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يف أحـد مخيمات أطمـة
الحدوديـة النائيـة بريـف إدلب،
تعيش رهـف عبـاس ( 37عا ًما)
يف خيمة قامشـية باليـة ال تقيها
حر صيـف وال بـرد شـتاء ،وبال
عمـل أو شـهادة أو حاميـة مـع
طفلين مل يتجـاوز أكربهما
األربـع سـنوات ،بأفـواه جائعـة
تنتظـر بعضً ـا مـن املعونـات
الشهرية لتسـاعدهم عىل العيش
واالسـتمرار.

قصـة رهف تشـبه قصـص آالف
السـوريات النازحـات اللـوايت
عانين مـن حـرب مسـتمرة
لسـنوات ،إال أن املختلـف فيهـا
هـو أنهـا وجـدت نفسـها مـع
أطفالهـا الذيـن أصبحـوا غير
معـرويف النسـب ،لزواجهـا من
أحـد املهاجريـن األجانـب .بدأت
قصـة رهـف عندمـا تزوجت من
مهاجر باكسـتاين الجنسية ،كان
يدعى "أبو الفـاروق" ،يف أواخر

األربعينيـات مـن عمـره ،وهـو
مـن الذيـن انضمـوا إىل تنظيـم
"الدولـة اإلسلامية".
مل تتردد الفتـاة باملوافقـة عليه،
خصوصـا بعـد أن تقـدم بهـا
ً
العمر وأصبحـت يف الثالثينيات،
قياسـا
وهي سـ ّن متقدّمة للزواج ً
عىل ثقافـة أبنـاء املنطقـة .ومع
نـدرة املتقدمين لخطبتهـا ،رأت
رهـف فيـه "فرصة عمرهـا التي
ال تعـ ّوض" ،بحسـب مـا قالتـه
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هل تقف رحلة "أبو عمشة" العابرة للقارات
في الشيخ حديد
قائد "فرقة السلطان سليمان شاه" محمد الجاسم (أبو عمشة) (محمد الجاسم/فيس بوك)

عنب بلدي  -حسن إبراهيم
يواجـه محمـد الجاسـم امللقـب بـ"أبـو
عمشـة" ،أحـد أبـرز قـادة "الجيـش
الوطنـي السـوري" املدعـوم مـن تركيا،
وهـو قائـد لـ"فرقة السـلطان سـليامن
شـاه" ،جهـودًا قضائيـة وعسـكرية من
فصائـل يف "الجيـش الوطنـي" تسـعى
ملالحقـة انتهـاكات فصيلـه.
ويرتافـق اسـم القيـادي غال ًبـا مـع
مواضيـع وقضايـا مثيرة للجـدل،
و ُوضعـت العديد من إشـارات االسـتفهام
حولـه ،بعـد مشـاركته يف عـدة قضايـا
دوليـة ومحليـة ،تزامنـت مـع اتهامـات
بانتهـاكات عديـدة ،فانقسـمت اآلراء بني
مؤيـد ومعـارض لـه ولترصفاتـه.
نفوذ عابر للقارات
مل يقتصر عمـل "أبـو عمشـة" ونفوذه
على الجانـب العسـكري يف الداخـل
السـوري فقـط ،إمنـا تخطـى الحـدود،
كاملشـاركة يف عمليـات عسـكرية ،ودعم
إنسـاين ،وكفالـة أشـخاص مهدديـن
باملغـادرة مـن دول أخـرى.
يف نيسـان  ،2021قـال "أبـو عمشـة"
إنـه سـيتكفل بـ”خنسـاء حـوران” منذ
لحظـة وصولهـا إىل تركيـا ،بعـد أنبـاء
عـن تهديدها بضرورة مغـادرة األرايض
األردنيـة.
ويف آذار ،وزّع “أبـو عمشـة” املـواد
اإلغاثيـة على سـكان يف الكاميرون،
التـي تتوسـط القـارة اإلفريقيـة.
كما شـارك عنـارص مـن الفصيـل الذي
يرتأسـه "أبـو عمشـة" يف األعمال
القتاليـة بأذربيجـان ،برفقـة فصائـل
أخـرى تتبـع لـ”الجيـش الوطنـي”.
كما شـارك مقاتلـون يتبعـون للفصيـل
يف األعمال العسـكرية التـي دارت يف
دعما لحكومـة "الوفـاق” ،ضـد
ليبيـا
ً
قـوات اللـواء املتقاعـد خليفـة حفتر،
املدعـوم روسـ ًيا ،إىل جانب وحـدات من
الجيـش التريك.
انتهاكات في الشيخ حديد
أثـارت قضية انتهـاكات "فرقة السـلطان
سـليامن شـاه” ،بقيـادة “أبـو عمشـة”،
جدل واسـ ًعا يف أوسـاط السوريني ،ويف
ً
صفـوف الفصائـل املعارضة.
و ُوجهـت العديـد من االتهامـات إىل "أبو
عمشـة" وعنارص مـن فرقتـه يف منطقة
الشـيخ حديـد بعفريـن ،تتعلـق بجمـع
إتـاوات وزيـت الزيتـون مـن املزارعين
باسـم "أبـو عمشـة" ،ومقاسـمة النـاس
محاصيلهـم واالسـتيالء على األرايض،
وانتهـاكات متعـددة للحقوق مـن قضايا
اغتصـاب واتهامـات باطلـة ألشـخاص،
لدفع مبالـغ مقابل الحصول على الرباءة.

هـذه االتهامـات تب ّنتهـا غرفـة القيـادة
املوحـدة (عـزم) التـي فتحـت ملـف
انتهـاكات ودعـاوى بحـق الفصيـل،
ملالحقـة تجاوزاتـه بحـق املدنيين يف
منطقـة الشـيخ حديـد بريـف عفريـن،
وهـو مـا خلـق توت ًـرا ملحوظًـا بين
الجانبين.
تسجيالت تفضح االنتهاكات
رصـدت عنـب بلـدي عـدة تسـجيالت
مصـ ّورة ملقربين مـن "أبـو عمشـة"
وعنـارص مـن فرقته ،تحدثوا مـن خاللها
عـن سلسـلة مـن االنتهـاكات بحـق
املدنيين.
ويف تسـجيل مصـ ّور لشـخص اسـمه
محمـد عمار العمـر ،عـ ّرف عـن نفسـه
على أنـه نسـيب "أبـو عمشـة" ،تحدث
خاللـه عـن انتهـاكات تتعلـق بعمليـات
ابتـزاز وخطـف وبيـع للسلاح واتّجـار
باملخـدرات نفذهـا "أبـو عمشـة"
وفصيلـه ،ومل تقتصر االنتهـاكات على
األرايض السـورية ،إمنـا امتـدت إىل
األرايض الليبيـة ،بحسـب التسـجيل.
وتحـدث تسـجيل مصـ ّور للشـاب عـن
سـجن األخير ألقربائـه وتعذيبهـم
وإرغامهـم على الحلـف الـكاذب
واالعتراف بأشـياء غير حقيقيـة.
وتحـدث عـن رسقـة "أبـو عمشـة"
للمعصرة التـي تقع قـرب سـكة القطار
يف قطاع "محمـد الفاتـح" بعفرين ،عن
طريـق إرسـال عنـارصه إليهـا ،وإلقـاء
القبـض على العاملين داخلهـا بحجـة
أنهـم من حـزب "العمال الكردسـتاين"
(.)PKK
وأوضـح الشـاب أنـه على اسـتعداد
لتقديـم األدلـة التـي تدين "أبو عمشـة"
واألسماء التـي عمـل معهـا ،وال سـيام
شـقيقه الـذي كلّفـه بالرسقـة مـع
مجموعـة آخريـن.
تسـجيل مص ّو ًرا
ً
كما رصدت عنـب بلدي
ألحـد عنـارص "أبـو عمشـة" ،اتهـم
قيـادات عسـكرية يف فصيلـه بانتهـاك
حرمـات املنـازل ،واغتصـاب النسـاء،
مطال ًبـا مبحاسـبة عادلـة للمنتهكين،
ليخـرج بعدهـا العنرص نفسـه بتسـجيل
آخـر ينفـي كالمـه السـابق.
عزل من مناصب أمنية وعسكرية
ومع فتـح غرفة "عـزم" ملف املحاسـبة،
وهـي املسـؤولة عـن "محاسـبة
واسـتهداف الشـبكات والخاليـا التـي
تهـدد أمـن املجتمـع" ،أعلنـت “فرقـة
السـلطان سـليامن شـاه” (العمشـات)
إقالـة شـقيقي قائـد الفرقـة" ،أبـو
عمشـة” ،مـن مناصبهام العسـكرية يف
الفرقـة.
ويف  25مـن كانـون األول ُ ،2021عـزل
املسـؤول والقائـد يف املكتب العسـكري،

امللقـب بـ”أبـو رساج” ،ورئيـس املكتـب
األمني ،سـيف الجاسـم ،يف بيان رسـمي
أصدرته “فرقة السـلطان سـليامن شاه”
املنضويـة يف “حركـة ثائرون".
وكُلّـف املقـدم عمـر امللحـم برئاسـة
املجلـس العسـكري ،والرائـد حسـان
نقـرش برئاسـة املكتـب األمنـي ،يف
الفرقـة.
وعـزا قائـد الفرقـة ،محمـد الجاسـم،
قـرار اإلقالـة ،إىل أنـه يدعـم عمـل لجنة
تقيص الحقائـق ،ويدعم تحقيـق العدالة
ومحاسـبة املسـؤولني بغـض النظـر عن
سـلطتهم العسـكرية.

املؤسسـات الثوريـة ،وتوجيـه البندقيـة
نحـو النظام السـوري وحلفائـه ،ليعقب
هـذه املظاهـرة خـروج مسيرة تأييـد
لـ"أبو عمشـة".
رتلا ضـم عشرات
ً
وتض ّمنـت املسيرة
السـيارات ،وتخللهـا تشـغيل أغـاين
ُسرت بأنها
مديـح للقيـادي ،يف خطوة ف ّ
ضغـط على لجنـة التحقيـق ،ومسـار
العدالـة يف القضيـة ،ومنارصة يف قضية
االنتهـاكات املوجهـة ضد محمد الجاسـم
وضـد عنـارص مـن فرقته.
وهـذه ليسـت املـرة األوىل التـي تظهـر
فيهـا مظاهـر التبجيـل واملديـح تجـاه
"أبـو عمشـة" ،إذ ظهرت سـابقًا يف عدد
مـن التسـجيالت املصـ ّورة ،مثـل أغنيـة
“أبـو عمشـة يهـز األرض وكل الكـرة
األرضيـة” ،أو األغنيـة التـي تتحـدث عن
مواجهـة “أبـو عمشـة” للـواء الليبـي
املتقاعـد خليفـة حفتر.

لجنة للمحاسبة
ظهـر اسـم املفتـي املنتخَـب مـن
قبـل “املجلـس اإلسلامي السـوري”،
الشـيخ أسـامة الرفاعـي ،يف القضيـة،
عبر تسـجيل صـويت تناقلتـه مواقـع
وصفحـات يف وسـائل التواصـل
االجتامعـي ،واطلعـت عليـه عنـب بلدي،
تحـدث فيه عـن تشـكيل لجنـة للتحقيق
يف االنتهـاكات.
وجـاء يف التسـجيل أن قائـد “حركـة
ثائـرون” ،فهيم عيسى ،وقائـد “الفيلق
الثالـث” يف “الجيـش الوطنـي”" ،أبـو
أحمـد نـور" ،وقائـد “فرقـة السـلطان
سـليامن شـاه” ،محمـد الجاسـم (أبـو
عمشـة) ،هـم مـن أرشفـوا عىل تشـكيل
اللجنـة.
واتفقـت هـذه األسماء الثالثـة على
تشـكيل لجنـة للتحكيـم وأخـذ اإلفادات
وكالم الشـهود ،ودراسـة امللف ،بحسـب
كالم املفتـي ،وهـذا مـا أثـار اسـتياء من
ناشـطني اعرتضـوا على وجـود “أبـو
عمشـة” ضمن األشـخاص املرشفني عىل
تشـكيل اللجنـة.
ودعـا الشـيخ الرفاعي يف التسـجيل إىل
عـدم التحريـض خلال عمـل اللجنـة،
حق ًنـا للدمـاء ،وأكـد الرفاعـي إرسـاله
دعـوات إىل عـدة أشـخاص مـن الداخل
السـوري إلنهـاء حملـة التهديـدات
والتحريـض ،حتـى انتهـاء التحقيـق
وانتظـار النتائـج ،للمسـاعدة يف إنهـاء
املشـكالت وتحقيـق العدالـة.
تواصلـت عنـب بلـدي مـع “املجلـس
اإلسلامي السـوري” ،الـذي أكّـد عـدم
إحالـة أي أوراق إىل املفتـي بخصـوص
القضيـة ،وتحفظ عن اإلجابـة ،أو التعليق
على أي سـؤال ،أو حتـى موقـف املفتي
منهـا ،حتـى تتضـح األمـور أكثر.

وكان “أبـو عمشـة” قـال سـابقًا ،إنهـا
ترصفـات “نابعـة مـن عـادات املجتمـع
العشـائري ال ميكـن لنـا أن مننعهـا”.
وأصـدر “أبـو عمشـة” ،يف آب ،2020
قـرا ًرا يقضي مبنـع تبجيله عبر مواقع
التواصـل االجتامعـي ،وجـاء يف البيـان
أن القيـادي منع “الرتويـج ونرش صور،
أو مقاطـع فيديـو تبجيـل أو مـدح لقائد
الفرقـة أو قادتهـا مـن الصـف الثـاين
ومـن دونهـم بشـكل عـام” ،األمـر الذي
لقـي ردود فعـل سـاخرة على موقـع
"تويتر".

"أبو عمشة" يستقوي بأنصاره
يف  31مـن كانـون األول  ،2021خرجت
مظاهـرة يف منطقة الشـيخ حديد ،ضمت
وجهـاء وشـيوخ عشـائر مـن املنطقـة،
طالبـوا بتوحيد الصف والكلمـة ،وتفعيل

انتهاكات سابقة
جـه فيهـا
تو
التـي
األوىل
ليسـت املـرة
ّ
اتهامـات ضـد "أبو عمشـة" ،ففـي عام
 ،2019مع اسـتقرار “الجيـش الوطني”
يف مناطـق شمايل حلـب ،شُ ـكّلت لجنة

دعا الشيخ الرفاعي في
التسجيل إلى عدم التحريض
خالل عمل اللجنةً ،
حقنا
للدماء ،وأكد الرفاعي
إرساله دعوات إلى عدة
أشخاص من الداخل السوري
إلنهاء حملة التهديدات
والتحريض

مـن قبـل “الجيـش الوطنـي” ملحاسـبة
“أبـو عمشـة” بتهمة تحـرش واغتصاب،
بعـد انتشـار تسـجيل مصـ ّور على
مواقـع التواصـل االجتامعـي ،يظهر فتاة
تتحـدث عن اغتصـاب “أبو عمشـة” لها،
مقاتلا يف
ً
مـع العلـم أن زوجهـا يعمـل
الفصيـل الـذي يقـوده “أبو عمشـة".
وعـادت بعدهـا الفتـاة ذاتهـا لتنشر
تسـجيل آخـر تتحـدث فيـه عـن إغرائها
ً
باملـال من أجـل تصوير التسـجيل األول،
وابتـزاز “أبو عمشـة” بتهمـة االغتصاب.
وجـرى بعدها إغالق التحقيقـات وتربئته
مـن التهـم املوجهـة إليه.
من هو "أبو عمشة"
“أبـو عمشـة” مـن مواليـد عـام ،1987
وينحـدر مـن قريـة جوصـة التابعـة
ملنطقـة حيالين بريـف حامة الشمايل،
عمل سـائقًا لجـرارات الحراثـة (تركتور)
والحصـادات الزراعية قبل انـدالع الثورة
السورية.
ومـع بدايـة تحـ ّول مسـار الثـورة إىل
السلاح ،شـكّل مجموعـة ض ّمـت عـددًا
قليل مـن املقاتلني تحت اسـم “مجموعة
ً
خـط النـار” ،التـي انضمـت الحقًـا إىل
"كتيبـة شـهداء حيالين".
ويف عـام  ،2013انفصلـت عـن الكتيبة
التـي انضمـت إليهـا سـابقًا ،وبـدأ
مقاتلوهـا العمـل ضمن صفـوف “جبهة
ثـوار سـوريا” التـي كان يقودهـا جامل
معـروف يف تلـك الفرتة ،بحسـب مصدر
مقـرب مـن “أبـو عمشـة” ،تحفـظ عىل
ذكـر اسـمه ألسـباب أمنية.
وبعـد الخلاف بين جمال معـروف
و”جبهـة النصرة” ،التي كانـت تنضوي
تحـت رايـة تنظيـم “القاعـدة” آنـذاك،
هـرب “أبـو عمشـة” إىل شمايل حلـب،
وعمـل هنـاك قائـد مجموعـة عسـكرية
تابعـة لـ”الجبهـة الشـامية".
ومـع إعلان تركيـا عـن انطلاق معركة
“غصـن الزيتـون” (يف عفريـن) عـام
 ،2018انضـم إىل “فرقـة السـلطان
مـراد” كقائـد مجموعـة أيضً ـا ،وبقـي
فيهـا حتـى شـكّل “لـواء السـلطان
سـليامن شـاه” الذي انضم إىل “الجيش
الوطنـي” الحقًـا.
وبعـد سـيطرة “الجيـش الوطنـي” عىل
مدن وقرى عديدة شمايل حلب وتوسـع
رقعة نفـوذه ،بدأ الجاسـم يظهر بشـكل
مختلـف ،بسـيارات مصفحـة ،ومرافقـة
مسـلحة ،وهويـة مختلفة.
وبينما يدّعي “أبو عمشـة” أنـه تركامين
سـوري ،قـال املصـدر لعنـب بلـدي ،إن
“أبـو عمشـة” ينحدر مـن قبيلـة النعيم
يف ريـف حامه الشمايل الغريب (سـهل
الغاب).
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عنب بلدي  -حسام المحمود
أمـام التحركات السياسـية األخرية للعديد
مـن الـدول العربيـة ،املتعلقـة بإعـادة
الوضـع الدبلومـايس للنظـام السـوري
إىل مـا كان عليـه قبـل الثورة السـورية،
أي العـودة إىل الجامعـة العربية وتطبيع
العالقـات السياسـية ،يبدو جل ًيا انقسـام
املوقـف الخليجـي حيال آليـة التعامل مع
النظام السـوري.
ويف حين أجـرت بعض الـدول الخليجية
خطـوات مـن شـأنها تحقيـق تقـارب
مـع النظـام ،رغـم ترصيحـات أمريكيـة
متواترة ال تشـجع على التطبيـع ،وتؤكد
املوقـف األمريكي مـن عـدم رغبـة
واشـنطن بتطبيـع عالقاتهـا مـع النظام
السـوري ،تقـف دول أخرى على الضفة
الثانيـة مبديـة متسـكها مبواقفهـا مـن
النظـام ،يف ظـل عـدم أي تغيير يف
سياسـته إزاء امللفـات التـي شـكّلت مثار
خالف مـع تلـك الـدول.
اإلمارات تقود جهود التطبيع
يف  9مـن ترشيـن األول  ،2021اسـتقبل
رئيـس النظـام السـوري ،بشـار األسـد،
وزيـر الخارجيـة اإلمـارايت ،عبـد اللـه
بـن زايـد ،برفقة وفـد رفيع املسـتوى يف
العاصمة السـورية دمشـق ،يف أول زيارة
مـن نوعها منذ انـدالع الثورة يف سـوريا
عام .2011
زيـارة ابـن زايد التـي فتحت البـاب أمام
خطـوات جريئة تجـاه النظام السـوري،
ليسـت املوقـف اإلمـارايت األول مـن هذا
النـوع ،إذ سـبقتها ،يف آذار ،2021
ترصيحـات البـن زايـد خلال مؤمتـر
صحفـي جمعه بنظريه الرويس ،سيرغي
الفـروف ،يف العاصمـة اإلماراتيـة ،أبـو
ظبـي ،أكـد خاللهـا أن مشـوار عـودة
سـوريا إىل محيطهـا اإلقليمي بـدأ ،وهو
أمـر ال مفـر منـه ،وفـق تعبريه.
كما لفت ابـن زايـد خلال اللقاء نفسـه
إىل نيـة بالده مناقشـة قانـون "قيرص"
الـذي تفرضـه واشـنطن على النظـام
ربا
السـوري ،مـع الواليـات املتحـدة ،معت ً
القانـون "التحدي األكرب" أمام التنسـيق
والعمـل املشترك مع سـوريا.
ورغـم تقديـم حكومـة أبـو ظبـي الدعم
لبعـض الفصائـل السـورية املسـلحة
املعارضـة ،خاصة يف املنطقـة الجنوبية،
إىل جانـب دعمهـا غرفـة "مـوك" التـي
أُقيمـت يف األردن بـإرشاف التحالـف

الـدويل ،اتجهـت ملنـح عالقتهـا بالنظام
تقاربًـا أكبر ،مـن خلال اتصـال ويل
عهـد أبو ظبـي ،محمـد بن زايد ،باألسـد،
يف آذار  ،2020لبحـث تداعيـات انتشـار
فيروس "كورونـا املسـتجد" (كوفيـد-
 ،)19األمـر الـذي اعتبره ابـن زايـد
تضام ًنـا إنسـان ًيا يف أوقـات املحـن.
واسـتبقت أبـو ظبـي تلـك الجهـود التي
تصـب يف مصلحـة النظام ،بإعـادة فتح
السـفارة اإلماراتيـة يف دمشـق ،يف 27
مـن كانـون األول  ،2018بعدمـا أغلقتها
عـام  2012مع الـدول الخليجية األخرى،
بسـبب اسـتخدام النظـام القـوة املفرطة
بحـق املتظاهريـن والتسـبب بإراقـة
الدماء.
وبـررت أبـو ظبـي إعـادة فتح سـفارتها
مـن منطلـق التأكيـد على "حـرص
اإلمـارات على إعـادة العالقـات بين
البلدين الشـقيقني إىل مسـارها الطبيعي،
مبـا يعـزز ويف ّعل الدور العـريب يف دعم
اسـتقالل وسـيادة الجمهوريـة العربيـة
السـورية ووحـدة أراضيها" ،بحسـب ما
ورد يف بيان للخارجيـة اإلماراتية حينها.
انسجام بحريني
أظهـرت العديـد مـن القضايـا اإلقليميـة
وذات االهتمام املشترك ،انسـجا ًما يف
املوقـف البحريني مـع املوقـف اإلمارايت
يف أكثر مـن قضيـة ،وبدا ذلـك بوضوح
من خلال إعـادة البحرين فتح سـفارتها
يف دمشـق بعـد يـوم واحـد فقـط مـن
إعلان اإلمـارات عـن خطـوة مامثلة.
وعـزت الخارجيـة البحرينيـة القـرار
إىل حـرص املنامـة على "اسـتمرار
العالقـات مـع دمشـق ،وأهميـة تعزيـز
الـدور العـريب وتفعيلـه ،للحفـاظ على
اسـتقاللية سـوريا وسـيادتها".
ويف  30مـن كانـون األول  ،2021ع ّينت
ريا فـوق العـادة مف ّوضً ا"
البحرين "سـف ً
يف دمشـق ،بقرار مليك صـادر عن امللك
البحرينـي ،حمـد بن عيسى آل خليفة.
وكانـت البحريـن أغلقـت سـفارتها
يف دمشـق ،يف آذار مـن عـام ،2012
داعما للمعارضـة
واتخـذت موقفًـا
ً
حبـت بالقصـف الجـوي
السـورية ،ور ّ
األمريكي عىل مواقـع للنظام السـوري،
واعتبرت أن العمليـة العسـكرية كانـت
رضوريـة لحاميـة املدنيين ووقـف
اسـتخدام الكيماوي ،وأبـدت دعمهـا
للغارات التي اسـتهدفت مواقع عسـكرية
للنظـام السـوري.

واشنطن غير راضية
أعلنـت الواليـات املتحـدة يف أكثر مـن
مناسـبة عـن عـدم تشـجيعها جهـود
التطبيـع مـع النظـام السـوري.
وبعـد الزيـارة اإلماراتية إىل دمشـق ،أكد
املتحـدث باسـم الخارجيـة األمريكيـة،
نيـد برايـس ،خلال مؤمتر صحفـي ،عن
قلـق بلاده مـن التقاريـر الخاصـة بهذا
االجتماع واإلشـارة التـي يرسـلها ،وفق
مـا نقلتـه وكالـة "رويترز" حينها.
وقـال برايـس“ ،كام قلنـا من قبـل ،هذه
اإلدارة لـن تقـدم أي دعم لجهـود تطبيع
أو إعـادة تأهيـل بشـار األسـد الـذي هو
دكتاتـور وحيش”.
كما طالـب دول املنطقـة بالنظـر بعناية
يف "الفظائـع" التـي ارتكبها األسـد.
املوقـف األمريكي تجـدّد بعـد تعيين
املنامـة سـفريها يف دمشـق مؤخـ ًرا ،إذ
شـدد متحدث باسـم الخارجية األمريكية
على أن بلاده ال تدعـم جهـود إعـادة
تأهيـل رئيـس النظـام السـوري ،وال
تؤيـد تطبيع العالقـات الدبلوماسـية مع
النظـام ،مبـا يف ذلـك هـذه العالقـة.
ووفـق مـا نقلته قنـاة "الحـرة" ،يف 31
مـن كانـون األول  ،2021عـن املتحـدث
الـذي فضّ ـل عدم ذكـر اسـمه ،فالواليات
املتحـدة لـن ترفـع العقوبـات أو تدعـم
جهـود إعـادة اإلعمار يف سـوريا ،حتى
إحـراز تقـدم ال رجـوع فيـه نحـو الحل
السـيايس.
وكان وزيـر الخارجية األمريكي ،أنتوين
بلينكـن ،قال يف مؤمتـر صحفي ،يف 13
من ترشيـن األول “ ،2021نحـن ال ندعم
جهـود التطبيع مع األسـد".
عالقة متواصلة مع مسقط
حافظـت سـلطنة عمان على عالقاتهـا
بالنظـام السـوري على خلاف الـدول
التـي ج ّمـدت أو قطعـت عالقاتهـا خالل
الثـورة ،وهي سياسـة توصـف باملحايدة
حيـال عـدد مـن امللفـات الشـائكة يف
املنطقـة.
وكان وزيـر الخارجيـة العامين ،يوسـف
بـن علـوي ،انتقـد ،يف شـباط ،2019
مواقـف بعـض الـدول العربيـة التـي
تعرقـل عـودة سـوريا إىل الجامعـة
العربيـة.
ويف  21مـن كانون الثـاين  ،2021التقى
وزيـر املاليـة يف حكومـة النظـام ،كنان
ياغي ،بسـفري سـلطنة عامن يف دمشـق،
تـريك بـن محمـود البوسـعيدي ،لبحث
إمكانيـة تعزيـز التعاون بين البلدين.

وقالـت وزارة املاليـة ،يف بيان نرشته عرب
“فيـس بـوك” ،إن ياغـي التقـى بسـفري
سـلطنة عمان ،وجـرى الحديـث عـن
“املوقـف الثابـت واملتضامـن للسـلطنة”
مـع النظـام السـوري ،و”العالقـات
األخويـة التـي تجمـع بين البلديـن
الشـقيقني".
كما أجـرى وزيـر الخارجيـة السـوري
السـابق ،وليـد املعلـم ،زيارتين إىل
مسـقط ،منـذ عـام  ،2011باإلضافة إىل
زيـارة وزيـر الخارجيـة العماين إىل
دمشـق ،يف متوز  ،2019ولقائه باألسـد.
ويف  18مـن آذار  ،2021أجـرى وزيـر
الخارجيـة السـوري ،فيصـل املقـداد،
زيـارة إىل سـلطنة عمان ،لتكـون أول
عاصمـة عربيـة يزورهـا منـذ تعيينـه
وزيـ ًرا للخارجيـة ،كما أنهـا أول دولـة
عربيـة تعيد سـفريها إىل دمشـق ،يف 4
مـن ترشيـن األول .2020
إعراض قطري وسعودي
أبـدت قطـر يف أكرث من مناسـبة موقفها
الرافـض إلعـادة تعويم النظام السـوري،
واعتبر وزيـر الخارجية القطـري ،محمد
بـن عبـد الرحمـن آل ثـاين ،أن أسـباب
تعليـق عضويـة سـوريا يف الجامعـة
العربيـة ال تـزال قامئـة ،وفـق مـا نقلته
وكالـة "األناضـول" الرتكيـة ،يف آذار
.2021
ويف حزيـران أيضً ـا مـن العـام نفسـه،
جـدد آل ثـاين موقـف بلاده الرافـض
للتطبيـع مع النظـام السـوري يف الوقت
الراهـن ،وفـق ترصيحـات أدىل بهـا
يف "منتـدى بطرسـبورغ االقتصـادي
الـدويل" ،حين ربـط التطبيـع مـع
النظـام بحـدوث تغييرات على أرض
الواقـع ،وفـق تعبيره.
ومـع إبـداء الرئيـس الجزائـري ،عبـد
املجيد تبـون ،احتامليـة مشـاركة النظام
السـوري يف القمـة التـي سـتُعقد يف
آذار املقبـل يف الجزائـر ،نقلـت صحيفـة
“العـريب الجديـد“ ،يف  21مـن ترشين
الثـاين  ،2021عما وصفتـه بـ”مصدر
رفيـع املسـتوى” يف األمانـة العامـة
لجامعـة الـدول العربيـة ،أن اتصـاالت
أجرتهـا الجزائر مـع دول عربية ،متخّض
عنهـا اتفاق مبـديئ عىل حضـور النظام
للقمة ،مقابـل خطوات تقوم بها دمشـق،
يف ظـل اعتراض قطـر عىل خطـوة من
هـذا النـوع ،وفـق مـا ذكرتـه الصحيفة،
دون توضيـح لنوعيـة الخطـوات التـي
يفترض أن يقـوم بهـا النظـام.

ويتقـارب املوقـف القطـري إىل حد بعيد
مـع املوقـف السـعودي الـذي جـدده
مؤخـ ًرا املنـدوب السـعودي لـدى األمـم
املتحـدة ،عبـد اللـه املعلمـي ،حين دعـا
األمـم املتحـدة إىل عـدم تصديـق مـا
يسـعى النظـام لرتويجه حـول أن الحرب
انتهت ،مسـتذك ًرا القتلى واملهجرين ،كام
وصف رئيـس النظام السـوري بـ"زعيم
اإلرهـاب" ،وتسـاءل عـن معنـى النصر
الـذي يتحدث عنـه النظام السـوري" :ما
النصر الـذي حققـوه إذا وقـف زعيمهم
عىل هـرم مـن الجثـث؟".
وأبـدت السـعودية ،يف ترشيـن الثـاين
 ،2021على لسـان وزيـر خارجيتهـا،
فيصـل بـن فرحـان ،عـدم التفكير يف
التعامـل مـع رئيـس النظـام السـوري،
إىل جانـب دعـم العمليـة السياسـية التي
ترعاهـا األمـم املتحـدة يف جنيـف بين
النظـام واملعارضـة.
جمة من التطبيع
ال فوائد ّ
املحلـل السـيايس حسـن النيفـي ،تحدث
إىل عنـب بلـدي حـول الرؤيـة الخليجية
للتعامـل مـع النظـام السـوري ،وقال إن
نـزوع بعـض الـدول الخليجيـة للتطبيع
مـع النظام السـوري ليس وليـد اللحظة،
تغير اإلدارة األمريكيـة ،التي كانت
لكـن
ّ
أكثر حز ًمـا يف عهـد الرئيـس األمرييك
السـابق ،دونالـد ترامب ،وعرقلت مسـار
تطبيـع دول أخرى مع النظام ،وهشاشـة
املوقـف األمريكي الحـايل ،أسـباب
فتحـت الباب أمـام بعض الـدول للتفكري
بالتطبيـع مـع النظـام وتحقيـق تقـارب
متعـدد األوجه.
ودعـا املحلل السـيايس إىل عـدم املبالغة
يف النظـر إىل مثـل هـذه املواقـف،
را إىل أن ضجيجهـا اإلعالمـي يفوق
مشي ً
فاعليتهـا على األرض ،باعتبـار وجـود
بعـض املحاذيـر التـي لن تسـتطيع دول
الخليـج القفـز فوقهـا باتجـاه التقـارب
مـع األسـد ،وأبرزهـا قانـون "قيصر"
والعقوبـات االقتصاديـة ،مـا يعنـي أن
فائـدة النظـام مـن هـذه العالقـات بعـد
عودتهـا ،رمزيـة أكثر منهـا سياسـية.
وحـول الفائـدة املرجـوة مـن التطبيـع
مـع النظـام السـوري ومـا ميكـن أن
يقدمـه للمط ّبعين ،ربط النيفي مشـاريع
التطبيـع الخليجيـة مـع النظـام برغبـة
تلـك الـدول بتحقيـق تقـارب مـع إيران
أو اتقـاء رشهـا ،وفـق تعبيره ،فالخليج
يراقـب الترصيحـات األمريكيـة تجـاه
إيـران ،ويتحـرك سياسـ ًيا مبـا ينسـجم
معهـا ،ورمبـا يـرى أن التقـارب مـن
النظـام السـوري يشـكّل إرضـاء إليران،
أو يخلـق حالـة مهادنـة عىل أقـل تقدير.

نزوع بعض الدول الخليجية
للتطبيع مع النظام السوري
ليس وليد اللحظة ،لكن تغيرّ
اإلدارة األمريكية ،التي كانت
أكثر ً
حزما في عهد الرئيس
األمريكي السابق ،دونالد
ترامب ،وعرقلت مسار تطبيع
دول أخرى مع النظام ،وهشاشة
الموقف األمريكي الحالي،
أسباب فتحت الباب أمام بعض
الدول للتفكير بالتطبيع مع
النظام وتحقيق تقارب متعدد
األوجه
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عيادة أسنان في مدينة الحسكة بشمال شرقي سوريا ()alan brry / google maps

تكاليف عالج
األسنان في الحسكة..

معاناة تفوق األلم

اعتاد الطفل خالد ،ذو الثمانية أعوام ،أن يجوب شوارع مدينة الدانا شمالي إدلب ،يتبع المارة أينما
عله يفلح بالحصول على مساعدة من أحدهم ،سواء كانت مالية أو غيرها من العطايا،
ذهبواّ ،
ليعود إلى والدته مع إخوته الخمسة حاملين معهم ما جمعوه من الطرق والحارات وعند أبواب
المحال.
بعد وفاة والده منذ ثالثة أعوام ،يعيش خالد مع أمه وإخوته في مخيمات مدينة الدانا وسط
ً
ظروف معيشية قاسية ،ال يجدون متطلباتهم المعيشية األساسية ،وال حل لهذه المشكلة
المستمرة.
عنب بلدي  -الحسكة
ّ
تعثر رنـا ( 16عا ًما) قبـل ثالثة
تسـبب
أشـهر على درج بنـاء منزلهـا مبدينـة
القامشلي (شمال رشقـي سـوريا)
بكسر عميـق يف إحـدى أسـنانها
األماميـة.
راجعـت عائلـة رنـا طبيب األسـنان فور
وقـوع الحادثـة ،ملنـع أي تضاعـف يف
ا لو جع .
والـد الفتـاة ،علي صالـح ( 47عا ًمـا)
قـال لعنـب بلـدي ،إن الحـل الوحيـد
بـدل عـن املكسـورة،
هـو زراعـة سـن ً
كما أخبره الطبيـب ،وإن ذلك سـيكلفه
مليـوين ليرة (حـوايل  500دوالر)،
"كان هـذا بعـد أن راعانـا".
ِ
يخـف األب دهشـته وانزعاجـه مـن
مل
ارتفـاع سـعر املعالجـة السـنية ،التـي
تسـتمر لعـدة أشـهر ،فتكلفـة علاج
كسر سـن ابنتـه تعـادل مـا يحصلـه
مـن عملـه على سـيارة األجـرة ملـدة
عـام كامـل ،دون أن يحسـب مصاريـف
عائلتـه املك ّونـة مـن أربعـة أفـراد ،يف
ظـل تـردي األوضـاع االقتصاديـة.
على الرغـم مـن أهميـة زيـارة طبيـب
األسـنان خلال العـام ،فـإن أهـايل
مدينـة الحسـكة مسـتاؤون مـن ارتفاع
مثـن املعالجـات السـنية ،مـع ارتفـاع

يف األسـعار طـال كل االحتياجـات
األساسـية ،بسـبب ضعـف قيمـة الليرة
السـورية أمام العمالت األجنبية ،وسـط
تـردي الوضـع املعيشي يف املنطقـة.
وأمـام هـذا االرتفـاع يف أسـعار
املعالجـات السـنية ،صـار معدومـو
الدخـل ومحـدودوه أمـام خياريـن ،إما
تح ّمـل وجـع األسـنان ،وإمـا العلاج
وتح ّمـل أمل التكاليـف العاليـة.
لكن علي صالـح مل يحتمـل رؤية وجع
سـن طفلتـه ،التـي حاولـت والدتهـا
تخفيفـه بقطعـة قماش بـاردة على
منطقـة اللثة ،فلجـأ إىل اسـتدانة تكلفة
العلاج من عدد مـن أقاربـه وأصدقائه،
"ألن حـال أهلنـا كحالنـا ،وال أحـد
يسـتطيع إعطـايئ كامل املبلـغ لوحده".
ألم األسنان أشد من قلة الحيلة
هنـد محمـد ( 38عا ًمـا) ،سـيدة تعمـل
يف معمـل للخياطـة ،تعـاين مـن وجود
تسـ ّوس يف أسـنانها منذ ترشين الثاين
.2021
"رحلـة العلاج ستسـتمر لعـدة أشـهر،
ورمبـا عام كامـل" ،قال طبيب األسـنان
لهنـد ،موض ًحـا أنـه سـيكلفها حـوايل
مليـون ونصـف املليـون ليرة سـورية
( 425دوال ًرا) ،مـا يعنـي لهـا راتب 25
شـه ًرا ،إذ تتقـاىض يف عملهـا  60ألـف

ليرة سـورية شـهريًا ( 16دوال ًرا).
التكلفـة العاليـة للتخلـص مـن آالم
تسـ ّوس األسـنان ،سـتجرب هنـد على
التـدرج يف املعالجـة ،وفـق مـا قالتـه
لعنـب بلـدي" ،كلما توفـر لـدي مبلـغ
مـن املال ،سـأجري جلسـة ،ولـن يكون
منتظما ،فمـن
العلاج بهـذه الطريقـة
ً
الصعـب علاج جميـع األسـنان دفعـة
واحـدة".
بحسـب تقريـر ملبـادرة ""REACH
صـدر يف ترشيـن األول  ،2021يحتـاج
العامـل إىل  84يو ًمـا لكسـب التكلفـة
الشـهرية لتأمين املـواد الغذائيـة
األساسـية يف املناطـق التـي تخضـع
لسـيطرة "اإلدارة الذاتيـة" يف شمال
رشقـي سـوريا ،يف حني تواجـه 98%
مـن العائلات يف املنطقة خطـر انعدام
األمـن الغـذايئ.
كما أن املتوسـط املحلي ألسـعار املواد
الغذائيـة يف عمـوم سـوريا ارتفع بأكرث
مـن  200%مـن منتصـف عـام 2020
إىل منتصـف عـام  ،2021بحسـب
التقريـر.
يـأيت ارتفـاع أسـعار املـواد الغذائيـة
األساسـية مـع تراجع متويل املسـاعدات
اإلنسـانية يف سـوريا ،وحاجـة برنامج
األغذيـة العاملـي ( )WFPيف سـوريا
بشـكل عاجـل إىل حـوايل  480مليـون

دوالر لألشـهر السـتة املقبلة ،إذ إن نسبة
متويلـه هـي  31%فقـط.
السعر حسب جودة العالج
أرجـع طبيـب األسـنان مجـد الحسين،
وهـو مـن سـكان مدينـة الحسـكة،
السـبب املبـارش يف غلاء املعالجـات
السـنية إىل تـدين قيمة اللرية السـورية
أمام الدوالر ،مـا أدى إىل "ارتفاع كبري"
يف أسـعار املـواد الطبيـة املسـتخدمة
يف العلاج ،مثـل "إمبـوالت" التخديـر،
والريـش ،واملـواد املعقمـة ،والحشـوات
مبختلـف أنواعهـا ،وغريهـا مـن املـواد
واألدوات التـي تسـ ّعر بالـدوالر.
"كل ذلـك يؤثـر على سـعر املعالجـة
بطريقـة مبـارشة أو غري مبـارشة" ،وفق
مـا قالـه الطبيـب مجـد الحسين لعنـب
بلـدي ،باإلضافـة إىل عوامـل أخـرى
"موضوعيـة وإنسـانية" تتوقـف على
التقديـر الشـخيص للطبيـب لوضـع
املريض مـن الناحية االجتامعيـة واملادية.
مثـال
ً
ورضب الطبيـب الثالثينـي
لتوضيـح حديثـه" ،معالجـة عصـب
السـن ،كحد أدىن تكلّف عشرة دوالرات
وترتفـع حتى  25دوال ًرا ،بحسـب جودة
املعالجـة ،وقـدرة املريـض على تح ّمـل
تكاليـف املواد املسـتخدمة ،التـي ترتفع
كلما زادت جودتهـا".

وال يوجـد سـعر محـدد لـكل معالجـة
لتأثـره بعـدة عوامـل ،وفـق مـا يـراه
الطبيـب" ،فحتـى موقـع العيـادة،
سـواء يف املدينـة أو الريـف ،يؤث ّـر عىل
األسـعار".
وعـن دور النقابـة يف تحديـد األسـعار،
قـال الطبيب مجد الحسين ،إن األسـعار
قدميـة وال أحـد يتق ّيـد بهـا ،فسـعر
املعاينـة وفـق النقابـة ال يـزال  700لرية
سـورية وهذا "غير منطقـي" ،عىل حد
و صفه .
ويف ظـل التكاليـف الباهظـة لعلاج
األسـنان ،وتف ّرد األطباء بتحديد التسعرية
دون رقابـة ،يُطـرح التسـاؤل حـول دور
النقابـة وما عليهـا فعله لتحديـد التوازن
بين األهـايل وطبيب األسـنان.
رشى ورسوم وضرائب
تـدن قيمـة الليرة السـورية أمـام
ّ
العملات األجنبيـة ليس السـبب الوحيد
يف ارتفـاع قيمة املواد واألجهـزة الطبية
املسـتخدمة يف املعالجـات السـنية ،إذ
تدخـل عوامل أخـرى يف هـذا االرتفاع.
صاحـب مسـتودع لبيع املـواد واألدوات
السـنية يف املنطقـة ،تحفّـظ على نرش
اسـمه ألسـباب أمنيـة ،قال لعنـب بلدي،
إن "سـبب ارتفاع أسـعار املـواد الطبية،
إىل جانـب تدهـور قيمـة الليرة ،هـو

رسائل "تكامل" ال تصل

"مربعانية" درعا بال وقود
درعا  -حليم محمد
"أطفـايل يرتجفـون مـن البرد ،ال
إمكانيـة لتشـغيل املدفـأة خالل سـاعات
النهـار ،فلا يوجـد لـدي مـا يكفـي من
املـازوت".
تشـكو هـدى ( 30عا ًمـا) لعنـب بلـدي
نقـص مـادة املـازوت ،فرغـم دخـول
فصـل الشـتاء على أهـايل مدينـة
درعـا (جنـويب سـوريا) ،فـإن مديريـة
املحروقـات مل تنتـ ِه مـن توزيـع
مخصصـات الدفعـة األوىل مـن مـادة
املـازوت املدعـوم.
تراقـب هـدى ،وهـي مـن سـكان بلـدة
اليـادودة بريـف درعـا الغـريب ،هاتفها

يف أغلـب الوقـت ،منتظـرة وصـول
رسـالة إشـعار تسـلّمها حصتهـا مـن
را.
املـازوت املدعـوم ،البالغـة  50ليت ً
ولكـن هـدى ،التـي تحفظت عنـب بلدي
عىل ذكـر اسـمها الكامل ألسـباب أمنية،
مل تتمكـن مـن تسـلّم مخصصاتهـا حتى
ٍ
قـاس هـذا العـام ،والجو
اآلن" .الشـتاء
ليلا ونهـا ًرا ،ومخصصـات عائلتي
بارد ً
مـا زالـت قيـد روتين التوزيـع ،وقـد
ميضي الشـتاء وال أتسـلّم مخصصـايت
لهـذا العـام" ،قالت السـيدة.
متى ستأتي الدفعة األولى؟
حـددت "الرشكـة العامـة لتوزيـع
املحروقـات واملشـتقات النفطيـة"،

مخصصـات كل عائلـة مـن املحروقـات
على البطاقـة الذكيـة بــ 200ليتر،
تُـوزع على أربـع دفعـات ،ويف كل
را ،وتعتمـد املديرية
دفعـة يُوزع  50ليت ً
منـوذج الرسـائل النصيـة ،عبر تفعيـل
"البطاقـة الذكيـة".
وتنفـذ رشكـة “تكامـل” مشروع
“البطاقـة الذكيـة” ،وتعـود ملكيتهـا
ملهنـد الدبـاغ ،ابـن خالة أسماء األسـد،
زوجـة رئيـس النظـام السـوري ،بشـار
األسـد ،بحصـة  ،30%بينما ميلـك
الحصـة الكبرى فيهـا شـقيق أسماء،
فـراس األخـرس.
وقـال عبـد السلام ( 35عا ًمـا) مـن
سـكان املزيريـب ،شمال غـريب درعـا،

"رغـم قـدوم فصـل الشـتاء مل أتسـلّم
مخصصـايت من الدفعـة األوىل ،وحاجة
عائلتـي للمازوت تكـون يف ذروة فصل
الشـتاء ،باملربعانيـة ،التـي تتميـز
بانخفـاض درجـات الحـرارة ،وقد يصل
الجـو إىل درجـة الصقيـع فيهـا".
و"مربعانيـة الشـتاء" هـي فترة يشـتد
فيهـا الربد وتسـتمر  40يو ًمـا ،ومن هنا
أىت االسـم ،ومتتـد تحديـ ًدا مـن  22من
كانـون األول إىل  31مـن كانـون الثاين
يف كل عـام.
وتسـاءل عبـد السلام ،خلال حديثـه
إىل عنـب بلـدي ،حـول توقيـت توزيـع
الدفعـة األوىل مـن مـادة املـازوت يف
مدينـة درعـا ،حيـث العائلات بانتظـار

الدفعـات األخـرى ،مسـجلني منـذ آب
 2021على حصصهـم مـن املحروقات،
فـ"متـى ت ُـوزع الدفعـة الثانيـة والثالثة
والرابعـة؟".
ورغـم تأخر تسـلّم األهـايل مخصصاتهم
من مـادة مـازوت التدفئـة ،ن ّوهت وزارة
التجـارة الداخليـة وحامية املسـتهلك إىل
أنهـا تتابـع عمليـات التوزيع حتـى تبلغ
النسـبة  ،100%وكل شـخص مل يحصل
على مسـتحقاته ميكنـه التواصـل مـع
الـوزارة عرب الصفحـات الرسـمية لها أو
عبر املديريـات يف املحافظـات يك يتـم
تأمين املـادة له.
وبحسـب مـا نرشتـه الـوزارة عبر
صفحتهـا الرسـمية يف "فيـس بـوك"،
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أزمة أهلية ومشكلة اعتراف بمدارس "اإلدارة"

"مدني" الرقة :منهاج النظام استجابة لرغبة األهالي
مدرسة "إبراهيم هنانو" في حي الدرعية بمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا -أيلول ( 2021نورث برس)

الرقة  -حسام العمر

كثرة الرضائـب والرسـوم والـرىش التـي
يتـم دفعهـا على هـذه املـواد مـن لحظة
شـحنها جـ ًوا مـن دمشـق إىل القامشلي
ومدينـة الحسـكة ،فـأي طلبيـة صـارت
تكلّـف حـوايل مليـوين لرية سـورية".
وأضـاف صاحب املسـتودع" ،تكـون هذه
املصاريـف زيادة على سـعرها الحقيقي،
خصوصـا
ونحـن مجبرون على ذلـك،
ً
مـا يتعلـق باملـواد املخـدرة التـي يتحجج
ضبـاط النظام يف املطار بأنهـا ممنوعة".
و"مـا زاد الطين بلـة هـو فـرض اإلدارة
(اإلدارة الذاتيـة) رسـو ًما مل تكـن مقـررة
سـابقًا على املـواد واألدوات السـنية،
ترتاوح بين  3و 5%مـن قيمـة الفاتورة،
وأحيانًـا ال تلتـزم بهـذه النسـبة ،ويكـون
املبلـغ املطلـوب دفعـه يتوقف على مزاج
ورأي موظـف (اإلدارة الذاتية) املسـؤول"،
وفـق مـا قاله صاحـب املسـتودع.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي يف
املنطقـة ،لجـأ بعـض األهـايل إىل تجربة
علاج األسـنان بالطـرق البدائيـة لـدى
البـدو ،إال أنها غري آمنـة يف أغلب األحيان،
ألنهـا تجـري عبر عمليـات غير معقمة،
األمـر الـذي يعتبر مـن األساسـيات
املهمـة يف عيـادات األسـنان لتلايف نقل
خصوصـا يف ظـل
األمـراض املعديـة،
ً
انتشـار فيروس "كورونـا املسـتجد"
(كوفيـد.)19 -

يف  29مـن كانون األول  ،2021فإن
الـوزارة رفعـت نسـبة توزيـع مادة
مـازوت التدفئـة يف كل املحافظـات
السـورية ،وبلـغ نصيـب محافظـة
درعـا مـن هـذا االرتفـاع .90%
البدائل مكلفة
مـع تأخير تسـليم مـازوت التدفئة،
صـار سـكان درعـا أمـام خيـارات
مكلفـة ،منهـا رشاء مـادة املـازوت
"الحـر" ،ويصـل سـعر الليتر منـه
إىل  3200لرية سـورية ( 90سـنتًا)،
أو رشاء الحطـب ،والخيـار األخير
بحاجـة إىل تركيـب مدفـأة ،ووصـل
سـعر طـن الحطـب يف املحافظـة
إىل  500ألـف ليرة (حـوايل 140
دوال ًرا).
وقالـت هـدى ،التـي يعمـل زوجهـا
بأعمال املياومـة الزراعيـة بأجـرة
ال تتعـدى سـتة آالف ليرة (حـوايل
دوالريـن) ،إن الحالـة االقتصاديـة
املرتدّيـة تدفـع سـكان املنطقـة
لالقتصـاد حتـى بالتدفئـة ،و"دخـل

يتكـرر الحديـث بين أهـايل مدينـة
الرقـة شمال رشقـي سـوريا ،بشـأن
مكان تدريـس أوالدهم يف هـذه الفرتة،
مـدارس "التعلـم الـذايت" أم املعاهـد
الخاصـة ،وسـط حريتهم بكيفيـة دفع
رسـوم التعليـم.
فيـاض الشـيخ ( 35عا ًمـا) ،أحـد أبناء
مدينـة الرقـة ،يحـاول دامئًـا إقنـاع
أخيـه بفصـل ابنـه مـن مدرسـة الحي
الرسـمية التـي تـد ّرس منهـاج "التعلم
الـذايت" ،الـذي تعتمـده "اإلدارة
الذاتيـة" يف مناطق سـيطرتها بشمال
رشقـي سـوريا ،وإرسـاله إىل أحـد
املعاهـد الخاصـة الـذي يعتمـد منهاج
وزارة الرتبيـة التابعـة لحكومـة النظام
السـوري.
وقـال فياض لعنب بلدي ،مبر ًرا موقفه
تجـاه التعليـم يف الرقـة ،إن منهـاج
"التعلـم الـذايت" غري معرتف بـه ،وإن
أخـاه سـيضطر الحقًـا إلرسـال ابنـه
الذي يـدرس حال ًيـا يف الصف السـابع
إىل مناطـق سـيطرة النظـام للحصول
على شـهادة التعليم األسـايس.
يعيـش أطفال مدينـة الرقـة ،فعل ًيا ،يف
ظـل عمليتين تربويتين ،وازدواجيـة
مناهـج التعليـم تـؤ ّرق األهـايل وتثري
خصوصـا مـع اختلاف اآلراء
قلقهـم،
ً
حول الجهـة التي يريـدون أن يد ّرسـوا
أطفالهـم لديها.
"أيديولوجيا البعث"
الناشـط املـدين يف مدينـة الرقـة نبيل
محمـد ( 36عا ًمـا) ،اعتبر أن اسـتمرار
تدريـس مناهـج وزارة الرتبيـة التابعة
لحكومـة النظـام السـوري يف مدينـة
الرقة ،يسـهم يف اسـتمرار ارتباط أولئك
األطفـال وذويهـم بأيدولوجيـة حـزب
"البعث".
وطالـب نبيـل ،يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،القامئين عىل العمليـة الرتبوية
يف مدينـة الرقـة ،بوضع حـ ّد لتدريس
منهـاج النظـام يف املدينة.
منهاج النظام بـ 100ألف ليرة
متنـع "اإلدارة الذاتيـة" تدريـس منهاج
النظـام السـوري يف املـدارس التابعـة
لهـا بشـكل نهـايئ مبحافظة الحسـكة
ومدينـة عين العـرب (كوبـاين) يف
ريـف حلـب الشمايل الرشقـي ،بينما
تغـض النظر عـن تدريسـه يف مناطق
ديـر الـزور والرقـة ومنبج.
وقـال مـد ّرس يف إحـدى مـدارس

عائلتـي ال يتجـاوز قيمـة ليرتين من
املـازوت".
وبحسـب تقريـر لــ"،"UNHCR
صـدر يف كانـون األول  ،2021فإن
 4.5مليـون فـرد يف سـوريا بحاجة
إىل املسـاعدة الشـتوية غير الغذائية.
كما أبلغـت  95%مـن العائلات عن
ضعـف الوصول إىل املوارد األساسـية
خالل فصـل الشـتاء مثـل التدفئة.
وتقـ ّدر هـدى حاجـة عائلتهـا مـن
املـازوت بخمسـة ليترات يوم ًيـا،
إال أنهـا ال توقـد املدفـأة سـوى
ليلا مبـا يقـارب مرصوف
سـاعتني ً
ليتر باليـوم فقـط" ،أشـعل املدفـأة
لسـاعتني ألكسر بـرودة الغرفـة،
ولكـن ال أمتكـن مـن تشـغيلها أكثر
مـن ذلـك".
وتلجـأ عائلة هـدى املك ّونة من سـتة
أفـراد للنـوم املبكـر ليسـتدفئ كل
فـرد مـن أفـراد العائلـة يف فراشـه،
مـن خلال تكثيـف املالبـس التـي
خصوصـا يف
يرتدونهـا يف املنـزل،
ً
أثنـاء املنخفضـات الجويـة.

الرقـة ،لعنـب بلـدي ،طال ًبـا عـدم
الكشـف عن اسـمه ألسـباب أمنية ،إن
تدريـس منهـاج النظـام يف مناطـق
سـيطرة "اإلدارة" الذاتيـة هـو أمـر
واقـع مفـروض على الجميـع.
وأضـاف أن "اإلدارة الذاتيـة" متنـع
تدريـس منهـاج النظام ظاهريًـا ،الفتًا
إىل أن مسـؤويل "اإلدارة" يرسـلون
أبناءهـم للدراسـة يف مناطق سـيطرة
النظام السـوري.
وتابـع املـد ّرس أن األهـايل يتداولـون
قضيـة منهـاج "اإلدارة الذاتية" وعدم
االعتراف بـه ،لكـن يعجـزون عـن
إرسـال أبنائهـم إىل املـدارس الخاصة
يف الرقـة التـي تد ّرس منهـاج النظام،
بسـبب ارتفـاع التكاليـف الدراسـة
فيهـا ،إذ يصـل القسـط الشـهري يف
تلـك املعاهـد إىل نحـو  100ألف لرية
سـورية ( 30دوال ًرا أمريك ًيـا).
مجانية منهاج "التعلم الذاتي"
توفـر "اإلدارة الذاتيـة" يف املـدارس
التابعـة لهـا مبدينـة الرقـة مجانيـة
التعليـم ،وتقـدم الكتـب املدرسـية
للطلاب وأغلبهـا مـن منهـاج "التعلم
الـذايت" الصـادر عـن منظمـة األمـم
املتحـدة للطفولـة (يونيسـف) ،والذي
تركّـز مـواده على الحسـاب واللغتني

العربيـة واإلنجليزيـة.
وقـال عضـو يف "لجنـة الرتبيـة
والتعليـم" بـ"مجلـس الرقـة املدين"،
لعنـب بلـدي ،إن اسـتمرار تدريـس
منهـاج النظـام السـوري يف مناطـق
تحـت سـيطرة "اإلدارة الذاتيـة" هـو
أمـر سـببه رغبـة األهـايل بذلـك.
وأقـ ّر عضـو "اللجنـة" الـذي تحفّـظ
عىل ذكر اسـمه ألنه ال ميلـك ترصي ًحا
بالحديـث إىل اإلعلام ،بازدواجيـة
املناهـج واملـدارس يف الرقـة ،ومـا
تحدثـه مـن حساسـيات بني السـكان
بسـبب "املعايـرة" حول أهليـة املنهاج
واالعتراف بـه.
وأضـاف أن "اإلدارة الذاتيـة" متنـع
عمـل املعاهـد الخاصـة خلال فترة
الـدوام الرسـمي للمـدارس ،وتفـرض
أن يقتصر منهـاج التعليـم فيهـا عىل
شـهاديت التعليـم األسـايس والثانوية،
إال أن املعاهد تتجاوز تعليامت "اإلدارة"
وتـد ّرس جميع مراحـل التعليم وجميع
صفوفهـا ،على حـد قوله.
توحيد المناهج
يف ترصيـح لوكالـة "نـورث بـرس"
املحليـة ،منتصـف أيلـول  ،2021قال
رجـب املشرف ،الرئيـس املشترك
لـ"هيئة الرتبية والتعليم" ،إن "اإلدارة

الذاتيـة" متتلـك مناهج دراسـية متثّل
مك ّوناتهـا العرقيـة ،وهـي تتجـه
لتطويرهـا وتوحيدهـا.
وأضاف املسـؤول يف "اإلدارة الذاتية"
لشمايل ورشقـي سـوريا ،أن "اإلدارة
الذاتيـة" أنجـزت املناهـج الدراسـية
باللغـات الرسـمية الثلاث (العربيـة
والكرديـة والرسيانيـة).
وتحـدث رجـب املشرف عـن أن
"اإلدارة" متجهـة نحـو تطويـر
املناهـج وتطويـر الكـوادر الرتبويـة
والتدريسـية وصقل مهـارات املعلمني،
لبنـاء عمليـة تربويـة تتفـق مـع
األسـاليب التعليميـة الحديثـة.
وكانت مدينـة الرقة خضعت لسـيطرة
جهـات متعددة خالل سـنوات الحرب،
تختلـف بالتوجهـات والقوانين التـي
فُرضـت عىل السـكان ،منـذ خضوعها
عـام  2013لسـيطرة فصائـل
املعارضـة والفصائـل اإلسلامية ،التي
حازتهـا مـن قـوات النظام السـوري،
ومـن ثـم سـيادة تنظيـم “الدولـة
اإلسلامية” عليهـا مـع نهايـة العـام
ذاتـه ،قبـل أن يتـم انتزاعهـا بقـوة
“التحالـف الـدويل” و"قوات سـوريا
الدميقراطيـة" (قسـد) يف أواخـر عم
 ،2017لتقـع تحـت سـيطرة "اإلدارة
الذاتيـة" منـذ ذلـك الحين.

مدافئ تعمل على المازوت في سوق مدينة طفس غربي 14 -من كانون األول ( 2021عنب بلدي\ حليم محمد)
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دراسة "الحقوق" شمالي حلب..

محامون رهن التغيير السياسي
مدينة الباب في ريف حلب الشرقي  25 -كانون األول ( 2021عنب بلدي  /سراج محمد)

عنب بلدي  -صالح ملص
يف مناطـق ريفـي حلـب الشمايل
والرشقي التاب َعني لـ"الحكومة السـورية
املؤقتـة" ،ترتاكـم املشـكالت املاليـة
واالجتامعيـة التـي تحتـاج إىل تدخّـل
القضـاء ملعالجتهـا ،ضمـن آليـة عمـل
املحامين املعتـادة.
وبحكـم خضـوع املنطقـة لسـيطرة
سـلطات األمـر الواقـع ،فـإن بعـض
األهـايل تحيـط بهـم هواجـس تجـاه
فعاليـة عمـل املحامين ،إذ ترتبـط جميع
تفاصيـل مامرسـتهم للمهنة مبؤسسـات
الدولـة الرسـمية ،وقراراتهـا اإلداريـة،
وترشيعاتهـا ،وأحكامهـا القضائيـة.
وأي تغيير عسـكري أو سـيايس قـد
يطـرأ على املنطقـة ،ضمـن حالـة مـن
عدم االسـتقرار تعيشـها سـوريا عمو ًما،
جـح أن يُفقـد هـذه املؤسسـات
مـن املر ّ
سـلطتها الرشعيـة بالنسـبة إىل الجهـة
السياسـية أو العسـكرية التي ستسـيطر
على املنطقـة مبوجـب هـذا التغيير،
مـا يعنـي عـدم اسـتقرار يف األرضيـة
القانونيـة والقضائيـة التـي يعمـل
املحامـون اسـتنادًا إليهـا.
تطـرح هـذه الحالـة املهمـة السـؤال عن
جـدوى دراسـة القانـون يف كليـات
الحقـوق ضمـن هـذه املنطقـة ،ومـدى
وضوح مسـتقبل خريجـي تلـك الكليات
يف سـوق عمـل املحامـاة.
أهداف تدفع لدراسة "الحقوق"
انتسـب محمـد حاجـي بكـور ( 24عا ًما)
إىل كليـة الحقوق بجامعـة "حلب الحرة"
لتلبيـة طمـوح يرافقـه منذ الصغـر ،وفق
عب عنـه لعنـب بلدي.
مـا ّ
قـال الشـاب العرشينـي الذي تخـرج عام
 ،2021إن "دراسـة الحقوق لها مسـتقبل
لعدة أسـباب ،فمجاالتها واسـعة ،وتجعل
الشـخص يفهـم الحيـاة بشـكل صحيح،
فليـس لـدي أي مخـاوف عىل مسـتقبيل
بعـد التخـرج مـن أي تغيير يف املنطقة،
ألن طبيعـة الكلية تفرض تعـدد األعامل".
يفكـر محمـد حاجـي بكـور ،وهـو مـن
سـكان مدينـة األتـارب ،بااللتحـاق بنقابة
املحامين يف املنطقـة ،وبـدء عملـه يف

أروقـة املحاكم ،حاله كحـال أي محامٍ آخر،
"ألننـا درسـنا يف الجامعـة العديـد مـن
القوانين ،املصري والفرنيس والسـوري،
وكانـت مراجع دراسـتنا قريبـة من مراجع
الكليـات يف بقيـة املناطق السـورية".
تديـر "الحكومة السـورية املؤقتـة" قطاع
مجلسي التعليـم
التعليـم العـايل عبر
َ
العـايل يف املنطقـة ،وبعد توقف الدراسـة
يف كليـات جامعة "حلـب" التابعة للنظام
السـوري ،أُ ّسسـت جامعة "حلـب الحرة"
أو جامعـة "حلـب يف املناطـق املحررة"،
بقـرار مـن "الحكومـة املؤقتـة" عـام
 2015يف حلـب وإدلـب وريـف حمـص
وريـف دمشـق ودرعـا ،بأكثر مـن 13
كليـة وأربعـة معاهـد تقانيـة ،ال يُعرتف
بهـا بالطبع من قبـل حكومـة النظام يف
د مشق .
وبعـد سـيطرة حكومـة "اإلنقـاذ" على
محافظـة إدلـب وأجـزاء مـن ريـف حلب
الغـريب يف أواخـر  ،2017أغلقـت كليات
جامعـة "حلـب الحـرة" ،ومقـر الجامعة
يف بلـدة الدانا شمايل إدلب عـام ،2018
ما دفـع "الحكومـة املؤقتة" لنقـل مقرها
إىل ريـف حلب.
على عكـس محمـد حاجـي بكـور ،لدى
أحمـد الحـرح ( 30عا ًمـا) "مخـاوف
بسـبب قلـة فـرص العمـل يف املناطـق
تغير املراجع التي
املحـررة" مـع احتامل
ّ
يعملـون بنـاء عليها.
"درسـنا القانـون الدويل العـام والدويل
اإلنسـاين والفقـه اإلسلامي ،وجميـع
أنـواع القوانين املدنيـة والتجاريـة
والجزائيـة السـورية ،وبعـض القوانين
العربيـة .املنهجيـة التعليميـة ممتـازة،
والخطـة التعليميـة جيدة ،ولكـن هل هذا
ٍ
كاف مـن الناحيـة العمليـة؟".
يتسـاءل أحمـد الحـرح الذي تخـرج من
كليـة الحقـوق يف عـام  ،2020إذ انقطع
عـن الدراسـة بسـبب ظـروف النـزوح
عما
والنـزاع التـي تعيشـها املنطقـة،
ّ
إذا كانـت الخطـة التعليميـة يف الكليـة
التـي درس فيهـا كافية السـتحقاقه لقب
املحامـي يف جميـع األرايض السـورية،
التـي صـارت جغرافيتهـا منقسـمة
لعـدة مناطـق نفـوذ بتوجهات سياسـية
وعسـكرية مختلفـة.

يعمـل أحمـد الحـرح حال ًيـا محام ًيـا
متدربًـا يف أحـد مكاتب املحامـاة ،ويرى
بأن "نتيجـة عملنا يف املحامـاة قد تتغري
مـع تغري الحال .قـد يصعب علينـا تنفيذ
أحـكام مع ّينة يف املسـتقبل ،هذا صحيح،
إال أن مـن الضروري وجـود محامين
داخـل املنطقـة يجتهـدون يف تحصيـل
حقـوق النـاس ،هـذا أمـر رضوري اآلن،
نقـوم بتمثيـل األطـراف ومسـاعدتهم،
نقـدم لهـم النصائـح واالستشـارات
القانونيـة".
معتمدة
القوانين السورية
َ
يتدخّـل املحامـي ضمـن اختصـاص
عملـه يف كل إجـراء مـن إجـراءات
املحاكمـة ،التخـاذ كل تدبير يف
سـبيل تحصيـل حـق موكلـه ،ويسـعى
لتنفيـذ األحـكام القضائيـة ،والقيـام
باإلجـراءات الرضوريـة الحترام جملة
مـن الواجبـات وااللتزامـات التي ينص
القانـون عليهـا.
ولذلـك ،تعتبر مهنـة املحامـاة مـن
ضمـن األمـور السـيادية يف الـدول ،ال
يحـق للشـخص مامرسـتها إال يف حال
كان يحمـل جنسـية الدولة التـي يرغب
مبامرسـة املحامـاة فيهـا ،أو ضمن مبدأ
املعاملـة باملثـل.
تط ّبـق الـدول مبـدأ املعاملـة باملثـل
بالنسـبة إىل سماحها مبامرسـة
املحامين األجانـب مهنتهـم ضمـن
أراضيهـا ،إال أن األمـر أكثر تعقيـ ًدا
داخـل مناطـق الشمال السـوري.
ال تعترف حكومـة النظـام بسـلطات
األمـر الواقـع العاملـة يف الشمال
السـوري ،وال بـأي قـرار يصـدر عنها،
مبـا يف ذلـك األحـكام القضائيـة ،أو
القـرارات اإلداريـة والتنفيذيـة املتعلقة
باكتسـاب األشـخاص حقهـم مبزاولـة
مهنـة املحامـاة واالعتراف بهـا ،األمـر
الـذي يهـدد مصير عملهـم يف حـال
طـرأ أي تغيير سـيايس يف املنطقـة.
مبوجـب مؤمتـر األمـم املتحـدة الثامن
لـ"منـع الجرميـة ومعاملـة املجرمني"
الـذي ُعقـد يف عـام  ،1990فلـكل
شـخص الحـق يف طلـب املسـاعدة من
محـامٍ يختـاره بنفسـه لحاميـة حقوقه

وإثباتهـا ،وللدفاع عنـه يف جميع مراحل
اإلجـراءات الجنائيـة.
كام تكفـل الحكومـات القـدرة للمحامني
على أداء جميـع وظائفهـم املهنيـة ،دون
تخويـف أو إعاقـة أو مضايقـة أو تدخّـل
غير الئق.
تأخـذ جامعة "حلب الحـرة" بعني االعتبار
مسـألة االعرتاف بها كمؤسسـة تعليم عا ٍل
خصوصـا كليـة الحقـوق،
يف سـوريا،
ً
وجميـع التخصصـات التـي تحتـاج إىل
ترخيـص مبوجـب قـرارات إداريـة تصدر
عن املؤسسـات الرسـمية.
وبحسـب مـا قالـه عميـد كليـة الحقـوق
يف جامعـة "حلـب الحـرة" ،عبـد القـادر
الشـيخ ،يف حديـث إىل عنـب بلـدي ،فإن
"املقـررات الدراسـية الرئيسـة هـي بذاتها
املقررات املعتمـدة يف جامعة (حلب) ،وكل
القوانين التـي تـد ّرس يف كليـة الحقوق
هـي قوانين سـورية ،باإلضافة لالسـتناد
إىل بعـض املراجـع العربيـة والدولية".
شُ ـكّلت الهيئـة القضائيـة يف مناطـق
سـيطرة "الحكومة املؤقتة" باالعتامد عىل
رجـال القانـون فقط يف العمـل القضايئ.
وجـرى االتفـاق على تطبيـق أحـكام
القوانين السـورية مبرجعية دسـتور عام
 ،1950مـا يعنـي ابتـداء اعتماد القوانني
السـورية بتسـيري أمـور النـاس ،وبالتايل
فـإن التقـايض يجـري وفـق األنظمـة
والقواعـد القانونيـة الدوليـة والقانـون
السـوري.
ودسـتور  1950أول دسـتور يُكتـب بعد
االسـتقالل عـن فرنسـا ،وأول دسـتور
نصـا واض ًحـا ملصـادر الترشيـع،
يذكـر ً
وأول دسـتور يتـم التنـازع فيـه بين
نصي ديـن الدولـة ومصـادر الترشيع،
َّ
وفـق دراسـة بحثيـة صـادرة عـن مركز
"عمـران للدراسـات االستراتيجية".
وبنـاء على ذلـك" ،بـكل تأكيـد ،خريج
كليـة الحقـوق ميكـن أن ينتسـب إىل
نقابـة املحامين" ،وفـق الشـيخ ،إال أن
االعتراف بشـهادة طالب كليـة الحقوق،
يبقـى رهـن التغيير السـيايس.
ضرورة تأهيل محامين
اعتبر عبـد القـادر الشـيخ أن إنتـاج
الكـوادر املهنيـة املتعلقة مبجـال املحاماة

أمـر رضوري يف الوقـت الحـايل داخـل
املناطـق الخاضعـة لسـيطرة "الحكومـة
املؤقتـة" ،وذلـك من أجل تسـيري مصالح
النـاس ،بغـض النظـر عـن مسـألة
االعرتاف الرسـمي بخريجـي الكلية أم ال.
وإنتـاج الكوادر الشـبابية ملهنـة املحاماة
يعتبر سلسـلة متصلـة بوجـود هيئـات
قضائيـة يف املنطقة ،ومؤسسـات إدارية
وأمنيـة ،تحتـاج إىل األشـخاص العارفني
بالقانـون ملنع التجـاوزات.
القـايض والباحـث القانوين عبـد الرزاق
الحسين عـزا ،يف حديـث سـابق إىل
عنـب بلـدي ،وجـود املحاكـم يف مناطق
سـيطرة "الحكومـة املؤقتـة” ،إىل "حالة
الضرورة" ،التـي فرضهـا خـروج
مؤسسـات النظـام مـن هـذه املناطـق
ومنهـا املؤسسـة القضائيـة ،وحاجـة
النـاس إىل مـن يفصـل يف قضاياهـم
املسـتجدّة ونزاعاتهـم ،وتـوق املواطنين
إىل تحقيـق نـوع مـن االسـتقرار يف
العالقـات االجتامعيـة واالقتصاديـة
واملعيشـية والسلام املجتمعـي.
وتبقـى هـذه األهـداف ره ًنـا بقـدرة تلك
املحاكـم والعاملين فيهـا ،مـن قضـاة
وفنيين ومحامين ،على االسـتجابة
لحاجـات الناس وحـل مشـكالتهم ،وهو
أمـر يف غايـة الصعوبـة.
شـارك يف إعـداد هذه املادة مراسـل عنب
بلـدي يف مدينة البـاب رساج محمد

تأخذ "جامعة حلب الحرة"
بعين االعتبار مسألة االعتراف
بها كمؤسسة تعليم عال
ً
خصوصا كلية
في سوريا،
الحقوق ،وجميع التخصصات
التي تحتاج إلى ترخيص
بموجب قرارات إدارية تصدر
عن المؤسسات الرسمية
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خطر انتشار الحصبة في سوريا
ُ
بين  2015حتى  2020أبلغ
عن أكثر من  30ألف حالة مشتبه بها
في مناطق سيطرة المعارضة

 29.9%نسبة انتشار الفيروس في دير الزور
 29.1%نسبة انتشار الفيروس في الرقة
 19.1%نسبة انتشار الفيروس في حلب
 18.3%نسبة انتشار الفيروس في إدلب
ً
سريريا
بين  65%و 80%نسبة تأكيد حاالت اإلصابة

الحسكة
الرقة

الحلب
إدلب

ً
سنويا
معدل اإلصابة
من  0إلى  250حالة:
درعا -القنيطرة -الحسكة -الرقة -حلب -إدلب

الالذقية

حماة

دير الزور

طرطوس

حمص

من  250إلى  500حالة :بعض مناطق دير الزور
من  750إلى  1000حالة :منطقة واحدة من مدينة دير الزور
 1000وأكثر :عدة مناطق من مدينة دير الزور

ريف دمشق
السويداء

درعا

أسباب انتشار الحصبة:
نفاد الموارد
انهيار النظم الصحية
زيادة المخاطر األمنية
ّ
تعطل الخدمات الطبية الروتينية
المصدر -"BioMed Central" :كانون األول 2021
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قاسم سليماني ومرفأ "الالذقية"
السوري من أجل إعادة هندسة
سـوريا طائف ًيا حسب مشيئة ماليل
إيران .وقبل أيام ،رفع "حزب الله"
لوحات جديدة عىل طريق املطار
يف بريوت ،يعظّم فيها سليامين
وقدراتـه الخارقة التي رفعت من قوة
الحزب وربطته بإيران ،حتى صار
ً
وكيل حرصيًا لالحتالل الفاريس يف
بالد الشام.

إبراهيم العلوش
قبل سـنتني ،ويف مثل هذه األيام،
متت تصفية قاسـم سليامين ،القائد
اإليراين الذي عامل السوريني
كقتلة للحسين ،وقبل أكرث من
سـنتني بقليل ،متت تصفية "أبو بكر
البغدادي" ،القائد "الداعيش" الذي
وصم السوريني بالكفار وباملرتدين،
بينام بقي بشار األسد وفالدميري
بوتني يكمالن مسرية تهجري
السوريني.
ال تزال إيران وأعوانها يندبون
مقتل سليامين ( 3من كانون
جسد الكراهية
الثاين  )2020الذي ّ
وبش برتحيل الشعب
ّ
للسوريني،

اليوم ،وبعد سـنتني من مقتل
سـليامين ،يتم تدمري أجزاء من ميناء
"الالذقية" ،فاإليرانيون يستثمرون
جهود سليامين والتحالفات
التي زرعها يف بنية نظام األسـد،
ومي ّررون األسلحة عرب ميناء
"الالذقية" إىل "حزب الله" الحارض
يف الجنوب السوري ،والقلمون،
وعىل الحدود السورية -اللبنانية،
وعىل جوانب الجوالن املحتل.
وقد كانت إرسائيل تسـمح سابقًا
مبرور األسلحة اإليرانية إذا كانت
موجهة ضد السوريني ،ومن أجل
تهجريهم وتدمري مدنهم ،أما اآلن
فهي لن تسـمح لإليرانيني بتمرير
األسلحة عرب ميناء "الالذقية" إىل
"حزب الله" ،ليسـتعملها ضدهم
كورقة ضغط تدعم اإليرانيني يف
مفاوضاتهـم الجارية بفيينا مع

األوروبيني واألمريكيني والروس
والصينيني.
يف الطرف اآلخر ،وبعد سنتني
وشهرين من مقتل "البغدادي"
( 28من ترشين األول ،)2019
تقوم بقايا "داعش" بتهديد
السوريني يف قرى دير الزور
وابتزازهم ،وكأنها تدفع بسكان
الفرات والجزيرة السورية لالرمتاء
باألحضان اإليرانية املتمركزة إىل
جانب النظام من البوكامل ،مرو ًرا
ً
وصول إىل حدود الرقة،
بدير الزور
إذ طاملا كانت "داعش" أداة عمياء
للتدمير والقتل بيد املتصارعني يف
املنطقـة ،ولقد قامت بدورها بتهديم
املدن وتهجري السكان ملصلحة
املرشوع اإليراين الذي أسسه قاسم
سليامين ،سواء كانت تعي ذلك،
أم كانـت ال تعي ما تفعله طوال
السنوات املاضية!
مرفأ "الالذقية" يتعرض للمرة
الثانية خالل شـهر واحد للقصف
بسبب إيران ،وبسبب تراث قاسم
سليامين الذي أباح الجغرافيا
السـورية للميليشيات الطائفية،
وقام بوصفه مندوبًا سـام ًيا إليران
بدعوة الروس إىل دخول األرايض
السورية يف عام  ،2015وللمفارقة،
فإن القوات الروسية التي تقع

يف قاعـدة "حميميم" عىل بعد 15
ترا من ميناء "الالذقية" ،مل
كيلوم ً
تقـم بأي رد فعل ضد قصف أهم
ميناء سوري ،ما جعل مؤيدي
النظام يرفعون أصواتهم منادين
بوتين بلقب "أبو لهب"ً ،
بدل من
لقـب "أبو عيل بوتني" الذي كانوا
يصدحون به منذ بداية تسـليم
سوريا لالحتالل الرويس!
منـذ عامني غاب اثنان من مجرمي
الحرب الكبار يف سـوريا ،هام قاسم
سليامين و"أبو بكر البغدادي"،
وبقي بشار األسد يدير جوقة
القتلـة واملنافقني الذين يتامدون يف
إذالل السوريني ويف تسليم البالد
إىل قوى االحتالل املختلفة األلوان
واألشكال ،ويُلحقون بالسوريني
الجوع واإلفالس والذل ،زاعمني
انتصارهـم عىل العامل الذي ال يقبل
بشار األسد إال كمجرم حرب!
وبقي أيضً ا فالدميري بوتني يف
سوريا ،الذي ال يزال يتفرج بربود
عىل قصف ميناء "الالذقية" يف
وقت فراغه ،وهو يستثمر يف
حامية الطغاة ،ويدير حروبه يف
أنحاء العامل األخرى من بيالروسيا
إىل ليبيا إىل إفريقيا الوسـطى
ً
وصول
والغربية ،وكوريا الشاملية،
إىل الحرب الكربى التي يدبّرها

ضد جارته أوكرانيا .وال يزال
الروس الذين فشلوا يف إزاحته
عرب االنتخابات األخرية ،يرزحون
تحت أفكاره الفاشـية التي يدير
بها بالدهم ،ويح ّول روسيا إىل
إمرباطورية تردد شعارات العداء
للغرب ،وتسرتيح من اللحاق
بالصين وبالتكنولوجيا الحديثة،
بافتعـال الحروب الجانبية ،وبدعم
بشار األسد وأمثاله من الطغاة!
إيران تصمت عن تسـببها بتدمري
ميناء "الالذقية" بسـبب نقلها
أسلحة عربه ،وروسيا التي تنرش
مختلف أنواع الدفاعات الجوية،
ومتلك الطائرات والصواريخ العابرة
للقـارات ،تقول إنها مل تدافع عن
امليناء ألن طائرة روسـية كانت يف
األجـواء ،وأي ر ّد قد يع ّرضها للخطر.
عام جديد يبدأ مع بقاء األسـد
واستمرار جرامئه ،ومع بقاء بوتني
أيضً ا يف سـوريا بطائراته املدمنة
عىل قتل املدنيني .وبعد سـنتني من
غياب "البغدادي" انقرضت معامل
صورته ،ومل يعد موجودًا إال يف
ذاكرة ضحاياه .أما قاسم سليامين
فتظهر ابتسـامته عىل طريق املطار
يف بيروت ،بكل ما فيها من حقد
جسده بدماء السوريني
تاريخي ّ
املسفوكة!

في رحلة جاي بالفري السورية

نبيل محمد
أن تجد رحالة أوروب ًيا يتجول يف
إحدى مدن سوريا اليوم ،لن تثق يف
رسالته ،إذ ستواجهك قبل تشغيل
الفيديوهات التي يبثها حقيقة أن
صحف ًيا أو مص ّو ًرا يدخل إىل سوريا
بشكل رسمي اليوم ،لن يستطيع
توجيه رسالة تقارب الحياد ،ولرمبا
ستشك بأنه ينتمي إىل وسيلة إعالم
أو حزب أو تج ّمع ما زال يحاول
تلميع صورة نظام األسد يف الغرب،
ً
قليل عندما تشاهد
لكن األمر يختلف
فيديوهات جاي بالفري الرحالة
اإلنجليزي الشاب الذي ال يتجاوز
عمره اليوم  25عا ًما.
اعتاد بالفري زيارة بلدان حول
العامل ،وتصوير فيديوهات يبثها عن
طريق قناته عىل "يوتيوب" ،لتحوز
بعضها ماليني املشاهدات ،وأغلب
زياراته ترتكز ملدن يف الرشق ويف
املنطقة العربية ومحيطها من العراق
إىل لبنان ومرص وتركيا وإيران
والهند وباكستان ،وإىل سوريا أيضً ا
حيث كانت آخر محطاته قبل أكرث
من شهر.
مواد الفيديو التي ينرشها بالفري
بسيطة ،توحي بأن اطالعه ومعرفته
قليلتان ،فهو يستكشف ثقافة
املنطقة من خالل الزيارة املبارشة،
ليورد معلومات عنها أحيانًا تفتقر
إىل الدقة ،وتظهر أنه مج ّرد ها ٍو
يحب االطالع عىل ثقافات الشعوب

وتجريب عاداتها ،كام أن مستوى
الفيديوهات فن ًيا يوحي أيضً ا
بقلة خربته ،مركّ ًزا عىل الجوانب
السياحية بطريقة ال تخلو من النظرة
االسترشاقية البدائية وفق ما يظهر،
لكنها فيديوهات الفتة أحيانًا مبا
تصادفه من تفاصيل إنسانية يحب
الرتكيز عليها ،ويظهرها بصورة
مرشقة ،ويوحي فيها أيضً ا بحب
الحياة البسيطة التي تعيشها تلك
املناطق التي يالحقها بكامريته التي
ال تكون يف أغلب األحيان سوى
كامريا هاتف محمول.
يف زيارته األخرية إىل سوريا،
اختلفت هوية فيديوهاته بالكامل،
وقلة املعرفة وانعدام وجود خطة
واضحة للزيارة أتاحت أيضً ا أن تظهر
الفيديوهات بريئة إىل حد ما ،وكأن
هناك كامريا نامئة غافلة عام يحدث
لسنوات ،استيقظت بشكل مفاجئ
ودارت يف شوارع حلب وحمص،
دون هدى أو معرفة مسبقة.
جأ بكل ما يظهر أمامه،
لقـد كان يفا َ
يبحث عن الحياة التي اعتاد نقلها
بفيديوهاته خالل كل رحالته
السابقة فال يجدها ،خراب ودمار
وشوارع وساحات ال عابر فيها ،مل
ترتك له املجال ليرشك أحدً ا بالحديث
عن هذه البالد ،حتى املسجد الذي
دخله (وقد اعتاد دامئًا زيارة املساجد
واألرضحة ،حيث دخل سابقًا ضاحكًا
إىل مقام الحسني يف كربالء وخرج
باك ًيا ألنه الحظ الناس يبكون يف
الداخل) كان مسجدً ا فارغًا يف
حمص ،ال مصلني وال أذان ،ومل
يسعفه قرص "الكبة" الذي أكله يف
حلب ،أن يضحك ويتغ ّنى باملطبخ
الحلبي كثريًا ،أمام الدمار الذي
شاهده يف أسواق حلب القدمية،
والورشات التي تحاول مللة أشالء
األبنية فال تقدر.
يكرر أنه مل يشاهد دما ًرا كهذا يف
حياته ،ومل يشعر بهذا اإلحساس

الذي يشعر به يف سوريا سابقًا،
يتساءل "كيف يعيش الناس هنا
حتى اآلن؟" ،سؤال بريء يصدر
عن شخص وجده نفسه فجأة
يف شوارع فرمتها الصواريخ
واملجنزرات ،ثم شاهد عىل أطراف
ً
وأطفال
تلك الشوارع باعة متجولني،
معجونني بالفقر متناثرين بني هنا
رشا ما زالوا
وهناك ،ففوجئ أن ب ً
يحيون هنا .سأل نفسه أين السكان؟
فأجاب مبعلومات قدّ مها عن عدد
الالجئني السوريني ،وهي معلومات
يبـدو أنه مل يجهد يف البحث عنها إذ
ال متثّل إال نسبة من عدد الالجئني
الحقيقي ،طال ًبا املساعدة للسوريني،

وداع ًيا للتربع لهم ،بعد أن عرف
بأنه يف مكان ال يسع املتجول فيه
إال أن يطلب الرحمة لهذا الشعب
واملساعدة.
قد ال يكون جاي بالفري إال واحدً ا من
أولئك الصحفيني املسترشقني ،الذي
بسجل
ّ
ميكنهم الدخول إىل سوريا
خالٍ من الهجوم عىل نظامها ،بل
وخالٍ من العمل الصحفي الحقيقي
رمبا ،يف وقت ال يستطيع ماليني
السوريني يف مخيامت اللجوء ويف
دول املهجر دخولها .يدعون لـ"وقف
الحرب" بطريقة سياحية مكس ّوة
باملشاهد والجمل الرقيقة العاطفية،
غافلني عن كل املشهد ،أو متقصدين

االبتعاد عنه ،لكن لتلك الكامريات
أيضً ا أن تحيك من حيث ال تقصد
أحيانًا حكاية هذه البالد التي تتجول
فيها.
ً
رجل يجلس بلباس
يص ّور بالفري
شعبي ويرشب الرنجيلة أمام قلعة
"حلب" ،التي يعلو أعىل أبراجها علم
النظام وصورة رئيسه ،فيغني الرجل
"مش قادر أقول إنت القادر ..وأصرب
عىل طول عىل أحزاين" ،األغنية
الرتاثية التي كان من املستحيل أن
تخطئ أجيال من السوريني يف
حفظها ،فتقول "القادر" ً
بدل عن
"الجاين" .هكذا تظهر البالد واضحة
ولو عن طريق املصادفة.

اليوتيوبر جاي بالفري

عنب بلدي
ملف العدد 515
األحد  2كانون الثاني 2022
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زينب مصري
حسام المحمود
حسن إبراهيم
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نازحون منسيون

من الدعم الشتوي
مل تسـتطع األربعينيـة سـارة املحمـود منـع
حبـات املطـر مـن التسـاقط فـوق أمتعـة
خيمتهـا املهرتئـة التـي تتسرب إليهـا امليـاه
مـن كل الجهـات ،وتقـول إنـه "ليـس باليـد
حيلـة" ،يف إشـارة إىل عـدم قدرتهـا وزوجها
على تبديـل الخيمـة أو حتـى وضع الشـوادر
الجديـدة عليهـا.
"نواجـه شـتاء قاسـ ًيا يف كل عـام دون أن
يلتفـت أحـد إىل معاناتنـا .حياتنـا هنـا يف
جحيما ال يُطـاق ،ال
مخيمات قـاح صـارت
ً
تدفئـة وال سـكن مناسـ ًبا وال خدمـات ،نحـن
نعيـش على هامـش الحيـاة" ،تضيف سـارة
لعنـب بلـدي ملخصـة معانـاة السـوريني يف
مخيمات النـزوح كل شـتاء.
يواجـه النازحـون شمال غـريب سـوريا
أوضا ًعـا صعبـة ،ال سـيام يف فصـل الشـتاء
الـذي يحمـل معـه معانـاة مـن نـوع مختلف

بينما تحـاول جمـع بعـض العيـدان
وأكيـاس النايلـون مـن أطـراف مخيمها
يف ديـر حسـان ،تقـول سـمية العلواين
( 35عا ًمـا) ،إن عائلتهـا مل تتمكّـن مـن
رشاء مـواد التدفئـة هـذا العـام مـع
ارتفـاع أسـعارها بشـكل جنـوين.
تعتمـد سـمية منـذ بدايـة فصل الشـتاء
وحتـى اآلن على مـا تجمعه مـع أبنائها
مـن بالسـتيك وأكيـاس نايلـون وأحذية
مهرتئـة وبعض العيـدان لالسـتعانة بها
يف التدفئـة ،وفـق مـا تضيفـه لعنـب
بلد ي .
مل تعمـد املنظمات إىل تأمين مـواد
التدفئـة لهم هـذا العام عىل غـرار أعوام

وسـط انخفـاض درجـات الحـرارة ،وانتشـار
الوحـول ،وغيـاب وسـائل التدفئـة وانعـدام
القـدرة على تأمينهـا.
وتتكـرر معاناتهم بشـكل سـنوي منذ إنشـاء
مخيامتهم يف الشمال السـوري عقـب اندالع
الثـورة يف سـوريا عـام  ،2011دون إيجـاد
حلـول جذريـة إلنهاء هـذه املعاناة مـع وجود
حكومتين تديران املنطقة وعشرات املنظامت
اإلغاثيـة العاملـة فيها.
يف ترشيـن الثـاين  ،2020أعـدّ ت عنـب بلـدي
تحقيقًـا رصـدت فيـه تجـارب نازحين مـع
البحـث يف أسـباب تجـدد أزمـات الشـتاء،
وفشـل الحلـول الحتوائهـا.
ويف هـذا امللـف ،تناقـش عنـب بلـدي أسـباب
تكـ ّرر أزمـة الشـتاء يف مخيمات الشمال
السـوري ،وتأخـر االسـتجابة لهـا مـن قبـل
املنظمات اإلغاثيـة العاملـة يف املنطقـة.

سـابقة عـدة ،ومل تعـد املعونـات تلبـي
قسما منهـا،
االحتياجـات األساسـية أو
ً
أو باألحـرى فـإن املعونـات الشـهرية
وتغطيـة مـواد التدفئة تسـتهدف أماكن
دون أخـرى ،بحسـب سـمية.
معونة غير كافية
لكـن أميـن الخلـف املنحـدر مـن منطقة
ديـر حافـر والنـازح إىل مخيمات ريف
حلـب الرشقـي ،حصـل مـن "الجهـات
املختصـة" منـذ بدايـة الشـتاء حتـى
اآلن على مثانيـة أكيـاس مـن مـادة
"البرييـن" املسـتخدمة كفحـم للتدفئـة،
يحتـوي كل كيـس على  15قطعـة،

كمعونـة شـتوية مل تكـن كافيـة.
ولجـأ مـع عائلتـه املك ّونـة مـن خمسـة
أشـخاص إىل اسـتخدام أكياس النايلون
والبالسـتيك والكرتـون التـي يجمعونها
مـن الطرقـات للتدفئـة ،بسـبب غيـاب
الدخـل الشـهري الذي مينعهـم من رشاء
الفحـم ،بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
الشـتاء املـايض كان أفضـل ،بحسـب
أميـن ،إذ حصـل على دعـم مـن الفحم
ومـادة "البرييـن" ومل يحتـج إىل يشء،
أمـا هـذا الشـتاء فـ"سـيئ" للغاية ،ومل
يتلـق أي دعـم ،وفـق مـا أضافه.
َّ
وكأميـن ،حصـل حسـان عبـد السلام،
املهجـر مـن الغوطـة الرشقيـة إىل
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مخيمات ريـف حلـب الرشقـي ،على
معونـة شـتوية ملـرة واحـدة فقـط لهذا
العـام.
"قري ًبـا سـنحرق تيابنـا والحرامـات"،
قـال حسـان لعنـب بلـدي ،مب ّي ًنـا أن
غيـاب وسـائل التدفئـة سـيدفع أهـايل
املخيـم الـذي يقطـن فيه ،إىل إحـراق ما
ميلكونـه مـن ألبسـة لـدرء بـرد الشـتاء
عـن أبنائهـم.
يضطـر حسـان وهـو والـد لطفلين،
إىل إشـعال املدفـأة ثلاث سـاعات
فقـط خلال اليـوم (سـاعة يف الصباح
وسـاعتان خالل املسـاء) لتدفئـة الخيمة
قبـل موعـد نـوم األبنـاء ،لعـدم امتالكه
الوقـود أو الحطـب.
"إذا شـغلت (الصوبـا) تصبـح الخيمـة
دافئـة ،لكـن إذا أوقفتهـا عشر دقائـق
تصبـح كأنهـا بـراد" ،أضـاف حسـان،
موض ًحـا أن املنظمات اإلغاثيـة مل توزع
معونـات شـتوية كافيـة هـذا الشـتاء،
وال توجـد مـوارد ماليـة ألهـل املخيـم
تسـاعدهم عىل تأمين املحروقات ورشاء
مـواد التدفئـة.
البرد يهدد حياة النازحين
يعيـش أغلـب النازحين يف مخيمات ال
تتوفـر فيهـا متطلبـات التدفئـة ،إضافة
إىل قـدم الخيـم وتدمير العديـد منهـا
نتيجـة العوامـل الجويـة املختلفـة ،مـا
يزيـد املخـاوف مـن إصابـة العديـد من
األطفـال وكبـار السـن يف املخيمات
بنـزالت البرد ،وظهور أعـراض صدرية
وجلديـة عليهـم.
وإىل جانـب ذلـك ،توجـد مخـاوف مـن
حـدوث حـاالت وفـاة بين النازحين
نتيجـة انخفـاض الحـرارة ،ويف
مقدمتهـم األطفال ،بحسـب بيـان لفريق
"منسـقو اسـتجابة سـوريا" صـادر يف
 23مـن كانـون األول .2021
ودعـا البيـان املنظمات اإلنسـانية
إىل البـدء بالتحـرك لتأمين متطلبـات
النازحين وخاصـة مـواد التدفئـة،
وتعويـض األرضار األخيرة الناجمـة عن
الهطـوالت املطريـة ،وتوسـيع عمليـات
االسـتجابة اإلنسـانية يف ظـل عجـز
جميـع النازحني عـن تأمني املسـتلزمات
األساسـية بسـبب ارتفـاع أسـعارها.
 85%مـن مخيمات الشمال السـوري
أقـدم من عمرهـا املتوقـع وأكثر ُعرضة
للتلـف ،وأقـل مقاومة للظـروف الجوية،
بحسـب تقريـر صـادر عـن مكتـب

تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية التابع لألمم
املتحـدة (أوتشـا) يف ترشيـن األول
.2021
وأوضـح التقريـر أن األشـخاص
املحتاجين ميكـن أن يلجـؤوا إىل
آليـات التأقلـم "السـلبية" ،مثـل حـرق
املـواد غير اآلمنـة للتدفئـة ،مـا يزيـد
مـن أخطـار انـدالع الحـراق وانتشـار
األبخـرة السـامة ،يف ظـل غيـاب أنظمة
إدارة املخيمات املناسـبة واالسـتجابة
الكافيـة لفصـل الشـتاء وإعـداد املالجئ
واملخيمات لتح ّمـل الظـروف القاسـية
والحفـاظ على دفء السـاكنني.
وتـزداد احتامليـة اندالع حرائـق عرضية
بسـبب تحديـات الوصـول إىل الوقـود
اآلمـن ،نتيجـة النـدرة وارتفاع األسـعار،
فضلا عـن التدهـور
ً
بحسـب التقريـر،
االقتصـادي العـام يف شمال غـريب
سـوريا.
ويعـد توفير الحاميـة ضـد درجـات
الحـرارة دون الصفـر نشـاطًا منقـذًا
للحيـاة ،خاصـة لألطفـال وكبار السـن،
إذ إن  63%مـن األشـخاص الذيـن
يعيشـون يف مخيمات النـزوح يفتقرون
إىل الوقـود ،بحسـب التقريـر الـذي
أشـار إىل ارتفـاع سـعره بنسـبة 36%
منـذ بدايـة العـام.
وأوضـح أن  14%مـن األرس تعيـش
يف مخيمات صغيرة ال تتسـع لألشـياء
األساسـية مثـل املواقـد واملدافـئ.
ومـع وجـود  76%مـن النازحين
يعيشـون يف مواقـع ال يوجـد بهـا
ترصيـف مليـاه األمطـار ،ركّـز الشركاء
يف املجـال اإلنسـاين على أنشـطة
التخفيـف مـن حـدة الفيضانـات،
واالسـتعداد لفصـل الشـتاء.
وأوضـح التقريـر أن  594موق ًعـا
لديـه اآلن القـدرة على إصلاح
األرضار الطفيفـة يف البنيـة التحتيـة
ونظـام الصرف ،كما أجـرى الشركاء
اإلنسـانيون أنشـطة للتخفيـف مـن حدة
الفيضانـات واالسـتعداد لفصـل الشـتاء
يف  104مواقـع.
وتعمـل أنشـطة الرعايـة والصيانـة
يف مواقـع النـزوح على منـع أخطـار
الفيضانـات والتخفيـف مـن حدتهـا،
والحفـاظ على عمـل املرافـق األساسـية
خلال فصـل الشـتاء ،كما أنهـا تضمن
حاميـة املسـتفيدين املعرضين للخطـر،
وفقًـا للتقريـر.
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تعمـل ثلاث منظامت ،هـي "هيئـة اإلغاثـة اإلنسـانية الرتكية"
( ،)IHHوفريـق "ملهـم التطوعـي" ،و"جمعيـة التعـاون
الخرييـة" ،على إنشـاء مشـاريع سـكنية للنازحني يف شمال
غـريب سـوريا.
ومـن أبـرز املشـاريع التـي بـدأت يف مطلـع  ،2020مشروع
"قريـة ملهـم" ،وهـو مج ّمـع سـكني متكامـل يهـدف لتوفير
سـكن كريـم للعوائـل السـورية النازحـة مـن األرامـل ومصايب
الحـرب وفاقـدي املعيـل ،ومـن املخطـط أن تـؤوي القريـة نحو
 250عائلـة ،وفـق الفريـق.
كما أعلنـت منظمـة " "Syria Reliefالخرييـة الربيطانيـة مـع
منظمـة "عطـاء" السـورية ،عـن مشروع بنـاء مدينـة إليـواء
النازحين يف الشمال السـوري.
وأنهـت املنظمـة بناء نحـو  100منزل ،يف املدينة التي مل تكشـف
ً
منزل
عـن موقعهـا ألسـباب أمنية ،ومـن املقـرر أن يصبـح 150
آخر جاهـ ًزا بحلول شـباط املقبل.
وسـتضم املدينـة نحـو ألـف منـزل لنحـو سـتة آالف نسـمة،
باإلضافـة إىل مدرسـة ومستشـفى وحديقـة ومسـجد.

جهود حكومية ال توازي حجم المعاناة
على مسـاحات متفاوتـة ويف ٍ
أراض غير
مجهـزة مسـبقًا ،أتاحتهـا الحاجـة بعـد
قصـف منازلهـم ،يقيـم أكثر مـن مليـون
مخيما
سـوري ،فيما ال يقـل عـن 1450
ً
أُقيمـت يف شمال غـريب سـوريا ،وفـق
بيانـات "منسـقو اسـتجابة سـوريا".
هـذه املخيمات التـي شـكّلت على مـدار
سـنوات متواصلـة مدنًـا مـن قماش
لقاطنيهـا ،وضعتهـم يف مواجهـة مبارشة
مـع العديـد مـن التحديـات التـي تحولـت
إىل طقـوس معانـاة دورية وسـنوية ،جراء
معالجتهـا بحلـول إسـعافية فقـط ،تعالج
ظاهـر القضيـة ،ال أسـبابها وجذورهـا.
ورغم جهـود تحسين الواقـع الخدمي يف
مخيامت الشمال السوري ،تسـتمر معاناة
سـكان تلـك املناطق مـن نقـص الخدمات
حي ًنـا ،ومن سـوئها ،إن توفـرت ،حي ًنا آخر.
ويخلـق فصل الشـتاء حالـة مـن التخوف
والقلـق للنازحني السـوريني يف املخيامت،
جـراء عـدم متانـة الخيـم التـي يقيمـون
فيها ،وعـدم قدرتها عىل مواجهـة التقلبات
املناخية املتنوعـة وغري املأمونة يف شـدتها
أو توقيتهـا ،كرسعـة الريـاح ،وغـزارة
الهطـوالت املطريـة ،إىل جانـب موجـات
البرد والصقيع ،واحتاملية تسـاقط الثلوج.
كل تلـك الهواجـس البـاردة تحـارص أهايل
املخيمات املقامـة عـادة على مسـاحات
جغرافيـة واسـعة خـارج املـدن ،مـا يعني
بـرودة أكرب يف طقسـها ،إىل جانـب رداءة
الطرقـات التـي خلقتهـا خطـوات األهايل،
وحافـظ كثير منهـا على نشـأته األوىل،
دون "تبحيـص" أو تعبيـد ،ما يحـ ّول تلك
الطرقـات إىل بـرك وبحيرات مـاء تجعـل
الطين والوحـل ضيفًـا ثقيـل الظـل على
األهـايل ،لتكريسـه بـرودة املنـاخ مـن
جهـة ،وألسـباب تتعلق بالنظافة والسلامة
الشـخصية ومخاطـر االنـزالق مـن جهـة
أخرى .
مديريـة الشـؤون اإلنسـانية يف أطمـة،
التابعـة لحكومـة "اإلنقـاذ" العاملـة يف
محافظـة إدلـب وأجـزاء مـن ريـف حلـب
الغـريب ،أرشفـت ،يف  1من كانـون الثاين
 ،2022على عزل أرضيـات خيام يف مخيم
املهاجريـن شمال إدلـب.

ويف  30مـن كانـون األول  ،2021أرشفـت
عىل فـرش طرقـات مخيم "هبيـط الخري"
شمال إدلـب ،إىل جانب اسـتبدال نحو 53
خيمـة تالفـة يف عـدة مخيمات ،باإلضافة
إىل فـرش طرقـات مخيمـي "البر"
و"اإلحسـان" شمال إدلـب ،يف  29مـن
الشـهر نفسه.
وكانـت حكومـة "اإلنقـاذ" أعلنـت ،يف
ترشين الثـاين  ،2021العمـل عىل مرشوع
إلقامـة كتـل سـكنية أسـمنتية ،يف سـبيل
الوقاية من بـرودة الجو ،ومخاطر السـيول
وما تسـببه من فيضانـات ،وفق مـا نرشته
عبر حسـابها الرسـمي يف "فيـس بوك".
وأشـارت "الحكومـة" إىل إنشـاء أحـد هذه
املشـاريع بالقـرب مـن مخيمات "جبـل
كللي" ،كما زار رئيس حكومـة "اإلنقاذ"،
علي كـده ،تلـك املخيمات التـي تشـكّل
تجم ًعـا سـيضم إىل جانب الكتل السـكنية
األسـمنتية ،مسـجدًا ومدرسـة لألطفـال،
ومركـز رعايـة طبية.
واعتبرت "اإلنقـاذ" املشروع" ،ضمـن
سياسـة تنمويـة هدفهـا تحسين سـبل
العيـش للمهجريـن ولسـكان املناطـق
املحـررة كافـة".
ويف  14مـن ترشين الثـاين  ،2021أجرى
كـده جولـة على أحـد مخيمات "مشـهد
روحين" لتفقـد أماكـن الفتتـاح مدرسـة
ومخفـر رشطـة يف املنطقـة التـي تحوي
العديـد مـن املخيامت.
ومـع تعـ ّرض الشمال السـوري ملنخفض
جـوي يف كانـون األول  ،2021دعـت
وزارة التنمية والشـؤون اإلنسـانية ،التابعة
لحكومـة "اإلنقـاذ" ،إىل اسـتنفار جميـع
العاملين لديهـا ،وتفعيـل أرقـام سـاخنة
للتدخـل عنـد حصـول أي طـارئ ،بفعـل
الهطـوالت املطريـة ورسعـة الريـاح التـي
شـهدتها املنطقة ،ما تسـبب باقتالع بعض
الخيـام حينهـا ،وترشيـد أهلهـا.
وتتواصـل معانـاة النازحني السـوريني يف
مخيمات الشمال السـوري ال سـيام يف
فصل الشـتاء ،وبشكل سـنوي ،أمام افتقار
تلـك املخيمات للبنـى األساسـية الواجـب
توفرهـا قبـل إقامـة مخيـم ،كصالحيـة
األرض ،فـاألرايض الزراعيـة ال تشـكّل

بيئـة جيـدة للمخيامت ،بسـبب إخـراج تلك
األرايض مـن املسـاحة املزروعة مـن جهة،
وقابليتهـا العاليـة لالمتصـاص ،مـا يعني
الكثير مـن الطين والوحـل يف الشـتاء.
كام يسـهم غيـاب تعبيـد الطرقـات املؤدية
إىل املخيمات يف عرقلة مسـار املسـاعدات
اإلغاثيـة واإلنسـانية إليهـا ،يف حني يعيش
نحـو  1.8مليـون سـوري يف املخيمات
ويف مناطـق غير صالحة للسـكن ،تعترب
املسـاعدات رشيـان الحيـاة بالنسـبة إليها
وإىل املنطقـة ككل ،بحسـب املدير التنفيذي
ملنظمـة “بنفسـج” العاملـة يف الشمال
السـوري ،هشـام ديـراين ،الـذي أكـد يف
حديث سـابق إىل عنب بلـدي ،أن  97%من

املقيمين يف شمال غريب سـوريا ،سـواء
باملخيمات أو خارجهـا ،غير قادريـن عىل
تأمين الحـد األدىن من احتياجـات الطعام،
وأن  63%منهـم ليـس لديهـم وصـول إىل
ميـاه نظيفـة لالسـتخدام والرشب.
تعمـل ثلاث منظامت ،هـي "هيئـة اإلغاثة
اإلنسـانية الرتكيـة" ( ،)IHHوفريق "ملهم
التطوعـي" ،و"جمعية التعـاون الخريية"،
عىل إنشـاء مشـاريع سـكنية للنازحني يف
شمال غريب سـوريا.
ومـن أبـرز املشـاريع التي بـدأت يف مطلع
 ،2020مشروع "قريـة ملهـم" ،وهـو
مج ّمـع سـكني متكامـل يهـدف لتوفير
سـكن كريم للعوائـل السـورية النازحة من

األرامـل ومصايب الحـرب وفاقـدي املعيل،
ومـن املخطط أن تـؤوي القريـة نحو 250
عائلـة ،وفـق الفريق.
كما أعلنـت منظمـة ""Syria Relief
الخرييـة الربيطانيـة مـع منظمـة "عطاء"
السـورية ،عن مشروع بنـاء مدينـة إليواء
النازحين يف الشمال السـوري.
وأنهـت املنظمة بنـاء نحـو  100منزل ،يف
املدينة التي مل تكشـف عن موقعها ألسـباب
منزل
أمنيـة ،ومـن املقـرر أن يصبـح ً 150
آخـر جاهـ ًزا بحلول شـباط املقبل.
وسـتضم املدينـة نحـو ألـف منـزل لنحـو
سـتة آالف نسـمة ،باإلضافـة إىل مدرسـة
ومستشـفى وحديقـة ومسـجد.
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حمالت المنظمات اإلغاثية..
ّ
استجابة طارئة ال تسد الحاجة
كثيرة هـي الفـرق واملنظمات العاملـة
شمال غـريب سـوريا ،والتـي تعمـل
كجهـات رديفـة إىل جانـب الجهـات
املسـؤولة يف املنطقـة ،لتقديـم الخدمـات
واملسـاعدة للمخيامت خالل فصل الشـتاء.
وتتمثـل الخدمـات التي تقدمهـا املنظامت،
بسلال تحتـوي على مـواد غذائيـة،
ومسـاعدات مبـواد تدفئـة مـن محروقات
ومدافئ وعـوازل للخيام ،ومنها مسـاعدات
ميدانيـة يف نقل الخيام ،وفـرش الطرقات،
وفتح طرق صغيرة لجريان ميـاه األمطار
بعيـدًا عـن الخيام.
تواجـه املنظمات العاملـة يف الشمال
انتقـادات بسـبب تأخرهـا يف إطلاق
حملات االسـتجابة للتعامـل مـع أزمـة
الشـتاء هـذا العـام ،إذ يعتمـد كثير مـن
النازحين يف املخيمات على مـا تقدمـه
هـذه املنظمات مـن مـواد إغاثيـة ملواجهة
بـرد الشـتاء.
وللوقـوف على تفاصيـل االسـتجابة،
تواصلـت عنـب بلـدي مـع أبـرز املنظامت
اإلغاثيـة العاملـة يف املنطقـة ،وهـي فريق
"ملهـم التطوعـي" ،و"الدفـاع املـدين
السـوري" ،وجمعيـة "عطـاء" اإلغاثيـة.
فريق "ملهم التطوعي"
يعمـل فريـق "ملهم" بشـكل سـنوي عىل
إطلاق الحملـة املوسـمية الخاصـة بفصل
الشـتاء تحـت مسـمى "خيرك دفـا" ،يف
شـهري ترشيـن الثـاين وكانـون األول،
بحسـب مـا قالـه أحـد إداريّـي فريـق
"ملهـم" يف الشمال السـوري ،فيصـل

األسـود ،لعنـب بلـدي.
وأوضـح األسـود أن الحملة تهـدف لتوزيع
املـواد الشـتوية ومـواد التدفئـة ،وتشـمل
املدافـئ واملحروقـات الخاصـة بالتدفئـة
والفحـم ،ومـواد االسـتجابة ،وتتضمـن
البطانيـات واإلسـفنج والعـوازل واملالبس
الشـتوية.
وقـام الفريق بعمليـات مسـح وتقييم قبل
أشـهر لتحديد مناطق العمل مـن املخيامت
واملـدن ،وأعلـم الجهات املحليـة بتخصيص
هـذه املخيمات للمسـاعدة خلال فصـل
الشتاء.
"الدفاع المدني السوري"
مديـر املكتـب اإلعالمـي يف املديريـة
الجنوبيـة لـ”الدفـاع املـدين” ،محمـد
حمادة ،قـال إن الفريـق يعمـل ملسـاعدة
املدنيين وتقديـم الخدمـات حسـب
اإلمكانيـات املتاحـة ،ويف فصـل الشـتاء،
يعمـل الفريـق وفـق مشـاريع أو يف
مخيمات عشـوائية بحسـب الحاجـة.
وتتنـوع الخدمـات مـن فـرش وتسـوية
طـرق للمخيامت وفـرش أرضيـات للخيام،
وفتح قنـوات ترصيـف ملياه األمطـار لتلك
الخيـام ،ونقـل املخيمات التـي نُصبت يف
مجاري السـيول ،لتفـادي انقطـاع الطرق
وتفـادي الغرق.
وهنـاك اسـتجابات مسـتعجلة ،كمسـاعدة
املدنيين يف إبعـاد ميـاه األمطـار عـن
خيامهـم بفتـح مجـاري الترصيـف ،ورفع
سـواتر ترابيـة حـول الخيـام واملخيمات
املبنيـة على تربة هشـة ويف الوديـان ،أو

نقـل العائلات التـي غرقـت خيامهـا إىل
أماكـن أفضـل.
وأكـد حمادة أن اإلمكانيـات لـدى "الدفاع
املـدين" محـدودة والحاجة كبيرة ،ويوجد
أكرث مـن  400مخيـم عشـوايئ يعاين من
الغـرق والسـقوط ،وال يزال هنـاك أكرث من
 1.5مليـون مـدين يف خيـام ومخيمات
أكرث مـن ثلثها عشـوايئ.
ومعظـم املخيمات ال تحـوي أي تجهيزات
أو قنـوات لترصيـف ميـاه األمطـار ،وهي
عبـارة عـن تجمعـات قامشـية ال تقـي
سـكانها حـر الصيـف أو بـرودة وأمطـار
الشـتاء ،وبالتـايل املأسـاة تتكـرر صيفًـا
وشـتاء.
جمعية "عطاء لإلغاثة اإلنسانية"
أطلقـت جمعية "عطـاء لإلغاثة إلنسـانية"
حملتهـا لشـتاء هـذا العـام تحـت شـعار
"صدقـة الشـتاء دفء وعطـاء" ،بهـدف
تلبيـة احتياجـات العائلات النازحـة مـن
املـواد الشـتوية ،وشـملت عـدة قوافـل من
املسـاعدات.
املتحـدث اإلعالمـي لجمعيـة "عطـاء"،
محمـد كرنيبـو ،قـال لعنـب بلـدي ،إن
الحملـة مسـتمرة طـوال فصـل الشـتاء،
وتشـمل النازحين شمال غـريب سـوريا
عبر مكاتـب الجمعيـة املنتشرة يف مـدن
وبلـدات أطمة ،ورسمـدا ،وريف السـاحل،
واعـزاز ،البـاب ،وجرابلـس ،وريـف حلب،
وتـل أبيـض.
وتتض ّمـن املـواد املقدمـة لألهـايل خبـ ًزا،
ووقـود تدفئـة ،ومدافـئ ،ومـواد شـتوية

كالبطانيـات ،واإلسـفنجات ،وعـوازل
للخيـام.
وأطلقـت الجمعيـة ثالث قوافـل حتى اآلن،
وهـي هدايـا وتربعـات مـن عـدة جهـات
خـارج سـوريا ،بحسـب كرنيبو.
قافلـة "سـفراء الخير" يف ترشيـن األول
 ،2021اسـتفاد منهـا ثالثـة آالف و500
شـخص ،إهـداء مـن بلـدة عرابـة البطوف
الفلسـطينية.
وقافلـة "دفء القلـوب الرحيمـة" األوىل،
يف  3مـن كانـون األول  ،2021وتض ّمنـت
تسـع شـاحنات احتـوت على  150ط ًنـا
مـن الطحين ،و 400مدفـأة ،و 25ط ًنا من
مـادة "البرييـن" التـي تُسـتخدم كوقـود
للتدفئـة ،وألـف بطانيـة ،وألـف عـازل
للخيـام ،وهـي إهـداء مـن مـدن وبلـدات
الداخـل الفلسـطيني ،بـإرشاف جمعيـة
"القلـوب الرحيمـة".
الحملـة الثالثـة هـي قافلـة "دفء القلوب
الرحيمـة" الثانيـة ،يف  18مـن كانـون
األول  ،2021واحتـوت على  150ط ًنا من
الطحين ،و 250مدفـأة ،و 190ط ًنـا مـن
"البرييـن" ،وألـف بطانيـة ،و 250حقيبة
مالبـس شـتوية ،بإهـداء من مـدن وبلدات
الداخـل الفلسـطيني ،وإرشاف جمعيـة
"القلـوب الرحيمـة".
حلول إسعافية ال تغطي االحتياجات
يـرى مديـر املكتـب اإلعالمـي يف املديرية
الجنوبيـة لـ”الدفـاع املـدين” ،محمـد
حمادة ،أن اإلمكانيـات والحملات مهما
كانـت ال ميكنهـا أن تحل األزمة اإلنسـانية

يف سـوريا ،فالحلـول إسـعافية طارئـة
مؤقتـة ومحـدودة الدعـم ،وتحـاول أن
تحـل جز ًءا من األزمـة ولكنها غير كافية.
ّ
فالحملات الطارئـة غري قادرة على تلبية
احتياجـات املدنيين الكبيرة ،وال ميكـن
اعتبارهـا تلبيـة تامـة لالحتياجات.
ومهما كانـت االسـتجابة مـن قبـل
املنظمات ،فهي لن تسـتطيع حل مشـكلة
الخيـام التـي تغـرق وتتمزق يف الشـتاء،
وال حتـى ميكن تجهيـز بنية تحتيـة كاملة
لتلـك املخيمات ،بحسـب حمادة.
يف حين قـال اإلداري يف فريـق "ملهم"،
فيصـل األسـود ،إن حجـم األزمـة يفـوق
إمكانيـات املنظمات التـي تعتمـد على
جمـع التربعـات لتأمين االحتياجـات
للمخيمات ،والحلول تحتـاج إىل ميزانيات
ضخمـة.
ويـرى اإلداري يف فريـق "ملهـم" أنـه
رغـم توجـه معظـم املنظمات املحليـة
لهـدم الخيـام وبنـاء كتـل أسـمنتية ،فإن
الحلـول مؤقتـة ،وال تخفف حجـم الكارثة
يف الشـتاء ،فبنـاء كتـل أسـمنتية وشـقق
سـكنية يحتـاج إىل تكلفـة عاليـة.
املتحـدث باسـم جمعيـة "عطـاء" ،أكـد
أن املنظمات اإلنسـانية تحـاول يف
جميـع مناطـق شمال غـريب سـوريا،
سـ ّد الثغـرات واالسـتجابة لالحتياجـات
املتعـددة ،وأوضـح وجـود فجـوة كبيرة
بين حجم االحتياجـات والتمويـل املتوفر
عنـد املنظمات ،األمـر الـذي يجعـل
تغطيـة جميـع االحتياجـات يف الشمال
السـوري صعبـة.

األوضاع اإلنسانية في مخيمات
الشمال السوري خالل 2021
الحرائق ضمن المخيمات
عدد الحرائق 157
عدد الخيم المتضررة 302

الكوارث الطبيعية
عدد المخيمات المتضررة 611
عدد الخيم المتهدمة 3245

عدد األفراد المتضررين ً 248
ً
شخصا
ألفا و732

عدد المخيمات الكلي 1489
عدد األفراد المقيمين في المخيمات
مليون وً 512
ً
شخصا
ألفا و764
ً
ً
عشوائيا
مخيما
تتضمن هذه المخيمات 452
يقيم فيها ً 233
ً
شخصا
ألفا و671
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قرارات "غير مسؤولة" ّ
تكدس البضائع في المرافئ

"قصف إسرائيلي" ..ذريعة النظام لتجويع السوريين
األضرار الناتجة عن القصف اإلسرائيلي 28 -من كانون األول ( 2021المكتب الصحفي في محافظة الالذقية)

عنب بلدي  -زينب مصري
سـلّط القصـف اإلرسائيلي األخير عىل
مينـاء "الالذقيـة" الضـوء على قضيـة
تكـدّس البضائع املسـتوردة يف الحاويات
على مختلـف املنافـذ الحدوديـة الربيـة
والبحريـة يف سـوريا ،بسـبب إجـراءات
تخليصهـا الجمـريك التـي منعـت
وصولهـا إىل األسـواق السـورية.
وتتوجـه أصابع االتهـام باملسـؤولية عن
تكـدّس البضائـع املسـتهدفة يف املينـاء
إىل املصرف املركزي السـوري ،وقراراته
األخيرة املتعلقـة بتمويـل املسـتوردات،
بينما يُرجـع اقتصاديـون موالون سـبب
ذلـك إىل البريوقراطيـة لـدى مؤسسـات
النظام السـوري.
وبصرف النظـر عـن الجهـة التـي تقع
عليهـا املسـؤولية يف هـذه القضيـة،
يواجـه املواطـن السـوري تبعاتهـا مـن
نـدرة املـواد والبضائـع وغالئهـا يف
األسـواق وارتفـاع تكاليـف إنتاجهـا ،يف
ظـل األوضـاع املعيشـية املرتديـة التـي
يعيشـها .
ما حجم الضرر؟
يف  28مـن كانـون األول ،2021
اسـتهدفت غـارة إرسائيليـة سـاحة
الحاويـات يف مينـاء "الالذقيـة" ،يف
قصف هو الثـاين خالل األسـابيع القليلة
املاضية ،إذ اسـتهدفت إرسائيـل امليناء يف
 7مـن الشـهر ذاتـه.
صرح مصـادر إرسائيليـة أن
وبينما ت ّ
امل ُسـتهدف يف القصـف هـو مخـازن
أسـلحة ترتبـط مبيليشـيات مرتبطـة
بإيـران ،تتحدث روايـة النظام السـوري
عـن اسـتهداف حاويـات تحـوي مـواد
غذائيـة ،كجـزء مـن "حـرب اقتصاديـة
وسياسـة تجويـع" تسـتهدف الشـعب
السـوري.
يف ترصيحـات لصحيفـة "الوطـن"
املحليـة ،يف  29من كانـون األول ،2021
كشـف رئيـس لجنـة الجمارك يف غرفة
تجـارة دمشـق ،عماد قبـاين ،أن 85%
مـن البضائـع املسـتهدفة يف مينـاء
"الالذقيـة" عبارة عـن مـواد أولية تدخل
يف الصناعـة إضافـة إىل مـواد غذائيـة.

دوالر أمريكي
الذهب 21

قـدّر قبـاين حجـم الضرر بـ"الكبري"،
مؤكـدًا أن إرسائيـل اسـتهدفت مـواد
غذائيـة وخيوطًـا ومـواد لهـا صلـة
بإعـادة اإلعمار ،إذ إن أغلبيـة املـواد
التـي يسـتوردها النظـام هـي مـواد
أوليـة وغذائيـة بسـبب قـرارات ترشـيد
االسـترياد.
بيروقراطية أم قرارات لمصلحة
الحكومة؟
كما يف العديـد مـن القضايـا ،تتناقض
ترصيحـات مسـؤويل النظـام حـول
املـواد املكدّسـة يف املينـاء ،ففـي تقريـر
لهـا ،يف  22مـن كانـون األول ،2021
نقلـت صحيفـة "الوطن" عـن مخلّصني
جمركيين ومسـتوردين ،أن عـدد
الحاويـات املرتاكمـة يف املينـاء يُقـدّر
باملئـات ،لكنهم اسـتبعدوا أن تكون هناك
مـواد غذائيـة يف هـذه الحاويـات ،ألن
هنـاك تسـهيالت خاصة للمـواد الغذائية.
وعـزوا سـبب تأخـر إجـراءات تخليصها
الجمـريك وعـدم وصولها إىل األسـواق،
إىل تطبيـق قـرار املصرف املركـزي
املتعلـق بتمويـل املسـتوردات ،ما تسـبب
لهـم بخسـائر كبيرة ،مشيرين إىل أن
االسـتمرار يف تطبيقـه ميكـن أن يسـهم
يف نقـص العديـد من السـلع وفقدها يف
األسـواق.
وبعد القصـف اإلرسائييل األخير ،أصدر
املصرف املركـزي اسـتثناء مؤقتًـا بـرره
مبا وصفهـا بـ"االعتـداءات التي تتعرض
لهـا املرافـئ السـورية" ،طلـب فيـه من
املسـتوردين الذيـن وصلـت بضائعهـم
إىل املرافـئ السـورية حتى نهايـة كانون
األول  ،2021ومل يحصلـوا على كتـاب
يسـمح لهـم بتخليصهـا بعـد ،مراجعـة
فروع املصرف ،لتقديم تعهد باسـتكامل
إجـراءات اإلفصـاح عن مصـادر التمويل،
وتحصيـل موافقـة على تخليـص
البضائـع.
رئيس "هيئـة األوراق واألسـواق املالية"،
عابـد فضليـة ،دافـع عـن قـرار املركزي
برا أنه
املتعلـق بتمويل املسـتوردات ،معت ً
مينـح املصرف حـق التدقيـق يف كيفية
ووقـت ورود البضائـع ،وأن كل ذلك دفع

3490
شراء
515
3440شراء
مبيع 517

 170,859الذهب 18

 146,537المازوت

إىل حالة أوسـع مـن التدقيـق والتفتيش.
وقـال إن الروايـة الرسـمية تفيـد أن
الكثير مـن اإلجـراءات التي تسـببت يف
تأخير دخـول املسـتوردات وتخليصهـا
يف امليناء ،كانت بسـبب ضبـط مخالفات
يف املسـتوردات لجهـة التالعـب بالبنـد
الجمـريك ،وإدخال بعـض البضائع عىل
بنـد جمـريك غير الـذي ورد يف البيان
الخـاص بالبضاعـة ،أو إدخـال البضائـع
عىل بنـد جمـريك رسـومه الجمركية أقل
من البنـد الجمـريك للبضائع املسـتوردة
فعل ًيـا ،إضافـة إىل محتويـات بعـض
الحاويـات مـن املهربـات وهـي حالة من
"التهريـب املسـتور".
ويـرى فضليـة أن حالـة البريوقراطيـة
العامـة لـدى بعـض الجهـات الرسـمية
أسـهمت يف تأخير إجـراءات إدخـال
البضائع ،كام أسـهمت واقعـات "التالعب
واملخالفـات" التـي ينفذهـا بعـض
املسـتوردين يف تأخـر نفـاد البضائـع
وتكـدّس الحاويـات يف املينـاء ،وتح ّمـل
الكثير مـن الخسـائر بالقطـع األجنبـي
للشركات الناقلـة للحاويـات.
"حق ُيراد به باطل"
اتخـذت حكومـة النظـام إجـراءات
بحـق  30تاجـ ًرا ،بسـبب مـا اعتربتـه
"االتجـار غير املشروع يف السـلع
والقطـع األجنبـي" بنـاء على أحـكام
املرسـوم الترشيعـي رقـم " "33لعـام
 2005الخـاص مبكافحـة غسـيل األموال
ومتويـل اإلرهـاب ،بسـبب اسـتخراجهم
إجازات اسـترياد بأسماء رشكاء أو أقارب
لهـم ليـس لديهـم أي نشـاط تجـاري أو
صناعـي.
واعتبر وزيـر االقتصـاد يف "الحكومـة
السـورية املؤقتـة" ،الدكتور عبـد الحكيم
املصري ،أن هـذا اإلجـراء "حـق يُـراد
بـه باطـل" ،ألن حكومـة النظـام تتذرع
مبرسـوم غسـيل األمـوال ومكافحـة
اإلرهـاب ،لكـن ال أحـد مـن التجـار
يسـتطيع التحرك خـارج اإلطار املرسـوم
له .
وقـال الوزير ،يف حديـث إىل عنب بلدي،
إن حكومـة النظام تحـاول تأمني مصادر
متويـل لهـا بغض النظـر عـن املواطنني
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والتجـار واملسـتثمرين ،وتريـد احتـكار
التجـارة ببعـض األشـخاص فقـط،
كما تريـد السـيطرة على املـواد التـي
جلبوهـا.
وال يهتـم النظـام لوجـود أزمة معيشـية
عنـد املواطنني ،وهمـه الوحيد اسـتمرار
اآللة العسـكرية ،بحسـب املصري ،الذي
أشـار إىل أن األسـعار سترتفع وسيزيد
العـبء املـايل على املسـتهلكني نتيجـة
تراكـم البضائـع يف املينـاء ،واضطـرار
التجـار إىل دفـع أجورها ،مـع عدم توفر
املـواد يف األسـواق وتوقـف الصناعة.
ويف ظـل الظـروف االقتصاديـة واملالية
املرتديـة التـي متر بهـا حكومـة النظام،
وعـدم وجـود آلـة إنتـاج ،يجـب عليهـا
أن تقـدم تسـهيالت وتسـمح للتجـار
بإدخـال مـواد تخفـف مـن األزمـات
يف مناطـق سـيطرتها ،لكـن الحكومـة
تض ّيـق لتظهـر للمواطنين مبظهـر
علم
املحـارب لغسـل األموال واإلرهـابً ،
أن النظـام يغسـل األمـوال مـن خلال
تجـارة املخـدرات ،وفقًـا للمصري.
وأوضـح الوزيـر أن املصرف املركـزي
ال يعمـل مـن نفسـه أو بشـكل مسـتقل،
وإمنا يعمـل يف إطار توجيهـات حكومة
النظـام ،ولذلـك ال يعمـل فقـط ضـد
مصلحـة السـوق وإمنـا ضـد مصلحـة
املواطنين أيضً ـا.

نهايـة آب  ،2021عـدّ ل مصرف سـوريا املركزي بعـض الشروط املفروضة عىل
عمليـات متويـل املسـتوردات التـي يقدمها املصرف ،والتي مـن املقـرر أن يُعمل
بها حتـى شـباط املقبل.
ووفقًـا للتعديـل الجديد ،يلتـزم جميع مسـتوردي القطاع الخاص واملشترك لدى
تخليـص البضائـع املسـتوردة بتقديـم كتـاب (يتض ّمـن املوافقـة على تخليـص
البضاعـة بعـد االطلاع عىل مصـدر التمويـل) إىل “أمانـة التخليـص الجمركية”
صـادر عن مصرف سـوريا املركـزي ،لبيان مصـدر متويـل املسـتوردات ،عىل أال
يط ّبـق هذا الشرط عىل املسـتوردات غير املشـمولة بالقرار األسـايس.
وأوضـح القـرار أن املسـتورد عليـه أن يراجع فرع مرصف سـوريا املركزي (قسـم
االسـترياد) ،ليتـم تزويـده بكتـاب خطي موجـه إىل الجمارك ،يتض ّمـن املوافقة
على تخليـص البضاعـة ،بعـد االطلاع على مصـدر التمويـل ،مصطح ًبـا معـه
الوثائـق الالزمـة التـي تختلف بحسـب حالـة مصـدر التمويل.
كما تلتـزم األمانـات الجمركيـة بعدم إمتـام عمليـة التخليـص الجمـريك ،دون
تقديـم املسـتورد لهـذا الكتاب.
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ومـن املمكن أن يسـتغل النظـام القصف
اإلرسائيلي ملينـاء "الالذقيـة" كرسـالة
ملواليـه الذيـن يعانـون مـن الظـروف
املعيشـية املرتديـة ،والذيـن ال يعرفـون
األسـباب الفعليـة لتكـدّس املـواد فيـه،
بحسـب املصري ،ويقـول إن إرسائيـل
تقصـف البضائع التي يضعهـا (النظام)
قصـدًا بين الصواريـخ والطائـرات
اإليرانيـة املوجـودة يف املينـاء ،ليبرر
ويتنصل
الحقًـا نقص املـواد بالقصـف،
ّ
مـن قراراتـه غير املسـؤولة وغير
املباليـة.
وبحسـب صور أقمار صناعيـة حصلت
عليهـا وكالـة "أسوشـيتد بـرس"
األمريكيـة ،يف  30مـن كانـون األول
 ،2021فـإن الرضبـة اإلرسائيليـة التـي
اسـتهدفت مينـاء "الالذقيـة" كانـت
عاليـة الدقـة وأصابـت حاويـة واحـدة.
بينما قـال رئيـس أركان الجيـش
اإلرسائيلي ،أفيف كوخـايف ،إن الرضبة
اإلرسائيليـة األخيرة التـي اسـتهدفت
املينـاء د ّمـرت كميـة ال حصر لهـا مـن
ربا
األسـلحة املتقدمة واالستراتيجية ،معت ً
يف الوقـت نفسـه أن التصعيد اإلرسائييل
املسـتمر يف سـوريا أدى إىل انخفـاض
تهريـب األسـلحة مـن قبـل إيـران إىل
سـوريا ،بحسـب مـا نقلتـه صحيفـة
"جريوزاليـم بوسـت".
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عنب بلدي  -السنة الحادية عشرة  -العدد  - 515األحد  2كانون الثاني /يناير

2022

رهف وسارة
ترويان حكاية مئات السوريات

الزواج بمقاتلين أجانب مجهولين..

نساء متروكات
وأطفال بال نسب

في أحد مخيمات أطمة الحدودية النائية بريف إدلب ،تعيش رهف عباس (ً 37
عاما) في خيمة قماشية
بالية ال تقيها حر صيف وال برد شتاء ،وبال عمل أو شهادة أو حماية مع طفلين لم يتجاوز أكبرهما األربع
سنوات ،بأفواه جائعة تنتظر ً
بعضا من المعونات الشهرية لتساعدهم على العيش واالستمرار.
قصة رهف تشبه قصص آالف السوريات النازحات اللواتي عانين من حرب مستمرة لسنوات ،إال أن
المختلف فيها هو أنها وجدت نفسها مع أطفالها الذين أصبحوا غير معروفي النسب ،لزواجها من أحد
المهاجرين األجانب.
عنب بلدي  -هاديا منصور | أمل رنتيسي

بـدأت قصـة رهـف عندمـا تزوجـت مـن
مهاجـر باكسـتاين الجنسـية ،كان يدعـى
"أبـو الفاروق" ،يف أواخـر األربعينيات من
عمـره ،وهو مـن الذين انضمـوا إىل تنظيم
"الدولـة اإلسلامية".
خصوصا
مل تتردد الفتـاة باملوافقة عليـه،
ً
بعـد أن تقـدم بهـا العمـر وأصبحـت يف
الثالثينيـات ،وهـي سـ ّن متقدّمـة للـزواج
قياسـا على ثقافـة أبنـاء املنطقـة .ومـع
ً
نـدرة املتقدمين لخطبتهـا ،رأت رهـف فيه
"فرصـة عمرها التـي ال تع ّوض" ،بحسـب
مـا قالتـه لعنـب بلدي.
يل باملـال والهدايا
ع
أضافـت رهـف" ،أغدق ّ
التـي مل أعتدهـا يف أرسيت الفقيرة،
تزوجتـه وال أعـرف ،حتـى اآلن ،اسـمه
الكامـل وال حتـى اسـم عائلتـه".
ومـع اقتراب الحـرب مـن عامها الــ،11
والنـزوح الكبير الـذي طـال معظـم
خصوصـا تلـك التـي
العائلات السـورية
ً
كانـت تعيـش ضمـن مناطـق النظـام ،بدأ
انتشـار ظاهرة زواج سـوريات مـن مقاتلني
أجانـب (مهاجـرون) منـذ بضـع سـنوات،
وهـو مـا خلّـف مـع مـرور الزمـن الكثير
مـن األرامـل واألطفـال املجهـويل النسـب،
بعـد تحفّظ معظـم املقاتلين املهاجرين عن
إظهار أسمائهم الحقيقية ،مكتفني بأسماء
كفيلا بضيـاع مسـتقبل
ً
مك ّنـاة ،مـا كان
األطفـال ،ووضـع الزوجـات أمـام تحديـات
مجتمعيـة يكافحـن لتفاديهـا دون جـدوى.
تركـزت ظاهـرة الـزواج مـن مهاجرين يف
املناطـق التـي انتشرت فيهـا املجموعـات
"الجهاديـة" ،كديـر الـزور وحلب وحمص
وإدلـب ،ووث ّقت عرشات الحـاالت من زواج
مقاتلين غير سـوريني مـن سـوريات،
وفـق العديـد مـن املسـ ّوغات املختلفـة
املرجعيـات واالعتقـادات املحليـة ،وسـط
حـرب أث ّـرت بشـكل أو بآخر على مفاصل
الحيـاة املدنية السـورية ،وأتـت عىل معامل
الحيـاة ،وجعلـت مـن الفتيات رهائـن لتلك
التطورات.
وهنالـك مـا يقـارب  1750حالـة زواج
لسـوريات مـن مهاجريـن 1124 ،منهـن
أنجبن أطفـالً  ،وبلـغ عـدد األطفـال
طفلا،
ً
املولوديـن آلبـاء مهاجريـن 1826
وفـق إحصائيـة حملـة "مين زوجـك"
التـي أطلقتهـا مجموعـة مـن الناشـطني
اإلعالميين والحقوقيين يف مناطـق
إدلـب وريـف حلب الغـريب وريـف حامة
الشمايل مطلـع عـام .2018
"مين زوجك" هـي مبـادرة تدعو النسـاء

السـوريات إىل عـدم الـزواج مـن املقاتلني
األجانـب ،وتوعيتهـن بخطـورة مـا يرتت ّب
على األمـر مـن عواقب سـلبية ليـس عىل
مسـتقبلهن وحسـب ،وإمنـا عىل مسـتقبل
أبنائهـن أيضً ا.
"كنت أتوق لحياة أسرية جميلة"
خلال حديث رهـف إىل عنب بلـدي ،قالت
إنهـا مل تكـن مجربة مـن أي أحد مـن أفراد
عائلتهـا على الـزواج ،بـل وافقـت عليـه
وهـي بكامـل إرادتهـا وقواهـا العقلية.
وأضافـت" ،مل أعـد أحتمـل نظـرة املجتمع
الدونيـة يل ،وهمـس األصـوات مـن خلفي
وقولهـم إين عانـس ،رمبـا قلـة ثقافتـي
وتعليمـي منعتنـي مـن النظـر إىل هـذا
الـزواج عىل املـدى البعيـد ،فحين وافقت
على الـزواج مـن مقاتـل أجنبـي ،كنـت
أحلـم آنـذاك ببيـت وعائلـة وأبنـاء وحياة
مسـتقرة ،كنت أتـوق لحياة أرسيـة جميلة،
ومل أتوقـع أن أجـد نفسي أعـارك الحيـاة
وحـدي مـع طفلني ال حـول لنـا وال قوة".
كان العامـل املادي مـن الدوافع املؤثرة عىل
تزويـج السـوريات مـن مقاتلين أجانـب
مجهـويل النسـب ،وأغلبيـة املتزوجات هن
مـن زوجـات شـهداء أو مطلّقـات ،وبعض
العائلات السـورية رأت يف تزويـج بناتها
مـن املقاتلني األجانـب أم ًرا غير مرفوض،
العتقادهـا أن تلك التنظيمات (هيئة تحرير
الشـام أو تنظيـم الدولة اإلسلامية) خطّت
مسـتقبلها وثبتـت قواعدها وسـتكون هي
السـلطة القادمة.
عالقـة رهـف العاطفيـة بزوجهـا مل تكـن
فقليلا مـا كانـت تـراه
ً
بتلـك الحميميـة،
وتقـول" ،ظننـت يف البدايـة أنـه يحبني،
ولكننـي أيقنت مع مـرور الوقـت أنه جنح
للـزواج يب كخيـار أقـل مسـؤولية ،وكحل
بديـل عـن إحضـار زوجتـه املنحـدرة من
ذات موطنـه األصلي ،مل يكـن يتـواىن عن
الحديـث معهـا خفيـة كلما سـنحت لـه
الفرصـة ،ويف وقـت الحـق صـار يحدثها
أمامـي دون اكتراث ملشـاعري".
أنجبـت رهـف مـن زوجهـا طفلين (أحمد
وعائشـة) ،وسـعدت بقدومهما ،وشـعرت
أنها بـدأت تحظى بـأرسة حقيقية ،حسـب
و صفها .
إال أنـه بعـد بـدء هجـوم قـوات "التحالف
الـدويل" على الرقـة للقضاء على تنظيم
"الدولـة" بتاريـخ  14مـن آب ،2017
ذهـب "أبـو الفـاروق" مـع بقيـة املقاتلني
فجـأة ،دون أن يترك لزوجتـه كلمـة وداع،
أو يخربهـا أين ميكن أن تذهـب مع األوالد،
وسـط كل تلـك املخاوف.

وبين نريان القصف املشـتعلة يف كل مكان،
وبـكاء النسـاء واألطفـال الهامئين على
وجوههـم ال يعلمـون شـيئًا عـن مصريهـم
املجهـول ،خرجـت رهـف حالهـا حـال
الكثيرات ،باحثـة عـن ملاذ آمـن ألبنائهـا.
مل تتمكّـن رهـف مـن معرفـة أي يشء عن
زوجهـا املفقـود ،وهو ما تـرك طفليها دون
نسـب ،وسـط تسـاؤالتها حـول مصريه إن
كان قـد قُتل ،أو هـرب ،أو حـورص ،أو عاد
إىل بالده.
تسـاؤالت عـدة مل تجـد لهـا رهـف أي
جـواب ،وتقـول" ،كل مـا فكرت بـه آنذاك
هـو النجـاة مـع طفلي ،ودفعـت مبلغًـا
مـن املـال كان بحـوزيت ألحـد املهربين
ملسـاعديت يف الوصـول إىل إدلـب حيـث
يقيـم أقربـايئ".
متكّنـت رهـف مـن الوصـول بعـد
ّ
ومشـاق عـدة طـوال الطريـق،
مغامـرات
متثّلـت بحواجـز وتفتيـش ،ومالحقـة
لعوائـل التنظيـم مـن قبـل "قوات سـوريا
الدميقراطيـة" (قسـد) و"هيئـة تحريـر
الشـام" ،وبعـد دفـع الكثير مـن املـال
اإلضـايف ،ونفـاد كل مـا متلكـه رهف من
نقـود بغيـة إرضـاء املهربين ،متكّنت من
را.
الوصـول أخي ً
"حني
وصلت إىل إدلب شـعرت أنني رصتُ
ُ
يف بـر األمان ،ومـا هي إال أيـام قليلة حتى
بـدأت أشـعر بالوحـدة واملسـؤولية الثقيلة
على عاتقـي ،وحني بـدأ طفالي بسـؤايل
عـن أبيهام ،اعتصر األمل قلبـي عىل نفيس
وعلى أطفـايل الذيـن صـاروا أيتا ًمـا بال
أب أو معيـل ،كما أن إقامتـي مـع أقربايئ
طويل
ً
كانـت مؤقتـة ،إذ ال ميكنني املكـوث
أصل بسـاكنيه" ،بحسـب
يف بيـت يضـج ً
مـا قالته لعنـب بلدي.
اختـارت رهـف االنتقـال والعيـش مـع
طفليهـا يف خيمـة عىل أن تكـون عالة عىل
أحـد ،وتخـرج اآلن كل يـوم بين األرايض
الزراعيـة القريبـة مـن املخيـم لجمـع
بعـض الحطـب والعيـدان ،السـتخدامها
يف طهـو طعـام طفليهـا بعـد عجزها عن
تأمين الوقـود ،نظـ ًرا إىل ارتفـاع أسـعار
املحروقـات بشـكل يفـوق قدرتهـا املادية.
مل تستسـلم السـيدة لواقعهـا املريـر رغـم
كل الظـروف ،بـل اعتمدت عىل نفسـها يف
تلبيـة احتياجاتهـا واحتياجـات أبنائها بعد
أن بدأت تعمـل يف األرايض الزراعية بأجرة
مياومـة بسـيطة ،بغية الحصـول عىل املال
ورشاء بعـض مـا يلزم.
أمـا سـارة املحمـد ( 30عا ًمـا) ،فقصتهـا
را عـن قصـة رهـف ،فهـي
ال تختلـف كثي ً
تزوجـت مـن أحـد عنـارص "هيئـة تحرير

الشـام" ،الـذي رسعـان مـا اختفـى دون
سـابق إنذار ،تـاركًا إياها مع ثالثـة أطفال
يف مصير مجهـول.
"ذقـت مـرارة
قالـت سـارة لعنـب بلـدي،
ُ
مظلما،
الحيـاة ،وكل مـا حـويل كان
ً
فالحمـل ثقيـل والخبرة قليلة ،وال شـهادة
وال مهنـة وال زوج أتكـئ عليـه".
وأضافـت" ،كل ذلـك أشـعرين بالعجـز
واالستسلام ،آملتنـي الصدمـة ووعيت أنني
يف بحـر متالطـم مل يعلمنـي أحـد فيـه
السـباحة ،وأيقنـت يف النهايـة أننـي فقط
املسـؤولة عما حـدث معـي".

وصلت إلى إدلب شعرت
حين
ُ
صرت في بر األمان ،وما
أنني
ُ
هي إال أيام قليلة حتى بدأت
أشعر بالوحدة والمسؤولية
الثقيلة على عاتقي ،وحين بدأ
طفالي بسؤالي عن أبيهما،
اعتصر األلم قلبي على نفسي
وعلى أطفالي الذين صاروا أيتاماً
بال أب أو معيل ،كما أن إقامتي
مع أقربائي كانت مؤقتة ،إذ ال
ً
يمكنني المكوث طويل في
ً
بيت يضج أصل بساكنيه
تعيـش سـارة يف مخيمات األرامـل بقرية
مشـهد روحين بإدلـب ،وأكثر مـا يؤملها
هو مـا تصفه بنظـرات من حولهـا الدونية
إليهـا ،بحسـب مـا قالتـه لعنـب بلـدي،
فهـي وغريهـا ممـن اخترن أن يصبحـن
زوجـات للمهاجريـن مـا زلـن منبـوذات
مـن مجتمعهـن على الرغـم مـن أعدادهن
املرتفعـة بشـكل ملحـوظ.
تواصلـت عنـب بلـدي مـع صفـاء العبدو،
وهـي إحـدى متطوعـات "الدفـاع املـدين
السـوري" ،وقالـت إن لفرقهـم أنشـطة
ومشـاريع مختصـة بالدعـم النفسي
واالجتامعي ،تسـتهدف األطفـال األيتام يف
املخيامت شمال غـرب إدلـب ،دون التمييز
بين أطفـال مجهـويل النسـب أو غريهـم.
وتتم هـذه األنشـطة من خلال عملية دعم
وتوعيـة تشـمل مجموعـة مـن الخدمـات

يف املجـال النفسي واالجتامعي ،ملسـاعدة
املرشفين الرتبويين واألمهـات على
فهـم األطفـال بشـكل أفضـل لـكل مـا قد
يعرتضهم مـن أحداث ضاغطـة ،وإمدادهم
باملصـادر وأسـاليب التك ّيـف مـع هـذه
الضغـوط السـتئناف حياتهـم الطبيعيـة،
ومنـع مـا قـد ينتـج مـن عواقـب على
صحتهـم النفسـية ،وفـق صفـاء.
وأضافـت أنهم يفسـحون املجـال لألطفال
مـن أجـل مامرسـة أنشـطة يحبونهـا
كالرسـم ،والتلوين ،والرياضة ،واملسـابقات
يعبرون من خالله
أو املشـاركة يف نشـاط
ّ
عـن مشـاعرهم ،مثـل التمثيـل واملرسح.
زواج باطل
باطل وغير معرتف به
ً
يعتبر هذا الـزواج
مـن وجهة نظـر قانونيـة ورشعيـة ،ووفق
املحامـي حمادة الشـيخ ،فـإن "الـزواج
يجـب أن يكـون مبن ًيـا على الوضـوح،
ومعظـم هـذه الزيجـات تتم خـارج نطاق
املحاكـم الرشعيـة ،وغال ًبـا دون أن يفصـح
املهاجـر عـن اسـمه الحقيقـي ،واالكتفـاء
بالكنـى واأللقـاب واألسماء املسـتعارة،
وهـذا الغمـوض يعتبر مـن محرمـات
الرشيعـة اإلسلامية ومـن مفسـدات
الـزواج".
وأضـاف الشـيخ ،يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،أن املحاكـم الرشعيـة املنتشرة يف
الشمال السـوري ،ال تعترف بالـزواج
مـن أشـخاص مجهـويل الهويـة ،وال
تقـر بتثبيـت نسـب األطفـال ،األمـر الذي
يرتتـب عليـه حرمـان هـؤالء األطفـال من
أبسـط حقوقهـم ،وهي الجنسـية والنسـب
والعائلـة ،مـا ينـذر بأنهـم سـيواجهون
حيـاة صعبـة.
وسـبق أن تواصلت عنب بلـدي ،يف تحقيق
أعدّتـه تحـت اسـم "بانتظـار الـوالدة
القانونيـة ..مكتومـو القيـد يف سـوريا ال
ميلكـون أمالكهـم" ،مع محـامٍ مطلع مقيم
يف دمشـق قـال لعنـب بلـدي ،إن األبنـاء
املولوديـن ألم سـورية ومقاتـل أجنبـي،
وخاصـة أطفـال مقاتلي تنظيـم "الدولـة
اإلسلامية" ،يعدّون مشـكلة "مسـتعصية
عـن الحـل" ،لكـن األم تسـتطيع تسـجيل
أبنائهـا يف النفـوس إذا كانـت يف الداخـل
السـوري ،والطفـل يُسـجل مجهـول األب.
وبحسـب املحامـي ،فـإن هـؤالء األطفـال
يكونـون محرومين مـن حقوقهـم ،إذ إن
اإلنسـان يولـد مرتين ،مـرة عنـد الـوالدة
الطبيعيـة ،واملـرة األخـرى عنـد "الـوالدة
القانونيـة" (التسـجيل يف سـجالت الدولة
الـذي مينحـه حقوقـه املدنيـة).
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شروط الزواج وفق قانون
األحوال الشخصية في سوريا
ينـص القانـون " "59لعـام  1953مـن
قانـون األحـوال الشـخصية على أن مـن
رشوط عقـد الـزواج بشـكل عـام ،أن يكـون
الزوجـان بالغين السـن القانونيـة للـزواج،
إضافـة إىل خل ّوهما من األمـراض املانعة من
زواجهما ،وتوفـر رشط اإليجـاب والقبـول
بين الزوجين ،ووجـود شـهود على عقـد
الـزواج وتحديـد املهـر.
أمـا الزواج مـن أجنبـي فلـه رشوط إضافية،
وهـي "شـهادة خل ّو مـن األمـراض ،وإخراج
قيـد نفـوس للـزوج األجنبـي أو مـن يقـوم
مقامـه مصـدق أصـولً من سـلطات بلاده،
وموافقـة سـفارة بلاده على الـزواج مـن
مواطنـة سـورية ،وشـهادة معموديـة إن
كان مسـيح ًيا ،أو وثيقـة إشـهار إسلام إن
كان مسـيح ًيا والزوجـة مسـلمة" ،بحسـب
مـا قاله رئيـس "تجمـع املحامني السـوريني

شروط النسب والجنسية لألطفال
المجهولي األب في القانون السوري
نصت المادة " "129من قانون األحوال
ّ
الشخصية السوري حول نسب المولود
على ما يأتي:
 - 1ولد كل زوجة في النكاح
الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين
التاليين:
أ -أن ميضي على عقد الـزواج أقل مدة
ا لحمل .
ب -أال يثبـت عـدم التالقي بين الزوجني
بصـورة محسوسـة كما لـو كان أحـد
الزوجين سـجي ًنا أو غائ ًبـا يف بلـد بعيد
أكثر مـن مـدة الحمل.
 - 2إذا انتفـى أحـد هذيـن الرشطين ال
يثبـت نسـب الولد مـن الـزوج إال إذا أقر
بـه أو ادعاه.
 - 3إذا توفـر هـذان الرشطـان ال ينفـى
نسـب املولـود عـن الـزوج إال باللعـان.
وكل طفـل نسـبه صحيـح هـو مسـجل
بالسـجل املـدين يعتبر مواط ًنا سـوريًا
إن كان والـده سـوريًا ،أمـا إن كان
أجنب ًيـا فيحصـل الطفـل على جنسـية
والـده ،ألن قانون الجنسـية السـوري ال
يـزال يحجـب عن املـرأة السـورية حقها
يف منـح جنسـيتها ألوالدهـا مـن زوج
غير سـوري ،بحسـب مـا قالـه املحامي
السـوري غـزوان قرنفـل لعنـب بلـدي.
أما بالنسبة إلى األطفال المجهولي
النسب:
فقـد نصـت املـادة " "29مـن قانـون
األحـوال املدنية السـوري عىل مـا يأيت:
أ -يف حـال ُعثر على مجهـول النسـب

يجـب على مـن يعثر عليـه تبليـغ
الرشطـة أو املختـار فـور عثـوره عليـه
بغيـة تنظيـم املحضر اللازم بذلـك،
وتسـليمه إىل إحـدى املؤسسـات أو
األشـخاص الذيـن تعتمدهـم وزارة
الشـؤون االجتامعيـة والعمـل التـي
تنظـم لـه شـهادة والدة ،ويسـ ّجل يف
السـجل املـدين بعـد أن يقـوم أمين
السـجل املـدين باختيـار اسـم لـه ولكل
مـن والديـه واسـم جـد نسـبة لـه أو ما
تقرتحـه دور الرعاية بالنسـبة إىل اسـم
مجهـول النسـب فقـط دون أن يذكر أنه
مجهـول النسـب يف الوثائـق التي متنح
له .
ب -يعتبر مجهـول النسـب عرب ًيـا
مسـلم ومولـودًا يف سـوريا
سـوريًا
ً
باملـكان الـذي ُعثر عليـه فيـه ،مـا مل
يثبـت خلاف ذلـك.
وبالتـايل ومبوجـب الفقـرة "ب" ،فهـو
مواطـن سـوري ويحمـل جنسـية الدولة
ا لسور ية .
نص
كما أن قانـون الجنسـية السـوري ّ
يف املـادة " "2الفقـرة "ج" على أنـه
يعتبر عرب ًيا سـوريًا من ولـد يف القطر
مـن والديـن مجهولين أو مجهـويل
الجنسـية أو ال جنسـية لهما ،ويعتبر
اللقيـط مولـودًا يف القطر باملـكان الذي
ُعثر عليـه فيـه مـا مل يثبـت العكـس.
وبحسـب املحامـي غـزوان قرنفـل،
ناقـش مجلـس الشـعب يف عـام 2018
مشروع القانـون املتعلـق برعايـة
مجهـويل النسـب ،الـذي يتض ّمـن 57
مـادة قانونيـة ،بهـدف ضمان حقـوق
مجهـويل النسـب ،وأحدث خالفًـا داخل
مجلـس الشـعب السـوري لكونـه مينـح

الجنسـية السـورية لألطفـال املجهـويل
النسـب املولوديـن ألم سـورية ،وبالتايل
فـأي طفـل هـو مثـرة زواج غير
صحيـح مـن مقاتلين مجهـويل الهوية
والجنسـية ميكـن منحـه الجنسـية
السـورية ألن أمـه سـورية.
وجـاء يف املـادة " "3مـن املشروع ،أن
"هـذا القانـون سـ ُيط ّبق على الوليد أو
الطفـل الـذي مل يتـم السـابعة مـن
عمـره ،ويُعثر عليـه ومل يثبـت
نسـبه ومل يُعـرف والـداه،
ضـل الطريـق وال
ّ
أو
ميلـك القـدرة على
اإلرشـاد إىل ذويـه
لصغـر سـنه أو
لضعـف عقلـه أو ألنـه
أصـم أو أبكـم".
وقـال وزيـر العـدل يف
"الحكومـة السـورية املؤقتـة" ،القايض
عبـد الله عبد السلام ،يف حديث سـابق
لعنـب بلـدي ،إن مـا جـرى العمـل عليه
يف املناطـق "املحـررة" هـو نفـس مـا
يط َّبـق يف قانـون األحـوال الشـخصية
السـوري ،إذ اعتمـدت "الحكومـة
املؤقتـة" منظومـة القوانين السـورية
كاملـة مبرجعيـة دسـتور عـام ،1950
وبالتـايل القانـون السـوري هـو املط ّبق
يف هـذا املجـال.
وأضـاف الوزيـر أن زواج السـوريات
مـن "عابـري الحـدود" يُسـ ّجل إذا كان
الـزوج معـروف النسـب ،وبالتـايل
يُنسـب األطفـال إىل أبيهـم.
أمـا زواج السـوريات مـن أجانـب غير
معـرويف النسـب فلا يُسـ ّجل ،وبالتايل
ال يُسـ ّجل األطفـال املولودون جـراء تلك
الزيجـات يف مناطق الشمال السـوري،
مـا مل يُعـرف نسـب األب الحقيقـي
واسـمه الرصيـح ،بوجـود شـهود
يشـهدون على صحـة اسـمه ونسـبه.

األحـرار" ،املحامي غزوان قرنفـل ،يف حديث
إىل عنـب بلـدي.
ويعتمـد قانـون األحـوال الشـخصية
السـوري ،بصيغتـه الحاليـة ،على األحـكام
الفقهيـة الـواردة يف املذاهـب اإلسلامية،
ونـص القانـون رصاحـة على أن "كل مـا
مل يـرد عليـه نـص يف هـذا القانـون ،يُرجع
فيـه إىل القـول األرجـح يف املذهـب الحنفي
اإلسلامي" ،مـع اإلشـارة إىل وجـود أحـكام
خاصـة تط ّبـق على املوحدين الـدروز وعىل
أتبـاع الديانـات األخـرى ،تكون مسـتمدة من
مذاهبهـم املختلفـة.
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أسباب عادية وأخرى خطيرة
كيف تتعامل مع

األلم بين الكتفين
د .كريم مأمون
أمل منتصـف الظهـر بين الكتفين هـو
شـكاية شـائعة بين النـاس إىل حـد
مـا ،وعلى الرغـم مـن أنهـا قـد تكـون
ناتجـة عـن أسـباب بسـيطة عارضـة
يف معظـم األحيـان ،فإنهـا قـد تحـدث
أيضً ـا نتيجـة لحـاالت مرضية تسـتدعي
الرعايـة الصحيـة ،ويف بعـض األحيـان
تكـون عالمـة عىل حاالت خطيرة مهددة
للحيـاة ،وتحتـاج إىل الرعايـة الصحيـة
اإلسـعافية إلنقـاذ حيـاة املصـاب ،لذلـك
سـنع ّرف بأهم أسـباب األمل بني الكتفني،
واألعـراض التـي توجـه إىل احتامل كون
الحالـة خطيرة تسـتوجب طلـب الرعاية
الطبيـة الفوريـة.
ما الحاالت التي تسبب ً
ألما في
منتصف الظهر بين الكتفين؟
يوجـد العديد من األسـباب غير الخطرية
املحتملـة ألمل منتصـف الظهـر بين
الكتفين ،وأهمهـا:
التعـرض إلصابـة :يحـدث أمل منتصـف
الظهـر بين الكتفين نتيجـة صدمـة أو
كدمـة تتسـبب باضطـراب يف املفاصـل
أو األوتـار أو األربطـة ،مثـل انفصـال
املفصـل األخرمـي الرتقـوي أو متـزق
الكفـة املـدورة.
الشـد العضلي :يعـد السـبب األكثر
شـيو ًعا آلالم بين الكتفين ،ومـن املمكن
حدوثـه إثر التعـرض لتحريـك العضالت
بشـكل مفاجـئ أو رفـع وزن ثقيـل أو
بعـض األنشـطة الرياضيـة التـي تحتاج
إىل حركـة الجـزء العلـوي مـن الجسـم
مثـل كـرة املضرب أو الغولـف ،وتولـد
بعـض الوضعيـات اليوميـة ضغطًا عىل
العضلات يف الظهـر ،مـا قـد يـؤدي
إىل أمل بين الكتفين خفيـف الشـدة،
وتتض ّمـن الوضعيـات التـي تتسـبب يف
هـذا األمل مـا يـأيت:
• النوم عىل فراش غري مريح.
• استخدام كريس غري مريح.
• الجلوس عىل املكتب طوال اليوم.
• الجلـوس عىل املكتـب أمـام الكمبيوتر
لفترات طويلة.
• الجلـوس مـع وضـع السـاقني على
بعضهما .
اضطرابات العمـود الفقـري ،االنحناءات
غير الطبيعيـة للعمود الفقـري كالحدب
والجنـف ،ومـرض القـرص التنكيس يف
العمـود الفقـري الرقبـي أو الصـدري،
وكذلـك انفتـاق األقـراض أو مـا يُعـرف
بـ"الديسـك" ،كلهـا حـاالت ميكـن أن
تسـبب أمل ًـا بين الكتفين ،وغال ًبـا مـا
ترافقـه مجموعـة أخـرى مـن األعراض،
مبـا يف ذلـك التنميـل والوخـز واألمل يف
إحـدى الذراعين أو كلتيهما.
هشاشـة العظـام التـي ميكن أن تسـبب
كسـو ًرا يف العمـود الفقـري الصـدري.
التهـاب املفاصـل ،قـد يـؤدي التهـاب
املفاصـل يف العنـق أو األضلاع إىل
الشـعور بـآالم منتصـف الظهـر بين
الكتفين حتـى يف غيـاب أي أمل يف
الرقبـة.
الضغـط العصبـي ،إذ ميكـن أن يسـبب
التوتـر العصبـي حـدوث شـد عضلي،
وتعـد كل مـن الرقبـة ومنطقـة بين
الكتفين مـن املناطـق الشـائعة التـي
تتأثـر بذلـك ،مـا قد يـؤدي إىل الشـعور
بـآالم بين الكتفين.
االرتجـاع املعـدي املريئـي ،قـد يـؤدي
ارتـداد حمـض املعـدة إىل الشـعور بأمل
ينتقـل إىل منتصـف الظهـر ،وعـادة مـا
يتسـبب ذلك بأعراض أخـرى ،مثل أمل يف

الصدر وبحـة يف الصـوت وصعوبة يف
ا لبلع .
التهـاب البنكريـاس ،قـد يسـبب أيضً ـا
هـذا النـوع مـن األمل بسـبب ته ّيـج
الجانـب السـفيل مـن الحجـاب الحاجز.
متالزمـة األمل الليفـي العضلي (،)MPS
وهـي مـن املشـكالت الطويلـة األمـد أو
املزمنـة التـي قـد تسـبب أمل ًـا يف بعض
العضلات ،كالعضالت املحيطـة بالعمود
الفقـري يف منطقـة الرقبـة والكتفني.
الهربـس النطاقـي (زنـار النـار) :قـد
يعـاين املصـاب مـن أمل يف منطقـة
بين الكتفين نتيجـة إصابـة عصب يف
هـذه املنطقـة ،رمبا قبـل ظهـور الطفح
الجلـدي املميـز لهـذا املـرض ،وعـادة ما
يرتكـز األمل يف أحـد جانبـي الجسـم.
أمـا بالنسـبة إىل الحاالت الخطيرة التي
ميكـن أن يـدل أمل منتصـف الظهـر بني
الكتفين على اإلصابة بها فتشـمل:
النوبـة القلبيـة :قـد تتظاهر عىل شـكل
أمل بين لوحـي الكتفين وخاصـة عنـد
النسـاء ،إذ إن  3%منهـ ّن يشـعرن بـأمل
بين الكتفني عنـد حدوث النوبـة القلبية.
الرسطـان :فهنـاك بعـض الرسطانـات
التـي تسـبب حـدوث أمل بين الكتفين
مثـل رسطـان الرئـة ،ورسطـان املريء،
ورسطـان الغـدد اللمفاويـة ،ورسطـان
الكبـد ،كما أن رسطـان الثـدي املنتشر
إىل عظـام الرقبـة قـد يـؤدي إىل أمل بني
الكتفين أيضً ـا.
أمـراض املـرارة :غال ًبـا مـا يكـون األمل
الناتـج عـن أمراض املـرارة عىل شـكل أمل
حـاد طاعن بين الكتفني متزامـن مع أمل
يف الربـع العلوي األمين مـن البطن مع
الغثيـان ،وتحـدث هذه األعـراض عادة
بعد تنـاول وجبـة دهنية.
تسـلخ األبهـر :يحـدث تشـقق أو
متـزق جـدار الرشيـان األبهـر
الصـدري ،ويوصـف عـادة األمل
بني الكتفين يف هـذه الحالة عىل
أنـه أمل مفاجـئ حـاد ،وكأنه متزق
يف الظهـر األوسـط العلـوي.
االنصمام الرئـوي :األمل غال ًبـا مـا
يكـون مفاجئًـا وحـادًا ،وميكـن أن
يرتافـق مع ضيـق شـديد يف التنفس
مـع سـعال ونفـث دمـوي ،وغال ًبـا
مـا تسـبقه أعـراض جلطـات الدم يف
السـاقني مبـا يف ذلـك األمل واالحمـرار
والتـورم.

كيف يمكن التعامل مع ألم منتصف
الظهر بين الكتفين؟
يف البدايـة يجـب نفـي وجـود حالـة
خطرية مسـببة للأمل بني الكتفين ،لذلك
يجـب طلـب الرعايـة الطبيـة يف حـال
ترافـق األمل مـع أي من األعـراض التالية:
• األمل شديد جدًا وال يزول أو يخف.
• أمل يف الصدر.
• ضيق يف التنفس.
• نبضـات رسيعـة أو غير منتظمـة
للقلـب .
• وجود دم يف السعال.
• التعرق املفرط وخاصة يف الليل.
• الدوار واإلغامء.
• صعوبة يف الكالم.
• شـلل جـزء مـن الجسـم أو فقـدان
القـدرة على التحكـم يف املثانـة.
• ارتفاع درجة الحرارة.
• انتفاخ واحمرار وأمل يف القدم.
• بدايـة األمل بعـد التعـرض إلصابـة أو
السـقوط.
عندمـا يكـون األمل بين الكتفني بسـيطًا
وغري مرتافـق بأي من أعـراض وعالمات
الخطـورة التـي ذكرناهـا،
فيمكـن التخفيـف مـن
بالطـرق
شـدته
التاليـة:
ميكن

التخفيـف مـن األمل الخفيـف الناتـج عن
وضعيـة الجلـوس أو النوم غير الصحية
بطرق بسـيطة ،مثل تحريـك الكتفني إىل
األمـام والخلـف ،مـا يسـاعد يف تخفيف
هـذا األمل ،كما ميكـن عقد اليديـن خلف
الظهر وسـحب الذراعني بلطف لألسـفل
للتخفيـف من تصلـب العضالت.
يف الحـاالت الحـادة الناجمة عـن إجهاد
العضلات ميكـن العالج كما يأيت:
• وضـع كمادات الثلـج واملحافظـة عىل
العضلات املجهـدة يف وضـع ممـدد،
ميكـن اسـتخدامها كل  20دقيقـة ،كما
يتـم وضع كمادات دافئـة عندمـا يخف
الـورم ،وميكـن اسـتخدامها يف وقـت
مبكـر عنـد زيـادة التـورم واألمل.
• تنـاول املسـكنات الفمويـة مثـل
الباراسـيتامول ،مـع مضـادات االلتهـاب
غري السـتريوئيدية ،واملرخيـات العضلية،
ومـن املمكـن دهـن منطقـة األمل بزيـت
النعنـاع أو بكرميـات أو مراهم مخصصة
آلالم العضلات والعظـام ،وهـي متوفرة
يف األسـواق.
أمـا بالنسـبة إىل الحـاالت الخفيفـة
واملزمنـة ،فيمكـن اللجـوء إىل بعـض
الطرق التي تسـاعد يف تخفيف
هـذا األمل ،والوقايـة من
حدوثـه ،ومنهـا:

• مامرسـة متاريـن التمـدد الخفيفـة ،إذ
يسـاعد ذلـك يف تخفيـف شـد العضالت
وتحسين الدورة الدموية لها ،ما يسـاعد
على تخفيـف أمل منتصـف الظهـر.
ومتاريـن التمـدد متعـددة ،منهـا وضـع
الـذراع اليمنى فـوق الرأس وثنـي الرقبة
بلطـف إىل اليمني ،ويجب الشـعور بشـد
يف الجـزء األيسر مـن الجسـم ،وينبغي
االسـتمرار يف ذلـك ملـدة دقيقـة واحـدة
تقري ًبـا ،ثـم تكـرار ذلـك على الجانـب
ا أليرس .
• التدليـك ،إذ ميكـن للتدليـك أن يقلل من
شـد العضلات يف الظهـر ،مـا يسـاعد
على التخفيـف مـن هـذا األمل ،ويفضّ ـل
أن يتـم ذلك على يد اختصـايص التدليك
والعلاج الفيزيايئ.
• مامرسـة الرياضـة ،ميكـن للتامريـن
الرياضيـة أن تقـوي عضلات الظهـر
والبطـن ،ما يسـهل عملية الشـفاء ،ولكن
يجـب أن تكـون التامريـن منخفضـة
الكثافـة ،لزيـادة القـوة تدريج ًيـا دون
إلحـاق أي أذى يف العضلات.
• اسـتخدام فـراش مريح وداعـم للعمود
الفقـري ،إذ إن النـوم على رسيـر غير
مريـح ،قـد يكـون هـو السـبب يف آالم
الظهـر ،لذلـك يجـب اسـتخدام فـراش
صحـي حتـى تسـتطيع عضلات الظهر
االسترخاء والتعـايف يف وقـت أرسع.
• اتبـاع نظـام غـذايئ صحـي ،فيجـب
تجنـب األطعمـة املصنعـة والغنيـة
باألملاح والدهـون ،واإلكثار مـن الفواكه
والخضراوات واملكسرات والبقوليـات
واألطعمـة الغنيـة بـ"أوميغـا  ،"3إذ
يسـاعد هذا النظام الغـذايئ يف التخفيف
مـن االلتهابـات مـا يقلـل مـن األمل.
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كتاب يشرح قيمة
الراحة إلتقان العمل

أفضل هواتف شاومي لعام 2021
تتميـز رشكـة "شـاومي" الصينيـة بتقدميهـا
أجهـزة هاتـف محمـول ذات مواصفـات عاليـة
وكفـاءة جيـدة بأسـعار مقبولـة نسـب ًيا ،مقارنـة
باألسـعار التـي تطرح بهـا الشركات العمالقة مثل
"سامسـونج" و"آيفـون" أجهزتهـا.
وخلال عـام  ،2021قدمـت الرشكـة مجموعـة
مـن األجهـزة التـي تتمتـع بكاميرات عاليـة الدقة
ومعالجـات رسيعـة وشاشـات تقدم رؤيـا مميزة،
وذلك رغـم تقديم الرشكـة املصنعة نفسـها ألجهزة
هاتـف محمولـة مـن مـاركات أخـرى مثـل "بوكو
فـون" و"ريـد مـي" و"مـي" ،ومن أبـرز األجهزة
التـي قدمتهـا الرشكة خلال العام األخير ما ييل.
Redmi Note 10 5G
يعترب الجهـاز أحد أرخص هواتـف “ ،"5Gويعمل
بأحـدث إصـدار مـن نظـام تشـغيل "أندرويـد"،
وهـو "أندرويـد  ،"11كما يـأيت مـزودًا بكاميرا
تبلـغ دقتهـا  48ميجـا بكسـل ،ويوفـر سـعى
تخزيـن تصـل حتـى  128جيجـا بايـت.

وفيما يتعلـق بعمـر البطاريـة ،فالجهـاز يتمتـع
ببطاريـة ممتـازة تصـل سـعتها التخزينيـة إىل
خمسـة آالف ملي أمبير ،إىل جانب سـعر مقبول
بالنظـر للمواصفـات التـي يحملهـا.
Xiaomi Mi 11 Ultra
باملقارنـة بين األجهـزة املقاربـة مـن حيـث
املواصفـات ،ميكـن مقارنـة الجهـاز بجهـاز
" ،"Samsung Galaxy S21أو جهـاز "iPhone
 ،"12 Proمـن حيـث قـوة األداء والتصميـم العام
الجـذاب ،إىل جانـب حجمـه ووزنـه الجيديـن.
ومتتـاز الشاشـة الكبيرة التـي يصـل حجمها إىل
 6.81بوصـة بشـدة وضوحهـا ،ومعـدل تحديـث
سـلس يبلـغ  120هرتـز ،ودقـة "."QHD
يقـدم الجهاز ذاكرة عشـوائية تصـل إىل  12جيجا
بايـت ،وهي ذاكـرة رسيعـة األداء أيضً ـا ،باإلضافة
إىل الكاميرا ،ومبعنـى أدق ،الكاميرات الثالثـة
الخلفيـة ،والتـي تبلـغ دقـة الرئيسـية منهـا 50
ميجـا بكسـل ،وهنـاك كاميرا عريضـة جـدًا بدقة

 48ميجـا بكسـل ،وكاميرا زوم بدقـة  48ميجـا
بكسـل أيضً ا.
أمـام كاميرا الـ"سـيلفي" األماميـة ،فدقتهـا 20
ميجـا بكسـل ،مـا يجعـل الجهـاز أحـد أفضـل
الهواتـف املـزودة بكاميرات احرتافيـة خلال عام
.2021
ومـع كل هـذه املواصفـات العالية ،لكـن الكامريات
الخلفيـة ذات نتـوء كبير ،يجعلهـا غير محبـذة
لعشـاق التصاميـم النحيفـة والناعمـة ،ورغم ذلك
فالجهـاز أفضـل منتجـات "شـاومي" خلال عام
.2021
Xiaomi Mi 11
يقترب الجهـاز مبواصفاته من مواصفـات الجهاز
السـابق إىل حـد ما مـن حيـث القـوة واألداء ،لكنه
حجما ،مع نحافـة أكرث يف التصميـم ،فطول
أكرب
ً
الجهـاز  8.1ملم ،وشاشـته مبقـاس  6.81بوصة،
بنسـبة عـرض إىل ارتفـاع  ،9:20مـع دقـة فائقة
السـطوع ،تبلغ  1500شـمعة.

سينما

".."Spider-Man: No Way Home

التعويذة المشكلة
يعتبر "Spider-Man: No Way
 ”Homeمـن أكثر األفلام التـي
انتظرهـا جمهـور "عـامل مارفـل
السـيناميئ" خلال عـام ،2021
وهـو الفيلـم رقـم  27لسلسـلة
أفلام األبطـال الخارقين ،واملتمم
لسلسـلة "سـبايدر مـان" داخـل
العـامل.
ينطلـق الفيلـم ( 148دقيقـة)
مـن أحـداث شـديدة التعقيـد ،إذ
إن شـخصية "سـبايدر مـان"
يتـم كشـفها أمـام الجميـع ،وهي
الشـاب "بيتر باركـر" ،كما يتـم
توريطهـا بجرائـم بسـيطة داخـل
املدينـة ،األمـر الـذي يؤثـر سـل ًبا
على "سـبايدر مـان" ومحيطـه
االجتامعـي.
يلجأ "سـبايدر مـان" إىل الدكتور
تدخلا
ً
"سترينج" طال ًبـا منـه
سـحريًا إلنقـاذه وإعـادة حياتـه
إىل شـكلها الطبيعـي ،أي مـا قبل
الكشـف عـن شـخصيته للنـاس،
فيبـدأ املنقـذ "سترينج" بإعـداد
تعويـذة هدفهـا جعـل املجتمـع
ينسى بـأن "بيتر باركـر" طالب
الثانويـة العامـة هـو نفسـه
"سـبايدر مـان".

تتعقّـد أحـداث الفيلـم أكثر حني
تكمـن مشـكلة كبيرة يف هـذه
التعويـذة ،وهـي أنهـا ستشـمل
جميـع النـاس بشـأن نسـيان
شـخصية "سـبايدر مـان" ،األمـر
الـذي يجعـل "بيتر" يتدخـل
إليقـاف مفعولهـا ،كونه مـن املهم
أن يبقـى بعـض األشـخاص على
علـم بشـخصية البطـل الخـارق
الحقيقيـة.
هـذا التدخـل مـن قبـل الشـاب
"بيتر" لوقـف تأثير التعويـذة
يتسـبب بكارثة حقيقية مـن أعداء
"سـبايدر مان" يف عـوامل موازية
أخـرى ،ليبـدأ رصاع ملحمـي يأخذ
أحـداث الفيلـم إىل مسـتوى أعىل
مـن اإلثـارة ،بتحكـم متـوازن من
مخـرج الفيلـم جـون واتس.
وبسـبب التهافـت الهائـل على
مشـاهدة فيلـم "سـبايدر مـان"
داخـل صـاالت السـينام يف
فترة األعيـاد الحاليـة ،فـإن
را مـن دور السـينام
عـددًا كبي ً
يف بلجيـكا رفضـت تنفيـذ قـرار
الحكومـة باإلغالق بسـبب متحور
"أوميكـرون" الجديـد ،وقالـت
إنهـا مسـتعدة ملواجهـة العواقـب،

را
ً
خصوصـا أن جمهـو ًرا كبي ً
يسـاند موقفهـا ضـد إجـراءات
اإلقفال حتـى نهاية كانـون الثاين
الحـايل.
إال أن هنـاك ضعفًا بسـيطًا يف أحد
الجوانـب الدراميـة للفيلـم ،وهـو
تكـرار يف حبكة األحـداث ،العامل
الـذي قـد يجعـل الجمهـور ينفـر

مـن املشـاهدة يف بعـض لحظات
القصـة ،إذ يقـدم الفيلـم مبررات
ألحـداث مل يوفـق برشحهـا داخل
ا لقصة .
بلـغ تقييـم العمـل إىل اآلن 8.9
من أصـل  10مـن قبـل الجمهور،
عبر موقـع " "IMDbلنقد وتقييم
األعمال الدرامية والسـينامئية.

بوستر الفيلم

بعـض البرش ال يجدون أنفسـهم ضمن دائـرة اإلنجاز
الحقيقـي خلال عملهـم اليومـي ،يعانـون مـن عدم
يقينهـم بـأن لديهـم مـا يضيفونـه يف روتين دائم،
يصادفون املهام نفسـها باألسـلوب نفسه وبالتفكري
نفسـه ،فال يجـدون الوقـت للراحة النشـطة من أجل
تعزيـز هذا اإلنجـاز ،والتحفيـز من أجل الخـروج من
دائـرة االعتيـاد إىل دائرة إتقـان العمل واإلبـداع فيه.
بحسـب كتـاب "استرح :ملـاذا تنجـز املزيـد عندمـا
تعمـل أقل" ،للكاتـب أليكس بانـج ،فإن هنـاك أنوا ًعا
مـن الراحـة التـي تعـزز اإلنتاجية ،بعيـدًا عـن أجواء
الكسـل والخمول ،إذ إن الراحـة ال تتناقض مع العمل،
فلا توجـد حركـة إال وتبعتهـا لحظات من السـكون،
وبالتـايل فـإن الراحة هـي جـزء مك ّمـل لإلنجاز يف
املهـام اليوميـة ،وال ميكـن الحصـول على مسـتوى
ف ّعـال مـن اإلنتاجيـة ،إال مـن خلال توفـر أوقـات
مخصصـة مـن الراحة.
يف أغلـب كتـب تحسين اإلنتاجيـة ،يـرى الفـرد أن
نصائح املختصني متيل يف أغلـب األحيان إىل رضورة
التعمـق يف العمـل ،مـن أجـل الوصـول إىل النجـاح
املطلوب ،هنـا ،يوجد خلل يف فهم "االسـتمرارية" أو
املثابـرة على الشيء ،وأن الراحة من شـأنها أن تقلل
مـن اإلنجاز وتعكّـر صفـاء النجاحات.
بعيـدًا عـن الرتكيـز على مفهـوم العمـل املتواصـل
دون انقطـاع ملحاولـة تعظيـم اإلنجازات ،الـذي غال ًبا
مـا تكـون محصلة هـذا االتجـاه الوظيفي عكسـية،
يحـاول بانـج يف كتابـه ( 360صفحـة) ،توضيح أن
الراحـة ليسـت مقترصة على الرعاية الجسـدية ،إمنا
هـي مهـارة وعلـم بحـد ذاتـه ،يجـب على اإلداريني
يف الشركات التنفيذية أن يتعودوه ويكتسـبوه كآلية
لتحسين جـودة العمل.
وتكـون الراحـة عنـد االنتهـاء مـن جميـع املهـام
التـي تنتظـر إنجازها ،سـواء على الصعيـد املهني أو
الشـخيص ،وبالتـايل فـإن الراحـة ال يجـب أن تأخـذ
معين عىل
شـكل العشـوائية ،إمنـا تخصيـص وقت
ّ
جـدول األعمال اليومية أو األسـبوعية أو الشـهرية،
وأخذهـا على محمـل الجـد ،وحاميتهـا مـن أي
انشـغاالت أخـرى قـد تدخـل يف نطـاق وقتهـا ،أو
مـن املحيطين الذيـن قـد يحاولـون رسقـة الوقـت
املخصـص للراحـة ،على حـد تعبير الكاتـب.
والوقـت املخصـص للراحـة ،الثابت واملسـتمر مبوعد
معين منتظـم ،يكـون نتيجـة ترتيـب األولويـات
ّ
واملهـام ،وإنجازها يف موعدها املحـدد ،دون تأجيلها،
فالغـرق مبا يُعرف "تسـويف" العمل مينع الشـخص
معين للراحـة ،كونه سـيصبح
مـن تخصيـص وقت
ّ
ً
منشـغل طـوال الوقت بإمتـام املهـام املتأخرة.
وإلدخـال الراحـة ضمـن الربنامـج اليومـي يف حياة
فهما عميقًـا يف
الشـخص ،يجـب عليـه أن ميتلـك
ً
أهميـة إنجـاز العمـل ضمـن موعـده األصلي ،يك
يكـون هناك توازن مناسـب يربـط بني الراحـة وبذل
ا لجهد .
وقـد تكـون أشـكال الراحـة مختلفـة ،حسـب رغبة
األفـراد ،منهـا التنـزه مـع العائلـة ،أو القيلولـة ،أو
مامرسـة الرياضـة ،أو تطويـر مهـارة مع ّينـة ،أو
التعـرف إىل هوايـة جديـدة ،أو التوقـف عـن العمـل
يف الوقت املناسـب مـع التفكري والتأمـل والتخطيط
فقط .
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أفقي
1.دريد لحام
2.نام  -أفعى شديدة السمية ،كان من
مقدسات قدماء املرصيني
3.مبعنى  -حيوان عاشب متوحش إفريقي
(كلمتان)
4.قطع  -نصف بليغ  -متشابهان
5.منازلة
6.مضيئة معلقة بالسقف  -ذو سلطة
وسطوة
7.سورة قرآنية من حرفني  -جدها يف أواب
8.دافع وردع  -حجاب  -نصف أشقر
9.أديب عريب حائز جائزة نوبل
	10.خليج عىل البحر األحمر

عمودي
1.نقود  -أحد األصابع (معكوسة)
2.منو وتقدم حضاري  -أذاع عرب األثري -
كذب وادعاء ما ليس حقيق ًيا
3.من األطراف  -حيوان مثل األرنب والفأر
 متشابهان4.مقترص عىل  -مادة تستخدم يف تجبري
الكسور (معكوسة)
5.حق يعطى للرشكات من الحكومات
للتنقيب عن النفط (معكوسة)
6.قصة  -شاطئ
7.آلة موسيقية إلكرتونية تشبه البيانو  -نقل
اليشء إىل أعىل
8.طائر لييل (مبعرثة)  -املدينة الشهباء -
ثلثا شوق
9.يف بطن املرأة حيث تتكون الحياة  -يقوم
بالعمل بشكل متواصل دون انقطاع
	10.مسلسل كوميدي سعودي

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

كل عـام وأنتم بألف خري .يف مطلع العام
الجديد ،تتشـابك أمانينا مع أماين عشاق كرة
القدم يف العامل وعشـاق الرياضة بشكل عام،
بـأن يكون العام الحايل قليل األرضار واألعباء
وكثري البهجة واملتعة ،خاصة أننا سـنجتمع
حول الشاشـات واملواقع الرياضية يف نهاية
يهل علينا قمر املونديال يف
العام ،عندمـا ّ
الدوحة  ،2022نشـجع ونفرح ونشعر بالغصة
لهذا النجم وذاك املنتخب.
ولكن ،وعلى ما يبدو ،فإن العام الجديد لن
يكون خال ًيـا من املتاعب وتأجيل املباريات
واملسـابقات والعبث يف الرزنامات الكروية
األوروبية ،فام زال خطر فريوس "كورونا
املسـتجد" (كوفيد )19 -يحيط بكل يشء
برصف النظر عـن جرعات اللقاح التي اجتاحت
العـامل بأرسه ،فمن "بيتا" و"دلتا" إىل
"أوميكرون" ،وخالل أشـهر قليلة عادت نسبة
اإلصابات يف العامل إىل االرتفاع ،وحديث
األطبـاء متضارب حول متحو َرين آخ َرين حتى
العـام  ،2023وكيفية التعامل مع املصائب
الجديدة الوافدة من هذا الفريوس.
النتائج إىل اآلن عىل السـاحة الرياضية ال
تبشر بالخري ،فالدوري األملاين لكرة القدم
أعلـن قبل نهاية العام  2021أن مباريات اإلياب
يف البوندسـليغا وأغلب املسابقات الكروية
يف أملانيا سـتكون خلف األبواب املغلقة،
ويف الربميريليـغ عاد فارق املباريات ليكون
حا عىل سـلّم ترتيب الفرق يف مرحلة
واض ً
الذهاب ،ليس النشـغال بعض الفرق ببطوالت
ومسـابقات خارج إنجلرتا وحسب ،بل للتأجيل
االضطراري بسـبب "كورونا" ،واإلصابات التي
غـزت الفرق وكوادرها الفنية واإلدارية يف
األسابيع األخرية.
اإلصابات أيضً ا دخلت نادي برشـلونة اإلسباين،
إذ أعلن مدرب الفريق األول تشـايف أن سبعة
من العبيه األساسـيني مصابون بالفريوس،
وكـذا الحال مع نادي ريال مدريد ،وأيضً ا
نادي أتلتيكـو مدريد الذي أعلن إصابة دييغو
سيميوين مدرب الفريق بالفريوس.
منظمة الصحـة العاملية ورغم محاوالتها مطلع
الشـهر املايض تخفيف التخوفات من رسعة
انتشـار املتحور الجديد يف العامل ،وجد العلامء،
بعد دراسـة بيانات عودة اإلصابة التي تسببت
فيهـا متحورات "بيتا" و"دلتا" و"أوميكرون"،
أن اإلصابات السـابقة رمبا ال تحمي من
"أوميكـرون" ،كام كانت تحمي من اإلصابة
باملتحو َرين السـابقَني" ،بيتا" و"دلتا" ،وهذا
يجعلنا نسـأل وبشدة ،أنه عند انتشار الفريوس
ألول مرة كان اإلجراء االحرتازي األول والرسيع
إغالق مالعب كرة القدم والرياضة بشـكل
عام ،وإيقاف املسـابقات واملنافسات وترحيل
البطـوالت إىل صيف العام  ،2021فكيف
سـتكون الحال مع متحور "أوميكرون" وما
تبقـى من هذا الفريوس قبل العام .2023
الرياضـة وكرة القدم خاصة يف خطر اقتصادي
وصحي ونفسي يطال كل ما يرتبط بها ،بد ًءا
من الالعبني واملدربني واإلداريني ،وانتهاء
بالجامهير التي صارت تدور يف فلك العودة
واإلغالق كل موسم.
الخطر واضح ،واألمنيات تكرب وتشـتد ألن
يكون عاملنا واملالعب التي عشـقناها واألندية
واملنتخبات والنجـوم التي أحببناها بألف خري،
وأعيـاد مجيدة وكل عام وأنتم بألف خري.
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مرحلة الذهاب ..هل تكفي لتحديد هوية البطل في أوروبا

عنب بلدي  -محمد النجار
مـع نهايـة معظـم مباريـات مرحلـة
الذهاب يف الدوريـات األوروبية الكربى،
اتضحـت مالمـح املتنافسين على
األلقاب ،خاصـة يف الـدوري اإلنجليزي.
وتصدر مانشستر سـيتي ،حامل اللقب،
الربميريليـج برصيـد  47نقطـة ،فيما
تصـدر ريـال مدريـد الليجا يف إسـبانيا
بــ 46نقطة ،وإنرت ميالن الكالتشـيو يف
إيطاليـا برصيـد  46نقطة.
السيتي يواصل االنتصارات وينفرد
بالصدارة
أنهـى نـادي مانشستر سـيتي مرحلـة
الذهـاب يف صـدارة الـدوري اإلنجليزي
املمتـاز برصيـد  47نقطـة ،ولعـب 19
مبـاراة ،فـاز يف  15وتعـادل باثنتين
وخسر مثلهما ،لـه مـن األهـداف 50
وعليـه  12هدفًـا.
كما لعب يـوم األربعـاء 29 ،مـن كانون
األول املـايض ،أول مبـاراة يف مرحلـة
اإليـاب وهـي الجولـة  ،20ومتكـن مـن
الفوز عىل مسـتضيفه برينتفـورد ،1×0
ليواصـل تقدمـه وانفـراده بالصـدارة
بقيادة مدربه االسـباين بيـب جوارديوال.
ويبتعـد السـيتي بفارق مثـاين نقاط عن
الوصيـف تشـيليس ،الـذي يحتـل املركز
الثالـث مع نهايـة مرحلة الذهـاب برصيد
 41نقطـة من  19مبـاراة ،إذ فاز  12مرة
وتعـادل خمـس مرات وخسر مباراتني.

وتعـرض يـوم األربعـاء املـايض لتعادل
يف عقـر داره كان بطعـم الخسـارة مـع
فريـق برايتـون  ،1×1لفائـدة الجولة 20
واألوىل مـن مرحلة اإليـاب ،صاعدًا بذلك
نقطـة واحـدة يف الوصافـة برصيـد 42
نقطة .
ويعتبر املدرب األملـاين تومـاس توخيل
النتائـج األخيرة لفريقـه متذبذبـة،
ويحـاول االسـتقرار أكثر ،بعـد موسـم
سـابق بـدا فيـه أن تشـيليس ال ميكـن
إيقافـه ،خاصـة مع حصوله على بطولة
دوري أبطـال أوروبـا.
بـدوره أنهـى فريـق ليفربـول مرحلـة
الذهـاب باملركـز الثـاين برصيـد 41
نقطـة ،بعدمـا لعـب  19مبـاراة فاز يف
 12وتعـادل بخمس وخسر اثنتني ،لكنه
تراجـع إىل املركـز الثالـث بعدمـا خسر
أوىل مبارياتـه يف مرحلـة اإليـاب أمـام
لسـيرت سـيتي بهـدف دون رد.
فيما احتل أرسـنال املركز الرابـع برصيد
 35نقطـة بنهايـة الذهـاب ،بعدمـا فـاز
 11مـرة وتعـادل مرتني وخرس يف سـت
موا جهات.
ويواصـل الفريق بقيادة اإلسـباين ميكل
ارتيتـا سلسـلة النتائـج اإليجابيـة حتـى
اآلن ،خاصـة يف املراحـل املتأخـرة مـن
مرحلـة الذهاب.
بالنسـبة للهدافني ،اليـزال املرصي محمد
صلاح العـب ليفربول بالصـدارة برصيد
 15هدفًـا ،ويليـه الربتغـايل دييجو جوتا
أيضً ـا مـن فريـق الريدز بعشرة أهداف،

ويف املركـز الثالـث جـاء اإلنجليـزي
جيمـي فـاردي من نادي ليستر سـيتي
بتسـعة أهداف.
الملكي يتصدر ذهاب الليجا
يتصـدر فريـق ريـال مدريـد مرحلـة
الذهـاب مـن الـدوري اإلسـباين للدرجة
األوىل للموسـم الحـايل برصيد  46نقطة
مـن  19مبـاراة ،إذ فـاز يف  14وتعـادل
بأربـع وخسر واحدة ،لـه مـن األهداف
 41وعليـه  16هدفًـا.
واسـتطاع الفريـق املليك بقيـادة مدربه
اإليطـايل كارلـو انشـيلويت أن يحافـظ
على الصـدارة وينفـرد بها حتـى نهاية
القسـم األول مـن الـدوري اإلسـباين،
بـأداء ثابـت وتنظيـم للخطـوط الثالثة.
وبـدوره يحتـل فريـق إشـبيلية املركـز
الثـاين بقيـادة مدربـه االسـباين جولني
لوبتيجـي ،مقد ًمـا مسـتويات جيـدة يف
مرحلـة الذهـاب ،إذ لعـب  18مبـاراة
فـاز يف  11وتعـادل يف خمـس وخسر
مباراتين فقـط.
فيما نـادي ريـال بيتيـس املجتهـد
هـذا املوسـم بقيـادة التشـييل مانويـل
بليغرينـي ،يعـد الحصـان األسـود يف
الليجـا ،إذ يحتـل املركـز الثالـث برصيـد
 33نقطـة مـن  18مباراة ،فـاز يف عرش
مباريـات وتعـادل ثلاث مـرات وخسر
خمـس مواجهـات.
أمـا فريـق رايـو فاليكانـو الـذي يسير
بخطـى ثابتـة يف الـدوري اإلسـباين

هل يخلف جيمس مكاتي
دافيد سيلفا في السيتي
يلقّـب اإلنجليـزي جيمس مـكايت العب
مانشستر سـيتي ،بخليفـة اإلسـباين
دافيـد سـيلفا العـب نـادي ريـال
سوسـييداد حال ًيـا ومنتخـب إسـبانيا،
ألنـه ميلـك طريقـة خاصـة يف اللعـب
تشـبه إىل حـد كبير طريقـة لعـب
اإلسـباين سـيلفا.
ويلعـب مـكايت ( 19سـنة) بنفـس
املركـز ،وهـو خط وسـط مهاجـم يلعب
بالقـدم اليسرى.
يتمتـع الالعـب بقـدرة عاليـة على
املراوغـة بشـكل رسيـع ،والتمريـر
بطريقـة غير متوقعـة لزمالئـه تخـدم
منظومـة اللعـب يف السـيتي ،التـي
تعتمـد على االسـتحواذ والضغـط
العـايل ،والبحـث عـن ثغـرات مفاجئـة
يف دفاعـات الخصـم.
كما ميتـاز بقـدرة فائقـة على إنهـاء
الهجمات بشـكل صحيـح يف املرمـى،

وهـو مـا تـدل عليـه أرقامـه ،إذ خاض
جيمـس مـع فـرق مانشستر سـيتي
للفئـات ال ُعمريـة  73مبـاراة سـ ّجل من
خاللهـا  34هدفًا كام صنـع  23متريرة
حاسـمة.
وحسـب موقـع "ترانسـفري ماركـت"
لإلحصائيـات الرياضيـة ،تبلـغ القيمـة
السـوقية لالعـب  500ألـف يـورو.
وانضـم إىل نـادي مانشستر سـيتي
تحـت  19سـنة يف  1مـن متـوز عـام
 ،2019وينتهـي عقـده يف  30مـن
حزيـران .2023
تـد ّرج جيمـس مـكايت بالفرق السـنية
للفريـق ،إذ لعـب مـع فريـق الشـباب
وفريـق تحت  23سـنة موسـم 2020-
.2021
كما ظهـر جيمس مـع منتخـب إنجلرتا
تحـت  20سـنة يف أربـع مباريـات
وسـ ّجل هدفًـا ،ومـع منتخـب تحت 18

سـنة ثلاث مباريـات وسـ ّجل هدفين.
ونظـ ًرا إىل موهبـة اإلنجليـزي جيمـس
مـكايت ،فإن األنظـار تتجه إليه بشـكل
كبير ،وقد نرش نادي مانشستر سـيتي
عبر "تويتر" ،أن النـادي رفـض كل
عـروض اإلعـارة لجيمس مـكايت وهي
ال تُحصى ،بحسـب تعبريه.
حال
وأكـد السـيتي أنه سـيكون أفضـل ً
يف التدريـب مـع الفريـق األول ،خاصة
مـع وجـود املـدرب اإلسـباين بيـب
جوارديـوال ،الـذي يعمـل على توظيف
الالعبين بأفضـل طريقـة ممكنـة ،رغم
محاولـة كثير مـن األنديـة يف إنجلرتا
وإسـبانيا وهولنـدا التوصل مـع الالعب
إىل صفقـة دامئـة ،بحسـب مـا ذكـره
موقـع النادي.
مـكايت مـن مواليـد  18مـن ترشيـن
رتا،
األول  ،2002يبلغ طوله  180سـنتم ً
ورقـم قميصـه بالنـادي .87

بقيـادة مدربـه انـدوين إيـراوال ،يحتـل
املركـز الرابـع بــ  30نقطـة مـن 18
مبـاراة ،فـاز يف تسـع وتعـادل بثلاث
وخسر سـت مواجهـات.
نـادي أتلتيكـو مدريـد ،حامـل اللقـب،
اليـزال يبحـث عـن هويـة مفقـودة يف
الليجـا اإلسـبانية ،ويحـاول مدربـه
األرجنتينـي دييغـو سـيميوين أن يجـد
الطريـق السـليم للعودة إىل املنافسـة ،إذ
يحتـل الفريـق املدريدي املركـز الخامس
برصيـد  29نقطـة مـن  18مبـاراة ،فاز
يف مثـاين وتعـادل بخمـس وخسر
مثلهـا ،ويسـاويه بنفـس عـدد النقـاط
فريق ريال سوسـييداد باملركز السـادس
برصيـد  29نقطـة.
فيما احتـل برشـلونة املركـز السـابع
برصيـد  28نقطـة مـن  18مبـاراة ،وهو
يسير بشـكل جيـد مـع مدربـه الجديد
تشـايف هرينانديـز ،ومـن املتوقـع أن
يسـتعيد توازنـه يف مرحلـة اإليـاب
ويقتحـم مربـع الكبـار والـذي يبعد عنه
بفـارق نقطتين فقـط.
اليـزال الفرنيس كريم بنزميـا العب ريال
مدريـد يف صـدارة الهدافين برصيد 15
هدفًـا ،يليه االسـباين خـوان لوبيز العب
ريـال بيتيـس ولـه  12هدفًا ،وحـل ثالثًا
الربازيلي خيسـيوس جونيـور العـب
ريـال مدريـد برصيد عشرة أهداف.
إنتر ميالن يحتفظ بصدارة الكالتشيو
تعتبر أنديـة املقدمـة يف الـدوري

اإليطـايل للدرجـة األوىل حالـة فريـدة
يف كل الدوريـات األوروبيـة الخمـس
الكبرى ،فمدربـو هـذه الفـرق هـم من
الطليـان ،وهـذا يحـدث ألول مـرة يف
الكالتشـيو ،والـذي يسير مبنافسـة
شـديدة بين هـؤالء املدربين.
يسير نـادي االنرت بخطـى واثقـة نحو
االحتفـاظ باللقب ،بعدمـا خطف صدارة
الـدوري من نـادي ميالن.
ويقـود فريـق إنتر اإليطـايل سـيموين
انزاجـي ،وبعـد  19مبـاراة ونهايـة
مرحلـة الذهـاب يتصـدر إنتر ميلان
الكالتشـيو برصيد  46نقطـة ،إذ فاز 14
مبـاراة وتعـادل بأربـع وخسر واحدة،
لـه مـن األهـداف  49وعليـه  15هدفًـا.
بينما حل فريـق ميالن بقيـادة اإليطايل
سـتيفانو بيـويل يف املركـز الثـاين وله
 42نقطـة ،من  19مبـاراة ،حيث فاز يف
 13وتعـادل بثلاث وخسر مثلهـا ،رغم
انـه كان متصـدر الـدوري حتـى الجولة
 15مـن مرحلـة الذهاب.
وحـل فريـق نابـويل بقيـادة اإليطـايل
لوتشـيانو سـباليتي باملركـز الثالـث
برصيـد  39نقطة من  19مبـاراة ،بعدما
فـاز يف  12مواجهـة وتعـادل بثلاث
وخسر أربـع مباريـات.
بينما نـادي اتالنتـا بقيـادة اإليطـايل
جيـان جاسبريني يحتـل املركـز الرابع
بـ 38نقطـة من  19مبـاراة ،فاز يف 11
مقابلـة وتعـادل بخمـس وخسر ثلاث
مباريات.
أمـا فريـق يوفنتـوس بقيـادة اإليطـايل
ماسـيمليانو أليغـري فيحتـل املركـز
الخامـس برصيـد  34نقطـة مـن 19
مبـاراة.
يتصـدر قامئـة الهدافين يف دوري
الكالتشـيو الرصيب دوشـان فالهوفيتش
العـب فيورنتينـا برصيـد  16هدفًـا،
وثان ًيـا اإليطـايل شيرو اميوبيلي العب
التسـيو بــ  13هدفًـا ،فيما حـل ثالثًـا
األرجنتينـي جيوفـاين سـيموين العـب
هيلاس فريونـا برصيـد  12هدفًـا.
وبينما يتوقـع مـن الدوريـات الثلاث
هـذه املزيـد مـن التنافسـية يف مرحلـة
اإليـاب ،تبـدو األمور محسـومة أكرث يف
الـدوري الفرنيس ،حيـث يتصدر باريس
سـان جريمـان بــ 46نقطة بفـارق 13
نقطـة عـن أقـرب مالحقيـه نـادي نيس
بــ 33نقطة.
وكذلـك الحـال يف الـدوري األملـاين،
حيـث يبتعـد بايرن ميونيـخ يف الصدارة
برصيـد  43نقطـة ،وبفـارق  9نقـاط
عـن بروسـيا دورمتوند
أقـرب مالحقيه.
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نبيل الشربجي

 20صفحة

ً
فسادا” لعام 2021
األسد من بين الزعماء “األكثر
منـح مشروع “مكافحـة الجرميـة
املنظمة والفسـاد" ( ،)OCCRPالرئيس
البيالرويس ،ألكسـندر لوكاشينكو ،يف
تقريـر نرشه قبـل أيام ،لقب شـخصية
العـام  ،2021لدوره يف تعزيز النشـاط
اإلجرامـي املنظـم والفسـاد ،وفـق
التقرير.
وقدمـت لجنـة مك ّونـة مـن سـتة
صحفيين وباحثني يدرسـون الفسـاد،
أكثر من ألـف مرشـح ،للتنافـس عىل
جائـزة شـخصية العـام العامليـة ،التي
ُمنحـت باإلجامع للرئيـس البيالرويس،
رغـم تنافـس أربعـة أشـخاص آخرين،
وصلـوا إىل التصفيـات النهائيـة على
اللقـب ،وهـم رئيـس النظام السـوري،
بشـار األسـد ،والرئيـس األفغـاين
السـابق ،أرشف غنـي ،الـذي أطاحـت
حركـة “طالبـان” بحكمه ،حين دخلت
العاصمـة األفغانيـة ،كابـل ،يف آب
.2021
واملستشـار النمسـاوي السـابق،
سيباسـتيان كورتس ،والرئيس الرتيك،
رجـب طيـب أردوغـان ،وفـق التقريـر
الـذي تض ّمـن حديـث أحـد مؤسسي
املرشوع ،والقايض السـابق يف اللجنة،
دور سـولفيان ،والذي اعترب عام 2021
عا ًمـا الفتًا بالفسـاد“ ،لكن لوكاشـينكو
بـرز من بين الحشـود".
وعـزا تقريـر اللجنـة فـوز الرئيـس
البيلارويس باللقـب ،إىل تزويـره

االنتخابـات ،وتعذيب منتقديـه واعتقال
املتظاهريـن وتعذيبهـم ،مبسـاعدة
وموافقـة روسـيا ،إىل جانـب اعرتاض
طائـرة ركاب مـن طـراز “”Ryanair
تقـل منشـقًا روسـ ًيا ،وإجبارهـا على
ّ
الهبـوط يف مينسـك ،يف انتهـاك
للقوانين الدوليـة للطيران.
وحـول وصـول األسـد إىل تصفيـات
الشـخصيات األكرث فسـادًا لعام ،2021
أكّـد التقرير أن رئيس النظام السـوري،
قـاد سـوريا إىل “حرب أهل ّيـة مدمرة”،
ورسق مئات ماليني الـدوالرات يف أثناء
متسـكه بالسلطة.
ويف  28مـن كانـون الثـاين ،2021
احتلـت سـوريا ،للعـام الرابـع على
التـوايل ،املرتبـة مـا قبـل األخيرة يف
قامئـة التقريـر السـنوي ملـؤرشات
“مـدركات الفسـاد” الـذي تصـدره
منظمـة "الشـفافية الدوليـة” ،والـذي
يرصـد حالتـي الشـفافية والفسـاد يف
 180دولـة حـول العـامل.
وص ّنفت منظمـة "الشـفافية الدولية"،
يف تقريرهـا لعـام  ،2020سـوريا يف
املرتبـة  178برصيـد  14نقطـة ،تلتها
جنوب السـودان والصومـال يف املرتبة
األخيرة ،برصيـد  12نقطة.
وتراجعـت سـوريا وفـق التقريـر مـن
املرتبـة  144برصيـد  26نقطـة وفـق
الرتتيـب الصـادر يف العـام ،2012
لتصـل إىل الرتتيـب الحـايل ،بعـد

رئيس النظام السوري بشار األسد (سانا)

بالمشرمحي:
تضرب في منظرك

تراجعهـا  13نقطـة.
ويتنـاول التصنيف حالة الشـفافية يف
العمليات االنتخابية واملشـاركة الشعبية

يف اتخـاذ القـرارات ،إضافـة إىل مدى
متكّـن القضـاء مـن تحقيـق العدالـة
ومعاقبـة متجـاوزي القانون.

ّ
المروع”
دعوة إلى وقف “التجاهل
لحقوق األطفال مع نهاية 2021
دعـت “منظمـة األمـم املتحـدة
للطفولـة” (يونيسـف) أطـراف
النـزاع حـول العـامل إىل إنهـاء
الهجمات ضـد األطفال مـع نهاية
عـام .2021
وبحسـب بيـان للمنظمـة ،نرشتـه
يف  30مـن كانـون األول ،2021
شـهد العـام املـايض سلسـلة مـن
االنتهاكات الجسـيمة ضـد األطفال
يف النزاعـات التـي طـال أمدهـا
والرصاعـات الجديـدة ،التـي قالت
إن التعامـل معهـا يتـم بـ"تجاهل
مـر ّوع".
وشـهدت البلـدان التـي يتأجج فيها
الصراع بشـكل كبير ،كسـوريا
وأفغانسـتان واليمـن وشمال
إثيوبيـا ،تأثـر األطفـال بشـكل
مفصلي ،إذ دفـع اآلالف منهم مث ًنا
باهظًـا مع اسـتمرار انعـدام األمن،
والنـزاع املسـلح والعنـف بين
الطوائـف ،وفـق البيـان.
األطفال ..األقل حماية في
العالم
أشـارت “يونيسـف” يف بيانهـا
إىل التـزام أقـل من نصـف أطراف
النزاع عىل مسـتوى العـامل بحامية
األطفـال ،وحـذرت مـن تزايـد
االنتهـاكات الجسـيمة لحقوقهم يف
النزاعـات حـول العـامل.
مثـال بأحـدث
ً
ورضبـت املنظمـة
مأسـاة تعـ ّرض لهـا األطفـال يف
واليـة كايـاه رشقـي ميامنـار ،قبل
نحـو أسـبوع ،إذ قُتل مـا ال يقل عن
شـخصا ،أربعـة منهـم كانـوا
35
ً
أ طفا لً .
التنفيذيـة
املديـرة
وقالـت
لـ”يونيسـف” ،هرنييتا فور“ ،عا ًما
بعـد عـام ،تسـتمر أطـراف النزاع
يف إظهـار التجاهل املـر ّوع لحقوق

األطفال ورفاههـم .األطفال يعانون
وميوتـون بسـبب هـذه القسـوة.
يجب بـذل كل جهد ممكـن للحفاظ
على هـؤالء األطفـال يف مأمن من
األذى”.
اختطاف وعنف جنسي
مل ت ُصـدر املنظمة األمميـة البيانات
الكاملـة لالنتهـاكات بحـق األطفال
لعـام  2021بعـد ،إال أن األمـم
املتحـدة تحققـت مـن  26ألفًـا
و 425انتهـاكًا “صارخًـا” ضـد
األطفـال يف عـام .2020
وشـهدت األشـهر الثالثة األوىل من
العـام املـايض انخفاضً ـا طفيفًـا
يف العـدد اإلجمايل لالنتهـاكات
الجسـيمة التـي تـم التحقـق منها.
ولكـن اسـتمرت حـاالت االختطاف
والعنـف الجنسي التي تـم التحقق
منهـا يف االرتفـاع مبعـدالت،
وصفتهـا “يونيسـف” بأنهـا ت ُنذر
بالخطـر بأكثر مـن  5و 10%عىل
التـوايل ،مقارنـة مـع الربـع األول
مـن العـام .2020
وتصـدّر الصومـال عمليـات
االختطـاف التـي تـم التحقـق
منهـا ،ثـم جمهوريـة الكونغـو
الدميقراطيـة ،ودول حـوض
بحيرة تشـاد (تشـاد ونيجرييـا
والكاميرون والنيجـر) ،وكانـت
عمليـات العنـف الجنسي التـي تم
التحقـق منها األعلى يف جمهورية
الكونغـو الدميقراطيـة ،والصومال،
ومـن ثـ ّم جمهوريـة إفريقيـا
ا لوسـطى .
استهداف المدارس
والمستشفيات
سـ ّجلت منطقـة الشرق األوسـط
وشمال إفريقيـا أكبر عـدد مـن

الهجمات التـي تـم التحقـق منها
على املـدارس واملستشـفيات منـذ
عـام  ،2005مـع التحقّـق مـن
وقـوع  22هجو ًمـا من هـذا القبيل
يف األشـهر السـتة األوىل من العام
املـايض.
ففـي حزيـران  ،2021دعـت
"يونيسـف" إىل حاميـة األطفـال،
بعـد توثيـق مقتـل سـتة أطفـال
وإصابـة آخريـن يف عـدة هجامت
اسـتهدفت ثلاث قـرى جنـويب
إدلـب يف شمال غـريب سـوريا.
وقـال املديـر اإلقليمـي للمنظمة يف
الشرق األوسـط وشمال إفريقيـا،
تيـد شـيبان ،يف بيـان ،إن “هـذه
الهجمات هـي األسـوأ منـذ آذار
."2020
وال يـزال األطفـال يف سـوريا
ضحية للحـرب التي يشـ ّنها النظام
السـوري وحليفـه الـرويس ،على
مـدى أكثر مـن عشر سـنوات.
ونشر “الدفـاع املـدين السـوري”
تقريـ ًرا ،يف ترشين الثـاين ،2021
وث ّـق فيه انتهاكات النظام وروسـيا
تجـاه أطفـال سـوريا ،ومـا أسـفر
عنـه القصـف مـن القتـل املسـتمر
لألطفال منـذ حزيـران .2021
طفل منذ بدايـة حزيران
وقُتـل ً 63
حتـى  17مـن ترشيـن الثـاين
 ،2021قضـوا جميعهـم بسـبب
الهجمات املدفعيـة والغـارات
الجويـة عىل مـدن وبلدات شمايل
سـوريا.
وشـدّد “الدفـاع املـدين” يف
تقريـره على أن الهجمات التـي
يشـ ّنها النظـام السـوري وروسـيا
على املـدارس منـذ عرش سـنوات،
ممنهجـة ومتعمدة ،وتهدف بشـكل
مبـارش لتدمير مسـتقبل األطفال.
وبحسـب التقريـر ،شـ ّنت قـوات

النظـام وروسـيا أكثر مـن 135
هجو ًمـا على مـدارس ومنشـآت
تعليميـة يف شمال غريب سـوريا،
وكانـت الهجمات موزعـة على
 89هجو ًمـا يف عـام  ،2019و40
هجو ًمـا يف  ،2020وأكثر مـن
خمـس هجمات منـذ بدايـة العام
املـايض ،إذ وث ّـق “الدفـاع املدين”
هـذه الهجمات واسـتجاب لهـا.
“أهوال ال توصف”
يف بيـان “يونيسـف” األخير،
أشـارت املنظمـة إىل أنـه على
الرغـم من عقـود من املنـارصة مع
أطـراف النـزاع وأصحـاب النفـوذ
فضلا عن تعزيـز املنارصة،
ً
عليها،
وآليـات اإلبلاغ واالسـتجابة
لالنتهـاكات الجسـيمة للحقـوق،
يسـتمر األطفـال يف تح ّمـل وطـأة
الحـرب.
وأضافـت أنـه كل يـوم ،يعـاين
الفتيـان والفتيـات الذين يعيشـون
يف مناطـق النـزاع مـن “أهـوال ال
توصـف” ،وال يجب أن ميـر بها أي
إنسـان على اإلطلاق.
ووث ّقـت األمـم املتحـدة  266ألـف
حالـة مـن االنتهاكات ضـد األطفال
يف أكثر مـن  30حالـة نـزاع عرب
إفريقيـا وآسـيا والشرق األوسـط
وأمريـكا الالتينيـة على مـدار 16
عا ًمـا ،وهـذه فقـط هـي الحـاالت
التـي تـم التحقـق منهـا مـن
خلال آليـة الرصـد واإلبلاغ التي
تقودهـا األمـم املتحـدة ،والتـي
أُنشـئت يف عـام  2005لتوثيـق
أكثر االنتهـاكات فظاعـة ضـد
األطفـال يف مناطق النزاع ،بشـكل
منهجـي ،إذ اعتبرت “يونيسـف”
أن األرقـام الحقيقية سـتكون أعىل
مـن ذلـك بكثير.

احتل حدث سيايس شهدناه قبل أيام مكانًا بارزًا
يف التداول عىل صفحات التواصل االجتامعي.
إنه ترصيح ألكسندر الفرنتييف ،مبعوث الرئيس
الرويس بوتني إىل القضية السورية ،املكتوب
بلغة دبلوماسية باردة (ونحن ترجمناه إىل لغ َتي
الج ّبييس واملرشمحي الفصيح).
الفرنتييف :ديروا بالكم ،يا معارضني ،يا
يل منيح .ترى ما بدي حدا
سوريني ،وانتبهوا ع ّ
يظن ،أو يفكر ،أو يخطر بباله ،أن عمل اللجنة
الدستورية سيؤدي لتغيري النظام ،أيوهَ .ع
الصاحي ..وإذا كان الرئيس األمرييك ،أو وزير
خارجيته ،كان "مرتيك" ،يف يوم من األيام،
وقال نريد تغيري سلوك النظام السوري ،فيا ريت
تنسوا هذا الحيك ،ألن الزملة كان مرتيك ،واملثل
هي" ،نحن ،يا
تبعكم يقول" ،الفص عاملرتيك ّ
أبو الشباب ،ومن اآلخر :ال نسمح بتغيري النظام،
وال بتغيري سلوكه ،وال حتى بتغيري مرضطيته،
وبالنسبة للمساعدات اليل برتسلها األمم املتحدة
ومنظامت اإلغاثة إىل الشعب السوري ،كنا يف
السابق نسمح بإدخالها من معرب "باب الهوى"،
واآلن بطلنا .ليش بطلنا؟ هيك واللهَ ،م َراق ،وما
حدا أخو كيفنا ...ولعلمكم أن توزيع املساعدات
راح يكون ،من اآلن فصاعدً ا ،عن طريق نظام
األسد ،يأكلها ،يرسقها ،يوزعها عىل الشبيحة
والنبيحة واملرنكعجية ،هو حر ،ومن ال يعجبه
كالمنا فليرضب رأسه بالحيط.
قسم كبريًا من
ما حصل ،يا سيدي الكريم ،أن
ً
إخوتنا املعارضني ،مبجرد أن أطلق الفرنتييف
حه) ،قاموا قومة
فصه (عف ًوا ،أقصد :ترصي َ
الرجل الواحد ،ليدينوه ،ويفندوه ،وراحوا
يخاطبون الشعب السوري املقرنس من الربد،
العائف رد السالم من الفقر والغالء والظلم،
سواء يف مناطق ابن حافظ األسد ،أو يف مناطق
الرجل الغريب الجوالين ،مبدي َن نفس الدهشة
التي انتابت العامل أرخميدس عندما اكتشف
قانون اإلزاحة فصاح :وجدتُها ..ويقولون
للشعب بلغة (سنرتجمها إىل املرشمحي
والجبييس أيضً ا) :شفتوا؟ ليكها روسيا ،يا
سيدي ،بلشت تكشف أوراقها ،روسيا ،أيها
اإلخوة ،ما بدها تغري النظام ،وال سلوكه ،وال
مزاجه ،وال مرضطيته...
بعض أبناء هذا الشعب الغلبان ،عندما يسمعون
هذا "اللقش" ،يتذكرون حكاية الرجل الذي جاء
من قرية كفرومة ،إىل قرية حاس ،والقريتان
متالصقتان متا ًما ،وسأله أهل حاس :أنت من
أين يا عني عمك؟ فقال أنا من الرشق .فذهب
خيالهم إىل بالد تقع يف الرشق البعيد ،فلام قال:
أنا من كفرومة ،ضحكوا وقال له أحدهم :ترضب
يف منظرك ،ظن َّنا أنك ً
فعل من الرشق!
عبارة "ترضب يف منظرك" ،قالها السوريون
يف رسهم للمحلل السيايس الذي استغرب
ترصيحات الفرنتييف ،وأضافوا ،باملرشمحي :يا
ذيك ،يا فهامن ،يا أفوكاتو ،أين كنت حرضتك
نايم ملا جاءت طائرات الروس ،يف سنة ،2015
وكان نظام ابن حافظ األسد عم يتدودخ،
ويرتنح ،وآيل للسقوط ،وبارشوا بهذا الشعب
خلْع ،وجربوا فينا ويف والدنا
الغلبان قصف ،و َ
تالمتية نوع أسلحة ،وما تركوا مستشفى،
وال فرن ،وال مدرسة ،إال هدموها فوق رؤوس
ساكنيها ،وكلام انطرحت قضيتنا يف مجلس
األمن ،يلتفت األعضاء تلقائ ًيا ليجدوا يد املندوب
الرويس مرفوعة بـ"الفيتو" .وحرضتك هلق
انتبهت أن روسيا ما بدها تغري النظام؟ ولك
ترضب يف منظرك.

