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ترميم بيوت الرقة المدّمرة.. 
من يقرر وكيف؟ 

03أخبار سوريا

تتجله وسلائل إعلام ومنظامت 
سلورية ودوليلة معنيلة بحقوق 
اإلنسلان، إىل إعلداد بودكاسلت 
األساسلية  فكرتله  يف  يسلتند 
إىل إجلراء مقابلات ملع أفلراد 
تجاربهلم  عاشلوا  سلوريني 
يف انتهلاك حقوقهلم ملن قبلل 
النلزاع داخلل سلوريا. أطلراف 
يقلدم أولئلك األفلراد معلوملات 
شلهدوها  سلابقة  أحلداث  علن 
أو سلمعوا عنهلا، ضملن عمليلة 

ملن  لعلدد  تاريلخ  تسلجيل 
حقلوق  انتهلاكات  ضحايلا 
اإلنسلان، باإلضافة إىل استضافة 
ملواكبلة  حقوقيلني  مختصلني 
محاكمة مرتكبلي تلك االنتهاكات 
يف أوروبلا، لتمثل هذه املشلاريع 
سلجًا  الصلويت  التدويلن  يف 
لللاميض بالنسلبة إىل األجيلال 
يف املسلتقبل، تفيدهلم يف فهلم 
ما جلرى خال العقلد األخري يف 

سلوريا ملن ناحيلة حقوقيلة.

ملن  النلوع  هلذا  يسلتمد 
البودكاسلت أهميته ملن البيانات 
يحملهلا،  التلي  واملعلوملات 
فيله  تنعلدم  اللذي  الوقلت  يف 
مقلدرة الجمهلور السلوري عىل 
الوصلول إىل ما يلدور داخل تلك 

املحاكلامت.
امللايض،  الثلاين  ترشيلن  يف 
السلوري  "املركلز  أصلدر 
بودكاسلت  واملسلاءلة"  للعداللة 

، " لتلي ا عد "14

أهالي تل شهاب يغامرون 
بأمنهم إلسعاف مرضاهم

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

فوضى إعالنات 
تشّوه الشوارع 

وتعتدي على الممتلكات 
في إدلب

04تقارير مراسلين

06

التوتر المزمن في السويداء 
ينذر بأخطار مقلقة

تقارير مراسلين

هل تخرج أنقرة 
من الشمال السوري؟ 

19رياضة
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إلياس أخوماش.. 
موهبة مغربية 

صاعدة في البارسا

ملف خاص

تعويضات ضحايا سوريين
في دروج أمريكية مغلقة

منظمات سورية 
تستخدم "البودكاست" 
في توثيق ذاكرة الضحايا 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام المحمود   

ال  بيانًلا  الضامنلة  اللدول  رغلم إصلدار 
الجلوالت  بيانلات  علن  كثلريًا  يختللف 
السلابقة، وملا حملتله ملن تعهلدات مل 
فيلام  االعتبلار،  بعلني  بالكاملل  تؤخلذ 
يتعللق باالتفاق علىل األمن واالسلتقرار، 
ومكافحلة "اإلرهلاب" وتحسلني الوضع 
اإلنسلاين، قّدملت وسلائل إعلام تركية، 
يف 24 ملن كانلون األول الحلايل، ونقًا 
ها( رشوطًا  عن مصلادر تركيلة )مل تسلمِّ

لانسلحاب اللريك ملن سلوريا. 
نفيًلا  أيًضلا،  اللرشوط  هلذه  وحمللت 
"حرييلت"  صحيفلة  نسلبته  لحديلث 
الركيلة، لبيان املمثلل الخلاص بالرئيس 
اللرويس لسلوريا، ألكسلندر الفرنتييف، 
يف  “أسلتانة”  تنسليق  اجتلامع  بعلد 
سللطان،  نلور  الكازاخيلة،  العاصملة 
مؤخلرًا، حلول حديلث ممثلي الجانلب 
اللريك يف الجلسلة عن مغلادرة القوات 
الركيلة سلوريا حلني تسلمح الفرصلة 

بذللك.  األوىل 
علن  "حرييلت"  نقلتله  ملا  ووفلق 
تضعهلا  التلي  فاللرشوط  مصادرهلا، 
األرايض  ملن  لانسلحاب  أنقلرة 
إيصالهلا  ويجلري  واضحلة  السلورية، 
سلوري،  لقلاء  كل  يف  املتحاوريلن  إىل 
يف  أسلهمت  الجامعلات  بعلض  لكلن 
نقلل “رسلائل شلديدة الوضلوح”، مبلا 
ميكلن تفسلريه بشلكل مختلف، بحسلب 

املصلادر. 
توافلق  يف  اللرشوط  هلذه  وتتمثلل 
جميلع األطلراف علىل الدسلتور الجديد 
الشلعب  رشائلح  حقلوق  يحملي  مبلا 
السلوري كافلة، وإقاملة نظلام انتخايب 
فيله  املشلاركة  الفئلات  لجميلع  ميكلن 
بحريلة، وتشلكيل حكوملة رشعيلة بعد 
هلذه  قضلاء  جانلب  إىل  االنتخابلات، 
الحكوملة علىل "التنظيلامت اإلرهابيلة" 
التي تسلتهدف وحلدة أرايض تركيا عىل 
خلط الحدود بلني البلديلن، ووضعها يف 

إطلار التنفيلذ.

هل تنسحب تركيا من سوريا؟ 
النيفلي،  حسلن  السليايس  املحللل 
أن  أكلد  بللدي،  عنلب  إىل  حديلث  ويف 
اللرشوط الركية لانسلحاب العسلكري 
ملن سلوريا، إن صحلت، فهلي تلوازي 

تقريبًلا الحلل النهلايئ للملف السلوري، 
كلام تلوازي املضملون الحقيقلي للقرار 
"2254"، إذ تشلري الرشوط إىل دسلتور 
جديد وانتخابات، وانسلحاب ميليشليات. 
هلذه  انسلجام  أن  النيفلي  وأضلاف 
الرشوط ملع بنود القلرار األمملي، يؤكد 
علدم نيلة أنقلرة االنسلحاب ملن مناطق 
نفوذهلا يف "غصلن الزيتلون" أو "درع 
الفلرات" أو "نبلع السلام"، فهلي تضع 
يدهلا علىل هلذه املناطلق بحكم تقاسلم 
علدم  يعنلي  ملا  سلوريا،  يف  النفلوذ 
انسلحاب القلوات الركيلة قبلل التوصل 
إىل حلل نهلايئ ودائلم للملف السلوري. 
األرايض  علىل  اللريك  الوجلود  وبلدأ 
أطلقلت  حلني   ،2016 علام  السلورية، 
نفسله،  العلام  ملن  آب  يف  أنقلرة، 
الشلامل  يف  الفلرات”  “درع  عمليلة 
السلوري، لحاميلة حدودهلا ملن تنظيم 
سلوريا  و”قلوات  اإلسلامية”  “الدوللة 
تشلّكل  التلي  )قسلد(  الدميقراطيلة” 
)الكرديلة(  الشلعب”  حاميلة  “وحلدات 
املكلّون الرئيلس فيهلا، وفلق ملا أعلنتله 
حينهلا، وانتهت العمليلة يف آذار 2017.

الباحلث يف مركز "جسلور للدراسلات" 
عبلد الوهلاب عايص، اسلتبعد يف حديث 
إىل عنلب بلدي، إمكانيلة تطبيق الرشوط 
القريلب  امللدى  يف  األربعلة  الركيلة 
إمكانيلة  علدم  يعنلي  ملا  واملتوسلط، 
خلروج تركيا من سلوريا خال السلنوات 

القليللة املقبللة.
وأشلار علايص إىل أن النظلام السلوري 
جديلد،  دسلتور  علىل  االتفلاق  يرفلض 
اللذي  الدسلتور  تعديلل  نحلو  ويدفلع 
ُوضلع علام 2012، ملا يعنلي صعوبلة 
كلام  الرشائلح،  جميلع  حقلوق  ضلامن 

الركيلة. اللرشوط  تنلص 
وإىل جانلب ذللك، فإن حسلم ملف حزب 
"العلامل الكردسلتاين"، وامتداداته التي 
تراهلا أنقرة يف سلوريا، مرهلون بالتزام 
بتطبيلق  املتحلدة  والواليلات  روسليا 
ووثيقلة   )2019( "سلوتيش"  مذكلرة 
أنقلرة للعلام نفسله، وهو ملا مل يحصل 
بعلد، ما قد يدفلع تركيا إىل زيلادة حجم 
وجودهلا العسلكري يف سلوريا وليلس 

. لعكس ا
وجلود  ملن  اللرويس  املوقلف  وحلول 
أوضلح  سلوريا،  يف  األجنبيلة  القلوات 
علايص أن موسلكو تسلعى للضغط عىل 

أنقلرة يف سلبيل ثنيهلا علن أي عمليلات 
عسلكرية جديلدة قد تطلقها يف سلوريا، 
ملع اسلتمرار العملل املشلرك يف رشق 
وغلرب الفلرات، لكن بعلد تطويلر نظام 
وقلف إطلاق النلار ليصبلح مسلتداًما، 
علر تعديلل اتفاقيلة "أضنلة" أو أحلد 

ملحقاتهلا.

خمس سنوات من الوجود التركي
فاتحلة  الفلرات" سلوى  تكلن "درع  مل 
لعمليتلني تركيتلني إضافيتلني، وتلويلح 
إذ  ثالثلة،  بعمليلة  الترصيحلات  علر 
أطلقلت أنقلرة، يف 20 من كانلون الثاين 
علام 2018، عمليلة “غصلن الزيتلون” 
بسليطرة  انتهلت  التلي  العسلكرية، 
“الجيلش الوطني السلوري” علىل مدينة 
عفرين يف ريلف حلب الشلاميل، وإبعاد 
)قسلد(  الدميقراطيلة”  “قلوات سلوريا 

. عنها
وأطلقلت أيًضلا أنقرة، يف 9 ملن ترشين 
األول علام 2019، عملية "نبع السلام"، 
واسلتمرت حتلى 25 من ترشيلن الثاين، 
طيلب  رجلب  اللريك،  الرئيلس  وأكلد 
أردوغلان، حينها، أن الهلدف من العملية، 
القضلاء علىل "اململر اإلرهلايب" امللراد 
إنشلاؤه قلرب الحلدود الركيلة الجنوبية 
ملع سلوريا، إىل جانلب ضلامن علودة 
الاجئلني السلوريني إىل بادهلم نحلو 
املنطقلة اآلمنلة التلي سلتقام ملن خال 

الركية. العسلكرية  العمليلة 
ويف مطللع ترشيلن األول امللايض، لّوح 
بعمليلة جديلدة ضلد  اللريك  الرئيلس 
"قسلد"، مشلدًدا عىل التزام بلاده بعمل 
"العلامل  ملكافحلة حلزب  يللزم  ملا  كل 
سلوريا  و"مجللس  الكردسلتاين" 
و"وحلدات  )مسلد(،  الدميقراطيلة" 

)الكرديلة(.  الشلعب"  حاميلة 
تركيلا  اسلتعداد  إىل  أردوغلان  وأشلار 
إلطلاق عملية عسلكرية دون تلردد ضد 
التنظيلامت خلارج الحلدود عندملا يجب 
القيلام بذلك، وفلق ترصيحلات صحفية 

نقلتهلا "األناضلول". 
 26 يف  وافلق،  اللريك  الرمللان  وكان 
ملن ترشيلن األول امللايض، علىل املذكرة 
التلي متلدد تفويلض رئيلس  الرئاسلية 
الجمهوريلة، بإرسلال قلوات تركيلة إىل 
سلوريا والعلراق مللدة عاملني إضافيني، 
بلدًءا من 30 ملن ترشيلن األول املايض.

الوجود العسكري سّيد التصريحات 
خلال مؤمتلر صحفلي جمعله بنظلريه 
املرصي، جلدد وزير الخارجيلة الرويس، 
ترشيلن  ملن   4 يف  الفلروف،  سلريغي 
األول امللايض، التأكيلد عىل قلرار مجلس 
األملن رقلم "2254"، اللذي ينلص عىل 
السلورية،  األرايض  وسلامة  وحلدة 
ووفًقلا للقلرار، فالقلوات املسللحة التلي 
جلرت دعوتهلا يحق لها الوجلود يف ذلك 
البللد، وهذا ال يشلمل القلوات األمريكية، 
وقلوات الرشكات العسلكرية، وفلق قوله. 
كام لفلت الفروف إىل ترصيحات سلابقة 

للرئيلس اللريك تؤكلد أن سلوريا دولة 
مسلتقلة، مشلريًا إىل أن أنقلرة سلتحرم 
أي  البللد،  أرايض هلذا  سليادة ووحلدة 

 . يا سور
ترصيحلات الفلروف التلي تنطللق ملن 
السلوري،  النظلام  رئيلس  دعلوة  بلاب 
بشلار األسلد، الروس إىل التدخل رسلميًا 

يف العمليلة العسلكرية يف سلوريا منلذ 
الوجلود  علن  والحديلث   ،2015 أيللول 
العسلكري املتعلدد الجنسليات، يتعارض 
مع ترصيحلات املتحدث باسلم الرئاسلة 
قلال  اللذي  قاللن،  إبراهيلم  الركيلة، 
خلال مقابللة صحفيلة مع مجللة "دير 
شلبيغل" األملانيلة، قبلل ثاثلة أيلام من 
حديلث الفلروف، إن "لركيلا الحلق يف 
دخلول سلوريا، كلام روسليا والواليلات 

املتحلدة". 
وأكلد قاللن حينهلا، أن بلاده ال تطملع 
يف أرايض سلوريا، لكنهلا اضطلرت إىل 
إىل  إشلارة  يف  الخطلوة،  هلذه  اتخلاذ 
دخلول سلوريا، ملن أجلل أمنهلا وأملن 
السلوريني يف املنطقلة، ضملن رده عىل 
االتهاملات التلي توّجله لركيا علىل أنها 

“قلوة احتلال يف سلوريا". 

املوقلف اللرويس ملن الوجلود األمرييك 
يف سلوريا، ال يختللف كثريًا علن موقف 
هنلاك،  أنقلرة  وجلود  ملن  موسلكو 
الرسلائل  مبلارشة  يف  اختلاف  ملع 
والترصيحلات، إىل جانب حاللة الرشاكة 
السياسلية بني أنقرة وموسلكو يف مسار 
محادثلات "أسلتانة" باإلضافة إىل إيران. 
الوجلود العسلكري  وقلال الفلروف، إن 
األمريليك يف سلوريا سلينتهي عاجلًا 
أم آجلًا، مؤكلًدا خلال مقابللة ملع قناة 
"روسليا اليوم"، يف 22 من كانون األول 
الحلايل، أن " األملر معلروف للجميلع، 
األمريليك  للوجلود  الحقيقيلة  األهلداف 
يف سلوريا واضحلة، فقد سليطروا عىل 
الحقلول النفطيلة واألرايض الزراعية يف 
التشلجيع  يف  ورشعلوا  الفلرات،  رشق 

علىل االنفصاليلة الكرديلة". 
وخلال مقابلة علر الفيديلو أجراها مع 
كانلون  ملن   22 يف  “املياديلن”،  قنلاة 
األول الحلايل، أكلد الجعفلري غياب أي 
معلوملات واضحلة من مصدرها تشلري 
ملن  تلريك  أو  أمريليك  انسلحاب  إىل 
بل"التاعلب  متهلاًم واشلنطن  سلوريا، 
فلوق  واإلرهلاب،  )داعلش(  ببطاقلة 
األرض السلورية، وفوق األرض العراقية 

ما".  حلد  إىل 
وشلدد الجعفري عىل أن "قلرار القيادة 
السلورية والجيلش السلوري والحكومة 
والشلعب أال يبقلى جندي أجنبلي محتل 

فوق األرض السلورية". 

دورية تركية في مناطق خفض التصعيد - 2019 )األناضول(

شروط تركية لالنسحاب.. 

هل تخرج أنقرة من الشمال السوري؟ 

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

https://www.enabbaladi.net/archives/535086
https://www.enabbaladi.net/archives/535086
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شروط تركية لالنسحاب.. 

هل تخرج أنقرة من الشمال السوري؟ 
البوابة الحجرية لمدينة شهبا في محافظة السويداء )تعديل عنب بلدي(

المحافظ يهدد..

التوتر المزمن في السويداء ينذر بأخطار مقلقة

عنب بلدي - خالد الجرعتلي         

مزمًنلا،  أمنيًلا  توتلرًا  السلويداء  تشلهد 
فمنلذ مطللع العلام الحايل، ال تلكاد تهدأ 
حتلى  املحافظلة،  يف  األمنيلة  األوضلاع 
تعلود للتصاعلد ملن جديلد مع انتشلار 
وفلق  املحليلة  الفصائلل  ملن  العديلد 
توجهات مختلفلة، ونتيجة ألزملات أمنية 
أو معيشلية تعلاين منهلا سلائر مناطلق 

املحافظلة.
إلجلراءات  اسلتثناء  السلويداء  تكلن  مل 
النظلام األمنيلة، التي تعقلب أي نوع من 
أنواع التصعيلد ضده، إذ اسلتقدم النظام 
جديلدة  عسلكرية  تعزيلزات  السلوري 
وقيلادة  املحافظلة  مبنيلي  محيلط  إىل 
الرشطلة يف مركلز املدينة، وعلّزز نقاطه 
العسلكرية التلي تعرضلت لهجلامت من 
قبلل مقاتلني محليني اسلتمرت لسلاعات 

يف 21 ملن كانلون األول الحلايل.
قائلد  مقتلل  بعلد  بلدأ  األمنلي  التوتلر 
إحلدى املجموعلات املحلية يف مناوشلات 
يف  املدينلة،  وسلط  الخفيفلة  باألسللحة 
املدنيلني  لبعلض  احتجاجلات  أثنلاء 
وعنارص املجموعة املسللحة علىل اعتقال 
قلوات النظلام ناشلطًا معارًضلا، بتهملة 
 2020 علام  مظاهلرات  يف  مشلاركته 

بالسلويداء.
هاجملت علىل إثرهلا مجموعلات محليلة 
التابلع  الرشطلة  قيلادة  مبنلى  مسللحة 
للنظلام، باألسللحة الرشاشلة والقذائلف 
الصاروخيلة، انتقاًملا ملقتلل قائلد إحدى 
املسللحة برصلاص  املحليلة  املجموعلات 
قلوات “حفلظ النظلام” يف اليلوم ذاته.
واسلتهدفت املجموعلات املحليلة املبلاين 
النظلام  قلوات  فيهلا  تتحصلن  التلي 
بقذائلف “RPG”، والرشاشلات الخفيفة 
إحلدى  تبادللت  كلام  واملتوسلطة، 
املجموعلات إطلاق النار مع قلوات األمن 

ملن اتجلاه منطقلة فلرن فضلة.
 

تحييد المحافظة
غابلت قلوات النظلام السلوري وأجهزته 
شلهدتها  التلي  التوتلرات  علن  األمنيلة 
املحافظلة عىل مدار سلنوات، علىل الرغم 
كانلت  الخافلات  هلذه  ملن  العديلد  أن 
ومجموعلات  ميليشليات  بلني  تنشلب 
وأخلرى  املحافظلة،  للنظلام يف  مواليلة 
معارضة لله تتمركز يف املحافظة بشلكل 

. علني
أي  لفلض  األمنيلة  األجهلزة  تبلادر  مل 
خلاف فصائي، حتلى صار ملن الافت 
للنظلر غياب هلذه األجهزة، اللذي اعتره 

بللدي،  عنلب  قابلتهلم  مملن  مدنيلون 
بل"الغيلاب املثلري للريبلة"، األملر الذي 
دفلع مبجموعات محليلة لتنظيم نفسلها 
مللء هلذا الفلراغ األمنلي، مثلل مجموعة 
"مكافحلة اإلرهلاب" املحليلة، املعارضلة 

. م للنظا
ويعتقد الباحث العسلكري يف “املؤسسة 
اللرأي  وأبحلاث  للدراسلات  السلورية 
العلام” النقيلب رشليد محملود حوراين، 
أن السلويداء مل تكلن بعيلدة علن حلراك 
السلوريني منلذ انطاقله، وملع العنلف 
املبكلر واملفرط اللذي أظهلره النظام ضد 
االحتجاجلات السللمية، اختارت سياسلة 
تعاملهلا ملع ردود  والجلزر" يف  "امللد 

النظام. فعلل 
بينلام مل يقلف النظلام مكتلوف اليدين، 
لل"ضلامن تحييلد املدينة"، علر ترهيب 
سلكانها بالتفجلريات واالغتيلاالت التلي 
جاهلرت  التلي  املدينلة  رملوز  طاللت 

مبعارضتهلا لله.
وأضلاف حلوراين أن املواقلف الضمنيلة 
للثلورة  املؤيلدة  السلويداء  ألهلايل 
السلورية، شلّكلت دافًعا للنظلام لانتقام 
ملن سلكانها، يف ظلل تراجلع عملياتله 
العسلكرية علىل جبهلات أخلرى، إضافة 

الحازملة. الدوليلة  املواقلف  إىل غيلاب 
وأرجع الباحلث واملحلل العسلكري ردود 
فعل النظلام األمنية، إىل وجلود الفصائل 
العسلكرية املعارضلة لله، والتلي دفعت 
بالنظلام للتفكلري باالنتقلام ملن املدينة، 
إذ ُشلّكلت هذه الفصائلل يف الوقت الذي 
)املخابلرات(  األملن  أجهلزة  فيله  بلدأت 
بزعزعلة أملن املدينلة، وقطعلت الطريق 

علىل خطلة النظام.
وكانت شلبكة "السلويداء ANS" املحلية 
كشلفت، مطللع ترشيلن األول امللايض، 
علن وثائلق حصللت عليهلا ملن مصادر 
ها، تثبت التواصل والتنسليق بني  مل تسلمِّ
السلوري وعصابلات  النظلام  مخابلرات 
الخطلف وتجلارة املخلدرات، يف مدينلة 

السلويداء جنلويب سلوريا.
وقاللت الشلبكة خلال تسلجيل مصلّور 
نرشتله علر “فيلس بلوك”، إن الوثائلق 
مقلرب  مصلدر  ملن  عليهلا  حصللت 
الخارجلة علن  العصابلات  إحلدى  ملن 
بريلف  شلهبا  مدينلة  يف  القانلون 
علىل  واحتلوت  الغلريب،  السلويداء 
ميليشليات  وجلود  علن  معلوملات 
إيرانيلة مرتبطلة بالنظلام، إضافلة إىل 
وثائلق تثبلت “تسلوية أوضلاع” أفراد 
لل”املخابلرات  وانتامءهلم  العصابلات 

و”الجويلة”. العسلكرية” 

حدود التصعيد
نلرشت  امللايض،  حزيلران  نهايلة  يف 
صفحلة “السلويداء ANS” املحليلة عر 
“فيس بلوك” تسلجيًا مصلّوًرا ملقابات 
شلهبا  مدينلة  يف  سلكان  ملع  أجرتهلا 
شاميل السلويداء، حول اشلتباكات جرت 
بلني سلكان محليلني وعصابلات تعملل 
بتجلارة املخلدرات فيهلا، وخلّفلت قتلىل 

وجرحلى.
السلكان خلال االسلتطاع  آراء  وكانلت 
قلوات  دعلم  حلول  تتمحلور  املصلّور، 
النظلام اللذي مل يعلد مخفيًلا لعصابات 
بغيلة  بسلكانها،  تفتلك  التلي  الجرميلة 
السليطرة عىل املحافظلة دون الحاجة إىل 

املبلارش.  التصعيلد 
وهلو رأي يؤيلده النقيلب رشليد محمود 
حلوراين، خال حديثله إىل عنلب بلدي، 
إذ قلال إن النظلام قد يلجأ للرب أهايل 
بينهلم،  الفتنلة  ببعضهلم وزرع  املدينلة 
وهلو ما حلاول فعلله عىل مدار سلنوات.
النظام اليوم يحارب السلويداء بل"إرهاب 
منظلم مفتعل وبواسلطة أبناء السلويداء 
التنبله  يجلب  األملر  وهلذا  أنفسلهم"، 
إليله ملن قبلل شليوخ العقلل ووجهلاء 
املدينلة، وتطويقله قبلل اسلتفحال األمر، 
وزرع مشلكات الثلأر املتبادللة، بحسلب 

حوراين.
علادة  يلجلأ  النظلام  أن  إىل  وأشلار 
وفلق  اإليقلاع"  "املضبلوط  للتصعيلد 
علىل  ويعملل  ظروفله،  يناسلب  ملا 
االمتصلاص واالنقضلاض، إىل أن يتمّكن 
ملن السليطرة علىل خصمله، ويف حالة 
الصلدام  فلإن  السلويداء،  حاللة  مثلل 

محتملل. غلري  أملر  العنيلف  املبلارش 
وهو ملا أكلده وائل عللوان، اللذي اعتر 
أن روسليا للن تسلمح بتصعيلد يتحلول 
إىل صلدام مبلارش، رغلم وجلود أصوات 
تدعلو  النظلام  قياديّلي  صفلوف  يف 
باسلتمرار إىل الحللول العسلكرية، لكلن 
نشلاط مخابلرات النظلام يتمحلور حول 
تجنيلد العملاء لتنفيلذ العمليلات األمنية 

يف املحافظلة تجنبًلا للصلدام املبلارش.

السويداء والجوار 
بالحريلة  املطالبلة  املظاهلرات  تعتلر  ال 
وإسلقاط النظلام دخيلة عىل السلويداء، 
إذ سلبق وخلرج أبناؤهلا يف مظاهلرات 
جابلت شلوارع املدينلة، وأكلدت وقوفها 
إىل جانلب جارتهلا درعلا، وبقيلة امللدن 

السلورية.
التلي  األمنيلة  "التسلويات"  بلدء  وملع 
محافظلة  يف  النظلام  قلوات  طبقتهلا 

درعا جنويب سلوريا، يف أيللول املايض، 
عقلدت مجموعة ملن األحلزاب والتكتات 
السياسلية املحلية يف السلويداء اجتامًعا، 
أعربلت خاله علن تخوفها من مسلتقبل 
املنطقلة يف حال سليطرت قلوات النظام 
اللذي  األملر  البللد،  درعلا  مدينلة  علىل 
واقلع  علىل  سلينعكس  أنله  اعتلرت 

السلويداء.
يف حلني قلال الباحث يف مركز "جسلور 
توتلرات  إن  عللوان،  وائلل  للدراسلات" 
السلويداء األمنيلة هلي امتداد ملشلكات 
الجنلوب بلني درعا والسلويداء، إذ أشلار 
إىل أن السلويداء حيّلدت نفسلها مبكلرًا 
الحلراك املسللح كمحافظلة وبنيلة  علن 
شلبابها  ملن  العديلد  أن  إال  اجتامعيلة، 
كانلوا منخرطلني يف فصائلل املعارضة، 
لكلن دامئًلا ملا كان يُشلار إليهلم علىل 

أفلراد. أنهم 
املحليلة  الفصائلل  أن  الباحلث  ويعتقلد 
بشلقيها امللوايل واملعلارض ال ميكلن أن 
تكون سلببًا رئيًسلا يف املشلكات األمنية 
املتتاليلة يف املحافظلة، إذ اعترهلا إحدى 
السلويداء، كلون  املجتملع يف  تركيبلات 
جميًعلا،  يكونلوا  مل  إن  أفرادهلا  أغلبيلة 
هلم ملن أبنلاء املنطقلة ذاتهلا، وينتمون 
للمرجعيلة ذاتهلا التلي ينتملي لهلا أبناء 

املحافظلة.
اليلوم،  السلويداء  مشلكلة  تكملن  إمنلا 
بحسلب عللوان، يف أن النظلام السلوري 
وفلق  األمنيلة،  سلطوته  فلرض  يريلد 
التلي  والقمعيلة  العسلكرية  حلولله 
جّربهلا علىل اختلاف املناطق السلورية 
خلال السلنوات املاضيلة، ملن اعتقاالت 

حريلات. وقملع  عشلوائية، 
وأشلار إىل النظام اسلتغل وجلود تنظيم 
"الدولة اإلسلامية" بالقلرب من محافظة 
السلويداء، لجعل سلكانها يعيشون دامئًا 

تحت ضغلط أخطار التهديلد األمني.
 

المحافظ يهدد
قلال محافلظ السلويداء، منلري مخلوف، 
يف أول لقلاء جمعله ملع شليوخ عقلل 
الطائفلة الدرزيلة، منلذ تعيينله محافظًا 
املللف  إن  رئلايس،  مبرسلوم  للمدينلة 
األمنلي يف املحافظلة لله أهميتله البالغة، 
سليجري  معله  التعاملل  أن  إىل  مشلريًا 
“باللود أواًل، وبالتفاهلم والتعلاون بلني 
مكّونلات املجتملع، علىل رأسلها رجلال 

الديلن والدوللة والجهلات املعنيلة”.
صفحلة  تفاصيلله  نقللت  االجتلامع 
إذ  الحكوميلة،  السلويداء”  “محافظلة 
قاللت إن مخللوف اجتملع ملع شليخي 

يوسلف  السلويداء،  ملحافظلة  العقلل 
جربلوع، وحملود الحنلاوي، علىل رأس 
وفلد دينلي واجتامعلي وشلعبي، لتقديم 

املحافلظ. مبنصلب  ملخللوف  التهنئلة 
وتحدث وجهلاء املحافظة وشليوخ العقل 
فيهلا، علن أهميلة معالجلة املللف األمني 
يف املحافظلة، اللذي يؤثلر علىل حيلاة 
النلاس وأمنهلم وسلامتهم، إضافلة إىل 
علدد ملن القضايلا الخدميلة “امللّحلة”، 

بحسلب الصفحلة.
وأضلاف أنله “ال بلد أن يأخلذ القانلون 
مجلراه الطبيعلي”، وتعلود املحافظة إىل 
سلابق عهدهلا، “دوحلة للسلام وملاًذا 

آمًنلا للكل ملن يقصدها”.
للخطلف  شلخًصا   15 وتعلرض 
محافظلة  يف  القلري”  و”االحتجلاز 
السلويداء جنويب سلوريا، خال ترشين 
مثانيلة  قُتلل  بينلام  امللايض،  الثلاين 
أشلخاص خلال الشلهر ذاتله، بحسلب 
“السلويداء  أصدرتهلا شلبكة  إحصائيلة 
24” املحليلة اعتلامًدا عىل رصد مسلتمر 

الخطلف. لعمليلات 
بشلار  السلوري،  النظلام  رئيلس  وكان 
األسلد، أصدر، يف 11 ملن ترشين الثاين 
امللايض، مرسلوًما أنهلى مبوجبله تعيني 
هلامم دبيلات محافظًلا للسلويداء، وعنّي 

منلري حبيلب مخللوف بلداًل عنه.

 النظام يلجأ عادة للتصعيد 
"المضبوط اإليقاع" وفق ما 

يناسب ظروفه، ويعمل على 
االمتصاص واالنقضاض، إلى 
أن يتمّكن من السيطرة على 
خصمه، وفي حالة مثل حالة 

السويداء، فإن الصدام المباشر 
العنيف أمر غير محتمل
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دفع انتشلار الفقر يف مدينة إدلب )شلامل 
غلريب سلوريا(، بكثلري ملن األطفلال إىل 
شلوارع املدن والبلدات المتهان التسلول أو 
بيع البسلكويت وعلب املناديلل الورقية، يف 
ظلل انعلدام املعيل وغيلاب الدعلم اإلغايث 
لتأملني ملرصوف طعامهلم اليوملي، عىل 

أقلل تقدير.

غالء يدفع للتسول
تأملني معيشلة العائللة مل يكن سلهًا عىل 
واللدة خاللد، صريلة )45 عاًملا(، التلي 
لجلأت للعملل يف تنظيلف سلامل املبلاين 
وواجهاتهلا، مقابلل أجلرة 40 للرية تركية 
تتقاضاهلا أسلبوعيًا، وهلي ال تلكاد تكفي 

لتأملني امللواد الغذائية األساسلية.
"غلاء األسلعار والنلزوح والفقلر دفع يب 
للبحلث عن أي عملل بعد وفلاة زوجي، لذا 
ترتّلب علّي العملل واالعتلامد علىل أبنايئ 
أيًضلا"، قاللت صرية، التلي تحفظت عنب 
بللدي علىل ذكلر اسلمها الكامل ألسلباب 
اجتامعيلة، وهلي تعملل يف تنظيلف بنلاء 
واحلد بالوقلت الحلايل، وتبحلث علن بناء 
آخلر تتفق مع سلكانه علىل العمل بشلكل 

لتنظيفه. شلهري 
تتكلرر مشلاهد رؤيلة األطفال املتسلولني 
عىل جوانلب الطرقات ويف األسلواق وعىل 
أبلواب املطاعلم وعيلادات األطبلاء واملحال 
التجارية وعلىل أبواب املسلاجد، ويتعرض 

كثري ملن هلؤالء األطفال ملضايقلات وطرد 
قللام  التلي  اليوميلة  رحلتهلم  أثنلاء  يف 

يجلدون ملن يسلاعدهم فيها.

ترك المدرسة ليطعم العائلة
يسلعى الطفل إيهاب )تسلعة أعلوام( لبيع 
املناديلل الورقيلة وعلب البسلكويت مقابل 
شلوارع  فيجلوب  امللال،  علىل  الحصلول 
مدينلة رسمدا شلاميل إدلب، يطلرق زجاج 
السليارات طالبًلا ملن أصحابهلا اللرشاء، 
ملًحلا يف اسلتجداء عطفهلم ليشلروا منه 
القطعلة، وأحيانًلا ال يسلتجيبون لله، وإمنا 

يبعدونله علن طريقهم.
يحصلل إيهاب عىل عللب املناديلل الورقية 
اللذي  البائعلني  أحلد  ملن  والبسلكويت 
يتعاملل معله، فيعطيله البضائلع ليحر 
اليلوم،  نهايلة  بيعهلا  بعلد  مثنهلا  لله 
محتفظًلا ببعلض األربلاح، ليعلود بها إىل 
مخيلامت رسمدا العشلوائية، حيلث يعيش 

ملع إخوتله وواللده املريلض. 
مل يخِف الطفلل إيهاب رغبتله بالعودة إىل 
مقاعلد الدراسلة، يف أثناء تحدثله إىل عنب 
بللدي، ولكنله يلرى أن األمر مل يعلد ممكًنا 
يف ظلل ملا تواجهله عائلته ملن فقر، عىل 

حلد تعبريه.
وبحسلب تقرير ملبادرة "REACH" صدر 
يف ترشيلن األول امللايض، فلإن %92 من 
الغلريب  الشلامل  مناطلق  يف  العائلات 
لسلوريا أبلغلت علن علدم كفايلة الدخلل 
 94% أن  كلام  األساسلية،  امللواد  لتأملني 

تواجله  املناطلق  تللك  يف  العائلات  ملن 
خطلر انعلدام األملن الغلذايئ، يف الوقلت 
اللذي تواجه فيه تللك العائلات عوائق يف 

الوصلول إىل املسلاعدات اإلنسلانية.
فلرد يف  مايلني  يعتملد خمسلة  وبينلام 
سلوريا عموًملا عىل املسلاعدات اإلنسلانية 
شلهريًا، تواجه املنظامت الدوليلة املختصة 
إذ  عملهلا،  متويلل  يف  تراجًعلا  باإلغاثلة 
يف   )WFP( العامللي  األغذيلة  برناملج  إن 
سلوريا ممّول بنسلبة %31 فقط، ويحتاج 
مليلون   480 حلوايل  إىل  عاجلل  بشلكل 

دوالر لألشلهر السلتة املقبللة.

بعضه فقر وبعضه مهنة 
تعلد مشلكلة التسلول بلني األطفلال ملن 
املشلكات املتفاقمة يف علدة مدن مبحافظة 
إدلب ومناطق الشلامل السلوري، وتشلّكل 
انتشلارها  ملن خلال  اجتامعيلة  ظاهلرة 
الواسلع ألسلباب، أبرزهلا الفقلر والنلزوح 
والرملل بالنسلبة إىل امللرأة، ويسلاعد يف 
انتشلار الظاهلرة ضعف اللرادع القانوين.   
والتسلول يعنلي الكسلب غلري امللرشوع، 
وهلو إحلدى املشلكات االجتامعيلة التلي 
نتجلت بسلبب مظاهلر الحرملان، وتعاين 
ملن  إدللب  مدينلة  مناطلق  ملن  العديلد 
انتشلار ظاهلرة التسلول، وزيلادة نسلبة 
الفقلرية  العائلات  أبنلاء  ملن  األطفلال 

الشلوارع.  يف  املوجوديلن 
هلؤالء األطفلال يتبعلون عدة أسلاليب يف 
مامرسلة التسلول، وفلق ملا قالله الباحث 

االجتامعلي يلارس أبلو الخلري، املقيلم يف 
مدينلة إدلب، فقلد تحّول التسلول يف أغلب 
األحيان إىل وسليلة لتحقيلق فائض مادي، 
أي إىل مهنلة، فللم يعلد يكتفلي املتسلول 
بتغطيلة احتياجاتله األساسلية فقلط، بلل 
يلجلأ إىل توفلري املزيد ملن امللوارد املالية، 
باسلتخدام أسلاليب ملتويلة غلري أخاقية 

األحيان. بعلض  يف 
ويف حاللة تسلول األطفلال، يكلون هلذا 
وفلق  اإلجبلاري،  التسلول  ضملن  العملل 
الباحلث االجتامعي، وهو اضطلراري لعدم 
قدرتهلم علىل تحديلد مصريهم بأنفسلهم.

وأضلاف الباحلث أن "إضاعة حيلاة الطفل 
ومسلتقبله متسلواًل يف الشلوارع منرصفًا 
علن دراسلته ومسلتقبله يؤثلر سللبًا عىل 
ويجعلله  واالجتامعيلة،  النفسلية  حياتله 
يقبلل أي كام سليئ وأي شلتائم وإهانات 
توّجله إليله مقابلل الحصول عىل امللال، ما 
يفقلده الشلعور بقيمتله وذاتله وكرامتله، 

ويسلهم يف إضعلاف شلخصيته".
ويتحلدث الباحلث أبلو الخلري علن دوافع 
وأهمهلا  الشلوارع،  يف  للتسلول  األطفلال 
عدم القلدرة عىل الوصلول إىل الحد األدىن 
الطعلام  مثلل  املاديلة،  االحتياجلات  ملن 
فالتسلول  والصحلة،  وامللبلس  والسلكن 
مهلام كانلت أسلاليبه ال ينفصل علن الفقر 
ملا داما يشلركان يف صفة العلوز املادي، 
لكنله ينلّوه إىل "رضورة محاربلة الظاهرة 
التي صلارت تنتلرش كالنار يف الهشليم"، 
املعرضلني  األطفلال  مسلتقبل  مهلددة 

لانحلراف األخاقلي، والتلرشد، والخطر، 
واالسلتغال لصغلر سلنهم وقللة وعيهم.

العشوائيات والتفكك االجتماعي
كلام أن العائللة القليللة الدخلل والكبلرية 
الحجلم من أكلر العائات عرضلة لظاهرة 
قللة  ملع  فهلي  أطفالهلا،  بلني  التسلول 
دخلهلا ال تسلتطيع تلبية مختللف حاجات 
العائللة، خصوًصلا فيلام يتعللق بالسلكن 
بالدرجلة األوىل، ولذلك فلإن أغلب األطفال 
املتسلولني هلم من سلكان مناطق السلكن 

لعشوايئ. ا
وبحسلب الباحلث االجتامعي، فلإن التفكك 
العائلي يسلهم أيًضلا يف انتشلار ظاهلرة 
التسلول بلني األطفلال، إذ إن ذللك من أهم 
ملؤرشات هلذه املشلكلة، فخلال تصلّدع 
البنيلة االجتامعيلة، نتيجلة النزاع املسللح، 
والنلزوح، يأخلذ األطفلال النصيلب األكر 
ملن التعلرض للتلرشد بعلد علدم مقلدرة 
العائللة علىل تأملني معيشلتهم، فل"نجلد 
أن أغللب األطفلال الذين يواجهون مشلكلة 
التسلول يعانلون ملن اإلهلامل ملن قبلل 

عائاتهلم".
بلني  التسلول  ظاهلرة  علن  واملسلؤول 
األطفلال يف مدينلة إدلب، ملن وجهة نظر 
الباحلث االجتامعلي، هو العائلة باملسلتوى 
األول، ومنظامت املجتملع املدين، واملجالس 
املحليلة، واملؤسسلات التعليميلة، من خال 
الفعاليلات املدنيلة ملن أجل الحلد من هذه 
الظاهلرة عن طريلق الوقوف علىل أوضاع 

الرقة - حسام العمر  

تتواصلل معاناة أصحلاب املنلازل املدّمرة 
كليًلا يف مدينلة الرقلة، وتتواصلل عمليلة 
البحلث إليجاد من يسلاعدهم علىل ترميم 
خلال  الحلرب  دّمرتهلا  التلي  منازلهلم 
لطلرد  املدينلة  شلهدتها  التلي  املعلارك 
تنظيلم "الدوللة اإلسلامية" علام 2017، 
أو جلراء قصفهلا ملن قبلل قلوات النظام 
السلوري بعلد خروجهلا منهلا يف العلام 

.2013

ورغلم حركة إعلادة اإلعامر التي شلهدتها 
مدينلة الرقلة خال السلنوات التلي تبعت 
طلرد التنظيلم منهلا، ال تلزال آثلار الدمار 
اللكي والجلزيئ واضحلة يف كثلري ملن 

أسلواقها  وحتلى  الرقلة  مدينلة  أحيلاء 
. لرئيسة ا

يف اسلتطاع لللرأي أجرتله عنلب بللدي، 
اتهلم سلكان يف مدينلة الرقلة منظلامت 
يف  مدّملرة  منلازل  ترميلم  علىل  تعملل 
تللك  أصحلاب  بلني  بالتمييلز  املدينلة، 
املنلازل، وتجاهل طلبلات يقدمونها إلعادة 

الرميلم.

من يفصل في طلبات الترميم
بعلد ملرور أكلر من ثلاث سلنوات عىل 
طلرد التنظيلم ملن مدينلة الرقلة، يعجلز 
إعلادة  علن  املتلررة  املنلازل  أصحلاب 
ترميمهلا بأنفسلهم، لعلدم متّكنهلم ملن 
تحّملل التكاليلف يف ظلل تلردي الوضع 

االقتصلادي.

صاللح العبد اللله )37 عاًما(، من سلكان 
حلي البلدو يف مدينلة الرقلة، قلال لعنب 
إلحلدى  طلبلات  علدة  قلّدم  إنله  بللدي، 
منلزل  ترميلم  إلعلادة  املدنيلة  املنظلامت 
عائلتله املدّملر كليًلا، إال أن طلباتله قوبلت 

بالرفلض.
وأكلد أن املنظملة التلي تجاهللت طلبله، 
كانلت قلد بلدأت برميم علدة منلازل يف 
مطللع  منلذ  يسلكنه  اللذي  الحلي  ذات 

الحلايل. األول  كانلون 
مسلؤول يف إحلدى املنظلامت العاملة يف 
مدينلة الرقلة، طللب علدم الكشلف علن 
اسلمه ألسلباب أمنيلة، قلال لعنلب بلدي، 
املنلازل  ترميلم  تجاهلل  وراء  السلبب  إن 
املدّملرة كليًلا هلو التكلفلة العاليلة التلي 
تتطلبهلا عمليلة إعلادة الرميلم، وإن ذلك 

يفلوق قيملة النفقلات التلي علىل املنظمة 
بها. االلتلزام 

املنلازل  اختيلار  عمليلة  أن  وأوضلح 
لرميمهلا، تتلم بناء علىل كشلوفات تقّدر 
القيملة الكليلة إلعلادة الرميلم، ودراسلة 
تقطلن  التلي  للعائللة  امللادي  الوضلع 
املنلزل، ومصلدر الدخلل وقلدرة العائللة 

علىل ترميلم منزلهلا ملن عدمهلا. 

إشراف ومراقبة
يلرشف "مكتب شلؤون املنظلامت" التابع 
لل"لجنلة الشلؤون االجتامعيلة والعملل" 
يف "مجللس الرقلة امللدين" علىل عملل 
املنظلامت التلي تطللق مشلاريع إلعلادة 

املنازل. ترميلم 
ويف حديلث إىل عنلب بللدي، قلال عضو 

يف "مكتلب شلؤون املنظلامت"، تحفلظ 
علىل ذكلر اسلمه ألنله ال ميللك ترصيًحا 
بالتحلدث ملع وسلائل اإلعلام، إن املكتب 
منظلامت  عملل  مبلارش  بشلكل  يراقلب 
اختيلار  فيهلا  مبلا  الرميلم،  إعلادة 
األحيلاء، والتدقيلق يف الرميلم ومطابقته 
دائلرة  يف  بله  املعملول  للمواصفلات 

الفنيلة. الخدملات 
املنظلامت طلبلات  بتجاهلل  أقلّر  أنله  إال 
إعلادة ترميلم املنلازل املدّمرة كليًلا، مرًرا 
إلعلادة  الباهظلة  املاليلة  بالتكلفلة  ذللك 
أصحلاب  بعلض  وغيلاب  البنلاء،  إنشلاء 

الحقيقيلني. العقلارات 

منظمات في الرقة
وعلر  امللدين”،  الرقلة  "مجللس  كان 

اجتهاد للعيش
أم مهنة بغياب القانون..

متسولون صغار 
في شوارع إدلب 

ترميم بيوت الرقة المدّمرة.. من يقرر وكيف؟ 

اعتاد الطفل خالد، ذو الثمانية أعوام، أن يجوب شوارع مدينة الدانا شمالي إدلب، يتبع المارة أينما 
ذهبوا، عّله يفلح بالحصول على مساعدة من أحدهم، سواء كانت مالية أو غيرها من العطايا، 

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 حاًل لهذه المشكلة 

المستمرة.
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هلؤالء األطفلال وطبيعلة حاجتهلم التي 
دفعتهلم للقيلام بهلذا العملل، والتوصل 
عملل  فلرص  وتأملني  أهاليهلم،  إىل 
مشلاريع  علر  أمكلن،  إن  لعوائلهلم، 
صغلرية أو كفاللة األيتلام أو تدريبلات 
األمهلات،  مهلارات  لتطويلر  بسليطة، 

وتوفلري فلرص عملل لهن.
ظلروف  تخلّفهلا  ظاهلرة  والتسلول 
ملن  فهلو مشلكلة خارجلة  اجتامعيلة، 
رحلم الفقلر كأحلد مسلبباته الرئيسلة، 
إال أن الفلرق يكلون واضًحلا بلني الفقر 
كحاللة يتعلرّض الفلرد إليهلا فيلجلأ إىل 
مسلتوى  انخفلاض  وسلط  التسلول، 
امللادي، وبلني  العجلز  املعيشلة بسلبب 
التسلول يك يسلتفيد الفرد من اسلتغال 
الفقلر، كمهنلة قلد يكسلب منهلا امللال 
إليهلا  أطفالله  ويدفلع  منتظلم،  بشلكل 
لتكلون مع ملرور الوقلت حاللة مرغوبًا 
بهلا، دون ضوابلط، بحيلث ال يفكر الفرد 
ملع ملرور الوقلت يف التخللص منهلا.

المعالجة  أساليب 
وملعالجلة هلذه املشلكلة، يجلب أن يتلم 
تفعيلل دور مؤسسلات املجتملع امللدين 
لاهتلامم  واملعنلوي  امللادي  الدعلم  يف 
مديلر  وصفهلا  التلي  املشلكلة،  بهلذه 
فريلق "ملهلم التطوعلي" يف إدلب، عبد 

اللله السلويد، بل"املأسلاوية".
عنلب  إىل  حديلث  يف  السلويد  وقلال 
بللدي، إن فرقهلم "تنبهلت لألمر وعملت 

تقديلم  طريلق  علن  منله،  الحلد  علىل 
املتسلولني  األطفلال  لعلرشات  كفلاالت 
الدراسلة  مقاعلد  إىل  أُعيلدوا  الذيلن 
جلسلات  ملن  "كثّفلت  كلام  مجلدًدا"، 
التلي  واالجتامعلي،  النفلي  الدعلم 
تبلنّي لألهلايل واألطفلال مًعلا مسلاوئ 
الظاهلرة، وأهميلة التعليلم يف حياتهلم 
وحيلاة مجتمعهلم اللذي سليكونون هم 

املسلتقبل". يف  بناتله 
الظاهلرة  حجلم  أن  إىل  السلويد  ونلّوه 
إىل  يدعلو  إدللب  مدينلة  يف  الكبلري 
جميلع  قبلل  ملن  الجهلود  تكثيلف 
الفعاليلات املدنيلة يف املنطقلة، غلري أن 
أغللب منظلامت املجتمع امللدين ال تعمل 
جلراء  فعلي،  بشلكل  املوضلوع  علىل 
"قللة الدعلم واالهتلامم مبشلاريع أكر 

نظرهلم". وجهلة  ملن  أهميلة 
كلام حاوللت منظملة "بنفسلج" إعلادة 
حياتهلم  إىل  املتسلولني  األطفلال 
تقديلم  علر  واملدرسلية،  الطبيعيلة 
ترفيهيلة،  وأنشلطة  التوعيلة  "جلسلات 
ومسلتلزمات  تكاليلف  جميلع  وتغطيلة 
تأملني  إىل  إضافلة  لألطفلال،  التعليلم 
ملواد النظافة وامليلاه والتدفئلة لضامن 
إعادة األطفال إىل بيئة آمنة ومسلتقرة"، 
وفلق ما قالله مدير ملرشوع التعليم يف 
املنظملة، فلؤاد عنكلري، يف حديلث إىل 

عنلب بللدي.
دفعلت  املنطقلة  يف  املتسلولني  وكلرة 
األملوال  إعطلاء  علن  للعلزوف  النلاس 

ألحلد منهلم، بحجلة علدم حاجتهم إىل 
امللال أو ملجلرد امتهانهم املهنة، ولسلان 
النلاس  ملن  العظملى  األغلبيلة  حلال 
تقلول إن أوضاعهم املادية ال تقل سلوًءا 
علن هلؤالء األطفلال املتسلولني يف ظل 
األزملات االقتصاديلة التلي يعيشلونها، 
ملن  بللدي  عنلب  رصدتله  ملا  وفلق 

اسلتطاع للرأي أهلايل املدينلة.

القانون السوري يعاقب
بحلق  الصارملة  القوانلني  يسلهم سلّن 
من يتاجلر أو يسلتغل األطفلال المتهان 
هلذه  انتشلار  ملن  الحلد  يف  التسلول 
الظاهلرة، باإلضافلة إىل فلرض الرقابلة 
املشلددة علىل األطفلال املتسلولني وَمن 
وراءهلم ملن قبلل الجهلات املسلؤولة، 
ملن خلال توقيفهلم والتحقيلق معهم.
ومبوجلب قانلون العقوبلات السلوري، 

تنلص امللادة رقلم "596" علىل أن:
كان  أو  ملوارد،  لله  كانلت  ملن   1-"
يسلتطيع الحصلول عىل ملوارد بالعمل، 
واسلتجدى ملنفعتله الخاصلة اإلحسلان 
إملا رصاحلة  العلام يف أي ملكان كان 
أو تحلت سلتار أعلامل تجاريلة، عوقب 
بالحبلس ملع التشلغيل مللدة شلهر عىل 

األقلل وسلتة أشلهر علىل األكر.
-2 وميكلن، فضلًا عن ذللك، أن يوضع 
يف دار للتشلغيل وفًقلا لللامدة اللل79، 
ويقلي بهلذا التدبري وجوبًلا يف حالة 

لتكرار". ا

وتنلص امللادة رقلم "79" علىل أنه "ال 
دار  يف  الحجلز  ملدة  تقلل  أن  ميكلن 
للتشلغيل عن ثاثلة أشلهر أو تزيد عىل 
ثلاث سلنوات )...(، وإذا غلادر املحكوم 
كانلت،  ملدة  ألي  التشلغيل  دار  عليله 
عوقلب بالحبس مع التشلغيل ملن ثاثة 

أشلهر إىل سلنة".

ال رادع قانونًيا في إدلب 
تُطبّلق  ال  السلوري  العقوبلات  قانلون 
بنلوده يف محافظلة إدللب، التي ترشف 
علىل إدارة مرافقها ومؤسسلاتها حكومة 
"اإلنقلاذ"، ملع عدم وجلود نُظلم بديلة 
تعالَلج مبقتضاهلا مشلكلة التسلول بني 

املدينة. أطفلال 
حكوملة  إىل  بللدي  عنلب  توجهلت 
الحللول  بشلأن  بالسلؤال  "اإلنقلاذ" 
لهلا ملن أجلل معالجلة  التلي تخطلط 
جلزًءا  أن  خصوًصلا  املشلكلة،  هلذه 
الظاهلرة  هلذه  معالجلة  ملن  كبلريًا 
البطاللة وتوفلري  يكملن بحلل مشلكلة 
فلرص عملل مناسلبة للسلكان عموًملا 
وللنسلاء األراملل عىل وجله الخصوص، 
تعليميلة  بيئلة  توفلري  إىل  باإلضافلة 
تلّرب  مشلكلة  ومعالجلة  مناسلبة 

امللدارس. ملن  األطفلال 
يف  العاملة  العاقلات  مديلر  وأجلاب 
بحكوملة  اللوزراء  مجللس  رئاسلة 
"اإلنقلاذ"، جلامل شلحود، أن الحكومة 
"تسلعى ملحاربة ظاهرة التسلول بشكل 

علام، والسلعي للبحلث يف ظلروف كل 
متسلول ملن أجلل سلداد حاجتله علن 
طريقلة وزارة التنميلة. واالسلتغناء عن 

العيلش". لكسلب  كوسليلة  التسلول 
األشلد يف  "الخطلر  أن  ويلرى شلحود 
هلذه الظاهلرة هلو امتهانهلا ملن قبلل 
األطفلال، إذ ترى فيها حكوملة )اإلنقاذ( 
ظاهلرة خطلرية ال ميكن السلكوت عنها، 
هلؤالء  إلعلادة  الحكوملة  تسلعى  إذ 
ملن  ومنعهلم  مدارسلهم،  إىل  األطفلال 
وكذللك  العملل،  ملن  وحتلى  التسلول 
تتلم معالجلة هلذه الظاهلرة ملن خال 
البحلث يف الواقلع املعييش للويل األمر 
ومتطلبلات  املعيشلية،  حاجتله  وسلداد 
التعليلم ألطفالله ملن أجل إرسلالهم إىل 

امللدارس".

تعرقلل املشلكات االجتامعيلة التي تنمو 
عىل أطلراف النلزاع املسللح االسلتفادة 
برشيلة  قلوى  بوصفهلم  األفلراد  ملن 
باملسلؤولية  شلعورهم  دون  منتجلة، 
نتيجلة التجارب القاسلية التلي مروا بها 
خلال السلنوات العرش األخلرية، ودون 
أي رعايلة اجتامعيلة تعلزز ملن قيمهلم 
هلذه  وتأخلذ  والربويلة،  األخاقيلة 
املشلكات املجتملع السلوري مبواجهلة 
الصعيلد  علىل  مسلتقبلية  تحديلات 
والربلوي،  واالقتصلادي،  االجتامعلي، 
تنتظلر حللواًل جّديلة ملن قبلل جميلع 

النلزاع يف سلوريا.  أطلراف 

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، 

والعملل”،  االجتامعيلة  الشلؤون  “لجنلة 
جميلع   2019 علام  خلال  أحلى 
املنلازل املتلررة يف أثنلاء املعلارك التي 
حصللت يف املدينلة، وفلق قاعلدة بيانات 
ومهندسلني ومرشفني مختصني، بحسلب 
ملا قاله إعاملي باملجلس لعنلب بلدي يف 

وقلت سلابق.
ووفًقلا مللا ذكلره اإلعاملي حينهلا، كان 
التلي عمللت علىل  ملن أبلرز املنظلامت 
ترميلم بعلض املنلازل يف مدينلة الرقلة 
 ”People In Need ”و ”Acted“ وريفها

.”Mercy Corps”و

حجم الدمار
"األملم  معهلد  نلرش   ،2019 آذار  يف 
 )UNITAR( "املتحدة للبحلث والتدريلب
الدملار  نسلبة  إىل  فيله  أشلار  أطلًسلا، 
اللذي لحق باملناطلق التي كانلت خاضعة 
اإلسلامية”،  “الدوللة  تنظيلم  لسليطرة 
والتلي قُصفلت من قبلل قلوات “التحالف 

اللدويل”.

ورصلد األطللس وجلود 12 ألًفلا و781 
مبنلى متلرًرا يف محافظة الرقلة، منها 
3326 مبنلى مدملرًا كليًلا، و3962 مبنى 
بشلكل  و5493  باللغ،  بشلكل  مدملرًا 

. يئ جز
وبلنّي تلوزع الدملار يف املحافظلة علىل 

مختللف امللدن والقلرى التابعلة لها.
يف  املتلررة  املبلاين  مجملوع  وبللغ 
مدينلة الطبقلة 487 مبنلى، منهلا 207 
و128  كاملل،  بشلكل  مدملرة  مبلاٍن 
مبنلى مدمرًا بشلكل بالغ، و152 بشلكل 

جلزيئ.
تسليطر   ،2017 العلام  نهايلة  ومنلذ 
"اإلدارة الذاتية لشلاميل ورشقي سوريا" 
لهلا  التابلع  امللدين"  الرقلة  و"مجللس 
علىل مدينلة الرقلة، ويبللغ علدد سلكان 
املدينلة وريفهلا ملا يزيد علىل 800 ألف 
نسلمة، يعيلش معظمهم ظروفًا معيشلية 
صعبلة، نتيجلة الحلرب التلي ملرت بهلا 
االقتصلادي  الوضلع  وتلردي  املدينلة، 

اللذي تعيشله أغلبيلة امللدن السلورية.

طفل في أحد شوارع مدينة إدلب يبيع البسكويت طالًبا المساعدة المالية
 23 من تشرين الثاني 2021 )عنب بلدي\ هاديا منصور(

منازل طابقية غير مكتملة البناء ضمن مدينة الرقة شمالي سوريا- 6 تموز 2021 )عنب بلدي\ حسام العمر(

https://www.enabbaladi.net/archives/535025
https://www.enabbaladi.net/archives/534974
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درعا- حليم محمد   

عبلد  أجلرت  الصحيلة،  والدتله  حاللة 
املخاطلرة  علىل  عاًملا(   35( الكريلم 
بإسلعافها بنفسله ليلًا ملن بللدة تلل 
باتجلاه  الغلريب  درعلا  بريلف  شلهاب 
مدينلة طفلس، ملع احتلامالت املخاطلر 
األمنيلة العاليلة للطريق، يف وقت تشلهد 
فيله املحافظلة تصاعلًدا يف االغتيلاالت.

يقلول عبد الكريلم، طلب ملن عنب بلدي 
علدم ذكر اسلمه الكاملل ألسلباب أمنية، 
إنله اضطلر للمخاطلرة بعلد أن فقلدت 
املستشلفى  خدملات  شلهاب  تلل  بللدة 
الوحيلد اللذي كان يعملل عىل ملدار 24 
سلاعة أثناء سليطرة املعارضة املسللحة.
كان  شلهاب  تلل  مستشلفى  أن  وتابلع، 
ويجلري  السلاعة،  ملدار  علىل  يعملل 
عمليلات يف جميلع االختصاصلات، ومل 

يكلن يُخلّدم سلكان البللدة فقلط، وإمنا 
باإلضافلة  الجنوبيلة،  املنطقلة  سلكان 
لعيلادات خارجيلة ينلاوب فيهلا األطباء.
وبعلد التسلوية التلي أفضلت لسليطرة 
قلوات النظلام السلوري علىل محافظتي 
درعلا والقنيطرة، أغلقلت مديرية الصحة 
ملركلز  وحّولتله  املستشلفى،  املدينلة  يف 
أموملة وتلقلي لقاحلات لألطفلال فقط.
وأصبلح ملرىض تلل شلهاب يتجهلون 
ملستشلفيات مدينلة درعلا، أو مستشلفى 
ملعالجلة حاالتهلم  الحكوملي  "طفلس" 

اإلسلعافية.
التل بدون خدمات طبية

تلل  يعملل يف مستشلفى  كان  مملرض 
اللكادر  إن  شلهاب، قلال لعنلب بللدي، 
الطبلي كان داخلل املستشلفى يعمل عىل 
ملدار السلاعة، وكانلت تجلري العمليات 
الطبيلة املعقدة، ملزودة بأجهلزة حديثة، 

وكادر مؤهلل، وكان مدعوًملا من منظمة 
"أطبلاء با حلدود".

اللذي  الثاثينلي،  اململرض  وأضلاف 
تحفظلت عنلب بللدي علىل ذكلر اسلمه 
ألسلباب أمنية، أن السلكان تعلودوا عىل 
تلقلي الخدملات الطبيلة خلال سلنوات 
مجلاين،  بشلكل  املعارضلة  سليطرة 
وأنهلم اليوم ملن دون أي خدملات طبية 
تسلتطيع  املطللوب،  املسلتوى  بنفلس 
علاج حاالتهلم اإلسلعافية، باإلضافة إىل 
تكاليلف العاج، سلواء يف املستشلفيات 

الخاصلة. أو  الحكوميلة 
الواقلع  ورغلم  أنله  اململرض،  وأوضلح 
النظلام  يفرضله  كان  اللذي  األمنلي 
ملن  التخلوف  خلال  ملن  السلوري 
قصلف قواتله للمستشلفى، إال أنله كان 
ملن املستشلفيات املهمة باملنطقلة، وكان 
النظلام  أغللق  أن  بعلد  للسلكان  بديلًا 

مستشلفياته بوجله معارضيله، والذيلن 
كانلوا يتخوفلون ملن االعتقلال يف حال 

إليهلا. ذهابهلم 
ونلرشت صفحلات محليلة تهتلم بنقلل 
التواصلل  مواقلع  علر  البللدة  أخبلار 
االجتامعلي، أن الحلاالت اإلسلعافية تتجه 
ملستشلفيات درعلا ومستشلفى "طفس" 
الحكوملي، وأن بعلض الحلاالت بحاجلة 
غلري  وهلذا  مبلارش،  إسلعايف  إلجلراء 

متوفلر بالبللدة.
واقرحلت تللك الصفحلات التلي تضلم 
ناشلطني ملن البللدة حللواًل ملعالجة هذه 
النقطلة  تفعيلل  إعلادة  منهلا  املشلكلة، 
الطبيلة املوجلودة بالبلدة علىل أن يكون 
فيهلا طبيب منلاوب وممرض علىل مدار 

24 سلاعة.
ويف حلال تعلذر تفعيلل النقطلة الطبية 
تللك، فملن املمكلن، بحسلب االقراحات 
جلدول  تنظيلم  بلوك،  "فيلس  علر 
بالبللدة  املتواجديلن  لألطبلاء  مناوبلات 
باإلضافلة لصيدليلة مناوبلة علىل ملدار 

اليلوم.

أخطار طريق اإلسعاف 
"تعطللت السليارة يف طريقنلا ملشلفى 
علىل  خلوف  يف  وأصبحنلا  )طفلس(، 
املريلض، وخوفنا كان أشلد من التشلليح 
بعد فقلدان األملان يف املنطقة"، يشلكو 
عبلد الكريلم مخاوفله ملن الخطلف أو 
املستشلفيات  إىل  ذهابله  أثنلاء  الرقلة 
خلارج بللدة تلل شلهاب، وسلط توتلر 
الوضلع األمنلي يف مدينلة درعلا عموًما.
حلوادث  أن  الكريلم،  عبلد  وأضلاف 
سلائقي  تدفلع  والرقلة  االغتيلال 
السليارات العاملة لتجنلب الخلروج ليًا، 
األملر اللذي يعوق وصلول أهلايل البلدة 
إىل مستشلفى "طفلس" أثنلاء الليل يف 

اإلسلعافية. الحلاالت 

بينلام قلال مهنلد )اسلم مسلتعار( ملن 
السليارات  مالليك  إن  البللدة،  سلكان 
لإلسلعاف،  الليليلة  حاجتلك  يسلتغلون 
تقلل  وال  األمنيلة،  باملخاطلرة  متذرعلني 
أجلرة السليارة ليلًا علن 50 أللف للرية 

دوالًرا(.  14( سلورية 
تحفظلت  عاًملا(،   30( مهنلد  وأضلاف 
عنلب بللدي علن ذكلر اسلمه الحقيقلي 
ألسلباب أمنيلة، أن الحلل الوحيلد يكمن 
يف إعلادة تفعيلل مستشلفى تل شلهاب 
و"ال  يلوم،  كل  مقيملني  أطبلاء  بلكادر 
ملرر إلغاقه من قبلل مديريلة الصحة، 

فالبنلاء مؤهلل ليكلون مستشلفى".
عبلد الكريلم بلدوره قلال إنله ويف ظل 
تفليش فلريوس "كوفيلد- 19" )كورونا 
املسلتجد(، ورغلم الحملات األهليلة يف 
توزيلع أسلطوانات األوكسلجني، "نجلد 
اللكل يعملل بالبللدة إال النقطلة الطبية، 
املحلرك  هلي  تكلون  أن  يفلرض  التلي 
الرئيس لعلاج هلذا الوباء والحلد منه".

الطبلي  الواقلع  وتلردي  الليلل  ظلام 
بعلد إهلامل مديريلة الصحلة لتشلغيل 
البللدة بلني  املستشلفى، وضلع سلكان 
وحلوادث  النظلام،  حكوملة  قلرارات 
الغريلب  ملن  وليلس  اليوميلة،  الرقلة 
أن ميلوت فلرد ملن عائلات البللدة وهم 
ينتظلرون الصبلاح إلسلعافه ملستشلفى 

املدينلة. درعلا  أو  "طفلس" 
وتقع تل شلهاب عىل الحدود السلورية- 
مركلز  ملن  الغلرب  باتجلاه  األردنيلة، 
محافظلة درعلا، ويبلغ عدد سلكانها 15 

نسلمة.  ألف 
املعارضلة  لسليطرة  البللدة  وخضعلت 
املسللحة منلذ علام 2012، وكان لها دور 
علر  األردن  إىل  الجرحلى  إسلعاف  يف 
معلر "نصيلب" الحلدودي، كلام كانت 
مركلز عبلور للملواد الغذائيلة، والطبيلة 
والطحلني ملن األردن إىل مدينلة درعلا.

عنب بلدي- إدلب

الطرقلات يف محافظلة  إعانلات  تشلكل 
إدلب مصلدر قلق وإزعلاج ألهلايل املدينة، 
وتسليطر عىل املشلهد البلرصي فيهلا، إذ 
صلارت خلال السلنوات القليلة جلزًءا من 
هويتهلا التي ال تفلارق جدرانها وأرصفتها.
معتصلم )42 عاًملا( يسلتيقظ كل صبلاح 
ليجد إعانًا جديًدا لسليارة أجلرة، أو معلم، 
أو روضلة أطفلال، علىل جلدران منزله يف 
مدينلة إدلب، بحسلب ما قاله لعنلب بلدي، 
مضيًفلا أن فوىض اإلعانلات يف الطرقات 
أصبحلت “مصدر إزعاج”، وصلارت تخرّب 

املمتللكات الخاصة من قبلل املعلنني.
علن  للبحلث  معتصلم  محلاوالت  وعلن 
وسليلة ملنلع املعلنلني ملن الكتابلة علىل 
جلدران منزله، قلال إن املعلنلني ال يأخذون 
بعني االعتبلار الناحيلة الجامليلة للواجهة 
إهلامل  أن  كلام  للمنلازل،  الخارجيلة 
اإلعانلات، وعلدم العناية بسلامة اإلعان 
ونظافلة مكانله، أدى إىل تشلّوه املعنلى، 
ويف بعلض األحيلان إىل مفعلول عكلي 
تجلاه املعلِلن اللذي صار يف نظلر البعض 

للممتللكات". “مخربًلا 
وطاللب مواطنلون، قابلتهلم عنلب بلدي، 
بإنشلاء لوحلات مخصصلة لإلعانات يف 
املعلنلني ملن اسلتعامل  املحافظلة، ملنلع 
كلوحلات  والشلوارع  املنلازل  جلدران 

املحافظلة. يف  لإلعانلات 
وبحسلب ملا قالله املتخصلص يف مجال 

السلحني،  حسلام  والتسلويق  اإلعانلات 
فلإن  بللدي،  عنلب  إىل  حديلث  خلال 
اإلعانات املنتلرشة يف الطرقات تعمل عىل 
لفت نظلر الفئة املسلتهدفة، بينلام صارت 
اليلوم يف إدلب تجر الجمهلور عىل النظر 
إليهلا بعد أن اتجه املعلنلون إىل اإلعان يف 

جميلع املراكلز وأماكلن وجلود الناس.
وأضلاف أن كلرة اإلعانلات يف الطرقلات 
أدت إىل سليطرة إعانلات الطرقلات علىل 
املشلهد البرصي للملدن، فا يتوقلف األمر 
عنلد اللوحلات اإلعانيلة يف الطرقلات، بل 
يتعداه إىل وسلائل النقل، وجلدران املنازل، 

وأسلوار الحدائلق، وأماكلن العبادة.
قلال محملد الزيلر، وهو أحلد أبنلاء مدينة 
إدلب لعنلب بلدي، إن “فلوىض اإلعانات” 
يف الشلوارع صارت اليوم “مصدر إزعاج” 
لسلكان املدينلة، وصلار يُنظلر إليهلا عىل 
أنهلا تتطفلل علىل املناظلر الجميللة يف 

املدينلة، وتشلّوه املعلامل املميلزة لها.

“لجنة وزارية” للحد من فوضى 
اإلعالنات

اتخلذت حكوملة “اإلنقاذ” صاحبلة النفوذ 
ملن  للحلد  جديلدة  خطلوات  إدللب  يف 
كانلت  الطرقلات،  اإلعانلات يف  فلوىض 
أوالها تشلكيل “لجنلة وزاريلة” تابعة لها، 
للحلد من فلوىض اإلعانلات يف الطرقات.

وقلال رئيلس “اللجنلة الوزاريلة” لتنظيم 
اإلعانلات، أحمد العبلد الله، خلال حديث 
إىل عنلب بللدي، إن وزارة اإلدارة املحليلة 

والخدملات يف حكوملة “اإلنقاذ” أعطت 
“كرييتلف  لرشكلة  اللازم  الرخيلص 
إنسيبشلن”، وتلم التعاقلد معهلا للعمل 
علىل إصلاح وتجديد اللوحلات اإلعانية 
الطرقيلة وفق اللرشوط الفنيلة الخاصة.
أي تعديلل يف  أن  اللله  العبلد  وأضلاف 
هلذا السلياق سليجري وفلق املواصفات 
العامليلة، إذ اعتملدت “اإلنقلاذ” معايلري 

وأماكلن  واملواصفلات  لألحجلام 
وارتفلاع  الطريلق  حسلب  متوضعهلا، 
لوحلة اإلعانلات وملكان متوضعهلا يف 
املدينلة. أم خلارج  داخلل  كانلت  حلال 

وتضلم “اللجنلة” ممثلني علن املديريات 
الفرعيلة للخدملات يف املناطق واملجالس 
ملتابعلة  عملله،  نطلاق  يف  كل  املحليلة 
أعلامل الرشكلة بتنظيم اإلعانلات، إذ بدأ 

وأوتوسلراد  إدللب  مدينلة  ملن  العملل 
رئيلس  بحسلب  الهلوى،  بلاب  إدللب- 

“اللجنلة الوزاريلة”.
واعتلر أن العملل داخلل امللدن وخاصة 
ملن  بلدًءا  سلينطلق  إدللب،  مدينلة 
يف  والشلوارع  الطرقيلة  املنصفلات 
األبنيلة  واجهلات  ثلم  األوىل،  املرحللة 

التجاريلة. واملحلال 

مشفى تل شهاب في ريف درعا 1 شباط 2019 )عنب بلدي\ حليم محمد(

بعد إغالق المستشفى..

أهالي تل شهاب يغامرون بأمنهم إلسعاف مرضاهم

فوضى إعالنات تشّوه الشوارع 
وتعتدي على الممتلكات في إدلب

أحد اإلعالنات المنتشرة في شوارع مدينة إدلب- 18 من كانون األول 2021 )عنب بلدي(
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فعاليات ومبادرات

المواد األساسية للشتاء:

أسباب زيادة نسبة االحتياجات الشتوية:

فرد بحاجة إلى المساعدة
الشتوية غير الغذائية ماليين 4.5

من العائالت أبلغت عن ضعف الوصول 95%
إلى الموارد األساسية مثل التدفئة

وقود للتدفئة

انتشار فيروس "كوفيد- 19"

تكرار النزوح من مناطق أقل كثافة سكانية إلى مناطق أكثر كثافة

تقلب العملة السورية وتدني قيمتها

فرص العمل المحدودة

المصابيح الشمسيةالمالءات البالستيكية

المالبس الشتويةأواني الطهيمدافئ

سخانات المياه

المصدر: "UNHCR"- كانون األول 2021

االحتياجات الشتوية العامة 
في سوريا

بعد إغالق المستشفى..

أهالي تل شهاب يغامرون بأمنهم إلسعاف مرضاهم
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نبيل محمد

"إن ما أحلم به اليوم هو أكرب قْدر من 
النقود التي متكّنني من قضاء مرحلة 

التقاعد يف بلد فيه كهرباء". جملة 
من الطبيعي جًدا أن تأيت عىل لسان 

أي مواطن سوري يقايس ما صار 
معروًفا لدى الجميع اليوم، من سوء 

األوضاع املعيشية، وندرة الخدمات 
يف البالد التي ما زال يحكمها من 

دّمرها. لكن هذه الجملة ستكون جزًءا 
من التناقض الذي يعتمل يف نفس 

صاحبها، إذا رافقها لوم وتقريع ملن 
رفض النظام، وقرر أال يقف يف صّفه 
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 مترّد عىل النظام 

)قاطع الكهرباء( الذي يدير دفة الفقر 
واملعاناة، ويبّش مبزيد من التقشف 

يف األيام املقبلة.
تحّدث سبيعي عن االنقسام السوري 

الهائل، والهوة التي دخلت جسد 
العائلة الواحدة، مستشهًدا بعائلته، 
إذ كان فيها املؤيد واملعارض، قاصًدا 

نفسه كمؤيد، وأخاه الراحل عامر 
كمعارض، ساخًرا بالقول، "هم 

أصبحوا أحراًرا، ونحن عبيد النظام"، 
ومعاتًبا األخ الذي تويف قبل وفاة 

والده بعام ونصف، أنه ترك والده 
وغادر البالد، بينام هو )سيف( متّسك 

بالوالد وبالبالد ومل يرتكها، وكأن خيار 
تركها برفقة والده مثاًل، أو التوصل 
إىل صيغة يتم فيها االعتناء بالوالد 
رغم غياب ابنه، كان أمًرا مستحياًل!
يف املقلب اآلخر، ترك لنفسه حرية 
الحلم ببالد تنعم بالكهرباء، مبعنى 
أن ال مشكلة لديه باملغادرة إىل تلك 

البالد اليوم. حسًنا 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 مزهًرا سيأيت، بل وسخر 
حتى من املقاومة، قائاًل كيف ميكننا 

أن نقاوم أصاًل إذا كانت أساسيات 

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 

متَّبًعـا مبدأ "النجاح يف مهنة الفن 
ال يحتاج إىل دعم"، مبعنى أن سـيف 

وعـشات الفنانني اليوم إن مل يكن 
مئات، مل يكن سـبب حضورهم أمام 

الكامريا كـون أهليهم من ممتهني 
املهنة.  هذه 

وفق منطق الفنان االبن، إن مل 
يكن هناك رفيق سـبيعي، فسيكون 

هناك سـيف سبيعي، وإن مل يكن 

أمين زيدان، فسيكون هناك حازم 
زيـدان مثاًل. هذا التنّصل من كون 

األب سـبًبا يف امتهان ابنه هذه 
املهنـة، هو تنّصل عام، حتى إنك 

كمتابع لسـري الفنانني السوريني، 
تجد نفسـك يف حالة انتظار دائم 

الذي  لذلك املمثل السوري الخارق، 
سـيخرج يوًما ما ويقول، "لقد دخلت 

هذه املهنة بسبب أيب، ولواله رمبا 
كنت سأعمل سائق تاكيس أو مدّرس 

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 جزًءا من هذه املعادلة، وكفى 
تنطًحا باملواهب اإلعجازية التي ال 

تحتاج إىل الدعم مطلًقا.

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 70 عائلة 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 "الشق 
األوسط"، لقد نجحنا يف إغراق 

الروس باملستنقع السوري. وهو ال 
يعطي أي أهمية إلغراق السوريني يف 
املستنقع طوال السنوات املاضية، وال 

يزال يلّمح إىل أن البازارات مع الروس 
جارية، وآخر أهم بازار كان يف العام 

2019، عندما رافق جيمس جيفري 
وزير الخارجية األمرييك بومبيو، يف 
زيارته إىل الرئيس الرويس، فالدميري 

بوتني، الذي رفض الصفقة، ويبدو 
أنه مرّص عىل متابعة عروض املآيس 
السورية بتشفٍّ وإرصار حتى يخضع 
السوريون جميًعا لسلطة بشار األسد 

وملخابراته الوحشية.
وإيران بدورها تضع سوريا ومآيس 

شعبها عىل طاولة املفاوضات يف 
فيينا املنعقدة حالًيا 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 2011 مع 
النظام، هي و"حزب الله" ضد إرادة 

السوريني وضد حلمهم بالكرامة.
األتراك أيًضا 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 "الشق األوسط" إعالنًا 
إيرانًيا للسوريني يف محيط دير 
الزور والبوكامل: "إما الخضوع 

للميليشيات اإليرانية أو الرحيل"!
تقول امرأة يف املخيم: "فوق ما تركنا 

بيوتنا وتهّجرنا، نعيش بهالعذاب"!
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 1800 خيمة بشكل كبري جًدا، 
وأربعة آالف خيمة ترضرت بشكل 
بالغ، ويُقّدر 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 مشهوًرا يف 

سجل الروس الذين مل يوفروا 
املستشفيات وال املدارس، باإلضافة 
إىل األسواق واملخيامت التي تعترب 

صيًدا سهاًل لطياري سالح الجو 
والفضاء الرويس، كام يسمى رسمًيا 

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 تدُع 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 سابًقا 
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! 

رأي وتحليل

البرد والجوع والطائرات

سيف سبيعي الحالم بالكهرباء

الممثل والمخرج السوري سيف سبيعي مع اإلعالمية رابعة الزيات في برنامج "شو القصة" 11 كانون األول 2021   
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حني تعرّض حسلني لتللك اإلصابة، أسلعفت العائلة 
ابنهلا إىل مستشلفى "الرقلة الوطنلي"، اللذي كان 
وقتهلا ال يلزال يعملل بإمكانيلات بسليطة بسلبب 
الحصلار املفلروض علىل املدينلة ملن قبلل "قوات 

)قسلد(. الدميقراطية"  سلوريا 
وأدى التدخلل الجراحلي الذي نُّفذ داخل املستشلفى 
ملن  الشلظية  اسلتئصال  إىل  متواضعلة  بكلوادر 
دملاغ الشلاب، إال أن تللك الجهلود أدت إىل تضاعف 
تأثلريات الحادثلة، ليُصاب حسلني بضملور دماغي 

شلديد أقعلده إىل األبد.
"للو كان ميتًلا للكان أرحلم لله ملن هلذا العلذاب 
الدائلم"، ال تخلاف خوللة، التي تحفظلت عنب بلدي 
علىل ذكر اسلمها الكاملل ألسلباب أمنية، ملن موت 
ابنهلا حسلني اآلن، ألن "امللوت حلق أوجبله اللله 
علينلا لننهلي حياتنلا، لكلن امللرض يلذل اإلنسلان 
)...( مشلاهديت كل يلوم لحلال ابنلي تعذبنلي من 

لداخل". ا
مل ترغلب عائللة حسلني يف مغلادرة مدينلة الرقلة 
خال املعارك العسلكرية ضلد تنظيلم "الدولة"، بل 
قلررت البقلاء يف منزلهلا بحلي رميلة بريلف الرقة 

الرشقي. الشلاميل 
ال يقلوى حسلني اآلن علىل تحريلك قدميه، بسلبب 
فقلده جلزًءا كبريًا ملن إدراكله العصبلي، باإلضافة 
إىل اضطرابلات يف وعيله وتشلنجات شلديدة يف 

قدميه. أوتلار 
ومل تحصلل خوللة علىل أي تعويضات ملن أي جهة 
فاعللة يف شلامل رشقلي سلوريا، علىل الرغلم من 
تقدميهلا عدة شلكاوى وطلبلات للمنظلامت املدنية 

املدينة. يف  العامللة 
العملل ملع  الفلرة إىل  وتضطلر خوللة يف هلذه 
اثنتلني ملن بناتهلا يف تطريلز املابلس ملن أجلل 
ملن  بابنهلا  الخاصلة  الطبيلة  املسلتلزمات  تأملني 
أو  التشلنجات  أدويلة، ومقويلات، ومهدئلات ملنلع 
النوبلات التلي قلد تصيبله أحيانًلا، باإلضافلة إىل 
مسلتلزمات النظافلة الشلخصية الروريلة يوميًا، 
وأهمهلا الحفاضلات، وسلط ارتفلاع أسلعار جميع 

تللك املسلتلزمات ضملن واقلع معيليش ملردٍّ.
ويف الفلرة التلي أُصيب بها حسلني بالشلظية، أكد 
املتحلدث باسلم "التحاللف اللدويل" حينهلا، راين 
ديللون، تكثيلف "التحاللف" قصفه ملدينلة الرقة، إذ 

نّفلذ أكر ملن 250 غلارة جوية خلال آب 2018.
وتركلزت املعلارك يف ذللك الوقلت، وفق ملا نرشته 
"فرانلس 24"، يف املدينلة القدميلة للرقلة، فضلًا 
علن حيي الدرعيلة والريد غلريب املدينلة، وأطراف 

وسلط املدينلة ملن الجهلة الجنوبية.
يف علام 2018، قاللت منظملة العفلو الدوليلة، إن 
علدم اعلراف "التحاللف" مبلدى هلول الصدملة 
التلي ألحقهلا بالضحايا ملن املدنيلني، والدمار الذي 
تسلبب بله ملدينة الرقلة، باإلضافلة إىل التقاعس عن 
إجلراء أي تحقيلق فيلام حلدث، يشلّكل "صفعة يف 
وجله الناجلني الذيلن يحاولون إعلادة بنلاء حياتهم 

ومدينتهم".
وبحسلب تقريلر املنظمة، فلإن انتصلار "التحالف" 
ملع رشكائله علىل األرض يف القضلاء علىل تنظيم 
"الدوللة" جلاء مبقابلل مثلن باهلظ، وهلو تدملري 
ملن  مئلات  ومقتلل  املدينلة،  ملن   80% حلوايل 
املدنيلني، جلّهلم نتيجلة القصلف اللذي تعرضلت 
لله املدينلة علىل يلد قلوات "التحالف"، كلام ذكرت 

املنظملة أنها اسلتطاعت التحقق مبارشة من أسلامء 
641 ضحيلة.

ومل يُجلِر "التحاللف" تحقيًقلا شلامًا يف الهجامت 
برنامًجلا  يُنشلئ  مدنيلني، ومل  بحيلاة  أودت  التلي 
للمدنيلني  أخلرى  مسلاعدة  أي  أو  للتعويضلات، 

"التحاللف". عمليلات  ملن  املترريلن 
وتُرجلع وزارة الدفلاع األمريكيلة غيلاب مثلل هلذه 
و"الوجلود  العمليلة"  "القيلود  إىل  املدفوعلات 
األمريليك املحلدود، ملا يقللل ملن الوعلي املطلوب 
باألوضلاع لتوفلري مدفوعلات علىل سلبيل الهبة"، 
وفلق ملا قالتله منظملة "هيوملن رايتلش ووتش" 

يف تحقيلق لهلا صلدر علام 2019.
وضملن التحقيلق، قاللت نائبلة مديرة قسلم الرشق 
األوسلط يف املنظملة، مللا فقيله، إنله "رغلم انتهاء 
معانلاة  تسلتمر  )داعلش(،  ضلد  الفعلي  القتلال 
املدنيلني املترريلن ملن غلارات التحاللف. ينبغي 
للتحاللف توسليع نطلاق املدفوعلات التلي قدمهلا 
يف كانلون الثلاين لتشلمل املدنيلني املتررين من 

أفعالله السلابقة يف سلوريا".
يف كانلون الثلاين 2019، دفع "التحاللف" حوايل 
80 أللف دوالر لضحايلا هجلوم قُتل فيله 11 مدنيًا، 
بينهلم أربعلة أطفال ملن العائلة نفسلها. ملع ذلك، 
مل تسلفر تحقيقلات "هيوملن رايتلس ووتش" يف 
أربلع غلارات جويلة لل"التحالف" غلري قانونية يف 
محافظة الحسلكة يف عامي 2017 و2018، وأودت 
بحيلاة 63 مدنيًلا ودملرت وأرضّت باملمتللكات، عن 

أي تعويضلات أو مدفوعلات للضحايا.
قصلة معانلاة السليدة خوللة ملع ابنهلا حسلني مل 
تكلن أكلر إياًما من فقلد ياسلني )35 عاًملا( أحد 
إخوتله يف منزلهلم بحلي الفلردوس وسلط مدينلة 
الرقلة خلال غلارات "التحاللف" علىل املدينلة يف 

أيللول علام 2017.
"تلرك أخلي خلفله ثاثلة أطفلال وزوجتله، أتكّفل 
اآلن بتأملني مصاريفهلم املاديلة"، وفلق ملا قالله 

ياسلني لعنلب بللدي.
تجلارة  يف  يعملل  اللذي  الثاثينلي  للشلاب  أن  إال 
الخلراوات طاقلة محلدودة، وال قلدرة لديله عىل 
تأملني كاملل مسلتلزمات األطفلال "الذيلن يكرون 

وتكلر مسلؤوليتهم كل يلوم".
مل يتللقَّ ياسلني، اللذي تحفظلت عنلب بللدي عىل 
ذكر اسلمه الكاملل ألسلباب أمنيلة، أي تعويض عن 
مقتلل أخيله، بينلام يطاللب بلرورة إعلداد قامئة 
بالذيلن تلرروا جلراء غلارات "التحاللف" علىل 
مدينلة الرقلة خال فلرة سليطرة تنظيلم "الدولة" 
علىل املدينلة، وتعويضهم ملن قبل نقلاط "التحالف 

اللدويل" التلي توجلد إىل اآلن يف املنطقلة.
ال تقتلرص تأثريات معلارك "التحاللف الدويل" ضد 
تنظيلم "الدوللة" علىل مدينلة الرقلة، فهنلاك مدن 
أخلرى عاشلت نفلس املعانلاة، مثلل مدينلة الطبقة 
بريلف الرقلة الغلريب، ومنبج بريف حللب الرشقي، 
وهجلني وبللدة الباغوز بريلف دير اللزور الرشقي.
قلوات  ملن جانلب  املقنعلة  الجهلود  غيلاب  وملع 
"التحاللف" للتحقيق يف اآلثلار التلي خلّفتها حملة 
الرقلة علىل املدنيلني، تواصلل منظلامت حقوقيلة 
سلورية ودوليلة جملع املزيلد ملن األدللة املتعلقلة 
باألمنلاط األوسلع نطاقًا ملن اإلصابات يف أوسلاط 
املدنيلني مبدينلة الرقلة، وملدن أخلرى يف شلامل 

رشقلي سلوريا.

مل تكلن خوللة )45 عاًملا( تتوقلع حرملان ابنهلا 
حسلني، الباللغ ملن العملر 24 عاًملا، ملن قدرتله 
الطبيعيلة عىل مامرسلة حقه يف الحيلاة إىل األبد، إال 
أن ملا حلدث يف آب ملن علام 2017، جعلهلا تعيش 

مأسلاة معنويلة مل تخلرج منهلا حتلى اآلن.
يف آب 2017، أُصيلب حسلني بشلظية نتيجة غارات 
جويلة لقلوات "التحالف اللدويل" يف أثنلاء قصف 
مدينلة الرقلة بشلامل رشقي سلوريا، خلال املعارك 

ضد تنظيلم "الدولة اإلسلامية".
اسلتقرت الشلظية يف رأس الشلاب الباللغ من العمر 
حينهلا 20 عاًملا، واخرقت أنسلجة الدملاغ، أفضت 
هلذه اإلصابة إىل حلدوث مضاعفات مزمنلة، وفق ما 

قالتله خولة لعنلب بلدي.
يف 2014، تدفقلت الرايلات السلود لتنظيلم "الدولة 
اإلسلامية" عىل العراق وسلوريا، واتسلعت مساحة 
سليطرته شلامل رشقلي سلوريا، ومل يللَق سلوى 
مقاوملة محلدودة يف طريقه للسليطرة علىل مدينة 
الرقلة، إال أن الغلارات الجويلة املكثفة ملن قبل قوات 
"التحاللف اللدويل"، بقيادة أمريلكا، ضيّقت الخناق 
علىل التنظيلم خلال معلارك عسلكرية داخلل مدن 

مكتظلة بالسلكان املدنيني.

وجلود كثافلة سلكانية داخلل مدينلة الرقلة خلال 
املعلارك ضلد التنظيلم كان عامًا أساسليًا يف تعقيد 
العمليات العسلكرية، ملا يعني جهلوًدا أكر للحفاظ 
علىل حيلاة املدنيلني وتجنلب وقلوع خسلائر يف 

. فهم صفو
إال أن ذللك مل يحلدث باملسلتوى املطللوب، ونتج عن 
الربلات التي نفذتهلا قلوات "التحالف اللدويل"، 
وبقيلت  سلوريا،  يف  املدنيلني  ملن  مئلات  مقتلل 
املجتمعلات املحليلة التلي تلررت جلراء قصلف 

"التحاللف" دون تعويضلات عادللة.
يف هلذا التحقيلق، تناقش عنلب بلدي أسلباب تهرّب 
الواليلات املتحدة األمريكيلة من االعلراف بالضحايا 
املدنيلني جلراء غاراتها يف سلوريا منذ بلدء حملتها 

ضلد تنظيلم "الدولة" حتلى اآلن. 
وتسللّط الضلوء علىل رضورة الركيلز علىل إنشلاء 
براملج قانونيلة لتعويلض أمريليك لضحايا قصف 
"التحالف" يف سلوريا، ضمن برامج واسلعة النطاق 
إلصلاح البنيلة التحتيلة يف املنطقلة، وآليلة تقديلم 
هلذه التعويضلات، وذللك ملع مختصلني حقوقيني 

سوريني.

كثّفت وسلائل إعلام أمريكيلة تغطيتها حلول إخفاء 
وزارة الدفلاع )البنتاغلون( معلوملات ووثائق تتعلق 
بسلقوط ضحايلا مدنيني جلراء الربلات األمريكية 
علىل مواقلع وأهلداف يف سلوريا، وتحّفظهلا علىل 
نلرش أعدادهلم أو االعلراف بهلم، منلذ نحلو سلبع 

سلنوات حتلى اليوم. 
هلذه التغطيلة اإلعاميلة وصللت إىل رفلع دعلوى 
نلرش  علىل  إلجبلاره  "البنتاغلون"  ضلد  قضائيلة 
الوثائلق التلي تتعللق بسلقوط ضحايلا مدنيني يف 
إحلدى الغلارات األمريكيلة بالشلامل السلوري علام 

 .2019
يف آخلر غارة جويلة زُعم أنهلا اسلتهدفت قياديًا يف 
تنظيلم "القاعلدة" بالقرب ملن مدينة إدلب شلاميل 
أشلارت  الحلايل،  األول  كانلون  ملن   3 سلوريا يف 
القيلادة املركزيلة األمريكيلة إىل أن املعطيلات األولية 
للغلارة تشلري إىل احتامليلة إصابة ضحايلا مدنيني. 
وقلال املتحدث الرسلمي باسلم القيلادة املركزية، بيل 
أوربلان، يف بيلان لله يف اليلوم اللذي تلا الغلارة، 
املمكنلة ملنلع  اإلجلراءات  القيلادة تتخلذ جميلع  إن 

"الخسلائر يف أرواح األبريلاء". 
لكلن القيلادة العسلكرية األمريكيلة تحفظلت علىل 
نلرش بيانات حلول أعلداد الضحايلا املدنيلني نتيجة 
خلال  وأفغانسلتان  والعلراق  يف سلوريا  غاراتهلا 
السلنوات املاضية، وفلق تقرير لصحيفلة "نيويورك 
تاميلز" األمريكيلة يف 18 ملن كانلون األول الحايل.  
مل تنلرش وزارة الدفاع األمريكية تقديراتها للخسلائر 
املدنيلة املحتمللة إال يف علدد قليلل من الحلاالت، ومل 
تنطِو اإلجلراءات الداخلية عىل أي تغيريات اسلتعداًدا 
لربلات مسلتقبلية إال يف وقائع نلادرة، كام أنها مل 
تلؤدِّ مطلًقلا إىل إجلراءات تأديبية ضد العسلكريني، 

وفلق ما قالله معلدو التقرير. 
أوصلت القيادة “بإجلراء تحقيقلات كاملة يف 12% 
ملن الحلاالت فقلط ملن العلدد اإلجلاميل للغلارات 
الجويلة التلي قُتل فيهلا مدنيون، واعتملدت أدلة غري 

كامللة أو غلري صحيحلة وتلم إيقافها”. 
وأظهلر تحقيلق سلابق نرشتله صحيفلة "نيويورك 
تاميلز"، يف 13 ملن ترشيلن الثاين امللايض، إخفاء 
الواليات املتحلدة األمريكية لربة جوية يف سلوريا 
علام 2019، أدت إىل مقتلل العلرشات ملن املدنيني، 
تنظيلم  ضلد  اللدويل”  “التحاللف  حلرب  خلال 
“الدوللة اإلسلامية” يف بلدة الباغوز رشقي سلوريا.

وأوضحلت الصحيفلة أن علدد القتلىل كان واضًحلا 
عىل الفور للمسلؤولني العسلكريني، وفلق التفاصيل 
التلي تلم اإلبلاغ عنهلا ألول ملرة، ووصلف ضابط 
قانلوين الغلارة بأنها جرميلة حرب محتمللة تتطلب 

تحقيق. إجلراء 

وتلم  “الكارثيلة”،  الربلة  أخفلى  الجيلش  لكلن 
التقليلل ملن علدد القتىل، كلام تلم تأخلري التقارير 
بقيلادة  “التحاللف”  قلوات  وجرفلت  وتصنيفهلا، 
الواليلات املتحلدة موقلع االنفجلار، ومل يتلم إخطار 

كبلار القلادة.

دعوى قضائية ضد "البنتاغون" 
قضائيلة  دعلوى  األمريكيلة  الدفلاع  وزارة  تواجله 
واتهاملات بإخفلاء معلوملات علن قتلل مدنيني يف 
سلوريا يف أثنلاء الغلارات األمريكيلة ضلد تنظيلم 

اإلسلامية". “الدوللة 
“الراديلو  رفلع  الحلايل،  األول  كانلون  ملن   8 يف 
الوطنلي العلام” األمريليك )NPR( دعلوى قضائية 
ضلد "البنتاغلون" يف املحكملة الجزئيلة األمريكيلة 
امتثالله  "لعلدم  لنيويلورك،  الجنوبيلة  للمنطقلة 
اللتزامله القانلوين بتقديم املسلتندات أو االسلتجابة 
يف الوقلت املناسلب" لطللب اإلذاعلة نلرش الوثائلق 
علن  أسلفرت  التلي  العسلكرية  بالغلارة  املتعلقلة 
"أبلو  اإلسلامية"،  "الدوللة  تنظيلم  زعيلم  مقتلل 
بكلر البغلدادي"، يف ترشيلن األول 2019، شلاميل 

سلوريا. 
املركزيلة  “القيلادة  إن  القضائيلة،  الدعلوى  وقاللت 
األمريكيلة لديهلا تاريلخ موثلق ملن التغلايض عن 
القتلىل والجرحلى من املدنيلني حتى تعلرض عليها 
وسلائل اإلعلام"، كلام أن “السلجات املطلوبلة يف 
هلذا الطلب، والتلي تتعلق بربة جويلة أخرى رمبا 
تكلون القيلادة املركزيلة األمريكية قد قلّللت فيها من 

علدد القتلىل املدنيلني، لها أهميلة عاملة حيوية". 
وقد يسللّط الكشلف علن الوثائلق املتعلقلة بالربة 
كان  إذا  وملا  الهجلوم،  مابسلات  علىل  الضلوء 
"البنتاغلون" قلد أخفى األدللة عىل سلقوط ضحايا 
مدنيني أو فشلل يف إجراء تحقيق شلامل يف املزاعم، 

وفلق تقريلر لإلذاعلة األمريكية. 

مفاتيح المحاسبة بيد المتضررين

القيادة األمريكية 
تتهرب من مسؤوليتها أمام الضحايا

آالم 
على هامش المعارك

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

https://www.enabbaladi.net/archives/535042
https://www.enabbaladi.net/archives/535042
https://www.enabbaladi.net/archives/535042


11 عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص
العدد 514 - األحد  26 كانون األول  / ديسمبر 2021

تتحفلظ الواليات املتحلدة األمريكية عىل البيانلات والوثائق 
املتعلقلة بالضحايلا املدنيلني جلراء غاراتهلا العسلكرية 
يف سلوريا، ألنهلا ال تريلد القلول إنهلا قتللت مدنيلني، 
و"البنتاغلون" ال ميتللك جميلع املعلوملات علن املدنيلني 
الذيلن قُتللوا بالغلارات األمريكيلة، إذ يتطللب هلذا األملر 
تحقيًقلا ميدانيًلا وجملع معلوملات ملن منظلامت محلية 
ودوليلة ومقابلة شلهود، بحسلب مدير منظمة “سلوريون 

ملن أجلل الحقيقلة والعداللة”، بسلام األحمد. 
وقلال األحملد، يف حديلث إىل عنلب بللدي، إن سلقوط 
املدنيلني يف الربات األمريكية يف سلوريا يحلدث أحيانًا 
بسلبب أن املعلومات االستخباراتية حول األهداف العسكرية 

تكلون غلري دقيقة.
ومُتلرر املعلوملات عىل أن الهدف عسلكري، ليتبلني الحًقا 
أنه ملدين، أو تكون الربة موجهة لهدف عسلكري يوجد 
بجانبله بناء أو منلزل أو موقع يضم مدنيني، ملا يؤدي إىل 

 .)Collateral Damage( "سقوط "خسلائر عارضة
وأضلاف األحملد أن القوانلني الدوليلة تقي عنلد توجيه 
الربلات يف النزاعلات املسللحة عىل األهداف العسلكرية 
املرشوعلة بتحقيلق ميزة عسلكرية أكيلدة تكلون أكر من 

الخسلائر العارضة.
كلام وضع القانلون الدويل مبلادئ قانونية متنلع التامدي 
يف رضب األهلداف دون متييلز حتلى ال تلحلق الربلات 
أرضارًا باملدنيلني، أبرزهلا مبلدأ التناسلب بني امليلزة املراد 
تحقيقهلا ملن الهجلوم واألرضار املتوقعلة وأثرهلا علىل 

املدنيني. 

هل المحاسبة ممكنة؟
صحيفلة  كشلفت  الحلايل،  األول  كانلون  ملن   12 يف 
"نيويلورك تاميلز" األمريكيلة يف تحقيلق لهلا علن خلية 
قتاللة أمريكيلة رسية للغايلة تحمل اسلم "تاللون أنفيل" 
كانلت تعملل بشلكل غلري رسلمي، ومل تتللقَّ أوامرها من 
القيلادة، قاتلت تنظيلم "الدولة" يف سلوريا، وقتلت العديد 

املدنيني.  ملن 
ونقللت الصحيفة عن أشلخاص عمللوا مع الخليلة قولهم، 
إنها تحايلت علىل القواعد املفروضة لحاميلة غري املقاتلني، 
وأزعجلت رشكاءها يف الجيلش ووكالة املخابلرات املركزية، 
بقتلل األشلخاص الذيلن مل يكن لهلم دور يف النلزاع، وهم 
مزارعون يحاوللون جني املحاصيل، وأطفال يف الشلوارع، 

وعائلات تفر من القتلال، وقرويون يحتملون باملباين.  
وحلول إمكانيلة محاسلبة أفلراد هلذه الخليلة علىل قتلل 

مدنيني سلوريني، قلال الحقوقي بسلام األحملد، إنه يجب 
معرفلة ملا إذا كانلت هلذه الخليلة قلد خالفلت املبلادئ 
القانونيلة الدوليلة يف النزاعلات املسللحة، كمبدأ التناسلب 
يف  والتقصلد  والتعّملد  اإلهلامل  أو  االحتياطلات  وأخلذ 

اسلتهداف املدنيلني. 
واملسلؤولية يف هلذه الحالة تقع علىل الواليلات املتحدة، إذ 
حتلى للو مل تتلقَّ هذه الخليلة أوامرها من القيلادة املركزية، 
ملا دامت أمريكية فهي ُمرسللة ملن قبل الواليلات املتحدة، 
وإذا مل تُكلن ُمرَسللة ملن قبلل "البنتاغلون"، قلد تكلون 
ُمرَسللة من قبل وكاللة املخابرات املركزيلة )CIA(، والوكالة 
جهلاز تابع للحكوملة األمريكية، أي أن املسلؤولية أمريكية.
وتحلدث األحمد عن رضورة اإلشلارة إىل أن تنظيم "الدولة" 
اسلتخدم املدنيلني يف الرقلة كلدروع برشيلة، وتحصلن 
عنلارصه يف أماكلن مدنية، وكام تقع علىل القوات املهاجمة 
مسلؤولية يف سلقوط ضحايا مدنيني، ال يجب عىل القوات 

املُسلتهَدفة التحصن يف مواقلع تضم مدنيني. 
وملن املمكلن أن تكلون فلرق أخلرى فرنسلية أو بريطانية 
مشلاركة يف الربلات، ومسلؤولية الهجلامت يف هلذه 
الحاللة تكلون علىل "التحاللف اللدويل" وعلىل الدوللة 
املشلارِكة يف الهجملة، لذللك يجلب تتبلع ومعرفلة الجهة 
املسلؤولة عن الربلات ملقاضاتهلا عىل الخسلائر وطلب 

منها.  التعويضلات 
ودعلا األحملد العائات املتلررة من الهجامت العسلكرية 
األمريكيلة يف سلوريا إىل تنظيلم أنفسلهم والضغط عىل 
الواليلات املتحدة إلنشلاء برناملج للتعويضلات، ليس فقط 
علن القتلىل املدنيلني وإمنلا علن األرضار وتدملري املنلازل 
أو  أمريلكا  يف  محاملني  توكيلل  ومحاوللة  واإلصابلات، 
منظلامت ورشكات هنلاك للمطالبلة بالتعويلض، و"املركز 
السلوري للعداللة واملسلاءلة" )مقلره أمريلكا( ميكلن أن 

يكلون إحلدى هلذه الجهات، بحسلب ملا قاله.
وأوضح أن الضغط اإلعاملي وتحركات املنظامت الحقوقية 
ميكلن أن تلعب دورًا يف طلب املحاسلبة والتعويضات، لكن 
األهلم هو ضغلط العائات املتلررة الذي ميكلن أن يُجر 

علىل فتح تحقيقات ودفلع تعويضات. 
وقلد يرى كثلريون أن "التحالف الدويل" قلد حارب تنظيم 
"الدوللة" يف سلوريا، لكنله ارتكلب أخطلاء وانتهلاكات 
وأرضارًا  وإصابلات  مدنيلني  قتلىل  وخلّلف  وتجلاوزات، 
وتدملريًا للبنى التحتية، ال ميكن ألمريلكا وللمجتمع الدويل 
أن يديلر ظهلره لهلا ومينلع املنظلامت ملن العملل علىل 

فيها.  التحقيلق 

جمع األدلة 
يحتاج إلى معلومات متقاطعة

في سوريا.. حماية على الورق
مبادئ دولية تحمي المدنيين 

في النزاعات المسلحة

 برأيك
 لماذا تتحفظ الواليات المتحدة 

عن نشر بيانات حول أعداد الضحايا المدنيين 
نتيجة غاراتها في سوريا 

 لعدم االعتراف بهم

تهرًبا من تعويض المتضررين

51%

49%
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يف اسـتطالع للـرأي أجرتـه عنـب بلـدي عـىل 
موقعهـا الرسـمي، يـرى %51 مـن املشـاركني 
يف االسـتطالع البالـغ عددهم 212 شـخًصا، أن 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة تتحفـظ عـن نش 
بيانـات حـول أعـداد الضحايـا املدنيـني نتيجـة 
غاراتهـا يف سـوريا لعـدم االعرتاف بهـم، بينام 
يـرى %49 مـن املشـاركني أن أمريـكا تفعل ذلك 

تهربًـا مـن تعويـض املترضرين. 

يهدف القانون الدولي اإلنساني إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة، ومن هم خارج المعارك في 
أثناء هذه النزاعات، كما يقّيد 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 
قواعد هذا القانون ملزمة للدول وألفراد القوات المسلحة على حد سواء، إال أن هناك كثيًرا من 

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.

بحسب قواعد القانون الدولي اإلنساني 
فإن هناك أربعة مبادئ لتحديد قانونية الضربة العسكرية

1 - مبدأ "الضرورة العسكرية":

 أي الحاللة التلي تكلون ُملّحلة لدرجة أنهلا ال تلرك وقتًا كافيًلا لألطلراف املتنازعة الختيار الوسلائل 
املسلتخدمة يف أعاملهلا، فُرتكلب أفعلال حربيلة معيّنة علىل وجه الرعة بسلبب موقلف أو ظروف 
اسلتثنائية يف اللحظلة ذاتهلا. ويجب أن تتلم املوازنة بني الرورة العسلكرية واملقتضيات اإلنسلانية 

من قبلل أطلراف النزاع.
ويكملن الهلدف ملن الرورة العسلكرية بتحقيق مكاسلب عسلكرية مرشوعة ال ميكلن تحقيقها إال 
بإجلراء عسلكري غري معتلاد، إال أن أي رضر باملدنيني أو ممتلكاتهم خارج الرورة العسلكرية، يعتر 

بحقهم. انتهاكًا 
وحاللة الرورة العسلكرية ليسلت سلببًا إلباحة الجرائم ضلد اإلنسلانية أو جرمية الحلرب أو اإلبادة 

الجامعية. 

2 - مبدأ "التناسب": 

يعنلي أن الخسلائر يف أرواح املدنيلني واألرضار التلي تلحلق باملمتللكات بشلكل علريض )أي خارج 
الهلدف العسلكري(، ال يجلب أن تكلون مفرطلة فيام يتعللق بالنتائج العسلكرية امللموسلة واملبارشة 

اكتسلابها. املتوقع 
وهلذا يعنلي أنله عنلد التفكري يف هلدف عسلكري ملا، ال ميكن أن يكلون اللرر الاحلق باملدنيني 

وممتلكاتهلم مفرطًلا مقارنة بالنتيجة العسلكرية املكتَسلبة.
وهنلا يلرك القانلون اللدويل اإلنسلاين هامًشلا لوجود قتلىل مدنيلني خلال العمليات العسلكرية، 
إال أن األطلراف املتنازعلة يجلب عليهلا االلتزام بدراسلة جميلع الخيارات عنلد اتخاذ قرار االسلتهداف 
العسلكري، من خلال التحقق ملن مكان الهلدف وتوقيت تنفيذ االسلتهداف واألسللحة املسلتخدمة، 

والتحذيلرات وعمليات إجلاء السلكان املدنيني.
ويعتلر هذا املبدأ وسليلة للحد ملن األرضار الناجمة عن العمليات العسلكرية، وذلك من خال أسللحة 

تتناسلب مع العملية العسكرية.

3 - مبدأ "التمييز": 

ملن أجل ضلامن احرام وحامية السلكان املدنيلني واألعيان املدنية، يجلب عىل أطراف النلزاع أن متيّز 
يف جميلع األوقات بني السلكان املدنيني واملقاتلني، وبلني األعيان املدنية واألهداف العسلكرية، وعليها 

بالتايل توجيله العمليات ضد األهداف العسلكرية فقط.

4 - مبدأ "اآلالم غير المبررة": 

يقيّلد هلذا املبدأ حلق أطراف النزاع يف اختيار أسلاليب ووسلائل القتلال يف أثناء النزاع املسللح، وذلك 
ملنلع امتلداد األرضار والدمار إىل خلارج األهداف العسلكرية، وذلك لتخفيف آالم النلزاع عىل املدنيني.

أربعة مبادئ

https://www.enabbaladi.net/archives/535042
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آليات مقترحة
كيف يمكن تعويض الضحايا؟ 

الواليلات  خفضلت  األخلرية،  السلنوات  يف 
املتحلدة وحلفاؤهلا األوروبيون علدد القوات 
خلال  أراضيهلا  خلارج  املنتلرشة  الريلة 
حروبهلا ضلد "اإلرهلاب"، وتحوللوا بلداًل 
من ذللك إىل الربلات الجويلة، بينام ينفذ 

رشكاؤهلم املحليلون عمليلات بريلة.
وجعلل االعتلامد املتزايد عىل الحلرب الجوية 
من هويلة املنفذ غري معروفلة تقريبًا، ويزيد 
ذللك ملن اسلتحالة حصلول املدنيلني عىل 
تعويضات علن األرضار املدنية، التي ال ميكن 
أن تحل محلل الحياة إال أنهلا اعراف بوقوع 
رضر وطريقلة ملسلاعدة أولئك الذيلن فقدوا 

أحباءهم.
ويف علام 2007، دفعلت الواليلات املتحلدة 
األقلل  علىل  أمريليك  دوالر  مليلون   32
كتعويضات للمدنيلني املتررين يف العراق 
وأفغانسلتان، بينلام دفعلت اململكلة املتحدة 
أكلر ملن 20 مليلون جنيله علىل سلبيل 
التعويلض علن االنتهلاكات التلي وقعت يف 
أثنلاء الوجلود الريطاين بني عاملي 2003 

العلراق. يف  و2009 
ملدفوعلات  املتواضلع  التدفلق  توقلف 
التعويضلات، ملع انخفلاض علدد القلوات 

الحلرب. مناطلق  يف  الريلة 
العلراق  يف  الرنامجلني  كا  وتركلز 
وأفغانسلتان علىل تصنيلف الحلاالت التلي 
سلقط فيها مدنيون بالخطأ، وتقديم رسلالة 
اعتلذار لذويهم إىل جانلب تعويضات مادية، 
وهي رمزية، بالنسلبة إىل املبالغ التي تطلبها 
أمريلكا مقابلل مواطنيها حلني يُقتلون عىل 
يلد أطلراف أخلرى، والهلدف األسلايس من 
الرناملج اإلقلرار بالخطأ واالعلراف بوجود 

مدنيني. ضحايلا 
كام يهلدف التعويض إىل مسلاعدة العائات 
عىل املي قدًما يف املسلتقبل، وال سليام إذا 
كان الضحيلة مدنيًلا معيلًا ألرستله، ولديه 

أطفال.

ورقة بحثية لتعويض المدنيين في سوريا
يف الوقلت اللذي تغيب فيه مطاللب الجهات 

السياسلية والحقوقية السلورية بتعويضات 
الربلات  ملن  املترريلن  للمدنيلني 
“املركلز  طاللب  سلوريا،  يف  األمريكيلة 
السلوري للعدالة واملساءلة” بإنشلاء برنامج 
أمريليك، لتعويلض أهلايل املدنيلني الذيلن 
تلرروا جراء الربات الجوية العسلكرية، 
ضملن برامج واسلعة النطاق إلصلاح البنية 
التحتيلة يف املنطقلة، وفق ما جلاء يف ورقة 

بحثيلة صلادرة علن املركز.
وتهلدف الورقلة إىل دعم جميلع املجتمعات 
قصلف  جلراء  تلررت  التلي  املحليلة 
“التحالف”، وتضمن تقديلم الواليات املتحدة 
تعويضلات محلددة كللام أمكن، بحسلب ما 

قالله رئيلس املركلز، محملد العبلد الله.
كلام سليكون بإملكان الضحايلا الذيلن ال 
يحلق لهلم التقلدم بطللب الحصلول علىل 
الوثائلق  توفلر  علدم  بسلبب  تعويضلات، 
الثبوتيلة املتعلقلة بتللك الحوادث أو بسلبب 
عدم الشلعور بالراحلة من الناحيلة املعنوية 
عنلد تسللّم مبللغ بعلد وفاة أحلد األقلارب، 
الحصلول علىل تعويضلات علىل املسلتوى 
املحلي، مبعنلى الحصلول علىل تعويضات 
كونهلم من عاشلوا يف تلك املنطقلة يف أثناء 

قصلف “التحاللف".
ويعتلر توصيف تلك املباللغ املدفوعة ضمن 
التعويضلات، وفق الورقة البحثية املنشلورة، 
علىل سلبيل الهبلة، مبلا يف ذللك التعويض 
النقلدي واالعتذار الرسلمي عىل حد سلواء.

وتعتلر الورقلة البحثيلة أن برناملج املبالغ 
املدفوعلة علىل سلبيل الهبلة أملر “مجلٍد 
ومناسلب”، بالنظر إىل التبعلات التي لحقت 
بالضحايا املدنيلني جراء األعامل العسلكرية 

األمريكية.

ليس بالضرورة أن تكون "مبالغ نقدية"
وال يجلب أن تقتلرص براملج التعويضلات 
النقديلة،  واملباللغ  االعتلذار  رسلالة  علىل 
لوجود حلاالت كإصابات أو عاهلات دامئة ال 
ميكن معالجتهلا يف منطقة كشلامل رشقي 
سلوريا، إذ ميكلن منلح املصابلني تأشلرية 

دخول إىل الواليلات املتحدة ومعالجتهم عىل 
نفقلة الحكومة األمريكية، بحسلب العبد لله.
كلام ميكلن أن يكلون التعويلض جامعيًلا، 
فقصف مستشلفى األطفلال يف الرقلة، الذي 
تحلوّل إىل ثكنلة عسلكرية للتنظيلم وقامت 
أمريلكا بعدهلا بقصفله، ميكلن عىل سلبيل 
التعويض إنشلاء مستشلفى متخصص يخدم 
أهلايل املنطقلة مبعلدات وتقنيلات متقدمة.

وتسلاعد إعلادة إعلامر الجسلور والطرقات 
التلي دمرهلا “التحاللف” )ملنع نقلل معدات 
أيًضلا  التنظيلم عرهلا( األهلايل  وأسللحة 
الذيلن اشلتكوا ملن الطرقلات املدملرة ملن 
وقتًلا  تسلتغرق  والتلي  االنفجلارات،  آثلار 
أطلول للملرور بها وهلي غري مؤهللة للنقل 

والعبلور.
ويلعلب نلزع األلغلام بتمويل أمريليك دورًا 
مهلاًم يف مسلاعدة أهلايل املنطقلة لتجاوز 
العديلد من املشلكات التي خلّفهلا التنظيم.

فتح تحقيقات للعثور على مغّيبي التنظيم
تعلرّض من تصدى للتنظيم بعلد دخوله إىل 
شلامل رشقلي سلوريا للخطلف واالختفاء، 
العائلات  تجلد  بلأن  آملال  هنلاك  وكانلت 
تنكشلف  وأن  ومخطوفيهلا،  مفقوديهلا 
هزميلة  بعلد  أحبائهلم  بشلأن  املعلوملات 

التنظيلم.
إال أن تللك املعلوملات بقيلت صعبلة املنلال، 
مبلا يف ذللك للعائلات الباللغ عددهلا 12 
ألًفا، والتي أبلغت فريق “االسلتجابة األويل” 

املحلي علن أشلخاص مفقودين.
بحسلب  املتحلدة،  الواليلات  علىل  ويجلب 
الورقلة البحثيلة، فتلح تحقيلق ومراجعلة 
األدللة علىل الجرائلم التلي ارتكبهلا تنظيم 
“الدوللة”، والتلي ُجمعلت ملن قبلل أمريكا 
والقوات املسليطرة حاليًا عىل شلامل رشقي 

سلوريا، متمثلة بل”قسلد".
كام يجب تيسلري اسلتجواب مقاتلي تنظيم 
رشقلي  شلامل  يف  املحتجزيلن  “الدوللة” 
سلوريا، والتحقيلق معهم بشلأن املفقودين 

واملختطفلني ملن قبلل التنظيم.

“البنتاغون” يمانع
تضملن األملوال املخصصة للعراق وسلوريا 
الحاليلة  بالعمليلات  مرتبلط  برناملج  يف 
يف أفغانسلتان يسلمى برناملج االسلتجابة 
للطلوارئ للقلادة، أو"CERP" يف الجيلش 
يُشلار إليله أيًضا باسلم املال كنظام سلاح.

وأذن الكونجلرس األمريليك للوزارة الدفلاع 
يف قانلون تفويض الدفاع الوطني السلنوي 
)NDAA( بتقديلم مدفوعات تعزية للمدنيني 
يف سلوريا يف كانلون األول 2016، ولكلن 

وزارة الدفلاع نفسلها هي التلي مل تطبّقها.
وعلّقلت اللوزارة، بحسلب العبلد اللله، بلأن 
واسلع  ليلس  األمريليك  الجيلش  انتشلار 
رشقلي  شلامل  يف  األرض  علىل  النطلاق 
سلوريا، للتحقلق من هلذه الحاالت بشلكل 
العلراق  يف  الحلال  كانلت  كلام  مبلارش، 
وأفغانسلتان، حيلث كانلوا موجوديلن عىل 
األرض وبلني النلاس، ومل يشلعروا بالحاجة 
إىل مثلل هلذا الرنامج كالخلوف من حاالت 
انتقاميلة ملن قبل األهلايل، كام هلو الوضع 
يختللف  بينلام  وأفغانسلتان،  سلوريا  يف 
الوضلع يف سلوريا يف ظلل علزل القلوات 

األمريكيلة علن أهلايل املنطقلة.
وال تتلم هلذه الراملج بعلد انتهلاء الحروب 
خلال  مبلارش  بشلكل  تتلم  بلل  علادة، 
العمليات، والهدف السليايس أو االسراتيجي 
منهلا هلو أال يتحلول أهلايل الضحايلا إىل 

أعلداء ومقاتللني ضلد القلوات األمريكيلة.
لاعتلذار  دليلًا  الدفلاع  وزارة  وطلّورت 
والتعويلض يف العمليلات العسلكرية خارج 
الواليات املتحدة، ولكن النقطة األساسلية يف 
الدليل هلي إعطاء مهلة 90 يوًملا من الحدث 
اسلتُثنيت  ولذللك  والتعويلض،  للتحقيلق 
سلوريا ملن ذللك التعويلض تلقائيًلا ملي 
أكلر من أربع سلنوات عىل بعلض الحاالت.

أين تقف المنظمات السورية من 
المطالبات؟

بإملكان املنظلامت األمريكية أن تلعلب دورًا 
املقيلم  السليايس  الناشلط  أكلر، بحسلب 

يف واشلنطن محملد غانلم، لكلن هلذا األمر 
ليلس سلهًا ألنله يتعللق بجهلود املنارصة 
السياسلية، ودفع العملية السياسلية املتعلقة 
بسلوريا يف واشلنطن، وهلذا يتطللب أموااًل 

كبرية. وجهلوًدا 

صعوبلة تطبيلق الخطلوات عمليًلا ال تعفي 
مؤسسلات املعارضة السياسلية التي "تّدعي 
متثيلل الشلعب السلوري" ملن البلدء بهلا، 
بحسلب غانلم، فمنلذ بدايلة مقتلل مدنيني 
علىل يلد قلوات "التحاللف"، مل تقلدم هذه 
املؤسسلات أي مطاللب للحكوملة األمريكية، 
املسلؤولني  ملع  اللقلاءات  يف  وحتلى 
األمريكيلني، ال تلدرَج هلذه املواضيلع علىل 

ملفلات النقلاش، وكأنهلا ال تحصلل.
وتنلرش الصحافلة األمريكيلة هلذه القضايا 
بينلام ال تنبلس املعارضلة السلورية ببنلت 
شلفة، وهلو أملر مخلٍز ومعيلب، بحسلب 
غانلم، ألن من واجبها عندملا تقع أي ضحية 
سلورية أن ترفع املؤسسلة صوتها وتقول إن 
هلذا ال يجلوز عىل األقلل، سلواء باجتامعات 

ببيانات. أو حتلى 

بينام يلرى مديلر "املركز السلوري للعدالة 
واملسلاءلة"، محمد العبلد اللله، أن الجالية 
السلورية يف واشلنطن، حلرصت دورهلا 
بالعملل عىل الجانب السليايس وأنشلطتها 
يف إطار "اللوبينغ" أو الضغط السليايس.

وأضلاف أن "من املؤسلف أيًضلا" أنها مل 
تحلرز شليئًا يُذكر حتلى يف ذللك املجال، 
ملع اسلتثناء قانلون "قيلرص" اللذي هو 
نتلاج الكونجلرس األمرييك يف األسلاس، 
أملا ملفلات حقلوق اإلنسلان فهي ليسلت 
ذات أولويلة للجالية السلورية- األمريكية. 
ويلأيت تركيلز "املركلز السلوري للعداللة 
واملسلاءلة" علىل قضيلة املطالبلة بحقوق 
ملًفلا  كونله  ملن  السلوريني  الضحايلا 
املطالبلة  يف  محقلة  وقضيلة  حقوقيًلا 
ألحلق  اللذي  اللرر  علن  بالتعويلض 

. يلا لضحا با

تم حساب عدد الضحايا الموثق 
ضمن بند "مقبول" و"مؤكد" 
بموجب المنهجية الُمتبعة من 
قبل منظمة "الحروب الجوية" 

في توثيق عدد الضحايا المدنيين

مدة حملة "التحالف الدولي" العسكرية: 
7 أعوام و4 أشهر و16 يوًما

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

المصدر: منظمة "الحروب الجوية"- 2021
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الدعم ليس الطريقة "األنجع"..

"السورية للتجارة" تخلق األزمات وترّوج لحلها  

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                     170,859 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 398  دوالر أمريكي  مبيع 3440  شراء 3490 

الذهب 18  146,537                                    

 يورو   مبيع 4032 شراء 4096

عنب بلدي- جنى العيسى      

رّوجلت حكوملة النظلام السلوري لدور 
منلذ  للتجلارة"  السلورية  "املؤسسلة 
تأسيسلها قبلل أربعة أعلوام، يف "تأمني 
امللواد التموينيلة" للمواطنلني، بأسلعار 

"تنافلس" أسلعار األسلواق املحليلة.
وخال العلام الحايل، ارتبط ظهور اسلم 
"املؤسسلة" بكرة يف اإلعام، بشلكاوى 
وانتقلادات الرتفلاع سلعر ملادة متوينية 
معيّنلة، لتعلن "السلورية للتجلارة" بعد 
أيلام قليلة أنهلا خزّنلت امللادة ذاتها قبل 
أشلهر وسلتطرحها يف صاالتهلا "ليلوم 
كهلذا"، حيلث تكلون أسلعارها ارتفعلت 
إىل مسلتويات غري مسلبوقة، أو أن املادة 

فُقلدت من السلوق.
تدّخلل  النظلام  حكوملة  وتُسلّمي 
بل"التدخلل  حينهلا  "املؤسسلة" 
اإليجلايب"، معترة أنها "حلّت مشلكات 
املواطنلني ملع هلذه امللادة"، متجاهللة 
فرضيلة أن تكلون "السلورية للتجلارة" 
ونفادهلا  امللادة  غلاء  السلبب يف  هلي 

أساًسلا.
للتجلارة"  السلورية  أُّسسلت "املؤسسلة 
مبرسلوم   ،2017 الثلاين  كانلون  يف 
ملن رئيلس النظلام، بشلار األسلد، بعلد 
االسلتهاكية"  العاملة  "املؤسسلة  دملج 
و"املؤسسلة العاملة للخزن والتسلويق"، 
املنتجلات  لتوزيلع  العاملة  و"املؤسسلة 

النسليجية".
ويف خطلة بلدت واضحلة خلال العلام 
الحلايل، يف التعاملل مع امللواد املدعومة 
مناطلق  يف  للمواطنلني  تبيعهلا  التلي 
سليطرتها بسلعر أقل من سلعر السلوق، 
لجلأت حكوملة النظلام إىل املنلاورة بني 
زيادة األسلعار، ورفلع الدعلم وتخفيض 
علدد الحصلص، للتعاملل ملع األوضلاع 
املعيشلية املرديلة يف مناطق سليطرتها.
وعلىل الرغلم ملن وجودهلا يف تفاصيل 
أزملة غلاء األسلعار كل هلذه الفلرة، ال 
تعتملد  ثابتلة  آليلة  "املؤسسلة"  متتللك 
امللواد  لتوزيلع  إدارتهلا  يف  عليهلا 
"املدعوملة"، إذ تضيلف أو تحلذف مواد 
متوينيلة معيّنلة أكر من ملرة دون ثبات 
فيهلا، فضلًا علن قلة جلودة امللواد التي 

تطرحهلا يف صاالتهلا.

إقبال كبير وخيار جيد
السلورية  "املؤسسلة  صلاالت  تشلهد 
التلي  املحافظلات  عملوم  يف  للتجلارة" 
كثيًفلا،  إقبلااًل  النظلام  عليهلا  يسليطر 

بللدي. عنلب  رصدتله  ملا  بحسلب 
املطروحلة  امللواد  أسلعار  تعتلر  كلام 
املحليلة  األسلواق  يف  منهلا  أقلل  فيهلا 
بجوارهلا،  املوجلودة  و"البقاليلات" 
بحسلب ملا رصدته عنب بللدي يف مدينة 

دمشلق. 
وقلال مقيملون يف دمشلق لعنلب بلدي، 
خيلاًرا  تعتلر  "املؤسسلة"  صلاالت  إن 
جيًدا قياًسلا بأسلعار بعض امللواد، إال أن 

جلودة تلك امللواد متوسلطة.
للمقيملني  الوحيلد  املانلع  يكلون  وقلد 
صلاالت  ملن  اللرشاء  ملن  دمشلق  يف 
"السلورية للتجلارة"، هلو علدم وجلود 
صلاالت قريبة ملن أماكن سلكنهم فقط، 
وفًقلا لحديلث سلكان بعلض األحياء يف 

دمشلق.
 

"التدخل اإليجابي" يخلق األزمة
للتجلارة"  السلورية  "املؤسسلة  تخلزّن 
ملواد غذائية يف مسلتودعاتها وبراداتها، 
تشلريها ملن السلوق املحليلة يف أوقات 
الوفلرة، وبأسلعار "منطقيلة"، وتلؤدي 
زيلادة الطللب علىل هلذه املواد ملن قبل 
"املؤسسلة" إىل سلحبها ملن األسلواق. 

آليلة عملل "املؤسسلة" بهلذه الطريقلة 
وقللة  أسلعار،  ارتفلاع  بأزملة  تتسلبب 
وجلود هلذه امللواد يف األسلواق املحلية، 
االقتصلادي  الباحلث  أكلده  بحسلب ملا 
خاللد  للدراسلات"  "جسلور  مركلز  يف 

تلركاوي.
وعنلد حلدوث األزملة، تُعللن "السلورية 
امللواد  تللك  طرحهلا  علن  للتجلارة" 
بأسلعار "أقل من أسلعارها يف السوق"، 
درايلة  علىل  كانلت  بأنهلا  وتتفاخلر 
امللادة  وخزّنلت  األزملة،  هلذه  بحلدوث 
لتطرحهلا وتطبّلق مفهوًملا تطللق عليه 
"وجلود  هدفله  اإليجلايب"،  "التدخلل 
امللواد يف صاالتهلا بأسلعار تخفيضيلة 

دونًلا علن بقيلة األسلواق".
فلراس  الدكتلور  االقتصلاد  يف  الباحلث 
"التدخلل  مفهلوم  أن  اعتلر  شلعبو، 
بهلا  تقلوم  محاوللة  هلو  اإليجلايب"، 
وزارة التجلارة الداخليلة، هدفهلا الرئيس 

"امتصلاص غضب الشلعب"، يف محاولة 
منهلا لإليحلاء بلأن الحكوملة موجلودة 
وتُسليطر علىل أسلعار امللواد وكمياتها.

ويلرى الدكتلور فراس شلعبو، يف حديثه 
إىل عنلب بللدي، أن "السلورية للتجارة" 
هلي  الداخليلة،  التجلارة  وزارة  وحتلى 
ملن  أكلر  ليلس  تنظيميلة  "مؤسسلات 
ذلك"، ال متللك القدرة عىل ضبط أسلعار 
امللواد أو توفلري كميلات منهلا، موضًحا 
أنهلا للو امتلكلت ذلك، مللا لجأت أساًسلا 
وحرملان  الدعلم  تخفيلض  حللول  إىل 

منه. املواطنلني  بعلض 
وتُلرّوج حكوملة النظلام بأنهلا "تحملي 
املسلتهلك"، يف محاوللة منهلا لالتلزام 
"بالحلد األدىن" ملن العقلد االجتامعلي 
اللذي يربطهلا بالشلعب، واللذي ينلص 
علىل أن تقلوم الدوللة بواجباتهلا تجلاه 
الشلعب  سليقوم  وباملقابلل  الشلعب، 
بالتزاماتله تجلاه الدولة، بحسلب الباحث 

. شعبو
لل"التدخلل  الحقيقيلة  الغايلة  ولكلن 
اإليجلايب" الحلايل الذي تقوم بله وزارة 
التمويلن، هلي "الربلح علىل الشلعب، 
واسلتنزاف أمواله"، بحسلب ملا يعتقده 

الدكتلور فلراس شلعبو.
 

رجال أعمال "مقربون"
خلال السلنوات املاضيلة، برزت أسلامء 
املؤيديلن  األعلامل  رجلال  ملن  العديلد 
للنظلام السلوري، اسلتخدمهم ملن أجل 
حاميلة مصالحه االقتصادية يف السلابق، 
ودعمهلم إىل أن صلارت القلرارات التلي 

يفرضهلا اليلوم تُفّصلل عىل قياسلهم.
و"كتقديلر لهم"، تعهلدت حكومة النظام 
اسلتطاعت"،  "ملا  منتجاتهلم  بتسلويق 
فقلط،  منتجاتهلم  تحتكلر  وأصبحلت 
برشائهلا دونًا علن منتجات بقيلة التجار، 

بلرصف النظلر علن جودتها.
ففي مطللع ترشين األول امللايض، قررت 
"املؤسسلة السلورية للتجارة" طرح مادة 
الزيلت يف صاالتهلا، وبيعهلا للمواطنني 
وفلق مخصصلات محددة علىل "البطاقة 

"تشجيعية". وبأسلعار  الذكية" 
وشلارك وزير التجلارة الداخليلة وحامية 
منشلور  يف  سلامل،  عملرو  املسلتهلك، 
لله  صلورة  بلوك"،  "فيلس  علر  لله 
وهلو يحملل عبلوة زيلت مغلّفة بشلعار 

"السلورية للتجلارة"، ملن إنتلاج رشكلة 
"بروتينيلا" للزيلوت يف حملص، التلي 
ميلكهلا رجل األعلامل املقرب ملن النظام 

عصلام أنبوبلا.
وأحدث خلر تزويلد رشكلة "بروتينيا"، 
الزيلت  مبلادة  للتجلارة"  "السلورية 
حينهلا، سلجااًل وانتقلادات تتعلق بحرص 
اسلترياد املواد بأشلخاص معيّنني، وعدم 

السلامح للقطلاع الخلاص باسلتريادها.
بينلام نفلت وزارة االقتصلاد يف حكوملة 
أن  معتلرة  االحتلكار،  مسلألة  النظلام 
تكلون  باسلتريادها،  يُسلمح  ملادة  أي 

مسلتورد. ألي  "مسلموحة" 
ملن   14 يف  سلامل،  عملرو  أعللن  كلام 
أيللول امللايض، علن تخصيلص جميلع 
منتجات معملل "الفوز" للسلكر ملصلحة  
ملادة  بتأملني  للتجلارة"،  "السلورية 

الحلر. بالسلعر  السلكر 
وتعلود ملكيلة معملل "الفلوز" للسلكر 
اللذي تعاقلدت معله اللوزارة، إىل رجلل 
النظلام واملعاقَلب  املقلرب ملن  األعلامل 

أمريكيًلا سلامر فلوز.

الدعم ليس الطريقة "األنجع"
االقتصلاد  يف  والدكتلور  الباحلث  يلرى 
تواجله  التلي  املشلكلة  أن  شلعار،  كلرم 
طريقلة "املؤسسلة السلورية للتجلارة" 
ملن  األسلواق،  يف  الحكوملي  والتدخلل 
املمكلن أن تكلون من شلقني أساسليني، 

تعلود بآثارهلا علىل املسلتهلكني.
ويتمثل الشلق األول من املشلكلة بارتباط 
هلذه الطريقلة بالفسلاد، إذ ملن املمكلن 
أن توقّلع الحكوملة عقوًدا "فاسلدة" مع 
كلامديت  بالنظلام،  مرتبطلني  مورديلن 
السلكر والزيت مثًا، بحسلب ما أوضحه 
الباحلث كرم شلعار يف حديلث إىل عنب 

. ي بلد
اإلدارة،  سلوء  فهلو  الثلاين  الشلق  أملا 
حسلب الباحلث، كأن تسلتجّر الحكوملة 
كميلات محلددة ملن ملادة ما، علىل أمل 
صاحيلة  أن  إال  الحًقلا،  فيهلا  التدخلل 
هلذه امللادة قد تنتهلي قبل حللول الوقت 
املناسلب لتدخلها يف األسلواق، كام حدث 

يف حلاالت سلابقة ملع "املؤسسلة".
األساسلية  املشلكلة  أن  شلعار  واعتلر 
هلي  التدخلل،  ملن  النلوع  هلذا  يف 
للمسلتهلك  الحكوملي"  "الدعلم  فكلرة 

ملن أساسله، اللذي يعلاين اليلوم ملن 
عديلدة. إشلكاليات 

ويؤيد شلعار آليلة رفع الدعم عن السللع 
بشلكل كاملل، ملرًرا ذللك بأن ملا تقوم 
الحكوملة ليلس "الطريقلة األنجلع  بله 
هلو  "األنجلع"  وأن  املواطنلني"،  لدعلم 
تلرك املجلال للصناعيني والتجلار التخاذ 
واسلتريادهم  إنتاجهلم  حلول  القلرارات 
وتصديرهلم للسللع بحسلب مصالحهلم، 
وبتلرصف مضبلوط وقانلوين ملن قبل 

الحكوملة.
ويعتقلد شلعار، أن ملن شلأن مصاللح 
تدعلم  أن  املوضلوع  هلذا  يف  التجلار 
مصاللح الجميلع، يف حلال علدم حدوث 
احتكار لسللعة أو مادة ملصلحلة تاجر أو 

ما. مؤسسلة 
ويف هلذه الحاللة يقتلرص دور الحكومة 
علىل املراقبلة، والتدخل فقلط يف حاالت 
وجلود التاعلب أو الغلش أو االحتلكار، 

لشلعار. وفًقا 
ويف حلال أرادت الحكوملة أن تبقي عىل 
سياسلة "دعم املواطنلني"، فاألنجح هنا، 
بحسلب الباحلث كلرم شلعار، أن يكلون 
الدعلم عىل شلكل مباللغ نقديلة محددة 
يسلتطيع املواطنلون التلرصف بهلا وفًقا 
الحتياجاتهلم التلي تختلف بني شلخص 

وآخر.

ُترّوج 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

صالة لـ "المؤسسة السورية للتجارة" في سوريا )سانا(
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تتجله وسلائل إعلام ومنظلامت سلورية 
ودولية معنيلة بحقوق اإلنسلان، إىل إعداد 
بودكاسلت يسلتند يف فكرته األساسية إىل 
إجلراء مقابات مع أفراد سلوريني عاشلوا 
تجاربهلم يف انتهلاك حقوقهلم ملن قبلل 

أطلراف النلزاع داخل سلوريا.
يقلدم أولئلك األفلراد معلومات علن أحداث 
سلابقة شلهدوها أو سلمعوا عنهلا، ضمن 
عمليلة تسلجيل تاريلخ لعلدد ملن ضحايا 
انتهلاكات حقلوق اإلنسلان، باإلضافلة إىل 
ملواكبلة  حقوقيلني  مختصلني  اسلتضافة 
يف  االنتهلاكات  تللك  مرتكبلي  محاكملة 
أوروبلا، لتمثل هلذه املشلاريع يف التدوين 
إىل  بالنسلبة  لللاميض  سلجًا  الصلويت 
األجيلال يف املسلتقبل، تفيدهلم يف فهم ما 
جلرى خلال العقلد األخري يف سلوريا من 

حقوقية. ناحيلة 

محاكمات ضبابية
يسلتمد هذا النوع ملن البودكاسلت أهميته 
من البيانلات واملعلومات التلي يحملها، يف 
الوقلت اللذي تنعدم فيله مقلدرة الجمهور 
يلدور  ملا  إىل  الوصلول  علىل  السلوري 

داخلل تللك املحاكامت.
يف ترشيلن الثلاين املايض، أصلدر "املركز 

بودكاسلت  واملسلاءلة"  للعداللة  السلوري 
"عدالتلي"، اللذي يتنلاول ملفلات العدالة 
املحاكلم  يف  تجلري  التلي  واملحاكلامت 
األوروبيلة ضد سلوريني متهملني بارتكاب 
جرائلم حلرب، وجرائلم ضد اإلنسلانية يف 

. يا سور
ملع  بالتعلاون  "عدالتلي"،  يناقلش  كلام 
قانونيلني،  ومستشلارين  حقوقيلني 
االختصلاص القضايئ العامللي يف القضاء 
القانونيلة  واملبلادئ  األورويب،  الوطنلي 
التلي تسلتند إليها القضايلا القامئلة حاليًا 
انتهلاكات حقلوق اإلنسلان  فيلام يخلص 
داخلل سلوريا، والتحديثات التي تشلهدها 
الحلوارات  إىل  باإلضافلة  القضايلا،  تللك 
القانونيلة املتعلقلة بهلا من أجلل الحصول 

علىل اللدروس املكتسلبة منهلا.
كان هلدف "عدالتلي" بالدرجلة األوىل هو 
وصلول املعلوملات، وسلري املحاكامت بكل 
تفاصيلهلا إىل الجمهلور السلوري بشلكل 
مجريلات  كل  رشح  خلال  ملن  خلاص، 
اإلعاميلة  قالتله  ملا  وفلق  املحاكلامت، 
ومقدمة بودكاسلت "عدالتلي" راما العامر 

يف حديلث إىل عنلب بللدي.
منلذ علام 2015، بلدأت جهلود املنظلامت 
الحقوقيلة السلورية يف محاكملة الجنلاة 
املحاكلامت  أوروبيلة،  بللدان  بعلدة 
يف  وتأخلرت  ضبابيلة  "كانلت  السلابقة 

إىل  املعلوملات  بإيصلال  األحيلان  بعلض 
العاملر. تلراه  ملا  وفلق  السلوريني"، 

وهنلاك جهلود متفرقلة من قبلل صحفيني 
ينفلذون  سلوريني  مسلتقلني  وناشلطني 
مهمة جملع املعلومات املتعلقلة باملحاكامت 
القامئلة يف أوروبا، املرتبطلة مبلف حقوق 
اإلنسلان يف سلوريا، أبرزهلا "كوبلنز"، إال 
أن "املركلز السلوري للعداللة واملسلاءلة" 
أراد بإعلداد هلذا البودكاسلت أن يؤرشلف 
تفاصيلل املحاكلامت بشلكل رسلمي ملن 
جهلة حقوقيلة "مسلؤولة ضملن معايلري 
ذات ثقلة ومصداقية حريصلة عىل وصول 
الحقيقلة إىل جميلع السلوريني، ويسلّخر 
خراتنلا جميًعلا يف سلبيل تحقيلق هلذه 

لغاية". ا
الصلويت،  التدويلن  وسليلة  واختيلار 
الخلاص  املبلارش  البلث  إىل  باإلضافلة 
كان  بلوك"،  "فيلس  علر  بالبودكاسلت 
بسلبب سلهولة الوصول إىل الجمهور، مع 
تزايلد االهتلامم بهلذا النوع ملن التواصل، 

وفلق ملا تلراه العاملر.
بودكاسلت  وإعلداد  تقديلم  يف  ويشلارك 
"عدالتلي" باإلضافلة إىل العامر، الصحفي 
يعتقلد  اللذي  الشلومي،  كلرم  السلوري 
ملن  األخلرى  األهلداف  أبلرز  أحلد  أن 
املشلاهدين  تعريلف  هلو  املبلادرة،  هلذه 
واملسلتمعني الذيلن قلد يكونلون شلهوًدا 

علىل  وبقدرتهلم  بحقوقهلم،  ضحايلا  أو 
أو  بشلكوى  والتقلدم  صوتهلم  إيصلال 
إفلادة أو حتلى رفلع دعلوى علر خلراء 
املركلز املوجوديلن بعلدة بلدان غربيلة، إما 
علن طريلق التمثيلل القانلوين، وإملا عر 
تقديلم النصيحلة واملشلورة، أو حتى الدعم 

النفلي.
الذي مييلز هذا البودكاسلت، وفلق ما يراه 
الشلومي، هلو أنه يصلدر من قبلل منظمة 
حقوقيلة وليسلت وسليلة إعاميلة، يعتر 
واملشلاركني  املختصلني  ملن  أعضاؤهلا 
الرئيسلني يف رفلع دعلاوى ضملن مللف 

حقلوق اإلنسلان يف سلوريا.
كلام سليتابع "عدالتلي" محاكملة الطبيب 
ألقلت  اللذي  ملوىس،  علاء  السلوري 
السللطات األملانية القبلض عليه يف 19 من 
حزيلران 2020، املتهلم بتعذيلب املعتقلني 
وحلرق أعضائهلم التناسللية يف أثناء عمله 

طبيبًلا للدى النظام السلوري.
البودكاسلت  يف  املعلوملات  ومصلادر 
املرتبلط مبحاكمة الطبيب ملوىس متعددة، 
العاملر،  وفلق ملا قالتله اإلعاميلة راملا 
"تأيت مصادرنلا عر الصحفيلني العاملني 
معنلا يف املركلز السلوري واملوجودين يف 
محاكملة الطبيلب السلوري علاء موىس، 
والذيلن يرسللون إلينلا تقارير علام يحدث 

يف قللب املحكملة".

ملن  الحقوقيلة  التقاريلر  إىل  باإلضافلة 
صحفيلة  وتقاريلر  املعنيلة،  املنظلامت 
تُلخلص وتُفهلم ملن قبلل فريلق اإلعلداد، 
علىل  للتعليلق  الخلراء  اسلتضافة  ويتلم 
مجريلات املحاكمة بحسلب املوضوع محل 

التنلاول.

قصص يجب سردها
باإلضافة إىل بودكاسلت "عدالتلي"، هناك 
محاكلامت  توثيلق  يف  مامثللة  تجلارب 
أوروبلا،  يف  السلورية  اإلنسلان  حقلوق 

."251 "الفلرع  بودكاسلت  أبرزهلا 
يأخلذ بودكاسلت "الفلرع 251" املسلتمع 
يف  جنائيلة  محاكملة  أول  قللب  إىل 
العلامل تتنلاول جرائلم الحلرب والجرائلم 
ارتكبهلا ضبلاط  والتلي  اإلنسلانية،  ضلد 
إلدارة  تابعلون  سلوريون  ومسلؤولون 

السلورية. املخابلرات 
أُطللق اسلم هلذا البودكاسلت علىل اسلم 
الفلرع األمنلي “251” التابلع للمخابلرات 
السلورية بدمشلق )املعلروف أيًضا باسلم 

فلرع “الخطيلب” بسلبب موقعله(.
ويحاكَلم خلال هلذه الفلرة رئيس قسلم 
التحقيلق يف الفلرع “251” أنور رسلان، 
بينلام ُحكلم علىل العنلرص السلابق الذي 
كان يعملل يف الفرع نفسله إيلاد الغريب، 
يف شلباط امللايض، بالسلجن مللدة أربلع 
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تنتلرش  ميلادي  علام  كل  انتهلاء  ملع 
صلور لشلجرة عيلد امليلاد وتحضلريات 
التواصلل  مواقلع  علىل  "الكريسلامس" 

العلامل. حلول  االجتامعلي 
وترافلق هلذه الفلرة ملن كل سلنة بهجة 
ينتظرهلا الكثلريون رمبلا، بينلام تظهلر 
تعليقلات بعلض املسلتخدمني السلوريني 
علىل "فيلس بلوك" ردود فعلل ال تعكس 
مشلاكلهم  حلول  تلدور  األعيلاد،  بهجلة 
اليوميلة التلي تضغلط عليهلم وال ترتلاح 

حتلى يف عطللة األعيلاد.
ارتفلاع  خلر  علىل  لتعليقلات  ووفًقلا 
تكاليلف شلجرة املياد هلذا العلام، أبدى 
ملن  اسلتياءهم  املسلتخدمني  معظلم 
الحديلث عن هلذا املوضلوع، يف ظل عدم 
وجود الكهرباء لتشلغيل أضواء الشلجرة، 
الفتلني إىل علدم وجلود امللازوت الذي قد 
يحّول سلهرتهم املظلمة إىل سلهرة دافئة.

ومل تخلُل التعليقات من عبارات السلخرية 
ملجلرد  اإلعلام  وسليلة  انتقلدت  التلي 
ظلل  يف  املوضلوع،  هلذا  علن  حديثهلا 
الوضلع االقتصلادي واملعيليش الصعلب 
اللذي يعانيله السلوريون، فكتبلت إحدى 
املعلّقلات "أقسلم بالله فايقلني ورايقني"، 
وقلال شلخص آخلر بلغلة تهكلم "اللله 
إشلارة  يف  املصايلب"،  أكلر  يجعلهلا 
إىل أن ملا تتحلدث عنله وسلائل اإلعلام 
"تسلخيف" لهملوم النلاس األوىل اليوم.
وقلد تؤثلر ردود فعلل الجمهور السلوري 
علىل ما تنلرشه وسليلة اإلعام ملن أخبار 
يعترونهلا ملن "الكامليلات" لبعدها عن 
صللب اهتاممهلم املعيليش واالقتصلادي 
ألخبلار  الوسليلة  تغطيلات  يف  فقلط، 
"منّوعلة"، رمبلا قلد يتجاهللون التطرق 
إليهلا أحيانًلا خشلية انتقلادات الجمهور.

"التغطية المتوازنة" تدحض االنتقادات
تسلعى وسلائل اإلعلام املهتملة بالشلأن 

وفًقلا  أولوياتهلا  لرتيلب  السلوري 
ألولويلات الجمهلور وحاجاتله، بنلاء عىل 
تعكلس  الجمهلور  ملع  تبادليلة  عاقلة 
اهتامملات اآلخلر وتوجهله، بحسلب ملا 
موقلع  يف  التحريلر  رئيسلة  أوضحلت 
الذهلب. أبلو  غصلون  بلرس"،  "سلرييا 
إىل  حديلث  يف  الذهلب،  أبلو  وأضافلت 
عنلب بللدي، أن ترتيب األولويلات ال مينع 
وسليلة اإلعام ملن التطلرق إىل مواضيع 
باألعيلاد  املرتبطلة  تللك  عديلدة، خاصلة 
والفلرح، مشلرية إىل أن التنلوع يف نلرش 
امللواد املختلفلة يلبلي رغبلات الجمهلور 

. يًضا أ
واعتلرت أبلو الذهلب، أن الحديلث علن 
يف  اليلوم  وتكاليفهلا  امليلاد"  "شلجرة 
األولويلات  ملن  يكلون  ال  قلد  سلوريا 
األزملات  ظلل  يف  للجمهلور،  بالنسلبة 
املربصلة به، لكن إشلاعة األمل والتسللية 
والرفيله هي أحلد أدوار اإلعلام، طاملا أن 
الوسليلة اإلعامية متوازنلة يف تغطياتها، 

وتفلرد املسلاحات املناسلبة وفًقلا لطبيعة 
. لخر ا

أبلو  غصلون  التحريلر  رئيسلة  وأكلدت 
لألخبلار  املتوازنلة  التغطيلة  أن  الذهلب، 
مهنيلة  علىل  ملؤرًشا  أنواعهلا  مبختللف 
يكفلل  اللذي  األملر  اإلعاميلة،  الوسليلة 

لهلا. توجله  قلد  انتقلادات  أي  دحلض 
وال تلرى أبلو الذهلب، أي مانلع ملن نرش 
اهتامملات  ضملن  تكلون  ال  قلد  أخبلار 
فئلة معينلة ملن الجمهور، مشلرية إىل أن 
الهلدف منهلا ال يكلون "تسلخيف معاناة 
املعيشلية  الظلروف  ظلل  يف  اآلخريلن" 
بحلوهلا  مسلتمرة  "فالحيلاة  الحاليلة، 

تعبريهلا. بحسلب  ومرهلا"، 

القرار للسياسة التحريرية
ملن جهتهلا تلرى رئيسلة تحريلر راديلو 
"روزنة"، لجني الحاج يوسلف، أن تجاهل 
األخبلار املتعلقلة بشلجرة عيد امليلاد من 
التحريريلة  بالسياسلات  عدمله، مرهلون 

الخاصلة باملؤسسلات اإلعاميلة، ونظرتها 
لشلكل وحجلم تغطيتهلا اإلخباريلة، فلا 
وجلود لقاعلدة صحيحة أو قاعلدة خاطئة 

يف هلذا الشلأن، بحسلب تعبريها.
وأضافلت الحلاج يوسلف، يف حديلث إىل 
عنلب بللدي، أن تقديلم القضايلا املُحقلة 
ملن واقلع اإلنسلان السلوري اليلوم، للن 
يُشلعر أي ملن األطلراف بالغلن، معترة 
أن االنهيلار االقتصادي وآثلاره عىل الناس 
يف أي ملكان داخلل سلوريا هلو واحلد، 
وفقلدان اإلحسلاس باألملان هلو شلعور 
مشلرك بينهم، والنلزوح واللجلوء يعاين 
منه الجميع، يف مختلف املناسلبات سلواء 

عيلد األضحلى أو الفطلر أو املياد.
وال تعتقد الحاج يوسلف، وجلود أي مرر 
لتخلوف وسلائل اإلعلام من نلرش أخبار 
تتعللق بشلجرة امليلاد يف ظلل الظروف 
الحاليلة، يف داللة عىل احرام السلوريني 
اآلخريلن  لخصوصيلات  معظمهلم  يف 

وتقاليدهم. وعاداتهلم  الدينيلة 

سهولة في الوصول 
وقدرة على التأثير..

منظمات سورية 
تستخدم "البودكاست" 
في توثيق ذاكرة الضحايا 

أعياد الميالد.. 
هل يرسم الجمهور السوري تغطيات وسائل اإلعالم
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"بودكاست" )تعبيرية(

إلدانتله  السلنة،  ونصلف  سلنوات 
ضلد  “جرائلم  ارتلكاب  يف  بالتواطلؤ 

اإلنسلانية".
باللغتلني  البودكاسلت  هلذا  ويتوفلر 
أهميتله  وتكملن  واإلنجليزيلة،  العربيلة 
كلون  املحاكملة،  تطلورات  نقلل  يف 
وقلت  يف  قلررت  "كوبلنلز"  محكملة 
الصوتيلة  التسلجيات  حظلر  سلابق 
لجلسلات االسلتامع يف املحاكمة، ولذلك 
يعلد الوصلول إليها ملن قبلل الجمهور 

صعبًلا. أملرًا  السلوري 
وقلال املحاملي املختص بقضايلا حقوق 
اإلنسلان، واملؤسلس واملنتلج التنفيلذي 
فريتلز   ،"251 "الفلرع  لبودكاسلت 
سلريف، إنله "عندملا بلدأت املحاكملة 
كان  إذا  ملا  معرفلة  أردت  كوبلنلز،  يف 
ميكلن اسلتخدام البث الصويت كوسليلة 
ويف  املحاكملة،  ومتابعلة  لتصويلر 
الوقلت نفسله رسد القصلص السلياقية 
للقضيلة. أدركلت أن هلذا مل يحلدث من 
قبلل يف مجلال العداللة الدوليلة. جلزء 
من السلبب كان وال يلزال أن هذه حاالت 

وقصلص معقلدة يجلب رسدهلا".
وأضلاف سلريف يف حديلث إىل عنلب 
بللدي، أن "املدونة الصوتية هي وسليلة 
وسليلة  أيًضلا  وهلي  للغايلة،  تفاعليلة 
ألي  ميكلن  إذ  وشلاملة،  دميقراطيلة 

إنرنلت  أو  ذيك  هاتلف  لديله  شلخص 
الوصلول إليله مجانًلا، ويتلم إجراؤهلا 

مختلفلة". بلغلات 
251" يف  "الفلرع  بودكاسلت  وأسلهم 
سلد بعض فجلوات االتصلال والتواصل 
املهتملني  إىل  واملحاكملة  املحكملة  ملن 
بهلا، خصوًصا املجتمع السلوري، "رأينا 
البودكاسلت  اسلتخدام  ميكلن  كيلف 
بنجلاح لروايلة هلذه القصلص، لرجمة 
سلهلة  لغلة  إىل  القانونيلة  التقنيلات 
الفهلم وميكلن الوصلول إليهلا"، وفلق 

سلريف.
"سنسلتمر يف إنشلاء مدونلات صوتيلة 
حول هلذه األنلواع من القصلص، وهذه 
األنلواع ملن التجلارب. لدينلا ملرشوع 
كهلذا قيلد اإلعداد حلول تجلارب أخرى 
أملانيلا ويف بللدان  تتعللق بسلوريا يف 
لبثله يف  أيًضلا. نحلن نخطلط  أخلرى 
العلام املقبلل ويف علام 2023"، وفلق 

سلريف. قاله  ملا 
وضملن أجلواء إعلداد حلقلات "الفلرع 
251"، أوضلح سلريف، "نحلن فريلق 
من منتجلني ومقدمني ومراسلل محكمة 
وأنلا. نسلهم جميًعلا يف الحلقلات التي 
ننتجهلا بطريقلة أو بأخلرى. يف بعض 
املؤللف  هلو  أحدنلا  يكلون  األحيلان 
يقدملون  واآلخلرون  الرئيلس،  واملنتلج 

األفكار ويسلاعدون يف عمليلة التحرير. 
وملرة أخرى يكون لشلخص آخلر الدور 

القيلادي".
و"للكل حلقلة نقلوم بتجميلع األفلكار 
واملصلادر بشلكل فلردي ثلم نجمعهلا. 
ومن املصلادر املهمة الدامئلة للمعلومات 
مراسللة  بالطبلع  املحكملة،  قاعلة  ملن 
املصلادر  تشلمل  أن  ميكلن  املحكملة، 
األخرى أشلخاًصا ملن شلبكاتنا املهنية، 
وخلراء يف موضوعلات معيّنلة نتعامل 
معهلا يف إحلدى الحلقلات، عىل سلبيل 
املثلال املحامون، واملعلقون السياسليون، 
النفلس، والصحفيلون"، وفلق  وعللامء 

سلريف. أضافه  ملا 
كلام توجد "مصلادر مجهوللة للحصول 
علىل معلوملات أساسلية ملن شلبكتنا 
ملن الزملاء السلوريني"، وفق ملا قاله 
سلريف، اللذي يعتقلد بلأن "قصة هذه 
املحاكملة )محاكملة كوبلنلز( هي قصة 
سلورية، ويجلب أن يرويها السلوريون 
إىل  "نهلدف  لذللك  اإلملكان"،  قلدر 
العملل قلدر اإلملكان علىل قصصنا مع 
السلوريني والناجلني وعائاتهم  الزماء 

وأصدقائهلم".
وعلىل الرغلم ملن أن تفاعلل الجمهلور 
محاكملة  ملع  أملانيلا  يف  السلوري 
"كوبلنلز" "صعلب عمليًلا يف كثري من 

األحيلان، ألن املحكملة يف مدينلة أملانية 
يعتقلد  الكثرييلن"،  علن  بعيلدة  نائيلة 
أن يشلعر  الطبيعلي  أن "ملن  سلريف 
السلوريون مبلكيلة املحاكملة من خال 

البودكاسلت". علر  القصلص  رسد 

استطالع رأي
لللرأي  اسلتطاًعا  بللدي  عنلب  أجلرت 
التواصلل  مواقلع  يف  منصاتهلا  علر 
االجتامعلي وموقعها اإللكروين، بشلأن 
ملا إذا كان إنتلاج البودكاسلت الحقوقي 
محاسلبة  عمليلة  يف  يسلهم  السلوري 

الجنلاة.
شلارك يف االسلتطاع 611 مسلتخدًما، 
318 ملن املصّوتلني يلرون أن محتلوى 
مل  السلوري  الحقوقلي  البودكاسلت 
يسلهم يف إيضاح املواضيلع التي ترتبط 
السلورية  اإلنسلان  حقلوق  مبحاكلامت 
يف أوروبلا، بينلام 293 ملن املصّوتلني 
املدونلات  هلذه  مثلل  أن  يعتقلدون 
الوعلي  مسلتوى  ملن  ترفلع  الصوتيلة 
الجمعلي بالقضايلا املرتبطلة بانتهاكات 

اإلنسلان.  حقلوق 

بيئة مالئمة
يف كانلون األول الحلايل، أصلدر مركلز 
"السياسلات وبحوث العمليات" دراسلة 

فهلم  السلوري:  "البودكاسلت  بعنلوان 
التوسلع"،  إمكانيلات  وسلر  الجمهلور 
وخلصلت هلذه الدراسلة  إىل أن الفضلاء 
التواصلي السلوري يشلّكل بيئلة مامئة 
لنملو وتطور البودكاسلت بدرجلة كبرية، 
وهو ما يدلّلل عليه ارتفاع نسلب الوصول 
إىل اإلنرنلت بلني السلوريني، ومعلدالت 
واالعتلامد  الذكيلة  الهواتلف  اسلتخدام 
عليهلا يف الوصلول إىل امللواد اإلعامية.

جمهلور  فلإن  الدراسلة،  وبحسلب 
بصلورة  يتأللف  السلوري  البودكاسلت 
و34   15 بلني  الشلباب،  ملن  أساسلية 
الللوايت  النسلاء  نسلبة  وأن  عاًملا، 
ملن  أعلىل  البودكاسلت  إىل  يسلتمعن 
نظريتهلا بني املسلتجيبني الرجلال، وأن 
السلوريني داخلل البلاد أكلر متابعلة 

الخلارج. يف  هلم  مملن  للبودكاسلت 
أثلر  لله  يكلون  ال  التعليلم  ومسلتوى 
للبودكاسلت،  الفلرد  اسلتامع  كبلري يف 
نسلبة  أن  إال  الدراسلة،  نتائلج  وفلق 
كبلرية ملن عيّنلة الدراسلة املؤلفلة ملن 
داخلل  ومسلتجيب  مسلتجيبة   600
أن  لهلا  يسلبق  مل  سلوريا،  وخلارج 
سلمعت بالبودكاسلت، وهلو ملا يشلري 
إىل الحاجلة لجهلود أوسلع يف مجلال 
اإلعلام  ملن  النلوع  بهلذا  التعريلف 

لله. والرويلج  الرقملي 

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 أيًضا. نحن 
نخطط لبثه في العام المقبل 

وفي عام 2023"، وفق ما 
قاله ستريف

دور  يوسلف  الحلاج  لجلني  أكلدت  كلام 
وسلائل اإلعلام يف دعم السللم املجتمعي 
ملن  تعلاين  التلي  سلوريا  يف  خاصلة 
النلزاع منذ سلنوات، ملن خال دعلم بناء 
الهويات املشلركة وأسلس صناعة السللم 

املجتمعلي والحفلاظ عليله.
صلوًرا  يوسلف،  الحلاج  واسلتعرضت 
لشلجرة امليلاد شلاركتها منصلات راديو 
السلابقة، وقاللت  األعلوام  "روزنلة" يف 
إنله مل يحلدث أن وصلهلا أي اعلراض أو 

انتقلاد علىل تللك املنشلورات.

 ما رأي الجمهور؟
يف اسلتطاع لللرأي نرشتله عنلب بللدي 
التواصلل  وسلائل  يف  منصاتهلا  علر 
االجتامعلي اعتلر %86 ملن املشلاركني 
فيله أن تغطيلات وسلائل اإلعلام ألخبار 
الوضلع  ظلل  يف  امليلاد  شلجرة  حلول 
االقتصادي املتدهور "تسلخيف" ملشلاكل 
السلوريني اليوميلة، بينلام ال يجلد 14% 

ملن املشلاركني مشلكلة يف ذللك.

وسائل اإلعالم "ممثلة" للجمهور 
"الغاضب"

والباحلث  الصحفلي  فلر  جهتله  ملن 
االجتامعلي سللطان جلبي، حاللة تخوف 
بعلض وسلائل اإلعلام ملن االنتقلادات 

التلي قلد تتعلرض لهلا يف حلال نقلهلا 
بالنسلبة  أولويلة  ال  "كامليلة"  ألخبلار 
للجمهلور، بطبيعلة العاقلة بني وسلائل 
اإلعلام والجمهلور، التي غالبًلا ما تكون 

عمومهلا". يف  "جدليلة 
عنلب  إىل  حديثله  يف  جلبلي،  وأوضلح 
بللدي، أن طبيعلة تللك العاقلة تختللف 
البيئلة  وتحكهلام  مللكان  ملكان  ملن 

أيًضلا. والسلياق 
العاقلة  أن  االجتامعلي  الباحلث  ويلرى 
بني وسلائل اإلعلام السلورية والجمهور 
متيلل  لكنهلا  تفاعليلة،  عاقلة  اليلوم 
بحلد كبلري إىل "هيمنلة" الجمهلور عىل 
وسلائل اإلعام نظلرًا لظلروف الجمهور 

"االسلتثنائية".
الجمهلور  أن  جلبلي،  سللطان  وأضلاف 
السلوري وبسلبب مروره بتجلارب آليمة، 
غاضلب"،  "جمهلور  ملا  بشلكل  هلو 
أو  النازحلني  أو  الاجئلني  ملن  فأغلبله 
ملن سلكان مناطلق تعلاين ملن ظروف 
يكلون  أن  جلًدا  اللوارد  وملن  صعبلة، 
تعليقهلم األول علىل األخبلار "الخفيفلة 
الَفِرحلة"، التلي تنقلهلا وسليلة اإلعلام 

"أنتلم أيلن.. ونحلن أيلن".
هلذا،  الجمهلور  سللوك  جلبلي،  ورشح 
باعتبلارات يراهلا الجمهلور يف منصلات 
وسلائل اإلعام السلورية املعارضلة بأنها 

ممثللة عنله، وال ينتظلر منهلا إال تصوير 
أولوياتله  علىل  والركيلز  معاناتله، 
وهمومله واحتياجاتله، غري متوقلع منها 
أن تأخلذه مللكان آخلر أو لبيئلة ثانيلة ال 

يعيشلها. أن  يسلتطيع 
االجتامعلي  والباحلث  الصحفلي  ويلرى 
أن  يجلب  ال  ذللك  أن  جلبلي،  سللطان 
اإلعلام  وسلائل  للدى  مانًعلا  يشلكل 
بنقلل األخبلار "املنوعلة، والرفيهية"، أو 
يجعلهلا تنسلاق وراء رغبلات الجمهلور، 
بلل ملن املمكلن أن تعملل تدريجيًلا عىل 
أن تقلود هلذا الجمهلور وتنملي ذائقته، 
يف ظلل الظلروف الصعبلة علىل جميلع 

السلوريني.
األغذيلة  لرناملج  بيانلات  وبحسلب 
العامللي، يعاين اآلن حلوايل 12.4 مليون 
ملن   60% ملن  يقلرب  )ملا  شلخص 
الغلذايئ،  األملن  انعلدام  ملن  السلكان( 
وال يعرفلون ملن أيلن سلتأيت وجبتهلم 
يف  ُسلجل  رقلم  أعلىل  وهلذا  التاليلة، 
 57% نسلبتها  بزيلادة  سلوريا  تاريلخ 

.2019 علام  علىل 
كلام تعيلش سلوريا حاللة ملن التدهور 
الللرية  بخسلارة  تتجلىل  االقتصلادي، 
السلورية أكر ملن %90 ملن قيمتها، ما 
انعكلس سللبًا علىل معيشلة املواطنلني، 
وفاقم أزملات الغذاء ونقلص املحروقات.
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د. كريم مأمون

أمل الصلدر ملن األعلراض املرضيلة التي 
القللق عنلد حدوثهلا، فملن  تلؤدي إىل 
ملن  لعلدد  عرًضلا  يكلون  أن  املمكلن 
وأهمهلا  الخطلرية،  املرضيلة  الحلاالت 
املشلكات القلبيلة، لذللك عموًملا يعتلر 
حاللة طارئلة، وعلىل الرغلم ملن أن أمل 
الصلدر قلد ال يكلون مرتبطًلا مبشلكلة 
يف القللب، فلإن الحلاالت غلري القلبيلة 
قلد تكون خطلرية أيًضلا، لذللك ال بد من 
التعريلف بأهلم مسلببات األمل الصلدري 

وكيفيلة التعاملل معهلا.

كيف يتظاهر األلم الصدري؟
ومدتله  وحّدتله  األمل  شلكل  يختللف 
لله  املصاحبلة  واألعلراض  وانتشلاره 
ملن حاللة مرضيلة ألخلرى، وهلذا قلد 
يسلاعد يف التوصل لتشلخيص السلبب، 
فقلد يحلدث أمل الصلدر علىل إحسلاس 
بالطعلن أو النخز أو عىل شلكل حرقة أو 

الصلدر. علىل  بالضغلط  كإحسلاس 
وقلد يكلون محصلوًرا يف الصلدر أو قد 
ينتقلل إىل مناطلق أخلرى يف الجسلم، 
مثلل الرقبلة واللذراع اليمنلى أو اليرى 
والعملود الفقلري الرقبلي والظهر وأعىل 

. لبطن ا
وقد يسلتمر األمل للحظلات أو دقائق وقد 
يسلتمر لسلاعات، كلام أنله قلد يحلدث 
بشلكل حلاد أو قلد يتكلرر علىل شلكل 

. ت با نو
التلي قلد  وتتضّملن األعلراض األخلرى 
ترافق أمل الصدر حسلب السلبب: الغثيان 
والتقيلؤ واللدوار وضيق التنفلس والقلق 

والتعرق. 

ما أسباب األلم الصدري؟
أمل  حلدوث  إىل  املؤديلة  األسلباب  أهلم 
األسلباب  هلي  البالغلني  عنلد  صلدري 
املرتبطلة بالقلب، وهناك أسلباب مرتبطة 
مرتبطلة  وأسلباب  الهضملي،  بالجهلاز 
مرتبطلة  وأسلباب  الصلدر،  بجلدار 

نفسلية. وأسلباب  بالرئتلني، 
األسباب املرتبطة بالقلب، ومنها:

النوبلة القلبيلة: تحلدث النوبلة القلبيلة 
أحلد  يف  اللدم  جريلان  إعاقلة  نتيجلة 
األوعيلة املغذيلة لعضللة القللب نتيجلة 
منتصلف  يف  أمل  ويحلدث  انسلداده، 
الصلدر يسلتمر ألكلر ملن 15 دقيقلة، 
أو ثقلل أو ضغلط أو ضيلق بالصلدر، أو 
شلعور بعلدم االرتياح ميتلد إىل الكتفني 
أو اللذراع اليلرى أو الذراعلني أو الظهر 
ورمبلا  األسلنان،  أو  الفلك  أو  العنلق  أو 
يصلل إىل الجلزء العللوي ملن األمعلاء 
يف بعلض الحلاالت، مع غثيلان، أو عر 
أمل يف  أو  املعلدة،  أو حرقلة يف  هضلم، 
النفلس،  يف  ضيلق  ملع  البطلن،  أعلىل 
ودوخلة، أو دوار، أو إغلامء، ملع تعلرُّق 

غزيلر وبلارد.
الذبحلة الصدريلة: الذبحلة الصدرية هي 
أمل يف الصلدر ينتج علن انخفاض معدل 
جريلان اللدم إىل عضللة القللب، وذللك 
نتيجلة تضيّلق الرشايلني التلي توصلل 
القللب بسلبب تراكلم  اللدم إىل عضللة 
لويحلات عصيدية سلميكة علىل الجدران 
الداخليلة لهلذه لرشايلني، وهلذا يحّد من 
قلدرة القللب علىل إملداد الجسلم بالدم، 
وبخاصلة يف أثنلاء بلذل مجهلود بدين.
الرشيلان  هلو  األبهلر  األبهلر:  تسللّخ 
الرئيلس اللذي يحملل اللدم ملن القللب 
إىل بقيلة الجسلم، ففلي حلال انفصلال 
الرشيلان  لهلذا  الداخليلة  الطبقلات 
ينحلرص اللدم بلني تللك الطبقلات، وقد 
يتسلبب يف متلزق الرشيان، وهلي حالة 

خطلرية تلؤدي إىل الوفاة يف حلال عدم 
عاجهلا بشلكل إسلعايف، وتتميلز هذه 
الحاللة املرضيلة بحلدوث أمل شلديد يف 
الصلدر أو أمل يف أعلىل الظهلر، وغالبًلا 
ملا يوصلف بأنله إحسلاس بالتملزق أو 
التمزيلق أو القلص، وينتلرش يف الرقبلة 
أو أسلفل الظهلر، ملع فقلدان الوعلي، 
وضيلق النفلس، وصعوبلة مفاجئلة يف 
الحديلث، أو فقلدان البلرص، أو ضعلف 
أو شللل جانلب واحلد ملن الجسلم كام 
يف االصابلة بسلكتة دماغيلة، والتعلرُّق 
الغزير، وضعف النبلض يف ذراع واحدة 

مقارنلة باألخلرى.
التهلاب التأملور: التأملور هلو الكيلس 
املحيلط بالقللب، وتسلبب هلذه الحاللة 
علادة أملًلا حلاًدا يسلوء ملع الشلهيق أو 

االسلتلقاء.

األسباب المرتبطة بالجهاز الهضمي، 
ومنها:

االرتجلاع املعلدي املريئي: يحدث شلعور 
الصلدر  منتصلف  يف  واألمل  بالحرقلة 
نتيجلة ارتلداد حمض املعلدة إىل املريء، 
وهلو األنبلوب اللذي يصلل بلني الحلق 

ملعدة. وا
اضطرابلات امللريء: ميكلن أن تتسلبب 
البللع  صعوبلة  يف  امللريء  ارضابلات 

الصلدر. يف  بلاألمل  الشلعور  وكذللك 
اضطرابلات امللرارة أو البنكرياس: ميكن 
أن تتسلبب حصلوات امللرارة أو التهلاب 
امللرارة أو البنكريلاس يف الشلعور بلأمل 

يف أعلىل البطلن ميتلد إىل الصدر.

إذ  الصلدر،  بجلدار  املرتبطلة  األسلباب 
تلؤدي بعض املشلكات التلي تؤثر عىل 
الصلدر ملن  لجلدار  املكّونلة  العنلارص 
عظلام وعضلات إىل أمل، ويشلمل ذللك 

يلأيت: ما 
التهلاب الغلروف الضلعلي: يف هلذه 
الحاللة، تصبلح الغضاريف التلي تربط 
أضلاع القفص الصلدري بعظلم القص 

يف منتصلف الصلدر، ملتهبلة ومؤملة.
التهلاب العضلات: ميكن أن تسلبب 

متازملات األمل املزمنة، مثل األمل 
الليفلي العضلي، أملًا مسلتمرًا 

الصدر. يف 
تسلبب  قلد  الرضلوض: 
أو  الصلدر  الكدملات علىل 
يف  أملًلا  األضلاع  كسلور 

الصلدر.
)زنلار  النطاقلي  الحلأل 
النلار(: وتنتج هلذه الحالة 
فلريوس  اسلتعادة  علن 
نشلاطه،  امللاء  جلدري 
وشلعورا  أملًلا  وتسلبب 
ملن  وعلدًدا  بالحلرق 
جلدار  حلول  البثلور 
ملن  تبلدأ  الصلدر 

علادة. الخللف 

األسباب المرتبطة بالرئتين، ومنها:
الصملة الرئوية: جلطة دمويلة يف أوعية 
الرئلة تعلوق وصول اللدم إىل األنسلجة 
فيحلدث  رئلوي(،  )انصلامم  الرئويلة 
مصحلوب  بالصلدر  مفاجلئ  حلاد  أمل 
غالبًلا بضيلق التنفلس، أو ضيلق النفس 
املفاجلئ غلري امللرر وللو دون أمل، ملع 
بصلاق  إىل  يلؤدي  أن  ميكلن  سلعال 
دملوي، ورسعة رضبلات القللب، وتعرق 

مرر. غلري  غزيلر 
الغشلاء  هلو  الجنلب  الجنلب:  التهلاب 
اللذي يغطي الرئتلني، وميكن أن يسلبب 
عنلد  يتفاقلم  الصلدر  يف  أملًلا  التهابله 

السلعال. أو  االستنشلاق 
انخلامص الرئة: يحلدث انخلامص الرئة 
عندما يتلرب الهلواء إىل الحيّلز الواقع 
بلني الرئلة واألضلاع، ويبلدأ أمل الصدر 
املرتبلط بانخلامص الرئلة علادة بشلكل 
أن يسلتمر لسلاعات،  مفاجلئ، وميكلن 

ويقلرن عموًملا بضيلق النفس.
بله  يُقصلد  الرئلوي:  الضغلط  ارتفلاع 

الرشايلني  يف  اللدم  ضغلط  ارتفلاع 
علىل  الحاللة  هلذه  وتؤثلر  الرئويلة، 
الرشايلني التلي تنقلل اللدم إىل الرئتني، 

الصلدر. يف  أملًلا  تسلبب  أن  وميكلن 
األسلباب النفسلية: يحلدث األمل الصدري 
يف الغاللب بسلبب القللق أو الوسلواس 
الهللع،  نوبلة  أو  االكتئلاب  أو  القهلري 
وهلذا أملر طبيعلي، وتحدث نوبلة الهلع 
الشلديد  بالخلوف  شلعور  شلكل  علىل 
مصحلوب بلأمل يف الصلدر ورسعلة يف 
رضبلات القللب وتسلارع يف التنفلس، 
وتعلرق غزير وضيق يف النفلس وغثيان 
ودوخلة وإحسلاس بالتنميلل أو بالوخز 
والقدملني،  واليديلن  الشلفتني  حلول 
وفقلدان السليطرة علىل الجسلم وخوف 

املوت. ملن 
أملا عنلد األطفلال ففلي معظلم الحاالت 
يحلدث أمل الصدر نتيجة خملج يف الرئة، 
العظلام،  أو  العضلات  يف  أواإلصابلة 
أوالقللق، وخافًلا مللا يحلدث للبالغلني، 
فلإن األسلباب القلبيلة هي أسلباب نادرة 

ألمل الصلدر عنلد االطفلال.

كيف يتم التعامل مع حالة األلم 
الصدري؟

الصلدري  األمل  أن  ملن  الرغلم  علىل 
يف  مبشلكلة  مرتبطًلا  يكلون  ال  قلد 
القللب، فلإن األسلباب غلري القلبية 
قلد تكلون خطلرية أيًضلا، لذللك 
املريض  يجلب علدم محاوللة 
بنفسله،  الحاللة  تشلخيص 
الطبيلب  مراجعلة  إمنلا 

لنفلي وجود مشلكلة خطلرية، ويف حال 
كان األمل حلاًدا فيجلب اسلتدعاء سليارة 
اإلسلعاف والتوجله إىل قسلم الطلوارئ 

مستشلفى. أقلرب  يف 
يتبلع األطبلاء منهلج اسلتبعاد األسلباب 
األكلر خطلورة آلالم الصلدر يف البداية، 
مثل نوبلة قلبية أو تسللّخ أبهلر أو صمة 
رئويلة، ولذلك يقلوم الطبيلب بأخذ قصة 
الفحلص  ويجلري  مفصللة،  مرضيلة 
ملا يسلتطيع  غالبًلا  وبذللك  الريلري، 
فصلل األسلباب الخطلرية علن األسلباب 
األقلل خطلورة أو األسلباب التافهلة لألمل 
الصلدري، وبنلاء علىل ذللك قلد يطللب 

إجلراء بعلض االختبلارات، مثلل:
.)ECG( تخطيط القلب الكهربايئ

أو  و/  للصلدر  سلينية  أشلعة  صلور 
. لبطلن ا

 )CT scan( تصوريلر طبقلي محلوري
للصلدر و/ أو البطلن.

تصويلر األوعيلة الرئويلة عند االشلتباه 
باالنصلامم الرئلوي.

تحاليلل دم مخريلة: تعلداد دم كاملل، 
بنكريلاس،  وظائلف  كبلد،  وظائلف 
وظائلف كىل، خامئر عضليلة )توربونني
."D Dimer"و كينلاز(،  وكرياتلني    I

الطبيلب سلببًا محلدًدا  يكتشلف  ال  قلد 
للألمل فيكلون التشلخيص املبلديئ "آالًما 
صدريلة غري مفلرة"، ويطللب الطبيب 
إجلراء فحوصلات إضافيلة، ولكلن املهم 
يف هلذه الحلاالت هو اسلتبعاد األسلباب 
املريلض،  وطأمنلة  للألمل  الخطلرية 
للكشلف علن  الحاللة  ومتابعلة دراسلة 

سلبب ملا غلري ظاهر.
يتلم  التشلخيص،  إىل  الوصلول  وبعلد 
حاللة  للكل  املناسلب  بالشلكل  العلاج 
إىل  تحتلاج  الحلاالت  فبعلض  مرضيلة، 
دخول وحلدة العنايلة املركّلزة، وبعضها 
املستشلفى،  يف  املكلوث  إىل  يحتلاج 

خارجيًلا. يعالَلج  وبعضهلا 

ال تهمله عند الشعور به..
لماذا يحدث

األلم الصدري
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املتميـز  السـلويك  النمـوذج  هـو  الطبـع  يعتـرب 

لفـرد معـنّي، ونظـام الدوافع التي تشـكّل أسـاس 

السـلوكيات البشيـة، ولـكل شـخص طبـع ميتلك 

خصائـص وصفـات مختلفـة، تشـّكل ردود الفعـل 

حيـال املواقـف اليوميـة.

والتعامـل مـع أصحـاب الطبـاع املرنـة أمـر يسـري 

مـكان  أو  املدرسـة  داخـل  العمليـة  الحيـاة  يف 

العمـل، عـىل نقيـض التعامل مـع أصحـاب الطباع 

النـاس حمـاًل  الصعبـة، األمـر الـذي يـراه بعـض 

ثقيـاًل، 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" 

الطبـاع،  هـذه  ميلكـون  الذيـن  األشـخاص  أنـواع 

أبرزهـم الشـخص "الشـكاء"، الـذي ال يكـف عـن 

أو  دراسـته  مـكان  يف  السـلبية  الحالـة  تصديـر 

عملـه تجـاه كل يشء، فيحبـط مـن عزميـة أقرانه 

وزمالئـه، أو الشـخص "القنـاص"، الـذي يقلّل من 

قيمـة عمـل أقرانـه أو زمالئـه، مـن خـالل كلامت 

أو  الـدرايس  الضغـط  أوقـات  أثنـاء  يف  التحقـري 

املهنـي، أو حتـى يف أوقـات ضعـف زمالئـه.

صفحـة(،   129( الكتـاب  بحسـب  توجـد،  كـام 

أنـواع أخـرى مـن أصحـاب الطبـاع الصعبـة، مثل 

الـذي لـن يهـدر أي فرصـة  الشـخص "الدبابـة"، 

الشـخصية،  ملصلحتـه  العمـل  يف  زمالئـه  لدهـس 

والشـخص "العاّلمـة" الـذي يقنـع النـاس بعلمه، 

إال أن مشـاريعه املهنيـة غالًبـا مـا يكـون مصريها 

الفشـل.

الطبـاع  أصحـاب  مـع  الفـرد  يتعامـل  وعندمـا 

الصعبـة، فـإن ردود فعلـه لـن تخـرج عن مشـاعر 

ريـك  الكاتبـان  يعتقـده  مـا  بحسـب  معّينـة، 

كريشـر. وريـك  برنكـامن 

الفـرد  مشـاعر  تكـون  أن  وهـو  األول،  الشـعور 

أو  الغضـب  عـن  ينتـج  وذلـك  تتحـرك،  ال  سـاكنة 

الثـاين، فهـو االنسـحاب  الشـعور  أمـا  اإلحبـاط، 

مـن التعامـل مـع هـذه الشـخصيات، وهـذا ناتـج 

عـن االعتقـاد بأنـه ال يوجـد أي حـل للتعامـل مـع 

أصحـاب هـذه الطبـاع، أمـا الشـعور الثالـث، فهو 

تجـاه  والشـعوري  الذهنـي  الفـرد  موقـف  تغيـري 

التعامـل مـع هـذه الشـخصيات، عن طريـق تراكم 

التعامـل معهـم. املعرفـة بآليـة 

ال  الطبـاع  الصعبـة  الشـخصيات  مـع  والتعامـل 

قـوة  قيـاس  بـل  واالستسـالم،  الهـروب  يتطلـب 

مواضيـع  وخلـق  واملوقـف،  الشـخص  عدوانيـة 

معهـم. للتحـدث  مشـرتكة 

كـام أن اإلنصـات إىل هـذه الشـخصيات هـو فـن 

يف حـد ذاتـه، ويجعـل الفـرد يتحكّـم بعالقتـه مع 

ويف  أسـهل،  بطريقـة  الصعبـة  الطبـاع  أصحـاب 

الوقـت نفسـه، يجـب عـىل الفـرد أن يبـدي نوًعـا 

مـع  النـاس،  أولئـك  مواجهتـه  يف  الرصامـة  مـن 

عـدم إبـداء أي رد فعـل عـدايئ تجاههـم.

كتاب "التعامل مع 
ذوي الطباع الصعبة" 

مثل "الشّكاء" و"الدبابة"

كتاب

سينما

قصلة   "Room" فيللم  يحليك 
رغلم  غرفلة  يف  محجلوزة  املرأة 
إرادتهلا، تدعى "جوي"، يشلاركها 
يف هلذا السلجن غلري االعتيلادي 
ابنهلا "جلاك" املوللود يف الغرفة 
علن  يشء  أي  يلدرك  وال  نفسلها، 
أن  الخارجيلة، إىل درجلة  الحيلاة 
والدتله تحلاول إقناعله أن الغرفلة 
فعلًا  هلي  فيهلا  يعيشلان  التلي 
الحيلاة التلي يعيلش فيهلا البرش، 
حتى يسلتطيع التأقلم ملع الوضع 

غلري اإلنسلاين داخلل الغرفلة.
سلبعة  "جلاك"  يُتلم  أن  وبعلد 
أعلوام، تصارحله والدتله "جوي" 
بالواقع الذي يعيشلان فيله، وذلك 
لنيتهلا وضلع خطلة هلروب ملن 
هلذه الغرفلة، ويتوقف نجلاح هذه 
الخطلة عىل إتقلان "جلاك" دوره 

. فيها
الفيللم )118  إال أن خلط أحلداث 
دقيقلة( ال يقلف عنلد هلذا الحلد، 
لينلي  املخلرج  كاملريا  تنقلل  إذ 
إىل  فيلمله  جمهلور  أبراهامسلون 
رصلد صعوبلة تأقلم "جلاك" يف 
العلامل الخارجلي حني تتلم عملية 
الهلروب بلرد شلاعري دراملي، 
مللا  وتألّمهلا  "جلوي"  ومعانلاة 

مرت بله خلال السلنوات السلبع 
املاضيلة.

شلخصيات الفيللم ليسلت كثلرية، 
تقتلرص علىل األم واالبلن، وعائلة 
األم التلي يدخلل أفرادهلا أحلداث 
القسلم الثلاين ملن الفيللم، فضًا 
علن شلخصيات قليلة الظهلور، إال 

أن لديهلا تأثلريًا قويًلا عىل مسلار 
القصة،  الرئيسلة يف  الشلخصيات 
ضملن مواجهلات معقلدة يتيحها 
السليناريو، وهلو من تأليلف إميا 

دونوغو.
علام  أُنتلج  اللذي  الفيللم  حلاز 
2015 علدة جوائلز مهمة يف عامل 

السلينام، أبرزها جائزة "أوسلكار" 
بلدور  ممثللة  "أفضلل  فئلة  علن 

.2016 علام  رئيلس" 
ملن   8.1 العملل  تقييلم  وبللغ 
 "IMDb" أصلل 10، علر موقلع
املتخصلص بنقلد وتقييلم األفلام 

. لسلينامئية ا

لل"فيلس  األم  )الرشكلة  "ميتلا"  أصلدرت رشكلة 
 ،"Ray-BAN" بلوك"( تحديثًلا جديلًدا لرناملج
يعلّزز القلدرات الصوتيلة للنظلارات الذكيلة، التي 
حمللت املزيلد ملن املزايلا املجانيلة، كالقلدرة عىل 
إرسلال الرسلائل وسلامع قراءات الرسلائل، وإجراء 
املكامللات الصوتيلة، وذللك عر مربع الدردشلة يف 

"ماسلنجر".  تطبيق 

ملارك  للرشكلة،  التنفيلذي  الرئيلس  وأعللن 
زوكربلريج، مؤخلرًا، إضافلة املزايلا الجديلدة إىل 
النظلارات الذكيلة، والتلي ال تقلف عند هلذا الحد، 
فالنظلارات سلتكون ملزّودة بالقدرة علىل التحكم 
بالصلوت، أو اإليقلاف املؤقت، واسلتئناف الصوت، 
وهلذا كله علر صوت املسلتخدم، مع مزايلا جديدة 
قالله  ملا  2022، وفلق  يحملهلا علام  مسلتقبلية 

زوكربلريج. 
 Facebook" والتحديلث الجديلد مرتبلط بتطبيلق
View"، ويُطلرح عىل مراحل، علىل أن يكون متاًحا 

لجميلع املسلتخدمني بصيغته النهائيلة قريبًا. 

ملن  االسلتفادة  املسلتخدم  يسلتطيع  وحتلى 
التحديلث، يجب أواًل تثبيلت أحدث الراملج الثابتة 

."Ray-Ban Stories" نظلارات  علر 
وتعملل رشكلة "ميتا" علىل تعزيلز دور النظارات 
الذكيلة مبلا يحّولهلا إىل جهلاز اتصلال وقطعلة 
تقنيلة قابللة لارتداء، ال وسليلة لحاميلة العني من 

الشلمس ومتغلرّيات الطقلس فقط. 
وتقلوم النظارات الذكية بجللب الكامريا إىل الوجه، 
وهذا أقلدم امتيازاتهلا عند ظهورهلا، لكنها صارت 
قلادرة علىل التقاط مقاطلع الفيديلو والصور، كام 

ميكنها العمل كسلامعات رأس السللكية. 
الذكيلة  النظلارات  دعلم املحادثلة وأدواتهلا علر 
ليلس امتيلاز "ميتلا" الوحيلد مؤخلرًا، إذ تضيلف 
أجهلزة  إىل  الفيديلو  تفسلري  خدملات  الرشكلة 
اتصلال الفيديو "Portal"، مبا يسلمح للمسلتخدم 
إحضلار مرجلم لغلة إشلارة إنجليزية أو إسلبانية 

الفيديلو.  إىل محادثلات 
وضعلاف  الصلم  ملسلاعدة  امليلزة  هلذه  وتلأيت 
السلمع علىل التواصلل بسلهولة أكلر ملع العائلة 

واألصدقلاء، وزملاء العمل، مبلا قد يشلّكل إضافة 
مميلزة يف مجتملع الصلم وضعلاف السلمع. 

ويف سلبيل هلذه الخدملة، تتعلاون "ميتلا" ملع 
ملزّود لحللول الرجملة الشلفوية، والتواصلل عر 
 Together" السلمع  وضعلاف  للصلم  الفيديلو، 
LLC"ZP Better”، "، لتقديلم خدملات تصديلر 
 Meta" إىل مجموعلة )VRS( الفيديلو وترحيلله

بالفيديلو.  االتصلال  Portal" ألجهلزة 
وميكلن ملن يعانلون ملن الصمم أو ضعف السلمع 
التقلدم للحصول علىل الخدمة واالتصلال بحضور 
مرجلم إشلارة إنجليزيلة أو إسلبانية، علر موقع 

 ."portal.zpvrs.com"
وكان زوكربلريج أعللن تغيلري اسلم الرشكلة األم 
 ”Facebook“ لشلبكة التواصلل االجتامعلي ملن
إىل “META”، يف 28 ملن ترشيلن األول املايض.

الجديلد  االسلم  األمريكيلة  الرشكلة  واختلارت 
ليتلامىش ملع سياسلتها الراميلة إىل إنشلاء علامل 
ثاثيلة  التقنيلة  علىل  قائلم  متكاملل  افلرايض 
األبعلاد يعرف باسلم "Metaverse" )ميتافريس(.  

بوستر الفيلم

نظارات ناطقة تلتقط الصور 
والفيديوهات.. جديد "ميتا"

 .."ROOM"
تحديات الخروج من عالم بحجم غرفة بعد سبع سنوات
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عروة قنواتي 

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 تدريجًيا 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 متاًما يف "كوبا 
أمريكا 2021"، التي 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 

عىل جمهور املنتخبني.
صورة جديدة من صور العام 2021، تتمثل 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 21 عاًما بتجاوز دور املجموعات يف 

الشامبيونزليغ األورويب.
ليونيل مييس يظهر فعاًل يف ثالث صور يف العام 

2021، رافًعا كأس كوبا أمريكا لألرجنتني بعد غياب 
عن منصات التتويج ملدة 28 عاًما، 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 حّيز 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 وتسّمرت عيون 
الجامهري يف امللعب واملشاهدين حول العامل ملعرفة 

وضع ايريكسن الذي غاب عن الوعي متاًما إثر مشكلة 
يف وظائف القلب، ليعود بعد دقائق إىل الحياة مجدًدا 

ويُنقل خارج امللعب نحو املستشفى، ومنذ ذلك الحني مل 
يخض أي لقاء أو مباراة مع املنتخب أو النادي.

بحالة مشابهة أيًضا، ودّع األرجنتيني سريجيو 
أغويرو املستطيل األخرض ومنتخب بالده األرجنتني 

وناديه الجديد برشلونة، معلًنا اعتزال كرة القدم بعدما 
سقط متعًبا يف مباراة برشلونة وأالفيس يف الدوري 

اإلسباين، ليتبنّي الحًقا أنه يعاين من مشكالت يف 
وظائف القلب.

آخر الصور من بروفة العاصمة القطرية الدوحة 
قبل املونديال يف العام املقبل 2022، إذ 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 أيًضا 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.

بانوراما 2021.. 
أحداث وأضواء

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي

مضيق عريب. 1

من أسامء السيد املسيح ، اسم علم مؤنث. 2

تطاول ، ظاهر. 3

خلفيات ، خدع. 4

يذهب. 5

جوهر ، نتائجي. 6

نهار ، عليلة. 7

اباريق ، يُبقى. 8

انسجام. 9

عطيه ، مؤازرة. 10

عمودي

مهرجان فني لبناين. 1

انِصت ، حضارة قدمية. 2

زوائد ، معطي. 3

اتاف ، رجعه. 4

يقطع ، انهض. 5

عكس حلو ، نهار ، حرف عطف. 6

ذيك ، اسم علم مؤنث. 7

خراب ، سجل. 8

حقل ، سلع. 9

ضمري منفصل ، اسم علم مذكر. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرية 3×3، و81 مربع صغري 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

وعىل الاعب إكامل باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف 

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرية، ويف كل صٍف أو عمود.
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رياضة

أخوملاش  اليلاس  اإلسلباين  تأللق 
مغربيلة،  أصلول  ملن  سلنة(   17(
أمام نلادي إسلبانيول عندما شلارك 
يف  ملرة  ألول  برشللونة  فريقله 
األوىل  للدرجلة  اإلسلباين  اللدوري 

الحلايل. للموسلم 

أنله مل يعللب سلوى شلوط  ورغلم 
إليلاس  موهبلة  ظهلرت  واحلد، 
بشلكل جيلد ملا لفلت انتبلاه املدرب 
أنله ملن  تشلايف هرينانديلز، رغلم 
الكتاللوين  الفريلق  العبلي  أصغلر 
الشلباب حاليًلا، اللذي اسلتعان بله 
الفريلق  الغيابلات للدى  بعلد كلرة 
بسلبب اإلصابلات، وخاصلة يف خط 

الهجلوم.
اليلاس أخوملاش يف موقع  ويلعلب 
ولديله  املهاجلم،  األميلن  الجنلاح 
القلدرة علىل املراوغلة والتنقلل بني 

خطلي الوسلط والهجلوم بساسلة.
تشلايف  يجهلزه  أن  املمكلن  وملن 
للموسلم القلادم بشلكل يعتملد عليه 
حلد  علىل  والهجلوم  الوسلط  يف 

سلواء.
وحسلب موقلع "ترانسلفري ماركت" 
لليلاس  السلوقية  القيملة  تبللغ 

يلورو. أللف   100 أخوملاش 
وقد وقلع العقد ملع نادي برشللونة 
متلوز  ملن   1 يف  "ب"  الفريلق 
30 ملن  2020، وينتهلي عقلده يف 

.2023 حزيلران 
ملع  الكلروي  مشلواره  إليلاس  بلدأ 
فريلق برشللونة تحلت 16 سلنة، ثم 
برشللونة  شلباب  فريلق  إىل  انتقلل 
يف 1 ملن متلوز 2020 ولعلب معله 
موسلم -2019 2020، ثلم ترفع إىل 
متلوز  يف  سلنة   19 تحلت  الفريلق 
 2020- معله موسلم  ولعلب   2020

الفريلق  إىل  ترفيعله  قبلل   ،2021
األول.

املنتخلب  ملع  أخوملاش  كلام ظهلر 
سلت  سلنة   18 تحلت  اإلسلباين 
ملرات، وملع منتخب تحت 16 سلنة 

ملرات. ثلاث 
املغلرب  يف  أخوملاش  إليلاس  وللد 
يلعلب   ،2004 نيسلان علام   16 يف 
 176 وطولله  اليُلرى،  بالقلدم 
 27 سلنتمرًا ويحملل رقلم القميص 

برشللونة.  نلادي  يف 
يف  مغربيلة  موهبلة  ثلاين  وهلو 
عبلد  زميلله  ملع  حاليًلا،  برشللونة 
الصملد الزللزويل، اللذي لعلب أكر 
برشللونة،  فريلق  ملع  مبلاراة  ملن 
إىل  مؤخلًرا  اسلتدعاؤه  وجلرى 
للمشلاركة  املغريب  املنتخلب  صفوف 
مطللع  إفريقيلا،  أملم  بطوللة  يف 

القبلل. الثلاين  كانلون 

إلياس أخوماش.. 
موهبة مغربية صاعدة في البارسا

أرتيتا يخلق "قوة ناعمة" في البريميرليج

عنب بلدي - محمد النجار

يتقـدم  بالنفـس،  وثقـة  ثابتـة  بخطـى 
اإلسـباين مايـكل أرتيتـا )39 سـنة( يف 
الـدوري اإلنجليزي املمتاز ويف مسـابقة 
كأس رابطـة املحرتفني اإلنجليزيـة، ليبدأ 
بإعـادة الزمـن الجميـل لنادي أرسـنال، 
املـايض  القـرن  تسـعينيات  أواخـر  يف 

الحايل. القـرن  وأوائـل 
يرتفـع  بيـاين  برسـم  النـادي  ويسـر 
تدريجيًـا، مـن حيـث النتائج واملسـتوى 
الفنـي والتكتيـي الـذي يقدمـه حاليًـا، 

الربميرليـج. يف  وخاصـة 

بداية متعثرة.. ثم انتفاضة
مل يقتنـع املـدرب أرتيتـا برتتيب أرسـنال 
 ،2021  2020- املـايض  املوسـم  يف 
عندمـا احتـل املركـز الثامـن برصيد 61 
املوسـم  ليدخـل  أوراقـه  فرتّـب  نقطـة، 

الحـايل بقـوة وبطمـوح املنافسـة.
ولكنه بـدأ بشـكل متعرث، فحتـى الجولة 
العـارشة مـن املوسـم الحـايل كان يحتل 
املركـز العـارش برصيـد 14 نقطـة فقط، 
مـن أربعـة انتصـارات وتعادلـني وثالث 
خسـارات، مـا يعنـي أنـه خـر نصـف 

النقـاط املحتملـة، وهـي 30 نقطـة، يف 
الجـوالت العرش األوىل مـن الربميرليج.
أرتيتـا  انتفاضـة  بـدأت  ذلـك  بعـد 
الحقيقيـة، ليحقـق يف الجـوالت الثامين 
الالحقـة 18 نقطـة من أصـل 24 نقطة.
كبـار  أمـام  يعـاين  يـزال  ال  لكنـه 
هـذه  خـالل  خـر  إذ  الربميرليـج، 
الجـوالت الثـامين ثـالث مواجهـات أمام 
ليفربول ومانشسـرت يونايتـد وإيفرتون.
وبعـد مـي 18 جولـة، يحتل أرسـنال 
أبطـال  لـدوري  املؤهـل  الرابـع  املركـز 
أوروبـا، برصيـد 32 نقطـة مـن عـرشة 
انتصـارات وتعادلني وسـت خسـارات، له 

مـن األهـداف 27 وعليـه 23 هدفًـا.
وبالتـوازي مـع الربميرليج، متّكـن أرتيتا 
مـن الوصول إىل الـدور نصف النهايئ من 
بطولـة كأس رابطة املحرتفـني اإلنجليزية، 

وهي ثـاين أهم مسـابقة يف إنجلرتا.
ويواجـه أرسـنال يف 3 و12 مـن كانون 
ذهابًـا  ليفربـول  فريـق  املقبـل  الثـاين 
وإيابًـا، يف محاولة للوصـول إىل املباراة 
يحقـق  بـأن  طمـوح  وسـط  النهائيـة، 
اللقـب للمـرة الثالثـة يف تاريـخ النادي.
ويف كأس االتحـاد اإلنجليـزي، ال يـزال 
وهـو  التصفيـات،  يف  يشـارك  النـادي 

يتصـّدر السـجل الذهبـي لهـذه البطولة، 
إذ أحـرز لقبهـا 14 مـرة.

اإلنجليـزي  الـدوري  إىل  بالنسـبة  أمـا 
املمتـاز، فيحتـل األرسـنال املركـز الثالث 
يف قامئـة السـجل الذهبـي، إذ أحرز لقب 

بطولـة الـدوري 13 مـرة.

خطة تعتمد على الشباب
-3-2-4" بـني  بخطتـه  أرتيتـا  ينـاور 
1" و"4-3-3"، ويعمـل عـى محاوالت 
الخصـم  أمـام  املسـاحات  تضييـق 
فـرتة  أطـول  الكـرة  عـى  واالسـتحواذ 
يف  الثغـرة  إيجـاد  بانتظـار  ممكنـة، 

الخصـم. دفاعـات 
أرتيتـا  وتعتـرب خـربة اإلسـباين ميـكل 
يف عـامل التدريب قصـرة جًدا بالنسـبة 
إىل املدربـني الكبـار يف الربميرليـج، إذ 
بـدأ مشـواره التدريبـي كمسـاعد مدرب 
فريـق مانشسـرت سـيتي خـالل الفـرتة 
مـن 2016 إىل 2019، ثـم انتقل لتسـلّم 

قيادة نـادي أرسـنال حتـى اآلن.
العبـني  عـى  حاليًـا  الفريـق  ويعتمـد 
شـباب، يحـاول أرتيتا توظيفهـم يف بناء 
هجـامت رسيعـة يف حـال االرتـداد إىل 

مناطـق الخصـم.

وبالرغـم مـن أن أرسـنال ال ميلـك حاليًا 
أنديـة  كبقيـة  كبـار،  لنجـوم  أسـامء 
املقدمـة، يحـاول االعتـامد عـى املواهب 
الشـابة وبعـض الالعبـني املخرضمـني، 
 21( روي  سـميث  إمييـل  وأبرزهـم 
بسـبعة  الفريـق  هـداف  وهـو  سـنة(، 
أهـداف وترتيبـه خامس هـدايف الدوري 
مارتـن  الرنويجـي  جانـب  إىل  حاليًـا، 
أوديجـار والربازييل غابرييـل مارتينييل 
والغابـوين بيـر أوباميانغ )الذي تشـهد 
مؤخـرًا(،  توتـرًا  النـادي  مـع  عالقتـه 
ولـكل منهـم أربعـة أهـداف، ويلحقهـم 
ثالثـة  ولـه  سـاكا  بوكايـا  اإلنجليـزي 

أهـداف.

ومـن خلـف هـؤالء، قـّدم أرتيتا حارًسـا 
يبـدو أنـه وجـد فيـه ضالته، وهـو آرون 
يعتمـد  وصـار  عاًمـا(،   23( رامسـديل 
يف  األساسـية  بتشـكيلته  املـدرب  عليـه 
املباريات السـابقة، بعدمـا رسق األضواء 

بتصدياتـه.  

أرسنال.. تاريخ وإنجازات
حّقق النـادي إنجـازات وبطـوالت كثرة 
منـذ تأسيسـه يف العـام 1886، أي قبل 

135 سـنة، ويعتـرب من األنديـة العريقة 
إنجلرتا. والكبـرة يف 

أحـرز األرسـنال لقـب بطولـة الـدوري 
اإلنجليـزي املمتـاز 13 مـرة، آخرهـا كان 
مركـز  حّقـق  كـام   ،2004 موسـم  يف 
الوصيـف يف تسـعة مواسـم، آخرها عام 

.2016
كـام أحرز بطولة درع االتحـاد اإلنجليزي 
16 مـرة، آخرها يف موسـم 2020، ولقب 
كأس االتحـاد اإلنجليزي 14 مـرة، آخرها 
بالرقـم  2020، وهـو يحتفـظ  يف عـام 

للبطولة. القيـايس 
يف حـني حّقـق كأس رابطـة املحرتفـني 
اإلنجليزية مرتني عامـي 1987 و1993، 
نفسـها  البطولـة  الوصيـف يف  ومركـز 

مـرات. خمس 
األلقـاب،  مـن  مجموعـة  أحـرز  قاريًـا، 
مـرة  األوروبيـة  الكـؤوس  كأس  أهمهـا 
البطـل  ووصيـف   ،1994 عـام  واحـدة 
ثـالث مـرات، كام حقـق مركـز الوصيف 
لبطـل دوري أبطـال أوروبـا مـرة واحدة 
2006، والوصافـة يف كأس  يف موسـم 

السـوبر األوروبيـة عـام 1994.
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صدًقا، 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، 
ال يجيد التنكيت، أو ليكون منافًسـا )َعُزواًل( 

لبطـل الفيلم عىل قلب البطلة، رشيطة أن 
يخـر 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 

توبَته عن الغناء، أو اعتزاله الفن، يشـبه، 
عندي، إطالق صوت خافت يف سوق 

النحاسـني. 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 فخري، مثاًل، بل سـأقارنه مبطريب 

عرصه، كعمرو دياب، وإليسـا، وجورج وسوف، 
وإلياس كرم، وحسـني الديك، فلو اعتزل واحد 

من هؤالء لقلنا، نحن املسـتمعني، إحدى 
بالناقص. أو  الكلمتني: خسارة، 

ومـن الطريف أن تعود يب توبة األخ أدهم 
النابليس )أو اعتزاله(، إىل ما قبل 15 سـنة، 

تقريًبـا، حينام ذهبت إىل حلب، والتقيت 
املخـرج اإلذاعي فاضل وفايئ، الذي كان مكلًفا 

من إذاعة دمشـق بتسجيل مسلسل إذاعي 
من تأليفي يف إذاعة حلب. كنا جالسـني، 

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 

املسلسـالت التلفزيونية واإلذاعية، وكان ال 
يعطى تلك األدوار إال بالواسـطة، عىل أساس 

أنه غريب يف الشـام، ومستأجر بيًتا يف 
الطبالـة، فإذا مل يأخذ دوًرا هنا ودوًرا هناك من 
أين سـيدفع أجرة البيت وفواتري املاء والكهرباء 

ومثن الطعام والشاب؟ 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 شعًرا عىل صلعاتهم، 
مسـتخدًما أسامءهم األوىل، للداللة عىل أنه 

وإياهم خوش بوش، فيقـول، باللهجة الحلبية: 
كو جامل لََزْق، سـلوم لََزْق، يارس لََزْق. وختم 

كالمه بعبـارة ملؤها التحدي: كو أنا ما لََزْقْت. 
وبعدما غادرنـا انفلت فاضل بالضحك، وقال 

مخاطًبا ذلـك الرجل غيابًيا: لزقت أو ما لزقت، 
مينك أنت يا..؟

هناك حاالت يخر فيها الفن شـخصيات فنية 
كبرية، مثلام حصل عندما تويف سـيد درويش، 

فجـأة، وهو يف أوج العمل عىل مشوعه 
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 
خيو! تواخذونا 

قالوا اعتزل 
أدهم النابلسي
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مهرج في شوارع إدلب.. "كن مبتسًما"

"مدينة سرية" إليواء النازحين في الشمال السوري

مجد هامو مهرج في شوارع إدلب - 2021 )محمد قزموز(
عنب بلدي - إدلب

"كنلُت أبحلث علن طريقلة للوصلول 
إىل أكلر علدد ممكلن ملن األطفلال 
النلزاع يف سلوريا،  املترريلن ملن 
وسليلة".  أفضلل  كانلت  واالبتسلامة 
بهلذه الكللامت بلدأ مجد هاملو )24 
صنلع  اللذي  املهلرج  حكايلة  عاًملا( 
االبتسلامة علىل وجوه مئلات األطفال 

إدللب. يف 
روى مجلد لعنلب بللدي، أن الحلزن 
اللذي سليطر علىل وجلوه األطفلال 
يف مدينتله دفعله للبحث علن طريقة 
إلخلراج األطفال ملن الحلرب، مضيًفا 
أن األطفلال يف إدللب مل يعرفوا شليئًا 
ملن الحيلاة إال الحرب، وأنله وجد يف 
شلخصية املهلرج شليئًا ملن الحيلاة 

التلي مل يعرفوهلا.
تعلاون مجلد ملع العديد من وسلائل 
اإلعلام املحليلة والعامليلة، إىل جانلب 
عملله يف مجلال التوثيلق الحقوقلي 
أبرزهلا  املنظلامت،  ملن  العديلد  ملع 
"الشلبكة السلورية لحقوق اإلنسان"، 
وكانلت مشلاهد خلوف األطفلال بعد 
املجلازر والقصف الدافلع األكر ليبدأ 
العملل كمهلرج يف شلوارع املدينلة، 

قوله. بحسلب 
ورغلم ردود الفعلل "املحبطلة" التلي 
وجدهلا الشلاب إثلر تحريلم بعلض 
واعتقلاد  املهلرج،  عملل  األشلخاص 
آخريلن أنله مجرد وسليلة ملن إحدى 
النلاس،  تعاطلف  لكسلب  املنظلامت 
علىل  يحافلظ  أن  مجلد  اسلتطاع 
شلخصية املهلرج لنحو ثاث سلنوات.

فيلم "كن مبتسًما"
"الهلدف ملن الفيللم أن ننقلل للعامل 
تجربلة السلوريني الذين يسلتطيعون 
هلذا  اللايشء"،  ملن  يشء  صنلع 
ملا دفلع مجلد لتصويلر فيللم "كلن 

مبتسلاًم".
الفيللم وللدت  إن فكلرة  قلال مجلد، 
أن  مضيًفلا  كمهلرج،  عملله  خلال 
دور البطلل اللذي لعبه كان انعكاًسلا 

الحقيقيلة. لحياتله 

وينقلل الفيللم قصلة شلاب سلوري 
فقلد العديد ملن أحبائه خلال الحرب 
يف سلوريا، وقلرر أن يعملل مهرًجلا 
ليكلون سلببًا لضحلكات األطفال يف 

. ينته مد
واعتلر مجلد أن الفيلم يحمل رسلالة 
للكل السلوريني الذين خلروا الكثري 

ليسلتمروا  املاضيلة،  السلنوات  يف 
بصناعلة األملل، وفلق قوله.

وعلن الصعوبلات التلي واجههلا مجد، 
قلال إن املنطقلة معدوملة، وإنله صّور 
الفيللم بأقلل اإلمكانيلات، ومل يتوقع أن 
ينلال الفيللم انتشلارًا كبريًا، كلام واجه 
صعوبلة بالتنقل بني مواقلع التصوير.

حصلل الفيللم علىل املركلز األول يف 
وحريلات  اإلغاثلة  ملنظملة  مسلابقة 
ويسلعى   ،)İHH( الركيلة  اإلنسلان 
مجلد ورفاقله املشلاركون يف صناعة 
الفيللم للمشلاركة مبسلابقات عامليلة، 
السلوريني  الفيللم إىل جميلع  ونقلل 

حلول العلامل.

 "Syria Relief" منظملة  أعلنلت 
الخرييلة الريطانيلة بالتعلاون مع 
علن  السلورية،  "عطلاء"  جمعيلة 
النازحلني يف  بنلاء مدينلة إليلواء 
شلامل غلريب سلوريا وحاميتهلم 
ملن امللوت جلرّاء ظلروف الشلتاء 

القلايس.
تشلارلز  املنظملة  رئيلس  وقلال 
لويل، إن الهلدف من إنشلاء املدينة 
احتياجلات  يلبلي  مجتملع  بنلاء 
والصحيلة،  التعليميلة  السلوريني 
وفلق ملا نقلله تقريلر صلادر عن 
صحيفلة "اندبنلدت" الريطانيلة، 

األول. كانلون  ملن   23 الخميلس 
وأكّد أن العديلد من األرواح معرضة 
للخطلر خلال أشلهر الشلتاء إثلر 
ترر الخيلام وصعوبلة الحصول 
علىل الوقلود للتدفئلة، مشلريًا إىل 
أن مشلهد تجمد النلاس حتى املوت 
املخيلامت تكلرر  والفيضانلات يف 

. ت لسنوا
وقاللت الصحيفلة إن املنظملة للن 
تكشلف عن موقلع املدينة ألسلباب 
أمنيلة، مضيفًة أنها سلتكون قريبة 

ملن الحلدود الركية السلورية.

أن  املنظملة  رئيلس  اعتلر  بينلام 
اإلجلراءات املتخلذة الختيلار موقع 
بنلاء املدينلة يجلعها أكلر أمانًا من 
أي ملكان آخر يف سلوريا، بحسلب 

. تعبريه
وقلال أحد العامللني يف املنظمة آدم 
كيلويلك، بعلد عودتله من سلوريا، 
السلوريني  النازحلني  "بعلض  إن 
أُجلروا علىل العيلش يف ظلروف 
الرفلق  مبعايلري  حتلى  تفلي  ال 
أن  مضيًفلا  الغربيلة"،  بالحيلوان 
الكثلري من النلاس ليلس لديهم أي 
مصلدر لللدفء ويعتملدون فقلط 
بالخيلام  املحيطلة  األشلجار  علىل 

للحاميلة ملن الريلاح البلاردة.
 100 نحلو  بنلاء  املنظملة  وأنهلت 
منلزل وملن املقلرر أن يصبح 150 
منلزاًل آخلر جاهلزًا بحللول شلهر 
املدينلة  وسلتضم  املقبلل،  شلباط 
نحلو أللف منلزل لنحو سلتة آالف 
مدرسلة  إىل  باإلضافلة  نسلمة، 

ومسلجد. وحديقلة  ومستشلفى 
نحلو  امللرشوع  تكلفلة  وتبللغ 
مليلون و600 جنيله اسلرليني أي 
مليونلني و144  نحلو  يعلادل  ملا 

أللف دوالر أمريليك، وفلق تقريلر 
. لصحيفلة ا

مشاريع سكنية يف الشامل
تعملل ثلاث منظلامت وهلي هيئة 
الركيلة"   اإلنسلانية  "اإلغاثلة 
التطوعي"،  )IHH( وفريق "ملهلم 
و"جمعيلة التعلاون الخريية"، عىل 
للنازحني  إنشلاء مشلاريع سلكنية 

يف شلامل غلريب سلوريا.
وملن أبلرز املشلاريع التلي بلدأت 
يف طللع 2020، ملرشوع “قريلة 
سلكني  مجّملع  وهلو  ملهلم” 
سلكن  لتوفلري  يهلدف  متكاملل 
كريلم للعوائلل السلورية النازحلة 
الحلرب  ومصلايب  األراملل  ملن 
وفاقلدي املعيلل، التي ملن املخطط 
أن تلأوي القريلة نحلو 250 عائلة، 

الفريلق. وفلق 
وتشلهد مخيامت الشلامل السوري 
هطلول  جلرّاء  مأسلاوية  ظروفًلا 
املسلتمرة  والعواصلف  األمطلار 
التلي تسلبب بحركة نلزوح داخي، 
إذ وثلق فريلق “منسلقو اسلتجابة 
سلوريا” ترر 194 خيمة بشلكل 
كي، و316 خيملة بشلكل جلزيئ، 

وتلرب ميلاه األمطلار إىل داخلل 
ألفلني و145 خيمة، مسلببة أرضار 
إحصائيلة  آخلر  وفلق  مختلفلة، 
صلدرت علن الفريلق يف 20 ملن 

األول. كانلون 
كلام وثلق نلزوح أكلر ملن 472 
عائللة ضملن املخيلامت، إثر ترر 
خيامهلم بشلكل مبلارش أو دخلول 
الخيلم،  األمطلار إىل داخلل  ميلاه 
مع توقعلات زيادة األرضار بشلكل 
أكر، يف حلال اسلتمرار الهطوالت 
املنطقلة،  تجددهلا يف  أو  املطريلة 
إضافلة إىل مخلاوف ملن حلدوث 
انزالقلات طينيلة ضملن املخيامت، 
مائيلة  مسلتنقعات  تشلّكل  جلراء 

. كبرية
ووفلق تقريلر ملنظملة “أطبلاء با 
حلدود” نُلرش يف 30 ملن ترشين 
أوضلاع  تلزداد  امللايض،  الثلاين 
املهجريلن سلوًءا يف فصل الشلتاء، 
بسلبب عدم وجلود مأوى مناسلب 
أو رصف صحلي يقيهلم الهطوالت 
محدوديلة  إىل  إضافلة  املطريلة، 
األساسلية وامليلاه  الغذائيلة  امللواد 

الصحيلة. والرعايلة  النظيفلة 
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