـون من شـقني أساسـيني،
تعـود بآثارهـا على املسـتهلكني.
ويتمثل الشـق األول من املشـكلة بارتباط
هـذه الطريقـة بالفسـاد ،إذ مـن املمكـن
أن توقّـع الحكومـة عقودًا "فاسـدة" مع
مورديـن مرتبطين بالنظـام ،كماديت
مثل ،بحسـب ما أوضحه
السـكر والزيت ً
الباحـث كرم شـعار يف حديـث إىل عنب
بلد ي .
أمـا الشـق الثـاين فهـو سـوء اإلدارة،
حسـب الباحـث ،كأن تسـتج ّر الحكومـة
كميـات محـددة مـن مـادة ما ،على أمل
التدخـل فيهـا الحقًـا ،إال أن صالحيـة
هـذه املـادة قد تنتهـي قبل حلـول الوقت
املناسـب لتدخلها يف األسـواق ،كام حدث
يف حـاالت سـابقة مـع "املؤسسـة".
واعتبر شـعار أن املشـكلة األساسـية
يف هـذا النـوع مـن التدخـل ،هـي
فكـرة "الدعـم الحكومـي" للمسـتهلك

مبيع  4032شراء 4096
البنزين

475

الغاز

ليرة تركية

مـن أساسـه ،الـذي يعـاين اليـوم مـن
إشـكاليات عديـدة.
ويؤيد شـعار آليـة رفع الدعم عن السـلع
بشـكل كامـل ،مبر ًرا ذلـك بأن مـا تقوم
بـه الحكومـة ليـس "الطريقـة األنجـع
لدعـم املواطنين" ،وأن "األنجـع" هـو
تـرك املجـال للصناعيني والتجـار التخاذ
القـرارات حـول إنتاجهـم واسـتريادهم
وتصديرهـم للسـلع بحسـب مصالحهـم،
وبتصرف مضبـوط وقانـوين مـن قبل
الحكومـة.
ويعتقـد شـعار ،أن مـن شـأن مصالـح
التجـار يف هـذا املوضـوع أن تدعـم
مصالـح الجميـع ،يف حـال عـدم حدوث
احتكار لسـلعة أو مادة ملصلحـة تاجر أو
مؤسسـة ما.
ويف هـذه الحالـة يقتصر دور الحكومة
على املراقبـة ،والتدخل فقـط يف حاالت
وجـود التالعـب أو الغـش أو االحتـكار،
وفقًا لشـعار.
ويف حـال أرادت الحكومـة أن تبقي عىل
سياسـة "دعم املواطنين" ،فاألنجح هنا،
بحسـب الباحـث كـرم شـعار ،أن يكـون
الدعـم عىل شـكل مبالـغ نقديـة محددة
يسـتطيع املواطنـون التصرف بهـا وفقًا
الحتياجاتهـم التـي تختلف بني شـخص
وآخر.

ُت ّروج حكومة النظام بأنها
"تحمي المستهلك" ،في
محاولة منها لاللتزام "بالحد
األدنى" من العقد االجتماعي
الذي يربطها بالشعب ،والذي
ينص على أن تقوم الدولة
بواجباتها تجاه الشعب،
وبالمقابل سيقوم الشعب
بالتزاماته تجاه الدولة
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سهولة في الوصول
وقدرة على التأثير..

منظمات سورية
تستخدم "البودكاست"
في توثيق ذاكرة الضحايا
عنب بلدي  -صالح ملص
تتجـه وسـائل إعلام ومنظمات سـورية
ودولية معنيـة بحقوق اإلنسـان ،إىل إعداد
بودكاسـت يسـتند يف فكرته األساسية إىل
إجـراء مقابالت مع أفراد سـوريني عاشـوا
تجاربهـم يف انتهـاك حقوقهـم مـن قبـل
أطـراف النـزاع داخل سـوريا.
يقـدم أولئـك األفـراد معلومات عـن أحداث
سـابقة شـهدوها أو سـمعوا عنهـا ،ضمن
عمليـة تسـجيل تاريـخ لعـدد مـن ضحايا
انتهـاكات حقـوق اإلنسـان ،باإلضافـة إىل
اسـتضافة مختصين حقوقيين ملواكبـة
محاكمـة مرتكبـي تلـك االنتهـاكات يف
أوروبـا ،لتمثل هـذه املشـاريع يف التدوين
سـجل للمايض بالنسـبة إىل
ً
الصـويت
األجيـال يف املسـتقبل ،تفيدهـم يف فهم ما
جـرى خلال العقـد األخري يف سـوريا من
ناحيـة حقوقية.
محاكمات ضبابية
يسـتمد هذا النوع مـن البودكاسـت أهميته
من البيانـات واملعلومات التـي يحملها ،يف
الوقـت الـذي تنعدم فيـه مقـدرة الجمهور
السـوري على الوصـول إىل مـا يـدور
داخـل تلـك املحاكامت.
يف ترشيـن الثـاين املايض ،أصـدر "املركز

السـوري للعدالـة واملسـاءلة" بودكاسـت
"عدالتـي" ،الـذي يتنـاول ملفـات العدالة
واملحاكمات التـي تجـري يف املحاكـم
األوروبيـة ضد سـوريني متهمين بارتكاب
جرائـم حـرب ،وجرائـم ضد اإلنسـانية يف
سور يا .
كما يناقـش "عدالتـي" ،بالتعـاون مـع
حقوقيين ومستشـارين قانونيين،
االختصـاص القضايئ العاملـي يف القضاء
الوطنـي األورويب ،واملبـادئ القانونيـة
التـي تسـتند إليها القضايـا القامئـة حال ًيا
فيما يخـص انتهـاكات حقـوق اإلنسـان
داخـل سـوريا ،والتحديثات التي تشـهدها
تلـك القضايـا ،باإلضافـة إىل الحـوارات
القانونيـة املتعلقـة بهـا من أجـل الحصول
على الـدروس املكتسـبة منهـا.
كان هـدف "عدالتـي" بالدرجـة األوىل هو
وصـول املعلومـات ،وسير املحاكامت بكل
تفاصيلهـا إىل الجمهـور السـوري بشـكل
خـاص ،مـن خلال رشح كل مجريـات
املحاكمات ،وفـق مـا قالتـه اإلعالميـة
ومقدمة بودكاسـت "عدالتـي" راما العامر
يف حديـث إىل عنـب بلـدي.
منـذ عـام  ،2015بـدأت جهـود املنظمات
الحقوقيـة السـورية يف محاكمـة الجنـاة
بعـدة بلـدان أوروبيـة ،املحاكمات
السـابقة "كانـت ضبابيـة وتأخـرت يف

بعـض األحيـان بإيصـال املعلومـات إىل
السـوريني" ،وفـق مـا تـراه العامـر.
وهنـاك جهـود متفرقـة من قبـل صحفيني
وناشـطني مسـتقلني سـوريني ينفـذون
مهمة جمـع املعلومات املتعلقـة باملحاكامت
القامئـة يف أوروبا ،املرتبطـة مبلف حقوق
اإلنسـان يف سـوريا ،أبرزهـا "كوبلنز" ،إال
أن "املركـز السـوري للعدالـة واملسـاءلة"
أراد بإعـداد هـذا البودكاسـت أن يؤرشـف
تفاصيـل املحاكمات بشـكل رسـمي مـن
جهـة حقوقيـة "مسـؤولة ضمـن معايير
ذات ثقـة ومصداقية حريصـة عىل وصول
الحقيقـة إىل جميـع السـوريني ،ويسـخّر
خرباتنـا جمي ًعـا يف سـبيل تحقيـق هـذه
الغاية".
واختيـار وسـيلة التدويـن الصـويت،
باإلضافـة إىل البـث املبـارش الخـاص
بالبودكاسـت عبر "فيـس بـوك" ،كان
بسـبب سـهولة الوصول إىل الجمهور ،مع
تزايـد االهتمام بهـذا النوع مـن التواصل،
وفـق مـا تـراه العامـر.
ويشـارك يف تقديـم وإعـداد بودكاسـت
"عدالتـي" باإلضافـة إىل العامر ،الصحفي
السـوري كـرم الشـوميل ،الـذي يعتقـد
أن أحـد أبـرز األهـداف األخـرى مـن
هـذه املبـادرة ،هـو تعريـف املشـاهدين
واملسـتمعني الذيـن قـد يكونـون شـهودًا

أو ضحايـا بحقوقهـم ،وبقدرتهـم على
إيصـال صوتهـم والتقـدم بشـكوى أو
إفـادة أو حتـى رفـع دعـوى عبر خبراء
املركـز املوجوديـن بعـدة بلدان غربيـة ،إما
عـن طريـق التمثيـل القانـوين ،وإمـا عرب
تقديـم النصيحـة واملشـورة ،أو حتى الدعم
النفسي.
الذي مييـز هذا البودكاسـت ،وفـق ما يراه
الشـوميل ،هـو أنه يصـدر من قبـل منظمة
حقوقيـة وليسـت وسـيلة إعالميـة ،يعترب
أعضاؤهـا مـن املختصين واملشـاركني
الرئيسين يف رفـع دعـاوى ضمـن ملـف
حقـوق اإلنسـان يف سـوريا.
كما سـيتابع "عدالتـي" محاكمـة الطبيب
السـوري علاء مـوىس ،الـذي ألقـت
السـلطات األملانية القبـض عليه يف  19من
حزيـران  ،2020املتهـم بتعذيـب املعتقلني
وحـرق أعضائهـم التناسـلية يف أثناء عمله
طبي ًبـا لـدى النظام السـوري.
ومصـادر املعلومـات يف البودكاسـت
املرتبـط مبحاكمة الطبيب مـوىس متعددة،
وفـق مـا قالتـه اإلعالميـة رامـا العامـر،
"تأيت مصادرنـا عرب الصحفيين العاملني
معنـا يف املركـز السـوري واملوجودين يف
محاكمـة الطبيـب السـوري علاء موىس،
والذيـن يرسـلون إلينـا تقارير عما يحدث
يف قلـب املحكمـة".

باإلضافـة إىل التقاريـر الحقوقيـة مـن
املنظمات املعنيـة ،وتقاريـر صحفيـة
ت ُلخـص وتُفهـم مـن قبـل فريـق اإلعـداد،
ويتـم اسـتضافة الخبراء للتعليـق على
مجريـات املحاكمة بحسـب املوضوع محل
التنـاول.
قصص يجب سردها
باإلضافة إىل بودكاسـت "عدالتـي" ،هناك
تجـارب مامثلـة يف توثيـق محاكمات
حقـوق اإلنسـان السـورية يف أوروبـا،
أبرزهـا بودكاسـت "الفـرع ."251
يأخـذ بودكاسـت "الفـرع  "251املسـتمع
إىل قلـب أول محاكمـة جنائيـة يف
العـامل تتنـاول جرائـم الحـرب والجرائـم
ضـد اإلنسـانية ،والتـي ارتكبهـا ضبـاط
ومسـؤولون سـوريون تابعـون إلدارة
املخابـرات السـورية.
أُطلـق اسـم هـذا البودكاسـت على اسـم
الفـرع األمنـي “ ”251التابـع للمخابـرات
السـورية بدمشـق (املعـروف أيضً ا باسـم
فـرع “الخطيـب” بسـبب موقعـه).
ويحاكَـم خلال هـذه الفترة رئيس قسـم
التحقيـق يف الفـرع “ ”251أنور رسلان،
حكـم على العنصر السـابق الذي
بينما ُ
كان يعمـل يف الفرع نفسـه إيـاد الغريب،
يف شـباط املـايض ،بالسـجن ملـدة أربـع

أعياد الميالد..

هل يرسم الجمهور السوري تغطيات وسائل اإلعالم
عنب بلدي -جنى العيسى

مـع انتهـاء كل عـام ميلادي تنتشر
صـور لشـجرة عيـد امليلاد وتحضيرات
"الكريسماس" على مواقـع التواصـل
االجتامعـي حـول العـامل.
وترافـق هـذه الفترة مـن كل سـنة بهجة
ينتظرهـا الكثيرون رمبـا ،بينما تظهـر
تعليقـات بعـض املسـتخدمني السـوريني
على "فيـس بـوك" ردود فعـل ال تعكس
بهجـة األعيـاد ،تـدور حـول مشـاكلهم
اليوميـة التـي تضغـط عليهـم وال ترتـاح
حتـى يف عطلـة األعيـاد.
ووفقًـا لتعليقـات على خبر ارتفـاع
تكاليـف شـجرة امليالد هـذا العـام ،أبدى
معظـم املسـتخدمني اسـتياءهم مـن
الحديـث عن هـذا املوضـوع ،يف ظل عدم
وجود الكهرباء لتشـغيل أضواء الشـجرة،
الفتين إىل عـدم وجـود املـازوت الذي قد
يح ّول سـهرتهم املظلمة إىل سـهرة دافئة.

تخـل التعليقات من عبارات السـخرية
ُ
ومل
التـي انتقـدت وسـيلة اإلعلام ملجـرد
حديثهـا عـن هـذا املوضـوع ،يف ظـل
الوضـع االقتصـادي واملعيشي الصعـب
الـذي يعانيـه السـوريون ،فكتبـت إحدى
املعلقّـات "أقسـم بالله فايقين ورايقني"،
وقـال شـخص آخـر بلغـة تهكـم "اللـه
يجعلهـا أكبر املصايـب" ،يف إشـارة
إىل أن مـا تتحـدث عنـه وسـائل اإلعلام
"تسـخيف" لهمـوم النـاس األوىل اليوم.
وقـد تؤثـر ردود فعـل الجمهور السـوري
على ما تنشره وسـيلة اإلعالم مـن أخبار
يعتربونهـا مـن "الكامليـات" لبعدها عن
صلـب اهتاممهـم املعيشي واالقتصـادي
فقـط ،يف تغطيـات الوسـيلة ألخبـار
"من ّوعـة" ،رمبـا قـد يتجاهلـون التطرق
إليهـا أحيانًـا خشـية انتقـادات الجمهور.
"التغطية المتوازنة" تدحض االنتقادات
تسـعى وسـائل اإلعلام املهتمـة بالشـأن

السـوري لرتتيـب أولوياتهـا وفقًـا
ألولويـات الجمهـور وحاجاتـه ،بنـاء عىل
عالقـة تبادليـة مـع الجمهـور تعكـس
اهتاممـات اآلخـر وتوجهـه ،بحسـب مـا
أوضحـت رئيسـة التحريـر يف موقـع
"سيريا بـرس" ،غصـون أبـو الذهـب.
وأضافـت أبـو الذهـب ،يف حديـث إىل
عنـب بلـدي ،أن ترتيب األولويـات ال مينع
وسـيلة اإلعالم مـن التطـرق إىل مواضيع
عديـدة ،خاصـة تلـك املرتبطـة باألعيـاد
والفـرح ،مشيرة إىل أن التنـوع يف نشر
املـواد املختلفـة يلبـي رغبـات الجمهـور
أ يضً ا .
واعتبرت أبـو الذهـب ،أن الحديـث عـن
"شـجرة امليلاد" وتكاليفهـا اليـوم يف
سـوريا قـد ال يكـون مـن األولويـات
بالنسـبة للجمهـور ،يف ظـل األزمـات
املرتبصـة به ،لكن إشـاعة األمل والتسـلية
والرتفيـه هي أحـد أدوار اإلعلام ،طاملا أن
الوسـيلة اإلعالمية متوازنـة يف تغطياتها،

وتفـرد املسـاحات املناسـبة وفقًـا لطبيعة
ا لخرب .
وأكـدت رئيسـة التحريـر غصـون أبـو
الذهـب ،أن التغطيـة املتوازنـة لألخبـار
رشا على مهنيـة
مبختلـف أنواعهـا مـؤ ً
الوسـيلة اإلعالميـة ،األمـر الـذي يكفـل
دحـض أي انتقـادات قـد توجـه لهـا.
وال تـرى أبـو الذهـب ،أي مانـع مـن نرش
أخبـار قـد ال تكـون ضمـن اهتاممـات
فئـة معينـة مـن الجمهور ،مشيرة إىل أن
الهـدف منهـا ال يكـون "تسـخيف معاناة
اآلخريـن" يف ظـل الظـروف املعيشـية
الحاليـة" ،فالحيـاة مسـتمرة بحلوهـا
ومرهـا" ،بحسـب تعبريهـا.
القرار للسياسة التحريرية
مـن جهتهـا تـرى رئيسـة تحريـر راديـو
"روزنة" ،لجني الحاج يوسـف ،أن تجاهل
األخبـار املتعلقـة بشـجرة عيد امليلاد من
عدمـه ،مرهـون بالسياسـات التحريريـة

الخاصـة باملؤسسـات اإلعالميـة ،ونظرتها
لشـكل وحجـم تغطيتهـا اإلخباريـة ،فلا
وجـود لقاعـدة صحيحة أو قاعـدة خاطئة
يف هـذا الشـأن ،بحسـب تعبريها.
وأضافـت الحـاج يوسـف ،يف حديـث إىل
عنـب بلـدي ،أن تقديـم القضايـا امل ُحقـة
مـن واقـع اإلنسـان السـوري اليـوم ،لـن
يُشـعر أي مـن األطـراف بالغبن ،معتربة
أن االنهيـار االقتصادي وآثـاره عىل الناس
يف أي مـكان داخـل سـوريا هـو واحـد،
وفقـدان اإلحسـاس باألمـان هـو شـعور
مشترك بينهم ،والنـزوح واللجـوء يعاين
منه الجميع ،يف مختلف املناسـبات سـواء
عيـد األضحـى أو الفطـر أو امليالد.
وال تعتقد الحاج يوسـف ،وجـود أي مربر
لتخـوف وسـائل اإلعلام من نشر أخبار
تتعلـق بشـجرة امليلاد يف ظـل الظروف
الحاليـة ،يف داللة عىل احرتام السـوريني
يف معظمهـم لخصوصيـات اآلخريـن
الدينيـة وعاداتهـم وتقاليدهم.

عنب بلدي  -السنة العاشرة  -العدد  - 514األحد
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"بودكاست" (تعبيرية)

سنستمر في إنشاء مدونات
صوتية حول هذه األنواع من
القصص ،وهذه األنواع من
التجارب .لدينا مشروع كهذا
قيد اإلعداد حول تجارب أخرى
تتعلق بسوريا في ألمانيا
وفي بلدان أخرى ً
أيضا .نحن
نخطط لبثه في العام المقبل
وفي عام  ،"2023وفق ما
قاله ستريف

سـنوات ونصـف السـنة ،إلدانتـه
بالتواطـؤ يف ارتـكاب “جرائـم ضـد
اإلنسـانية".
ويتوفـر هـذا البودكاسـت باللغتين
العربيـة واإلنجليزيـة ،وتكمـن أهميتـه
يف نقـل تطـورات املحاكمـة ،كـون
محكمـة "كوبلنـز" قـررت يف وقـت
سـابق حظـر التسـجيالت الصوتيـة
لجلسـات االسـتامع يف املحاكمة ،ولذلك
يعـد الوصـول إليها مـن قبـل الجمهور
السـوري أمـ ًرا صع ًبـا.
وقـال املحامـي املختص بقضايـا حقوق
اإلنسـان ،واملؤسـس واملنتـج التنفيـذي
لبودكاسـت "الفـرع  ،"251فريتـز
ستريف ،إنـه "عندمـا بـدأت املحاكمـة
يف كوبلنـز ،أردت معرفـة مـا إذا كان
ميكـن اسـتخدام البث الصويت كوسـيلة
لتصويـر ومتابعـة املحاكمـة ،ويف
الوقـت نفسـه رسد القصـص السـياقية
للقضيـة .أدركـت أن هـذا مل يحـدث من
قبـل يف مجـال العدالـة الدوليـة .جـزء
من السـبب كان وال يـزال أن هذه حاالت
وقصـص معقـدة يجـب رسدهـا".
وأضـاف ستريف يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،أن "املدونة الصوتية هي وسـيلة
تفاعليـة للغايـة ،وهـي أيضً ـا وسـيلة
دميقراطيـة وشـاملة ،إذ ميكـن ألي

شـخص لديـه هاتـف ذيك أو إنرتنـت
الوصـول إليـه مجانًـا ،ويتـم إجراؤهـا
بلغـات مختلفـة".
وأسـهم بودكاسـت "الفـرع  "251يف
سـد بعض فجـوات االتصـال والتواصل
مـن املحكمـة واملحاكمـة إىل املهتمين
خصوصا املجتمع السـوري" ،رأينا
بهـا،
ً
كيـف ميكـن اسـتخدام البودكاسـت
بنجـاح لروايـة هـذه القصـص ،لرتجمة
التقنيـات القانونيـة إىل لغـة سـهلة
الفهـم وميكـن الوصـول إليهـا" ،وفـق
ستريف.
"سنسـتمر يف إنشـاء مدونـات صوتيـة
حول هـذه األنـواع من القصـص ،وهذه
األنـواع مـن التجـارب .لدينـا مشروع
كهـذا قيـد اإلعداد حـول تجـارب أخرى
تتعلـق بسـوريا يف أملانيـا ويف بلـدان
أخـرى أيضً ـا .نحـن نخطـط لبثـه يف
العـام املقبـل ويف عـام  ،"2023وفـق
مـا قاله ستريف.
وضمـن أجـواء إعـداد حلقـات "الفـرع
 ،"251أوضـح ستريف" ،نحـن فريـق
من منتجين ومقدمني ومراسـل محكمة
وأنـا .نسـهم جمي ًعـا يف الحلقـات التي
ننتجهـا بطريقـة أو بأخـرى .يف بعض
األحيـان يكـون أحدنـا هـو املؤلـف
واملنتـج الرئيـس ،واآلخـرون يقدمـون

كما أكـدت لجين الحـاج يوسـف دور
وسـائل اإلعلام يف دعم السـلم املجتمعي
خاصـة يف سـوريا التـي تعـاين مـن
النـزاع منذ سـنوات ،مـن خالل دعـم بناء
الهويات املشتركة وأسـس صناعة السـلم
املجتمعـي والحفـاظ عليـه.
واسـتعرضت الحـاج يوسـف ،صـو ًرا
لشـجرة امليلاد شـاركتها منصـات راديو
"روزنـة" يف األعـوام السـابقة ،وقالـت
إنـه مل يحـدث أن وصلهـا أي اعتراض أو
انتقـاد على تلـك املنشـورات.

التـي قـد تتعـرض لهـا يف حـال نقلهـا
ألخبـار "كامليـة" ال أولويـة بالنسـبة
للجمهـور ،بطبيعـة العالقـة بني وسـائل
اإلعلام والجمهـور ،التي غال ًبـا ما تكون
"جدليـة يف عمومهـا".
وأوضـح جلبـي ،يف حديثـه إىل عنـب
بلـدي ،أن طبيعـة تلـك العالقـة تختلـف
مـن مـكان ملـكان وتحكهما البيئـة
والسـياق أيضً ـا.
ويـرى الباحـث االجتامعـي أن العالقـة
بني وسـائل اإلعلام السـورية والجمهور
اليـوم عالقـة تفاعليـة ،لكنهـا متيـل
بحـد كبير إىل "هيمنـة" الجمهـور عىل
وسـائل اإلعالم نظـ ًرا لظـروف الجمهور
"االسـتثنائية".
وأضـاف سـلطان جلبـي ،أن الجمهـور
السـوري وبسـبب مروره بتجـارب آليمة،
هـو بشـكل مـا "جمهـور غاضـب"،
فأغلبـه مـن الالجئين أو النازحين أو
مـن سـكان مناطـق تعـاين مـن ظروف
صعبـة ،ومـن الـوارد جـدًا أن يكـون
تعليقهـم األول على األخبـار "الخفيفـة
ال َفرِحـة" ،التـي تنقلهـا وسـيلة اإلعلام
"أنتـم أيـن ..ونحـن أيـن".
ورشح جلبـي ،سـلوك الجمهـور هـذا،
باعتبـارات يراهـا الجمهـور يف منصـات
وسـائل اإلعالم السـورية املعارضـة بأنها

ما رأي الجمهور؟
يف اسـتطالع للـرأي نرشتـه عنـب بلـدي
عبر منصاتهـا يف وسـائل التواصـل
االجتامعـي اعتبر  86%مـن املشـاركني
فيـه أن تغطيـات وسـائل اإلعلام ألخبار
حـول شـجرة امليلاد يف ظـل الوضـع
االقتصادي املتدهور "تسـخيف" ملشـاكل
السـوريني اليوميـة ،بينما ال يجـد 14%
مـن املشـاركني مشـكلة يف ذلـك.
وسائل اإلعالم "ممثلة" للجمهور
"الغاضب"
مـن جهتـه فسر الصحفـي والباحـث
االجتامعـي سـلطان جلبي ،حالـة تخوف
بعـض وسـائل اإلعلام مـن االنتقـادات

األفكار ويسـاعدون يف عمليـة التحرير.
ومـرة أخرى يكون لشـخص آخـر الدور
القيـادي".
و"لـكل حلقـة نقـوم بتجميـع األفـكار
واملصـادر بشـكل فـردي ثـم نجمعهـا.
ومن املصـادر املهمة الدامئـة للمعلومات
مـن قاعـة املحكمـة ،بالطبـع مراسـلة
املحكمـة ،ميكـن أن تشـمل املصـادر
أشـخاصا مـن شـبكاتنا املهنية،
األخرى
ً
وخبراء يف موضوعـات مع ّينـة نتعامل
معهـا يف إحـدى الحلقـات ،عىل سـبيل
املثـال املحامون ،واملعلقون السياسـيون،
وعلماء النفـس ،والصحفيـون" ،وفـق
مـا أضافه ستريف.
كما توجد "مصـادر مجهولـة للحصول
على معلومـات أساسـية مـن شـبكتنا
مـن الزملاء السـوريني" ،وفق مـا قاله
ستريف ،الـذي يعتقـد بـأن "قصة هذه
املحاكمـة (محاكمـة كوبلنـز) هي قصة
سـورية ،ويجـب أن يرويها السـوريون
قـدر اإلمـكان" ،لذلـك "نهـدف إىل
العمـل قـدر اإلمـكان على قصصنا مع
الزمالء السـوريني والناجين وعائالتهم
وأصدقائهـم".
وعلى الرغـم مـن أن تفاعـل الجمهـور
السـوري يف أملانيـا مـع محاكمـة
"كوبلنـز" "صعـب عمل ًيـا يف كثري من

ممثلـة عنـه ،وال ينتظـر منهـا إال تصوير
معاناتـه ،والرتكيـز على أولوياتـه
وهمومـه واحتياجاتـه ،غري متوقـع منها
أن تأخـذه ملـكان آخـر أو لبيئـة ثانيـة ال
يسـتطيع أن يعيشـها.
ويـرى الصحفـي والباحـث االجتامعـي
سـلطان جلبـي ،أن ذلـك ال يجـب أن
يشـكل مان ًعـا لـدى وسـائل اإلعلام
بنقـل األخبـار "املنوعـة ،والرتفيهية" ،أو
يجعلهـا تنسـاق وراء رغبـات الجمهـور،
بـل مـن املمكـن أن تعمـل تدريج ًيـا عىل
أن تقـود هـذا الجمهـور وتنمـي ذائقته،
يف ظـل الظـروف الصعبـة على جميـع
السـوريني.
وبحسـب بيانـات لربنامـج األغذيـة
العاملـي ،يعاين اآلن حـوايل  12.4مليون
شـخص (مـا يقـرب مـن  60%مـن
السـكان) مـن انعـدام األمـن الغـذايئ،
وال يعرفـون مـن أيـن سـتأيت وجبتهـم
التاليـة ،وهـذا أعلى رقـم ُسـجل يف
تاريـخ سـوريا بزيـادة نسـبتها 57%
على عـام .2019
كما تعيـش سـوريا حالـة مـن التدهور
االقتصـادي ،تتجلى بخسـارة الليرة
السـورية أكرث مـن  90%مـن قيمتها ،ما
انعكـس سـل ًبا على معيشـة املواطنين،
وفاقم أزمـات الغذاء ونقـص املحروقات.

األحيـان ،ألن املحكمـة يف مدينـة أملانية
نائيـة بعيـدة عـن الكثرييـن" ،يعتقـد
ستريف أن "مـن الطبيعـي أن يشـعر
السـوريون مبلكيـة املحاكمـة من خالل
رسد القصـص عبر البودكاسـت".
استطالع رأي
أجـرت عنـب بلـدي اسـتطال ًعا للـرأي
عبر منصاتهـا يف مواقـع التواصـل
االجتامعـي وموقعها اإللكرتوين ،بشـأن
مـا إذا كان إنتـاج البودكاسـت الحقوقي
السـوري يسـهم يف عمليـة محاسـبة
الجنـاة.
شـارك يف االسـتطالع  611مسـتخد ًما،
 318مـن املص ّوتين يـرون أن محتـوى
البودكاسـت الحقوقـي السـوري مل
يسـهم يف إيضاح املواضيـع التي ترتبط
مبحاكمات حقـوق اإلنسـان السـورية
يف أوروبـا ،بينما  293مـن املص ّوتين
يعتقـدون أن مثـل هـذه املدونـات
الصوتيـة ترفـع مـن مسـتوى الوعـي
الجمعـي بالقضايـا املرتبطـة بانتهاكات
حقـوق اإلنسـان.
بيئة مالئمة
يف كانـون األول الحـايل ،أصـدر مركـز
"السياسـات وبحوث العمليات" دراسـة

بعنـوان "البودكاسـت السـوري :فهـم
الجمهـور وسبر إمكانيـات التوسـع"،
وخلصـت هـذه الدراسـة إىل أن الفضـاء
التواصلي السـوري يشـكّل بيئـة مالمئة
لنمـو وتطور البودكاسـت بدرجـة كبرية،
وهو ما يدلّـل عليه ارتفاع نسـب الوصول
إىل اإلنرتنـت بين السـوريني ،ومعـدالت
اسـتخدام الهواتـف الذكيـة واالعتماد
عليهـا يف الوصـول إىل املـواد اإلعالمية.
وبحسـب الدراسـة ،فـإن جمهـور
البودكاسـت السـوري يتألـف بصـورة
أساسـية مـن الشـباب ،بين  15و34
عا ًمـا ،وأن نسـبة النسـاء اللـوايت
يسـتمعن إىل البودكاسـت أعلى مـن
نظريتهـا بني املسـتجيبني الرجـال ،وأن
السـوريني داخـل البلاد أكثر متابعـة
للبودكاسـت ممـن هـم يف الخـارج.
ومسـتوى التعليـم ال يكـون لـه أثـر
كبير يف اسـتامع الفـرد للبودكاسـت،
وفـق نتائـج الدراسـة ،إال أن نسـبة
كبيرة مـن ع ّينـة الدراسـة املؤلفـة مـن
 600مسـتجيبة ومسـتجيب داخـل
وخـارج سـوريا ،مل يسـبق لهـا أن
سـمعت بالبودكاسـت ،وهـو مـا يشير
إىل الحاجـة لجهـود أوسـع يف مجـال
التعريـف بهـذا النـوع مـن اإلعلام
الرقمـي والرتويـج لـه.
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ال تهمله عند الشعور به..

لماذا يحدث

األلم الصدري
د .كريم مأمون

أمل الصـدر مـن األعـراض املرضيـة التي
تـؤدي إىل القلـق عنـد حدوثهـا ،فمـن
املمكـن أن يكـون عرضً ـا لعـدد مـن
الحـاالت املرضيـة الخطيرة ،وأهمهـا
املشـكالت القلبيـة ،لذلـك عمو ًمـا يعتبر
حالـة طارئـة ،وعلى الرغـم مـن أن أمل
الصـدر قـد ال يكـون مرتبطًـا مبشـكلة
يف القلـب ،فـإن الحـاالت غير القلبيـة
قـد تكون خطيرة أيضً ـا ،لذلـك ال بد من
التعريـف بأهـم مسـببات األمل الصـدري
وكيفيـة التعامـل معهـا.
كيف يتظاهر األلم الصدري؟
يختلـف شـكل األمل وحدّتـه ومدتـه
وانتشـاره واألعـراض املصاحبـة لـه
مـن حالـة مرضيـة ألخـرى ،وهـذا قـد
يسـاعد يف التوصل لتشـخيص السـبب،
فقـد يحـدث أمل الصـدر على إحسـاس
بالطعـن أو النخز أو عىل شـكل حرقة أو
كإحسـاس بالضغـط على الصـدر.
وقـد يكـون محصـو ًرا يف الصـدر أو قد
ينتقـل إىل مناطـق أخـرى يف الجسـم،
مثـل الرقبـة والـذراع اليمنـى أو اليرسى
والعمـود الفقـري الرقبـي والظهر وأعىل
ا لبطن .
وقد يسـتمر األمل للحظـات أو دقائق وقد
يسـتمر لسـاعات ،كما أنـه قـد يحـدث
بشـكل حـاد أو قـد يتكـرر على شـكل
نو با ت .
وتتض ّمـن األعـراض األخـرى التـي قـد
ترافق أمل الصدر حسـب السـبب :الغثيان
والتقيـؤ والـدوار وضيق التنفـس والقلق
والتعرق.
ما أسباب األلم الصدري؟
أهـم األسـباب املؤديـة إىل حـدوث أمل
صـدري عنـد البالغين هـي األسـباب
املرتبطـة بالقلب ،وهناك أسـباب مرتبطة
بالجهـاز الهضمـي ،وأسـباب مرتبطـة
بجـدار الصـدر ،وأسـباب مرتبطـة
بالرئتين ،وأسـباب نفسـية.
األسباب املرتبطة بالقلب ،ومنها:
النوبـة القلبيـة :تحـدث النوبـة القلبيـة
نتيجـة إعاقـة جريـان الـدم يف أحـد
األوعيـة املغذيـة لعضلـة القلـب نتيجـة
انسـداده ،ويحـدث أمل يف منتصـف
الصـدر يسـتمر ألكثر مـن  15دقيقـة،
أو ثقـل أو ضغـط أو ضيـق بالصـدر ،أو
شـعور بعـدم االرتياح ميتـد إىل الكتفني
أو الـذراع اليسرى أو الذراعين أو الظهر
أو العنـق أو الفـك أو األسـنان ،ورمبـا
يصـل إىل الجـزء العلـوي مـن األمعـاء
يف بعـض الحـاالت ،مع غثيـان ،أو عرس
هضـم ،أو حرقـة يف املعـدة ،أو أمل يف
أعلى البطـن ،مـع ضيـق يف النفـس،
ودوخـة ،أو دوار ،أو إغماء ،مـع تعـ ُّرق
غزيـر وبـارد.
الذبحـة الصدريـة :الذبحـة الصدرية هي
أمل يف الصـدر ينتج عـن انخفاض معدل
جريـان الـدم إىل عضلـة القلـب ،وذلـك
نتيجـة تض ّيـق الرشايين التـي توصـل
الـدم إىل عضلـة القلـب بسـبب تراكـم
لويحـات عصيدية سـميكة على الجدران
الداخليـة لهـذه لرشايين ،وهـذا يح ّد من
قـدرة القلـب على إمـداد الجسـم بالدم،
وبخاصـة يف أثنـاء بـذل مجهـود بدين.
تسـلّخ األبهـر :األبهـر هـو الرشيـان
الرئيـس الـذي يحمـل الـدم مـن القلـب
إىل بقيـة الجسـم ،ففـي حـال انفصـال
الطبقـات الداخليـة لهـذا الرشيـان
ينحصر الـدم بين تلـك الطبقـات ،وقد
يتسـبب يف متـزق الرشيان ،وهـي حالة

خطيرة تـؤدي إىل الوفاة يف حـال عدم
عالجهـا بشـكل إسـعايف ،وتتميـز هذه
الحالـة املرضيـة بحـدوث أمل شـديد يف
الصـدر أو أمل يف أعلى الظهـر ،وغال ًبـا
مـا يوصـف بأنـه إحسـاس بالتمـزق أو
التمزيـق أو القـص ،وينتشر يف الرقبـة
أو أسـفل الظهـر ،مـع فقـدان الوعـي،
وضيـق النفـس ،وصعوبـة مفاجئـة يف
الحديـث ،أو فقـدان البصر ،أو ضعـف
أو شـلل جانـب واحـد مـن الجسـم كام
يف االصابـة بسـكتة دماغيـة ،والتعـ ُّرق
الغزير ،وضعف النبـض يف ذراع واحدة
مقارنـة باألخـرى.
التهـاب التأمـور :التأمـور هـو الكيـس
املحيـط بالقلـب ،وتسـبب هـذه الحالـة
عـادة أمل ًـا حـادًا يسـوء مـع الشـهيق أو
االسـتلقاء.
األسباب المرتبطة بالجهاز الهضمي،
ومنها:
االرتجـاع املعـدي املريئي :يحدث شـعور
بالحرقـة واألمل يف منتصـف الصـدر
نتيجـة ارتـداد حمض املعـدة إىل املريء،
وهـو األنبـوب الـذي يصـل بين الحلق
واملعدة.
اضطرابـات املـريء :ميكـن أن تتسـبب
ارضابـات املـريء يف صعوبـة البلـع
وكذلـك الشـعور بـاألمل يف الصـدر.
اضطرابـات املـرارة أو البنكرياس :ميكن
أن تتسـبب حصـوات املـرارة أو التهـاب
املـرارة أو البنكريـاس يف الشـعور بـأمل
يف أعلى البطـن ميتـد إىل الصدر.
األسـباب املرتبطـة بجـدار الصـدر ،إذ
تـؤدي بعض املشـكالت التـي تؤثر عىل
العنـارص املك ّونـة لجـدار الصـدر مـن
عظـام وعضلات إىل أمل ،ويشـمل ذلـك
ما يـأيت:
التهـاب الغضروف الضلعـي :يف هـذه
الحالـة ،تصبـح الغضاريف التـي تربط
أضلاع القفص الصـدري بعظـم القص
يف منتصـف الصـدر ،ملتهبـة ومؤملة.
التهـاب العضلات :ميكن أن تسـبب
متالزمـات األمل املزمنة ،مثل األمل
الليفـي العضلي ،أمل ًا مسـتم ًرا
يف الصدر.
الرضـوض :قـد تسـبب
الكدمـات على الصـدر أو
كسـور األضلاع أمل ًـا يف
الصـدر.
الحلأ النطاقـي (زنـار
النـار) :وتنتج هـذه الحالة
عـن اسـتعادة فيروس
جـدري املـاء نشـاطه،
وتسـبب أمل ًـا وشـعورا
بالحـرق وعـددًا مـن
البثـور حـول جـدار
الصـدر تبـدأ مـن
الخلـف عـادة.

األسباب المرتبطة بالرئتين ،ومنها:
الصمـة الرئوية :جلطة دمويـة يف أوعية
الرئـة تعـوق وصول الـدم إىل األنسـجة
الرئويـة (انصمام رئـوي) ،فيحـدث
أمل حـاد مفاجـئ بالصـدر مصحـوب
غال ًبـا بضيـق التنفـس ،أو ضيـق النفس
املفاجـئ غير املبرر ولـو دون أمل ،مـع
سـعال ميكـن أن يـؤدي إىل بصـاق
دمـوي ،ورسعة رضبـات القلـب ،وتعرق
غزيـر غير مربر.
التهـاب الجنـب :الجنـب هـو الغشـاء
الـذي يغطي الرئتين ،وميكن أن يسـبب
التهابـه أمل ًـا يف الصـدر يتفاقـم عنـد
االستنشـاق أو السـعال.
انخماص الرئة :يحـدث انخماص الرئة
عندما يتسرب الهـواء إىل الح ّيـز الواقع
بين الرئـة واألضلاع ،ويبـدأ أمل الصدر
املرتبـط بانخماص الرئـة عـادة بشـكل
مفاجـئ ،وميكـن أن يسـتمر لسـاعات،
ويقترن عمو ًمـا بضيـق النفس.
ارتفـاع الضغـط الرئـوي :يُقصـد بـه

ارتفـاع ضغـط الـدم يف الرشايين
الرئويـة ،وتؤثـر هـذه الحالـة على
الرشايين التـي تنقـل الـدم إىل الرئتني،
وميكـن أن تسـبب أمل ًـا يف الصـدر.
األسـباب النفسـية :يحـدث األمل الصدري
يف الغالـب بسـبب القلـق أو الوسـواس
القهـري أو االكتئـاب أو نوبـة الهلـع،
وهـذا أمـر طبيعـي ،وتحدث نوبـة الهلع
على شـكل شـعور بالخـوف الشـديد
مصحـوب بـأمل يف الصـدر ورسعـة يف
رضبـات القلـب وتسـارع يف التنفـس،
وتعـرق غزير وضيق يف النفـس وغثيان
ودوخـة وإحسـاس بالتنميـل أو بالوخز
حـول الشـفتني واليديـن والقدمين،
وفقـدان السـيطرة على الجسـم وخوف
مـن املوت.
أمـا عنـد األطفـال ففـي معظـم الحاالت
يحـدث أمل الصدر نتيجة خمـج يف الرئة،
أواإلصابـة يف العضلات أو العظـام،
أوالقلـق ،وخالفًـا ملـا يحـدث للبالغين،
فـإن األسـباب القلبيـة هي أسـباب نادرة
ألمل الصـدر عنـد االطفـال.
كيف يتم التعامل مع حالة األلم
الصدري؟
على الرغـم مـن أن األمل الصـدري
قـد ال يكـون مرتبطًـا مبشـكلة يف
القلـب ،فـإن األسـباب غير القلبية
قـد تكـون خطيرة أيضً ـا ،لذلـك
يجـب عـدم محاولـة املريض
تشـخيص الحالـة بنفسـه،
إمنـا مراجعـة الطبيـب

لنفـي وجود مشـكلة خطيرة ،ويف حال
كان األمل حـادًا فيجـب اسـتدعاء سـيارة
اإلسـعاف والتوجـه إىل قسـم الطـوارئ
يف أقـرب مستشـفى.
يتبـع األطبـاء منهـج اسـتبعاد األسـباب
األكثر خطـورة آلالم الصـدر يف البداية،
مثل نوبـة قلبية أو تسـلّخ أبهـر أو صمة
رئويـة ،ولذلك يقـوم الطبيـب بأخذ قصة
مرضيـة مفصلـة ،ويجـري الفحـص
الرسيـري ،وبذلـك غال ًبـا مـا يسـتطيع
فصـل األسـباب الخطيرة عـن األسـباب
األقـل خطـورة أو األسـباب التافهـة لألمل
الصـدري ،وبنـاء على ذلـك قـد يطلـب
إجـراء بعـض االختبـارات ،مثـل:
تخطيط القلب الكهربايئ (.)ECG
صـور أشـعة سـينية للصـدر و /أو
ا لبطـن .
تصوريـر طبقـي محـوري ()CT scan
للصـدر و /أو البطـن.
تصويـر األوعيـة الرئويـة عند االشـتباه
باالنصمام الرئـوي.
تحاليـل دم مخربيـة :تعـداد دم كامـل،
وظائـف كبـد ،وظائـف بنكريـاس،
وظائـف كىل ،خامئر عضليـة (توربونني
 Iوكرياتين كينـاز) ،و"."D Dimer
قـد ال يكتشـف الطبيـب سـب ًبا محـددًا
للأمل فيكـون التشـخيص املبـديئ "آال ًما
صدريـة غري مفسرة" ،ويطلـب الطبيب
إجـراء فحوصـات إضافيـة ،ولكـن املهم
يف هـذه الحـاالت هو اسـتبعاد األسـباب
الخطيرة للأمل وطأمنـة املريـض،
ومتابعـة دراسـة الحالـة للكشـف عـن
سـبب مـا غير ظاهر.
وبعـد الوصـول إىل التشـخيص ،يتـم
العلاج بالشـكل املناسـب لـكل حالـة
مرضيـة ،فبعـض الحـاالت تحتـاج إىل
دخول وحـدة العنايـة املركّـزة ،وبعضها
يحتـاج إىل املكـوث يف املستشـفى،
وبعضهـا يعالَـج خارج ًيـا.

عنب بلدي  -السنة العاشرة  -العدد  - 514األحد
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كتاب "التعامل مع
ذوي الطباع الصعبة"
"الشكاء" و"الدبابة"
مثل
ّ

نظارات ناطقة تلتقط الصور
والفيديوهات ..جديد "ميتا"
أصـدرت رشكـة "ميتـا" (الرشكـة األم لـ"فيـس
بـوك") تحديثًـا جديـدًا لربنامـج "،"Ray-BAN
يعـ ّزز القـدرات الصوتيـة للنظـارات الذكيـة ،التي
حملـت املزيـد مـن املزايـا املجانيـة ،كالقـدرة عىل
إرسـال الرسـائل وسماع قراءات الرسـائل ،وإجراء
املكاملـات الصوتيـة ،وذلـك عرب مربع الدردشـة يف
تطبيق "ماسـنجر".
وأعلـن الرئيـس التنفيـذي للرشكـة ،مـارك
زوكربيرج ،مؤخـ ًرا ،إضافـة املزايـا الجديـدة إىل
النظـارات الذكيـة ،والتـي ال تقـف عند هـذا الحد،
فالنظـارات سـتكون مـز ّودة بالقدرة على التحكم
بالصـوت ،أو اإليقـاف املؤقت ،واسـتئناف الصوت،
وهـذا كله عبر صوت املسـتخدم ،مع مزايـا جديدة
مسـتقبلية يحملهـا عـام  ،2022وفـق مـا قالـه
زوكربيرج.
والتحديـث الجديـد مرتبـط بتطبيـق "Facebook
حا
 ،"Viewويُطـرح عىل مراحل ،على أن يكون متا ً
لجميـع املسـتخدمني بصيغته النهائيـة قري ًبا.

وحتـى يسـتطيع املسـتخدم االسـتفادة مـن
أول تثبيـت أحدث الربامـج الثابتة
التحديـث ،يجب ً
عبر نظـارات "."Ray-Ban Stories
وتعمـل رشكـة "ميتا" على تعزيـز دور النظارات
الذكيـة مبـا يح ّولهـا إىل جهـاز اتصـال وقطعـة
تقنيـة قابلـة لالرتداء ،ال وسـيلة لحاميـة العني من
ومتغيرات الطقـس فقط.
الشـمس
ّ
وتقـوم النظارات الذكية بجلـب الكامريا إىل الوجه،
وهذا أقـدم امتيازاتهـا عند ظهورهـا ،لكنها صارت
قـادرة على التقاط مقاطـع الفيديـو والصور ،كام
ميكنها العمل كسماعات رأس السـلكية.
دعـم املحادثـة وأدواتهـا عبر النظـارات الذكيـة
ليـس امتيـاز "ميتـا" الوحيـد مؤخـ ًرا ،إذ تضيـف
الرشكـة خدمـات تفسير الفيديـو إىل أجهـزة
اتصـال الفيديو " ،"Portalمبا يسـمح للمسـتخدم
إحضـار مرتجـم لغـة إشـارة إنجليزية أو إسـبانية
إىل محادثـات الفيديـو.
وتـأيت هـذه امليـزة ملسـاعدة الصـم وضعـاف
السـمع على التواصـل بسـهولة أكبر مـع العائلة

واألصدقـاء ،وزملاء العمل ،مبـا قد يشـكّل إضافة
مميـزة يف مجتمـع الصـم وضعـاف السـمع.
ويف سـبيل هـذه الخدمـة ،تتعـاون "ميتـا" مـع
مـز ّود لحلـول الرتجمـة الشـفوية ،والتواصـل عرب
الفيديـو ،للصـم وضعـاف السـمع "Together
 ،" ،”LLC"ZP Betterلتقديـم خدمـات تصديـر
الفيديـو وترحيلـه ( )VRSإىل مجموعـة "Meta
 "Portalألجهـزة االتصـال بالفيديـو.
وميكـن ملن يعانـون مـن الصمم أو ضعف السـمع
التقـدم للحصول على الخدمة واالتصـال بحضور
مرتجـم إشـارة إنجليزيـة أو إسـبانية ،عبر موقع
"."portal.zpvrs.com
وكان زوكربيرج أعلـن تغيير اسـم الرشكـة األم
لشـبكة التواصـل االجتامعـي مـن “”Facebook
إىل “ ،”METAيف  28مـن ترشيـن األول املايض.
واختـارت الرشكـة األمريكيـة االسـم الجديـد
ليتماىش مـع سياسـتها الراميـة إىل إنشـاء عـامل
افترايض متكامـل قائـم على التقنيـة ثالثيـة
األبعـاد يعرف باسـم "( "Metaverseميتافريس).

سينما

".."ROOM

تحديات الخروج من عالم بحجم غرفة بعد سبع سنوات
يحكي فيلـم " "Roomقصـة
امـرأة محجـوزة يف غرفـة رغـم
إرادتهـا ،تدعى "جوي" ،يشـاركها
يف هـذا السـجن غير االعتيـادي
ابنهـا "جـاك" املولـود يف الغرفة
نفسـها ،وال يـدرك أي يشء عـن
الحيـاة الخارجيـة ،إىل درجـة أن
والدتـه تحـاول إقناعـه أن الغرفـة
فعلا
ً
التـي يعيشـان فيهـا هـي
الحيـاة التـي يعيـش فيهـا البرش،
حتى يسـتطيع التأقلم مـع الوضع
غير اإلنسـاين داخـل الغرفـة.
وبعـد أن يُتـم "جـاك" سـبعة
أعـوام ،تصارحـه والدتـه "جوي"
بالواقع الذي يعيشـان فيـه ،وذلك
لنيتهـا وضـع خطـة هـروب مـن
هـذه الغرفـة ،ويتوقف نجـاح هذه
الخطـة عىل إتقـان "جـاك" دوره
فيها .
إال أن خـط أحـداث الفيلـم (118
دقيقـة) ال يقـف عنـد هـذا الحـد،
إذ تنقـل كاميرا املخـرج لينـي
أبراهامسـون جمهـور فيلمـه إىل
رصـد صعوبـة تأقلم "جـاك" يف
العـامل الخارجـي حني تتـم عملية
الهـروب بسرد شـاعري درامـي،
ومعانـاة "جـوي" وتألّمهـا ملـا

مرت بـه خلال السـنوات السـبع
املاضيـة.
شـخصيات الفيلـم ليسـت كثيرة،
تقتصر على األم واالبـن ،وعائلة
األم التـي يدخـل أفرادهـا أحـداث
فضل
ً
القسـم الثـاين مـن الفيلـم،
عـن شـخصيات قليلة الظهـور ،إال

يرا قويًـا عىل مسـار
أن لديهـا تأث ً
الشـخصيات الرئيسـة يف القصة،
ضمـن مواجهـات معقـدة يتيحها
السـيناريو ،وهـو من تأليـف إميا
دونوغو.
حـاز الفيلـم الـذي أُنتـج عـام
 2015عـدة جوائـز مهمة يف عامل

السـينام ،أبرزها جائزة "أوسـكار"
عـن فئـة "أفضـل ممثلـة بـدور
رئيـس" عـام .2016
وبلـغ تقييـم العمـل  8.1مـن
أصـل  ،10عبر موقـع ""IMDb
املتخصـص بنقـد وتقييـم األفلام
السـينامئية.

بوستر الفيلم

يعتبر الطبـع هـو النمـوذج السـلويك املتميـز
معين ،ونظـام الدوافع التي تشـكّل أسـاس
لفـرد
ّ
السـلوكيات البرشيـة ،ولـكل شـخص طبـع ميتلك
خصائـص وصفـات مختلفـة ،تشـكّل ردود الفعـل
حيـال املواقـف اليوميـة.
والتعامـل مـع أصحـاب الطبـاع املرنـة أمـر يسير
يف الحيـاة العمليـة داخـل املدرسـة أو مـكان
العمـل ،على نقيـض التعامل مـع أصحـاب الطباع
ً
حملا
الصعبـة ،األمـر الـذي يـراه بعـض النـاس
ً
ثقيلا ،إال أن التعامـل مـع الشـخصية ذاب الطابع
الصعـب أمـر حتمي ،سـواء يف األماكـن العامة أو
حتـى يف املنـزل ،وتجـب معرفـة كيفيـة التعامـل
مـع هـذه الشـخصيات بشـكل سـليم.
يعـرض كتاب "التعامـل مع ذوي الطبـاع الصعبة"
أنـواع األشـخاص الذيـن ميلكـون هـذه الطبـاع،
أبرزهـم الشـخص "الشـكاء" ،الـذي ال يكـف عـن
تصديـر الحالـة السـلبية يف مـكان دراسـته أو
عملـه تجـاه كل يشء ،فيحبـط مـن عزميـة أقرانه
وزمالئـه ،أو الشـخص "القنـاص" ،الـذي يقلّل من
قيمـة عمـل أقرانـه أو زمالئـه ،مـن خلال كلامت
التحقير يف أثنـاء أوقـات الضغـط الـدرايس أو
املهنـي ،أو حتـى يف أوقـات ضعـف زمالئـه.
كما توجـد ،بحسـب الكتـاب ( 129صفحـة)،
أنـواع أخـرى مـن أصحـاب الطبـاع الصعبـة ،مثل
الشـخص "الدبابـة" ،الـذي لـن يهـدر أي فرصـة
لدهـس زمالئـه يف العمـل ملصلحتـه الشـخصية،
ّ
"العلمـة" الـذي يقنـع النـاس بعلمه،
والشـخص
إال أن مشـاريعه املهنيـة غال ًبـا مـا يكـون مصريها
الفشـل.
وعندمـا يتعامـل الفـرد مـع أصحـاب الطبـاع
الصعبـة ،فـإن ردود فعلـه لـن تخـرج عن مشـاعر
مع ّينـة ،بحسـب مـا يعتقـده الكاتبـان ريـك
برنكمان وريـك كريشنر.
الشـعور األول ،وهـو أن تكـون مشـاعر الفـرد
سـاكنة ال تتحـرك ،وذلـك ينتـج عـن الغضـب أو
اإلحبـاط ،أمـا الشـعور الثـاين ،فهـو االنسـحاب
مـن التعامـل مـع هـذه الشـخصيات ،وهـذا ناتـج
عـن االعتقـاد بأنـه ال يوجـد أي حـل للتعامـل مـع
أصحـاب هـذه الطبـاع ،أمـا الشـعور الثالـث ،فهو
تغيير موقـف الفـرد الذهنـي والشـعوري تجـاه
التعامـل مـع هـذه الشـخصيات ،عن طريـق تراكم
املعرفـة بآليـة التعامـل معهـم.
والتعامـل مـع الشـخصيات الصعبـة الطبـاع ال
يتطلـب الهـروب واالستسلام ،بـل قيـاس قـوة
عدوانيـة الشـخص واملوقـف ،وخلـق مواضيـع
مشتركة للتحـدث معهـم.
كما أن اإلنصـات إىل هـذه الشـخصيات هـو فـن
يف حـد ذاتـه ،ويجعـل الفـرد يتحكّـم بعالقتـه مع
أصحـاب الطبـاع الصعبـة بطريقـة أسـهل ،ويف
الوقـت نفسـه ،يجـب على الفـرد أن يبـدي نو ًعـا
مـن الرصامـة يف مواجهتـه أولئـك النـاس ،مـع
عـدم إبـداء أي رد فعـل عـدايئ تجاههـم.
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1.مضيق عريب
2.من أسامء السيد املسيح  ،اسم علم مؤنث
3.تطاول  ،ظاهر
4.خلفيات  ،خدع
5.يذهب
6.جوهر  ،نتائجي
7.نهار  ،عليلة
8.اباريق  ،يُبقى
9.انسجام
	10.عطيه  ،مؤازرة
عمودي
1.مهرجان فني لبناين
ِ 2.
انصت  ،حضارة قدمية
3.زوائد  ،معطي
4.اتالف  ،رجعه
5.يقطع  ،انهض
6.عكس حلو  ،نهار  ،حرف عطف
7.ذيك  ،اسم علم مؤنث
8.خراب  ،سجل
9.حقل  ،سلع
	10.ضمري منفصل  ،اسم علم مذكر

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

صار األمر اعتياديًا ويرتقي إىل مرحلة الروتيني أن
تخصص بعض األسطر يف نهاية كل عام وقبل افتتاح
العام الجديد لبعض الذكريات وأهم اإلنجازات املؤثرة.
وألن الزاوية املخصصة ال تسمح بأكرث من بعض
اللقطات والصور ،فقد اخرتت ما شعرت بأنه األقوى
واألكرث تأثريًا يف العام .2021
عادت املالعب إىل حيويتها وبهجتها لتتزين بالجامهري
واملشجعني تدريج ًيا يف أغلب دوريات العامل املهمة
ومسابقاتها الكربى ،إال يف "أوملبياد طوكيو" حيث
تنافس الرياضيون يف العامل ضمن مختلف املالعب
والصاالت واملسابقات واالختصاصات بصمت ،ومن
دون تشجيع جامهريي ،كام حصل متا ًما يف "كوبا
أمريكا  ،"2021التي مل تدخل الجامهري إىل مبارياتها
إال يف اللقاء النهايئ يف املاركانا بالربازيل ،عندما سجل
مييس أول لقب دويل له عىل مستوى املنتخب األول
بفوزه مع زمالئه عىل أصحاب األرض الربازيل بهدف
دون رد وبحضور  10%فقط من سعة امللعب ،مقسمة
عىلجمهور املنتخبني.
صورة جديدة من صور العام  ،2021تتمثل برحيل
النجم األرجنتيني ليونيل مييس عن ناديه األم برشلونة
منتصف العام إىل نادي باريس سان جريمان ،وما
أحدثه هذا االنتقال املفاجئ والصادم من فوىض
وخالفات ومشكالت يف النادي الكتالوين ،أدت به إىل
الهبوط باتجاه كأس االتحاد األورويب بعدما فشل
وللمرة األوىل منذ  21عا ًما بتجاوز دور املجموعات يف
الشامبيونزليغاألورويب.
ليونيل مييس يظهر ً
فعل يف ثالث صور يف العام
 ،2021راف ًعا كأس كوبا أمريكا لألرجنتني بعد غياب
عن منصات التتويج ملدة  28عا ًما ،رحيله من النادي
الكتالوين قبل بداية املوسم بأسبوع واحد ،انضاممه
إىل نيامر ومبايب يف حديقة األمراء مع باريس سان
جريمان الفرنيس.
الصور املؤملة ال بد أن يكون لها ح ّيز ومكان يف صندوق
الذكريات ضمن العام الحايل ،من أبرزها سقوط قائد
منتخب الدمنارك كريستيان ايريكسن نجم إنرت ميالن
اإليطايل عىل األرض يف أوىل مباريات منتخب بالده
أمام فنلندا ،وكيف توقفت املباراة وتس ّمرت عيون
الجامهري يف امللعب واملشاهدين حول العامل ملعرفة
وضع ايريكسن الذي غاب عن الوعي متا ًما إثر مشكلة
يف وظائف القلب ،ليعود بعد دقائق إىل الحياة مجددًا
ويُنقل خارج امللعب نحو املستشفى ،ومنذ ذلك الحني مل
يخض أي لقاء أو مباراة مع املنتخب أو النادي.
بحالة مشابهة أيضً ا ،ودّع األرجنتيني سريجيو
أغويرو املستطيل األخرض ومنتخب بالده األرجنتني
وناديه الجديد برشلونة ،معل ًنا اعتزال كرة القدم بعدما
سقط متع ًبا يف مباراة برشلونة وأالفيس يف الدوري
ليتبي الحقًا أنه يعاين من مشكالت يف
اإلسباين،
ّ
وظائف القلب.
آخر الصور من بروفة العاصمة القطرية الدوحة
قبل املونديال يف العام املقبل  ،2022إذ كانت بروفة
االستضافة واألداء والحضور والروعة يف "كأس
العرب -فيفا" .2021
ويف ألبوم صور البطولة التاريخية عىل املستوى
العريب ،تألق جزائري ولقب أول مستحق لخزائن
محاريب الصحراء ،وعىل هامش البطولة وضمن ألبوم
الصور أيضً ا مباراة كرنفالية لنجوم العامل ونجوم
العرب ،شارك فيها الالعب الدويل السابق فراس
الخطيب بوجود مدرب الكيان الصهيوين السابق أفرام
غرانت ،هذه املشاركة من قبل الخطيب أدت إىل فصله
وطرده بقرار رسمي من اللجنة األوملبية التابعة لنظام
األسد ومنظمة االتحاد الريايض العام ،يف وقت تسهل
فيه تصفية الحسابات بني الطرفني .ما علينا.
البانوراما كانت رسيعة ومخترصة ،والعام املقبل عام
إفريقيا واملونديال يف الشتاء ألول مرة بضيافة الدوحة.
وكل عام وأنتم بألف خري.
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أرتيتا يخلق "قوة ناعمة" في البريميرليج

عنب بلدي  -محمد النجار
بخطـى ثابتـة وثقـة بالنفـس ،يتقـدم
اإلسـباين مايـكل أرتيتـا ( 39سـنة) يف
الـدوري اإلنجليزي املمتاز ويف مسـابقة
كأس رابطـة املحرتفني اإلنجليزيـة ،ليبدأ
بإعـادة الزمـن الجميـل لنادي أرسـنال،
يف أواخـر تسـعينيات القـرن املـايض
وأوائـل القـرن الحايل.
ويسير النـادي برسـم بيـاين يرتفـع
تدريج ًيـا ،مـن حيـث النتائج واملسـتوى
الفنـي والتكتيكي الـذي يقدمـه حال ًيـا،
وخاصـة يف الربميريليـج.
بداية متعثرة ..ثم انتفاضة
مل يقتنـع املـدرب أرتيتـا برتتيب أرسـنال
يف املوسـم املـايض ،2021 2020-
عندمـا احتـل املركـز الثامـن برصيد 61
نقطـة ،فرتّـب أوراقـه ليدخـل املوسـم
الحـايل بقـوة وبطمـوح املنافسـة.
ولكنه بـدأ بشـكل متعرث ،فحتـى الجولة
العـارشة مـن املوسـم الحـايل كان يحتل
املركـز العـارش برصيـد  14نقطـة فقط،
مـن أربعـة انتصـارات وتعادلين وثالث
خسـارات ،مـا يعنـي أنـه خسر نصـف

النقـاط املحتملـة ،وهـي  30نقطـة ،يف
الجـوالت العرش األوىل مـن الربميريليج.
بعـد ذلـك بـدأت انتفاضـة أرتيتـا
الحقيقيـة ،ليحقـق يف الجـوالت الثامين
الالحقـة  18نقطـة من أصـل  24نقطة.
لكنـه ال يـزال يعـاين أمـام كبـار
الربميريليـج ،إذ خسر خلال هـذه
الجـوالت الثماين ثلاث مواجهـات أمام
ليفربول ومانشستر يونايتـد وإيفرتون.
وبعـد مضي  18جولـة ،يحتل أرسـنال
املركـز الرابـع املؤهـل لـدوري أبطـال
أوروبـا ،برصيـد  32نقطـة مـن عشرة
انتصـارات وتعادلني وسـت خسـارات ،له
مـن األهـداف  27وعليـه  23هدفًـا.
وبالتـوازي مـع الربميريليج ،متكّـن أرتيتا
مـن الوصول إىل الـدور نصف النهايئ من
بطولـة كأس رابطة املحرتفين اإلنجليزية،
وهي ثـاين أهم مسـابقة يف إنجلرتا.
ويواجـه أرسـنال يف  3و 12مـن كانون
الثـاين املقبـل فريـق ليفربـول ذهابًـا
وإيابًـا ،يف محاولة للوصـول إىل املباراة
النهائيـة ،وسـط طمـوح بـأن يحقـق
اللقـب للمـرة الثالثـة يف تاريـخ النادي.
ويف كأس االتحـاد اإلنجليـزي ،ال يـزال
النـادي يشـارك يف التصفيـات ،وهـو

يتصـدّر السـجل الذهبـي لهـذه البطولة،
إذ أحـرز لقبهـا  14مـرة.
أمـا بالنسـبة إىل الـدوري اإلنجليـزي
املمتـاز ،فيحتـل األرسـنال املركـز الثالث
يف قامئـة السـجل الذهبـي ،إذ أحرز لقب
بطولـة الـدوري  13مـرة.
خطة تعتمد على الشباب
ينـاور أرتيتـا بخطتـه بين "-3-2-4
 "1و" ،"3-3-4ويعمـل على محاوالت
تضييـق املسـاحات أمـام الخصـم
واالسـتحواذ على الكـرة أطـول فترة
ممكنـة ،بانتظـار إيجـاد الثغـرة يف
دفاعـات الخصـم.
وتعتبر خبرة اإلسـباين ميـكل أرتيتـا
يف عـامل التدريب قصيرة جدًا بالنسـبة
إىل املدربين الكبـار يف الربميريليـج ،إذ
بـدأ مشـواره التدريبـي كمسـاعد مدرب
فريـق مانشستر سـيتي خلال الفترة
مـن  2016إىل  ،2019ثـم انتقل لتسـلّم
قيادة نـادي أرسـنال حتـى اآلن.
ويعتمـد الفريـق حال ًيـا على العبين
شـباب ،يحـاول أرتيتا توظيفهـم يف بناء
هجمات رسيعـة يف حـال االرتـداد إىل
مناطـق الخصـم.

إلياس أخوماش..

موهبة مغربية صاعدة في البارسا
تألـق اإلسـباين اليـاس أخومـاش
( 17سـنة) مـن أصـول مغربيـة،
أمام نـادي إسـبانيول عندما شـارك
فريقـه برشـلونة ألول مـرة يف
الـدوري اإلسـباين للدرجـة األوىل
للموسـم الحـايل.
ورغـم أنـه مل يعلـب سـوى شـوط
واحـد ،ظهـرت موهبـة إليـاس
بشـكل جيـد مـا لفـت انتبـاه املدرب
تشـايف هرينانديـز ،رغـم أنـه مـن
أصغـر العبـي الفريـق الكتالـوين
الشـباب حال ًيـا ،الـذي اسـتعان بـه
بعـد كثرة الغيابـات لـدى الفريـق
بسـبب اإلصابـات ،وخاصـة يف خط
الهجـوم.
ويلعـب اليـاس أخومـاش يف موقع
الجنـاح األميـن املهاجـم ،ولديـه
القـدرة على املراوغـة والتنقـل بني

خطـي الوسـط والهجـوم بسالسـة.
ومـن املمكـن أن يجهـزه تشـايف
للموسـم القـادم بشـكل يعتمـد عليه
يف الوسـط والهجـوم على حـد
سـواء.
وحسـب موقـع "ترانسـفري ماركت"
تبلـغ القيمـة السـوقية لليـاس
أخومـاش  100ألـف يـورو.
وقد وقـع العقد مـع نادي برشـلونة
الفريـق "ب" يف  1مـن متـوز
 ،2020وينتهـي عقـده يف  30مـن
حزيـران .2023
بـدأ إليـاس مشـواره الكـروي مـع
فريـق برشـلونة تحـت  16سـنة ،ثم
انتقـل إىل فريـق شـباب برشـلونة
يف  1مـن متـوز  2020ولعـب معـه
موسـم  ،2020 2019-ثـم ترفع إىل
الفريـق تحـت  19سـنة يف متـوز
 2020ولعـب معـه موسـم 2020-

 ،2021قبـل ترفيعـه إىل الفريـق
األول.
كما ظهـر أخومـاش مـع املنتخـب
اإلسـباين تحـت  18سـنة سـت
مـرات ،ومـع منتخب تحت  16سـنة
ثلاث مـرات.
ولـد إليـاس أخومـاش يف املغـرب
يف  16نيسـان عـام  ،2004يلعـب
بالقـدم ال ُيسرى ،وطولـه 176
رتا ويحمـل رقـم القميص 27
سـنتم ً
يف نـادي برشـلونة.
وهـو ثـاين موهبـة مغربيـة يف
برشـلونة حال ًيـا ،مـع زميلـه عبـد
الصمـد الزلـزويل ،الـذي لعـب أكرث
مـن مبـاراة مـع فريـق برشـلونة،
وجـرى اسـتدعاؤه مؤخـ ًرا إىل
صفوف املنتخـب املغريب للمشـاركة
يف بطولـة أمـم إفريقيـا ،مطلـع
كانـون الثـاين القبـل.

وبالرغـم مـن أن أرسـنال ال ميلـك حال ًيا
أسماء لنجـوم كبـار ،كبقيـة أنديـة
املقدمـة ،يحـاول االعتماد على املواهب
الشـابة وبعـض الالعبين املخرضمين،
وأبرزهـم إمييـل سـميث روي (21
سـنة) ،وهـو هـداف الفريـق بسـبعة
أهـداف وترتيبـه خامس هـدايف الدوري
حال ًيـا ،إىل جانـب الرنويجـي مارتـن
أوديجـار والربازييل غابرييـل مارتينييل
والغابـوين بيير أوباميانغ (الذي تشـهد
عالقتـه مـع النـادي توتـ ًرا مؤخـ ًرا)،
ولـكل منهـم أربعـة أهـداف ،ويلحقهـم
اإلنجليـزي بوكايـا سـاكا ولـه ثالثـة
أهـداف.
حارسـا
ومـن خلـف هـؤالء ،قـدّم أرتيتا
ً
يبـدو أنـه وجـد فيـه ضالته ،وهـو آرون
رامسـديل ( 23عا ًمـا) ،وصـار يعتمـد
عليـه املـدرب بتشـكيلته األساسـية يف
املباريات السـابقة ،بعدمـا رسق األضواء
بتصدياتـه.
أرسنال ..تاريخ وإنجازات
حقّق النـادي إنجـازات وبطـوالت كثرية
منـذ تأسيسـه يف العـام  ،1886أي قبل

 135سـنة ،ويعتبر من األنديـة العريقة
والكبيرة يف إنجلرتا.
أحـرز األرسـنال لقـب بطولـة الـدوري
اإلنجليـزي املمتـاز  13مـرة ،آخرهـا كان
يف موسـم  ،2004كما حقّـق مركـز
الوصيـف يف تسـعة مواسـم ،آخرها عام
.2016
كما أحرز بطولة درع االتحـاد اإلنجليزي
 16مـرة ،آخرها يف موسـم  ،2020ولقب
كأس االتحـاد اإلنجليزي  14مـرة ،آخرها
يف عـام  ،2020وهـو يحتفـظ بالرقـم
القيـايس للبطولة.
يف حين حقّـق كأس رابطـة املحرتفين
اإلنجليزية مرتني عامـي  1987و،1993
ومركـز الوصيـف يف البطولـة نفسـها
خمس مـرات.
قاريًـا ،أحـرز مجموعـة مـن األلقـاب،
أهمهـا كأس الكـؤوس األوروبيـة مـرة
واحـدة عـام  ،1994ووصيـف البطـل
ثلاث مـرات ،كام حقـق مركـز الوصيف
لبطـل دوري أبطـال أوروبـا مـرة واحدة
يف موسـم  ،2006والوصافـة يف كأس
السـوبر األوروبيـة عـام .1994
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ً
مبتسما"
مهرج في شوارع إدلب" ..كن
مجد هامو مهرج في شوارع إدلب ( 2021 -محمد قزموز)

عنب بلدي  -إدلب
"كنـت أبحـث عـن طريقـة للوصـول
ُ
إىل أكبر عـدد ممكـن مـن األطفـال
املترضريـن مـن النـزاع يف سـوريا،
واالبتسـامة كانـت أفضـل وسـيلة".
بهـذه الكلمات بـدأ مجد هامـو (24
عا ًمـا) حكايـة املهـرج الـذي صنـع
االبتسـامة على وجوه مئـات األطفال
يف إدلـب.
روى مجـد لعنـب بلـدي ،أن الحـزن
الـذي سـيطر على وجـوه األطفـال
يف مدينتـه دفعـه للبحث عـن طريقة
إلخـراج األطفال مـن الحـرب ،مضيفًا
أن األطفـال يف إدلـب مل يعرفوا شـيئًا
مـن الحيـاة إال الحرب ،وأنـه وجد يف
شـخصية املهـرج شـيئًا مـن الحيـاة
التـي مل يعرفوهـا.
تعـاون مجـد مـع العديد من وسـائل
اإلعلام املحليـة والعامليـة ،إىل جانـب
عملـه يف مجـال التوثيـق الحقوقـي
مـع العديـد مـن املنظمات ،أبرزهـا
"الشـبكة السـورية لحقوق اإلنسان"،
وكانـت مشـاهد خـوف األطفـال بعد
املجـازر والقصف الدافـع األكرب ليبدأ
العمـل كمهـرج يف شـوارع املدينـة،
بحسـب قوله.
ورغـم ردود الفعـل "املحبطـة" التـي
وجدهـا الشـاب إثـر تحريـم بعـض
األشـخاص عمـل املهـرج ،واعتقـاد
آخريـن أنـه مجرد وسـيلة مـن إحدى
املنظمات لكسـب تعاطـف النـاس،
اسـتطاع مجـد أن يحافـظ على
شـخصية املهـرج لنحو ثالث سـنوات.
ً
مبتسما"
فيلم "كن
"الهـدف مـن الفيلـم أن ننقـل للعامل
تجربـة السـوريني الذين يسـتطيعون
صنـع يشء مـن اللايشء" ،هـذا
مـا دفـع مجـد لتصويـر فيلـم "كـن
مبتسما ".
ً
قـال مجـد ،إن فكـرة الفيلـم ولـدت
خلال عملـه كمهـرج ،مضيفًـا أن
انعكاسـا
دور البطـل الـذي لعبه كان
ً
لحياتـه الحقيقيـة.

قالوا اعتزل
أدهم النابلسي

وينقـل الفيلـم قصـة شـاب سـوري
فقـد العديد مـن أحبائه خلال الحرب
جـا
يف سـوريا ،وقـرر أن يعمـل مهر ً
ليكـون سـب ًبا لضحـكات األطفال يف
مد ينته .
واعتبر مجـد أن الفيلم يحمل رسـالة
لـكل السـوريني الذين خسروا الكثري

يف السـنوات املاضيـة ،ليسـتمروا
بصناعـة األمـل ،وفـق قوله.
وعـن الصعوبـات التـي واجههـا مجد،
قـال إن املنطقـة معدومـة ،وإنـه ص ّور
الفيلـم بأقـل اإلمكانيـات ،ومل يتوقع أن
ريا ،كما واجه
ينـال الفيلـم انتشـا ًرا كب ً
صعوبـة بالتنقل بني مواقـع التصوير.

حصـل الفيلـم على املركـز األول يف
مسـابقة ملنظمـة اإلغاثـة وحريـات
اإلنسـان الرتكيـة ( ،)İHHويسـعى
مجـد ورفاقـه املشـاركون يف صناعة
الفيلـم للمشـاركة مبسـابقات عامليـة،
ونقـل الفيلـم إىل جميـع السـوريني
حـول العـامل.

"مدينة سرية" إليواء النازحين في الشمال السوري
أعلنـت منظمـة ""Syria Relief
الخرييـة الربيطانيـة بالتعـاون مع
جمعيـة "عطـاء" السـورية ،عـن
بنـاء مدينـة إليـواء النازحين يف
شمال غـريب سـوريا وحاميتهـم
مـن املـوت جـ ّراء ظـروف الشـتاء
القـايس.
وقـال رئيـس املنظمـة تشـارلز
لويل ،إن الهـدف من إنشـاء املدينة
بنـاء مجتمـع يلبـي احتياجـات
السـوريني التعليميـة والصحيـة،
وفـق مـا نقلـه تقريـر صـادر عن
صحيفـة "اندبنـدت" الربيطانيـة،
الخميـس  23مـن كانـون األول.
وأك ّد أن العديـد من األرواح معرضة
للخطـر خلال أشـهر الشـتاء إثـر
ترضر الخيـام وصعوبـة الحصول
يرا إىل
على الوقـود للتدفئـة ،مش ً
أن مشـهد تجمد النـاس حتى املوت
والفيضانـات يف املخيمات تكـرر
لسنوا ت .
وقالـت الصحيفـة إن املنظمـة لـن
تكشـف عن موقـع املدينة ألسـباب
أمنيـة ،مضيف ًة أنها سـتكون قريبة
مـن الحـدود الرتكية السـورية.

بينما اعتبر رئيـس املنظمـة أن
اإلجـراءات املتخـذة الختيـار موقع
بنـاء املدينـة يجلعها أكثر أمانًا من
أي مـكان آخر يف سـوريا ،بحسـب
تعبريه .
وقـال أحد العاملين يف املنظمة آدم
كيلويـك ،بعـد عودتـه من سـوريا،
إن "بعـض النازحين السـوريني
أُجبروا على العيـش يف ظـروف
ال تفـي حتـى مبعايير الرفـق
بالحيـوان الغربيـة" ،مضيفًـا أن
الكثير من النـاس ليـس لديهم أي
مصـدر للـدفء ويعتمـدون فقـط
على األشـجار املحيطـة بالخيـام
للحاميـة مـن الريـاح البـاردة.
وأنهـت املنظمـة بنـاء نحـو 100
منـزل ومـن املقـرر أن يصبح 150
منـزل آخـر جاهـ ًزا بحلـول شـهر
ً
شـباط املقبـل ،وسـتضم املدينـة
نحـو ألـف منـزل لنحو سـتة آالف
نسـمة ،باإلضافـة إىل مدرسـة
ومستشـفى وحديقـة ومسـجد.
وتبلـغ تكلفـة املشروع نحـو
مليـون و 600جنيـه استرليني أي
مـا يعـادل نحـو مليونين و144

ألـف دوالر أمريكي ،وفـق تقريـر
ا لصحيفـة .
مشاريع سكنية يف الشامل
تعمـل ثلاث منظمات وهـي هيئة
"اإلغاثـة اإلنسـانية الرتكيـة"
( )IHHوفريق "ملهـم التطوعي"،
و"جمعيـة التعـاون الخريية" ،عىل
إنشـاء مشـاريع سـكنية للنازحني
يف شمال غـريب سـوريا.
ومـن أبـرز املشـاريع التـي بـدأت
يف طلـع  ،2020مشروع “قريـة
ملهـم” وهـو مج ّمـع سـكني
متكامـل يهـدف لتوفير سـكن
كريـم للعوائـل السـورية النازحـة
مـن األرامـل ومصـايب الحـرب
وفاقـدي املعيـل ،التي مـن املخطط
أن تـأوي القريـة نحـو  250عائلة،
وفـق الفريـق.
وتشـهد مخيامت الشمال السوري
ظروفًـا مأسـاوية جـ ّراء هطـول
األمطـار والعواصـف املسـتمرة
التـي تسـبب بحركة نـزوح داخيل،
إذ وثـق فريـق “منسـقو اسـتجابة
سـوريا” ترضر  194خيمة بشـكل
كيل ،و 316خيمـة بشـكل جـزيئ،

وتسرب ميـاه األمطـار إىل داخـل
ألفين و 145خيمة ،مسـببة أرضار
مختلفـة ،وفـق آخـر إحصائيـة
صـدرت عـن الفريـق يف  20مـن
كانـون األول.
كما وثـق نـزوح أكثر مـن 472
عائلـة ضمـن املخيمات ،إثر ترضر
خيامهـم بشـكل مبـارش أو دخـول
ميـاه األمطـار إىل داخـل الخيـم،
مع توقعـات زيادة األرضار بشـكل
أكرب ،يف حـال اسـتمرار الهطوالت
املطريـة أو تجددهـا يف املنطقـة،
إضافـة إىل مخـاوف مـن حـدوث
انزالقـات طينيـة ضمـن املخيامت،
جـراء تشـكّل مسـتنقعات مائيـة
كبرية .
ووفـق تقريـر ملنظمـة “أطبـاء بال
حـدود” نُشر يف  30مـن ترشين
الثـاين املـايض ،تـزداد أوضـاع
املهجريـن سـو ًءا يف فصل الشـتاء،
بسـبب عدم وجـود مأوى مناسـب
أو رصف صحـي يقيهـم الهطوالت
املطريـة ،إضافـة إىل محدوديـة
املـواد الغذائيـة األساسـية وامليـاه
النظيفـة والرعايـة الصحيـة.

صدقًا ،مل أسـمع ،أنا محسوبكم ،مبطرب اسمه
أدهـم النابليس ،وليس يف ذاكريت أحد من
عائلـة "النابليس" غري ممثل مرصي قديم،
اسـمه عبد السالم النابليس ،كان مخرجو
السـينام املرصية القدامى يأتون به لريطب جو
الفيلم بقليل مـن التنكيت ،مع أنه ،لألمانة،
ع ُز ً
ول)
ال يجيد التنكيت ،أو ليكون
منافسـا ( َ
ً
لبطـل الفيلم عىل قلب البطلة ،رشيطة أن
يخسر املعركة يف آخر الفيلم ،ألنه من غري
املعقـول أن ترتك البطلة فريد األطرش أو
العندليب األسـمر عبد الحليم حافظ وتقع يف
غرام واحد هفتان.
بهـذا املعنى يكون إعالن األخ أدهم النابليس
توب َته عن الغناء ،أو اعتزاله الفن ،يشـبه،
عندي ،إطالق صوت خافت يف سوق
النحاسين .عىل كل حال أنا ال أريد أن أظلم
الرجل ،فأقـول إن اعتزاله ال يقارن باعتزال عبد
املطلب ،أو وديع الصايف ،أو محمد رشـدي،
أو صباح فخريً ،
مثل ،بل سـأقارنه مبطريب
عرصه ،كعمرو دياب ،وإليسـا ،وجورج وسوف،
وإلياس كرم ،وحسين الديك ،فلو اعتزل واحد
من هؤالء لقلنا ،نحن املسـتمعني ،إحدى
الكلمتني :خسارة ،أو بالناقص.
ومـن الطريف أن تعود يب توبة األخ أدهم
النابليس (أو اعتزاله) ،إىل ما قبل  15سـنة،
تقري ًبـا ،حينام ذهبت إىل حلب ،والتقيت
املخـرج اإلذاعي فاضل وفايئ ،الذي كان مكلفًا
من إذاعة دمشـق بتسجيل مسلسل إذاعي
من تأليفي يف إذاعة حلب .كنا جالسين،
أنا وفاضل ،يف كافيرتيا الفندق السـياحي،
نتناقش يف طبيعة أحداث املسلسـل ،ولهجته،
وطبيعة شـخصياته ،وكان فاضل يطلعني
عىل رؤيته املتعلقة بتوزيع األدوار الرئيسـة،
إذ انضم إلينا ،دون سـابق إنذار ،ممثل من
مناطقنـا ،كان يقوم بأدوار ثانوية يف
املسلسلات التلفزيونية واإلذاعية ،وكان ال
يعطى تلك األدوار إال بالواسـطة ،عىل أساس
أنه غريب يف الشـام ،ومستأجر بي ًتا يف
الطبالـة ،فإذا مل يأخذ دو ًرا هنا ودو ًرا هناك من
أين سـيدفع أجرة البيت وفواتري املاء والكهرباء
ومثن الطعام والرشاب؟ وهو ،باملناسـبة،
أصلع ،وأنا واللـه مل أكن أنتبه لذلك ،فالصلع
ليس من األشـياء التي تلفت النظر ،بل إنه ال
يقلل من وسـامة الرجل ،املهم ،جلس يحيك لنا
عن تقنية لصق الشـعر التي كانت موضة تلك
األيام ،ويرضب لنـا أمثلة بكبار نجوم الدراما
السـوريني الذين لصقوا شع ًرا عىل صلعاتهم،
مسـتخد ًما أسامءهم األوىل ،للداللة عىل أنه
وإياهم خوش بوش ،فيقـول ،باللهجة الحلبية:
كو جامل لَ َز ْق ،سـلوم لَ َز ْق ،يارس لَ َز ْق .وختم
كالمه بعبـارة ملؤها التحدي :كو أنا ما لَ َزق ْْت.
وبعدما غادرنـا انفلت فاضل بالضحك ،وقال
مخاط ًبا ذلـك الرجل غياب ًيا :لزقت أو ما لزقت،
مينك أنت يا..؟
هناك حاالت يخرس فيها الفن شـخصيات فنية
كبرية ،مثلام حصل عندما تويف سـيد درويش،
فجـأة ،وهو يف أوج العمل عىل مرشوعه
املتمثل يف نقل روح الشـعب املرصي من خالل
املوسـيقا والغناء ،أو سلوى مدحة املطربة
السـورية العظيمة التي تزوجت ،فأجربها
بعلُها عىل سـحب كل أرشطتها من اإلذاعة،
عدا "عروس املجد" التـي لحنها فيلمون وهبي،
أما أن يعتزل واحد اسـمه أدهم النابليس ،فال
تواخذونا خيو!

