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"المؤثرون" على
مواقع التواصل..
هل يمكن استثمارهم

بـرز خلال العقديـن املاضيين
نـوع جديـد مـن اإلعلام ،يتمثل
بظهـور مواقـع التواصـل
االجتامعـي يف ظـل تطـور
اإلنرتنـت تزام ًنـا مـع تقـدم
التكنولوجيـا ،األمـر الـذي قلـب
الطاولـة على اإلعلام التقليدي،
وصـار القـرن الــ 21عصر
وسـائل التواصـل االجتامعـي،
بعـد أن كان االتصال الجامهريي
(صحـف ،تلفزيون ،إذاعة) سـمة

القـرن الــ.20
وصارت عالقة الجمهور بوسـائل
التواصـل االجتامعـي لصيقـة
مـع مـرور الوقـت ،خاصـة مع
مواكبـة تقنيات الهواتـف الذكية
لتطـور تلـك الوسـائل ،إذ صـار
الهاتـف الـذيك يف متنـاول يـد
كل شـخص من مختلـف الفئات
العمريـة .كما دفع التطـور يف
وسـائل التوصـل االجتامعـي،
املؤسسـات اإلعالميـة للتك ّيـف

معـه ،واالعتماد على مواقـع
التواصـل (فيـس بـوك ،تويتر،
يوتيـوب ،إنسـتجرام ،)...لنشر
املحتـوى الـذي تقدمـه ،وجلـب
الـز ّوار إىل مواقعهـا اإللكرتونية.
خلال زواجهـا ،تعرضـت
"فاطمـة" للضرب واللكـم مـن
قبـل زوجها ،وهـو صاحب محل
مالبـس يف ريـف دمشـق" ،من
دون أسـباب مقنعـة تصـل إىل
تربير الضرب" ،بحسـب قولها.
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"فتح" والنظام السوري..
ّ
ما سر العالقة التي لم تنقطع
رئيس النظام السوري بشار األسد ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (تعديل عنب بلدي)

عنب بلدي  -جنى العيسى
غـادر أمين رس اللجنة املركزيـة لحركة
"فتـح" الفلسـطينية ،جربيـل الرجوب،
العاصمـة السـورية دمشـق ،األسـبوع
املـايض ،بعـد أن أوصـل رسـالة
"رسيـة" ،بعثهـا الرئيس الفلسـطيني،
محمـود عبـاس ،لرئيـس النظـام
السـوري ،بشـار األسـد.
الرجـوب وعـد مـن دمشـق بزيـارة
قريبـة مقبلـة للنظـام السـوري أعلى
متثيلا للسـلطة الفلسـطينية مـن تلـك
ً
التـي أجراهـا ،سـيكون على رأسـها
محمـود عبـاس.
وعقـب الزيـارة ،بـدا الغضـب واض ًحـا
يف ردود فعـل عـدد مـن الناشـطني
الفلسـطينيني مسـتنكرين الزيـارة،
بسـبب إغماض السـلطة الفلسـطينية
عيونهـا عما عانـاه الالجئـون
الفلسـطينيون يف سـوريا مـن ترشيـد
وقتل واعتقـال وتهجري نتجـت جميعها
عـن النظـام وجيشـه وميليشـياته.
ويثير موقـف السـلطة الفلسـطينية
مـن الثـورة السـورية ،ووقوفهـا يف
العلـن طـوال السـنوات العشر املاضية
إىل جانـب رئيـس النظـام السـوري،
العديـد مـن التسـاؤالت حـول أسـباب
تلـك العالقة التـي تجمعهام ،ومكاسـب
الطرفين يف دعـم بعضهما.
ورمبـا صـار مـن البديهـي اليـوم ،أن
يسـعى النظـام السـوري إىل تطويـر
عالقاتـه مـع أي مبـادر لذلـك ،لكسـب
رشعيـة يريدهـا ،خاصـة إن كانـت
األطـراف الراغبـة بتطويـر العالقـات
تنـادي بعودتـه إىل الحضـن العـريب
والـدويل.
النظام االستبدادي يجمع الطرفين
أرجـع الباحـث يف "املعهـد العـايل
للدراسـات الدوليـة يف جنيـف" بلال
سلامية ،تطـور العالقـة التـي جمعـت
السـلطة الفلسـطينية برئاسـة محمـود
عبـاس ،ورئيـس النظام ،بشـار األسـد،
تحديـ ًدا بعـد انطلاق الثورة السـورية،
إىل سـببني اثنين.
يتعلـق السـبب األول ،بحسـب مـا

أوضحـه سلامية يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،بـأن السـلطة الفلسـطينية
املتمثلـة بحركة "فتـح" اليـوم ،تحولت
إىل نظام سـلطوي اسـتبدادي ال يختلف
عـن أي نظـام عـريب آخـر يف قمـع
املعارضين لـه ،بالتعاون مـع االحتالل
اإلرسائيلي ،وهـذا مـا يفسر متاهيهـا
برا أنـه
مـع النظـام السـوري ،معت ً
أمـر "طبيعـي" بعـد أن ُعـرف االثنـان
بأنظمتهما السـلطوية االسـتبدادية.
ويـرى منسـق تجمـع "مصير"
واملحامي الفلسـطيني ،أمين أبو هاشـم،
يف حديـث إىل عنـب بلـدي ،أن لحركـة
"فتـح" حسـابات خاصـة ترجوهـا من
عالقتهـا مـع النظـام السـوري ،تراهـا
بوجهـة نظـر "ضيقـة" ،وتـأيت مـن
مصلحتهـا كسـلطة فقـط.
وتعتبر هذه املصلحـة بعيـدة كل البعد
عـن املصلحـة الفلسـطينية الوطنيـة،
التـي يجـب أن تفـرض على الحركـة
عـدم إقامـة عالقـات مـع النظـام الذي
قتـل الفلسـطينيني ود ّمـر مخيامتهـم
وه ّجرهـم مـن سـوريا أيضً ـا.
وحافظـت حركـة "فتح" على عالقاتها
بالنظـام السـوري ،خلال السـنوات
املاضيـة ،وتُتهـم الحركـة بالقتـال إىل
جانبـه خاصـة يف جنـوب دمشـق
واملخيمات الفلسـطينية ،كما أيّـد
عبـاس يف ترصيحـات سـابقة له عودة
النظام السـوري إىل الجامعـة العربية.
ملء فراغ حركة "حماس" في
دمشق
بينما يتعلّـق السـبب الثـاين للعالقـة
التـي جمعـت الطرفني ،بحسـب الباحث
بلال سلامية ،بنـوع مـن املناكفـة
الفلسـطينية الداخليـة ،بعـد أن سـجلت
حركـة "حماس" موقفهـا الـذي كان
يدعـم الثـورة السـورية.
ويـرى سلامية أن خـروج "حماس"
مـن دمشـق ،ووقـوف بعـض قيادييها
إىل جانـب مطالـب الشـعب السـوري،
خلـق لـ"فتـح" فرصـة رأتها مناسـبة،
لتعـزز عالقاتهـا مـع النظـام على
حسـاب عالقاتـه مـع حركـة "حامس".
وهـذا مـا أكّـده املحامـي أميـن أبـو

هاشـم ،الـذي اعتبر أن لـ"فتـح"
العديـد مـن املصالـح املختلفـة التـي
تريدهـا مـن فتـح قنـوات العالقـة مع
النظـام بصـورة كبيرة ،لعـل أبرزهـا
رغبتهـا مبـلء الفـراغ الـذي تركتـه
حركـة "حماس" يف سـوريا تزام ًنا مع
انطلاق الثـورة.
وتتمثـل تلـك املصالـح أيضً ـا ،بحسـب
مـا يراه أبـو هاشـم ،بتقديـر "خاطئ"
مـن قبل الحركـة ،باعتقادهـا أن النظام
"انتصر يف حربـه املزعومـة على
اإلرهـاب" ،ومـن هـذا البـاب ،تريـد
"فتح" اسـتغالل فرصة هـذا "الحدث"
ملصلحتهـا مـن أجـل إعـادة حضورهـا
ووجودهـا يف سـوريا بحجـم أكبر،
بعـد خالفـات وقفـت أمـام مصالحهـا
يف سـوريا بعهـد األسـد األب.
مـرت العالقـات السياسـية بين حركـة
"حماس" والنظـام السـوري بتقلّبـات
منـذ تأسيسـها ،بـدأت مبرحلـة التردد
بفتـح أبـواب دمشـق أمامهـا يف عهـد
حافـظ األسـد ،يف تسـعينيات القـرن
املـايض ،قبـل تطـور العالقـة بشـكل
تدريجـي لتصـل إىل مرحلـة االزدهـار
ثـم القطيعـة يف عهـد بشـار األسـد.
دعما مبختلف
وقـدم النظـام السـوري
ً
املجـاالت للحركـة ،أ ّمـن اسـتقرارها
سياسـ ًيا وتطورهـا عسـكريًا ،ومـع
انـدالع الثـورة السـورية يف ،2011
حاولـت الحركـة املحافظـة على عالقة
متوازنـة مـع النظـام ،لكنهـا مل تتمكّن
را مـا
مـن ضبـط مواقفهـا ،وكثي ً
تخ ّبطـت يف ترصيحاتهـا.
واتهـم رئيـس النظـام السـوري
"حماس" وبعـض أعضائهـا يف عـدة
مناسـبات بدعـم جامعـات املعارضـة
السـورية والقتـال إىل جانبهـا ،واعتقل
النظـام بعـض عنـارص الحركـة الذيـن
بقـوا يف األرايض السـورية ،وصـادر
ممتلكاتهـم وأصـول الحركـة األوسـع.
وخلال السـنوات املاضيـة ،تحدثـت
العديـد مـن التقاريـر اإلعالميـة عـن
عـدة وسـاطات مـن "حـزب اللـه"
وإيـران ،كانـت تهـدف إىل إعـادة
ترتيـب عالقـة "حماس" مـع النظـام،
مل تنضـج مثارهـا حتـى اآلن.

اقـرأ أيضً ـا" :حماس" والنظـام
السـوري ..عالقـة مضطربـة ومواقـف
متضا ر بـة
استرضاء لروسيا وركوب مركب
"التطبيع" العربي
على صعيـد آخـر ،يعتقـد املحامـي
الفلسـطيني أميـن أبـو هاشـم ،أن
الهـدف من هـذه العالقـات اليـوم ،هو
محاولـة حركـة "فتـح" إيصال رسـائل
لروسـيا ،بأنهـا تدعـم التطبيـع العريب
وتوافـق على إعـادة تأهيـل النظـام
السـوري دول ًيـا ،األمـر الـذي تعمـل
عليـه روسـيا منـذ سـنوات.
وعبر دعـم النظـام السـوري ،تـرى
"فتـح" أنهـا قـد تنجـح يف إيصـال
رسـالة إىل بعض الـدول العربيـة التي
دخلـت يف خـط التطبيـع مـع النظـام،
فحواهـا "أن (فتـح) قـادرة أيضً ـا
مامثلا يف هـذا
ً
على أن تلعـب دو ًرا
االتجـاه" ،وهدفهـا األسـايس مـن هذه
الرسـالة "شـخيص" يتمثـل بكسـب
بعـض العالقـات العربيـة والدوليـة،
بحسـب مـا أوضحـه أبـو هاشـم.
"فتح" تقضم حق فلسطينيي سوريا
ال يتفـق املحامـي الفلسـطيني أميـن
أبـو هاشـم مـع رؤيـة يجـري تداولها
اليـوم ،تفيـد بـأن العالقـة بين حركـة
"فتـح" والنظـام السـوري ،ال متلـك
القـدرة الكافيـة لترتك أثـ ًرا يف مختلف
املجـاالت ،والتي اعتبرت أن ترصيحات
الطرفين وزياراتهما هـي زيـارات
"فارغـة" ،ينتهـي أثرهـا بانتهائهـا.
بـل يـرى أبـو هاشـم أن تلـك العالقـة
تسـهم يف التغطيـة عىل جرائـم النظام
بحـق الفلسـطينيني والسـوريني مـن
تجويـع وتدمير وتهجير.
وأضـاف أبـو هاشـم أن السـوري
سيسـتغل موقـف "فتـح" ليقـول
للجميـع إن "السـلطة الرشعيـة
الفلسـطينية تقـف معنـا ،وهـي موافقة
على كل مـا فعلنـاه بالفلسـطينيني"،
بحسـب رأيـه.
ورغـم رسـائل "فتـح" املسـتمرة إىل
النظـام السـوري خلال السـنوات

املاضيـة ،مل يتضمـن أي منهـا قضايـا
تهـم فلسـطينيي سـوريا ،يف ظـل
اعتقـال النظـام املئـات منهـم ،وتدمري
ممتلكاتهـم ،وحاجـة أكثر مـن 400
ألـف شـخص منهـم يف سـوريا اليـوم
ماسـة من أجل
إىل مسـاعدات إنسـانية ّ
البقـاء على قيـد الحيـاة.

حافظت حركة "فتح" على
عالقاتها بالنظام السوري،
خالل السنوات الماضية،
وتتهم الحركة بالقتال
ُ
إلى جانبه خاصة في
جنوب دمشق والمخيمات
الفلسطينية ،كما ّأيد عباس
في تصريحات سابقة له
عودة النظام السوري إلى
الجامعة العربية
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عبر الحدود في سوريا

ّ
مقايضات سهلت تمديد قرار عبور المساعدات

الرئيسان الروسي فالدمير بوتين واألمريكي جو بايدن (تصميم عنب بلدي)

عنب بلدي  -ديانا رحيمة
يثير متديـد قـرار مجلـس األمـن الدويل
بإيصـال املسـاعدات اإلنسـانية عرب معرب
"بـاب الهـوى" ،ملدة سـتة أشـهر أخرى،
الشـكوك حـول صفقـات غير معلَنة بني
الـدول العظمـى الفاعلة بشـكل رئيس يف
السـاحة السـورية ،واملوافقة على القرار
دون حـدوث تصويـت يف مجلـس األمن.
يف  10مـن كانـون الثـاين الحـايل ،مدّد
مجلـس األمن الـدويل التفويـض الخاص
بإيصـال املسـاعدات عبر الحـدود إىل
سـوريا ملـدة سـتة أشـهر أخـرى ،وذلـك
دون تصويـت جديـد يف املجلـس.
وكان يُفترض أن يجـري التصويـت عىل
التمديـد مبوجـب قـرار مجلـس األمـن
رقـم “ ،”2585الصـادر يف  9مـن متوز
 ،2021الـذي سـمح باالسـتمرار بإدخال
املسـاعدات األمميـة عبر الحـدود ،برشط
تقديـم األمني العـام لألمم املتحـدة تقري ًرا
خلال سـتة أشـهر ،يوضـح فيـه مـدى
تحقق آليـة املسـاعدات "عبر الخطوط"
(من دمشـق إىل الشمال السـوري).
ال تصويت رغم تهديد الروس
خلال مؤمتـر صحفـي عقـده املتحـدث
باسـم األمم املتحـدة ،سـتيفان دوجاريك،
قال إن إيصال املسـاعدات عبر الحدود يف
سـوريا أمـر رضوري.
وأضـاف“ ،نحـن بحاجـة إىل نقـل
املسـاعدات عبر الحـدود وخـط الجبهـة،
وهذه عنارص أساسـية بالنسـبة إلينا لتلبية
االحتياجات اإلنسـانية لجميع السوريني".
ولـدى سـؤاله عن عـدم حصـول تصويت
جديـد يف مجلـس األمـن ،أجـاب أنـه
يرحـب “بأي قرار” يسـمح لألمـم املتحدة
بـ"مواصلـة هـذه املسـاعدة الحيوية عرب
الحـدود".
وال تزال روسـيا مـن أوىل الـدول الرافضة
لتمديـد تفويـض دخـول املسـاعدات عرب
الحدود بشـكل مسـتمر إىل جانب الصني.
وكان املبعـوث الـرويس إىل سـوريا،
ألكسـندر الفرنتييـف ،رفـض يف جلسـة
حـول تطـورات الوضـع السـوريُ ،عقدت
يف  20مـن كانـون األول  ،2021متديـد
را إىل أن
املسـاعدات عبر الحـدود ،مشي ً
السالم يف سـوريا مرتبط بتحقيق السيادة
الكاملـة للحكومة السـورية ،وفـق تعبريه.
كما دعا نائـب منـدوب الصين يف األمم

املتحـدة ،داي بينـغ ،إىل تشـكيل خطـة
إغاثة إنسـانية عبر الخطوط مدتها سـتة
أشـهر يف الشمال الغريب ،مؤكدًا رضورة
معالجة قضية السـيادة السـورية بشـكل
شا مل .
المساعدات ..حجر يسند النظام
رئيـس اللجنـة املشتركة لوفـد املعارضة
يف أعمال اللجنـة الدسـتورية ،هـادي
البحـرة ،قـال يف حديـث إىل عنـب بلدي،
إن روسـيا تعلـم الوضـع االقتصـادي
الهش الذي يعـاين منه النظـام ،والنقص
الحـاد يف مـوارده املاليـة ،وعجـزه عـن
تأمين االحتياجـات اإلنسـانية األساسـية
للمواطنين يف مناطـق سـيطرته ،على
الرغـم مـن أن نسـبتهم من إجمايل عدد
السـكان املوجوديـن داخـل سـوريا ال
تتجـاوز .60%
وبالتـايل ،صـارت املسـاعدات اإلنسـانية
التـي تقدمها األمـم املتحدة جز ًءا أساسـ ًيا
لتغطيـة القسـم األكبر مـن االحتياجات
التـي يفترض أن تؤ ّمنهـا الدولـة
ملواطنيهـا ،وأي تراجـع فيهـا أو انقطـاع
لها ،سـينعكس سـل ًبا عىل النظام نفسـه.
ويـرى البحـرة أن االتفـاق على متديـد
القـرار حـدث منـذ سـتة أشـهر ،حين
مرور القـرار يف متـوز  ،2021وباالتفاق
بين موسـكو وواشـنطن ومن ثـم ضمن
الـدول األعضـاء يف مجلس األمـن ،مقابل
وعـود بأن تتـم زيادة عدد الشـحنات عرب
خطـوط التامس.
معلنة
مقايضات غير َ
نشر الباحث يف معهد “الرشق األوسـط”
تشـارلز ليستر ،عبر “تويتر” ،تغريدة
قـال فيهـا إن ثالثة مصـادر دبلوماسـية
أخربته بشـكل موثـوق أن روسـيا حاولت
إفشـال قـرار التمديـد ،إال أن إدارة الرئيس
األمريكي ،جو بايـدن ،أعطت تسـهيالت
للمنظامت غير الحكوميـة الدولية للعمل
مـع النظام السـوري.
وتابـع أن املقايضـة هـي منـح املنظامت
الدولية غير الحكومية صالحيـات للعمل
مـع النظام.
وكانـت وزارة الخزانـة األمريكيـة أعلنـت
عـن دراسـة تعديـل العقوبـات املفروضة
عىل النظام السـوري ،لتسـتثني منظامت
غير حكومية يف سـوريا.
وجـاء يف بيـان صـادر عـن الخزانة ،يف

 24من ترشيـن الثـاين  ،2021أن تعديل
العقوبـات املفروضة عىل النظام سـيكون
لتوسـيع التفويـض الحـايل املتعلـق
بأنشـطة مع ّينـة ملنظمات غير حكومية
يف سـوريا.
وبحسـب البيـان ،سـيقوم مكتـب مراقبة
األصـول األجنبيـة ،بالتشـاور مـع وزارة
الخارجيـة األمريكيـة ،بتعديـل لوائـح
العقوبـات للتوسـع يف الرتخيـص
العـام الحـايل بالسماح للمنظمات
غير الحكوميـة باملشـاركة يف أنشـطة
اسـتثامرية مع ّينـة مرتبطـة باملسـاعدة
لدعم بعض األنشـطة غير الهادفة للربح
يف سـوريا.
وتسـاند منظمات غير حكوميـة النظام
السـوري ،أبرزهـا "األمانـة السـورية
للتنميـة" ،املرتبطـة بأسماء األسـد،
وتحظـى بتشـبيك واسـع مـع منظمات
محليـة ،إىل جانـب "الهلال األحمـر
السـوري" ،الـذي يشرف عىل مشـاريع
متعلقـة باملسـاعدات ويُتهـم بالفسـاد
وخدمـة النظـام السـوري سياسـ ًيا.
كما يعمل النظـام السـوري مؤخـ ًرا عىل
التشـبيك مـع منظمات أمميـة ،وسـط
انتقـادات ألدوارهـا يف دعم النظـام ،الذي
يسـتغل هـذه العالقـة للرتويج السـتعادة
رشعيتـه وعالقاتـه انطالقًـا مـن دول
الجـوار.
التعافي المبكر
كما تحـدث الباحث تشـارلز ليستر عن
السماح بعمـل مسـاعدات األمـم املتحدة
يف “التعـايف املبكـر” يف سـوريا.
وبحسـب مـا قالـه هـادي البحـرة ،لعنب
بلـدي ،سـتزداد مشـاريع التعـايف املبكر
يف كل املناطـق على أسـس الحاجـة
اإلنسـانية دون تسـييس ،هـذا االتفـاق
ُربـط بتقديم األمين العام لألمـم املتحدة
تقريـ ًرا نصـف سـنوي يوضـح مـدى
التقـدم يف هـذه املجـاالت ،أي الشـحنات
عرب الحـدود ،وعبر الخطوط ومشـاريع
التعـايف املبكـر.
بينما أوضـح الطبيـب السـوري محمـد
كتـوب ،الناشـط يف املجـال اإلنسـاين
والعامـل السـابق يف مجـال املسـاعدات
واملنـارصة ،يف حديـث سـابق إىل عنـب
بلـدي ،أن القـرار األممي يرحب بتوسـيع
جهـود العمليـات اإلنسـانية مبـا يشـمل
التعـايف املبكـر تحـت إدارة “اللجنـة

الدوليـة للصليـب األحمـر” ،التـي مل تكن
رصا
حياديـة يف سـوريا ،فهـي تعمـل ح ً
مـن دمشـق ومل تعمـل عبر املعابـر
الحدوديـة سـابقًا.
واعترب أن الدفع باتجاه مسـاعدات تسـبب
التعايف املبكـر هو نقطة ملصلحة روسـيا
والنظـام ،وحتـى لو مل يسـتجب املانحون
كلّهـم ،فسيسـهل ذلـك األمر على وكاالت
األمـم املتحـدة يف دمشـق السـتخدام
التمويـل للتعايف املبكر وليس لالسـتجابة
اإلنسـانية فقط.
املحلـل السـيايس السـوري املختـص
بالشـأن الـرويس محمـود حمـزة ،لفـت
يف حديـث لعنـب بلـدي ،إىل أن الـروس
حاولـوا الرتويج يف قضية املسـاعدات أن
النظـام قـادر عىل إيصال املسـاعدات عرب
د مشق .
وجـرت صفقة بين الـروس واألمريكيني
للموافقـة على فتـح املعبر ،واعتبر
تنـازل منهـم ،ويريـدون
ً
الـروس ذلـك
مقابل لـه ،طارحني قضيـة التعايف
ً
مث ًنـا
املبكـر كمقدمـة أوليـة إلعـادة اإلعامر يف
سور يا .
ويعـرف الـروس على الرغـم مـن كل
ترصيحاتهـم بأنهـم لـن يوافقـوا على
إيصـال املسـاعدات عبر الحـدود ،وأنهم
سـيتفقون مـع واشـنطن ألن روسـيا
تعلـم أن أمريـكا سـتبحث عن حـل جديد
إليصـال املسـاعدات ،بحسـب حمـزة.
تحت أعين النظام
كان إيصـال املسـاعدات عبر الخطـوط
الداخليـة التـي تصـل دمشـق بالشمال
السـوري ،هـي أحد بنـود املقايضـة التي
رسبتهـا املصـادر الدبلوماسـية للباحـث
ّ
تشـارلز ليستر ،وذلـك بدعـم املزيـد من
املسـاعدات عبر الخطـوط مـن دمشـق،
إضافـة إىل تسـهيل أشـياء أخـرى مثـل
صفقة الغـاز والكهرباء املا ّرة من سـوريا
إىل لبنـان.
ودعمـت واشـنطن مشروع اسـتجرار
الغـاز والكهربـاء إىل لبنـان مـن مصر
واألردن ،عبر سـوريا ،على الرغـم مـن
عقوبـات "قيصر" املفروضـة على
النظـام ،األمـر الـذي اعتربه كثيرون أحد
بنـود التفـاوض لتمديـد تفويـض معرب
"بـاب الهـوى".
وكانت روسـيا تربط دعمهـا آللية إيصال
املسـاعدات إىل سـوريا عرب الحدود بشكل

دائم ،باسـتمرار إيصالها عرب دمشـق.
ويف  25مـن أيلـول  ،2021قـال وزيـر
الخارجيـة الـرويس ،سيرغي الفـروف،
إن بلاده سـتوقف دعمهـا آلليـة إيصـال
املسـاعدات اإلنسـانية إىل سوريا ،يف حال
اسـتمرار تجميـد إيصالهـا عبر دمشـق.
ورصح الفـروف أنـه "إذا مل يتـم اآلن
اتخـاذ خطوات ملموسـة لتحريـر إيصال
املسـاعدات اإلنسـانية عبر دمشـق وفـق
مـا تتطلب ذلـك قواعد القانون اإلنسـاين
الـدويل ،فسـوف نتوقـف عـن دعـم هذه
األمـور غير الشـفافة العابرة للحـدود”،
بحسـب تعبريه
أثبـت الروس خالل األشـهر السـتة األوىل
مـن تصويـت مجلـس األمـن إمكانيـة
عبـور املسـاعدات عبر مناطـق النظـام،
عبر تسـيري قافلتني مـن املسـاعدات عرب
الخطـوط.
يف  9مـن كانـون األول  ،2021أعلـن
برنامـج الغـذاء العاملـي ،عبر “تويتر”،
تسـيري قافلـة مسـاعدات إنسـانية تابعة
لألمـم املتحـدة مـن حلـب إىل املسـتودع
املتعاقـد مـع الربنامـج يف مدينـة رسمدا
شمايل إدلب ،متاشـ ًيا مـع قـرار مجلس
األمـن رقـم “ ”2585يف  9مـن متـوز
.2021
املسـاعدات اإلنسـانية املوجودة يف القافلة
البالـغ عددهـا  14شـاحنة تحتـوي عىل
مـواد غذائيـة وسـلع إنسـانية أخـرى
سـتُوزع عىل املحتاجني من سـكان شامل
غـريب سـوريا ،وهـي مسـاعدات مكملة
للمسـاعدات املقدمـة “عرب الحـدود”.
وكانـت القافلـة األوىل مـن املسـاعدات
األمميـة “عرب خطـوط التماس” وصلت
على مرحلتين يف آب  ،2021وعددهـا
 15شـاحنة نقلـت  12ألف حصـة غذائية
ضمـن خطـة لنقـل مسـتودعات تتبـع
للربنامـج مـن حلـب إىل إدلـب.
ودخلت ،يف  30من الشـهر نفسه ،املرحلة
األوىل مـن املسـاعدات (ثالث شـاحنات)
عبر معبر “ميزناز -معـارة النعسـان”،
الـذي حاولت “هيئة تحرير الشـام” فتحه
بقصـد األعمال التجاريـة مع النظـام ،إال
أن الرفـض الشـعبي لألمر ألغـى العملية.
ويف  31من الشـهر نفسـه أيضً ـا ،دخلت
دفعة املسـاعدات الثانية “عبر الخطوط”
مـن قريـة ميزناز غـريب حلـب إىل قرية
معـارة النعسـان بريـف إدلـب الرشقـي،
مك ّونـة من  12شـاحنة.
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ّ
أقل ً
أغالها ّ
سعرا من طن شعير..

إبل الحسكة تدفع ثمن الجفاف والحرب والغالء
اإلبل في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا 22 -من كانون األول ( 2021السورية نت)

الحسكة  -مجد السالم
منـذ عشرات السـنني ،تحـرص عائلـة
صفـوك حسين ( 60عا ًمـا) مـن ريـف
القامشلي الجنـويب على تربيـة اإلبـل
كعـادة تعتز بهـا رغم الصعـاب الكثرية
التـي تعترض رعايتها.
يشـعر صفوك حسين بالفخـر يف أثناء
حديثـه إىل عنـب بلدي ،ألنـه حافظ عىل
اإلبـل التـي ميتلكهـا كل هذه السـنوات،
خصوصـا يف ظـروف الجفـاف
ً
واملخاطـر األمنيـة التي تعيشـها املنطقة

يف الفترة الحاليـة.
ميتلـك الرجـل السـتيني عشرة رؤوس
مـن اإلبـل ،تزيـد وتنقـص مـن فترة
را يف تأمني األعالف
ألخـرى ،يكابـد كثي ً
واملرعـى لهـا ،وفـق مـا قالـه ،إضافـة
إىل صعوبـة يف تأمين سـوق ترصيف
ملنتجاتهـا أو لبيعهـا.
لكـن مـا يهـ ّون األمـر على الرجـل
أن هدفـه مـن تربيتهـا ليـس النفـع
االقتصـادي ،بقـدر مـا هـو نـوع مـن
املحافظـة على العـادات العربيـة
األصيلـة يف تربيـة اإلبـل.

االهتمام باإلبل تراجع
تربيـة اإلبـل قبـل عـام  2011كانـت
"مجزيـة جـدًا ،فهـي تنتـج الحليـب
تقري ًبـا طـوال العـام" ،وفـق مـا قالـه
مـريب اإلبـل ،وكل ناقـة تعطـي حوايل
ثالثـة كيلوغرامـات مـن الحليـب يو ًميا،
باإلضافـة إىل لحومهـا ووبرهـا.
وهـذا مـا أكده عـدة مربني للامشـية من
ريـف القامشلي يف اسـتطالع أجرتـه
عنـب بلدي باملنطقـة ،مؤكديـن أن اإلبل
تناقصـت أعدادهـا يف املحافظة بشـكل
كبير يف السـنوات العشرة األخرية.
كما انخفضت أعـداد مريب اإلبـل ،لعدم
قدرتهم على تأمين متطلبـات تربيتها،
واملخاطـر األمنيـة التـي جعلـت مـن
الصعـب رعيهـا يف املراعـي التـي تنـب
فيهـا األشـواك الحوليـة ،ونبـات الرمثا،
وغريهـا مـن الشـجريات التـي تتغـذى
عليهـا الجامل.
وقطع طـرق تسـويق اإلبـل يف املنطقة
كان من أبرز أسـباب انخفـاض االهتامم
خصوصـا يف املحافظـات
برتبيتهـا،
ً
األخـرى التـي تشـكّل سـوقًا رئيسـة
لبيعهـا ،مثـل مدينـة حماة ومدينـة
دمشـق وريفهـا.
وعـادة مـا تكـون اإلبـل يف املناطـق
البعيـدة عـن تج ّمـع القـرى ،بالقرب من
باديـة الحماد رشقـي سـوريا.

ضعف العرض والطلب
يعمـل عبيـد عبـد الباقـي ( 49عا ًمـا)
سمسـا ًرا لبيـع الجمال والخيـول
العربيـة األصيلـة يف ريـف القامشلي
الجنـويب ،وبحسـب مـا قالـه لعنـب
بلدي ،فـإن تربيـة الجامل يف الحسـكة
مهـددة بالـزوال نتيجة غيـاب الدعم من
املؤسسـات املختصـة بهـذا املجـال.
وقـدّر عبيـد عبد الباقي عـدد الجامل يف
املدينـة بحـوايل ألـف رأس إبل ،وأشـهر
أنـواع سلاالت الجمال املوجـودة يف
املنطقـة هـي اإلبـل الشـامية الوضحـة
(البيضـاء) ،وامللحـة (بنـي مح ّمـر)،
والصفـراء.
وتتراوح أسـعارها بين  500ألـف
ومليـوين ليرة سـورية (بين 140
و 550دوال ًرا) ،ويختلـف سـعر اإلبـل
بحسـب اختلاف عمرهـا وجنسـها
ولونهـا ،إذ يزيـد الطلـب عليهـا خلال
فترة األضاحـي.
ولكـن بشـكل عـام ،فـإن حركـة بيـع
ورشاء اإلبـل ضعيفـة جـدًا ،وفـق مـا
يـراه السمسـار ،نتيجـة غلاء األعلاف
والجفـاف ،فسـعر طن التنب بلـغ مليون
ليرة ( 290دوال ًرا) ،وطـن الشـعري
حـوايل مليـوين ليرة ( 550دوال ًرا).
وال يُعـرف على وجـه الدقة عـدد اإلبل
يف الوقـت الحـايل داخـل محافظـة
الحسـكة ،وذلـك بحسـب عـدة مربين

تواصلـت معهـم عنـب بلـدي ،إذ مل ت ُج َر
أي عمليـة إحصـاء رسـمية يف املنطقـة
منـذ  ،2011كما أن "اإلدارة الذاتيـة"
العاملـة يف املنطقـة أجـرت إحصـاء
لعـدد اإلبـل ،لكنهـا مل تنتـ ِه منـه بعـد.
وبحسـب مـا قالـه مديـر اإلنتـاج
الحيـواين يف وزارة الزراعـة السـورية،
أسـامة حمـود ،مطلـع كانـون األول
 ،2021فـإن أعـداد الجمال بلغـت
حـوايل  40ألفًـا يف كامـل سـوريا،
وهـي أعـداد غير مسـتقرة تعتمـد عىل
معـدالت منـو القطيـع.
ويف آب  ،2021حـذرت منظمات إغاثة
دوليـة مـن أن ماليين األشـخاص يف
سـوريا والعـراق معرضـون لخطـر
فقـدان الوصـول إىل املـوارد املائيـة،
وسـط مخـاوف مـن حـدوث كارثـة
بسـبب الجفاف ،وسـط ارتفـاع درجات
الحـرارة وانخفـاض مسـتويات امليـاه
بشـكل قيـايس ،جـراء قلـة هطـول
األمطـار والجفـاف.
وقـدرت "اإلدارة الذاتيـة" ،يف نيسـان
مـن العام نفسـه ،نسـبة انخفـاض نهر
"الفـرات" بأكثر من خمسـة أمتـار من
منسـوب النهر ،وأكثر من أربعـة أمتار
يف بحيرة "سـد ترشيـن" ،ويف بحرية
"سـد الفـرات" (األسـد) تزيـد نسـبة
االنخفـاض على ثالثـة أمتار.

بيانات ال تطفئ المظاهرات

سكان ريف حلب يحتجون على أسعار الكهرباء:

فشل في إدارة المشكلة
مظاهرات في مدينة مارع بريف حلب الشمالي بسبب رفع سعر الكهرباء 14 -كانون الثاني ( 2022مارع نيوز/تلجرام)

عنب بلدي -خاص
شـهدت مـدن ريـف حلـب الشمايل
والرشقـي مظاهـرات عـدة ،منـذ بدايـة
جـا على
كانـون الثـاين الحـايل ،احتجا ً
سياسـة رشكات توزيـع الكهربـاء العاملة
يف املنطقـة.
يف مدينـة مـارع بريـف حلـب الشمايل،
جـا على ارتفـاع
خرجـت مظاهـرة احتجا ً
أسـعار الكهربـاء على السـكان ،وقطـع
التيـار الكهربـايئ املتكـرر عـن املدينـة.
كما تظاهـر بعض أهـايل املدينـة ،يف 14
مـن كانـون الثـاين الحـايل ،أمـام مبنـى
املجلـس املحلي ،مطالبني املجلـس بإعادة
تفعيـل عمـل املولـدات ،وتشـغيلها عـن
طريـق الوقـود ،لتكـون أقـل تكلفـة عىل
ا لسكا ن .
واقتحـم بعـض املتظاهريـن مبنـى رشكة

الكهربـاء يف مارع ،وأقامـوا خيمة اعتصام
أمـام مبنى املجلس املحلي ،ووصف بعض
الناشـطني االحتجاجـات بأنهـا “انتفاضة
ضد الفاسـدين”.
وضمـن املطالب نفسـها ،خـرج العرشات
مـن سـكان وناشـطي مدينـة البـاب ،يف
 8مـن كانـون الثـاين الحـايل ،مبظاهـرة
شـعبية ضـد ما اعتبره الناشـط اإلعالمي
املقيـم يف املدينـة عمار نصـار" ،فشـل
إدارة عـدة ملفـات معيشـية ،أولهـا ملـف
الخبـز مـن قبـل املجلـس املحلي ،وامتد
هذا الفشـل إلدارة ملف جفـاف مياه اآلبار
املوجـودة يف مدينـة البـاب ،وأزمـة املياه
مـا زالت مسـتمرة ،ومدينة البـاب ما زالت
عطىش " .
وزاد حجـم هـذه املشـكالت يف مدينـة
البـاب مـع "احتـكار رشكـة الكهربـاء
وتسـلّطها وفـرض رأيهـا بالقـوة على

النـاس ،وإجبارهـم على دفـع ثالثـة
أضعـاف السـعر القديم" ،بحسـب ما قاله
الناشـط اإلعالمـي لعنـب بلـدي.
ثالث شرائح
قبـل تلـك املظاهـرة يف مدينة البـاب بيوم
واحـد ،أي يف  7من كانون الثـاين الحايل،
أعلنت رشكات توزيـع الكهرباء يف املنطقة
تحديـد أسـعار وحـدات بيـع الكهربـاء
بالكيلوواط ،لالسـتخدام املنـزيل والتجاري
والصناعي.
وحـددت الرشكات سـعر الكهربـاء لثالث
رشائـح مـن السـكان بعـد االجتماع مع
املجالـس املحليـة يف كل مـن اعـزاز،
والراعـي ،وأخرتيـن ،ومـارع.
وبلـغ سـعر الكهربـاء للرشيحـة األوىل
مـن املواطنين ،التـي تشـمل املشتركني
السـكنيني الذيـن يسـتخدمون 100
كيلـوواط شـهريًا أو أقـل 1.15 ،ليرة
تركيـة للكيلـوواط الواحـد.
وحـددت السـعر للرشيحـة الثانيـة ،التي
تشـمل املشتركني السـكنيني الذيـن
يسـتخدمون أكثر مـن  100كيلـوواط
شـهريًا ،بـ 2.30ليرة تركيـة للكيلوواط
الواحـد.
وتشـمل الرشيحـة الثالثـة املشتركني
التجاريين والصناعيين ،وبلـغ سـعر
الكهربـاء لهـا  2.50ليرة تركيـة
للكيلـوواط الواحـد.
وخفضـت املجالـس املحليـة يف هـذه
املناطـق هامـش ربحهـا مـن  8.5%إىل
 ،4%لدعـم األسـعار.
بينما اعتبر بعـض املتظاهريـن،
يف حديثهـم إىل عنـب بلـدي خلال
احتجاجهـم يف مدينـة البـاب ،أن املجلس
املحلي رشيـك لرشكـة الكهربـاء.

توضح
بيانات ّ
تواصلـت عنـب بلدي مـع املجلـس املحيل
ملدينـة البـاب ،ومل يعلّـق على املظاهـرات
سـوى أن املسـؤول عـن رفـع السـعر هـو
رشكـة الكهرباء.
وأصـدرت رشكة الطاقـة والكهربـاء “AK
 ”Energyاملشـغّلة للكهربـاء يف املدينـة
بيانًـا ،يف  3مـن كانـون الثـاين الحـايل،
ذكـرت فيـه أن ارتفـاع األسـعار سـببه
املصـدر يف تركيـا ،وأنهـا مل ترفع السـعر
لحين االتفاق مـع املجلس املحلي للمدينة
والخـروج بصيغـة لرفـع األسـعار ،مبـا
يتوافـق مـع ارتفـاع أسـعار الطاقـة مـن
املصـدر.
أمـا يف مدينـة مـارع ،فقالـت "الرشكـة
السـورية -الرتكيـة للطاقـة الكهربائيـة"
املشـغّلة للكهربـاء هنـاك ،إن سـبب
االنقطـاع املفاجـئ للتيـار الكهربـايئ يف
 4مـن كانـون الثـاين الحـايل ،هـو فقدان
التوتـر الكهربايئ مـن محطـة الريحانية،
وأوضحـت أن التنسـيق يجـري مـن أجـل
إعـادة التيـار الكهربـايئ.
وشـهدت مدينة اعزاز شمال غـريب حلب،
يف األيـام املاضيـة ،مظاهـرة ضـد رشكـة
الكهربـاء يف املدينـة ،طالبـت بخفـض
السـعر وعـدم اسـتغالل النـاس.
وقـال املجلـس املحلي ملدينـة اعـزاز ،يف
بيـان صـادر يف  30مـن كانـون األول
 ،2021إن القـرار أُلغي نظـ ًرا إىل مخالفته
رشوط العقـد امل ُبرم بين املجلـس ورشكة
الكهربـاء ،وبعـد شـكاوى عديـدة تلقّاهـا
ا ملجلس .
رضريـن،
املت
املواطنين
تعويـض
وسـيتم
ّ
الذيـن شـحنوا رصيدهم خالل فترة تنفيذ
القـرار املذكـور ،من قبـل رشكـة الكهرباء،
بحسـب البيان.

المزيد من االحتجاج
كما شـهدت بلدتـا صـوران وجنديـرس
يف ريـف حلـب مظاهـرات واحتجاجات،
يف األيـام املاضيـة ،ردًا على رفـع سـعر
الكهربـاء ،وقطعهـا بحجـة الصيانـة.
واتجـه املتظاهـرون يف بلـدة جنديـرس
غـريب عفريـن إىل مركز الرشكـة للتظاهر
واالحتجاجـات أمـام املبنـى ،بحسـب مـا
أفـاد بـه مراسـل عنـب بلـدي يف ريـف
حلب .
وتظاهـر العشرات يف بلـدة صـوران
شمال رشقـي حلـب ،أمـام مبنـى رشكة
الكهربـاء العاملـة يف البلـدة.
ويشـتيك سـكان املناطـق يف ريف حلب
مـن ارتفـاع أسـعار الكهربـاء مقارنـة
بالوضـع االقتصـادي املتردي الـذي
تشـهده مناطق شمال غريب سـوريا ،إذ
تحتـاج العائلـة إىل مـا يعادل أجـرة عمل
عشرة أيـام لتسـديد تكاليـف الكهربـاء
شهر يًا .
ووصل سـعر رصف الـدوالر أمـام اللرية
الرتكيـة يف نهايـة األسـبوع املـايض
إىل  ،13.53بحسـب موقـع “”Doviz
املتخصـص بأسـعار الصرف يف تركيـا.
وشـهد قطـاع الكهربـاء يف ريـف حلـب
الشمايل والرشقـي دخـول عـدة رشكات
اسـتثامرية بعقـود إليصـال الشـبكة إىل
منـازل املدنيين والدوائـر الرسـمية التي
تديـر املنطقـة ،وتعمـل على إيصـال
الخدمـات إليهـا.
وعلى مـدار األعـوام الخمسـة املاضيـة،
تركـزت االسـتثامرات بالشركات الخاصة
الرتكيـة ،التـي وقّعت عقودًا مـع املجالس
املحليـة العاملـة يف املنطقـة ،املرتبـط
عملهـا بالواليـات الرتكيـة كواليـة غازي
عينتـاب ،وكلّـس ،وهاتـاي.

عنب بلدي  -السنة الحادية عشرة  -العدد  - 517األحد  16كانون الثاني /يناير

تقارير المراسلين
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ّ
فاتورة الدواء في درعا..
مرضى يختصرون الوصفة وآخرون حياتهم مهددة
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"كل النجاحات في حياتي ،وفي كل خطوة أخطوها ،يبقى هدفي األول أن أثبت للمجتمع الذي ما زال ينبذ المكفوف ،أننا قادرون على أن ننتج ،وأن نكون ً
جزءا من
نجاحات المجتمع" ،بهذه الكلمات اختصرت خلود الحجي (ً 36
عاما) الهدف الذي أمضت معظم سنوات عمرها بالعمل للوصول إليه.
إحدى الصيديليات السورية -آب ( 2019صفحة "صيدلية الشفاء" عبر "فيس بوك")

عنب بلدي -درعا
"مـن املمكـن التخيل عن بعـض الطعام،
ولكـن ال ميكـن االسـتغناء عن الـدواء"،
يشـكو محمـد ( 63عا ًما) بهـذه الكلامت
لعنـب بلـدي زيـادة أسـعار األدويـة يف
محافظـة درعا جنويب سـوريا ،إذ يعاين
مـن ارتفاع ضغـط رشيـاين بالدم.
هاجسـا يـؤ ّرق أهايل
صـار رشاء الـدواء
ً
خصوصـا بعـد رفـع
املحافظـة ماديًـا،
ً
أسـعاره مرتين مـن قبـل وزارة الصحة
السـورية خلال عـام .2021
"مل تعـد ميزانيتـي تسـمح بشراء كامل
الـدواء ،كنـت سـابقًا أشتري الوصفـة
بأسـعار تقـل عرشة أضعاف عن سـعرها
الحـايل ،ولكن األسـعار تتزايـد كل فرتة،
حتـى رصت بحاجـة إىل  25ألـف ليرة
(سـبعة دوالرات) كل عشرة أيـام" ،وفق
مـا قالـه الرجل السـتيني.
ويتخـ ّوف محمـد مـن اسـتمرار ارتفـاع
أسـعار األدويـة" ،إذا اسـتمرت الصحـة
يف رفـع األسـعار ،لـن أمتكّـن مـن رشاء
الوصفـة".
وقـال محمـد إن "بعـض الصيادلـة
يحاولـون إقناعـك ببديـل عـن الـدواء،
يف حـال مل يتوفـر يف صيدلياتهـم،
ولكـن هـذا األمـر بحاجـة إىل مراجعـة
الطبيـب" ،وتكمـن الخطـورة يف حـال
رصف الصيـدالين دواء دون وصفـة
طبيـة ،كما يف حـال "عـدم امتلاك
البائـع يف الصيدلية شـهادة الصيدلة ،إذ
تحولـت الصيدليات يف درعـا إىل متاجر
بيـع دون امتالك شـهادات تجيـز العمل
فيهـا".
تأجيل تناول الدواء
هيـام ( 40عا ًما) من سـكان ريـف درعا
الغـريب ،تعاين من مـرض الربـو ،قالت
إن تكلفـة رشاء الـدواء صـارت مرهقـة
لدرجـة أن "يتمنى اإلنسـان املـوت ،عىل
أن يحتـار يف تأمين مثـن كل وصفة".
وأضافـت هيـام ،التـي تعمـل موظفـة
حكوميـة ،أن التأثير األكبر يف رفـع

أسـعار األدويـة يقـع على املصابين
باألمـراض املزمنـة كالربـو ،والسـكري،
والـكىل ،وغريهـا ،يف الوقـت نفسـه،
را مـن االرتفـاع
"النـاس يشـكون كثي ً
الكبير باألسـعار ،يف حين مـا زالـت
رواتبهـم الشـهرية على حالهـا
منخفضـة " .
يف حزيـران عـام  ،2021رفعـت وزارة
الصحـة يف حكومـة النظـام السـوري
سـعر أكرث مـن  11ألـف صنـف دوايئ،
بنسـب تقـارب  ،30%وكان ذلـك بنـاء
على توصيـات اللجنـة الفنيـة العليـا
للـدواء يف الـوزارة.
االرتفـاع الكبير باألسـعار ،جـاء بعـد
ترصيحـات رسـمية توضـح أن الواقـع
ريا
الطبـي يف سـوريا يعـاين ً
نقصـا كب ً
يف أعـداد مـن الزمـر الدوائيـة املختلفة،
وسـيتدهور أكثر يف حـال عـدم رفـع
أسـعار الـدواء.
كما أن رفـع أسـعار األدويـة كان بهدف
“تأمين اسـتمرارها” ،يف ظـل ارتفـاع
تكاليـف إنتاجهـا ،وتعـرض أصحـاب
املعامـل لخسـارات ماليـة ،بحسـب قول
رئيـس املجلـس العلمـي للصناعـات
الدوائيـة الوطنيـة التابع لـوزارة الصحة،
رشـيد الفيصـل.
وكل مـادة موجودة بالدواء يُدفع سـعرها
بالـدوالر ،ابتـداء من الحبر املوجود عىل
الغلاف ،حتـى املـادة الفعالـة ،وفـق ما
قالـه الفيصل ،ومـع ذلك ،ال تزال أسـعار
الـدواء منخفضـة ،األمـر الـذي أوقـع
معامـل األدوية بخسـائر فادحـة ال ميكن
تحملها .
وتعـاين املعامـل من صعوبـات التصنيع
وارتفـاع تكاليـف اإلنتـاج ،كما تعـاين
املسـتودعات مـن قلّـة األدويـة الواصلـة
إليهـا مـن املعامـل ،يف حين تعـاين
الصيدليـات مـن خسـائر يف رؤوس
األمـوال ،وعدم توفـر مصـادر لتعويض
األدويـة املباعـة والخسـائر.
وقالـت مليـاء ( 28عا ًمـا) ،التـي تعمـل
معلمة للمرحلـة االبتدائيـة يف املدينة ،إن
مثن "سـحبة السـيتامول" صـار 1400

ليرة سـورية ( 40سـنتًا) ،و"سـحبة"
دواء االلتهـاب  3500ليرة (حوايل دوالر
واحد).
"هنـاك عـدد كبير مـن املـرىض ال
يسـتطيعون رشاء أدويتهـم ،لذلـك
جلـون تناولهـا ،وبعضهـم يخفف من
يؤ ّ
الجرعـات التـي بحاجـة إليهـا ،وهـذا ما
يشـكّل خط ًرا على صحتهـم وحياتهم"،
وفـق مـا قالتـه مليـاء ،التـي اسـتذكرت
املـايض ،عندمـا كان يرد لهـا الصيدالين
"سـحبة سـيتامول" عوضً ـا عـن خمس
ليرات باقيـة بعـد رشاء الوصفـة.
وأضافـت مليـاء أن التهـاب أمعـاء ابنهـا
البالـغ سـتة أعـوام ،كلّفهـا حـوايل 30
ألـف ليرة (حـوايل مثانيـة دوالرات).

غلاء أسـعار األدويـة دفع بعض سـكان
مدينـة درعـا بشـكل متزايـد إىل طـب
األعشـاب لعلاج األمـراض اليوميـة ،مع
اسـتمرار األزمـة االقتصاديـة يف عمـوم
سـوريا وضعـف قيمـة الليرة.
ومـع ارتفـاع أسـعار العقاقير الطبيـة
واألدويـة يف الصيدليات ،يتوافد السـكان
على محـال بيـع األعشـاب والبهـارات
التـي تُسـتخدم يف العلاج ،فيام يسـمى
بالطـب البديل.
ولكـن املمـرض حـذر مـن خطـورة ذلك
على حيـاة املريـض ،وقـال إن "طـب
بديلا،
ً
األعشـاب ال ميكـن أن يكـون
خصوصـا أن العاملين فيـه ال ميتلكـون
ً
خبرات طبيـة فنيـة يف تحضيره".

خطورة تهدد حياة المرضى
قـال ممـرض ( 43عا ًمـا) لعنـب بلـدي،
تحفـظ عىل ذكـر اسـمه ألسـباب أمنية،
إن تنـاول األدوية حسـب وصفـة الطبيب
املختـص أمـر رضوري للمـرىض،
خصوصـا املصابين مبـرض مزمـن،
ً
والتأخير أو عـدم تناول الـدواء بوقته قد
يعـرض املريـض للخطر ،مثـل الجلطات
الدماغيـة ،يف حـال كان يعـاين مـن
ارتفـاع ضغط الـدم ،وال يجوز اسـتبدال
الـدواء بآخـر إال بعـد مشـاورة الطبيـب
املختـص.
وأضـاف املمـرض الـذي يعمـل يف أحد
املستشـفيات الحكوميـة باملدينـة ،أن
هنـاك بعـض األنواع مـن األدويـة املهمة
صـارت غير متوفـرة ،ويؤثـر ارتفـاع
أسـعار الـدواء على إمكانيـة رشائه من
قبـل السـكان.
ويعيـش سـكان محافظـة درعـا ،كحال
بقيـة السـوريني ،أوضا ًعـا معيشـية
خصوصـا يف ظل تـدين القدرة
صعبـة،
ً
الرشائيـة لليرة السـورية ،وثبـات قيمة
الرواتـب ملوظفـي مؤسسـات الدولـة
بحـدود  100ألـف ليرة ( 28دوال ًرا).
وصـار املريـض يخصـص ميزانيـة قـد
تسـتهلك نصـف دخلـه الشـهري كثمـن
دواء فقـط.

ضعف الرقابة
ضعـف الرقابة على أسـعار الصيدليات
ريا يف رفع األسـعار دون
يلعـب دو ًرا كب ً
ضوابـط رسـمية ،إذ ال تلتـزم أغلبيـة
خصوصـا يف ريـف درعا،
الصيدليـات،
ً
بأسـعار وزارة الصحـة ،وإمنـا تضـع
هامـش ربح عرب شـطب السـعر املعتمد
مـن قبـل الـوزارة ،ووضع سـعر جديد.
النقـص الكبير يف األدويـة واملـواد
الطبيـة على اختلاف أنواعهـا داخـل
الصيدليـات يف مدينـة درعـا ،دفـع
األهـايل للتوجـه إىل السـوق السـوداء
للحصـول على أدويتهـم بأضعـاف
األسـعار املحـددة مـن قبـل وزارة
ا لصحـة .
وأشـارت منظمـة الصحـة العامليـة،
يف  5مـن كانـون الثـاين الحـايل ،إىل
أنـه يف عـام  ،2022سـيكون 12.2
مليـون شـخص بحاجـة إىل املسـاعدة
الصحيـة ،من بني هـؤالء أربعـة ماليني
نـازح ،و 1.33مليـون طفـل دون سـن
الخامسـة (مبـن يف ذلـك 503.000
والدة متوقعـة) ،و 3.38مليـون سـيدة
يف عمـر اإلنجـاب (.)49 15-
ووجهـت املنظمـة نـداء طارئـا لتوفير
 257.6مليـون دوالر لتلبيـة االحتياجات
الصحيـة الحرجة يف سـوريا ،والحفاظ

على الرعايـة الصحيـة األساسـية ،مبـا
يشـمل االسـتجابة لفيروس "كورنـا
املسـتجد" (كوفيـد ،)19 -وتقديـم
الخدمـات املنقـذة للحيـاة وبنـاء نظـام
صحـي مـرن.
وبحسـب تقريـر صـادر عـن منظمـة
األغذيـة والزراعـة التابعة لألمـم املتحدة
(فاو) ،عـام  ،2021فإن أخطـار انعدام
األمـن الغـذايئ ارتفعـت خلال العـام
ا ملا يض .
ووفـق التقريـر ،يحيـط بسـوريا و19
دولـة أخرى خطـر انعدام األمـن الغذايئ
الحـاد ،مـا يشير بعمـق إىل سـوء
الوضـع املعييش وقسـوته على املجتمع
السـوري ،الـذي يسـتيقظ يوم ًيـا على
تبايـن يف سـعر رصف الليرة السـورية
أمـام الـدوالر األمريكي ،وارتفـاع يف
أسـعار السـلع واملـواد الغذائيـة التـي
يواجـه صعوبـة يف تأمينهـا ،بـد ًءا
برغيـف الخبـز.

يعيش سكان محافظة درعا،
ً
أوضاعا
كحال بقية السوريين،
ً
خصوصا في
معيشية صعبة،
ظل تدني القدرة الشرائية لليرة
السورية ،وثبات قيمة الرواتب
لموظفي مؤسسات الدولة
ً
بحدود  100ألف ليرة (28
دوالرا).
وصار المريض يخصص ميزانية
قد تستهلك نصف دخله الشهري
كثمن دواء فقط
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أجور الصياغة ترتفع..

زبائن الذهب في الرقة مستاؤون
واجهة أحد محالت الصياغة في شارع المنصور بالرقة 5 -كانون الثاني ( 2022عنب بلدي/حسام العمر)

عنب بلدي  -حسام العمر
قـررت سـناء محمـد ( 27عا ًمـا) رشاء
مصـاغ مـن الذهـب مـن أحـد صاغـة
مدينـة الرقـة ،لتكتشـف أن الصائـغ

يريـد زيـادة  200ألـف ليرة سـورية
كأجـرة صياغـة ،فوق قيمتـه البالغة نحو
مليـون ونصـف مليـون ليرة سـورية.
تـرى سـناء أن املبلغ "كبري جـدًا" ،فليس
مـن املعقـول أن تصـل صياغـة خاتـم

وحلـق مـن الذهـب إىل  200ألـف ليرة
سـورية ،بحسـب ما قالتـه لعنـب بلدي.
ويبـدي زبائـن ملحـال بيـع الذهـب يف
مدينة الرقة شمايل سـوريا اسـتياءهم
مـن ارتفاع صياغـة الذهب عنـد رشائه،

يف ظـل عـدم وجـود جهة رسـمية يف
املدينـة تحـدد مثـن الصياغـة ،وتراقب
تجـارة املعـدن األصفر.
وقـال سـكان تحدثـوا إىل عنـب بلدي،
إن الكثير مـن النـاس كانـوا يلجـؤون
للذهـب الدخـار نقودهـم يف أوقـات
سـابقة ،لكـن هـذا الخيـار تراجـع مع
ارتفـاع قيمة الصياغـة التـي يتقاضاها
تجـار الذهـب يف املدينـة.
وترتكـز محـال بيـع الذهـب مبدينـة
الرقـة يف شـارع تـل أبيـض الـذي
يعتبر سـوق املدينـة الرئيـس ،إىل
جانـب بعـض املحـال املوجـودة يف
شـارع املنصـور وشـارع القوتلي
وسـط املدينـة.
ويضيـف الصاغـة أجـو ًرا إىل صياغـة
الذهـب تتناسـب مـع األسـعار التـي
اشتروا بهـا ،لتؤ ّمـن لهـم الربـح
األسـايس ،بحسـب مـا قالـه تجـار يف
املدينـة لعنـب بلـدي.
محلا
ً
علاء حلاق ( 44عا ًمـا) ،ميلـك
لبيـع الذهـب بشـارع تـل أبيـض ،قال
لعنـب بلـدي ،إن سـبب ارتفـاع قيمـة
الصياغـة يعـود لتخ ّبـط سـعر رصف
الليرة السـورية يف السـوق أمـام
العملات األجنبيـة.
وأضاف علاء أن اللرية السـورية فقدت
قيمتهـا يف التعاملات التجاريـة ،لذلك،

مـن حـق الصاغـة ورشائـح اقتصاديـة
أخـرى رفـع قيمـة الخدمـات التـي
تقدمهـا لتأمين الربـح املفترض لهـا.
وتعنـى غرفـة تجـارة الرقـة بتشـكيل
االتحـادات والنقابـات التجاريـة ومنها
اتحـاد األصنـاف التجاريـة ،وجمعيـة
صاغـة الذهـب هـي إحـدى تلـك
النقابـات ،وفـق مـا قالـه عضـو يف
"اللجنـة االقتصاديـة" بـ"مجلس الرقة
املـدين" لعنـب بلـدي.
وأضـاف عضـو "اللجنـة" (طلـب عدم
ذكـر اسـمه ألنـه ال ميلـك ترصي ًحـا
بالحديـث إىل اإلعلام) ،أن هـذه
الجمعيـة ال تـزال ال متتلـك آليـة لضبط
سـوق الصاغة ،بسـبب حداثة نشـأتها،
وعـدم التـزام تجـار الذهب باالنتسـاب
إليهـا ،أو اتبـاع القوانين والتعليمات
التـي تصدرهـا.
وتعـد جمعيـات صاغـة الذهـب الجهـة
املسـؤولة عـن تحديـد أجـور الصياغة،
وهـي الجهـة املسـؤولة عـن إدارة هـذا
را مـن الحرفيين
القطـاع ،لكـ ّن كثي ً
السـوريني ال يلتزمـون بقراراتهـا
والنشرات الصـادرة عنهـا.
وتتأثـر أسـعار الذهـب يف سـوريا
بسـعر الذهـب العاملـي وسـعر رصف
الليرة السـورية أمـام العملات
ا أل جنبيـة .

استمرار الحرب واقتصاد اإلغاثة ينشران البطالة في إدلب
ً
نتمكن من سد الحاجات األساسية .البطالة تتخفى وراء أعمال غير مجدية أصل" ،هكذا يصف شبان عاطلون
"أغلب األيام ال تتوفر فرصة للعمل وال
ّ
عن العمل في مدينة إدلب شمال غربي سوريا ،لعنب بلدي ،معاناتهم مع قلة فرص العمل في المدينة.
الحياة اليومية في أسواق مدينة إدلب -كانون الثاني ( 2021عنب بلدي)

إدلب  -أنس الخولي
تفاقمـت ظاهـرة ارتفـاع نسـبة البطالـة
يف إدلـب ،التـي تخضع لسـيطرة حكومة
"اإلنقـاذ" ،وازدادت معهـا معانـاة
سـكان املنطقـة ،لتترك آثا ًرا سـلبية عىل
خصوصـا يف ظـل
مجتمـع املحافظـة،
ً
ارتفـاع األسـعار وتردي الوضـع املعييش
للسـكان.
أحمـد العلي ( 28عا ًما) ،من أبنـاء مدينة
إدلـب ،قـال لعنـب بلـدي ،إنـه يبحث عن
عمـل بأجـر ثابـت منـذ عامين ومل يجد
حتـى اآلن" ،أضطر للعمل مياومة حسـب
توفـر الفـرص ،يو ًمـا أعمـل يف سـوق
الهـال ،ويو ًمـا يف مـكان آخـر ،وأقعـد
أغلـب األيـام دون عمـل ،وال نتمكّـن مـن
سـد حاجاتنـا األساسـية".
أمـا ماهـر عـز الديـن ( 37عا ًمـا) ،وهـو

مـن سـكان املدينـة ،فيرى أن البطالـة
يف بعـض الحـاالت "تتخفـى بقنـاع
عمـل غري ُم ٍ
جـد ،ال يُدخـل مـردودًا ماديًا
ميكـن من خاللـه أن يعيـش الفـرد حياة
كرمية أو على األقل أن يوفر املسـتلزمات
الرضوريـة".
ورضب عـز الديـن أمثلـة عـن األعمال
"غير املجديـة" ،كوضـع "بسـطة" عىل
األرصفـة ،أو العمـل على سـيارة أجـرة،
را
أو بيـع املحـارم على الطرقـات ،مشي ً
إىل أن أبنـاء مدينـة إدلـب يتجهـون إىل
هذه األعمال ،التـي تتزايد باسـتمرار مع
ضعـف القـوة الرشائية للمواطـن ،كخيار
أفضـل مـن البقـاء دون عمل.
أسباب مباشرة وغير مباشرة
تتعـدد أسـباب انتشـار البطالـة يف
إدلـب ،بينهـا مـا هـو مرتبـط بغيـاب

املشـاريع االقتصاديـة وأدوات اإلنتاج يف
املنطقـة ،ومنهـا متعلق بظـروف الحرب
واسـتهداف األسـواق واملرافـق العامـة.
الباحـث يف الشـؤون االقتصاديـة
واإلداريـة سـامر منـى ،م ّيز بين نوعني
مـن أسـباب البطالـة ،فهنـاك ،بحسـب
قوله ،أسـباب مبـارشة كاسـتهداف البنى
التحتيـة واسـتهداف األسـواق واملراكـز
الحيويـة من قبل قـوات النظام السـوري
وروسـيا ،األمـر الـذي أدى إىل هجـرة
رؤوس األمـوال واملشـاريع إىل الخـارج،
باإلضافـة إىل عـدم وجود قوانين إدارية
وأمـان نسـبي ،مـا أدى إىل عدم تشـجيع
االسـتثامر.
وأضـاف ،يف حديـث إىل عنـب بلـدي،
أن مـن األسـباب غير املبـارشة النتشـار
البطالـة يف إدلـب ،اعتماد الشـباب عىل
املسـاعدات اإلنسـانية ،وعـدم التفكري يف
إنشـاء مشـاريع صغيرة ،وعـدم وجـود
حكومـة تشـجع هـذه املشـاريع ،إضافة
إىل االعتماد على الدولـة الرتكيـة يف
اسـترياد مختلـف أنـواع السـلع.
وأشـار إىل أن اعتماد املنطقـة على
االسـترياد ،ولّـد القناعـة بعـدم االعتماد
على اإلنتـاج املحلي.
أخطار تهدد بفوضى
الحقوقـي والباحـث يف الشـؤون
االجتامعيـة محمـد السلامة ،تحـدث إىل
عنـب بلـدي عـن أخطـار البطالـة ،وقال
إن البطالـة مـن أخطـر الظواهر السـلبية
يف املجتمـع ،وبالنسـبة إىل األفـراد تؤث ّر
بشـكل سـلبي على نفسـية الشـباب،
وتسـ ّبب العجـز املعنـوي وعـدم القـدرة
عىل الـزواج ،وكثرة التفكير بالهجرة أو
الكسـب غير املشروع.

أمـا آثـار البطالـة على األرسة ،بحسـب
السلامة ،فهـي تولـد شـعو ًرا بالنقـص
وعـدم الثقـة لـدى رب األرسة ،وارتفـاع
نسـب الطالق ،جـراء عـدم متكّـن الزوج
مـن تأمين االحتياجـات الرضوريـة،
وحـدوث خلـل يف العالقـات االجتامعيـة
بين األقـارب ،مـا يـؤدي إىل تفـكّك
املجتمـع.
وأضـاف السلامة أنـه بالنسـبة إىل
املجتمـع ،تـؤدي البطالـة إىل تـردي
الخدمـات الصحيـة ،وعـدم االهتمام
بالتعليـم وتخلّـف املجتمـع ،وبـروز
الفقـر ،وانتشـار ظاهرة التسـ ّول ،كام أن
عـدم انشـغال اإلنسـان بأعمال والفراغ
يف حيـاة الشـباب يزيـدان مـن معـدل
الجرميـة واالنحـراف األخالقـي ،ويصبح
املجتمـع مهـددًا بالفـوىض.
غياب الحلول
الباحـث يف الشـؤون االقتصادية سـامر
منـى ،اقترح عـدة حلـول للحـ ّد مـن
أول مـن العمل
قائلا إنـه ال بـد ً
ً
البطالـة،
على تحقيـق اسـتقرار نسـبي ونظـام
إداري يسـاعد املسـتثمرين ويشـجعهم،
وإزالـة العقبـات التـي تواجـه املشـاريع
االقتصاديـة ،وخلـق بنية تحتية مسـاعدة
على القيـام باملشـاريع الصناعيـة.
كما يجب ،بحسـب منـى ،رفـع الرضائب
عـن اسـترياد املـواد األوليـة والصناعية،
ووضـع قيـود على املنتجات املسـتوردة
الجاهزة ،واسـتبدال املـواد نصف املصنعة
بها ليتـم إنتاجها يف إدلب بشـكل نهايئ،
وبالتـايل خلـق املزيـد من فـرص العمل،
وتوجيـه املنظمات والجهـات الداعمـة
نحـو متويل ودعم مشـاريع اسـتهالكية،
بـدل مـن املشـاريع اإلغاثية.
ً

فرص عمل ووعود "الجوالني"
كان القائـد العـام لـ“هيئـة تحريـر
الشـام”“ ،أبـو محمـد الجـوالين” ،وعد
بتوفير فـرص خلال السـنوات املقبلـة،
يف أثنـاء فعاليـة افتتـاح طريـق حلـب-
بـاب الهـوى يف  7مـن كانـون الثـاين
الحـايل.
وقـال إن “املحـرر” سـيصبح مناخًـا
وبيئـة اقتصاديـة واسـتثامرية كبيرة
جـدًا ،وإن "الثـورة خرجت لنيـل الحرية
والكرامـة ،وتحققـت الحريـة مـن خالل
القـوة العسـكرية ،أما الكرامة فسـتتحقق
مـن خلال املشـاريع االقتصاديـة التـي
متنـح حيـاة كرميـة تليـق باملسـلم"،
بحسـب تعبير "الجـوالين".
وتع ّهـد “الجـوالين” بتوفير مـا يقارب
 100ألـف فرصـة عمـل خلال ثلاث
سـنوات ،وبناء مشـاريع “تليـق بالثورة”
كل بضعـة أشـهر ،مؤكـدًا أهميـة إنشـاء
هـذه املشـاريع لليـد العاملة ،ومـا تتيحه
مـن فـرص عمل متنـح للفـرد نيـل قوت
يو مه .
وال يعـ ّول كثيرون على ترصيحـات
"الجـوالين" ،ويعتربهـا مراقبـون نو ًعـا
مـن التسـويق والرسـائل السياسـية
للخـارج والداخل ،بـأن "تحرير الشـام"
ال تشـكّل تهديـدًا لأليديولوجيـا املناهضة
للتطـرف.
وكانـت نسـبة البطالـة ارتفعـت خلال
عـام  2021إىل نحـو  80%يف محافظة
إدلـب ،بحسـب بيانـات فريـق "منسـقو
اسـتجابة سـوريا" ،وسـط انتقـادات
لحكومـة “اإلنقـاذ” التـي تسـيطر على
اإلدارة املدنيـة ،لعـدم توفير فـرص عمل
عادلـة ملـن يحتاجـون إليهـا.
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حجم الدعم المطلوب لتلبية
االحتياجات اإلنسانية في سوريا عام 2022
حصيلة الضحايا المدنيين

13.4
مليون

شخص بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية العاجلة

ً
اعتبارا من  10من كانون الثاني
تمويل مفوضية شؤون الالجئين يبدأ

465.2
 2%فقط نسبة التمويل ،بينما تنتظر المفوضية تمويل  98%الباقية
مليون دوالر حجم الدعم المطلوب خالل عام 2022

طلبت المفوضية أكثر من  628مليون دوالر في عام ،2021
ً
مليونا
بينما حصلت فقط على 190
ً
موظفا
يعمل لدى المفوضية 489
ً
ً
سوريا
موظفا
427
ً
موظفا ً
أجنبيا
62
القامشلي
لدى المفوضية  8مكاتب في سوريا
المكتب الرئيس في دمشق
 3مكاتب فرعية في حلب ،حمص ،القامشلي
( 2مكتبان ميدانيان) في طرطوس ،السويداء
( 2نقطتان ميدانيتان) في دمشق ،دير الزور

دير الزور

حلب

طرطوس
حمص
دمشق
السويداء
المصدر"UN" 2022 :

08

رأي وتحليل
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"تسويات" النظام في ريف الرقة

إبراهيم العلوش
يف  12من كانون الثاين الحايل،
افتتح النظام مركزا لـ"التسويات"
رشا أبناء الرقة
يف بلدة السبخة ،مب ً
بعودة صور بشار األسد ،ولكنها هذه
املرة مصحوبة بصور لبوتني مع صور
ومتاثيل لقاسم سليامين.
ومثل معظم املدن السورية ،بدأ النظام
يف النصف الثاين من عام 2011
بتدمري محافظة الرقة ممهدً ا الطريق
لوصول "جبهة النرصة" و"داعش"،
وها هو اآلن يحاول أن يعود من جديد
مصحوبًا بقوى االحتالل الجديدة
التي تبحث عن تعويضات ملصاريفها
وخسائرها خالل منارصتها لقوات
األسد التي أنجزت تدمري سوريا
بالرباميل املتفجرة وبنرش الخوف

والرعب .وقد قامت تلك القوات
بتهجري معظم أبناء الرقة أسوة
بنصف سكان سوريا ،الذين تم
تهجريهم من بيوتهم يف أثناء تصدي
النظام و"شبيحته" للمؤامرة املريخية
عىل عرش آل األسد!
هذه اإلعالنات عن "التسويات"
ليست إال محاولة البتزاز الناس،
فـ"التسويات" التي أدارها النظام يف
املحافظات األخرى مل تجلب ألبنائها
إال املزيد من الخراب والجوع ،ودرعا
خري مثال عىل انتشار االغتياالت
واالعتقاالت ،وهي مثال واضح
عىل تراجع النظام عن كل بنود
"التسويات" ووعودها ،رغم أنها
كانت بكفالة روسية هناك وبكفالة
إيرانية يف أماكن أخرى.
يف آذار عام  ،2013خرجت قوات
النظام من مركز مدينة الرقة بعد
حوايل سنتني من القصف املدفعي
والصاروخي ضد أهايل املدينة
وممتلكاتهم ،وقد فشلت خطة النظام
يف وأد ثورة السوريني بد ًءا بشعار
ً
وصول اىل
"دبابة أمام كل بيت"،
شعار "األسد أو نحرق البلد" ،ذلك
الشعار الذي يلخص كل خيبات النظام
وعدائه للشعب السوري الذي خرج
مطال ًبا بحريته من عبودية مزرعة
األسد التي س ّورها حافظ األسد
بإحكام طوال  30عا ًما من العنف
واالحتقار العلني إلرادة السوريني!

مل يحزن أبناء الرقة عىل خروج
النظام منها ،واملعركة األخرية التي
دارت بني عنارص املخابرات و"جبهة
النرصة" مل تكن تعني أبناء الرقة،
فال "جبهة النرصة" وال "داعش" من
بعدها هي حاملة األمل الجديد الذي
يبحث عنه السوريون ،وال عنارص
املخابرات ،آخر املنسحبني ،كانوا
ممن خدموا الرقة أو احرتموا أهلها،
بل إن تاريخهم كان معروفًا للجميع
يف احتقار الناس ،ويف االعتقال،
والتنكيل ،واالبتزاز ،ونرش النفاق من
خالل إجبار السكان عىل الهتاف يف
املسريات ويف التجمعات ،ومتجيد
القيادة "الحكيمة" التي أنتجت أخريًا
كل هذا الخراب!
اليوم أيضً ا تأيت "تسويات" النظام
يف محاولة إلعادة التحالف مع "قوات
سوريا الدميقراطية" (قسد) التي
يديرها حزب "العامل" الكردي ،الذي
كان زعيمه عبد الله أوجالن حليفًا
لحافظ األسد ،وال يزال قياديّو الحزب
يعلنون تحالفهم االسرتاتيجي مع
النظام ،رغم الخالفات املصطنعة التي
يديرونها بينهم من أجل الحصول عىل
املكاسب املتبادلة.
ورغم وجود الطرفني عىل طريف
نقيض يف الحروب السورية ،فإن
مصالحهام تكاد تكون متطابقة،
فحزب "العامل" الذي يعادي الثورة
السورية ،يتحالف مثل نظام األسد

مع إيران وروسيا ،وال يهم الطرفني
إال استمرار مصالحهام التي تتجاهل
إرادة السكان يف مناطق سيطرتهام.
استطاعت "قسد" التحالف مع
األمريكيني يف الحرب ضد "داعش"،
وحصلت يف العام  2017عىل
أجزاء من محافظتي الرقة و دير
الزور كجوائز ترضية ،وهي ليست
معنية بتمثيل السكان بل بتوزيع
التهم عليهم ،والسيطرة عىل املوارد
االقتصادية التي تتبادلها مع نظام
األسد عل ًنا عرب املعابر بينهام عىل
ضفاف "الفرات" ويف حقول
البرتول ،باإلضافة إىل زيارات إلهام
أحمد املتكررة لدمشق وملركز قاعدة
االحتالل الرويس يف حميميم ،وتتم
تلك الزيارات بنصائح أمريكية ،وتحت
ضغط احتامل االنسحاب األمرييك
من مناطق رشق الفرات بأي لحظة،
كام حدث للقوات األمريكية يف
العراق ويف أفغانستان!
لن تدافع قوات "قسد" عن السكان
يف رشق الفرات ،ولن متنع النظام
من دخول املدن الفراتية واالنتقام
من أهلها ،ألنها تعمل مببدأ قوات
"الزكرت" املعروف تاريخ ًيا يف
منطقة الجزيرة السورية ،وهي قوات
كانت تستجلبها "املشيخات" البدوية
للسيطرة عىل املنطقة وللتحكم
بتابعيها ،ويقابلها اليوم مصطلح
حديث هو "املرتزقة".

بعد أن سقطت صورة األسد يف
الرقة عام  ،2013وبعد أن سقطت
صورة "البغدادي" يف  ،2017ها
هـي صور عبد الله أوجالن التي
تحتل السـاحات يف الرقة تستعد
إلخالء مكانها لصور قاسـم سليامين
ومتاثيله التي ع ّمت لبنان وسـوريا
والعراق ،تلك التامثيل املدعومة
بفتـوى رشعية من قبل ماليل إيران،
بأن مـن يعتدي عليها كأنه يعتدي
عىل منزل اإلمام عيل!
نفوذ إيران يف منطقة الجزيرة
السـورية صار قاعدة خلفية لقواتها
يف سـوريا ولبنان ،وقد أعلن وكيل
إيران (حسـن نرص الله) أن الجزيرة
السـورية هي نقطة انطالق الحرب
ضـد القوات األمريكية يف املنطقة.
وطب ًعـا هذه النقطة هي مرحلة من
مراحـل تحرير القدس بعد نقاط
متعددة مـ ّرت فيها عملية تحرير
القـدس اإليرانية ،مثل تدمري مدينة
القصري ،وبرصى الشام ،واألحياء
الرشقيـة من مدينة حلب ،وغوطة
دمشق ،وقرى دير الزور والبوكامل،
والتـي قد تصل إىل الرقة مع هذه
"التسويات".
وهكذا تسـتمر ميليشيات إيران
بتغيري طريقها واتجاهاتها
األخطبوطية قبل الوصول إىل
القدس ،ورمبا سـتصل إىل هناك بعد
أن تد ّمـر كامل املنطقة العربية!

"بقعة ضوء" الذي لم يمت بعد

نبيل محمد
مثري لالستغراب هذا اإلرصار عىل
إنتاج أجزاء جديدة من أعامل
تلفزيونية سورية نالت يف يوم
من األيام شعبية مبنية عىل حداثة
طرح تلك األعامل ،أو عىل جرأتها
حني كان للجرأة شكل ومعايري
يف السجن السوري الكبري ،فتعل َّق
الجمهور بأجزائها األوىل ،ثم تح ّولت
إىل ما يشبه القدر املحتوم عا ًما بعد
عام ،وتح ّول إنتاجها السنوي إىل ما
يشبه محاولة بث الروح يف جسد
م ّيت ،فيرص املنتج واملخرج وجميع
الكوادر عىل إقناعك بأن العمل مستمر
ويحافظ عىل جودته ،فيام سلبية
ً
مفعول
شعورك تجاهه تزداد وتأخذ
رجع ًيا بحيث تبدأ بانتقاد وكره قدميه
إضافة إىل جديده .هكذا متا ًما يحدث
مع "بقعة ضوء" ،املسلسل الذي دخل
جزؤه الـ 15مرحلة التصوير مؤخ ًرا،
بعد أن استقدم منتجوه ستة مخرجني
للعمل فيه.
املخرجون الجدد يف "بقعة ضوء"
هم من األسامء الجديدة يف عامل
اإلخراج ،أسامء بعضهم ال تبدو غريبة
عن األذن ،فهي أسامء أبناء مخرجني
سوريني ،كعمرو حاتم عيل ومجيد
باسل الخطيب ،أما الباقون فعلّها
تجربتهم اإلخراجية األوىل ،س ُيطلب
منهم كام طُلب خالل السنوات

السابقة من أسالفهم يف العمل ذاته،
تجديد املسلسل ،وإخراجه بحلّة تعيده
إىل جمهوره ،الذي يفرتض منتجو
ً
حامل
متمسكًا به ،أو
العمل أنه ما زال
ّ
إرثه يف وجدانه منتظ ًرا من يعيد إليه
حيويته.
ال شك أن آالفًا من متابعي ،بل
وعشاق" ،بقعة ضوء" يف أجزائه
األوىل ،مل يشاهدوا األجزاء األخرية
التي بُثَّت منه خالل السنوات السابقة،
ً
إقبال وال نقدً ا
تلق ال
والتي مل َ
وتقييم ،حتى إنه عند استعادتها
ً
عرب "يوتيوب" ،سيخطر عىل بال
املشاهد سؤال ال يشء سواه" ،كيف
م ّر كل هذا دون أن يعقّب عليه أحد؟"،
فام تض ّمنته األجزاء السابقة خاصة
من املوسم التاسع فصاعدً ا ،تض ّمن
مستوى من الرداءة غري املستغربة
كونها أصابت مسلسالت عدّ ة بل
ولعلها أصابت الدراما السورية ككل،
إال أنه يحمل يف طياته أيضً ا معنى
ووظيفة الكوميديا التي يريدها
النظام السوري بعد .2011
قدّ م "بقعة ضوء" خالل ستة
مواسم ،وال بد أنه سيقدم خالل
املوسم املقبل ،كل ما يخطر عىل
بال أي مشاهد سوري من رسائل
سياسية يكرر النظام السوري بثها
عرب قنواته وألسنة أبواقه ،يف "بقعة
ضوء" ميكنك أن تجد نظريات خالد
العبود ،وسفاهة بسام أبو عبد
الله ،وكذب بثينة شعبان ،وبكائيات
بشار الجعفري ،مسلسل يف كل
لوحة تحمل مضمونًا سياس ًيا أو
حتى اجتامع ًيا تجد حضو ًرا لقوالب
النظام الجاهزة يف فهم األشياء
وتصدير مصطلحاته ونظرياته
عنها ،أما مساحة النقد التي كانت
أساسا هي الثيمة التي نال عليها
ً
املسلسل شهرته يف  2001و2002
وما بعدهام ،فتأخذ شكل انتقادات
الصحف الرسمية التي تحارب الفساد

منذ نعومة أظافر الفساد ذاته.
تجربك األجزاء الجديدة من املسلسل
عىل مراجعة الرؤية يف األجزاء
القدمية ،بل وعىل العودة إىل
محطات أساسية يف تجربة "بقعة
ضوء" ومشاهدتها ،تلك التي كانت
يف زمنها تطرفًا يف النقد عىل
املستوى السوري ،جرأة يستغرب
املشاهد أحيانًا كيف م ّرت ،ثم ما
إن يقرأها بسياقها وبسياق الواقع
رص ح
السوري سيعرف أنها الجرأة امل َّ
بها ،املتنفّس املسموح ،الذي ُمنح

لـ"بقعة ضوء" ولـ"مرايا" وألعامل
أخرى.
ستبتعد كمشاهد عن رؤية جاملية
العمل متأتية من الجرأة ،بل إن هذه
الجرأة مل تعد هي صفة اللوحة
التي تعجبك يف املسلسل ،سيصبح
إعجابًا "نوستالج ًيا" بأماكن
وقصص وشخصيات من الذاكرة،
مبمثلني كنت تحبهم عندما كانوا
عىل تلك الهيئة ،بكوميديا كانت
أشبه باستثناء ،إذ مل تنجح الدراما
السورية تاريخ ًيا بصناعة الكوميديا

بشكل مميز .ستتذكّر أيضً ا أن هناك
ك ّتابًا أقبلوا عىل "بقعة ضوء"
محاولني الكتابة بحرية ،وصياغة
لوحات ذك ّية تر ّمز إىل أبعد مام
هو انتقادات بسيطة ،وأن بعضهم
غ ّيبته سجون األسد بعد اندالع الثورة
كالكاتب عدنان الزراعي ،الذي عرف
الجمهور اسمه يف لوحات املسلسل
الذي سيجد اليوم يف موسمه
الجديد ك ّتابًا كرثًا قادرين عىل كتابة
اللوحات الناقدة ،فام أسهل هذه
الكتابة يف سوريا اليوم.

لقطة من مسلسل "بقعة ضوء"

ُ
حكم أنور رسالن وبقي الفرع ""251

كوبلنز ..الـ"بروفة"؟
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تجربة ملهمة
لتحسين الجهود
احتشـدت يف املحكمـة اإلقليميـة العليـا
كوبلنـز ،جنـوب غـريب أملانيـا ،عشرات
قصـص ضحايـا التعذيـب يف الفـرع
" ،"251التابـع إلدارة املخابـرات العامـة
(أمـن الدولـة) بدمشـق ،كانـت مهمتهـا
الوحيـدة خالل عام ونصف مـن املحاكمة،
رسد تجـارب تسـتجدي االعتراف ،ألول
مـرة ،مبسـؤولية جنائيـة قضائيـة،
تتح ّملهـا أجهـزة املخابرات السـورية ،عن
حقيقـة بديهية لطاملـا عرفها السـوريون،
وهـي التعذيـب الجسـدي والنفسي بحق
املدنيين املعارضين للسـلطة ،والقتـل
تحـت التعذيـب.
محاكمـة "كوبلنـز" ،التـي انتهـت يف
 13مـن كانـون الثـاين الحـايل ،بإصدار
الحكـم الثـاين ضـد الضابط السـابق يف
املخابـرات العامـة السـورية أنور رسلان
( 58عا ًمـا) ،بالسـجن املؤبـد ( 15عا ًمـا

على األقـل) ،أظهرت إفـادة شـهود قالوا
إنهـم احتُجـزوا داخـل الفـرع "،"251
وعاشـوا تجـارب متشـابهة بعـد أن
أوقفتهـم قـوات األمـن.
ومبوجـب القانـون األملـاين ،فـإن الحكم
املؤبـد يعنـي السـجن ملـدة غري محـددة،
مـع إمكانيـة إطلاق السراح بعـد 15
عا ًمـا ،مبوافقـة قـايض املحكمـة.
أدانـت املحكمـة رسلان بتهـم ترتبـط
بجرائـم ضـد اإلنسـانية ،مبـا فيهـا
التعذيـب ،و 27جرميـة قتـل ،و 25حالـة
اعتـداء تشـمل العنـف الجنسي (قابلـة
لالسـتئناف).
وكانـت املحكمـة أصـدرت ،يف  24مـن
شـباط  ،2021حكمهـا األول بحـق
العنصر السـابق يف املخابـرات العامـة
إيـاد الغريـب ( 45عا ًمـا) ،بالسـجن ملدة

أربـع سـنوات ونصـف السـنة ،إلدانتـه
بالتواطـؤ يف ارتـكاب جرائـم ضـد
اإلنسـانية.
"إن أعظـم عمـل إنسـاين هـو رد العدالة
ملـن فقدهـا" ،بحسـب تعبير الكاتـب
الفرنسي فولتير ،ولذلـك فـإن نتيجـة
الحكـم التـي انتظرهـا كثيرون مـن
السـوريني تحمـل معهـا دالالت عـدة.
تسـتعرض عنـب بلـدي يف هـذا امللـف
وجهـات نظـر مختلفـة لحقوقيين
سـوريني قريبين مـن أحـداث املحاكمة،
باإلضافـة إىل عاملين يف مجتمعـات
الناجين والناجيـات مـن سـجون النظام
السـوري ،حـول الحكـم الصـادر بحـق
أنـور رسلان يف محكمـة "كوبلنـز"،
باإلضافـة إىل األثر الذي ميكـن أن يرتكه
هـذا الحكـم واملحاكمـة عمو ًمـا على
جهـود العدالـة السـورية يف املسـتقبل.

الحقوقـي السـوري واملوث ّـق املختـص
بانتهـاكات حقـوق اإلنسـان ضمن نطاق
القانـون اإلنسـاين الـدويل وقانـون
حقـوق اإلنسـان حسـام القطلبـي ،يرى
أن الحكـم بحـق أنـور رسلان مهـم
معنويًـا وأخالق ًيـا ،ألنـه أول حكم يصدر
على مرتكب انتهـاكات لحقوق اإلنسـان
يف سـوريا منذ اسـتقاللها حتـى اليوم،
رغـم مـا شـهده التاريـخ السـوري مـن
فظائـع متتاليـة.
مـن ناحيـة أخـرى ،وبالنظـر إىل حجـم
هـذه الفظائـع نفسـها ،اعتبر القطلبـي
أن الحكـم "ضئيـل األهميـة للغايـة"،
ألنـه ال يشـكّل بـأي حـال جـز ًءا مـن
استراتيجية شـاملة للعدالـة ،والبنـاء
عليـه محـدود للغايـة.
ويرجـع القطلبـي ،خلال حديثـه إىل
عنـب بلـدي ،ضآلـة أهميـة هـذا الحكـم
باإلضافـة إىل السـبب األول ،إىل أن
السـوريني أنفسـهم ال ميتلكـون مسـار
تحقيـق العدالـة ،وال يسـهمون يف
صياغتـه ،إال من خلال دورهم كشـهود
وضحايـا ،يف مقابـل امللكيـة الكاملـة
ملنظمات دوليـة وللقـرار السـيايس
األملـاين.
وانضـم  17ضحيـة على األقـل إىل
محاكمـة أنـور رسلان بصفتهـم
"مدعين متضامنين" ،ويحـق لهـذه
الفئـة وملحاميهـا حضـور املحاكمـة،
وطلـب معلومـات عن وضـع اإلجراءات،
وإعطـاء اإلفـادات يف املحكمـة،
والوصـول إىل امللفـات ،وطلـب قبـول
أدلـة إضافيـة ،وطـرح أسـئلة على
الشـهود والخبراء.
والحكـم على أنـور رسلان "يشـكّل

عنوانًـا عريضً ـا لعجـز العدالـة الدوليـة
أمـام امللـف السـوري ،وتقدميهـا بدائل
رسيعـة ومجتـزأة من نوع هـذا الحكم"،
وهـو أيضً ـا يشـكّل جـز ًءا مـن "مسـار
ومنـط يتـم تكريسـه ملحاكمات لهاربني
وخارجين ،تحـت عناويـن مختلفـة
مـن املنظومـة والهيكليـة اإلجراميـة يف
سـوريا" ،وفـق الحقوقـي السـوري،
وضمـن هـذه املعـاين كلهـا ،فالحكم هو
"عنـوان عجز كبري عـن العدالـة بدل أن
يكـون عنـوان انتصـار لهـا".
املعلومـات والبيانـات املتوفـرة بشـأن
انتهـاكات حقـوق اإلنسـان يف سـوريا،
مل تسـاعد عىل إحـراز تقـدم يف الجهود
الدوليـة نحـو تحقيـق العدالـة على
الجرائـم الدوليـة املاضيـة والحاليـة،
ألنهـا (سـوريا) ليسـت دولـة طرفًـا يف
"املحكمـة الجنائيـة الدوليـة".
ولذلـك ،يف حـال مل تقبـل حكومـة
النظـام السـوري واليـة املحكمـة للنظر
يف الجرائـم التـي ارتكبتها خلال العقد
األخير طو ًعا ،سـتضطر املدعيـة العامة
يف هـذه املحكمـة إىل إحالـة الوضع يف
سـوريا إليهـا مـن قبـل مجلـس األمـن،
حتـى تفتـح تحقيقًـا هنـاك.
ويف  ،2014اسـتخدمت روسـيا والصني
حـق "الفيتـو" اعرتاضً ـا على قـرار
ملجلـس األمـن كان مـن شـأنه منـح
املدعيـة هـذه الواليـة ،األمـر الـذي حال
دون القيـام بـأي خطـوات على طريق
ضمان املحاسـبة الحقيقيـة لحكومـة
النظـام ،يف سـوريا أو خارجهـا ،مـا
أسـهم يف وقوع مزيـد مـن االنتهاكات.
ويف ظـل تعطّـل مسـار العدالـة الدويل
لضحايـا انتهـاكات حقـوق اإلنسـان

يف سـوريا ،سـعت املراكـز الحقوقيـة
السـورية واألوروبيـة نحـو التحقيق يف
تلـك االنتهـاكات ،واملالحقـة القضائيـة
ملرتكبيهـا ،إلحـراز قـدر محـدود مـن
العدالـة ،وذلـك ضمـن محاكـم محليـة
أوروبيـة.
مسـار محكمـة "كوبلنـز" وأحداثهـا
بإمكانـه أن يكـون بالـغ األهميـة ،وفـق
القطلبـي ،لكـن هـذه األهميـة مرشوطة
بإمكانيـة اسـتخالص دروس قد تشـكّل
"بروفـة مبكـرة" تدفـع باتجـاه بنـاء
استراتيجية حقيقيـة مللـف العدالـة يف
سـوريا.
كذلـك فـإن أهميـة الحكـم ضد رسلان
تتوقـف على القـراءة الصحيحـة
للمحكمـة وشـهودها ،ودور املنظمات
الدوليـة وأجنداتهـا والتأثير السـيايس
الـدويل فيهـا ،واألطـراف املختلفـة
التـي تسـتثمر يف مسـار كهذا سياسـ ًيا
ودبلوماسـ ًيا ومال ًيـا.

بعناويـن كبرى وتابوهات مسـبقة ،بأن
ال صـوت يعلـو فـوق صـوت املعركـة".
مجـال
ً
كما يجـب أال تشـكّل العدالـة
اسـتثامريًا ملصالـح خـارج مبادئهـا
ونصوصهـا ،بحسـب مـا أوىص بـه
القطلبـي ،وكل هـذا بحاجـة إىل منـاخ
وفضـاء حـر لنقـاش كل يشء ،األمـر
الـذي "مل يكن بـأي حـال ويف أي وقت
حـا خالل مسـار محكمـة (كوبلنز)".
متا ً
خلال املحاكمـة ،مل
تسر األمـور

كما هـو مأمـول لهـا ،بوجـود قصـور
يف جوانـب عـدة ،منها تضـارب إفادات
بعـض الشـهود ،الذيـن أدلوا بشـهادات
متباينـة حـول دور أنـور رسلان
بانتهـاكات حقـوق اإلنسـان يف أثنـاء
رئاسـته قسـم التحقيقـات يف الفـرع
" ،"251منـذ كانـون الثـاين 2011
حتـى أيلـول .2012

ً
بعيدا عن استثمارها
خدمة العدالة
محاكمـة "كوبلنـز" هـي "منـوذج
جيـد للقيـاس عليـه" بخصـوص حريـة
النقـاش املتاحـة ،بـرأي القطلبـي.
النقـد املمكـن ملسـارات تتعلـق مبصير
حقـوق مئـات آالف الضحايـا هـو
رضورة يف أي عمليـة قضائيـة ميكن
أن تحـدث يف املسـتقبل ،دون
"إشـهار السـيوف وتصعيـد
لغـة عنيفـة تحتمـي

بموجب قانون "الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي" األلماني ،يمكن للسلطات
األلمانية أن تحقق في الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في الخارج ،وأن تحاكمها
حتى عندما ال تكون لهذه الجرائم صلة محددة بألمانيا ،ويمكن إجراء التحقيقات
ً
ً
مقيما
موجودا على أراضيها أو
في هذه الحاالت حتى وإن لم يكن المشتبه فيه
فيها.
سلطة االدعاء الفيدرالي األلماني والشرطة الجنائية الفيدرالية األلمانية ،مسؤولتان
عن التحقيق في الجرائم الخطيرة ومحاكمتها بموجب "قانون الجرائم المرتكبة
ضد القانون الدولي".

الناشطة السورية سما محمود تعرض صورة عمها المعتقل حيان محمود في سجون النظام السوري تنتظر مع آخرين أمام
محكمة "كوبلنز" الحكم ضد أنور رسالن 13 -من كانون الثاني )AFP( 2022

عنب بلدي  -السنة الحادية عشرة  -ملف خاص
العدد  - 517األحد  16كانون الثاني  /يناير 2022

11

المحكوم عليه بالسجن المؤبد أنور رسالن داخل محكمة "كوبلنز" جنوب غربي ألمانيا
خالل جلسة االستماع للحكم غير النهائي 13 -من كانون الثاني )AFP( 2022

مصارحة علنية
بشأن التعذيب في سوريا
ال يعترف النظام السوري بالتعذيب في مراكز االعتقال التابعة له ،باإلضافة إلى إنكاره
صور "قيصر" التي س ّربها مصور عسكري منشق ،والتي كانت الدليل األبرز في محاكمة
أنور رسالن.
أما الضحايا الذين يُقتلون في أقبية وسجون النظام ،فيتم تسجيل سبب الوفاة بأنه
"سكتة قلبية" أو "فشل تنفسي" ،مع الحرص على توثيق الجثث عن طريق تصويرها
الكم الكبير من
وترقيمها بما يدل على صاحبها ،وهو ما أدى الحقًا إلى تسريب هذا ّ
الصور على يد "قيصر" ،وهي  55ألف صورة لجثث معتقلين قُتلوا في المعتقالت.
وفي حالة قتل المعتقل تحت التعذيب ،يتسلّم أهله شهادة وفاة وقد ال يتسلّمونها ،وأغلب
أهالي الضحايا لم يتسلّموا جثث أبنائهم ،وقد يج َبرون على التوقيع على شهادة بأن
"العصابات المسلحة" هي من قتلت ابنهم أو ابنتهم ،مقابل تسليم الجثة.
هذه هي الطريقة الشرعية التي يفسر فيها النظام السوري كيف مات معتقلوه ،ويظهر
في هذه الحالة نمط فردي في تناقل القصص واألحاديث بين الناس حول أشكال التعذيب
التي يتعرض لها المعتقل داخل السجن.
إال أن إدانة أنور رسالن بأربعة آالف حالة تعذيب داخل الفرع " "251بحكم قضائي
ألماني ،هو بمنزلة اختبار لمدى جدّ ية األدلة التي يمتلكها السوريون بشأن ملف
المعتقلين ،وجدواها في البناء عليها خالل المحاكمات في المستقبل ،بحسب ما قاله
مدير "المركز السوري للعدالة والمساءلة" ،محمد العبد الله ،في حديث إلى عنب بلدي.
ضمن محاكمة "كوبلنز" ثمة مساحة لسرد تجارب الضحايا والناجين من السجون
السورية بشكل جماعي وعلني ،وفق ما قاله العبد الله ،يستمع لهذه الشهادات قضاة،
وتتناقلها وسائل إعالم عربية وعالمية ،وهذا الحدث يعتبر سابقة في تاريخ سوريا.
كما أن حجم الشهادات التي استمع إليها القضاة كان معززًا لشرح تفاصيل الحياة
اليومية داخل الفرع " ،"251وإدخال القضاة نسب ًيا إلى صورة التعذيب في الفرع ،ألن
القضاة حين يشاهدون صور "قيصر" لن يفهموا كيفية حدوث ذلك ،واألسباب التي أدت
إلى قتل الضحية بهذه الطريقة.

ً
بعيدا عن العناوين الرنانة

تضخيم المحاكمة ليس من مصلحة الضحايا
على الرغـم مـن أهميـة املحاكمـة ،لـن
يكـون لتضخيـم أثرهـا عبر وسـائل
التواصـل االجتامعـي ووسـائل اإلعلام
مـن مصلحـة الضحايـا ،وفـق مـا يـراه
الناشـط الحقوقـي محمـد العبـد اللـه ،إذ
قـد يخ ّيم على املجتمـع الـدويل االعتقاد
أن "العدالـة قـد تحققـت وانتهـى األمر"،
األمـر الـذي يشـجع أكثر بعـض بلـدان
االتحـاد األورويب على ترحيـل الالجئني
السـوريني ،وإجـراء محـاوالت لعـودة
العالقـات مـع النظـام السـوري.
ذكرت "اآلليـة الدولية املحايدة واملسـتقلة
لسـوريا" ،أن عـدد املفقوديـن منـذ بداية
الصراع يف سـوريا يقدّر بأكثر من 100
ألـف شـخص ،رغـم تعـذّر التحقـق مـن
دقـة الحصيلة.
يسـتخدم النظام االختفـاء القرسي كنوع
مـن أنـواع العقـاب واالنتقـام ،وميكن أن
يطـال أقـارب لشـخص مطلـوب لألمـن،
أو ميكـن أن يطـال عنصر األمـن أو
الجيـش الـذي يرفض إطلاق النـار عىل
املتظاهريـن ،يف الوقـت الـذي يوجـد فيه
رفـض منهجي من قبل السـلطة للكشـف
عـن مصير املعتقلين ،حتـى إنـه ال يتـم
أصلا.
ً
االعتراف باعتقالهـم
وتجاهلـت محكمـة "كوبلنـز" املطالـب
الحقوقيـة بتضمين االختفـاء القسري
كجرميـة إضافيـة ضـد أنـور رسلان،
إذ طالبـت عـدة شـخصيات ومنظمات
سـورية حقوقيـة ،خلال ترشيـن الثاين
عـام  ،2021بتضمين هـذه التهمـة يف
قامئـة االتهـام ضد رسلان ،مسـتندة إىل
اعتقـاد يقينـي بوجـود ارتبـاط عضـوي
بين االعتقـال التعسـفي واالختفـاء
القسري يف جميـع مراكـز االعتقـال
التابعـة للنظـام السـوري ،ومـن ضمنها
الفـرع "."251
وإدراج املحكمـة هـذه الجرميـة بالئحـة
االتهـام ،كان مـن شـأنه تعزيـز روايـة
الضحايـا والناجين الذيـن ادّعـوا بوجود
أشـخاص دخلـوا دائرة مجهـويل املصري،
بعـد أن ا ُعتقلـوا داخـل مراكـز االحتجـاز
التابعـة للنظـام السـوري ،مـا يجعـل
القضـاء األورويب مطالَ ًبـا بالتحقيـق
مبصري أولئك األشـخاص ،بهدف تسـليط
الضـوء على الجرميـة والتعريـف بهـا
وبنتائجهـا.
ويف قرارهـا الصـادر يف  10مـن ترشين
الثـاين  ،2021أكّـدت الجمعيـة العامـة
لألمـم املتحـدة انتشـار مامرسـة االختفاء

القسري يف مراكـز االحتجـاز املشـار
إليهـا يف تقاريـر لجنـة التحقيـق الدولية
الخاصة بسـوريا ،مبا يشـمل ،عىل سـبيل
املثـال ال الحرص ،الفـرع “ ،”215والفرع
" ،"227والفـرع " ،"235والفـرع
" ،"251وفـرع التحقيقـات التابـع
لـ”املخابـرات الجويـة” يف مطـار “املزة
العسـكري” ،وسـجن “صيدنايـا".
االعتراف باالنتهاك الجنسي
أهميـة الحكم ،وفـق ما يراه مديـر مبادرة
"تعـايف" ،أحمـد حلمـي ،يف حديـث إىل
عنـب بلـدي ،ال تأيت مـن أهميـة املحكوم
عليـه ،وال مـن أهميـة منصبـه أو رتبتـه
العسـكرية ،أو مـدة الحكـم الـذي صـدر
بحقـه ،إمنـا تكمـن يف مكافحـة اإلفلات
مـن العقـاب الـذي كانـت تعيـش ضمن
فلكـه جميع املؤسسـات األمنية السـورية.
كما أُدين رسلان بحكم قضـايئ تاريخي
باعتـداءات عامة ضد املعتقلين يف الفرع
" ،"251منهـا العنف الجنسي والتحرش
الجنسي ،وهـو مـا اسـتخدمه النظـام
السـوري ،وفق حلمـي ،وهـذا االنتهاك مل
يأخذ مسـاحته الكافية مـن االهتامم ،كون
"وصمـة العـار" واحـدة مـن املشـكالت
التي تواجه املعـ ّرض لالعتداء الجنيس يف
خصوصا
املجتمـع بعـد إطلاق رساحـه،
ً
إذا كان امـرأة.
وكان شـكل االنتهـاك الجنسي على
درجـات داخل مراكز االعتقال يف سـوريا،
مثـل االغتصاب ،وإدخـال أجسـام صلبة،
والتعـري القرسي ملدة طويلة ،والتحسـس
الجنسي ،والضرب على األعضـاء
الجنسـية.
النسـاء مـن املعتقلات السـوريات كـ ّن
عرضـة لالعتـداءات الجنسـية يف مراكـز
االعتقـال التابعـة للنظـام السـوري،
ويشـكّل هـذا السـلوك جرميـة حـرب يف
أي وقـت ا ُرتكـب ،ويصـل إىل مسـتوى
الجرميـة ضـد اإلنسـانية ،يف إطـار
جه
الهجـوم املنهجي الواسـع النطـاق املو ّ
ضـد املدنيين.
ويف بعـض الحـاالت ،تع ّرضـت فتيـات ال
تتجاوز أعامرهن  13عا ًمـا ،ك ّن محتجزات
مـع البالغات ،لالعتـداء الجنسي من قبل
موظفـي السـجن وعنارص األمن ،بحسـب
مـا ورد يف التقريـر التاسـع لـ"لجنـة
التحقيـق الدوليـة املسـتقلة الخاصـة
بسـوريا".
ويتفـق حلمـي مـع الحقوقيين حسـام

القطلبـي ومحمـد العبـد اللـه ،بـأن
"الحكـم حـ ّول وقائـع وأحـداث التعذيب
مـن شـهادات الناجين إىل قـرار محكمة
يشـكّل قاعـدة ملحاكـم مسـتقبلية".
ومـن املؤكد أن "هـذه املحاكم لـن تحقّق
العدالـة للسـوريني ،لكـن هـذا الحكـم
را لهـم عىل املسـتوى
رصا صغي ً
حقّـق ن ً
القانـوين ،وخطـوة صغرية على طريق
عبر عنـه حلمي.
العدالـة" ،وفـق مـا ّ
ومـن جملـة الجرائـم ضـد اإلنسـانية
املنصـوص عليهـا يف املـادة السـابعة
مـن "نظـام رومـا األسـايس" ،جرائـم
اإلبـادة ،واالختفـاء القرسي لألشـخاص،
واالسـتعباد (االسترقاق) ،والنفـي
واإلبعـاد أو النقـل القسري للسـكان،
والسـجن أو الحرمـان الشـديد مـن
الحريـة البدنية ،والتعذيـب ،واالغتصاب،
واالسـتعباد الجنسي ،والدعـارة
اإلجباريـة ،والحمـل اإلجبـاري ،والتعقيم
اإلجباري للنسـاء ،وأي صـورة أخرى من
صـور العنـف الجنسي.
"فرصة ضائعة"
كتـب الصحفـي والحقوقـي السـوري
منصـور العمـري يف مقـال نرشتـه
منظمـة العفـو الدولية ،بعنـوان "تأمالت
يف محاكمـة التعذيـب السـورية يف
كوبلنـز" ،أن "الحكـم على الجـاين
وتعويـض الضحايـا ،هما نتيجتـان
أساسـيتان متوقعتـان لإلجـراءات
القانونيـة يف أنظمـة العدالـة بجميـع
أنحـاء العـامل .ومـن املتوقـع أيضً ـا أن
تكـون إجـراءات املحكمـة نفسـها عادلة
ملجتمعـات الضحايـا".
ومـع ذلـك" ،ال ميكننـي القـول إن هـذه
هـي الحـال يف محاكمـة كوبلنـز" ،وفق
مـا يـراه العمـري ،إذ حكمـت املحكمـة
عىل رسلان لكنهـا مل تعـ ّوض ضحاياه.
ويتض ّمـن القانـون الـدويل التزامـات
قانونيـة واضحـة يجـب على الـدول
التصرف وفقًـا لها مـع واجـب تعويض
ضحايـا انتهـاكات حقـوق اإلنسـان.
و"يشـمل التعويـض الذي ف ّوتـه املدعون
يف محاكمـة كوبلنـز الفـرص الضائعـة،
مبـا يف ذلـك العمـل والتعليـم ،واألرضار
املاديـة وفقدان الدخـل" ،وفـق العمري،
مبـا يف ذلك "خسـارة الكسـب املحتمل".
ويجـب أن يكـون هنـاك أيضً ـا تعويـض
عـن "األذى الجسـدي أو العقلي" ،وفق
العمري ،و"التكاليف املطلوبة للمسـاعدة

القانونيـة أو مسـاعدة الخبراء ،واألدوية
والخدمـات الطبيـة ،والخدمات النفسـية
واالجتامعيـة هـي أجـزاء أساسـية مـن
التعويضـات ،وكذلـك إعلان رسـمي أو
قـرار قضـايئ يعيـد الكرامـة والسـمعة
وحقـوق الضحيـة واألشـخاص الذيـن
هـم على صلـة بالضحيـة عـن كثـب،
واالعتـذار العلنـي ،مبا يف ذلـك االعرتاف
بالوقائـع وقبـول املسـؤولية".
تسلق على أكتاف المحكمة
ّ
والضحايا
مـن حيـث املبـدأ ،الحكـم ضـد رسلان
جيـد ،وكذلـك دور املحكمـة ،ولكـن لدى
املؤسـس املشـارك لـ"رابطـة معتقلي
ومفقـودي صيدنايـا" ،ديـاب رسيـة،
مآخـذ على مـا حصـل بشـأن محكمـة
ح ّملـت
"كوبلنـز" ،وهـي أن املحكمـة ُ
أكثر مما تحتمـل مـن خلال تضخيـم
نتائجهـا.
وأضـاف رسيـة ،يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،أن تضخيـم القضيـة ،ووصـف
املحاكمـة بأنهـا "بوابـة لتحقيـق العدالة
للناجين والناجيـات ،وسـتحقق العدالـة

لـكل السـوريني" ،جميع تلـك األوصاف
أسـاءت ملشـاعر الضحايـا وللمحاكمـة
بحـد ذاتهـا ،مـن خلال "التسـلّق على
أكتـاف هـذه املحكمـة مـن قبـل بعـض
الشـخصيات ،والتسـلّق على أكتـاف
الضحايـا ،كذلك بعض األشـخاص طلبوا
الشـهرة مـن وراء هـذه املحاكمـة ،ومل
يكـن هدفهـم العدالـة رصاحـة".
ومل تكـن املنظمات الحقوقيـة السـورية
والدوليـة عىل قـدر من املسـؤولية ضمن
مسـار معقّـد للمحاكمـة ،مـن وجهـة
نظـر رسيـة ،إذ مل يتوجهـوا ملجتمعـات
ٍ
كاف ،ومل يضبطـوا
الضحايـا بشـكل
توقعـات النـاس مبا يتناسـب مـع حجم
األدلـة ،ومل يكـن هنـاك وعـي ألهميـة
ذ لك .
الترصيحـات التـي صـدرت مـن قبـل
بعـض الحقوقيني واملنظمات العاملة يف
هـذه املحاكمة مل تكـن منضبطـة ،بحيث
رفعت سـقف توقعات الجمهـور بطريقة
مبالـغ فيهـا ،األمر الـذي انعكس بشـكل
سـلبي على الناجين والناجيـات ،وبـدا
أنهـم يف حيرة مـن أمرهـم يف الحكـم
على نتائـج املحاكمة.

استندت محاكمة "كوبلنز" إلى مبدأ
"الوالية القضائية العالمية" ،الذي يشير
إلى األطر القانونية التي تسمح للنظم
القضائية الوطنية بالتحقيق في بعض
الجرائم ومقاضاة مرتكبيها ،حتى لو لم
يرتكبها أحد رعاياها على أراضي البلد
أو ضد أحد رعاياها.
تستخدم بعض البلدان األوروبية ،بما في
ذلك ألمانيا وفرنسا والسويد ،قوانين
"الوالية القضائية العالمية" للتحقيق
في االدعاءات بارتكاب جرائم خطيرة
في سوريا .وفي حين أن من األفضل،
من حيث المبدأ ،إقامة العدالة في
البلدان التي ُترتكب فيها الجرائم ،فإنه
ً
ممكنا في كثير من
ال يكون ذلك
األحيان.
تقلل من
العالمية"
القضائية
"الوالية
ّ
تمكن
قد
التي
اآلمن"
"المالذ
فكرة
ّ
مرتكبي هذه الجرائم من اإلفالت من
العقاب ،وتوجه إشارة قوية إلى طبيعة
الجرائم األساسية وخطورتها.
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أنور رسالن ..من "الخطيب" إلى "كوبلنز"
في بلدة كوبلنز األلمانية،
بدأت أولى جلسات
محاكمة رسالن ،باإلضافة
إلى عنصر أدنى رتبة في
المخابرات السورية يدعى
إياد الغريب

2022

2020

محكمة "كوبلنز" تصدر حكمها
بإدانة رسالن ،والسجن المؤبد غير
المشدد لمدة غير محددة ،مع
إمكانية إطالق سراحه بعد 15
ً
عاما بموافقة قاضي المحكمة.

أجرى مقابلة مع كبير مفتشي
شرطة والية بادن فورتمبيرغ،
لجمع أدلة ضد سوري آخر ُيشتبه
بإطالقه النار على مدنيين خالل
مظاهرة في حماة

2019

2017

الشرطة األلمانية تعتقل رسالن بعد مراقبة
هاتفه وتفتيش منزله .صادرت الشرطة
في أثناء ذلك أجهزة خلوي وجهاز كمبيوتر
ً
وأقراصا مدمجة ،ووجدت دفتر
محمول
ً
صغيرا يحوي معلومات اتصال
عناوين
ً
ونسخا
لمسؤولين سوريين رفيعي المستوى،
من شارته من إدارة المخابرات السورية العامة

هرب من سوريا بعد مذبحة في
مسقط رأسه بالحولة في محافظة
ً
ً
معلنا
متوجها إلى األردن
حمص،
انشقاقه عن النظام السوري ،وصل
إلى ألمانيا بنفس العام بتأشيرة
بمساعدة المعارض السياسي البارز
رياض سيف

2014

شارك في مؤتمر السالم حول
سوريا "جنيف  "2ضمن صفوف
"هيئة التفاوض السورية"
ً
مستشارا ً
أمنيا
بصفته

2012

ً
عمل متنقل بين األفرع األمنية
السورية

2011

2008 - 2006

صار رئيس قسم التحقيق في
الفرع األمني " "251المعروف
بفرع "الخطيب" بدمشق

1993

انضم إلى إدارة المخابرات
السورية العامة

المحكمة على المحك

مناقشة نتائج التجربة إلزامية
"فـرع الخطيـب مـا زال موجـودًا ،وهناك
أشـخاص يتعرضـون للتعذيب فيـه حال ًيا.
فاعلا بفترة مع ّينـة فقـط،
ً
أنـور كان
وهـذه محاكمتـه فقـط ،وليسـت محاكمة
(الخطيـب) ،فرع (الخطيـب) ما زال يعتقل
األفـراد ،وجميـع األفـرع األمنيـة مـا زالت
كذلـك ( ،)...لذلـك ،الحكـم
هـو قليـل مـن العدالـة
لبعـض السـوريني

وهـذا هو سـقف املحكمـة" ،وفق مـا قاله
رس ية .
وبعيـدًا عـن أي تشـ ّنج حـدث خلال
املحاكمـة ،مـن الواجـب إجـراء مناقشـة
دقيقـة وشـاملة بشـأن املحاكمـة مـن قبل
الحقوقيين السـوريني املعنيين فيهـا،
وفـق مـا أوىص بـه رسيـة ،أهـم هـذه
النقاشـات هي بشـأن كيفية
وصـول أنـور رسلان
إىل أملانيـا بتأشيرة مـن
العاصمـة األردنية عامن،
بتزكيـة مـن املعـارض
السـوري البـارز رياض

سـيف ،دون شـعوره بأي عنـاء ،واعتامده
مستشـا ًرا أمن ًيـا لـ"هيئـة التفـاوض
السـورية" ،ووجـوده يف صـف املعارضة
السـورية يف مؤمتـر "جنيـف  "2عـام
.2014
المحاكمة ضمن سياقها المناسب
خلال محاكمـة أنـور رسلان ،مل يعرتف
أبـدًا بـأي جـرم أسـندته املحكمـة إليـه
ضمـن مسـؤوليته الجنائيـة الشـخصية.
وخالل جلسـات املحاكمة عـام  ،2020أكّد
الشـاهد رجـل األعامل السـوري واملعارض
السـيايس ريـاض سـيف ،أمـام
املحكمـة ،أنـه سـاعد يف جهـود
رسلان لدخـول أملانيـا عـام
 2014بتأشيرة صـادرة عـن
السـفارة األملانيـة يف العاصمة
األردنيـة عمان ،مـن خلال
إرسـال املسـتندات املتعلقـة
بطلـب لجوئـه إىل وزارة
الخارجيـة يف برلين.
وقال سـيف ،إنه أيّد انشـقاق
رسلان على أمـل الحصول
على معلومـات قيمـة
تتعلـق مبصير املعارضين
السياسـيني اآلخريـن داخل
الفـرع " ،"251ومـع ذلك،
تجاهل رسلان إيصال أي
معلومـة ،ووفـق مـا قاله
سـيف" ،مل نحصل عىل
يشء من أنور رسلان،
وال كلمـة أو معلومـة".
ويف حزيـران ،2012
قـرر سـيف مغـادرة
سـوريا ،حيـث يعيـش اآلن
يف العاصمـة األملانيـة برلني.
ويف أملانيـا ،طلـب صهـر
سـيف تأمين الدعـم لضبـاط
يف املخابـرات السـورية يرغبـون
باالنشـقاق ،ليسـمع باسـم الضابط
املتهـم أنور رسلان ألول مرة يف آب
عـام .2013
محاكمـة أنـور رسلان مل تكـن
ألسـباب شـخصية متعلقـة بعـدم
تعاونـه مـع املعارضـة السـورية
بإطـار "تصفيـة حسـابات" ،وإمنا
كانـت "ضمـن سـياق محـدد وهو
تحقيق العدالة لضحايـا االنتهاكات
يف فـرع (الخطيـب) ،وأخـذت فرتة

ناشطة سورية تقف أمام المحكمة العليا في بلدة كوبلنز
للمطالبة بمعرفة مصير المعتقلين 13 -كانون الثاني )AFP( 2022

طويلـة لجمع وفحـص األدلة" ،بحسـب ما
قالتـه املحامية السـورية والزميلـة الباحثة
بربنامـج الجرائـم الدوليـة واملحاسـبة يف
"املركـز األورويب للحقـوق الدسـتورية
وحقـوق اإلنسـان" جامنـة سـيف ،يف
حديـث إىل عنـب بلـدي.
ويعتبر "املركـز األورويب للحقـوق
الدسـتورية وحقـوق اإلنسـان" طرفًـا يف
فريـق االدعـاء ضـد أنـور رسلان وإيـاد
الغريـب ضمـن املحاكمـة.
مل يضـع رسلان كل مـا ميلكه ومـا يعرفه
عـن عمليـات التعذيـب يف خدمـة العدالة،
فضلا عن أن انشـقاق أي
ً
بل تكتّـم عليها،
مسـؤول يف النظـام السـوري وانضاممـه
للمعارضـة ،يجـب أال يكون وسـيلة لتربئته
مـن األفعـال الجرميـة التـي ارتكبهـا قبل
انشقاقه.
والحكـم عىل أنور رسلان يخلق ،بحسـب
أساسـا متي ًنا
مـا تعتقـده املحامية سـيف،
ً
للمدعين العامين األوروبيين ،ملتابعـة
املزيـد من اإلجـراءات مبا يرتبـط مبحاكمة
منتهكي حقوق اإلنسـان يف سـوريا.
وبحسـب مـا تـراه سـيف ،فـإن أي جانب
من جوانـب املحاكمة أحيطت به إشـكاليات
عدة ،سـيتم االسـتفادة مـن هـذه الخربات
لضمان عـدم تكراراهـا يف املحاكمات
املقبلـة ،إذ يعمل “املركـز األورويب للحقوق
الدسـتورية وحقـوق اإلنسـان" عىل رصد
جرائم الحـرب والجرائم ضد اإلنسـانية يف
بلـدان عـدة ،من ضمنهـا سـوريا ،مبوجب
اختصـاص عملـه الحقوقي.
وفيما يتعلـق بـ"اإلفـادات املتضاربـة"
لبعـض الشـهود ،فـإن القايض غير ملزم
بأخـذ مـا ورد فيهـا حتـى على سـبيل
االسـتئناس ،ومل يؤخـذ بهـا خلال تحديد
الحكـم ،وفـق مـا قالتـه املحاميـة سـيف،
فضلا عـن وجـود شـهادات شُ ـطبت وتم
ً
تجاهلهـا مـن قبـل املحكمـة.
وتوجهـت عنب بلـدي إىل املديـر التنفيذي
لـ"املركـز السـوري للدراسـات واألبحـاث
القانونيـة" ،أنـور البني ،وسـألته عن رأيه
يف الحكـم على أنـور رسلان ،باعتبار أن
املحامـي البنـي كان أحـد محامـي املدعني
يف املحاكمـة.
تتلـق عنـب بلـدي إجابـة مـن املحامـي
مل
َّ
البنـي عـن السـؤال ،يف الوقـت الـذي
أجـاب عن نفـس موضـوع السـؤال ملوقع
"الحـرة" ،يف  13مـن كانـون الثـاين
الحـايل ،واصفًـا الحكـم بــ "التاريخي"،

وقـال" ،إنـه انتصـار للعدالـة كمبـدأ.
انتصـار بعيـدًا عـن تدخـل السياسـيني.
العدالـة الحاليـة صنعهـا الضحايـا
بأيديهـم".
واعتبر املحامي البني أن إدانة رسلان هي
"إدانة لـكل منظومة املجرمني يف سـوريا.
رسلان هـو جـزء مـن منظومـة منهجيـة
لقتـل وتعذيـب واعتقـال السـوريني،
ومامرسـة العنـف الجنيس ضدهـم" ،وفق
مـا نشره موقـع "الحرة".
ويف  18مـن ترشيـن الثـاين ،2021
رفضـت املحكمـة اقتراح فريـق الدفـاع
عـن املتهم رسلان اسـتدعاء املحامـي أنور
البنـي للإدالء بشـهادته حـول “إفـادات
متضاربـة” تعـود لشـهود قدّمهـم البنـي
لسماع املحكمـة إفادتهـم.
واقترح فريـق الدفـاع عـن رسلان على
املحكمـة اسـتدعاء املحامي البنـي كخطوة
للبحـث والتدقيـق يف عالقته مع الشـهود،
وإمكانيـة أن تكـون شـهادة الشـهود قـد
"أُمليـت عليهـم مـن قبـل البني".
أدى متادي النظام السـوري يف اسـتخدام
القـوة املفرطـة مبواجهـة االحتجاجـات
السـلمية عام  ،2011إىل اتساع االنتهاكات
ضـد حقـوق اإلنسـان ،وتعاظـم العنـف
املسـلح ،خالل عقـد كامل يف سـوريا ،ومل
را
يعـد ارتـكاب الجرائـم الخطـرة مقتص ً
على قـوات النظـام ،بـل إن أطرافًـا أخرى
داخليـة وخارجيـة صـارت ضالعـة بتلـك
االنتهـاكات التي اتسـعت أشـكالها ،لتطال
آثارهـا معظـم السـوريني ،فلـكل رجـل أو
امـرأة أو طفـل مأسـاة يتقاسـمونها مـع
ضحايـا النـزاع ،فقـدان األقـارب ،وفقدان
املمتلـكات ،وفقـدان الحقـوق ،وفقـدان
األمـل ،ومثـة بينهـم مـن فقـدوا كل يشء.
وأبـرز معـامل العدالـة االنتقالية املنشـودة
يف سـوريا هـو محاكمة األشـخاص الذين
يتحملـون أكبر قـدر مـن املسـؤولية عـن
الجرائـم األكثر خطـورة ،وقـد يتحملـون
مسـؤولية فرديـة مبـارشة عـن الجرميـة.
وتعتمـد اآلليـات القضائيـة أو غير
القضائيـة على التحقيـق والتوثيـق
للجرائـم واالنتهـاكات التـي حدثـت يف
سـوريا بعـد  ،2011مـن خلال تقصي
الحقائـق ،والتعويـض ،والتحـري ،وتقـع
مسـؤولية هـذا الجهـد على الناشـطني
السـوريني ،والصحفيين ،ومنظمات
خصوصـا الحقوقيـة
املجتمـع املـدين،
ً
منهـا ،وصانعـي السياسـات.
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"طريق الحرير"..
فوائد اقتصادية موعودة للنظام السوري
جمعت مصالح اقتصادية منتظرة من مشروعي "الحزام والطريق" الصيني ،والربط السككي الثالثي بين سوريا وإيران والعراق ،رأس النظام السوري ومسؤوليه مع حلفائه
في العاصمة السورية دمشق ،في  12من كانون الثاني الحالي.
ميناء يانغشان في شنغهاي  -الصين (ويكيبيديا)

عنب بلدي  -زينب مصري
تزامنـت تحـركات حلفـاء النظـام
االقتصاديـة للتعـاون معـه مؤخـ ًرا ،مـع
توقعـات الحصول على منافـع متبادلة،
فبينما ض ّمـت الصني سـوريا إىل مبادرة
“الحـزام والطريـق” ،زار وفـد حكومـي
إيـراين العاصمـة السـورية دمشـق،
والتقـى رئيـس النظـام ،بشـار األسـد،
وعـددًا مـن مسـؤوليه ،ملناقشـة قضايـا
اقتصاديـة ،أبرزهـا مشروع الربـط
السـكيك الثلايث.
ووقّـع السـفري الصينـي يف دمشـق،
فينـغ بيـاو ،مع رئيـس "هيئـة التخطيط
والتعـاون الـدويل" ،فـادي الخليـل،
مذكـرة تفاهـم ،التحقت سـوريا مبوجبها
مببـادرة “الحـزام االقتصـادي لطريـق
الحريـر وطريـق الحريـر البحـري”،
التـي تسـعى بكني مـن خاللهـا إليصال
بضائعهـا إىل العـامل ،بينما ينتظـر
النظـام من هـذه املبـادرة زيـادة تعاونه
مـع رشكائـه.
تهـدف مبـادرة “الحـزام والطريـق” إىل
ربط الصين بالعامل ،وإيصـال بضائعها
بأسـهل وأرسع طريقـة ممكنـة إىل
جميـع قـارات العـامل عرب طريقين بري
وبحـري ،وتعتمـد عىل إنشـاء بنية تحتية
بالتعـاون مـع أكثر مـن  68دولة.
فائدة لسوريا بشرط االلتزام الصيني
يـرى النظـام أن هـذه املبادرة ستسـاعده
على “فتـح آفـاق واسـعة مـن التعـاون
مـع الصين وعـدد مـن الـدول الرشيكة
باملبـادرة يف عـدة مجـاالت ،منهـا تبادل
السـلع والتكنولوجيـا ورؤوس األمـوال،
وتنشـيط حركـة األفـراد ،إضافـة إىل
التبـادل الثقـايف" ،بحسـب مـا نقلتـه
وكالة األنباء السـورية الرسـمية (سـانا).
وانضمام سـوريا إىل مبـادرة "طريـق
يغي
الحريـر" الصينيـة ،مـن املمكـن أن ّ
اللعبـة بالنسـبة إىل النظام السـوري ،إذا
قررت الصين الوفـاء بتعهداتهـا وتنفيذ
التزاماتهـا ،بسـبب ثقلهـا االقتصـادي،
بحسـب الدكتـور السـوري يف االقتصاد
والباحـث يف مركز "السياسـات وبحوث
العمليـات" كرم شـعار.

دوالر أمريكي
الذهب 21

وأوضـح شـعار يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،أن صـادرات الصين إىل سـوريا
تعادل أقـل من  1%من حجـم الصادرات
الصينيـة إىل العامل كله ،أما بالنسـبة إىل
سـوريا فالصين هي ثـاين أكبر مصدّر
إ ليها .
وبشـكل عـام ،الصين لديهـا الكثير
لتقدمـه إىل سـوريا ،وفقًـا للباحث ،عىل
عكـس سـوريا التـي ال متتلـك مـا تقدمه
للصين ،والتي تعـاين من عجـز تجاري
(حجـم الـواردات أكبر بكثري مـن حجم
الصـادرات).
وقـال شـعار ،إن الصني أظهـرت اهتام ًما
حـظ ذلـك مـن
واض ًحـا بسـوريا ،ويُال َ
خلال عـدد املرات التـي اسـتخدمت فيها
حـق النقـض (الفيتـو) لدعـم النظـام
يف مجلـس األمـن ،أكثر مـن جميـع
اسـتخدامها لهـذا الحـق يف قضايـا منذ
أن اسـتعادت الصني مقعدهـا يف مجلس
األمـن عـام .1971
أمـا بالنسـبة إىل دعـم بشـار األسـد
للصين ،فهـو دعـم "تجميلي شـكيل"
وبأمـور غير مفيـدة سياسـ ًيا وبقضايا
ثانويـة.
وشـدّد الباحـث على فكـرة اسـتفادة
النظـام يف حال تنفيذ الصين التزاماتها،
ألنهـا ادعت يف عـدة مناسـبات اهتاممها
باسـتثامرات يف دول معاديـة للغـرب
فقـط ،بهـدف كسـب نفـوذ أو مـن أجل
التفـاوض مـع الغـرب ،كما حـدث مـع
إيـران سـابقًا.
وأضـاف أن الصين تريد إيصال رسـالة
للغـرب ،مفادهـا أنهـا مهتمة باالسـتثامر
يف سـوريا ،وإذا مل يـرد الغرب هذا فيجب
أن يقـدم لهـا شـيئًا باملقابـل ،مبعنـى أن
لديهـا مصالـح اقتصاديـة يف سـوريا،
ولكـن ميكـن تأجيلهـا مقابـل يشء ما.
عين الصين على "الربط السككي"
يف  12مـن كانـون الثـاين الحـايل ،زار
وفد إيـراين برئاسـة وزير الطـرق وبناء
املـدن اإليراين ،رسـتم قاسـمي ،العاصمة
السـورية دمشـق ،والتقـى األسـد وعددًا
مـن وزراء الحكومة.
وبحث قاسـمي خلال الزيارة مـع وزير
النقـل يف حكومـة النظام ،زهير خزيم،
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سـبل تطويـر االتفاقيـات السـابقة بين
النظـام وإيـران يف مجـال النقـل ،منهـا
الربـط السـكيك الثلايث لنقـل الـركاب
والبضائـع بين سـوريا وإيـران والعراق
وبالعكـس (التـي تبـدأ مـن شـلمجة
باتجـاه البصرة ومنهـا إىل سـوريا)،
باإلضافـة إىل تعزيـز وسـائل النقـل
املختلفـة البحريـة والربيـة والجويـة يف
االتجاهين.
وبحسـب شـعار ،سـتحقق الصني فوائد
كبيرة إذا مـا تـم وصـل شـبكة السـكك
الحديديـة الثالثيـة (إيـران ،العـراق،
سـوريا) ،وهنـاك جدّيـة إيرانيـة يف هذا
املوضـوع ،إذ سـيتم ربطهـا مببـادرة
"الحـزام والطريق الصينية" مع دمشـق.
وال يـرى الباحـث أن وجـود سـوريا يف
مشروع ربـط السـكك ميثّـل أهميـة
خصوصـا أن شـبكة القطـارات
كبيرة،
ً
موصولـة بالفعـل مـع أجـزاء مـن العامل
تسـتهلك بضائـع صينيـة بكثرة (دول
أوروبـا) ،عـن طريـق شـبكة أرضيـة.
وتهـدف إيـران من خلال هـذا املرشوع
إىل أن تكون األسـواق العراقية والسورية
هدفًـا لصادراتهـا ،إذ تنتظـر تحقيـق
مليارات الـدوالرات من عوائـد الرتانزيت.
ماذا تنتظر الصين من سوريا؟
يعتبر وصـول دمشـق الجغـرايف
االستراتيجي إىل البحـر األبيـض
املتوسـط ،حافـ ًزا جاذبًـا لطموحـات
الصين يف مبادرة "الحـزام والطريق".
مهم
را ً
تـرى بكين بلاد الشـام عنص ً
يف املمـر االقتصـادي للطريـق بين
الصين وآسـيا الوسـطى وغـرب آسـيا،
األمـر الـذي مـن شـأنه أن يقلـل مـن
اعتماد الصين عىل قنـاة "السـويس"
يف محاولـة لتنويـع طـرق التجـارة،
بحسـب بحـث بعنـوان "التنين األحمر
يف أرض الياسـمني :نظـرة عامـة على
دور الصين يف الصراع السـوري"
صـادر يف  24مـن آذار  ،2021عـن
مركـز "السياسـات وبحـوث العمليات"
للباحثين كـرم شـعار وسـامي عقبـل.
وقـال البحـث ،إن موانـئ سـوريا على
البحـر األبيـض املتوسـط يف الالذقيـة
وطرطـوس قـد تكـون خيـارات مجدية
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ملشـاريع االتصـاالت والبنيـة التحتيـة
يف الصين ،التـي تهـدف إىل ربط الرب
الرئيـس الصينـي بأوراسـيا.
كما أبـدت الصين اهتاممهـا بإعـادة
بنـاء شـبكة السـكك الحديديـة بين

طريق الحرير
هـو مجموعـة من الطـرق البحرية والربيـة املرتابطة مع بعضها ،كانت تسـلكها السـفن
والقوافـل بين الصني وأوروبا لتجـارة الحرير والتوابـل والعطور.
يبلـغ طولـه  12ألـف كيلومتر تقري ًبـا ،ويبـدأ مـن املراكـز التجارية يف شمال الصني
لينقسـم إىل فرعين :األول هـو الطريـق الشمايل عبر رشق أوروبـا والبحـر األسـود
وصـول إىل مدينـة البندقيـة اإليطالية.
ً
أمـا الجنـويب فكان مير عرب سـوريا والعـراق وتركيا وصـولً إىل مصر والبحر األبيض
املتوسط.
كل من قارة أوروبا والقارة اإلفريقية.
ويغذي الطريقان ً
طريقان بري وبحري
ينطلـق الطريـق الربي من الصين مرو ًرا بكازاخسـتان وإيـران وتركيا ،ثم إىل روسـيا،
وصـولً إىل أملانيا وإيطاليـا وهولندا.
بينما يبـدأ الطريـق البحري مـن الصين إىل فيتنـام وماليزيـا والهند ،ويكمـل طريقه
باتجـاه سيريالنكا وكينيا ،ليصـل إىل اليونـان وإيطاليا.
وهو ما سيعطي الصني هيمنة عسكرية وسياسية واقتصادية عىل مستوى العامل.
أقامـت الصين قاعـدة عسـكرية لهـا يف جيبويت ،كما أقامـت يف بحر الصين العديد
من القواعـد العسـكرية البحرية.
واسـتفادت ،بعـد تقدميها قروضً ـا لعدد من الدول ،مـن تشـغيل رشكات صينية يف بناء
البنـى التحتيـة ،ما أدى إىل تحريـك عجلة االقتصاد.
بـدأ العمـل بالطريـق تاريخ ًيـا منـذ العـام  200قبـل امليلاد ،وتوقـف منـذ سـيطرة
العثامنيين على طـرق التجـارة.

مبيع  4032شراء 4096
البنزين
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طرابلـس وحمـص ،مـا يسـمح لهـا
بخدمـة مينـاء "طرابلـس" اللبنـاين
الـذي مـن املقـرر أن يصبـح مركـز
الشـحن الرئيـس يف رشق البحـر
األبيـض املتوسـط ،وفـق البحـث.
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ليسوا صحفيين..

"المؤثرون" على مواقع التواصل..
هل يمكن استثمارهم
برز خالل العقدين الماضيين نوع جديد من اإلعالم ،يتمثل بظهور مواقع التواصل االجتماعي في ظل
ً
تزامنا مع تقدم التكنولوجيا ،األمر الذي قلب الطاولة على اإلعالم التقليدي ،وصار القرن
تطور اإلنترنت
الـ 21عصر وسائل التواصل االجتماعي ،بعد أن كان االتصال الجماهيري (صحف ،تلفزيون ،إذاعة) سمة
القرن الـ.20
وصارت عالقة الجمهور بوسائل التواصل االجتماعي لصيقة مع مرور الوقت ،خاصة مع مواكبة
تقنيات الهواتف الذكية لتطور تلك الوسائل ،إذ صار الهاتف الذكي في متناول يد كل شخص من
مختلف الفئات العمرية .كما دفع التطور في وسائل التوصل االجتماعي ،المؤسسات اإلعالمية
ّ
للتكيف معه ،واالعتماد على مواقع التواصل (فيس بوك ،تويتر ،يوتيوب ،إنستجرام ،)...لنشر المحتوى
الذي تقدمه ،وجلب ّ
الزو ار إلى مواقعها اإللكترونية.
عنب بلدي  -مأمون البستاني

أدت سـهولة التعامـل مع مواقـع التواصل
االجتامعـي ،واسـتقاء األخبـار منهـا
باعتبارهـا مصـد ًرا أساسـ ًيا للحصول عىل
األخبـار واملعلومـة الرسيعـة ،إىل ظهـور
فئـة جديدة مـن مقدمي املحتـوى مبختلف
أنواعـه ،صـارت ت ُعـرف بـ"املؤثريـن"
( )influencersعلى مواقـع التواصـل
االجتامعـي.
ويُعـرف "املؤثـر" بأنـه الشـخص الـذي
يتابعـه عدة ماليين من األشـخاص ،وبحد
أدىن عشرة آالف متابـع ،على وسـائل
التواصـل االجتامعـي.
وينقسـم "املؤثرون" عىل مواقـع التواصل
االجتامعـي إىل عـدة أنـواع (املشـاهري
والشـخصيات العامـة ،قـادة الـرأي،
املتخصصـون ،املد ّونـون ،الناشـطون،)...
وذلـك بحسـب عـدد متابعيهـم.
يف بدايـة ظهور "املؤثرين" كان نشـاطهم
معين على تقديـم
را إىل حـد
ّ
مقتص ً
محتـوى ترفيهـي ،ومـن خاللـه يقومـون
بتسـويق سـلع تجاريـة ملتابعيهـم مقابـل
ا ملا ل .
والحقًـا ،بـدأ نشـاط هـؤالء "املؤثريـن"
بالتوسـع ،مـن خلال تقديـم محتـوى
يتطـرق ملختلف جوانـب الحياة السياسـية
واالقتصاديـة والثقافيـة واالجتامعيـة،

بهـدف الشـهرة واملـال.
وأدى توسـع نشـاط "املؤثرين" إىل ظهور
منحـى مختلـف لتأثير املحتـوى الـذي
يقدمونـه ،فبعـد أن كان مـن أجـل أهـداف
تسـويقية والشـهرة ،صـار التأثير يطـال
وعـي املتلقـي وتكوين الـرأي العـام حول
القضايـا التـي تهـم الجمهور.
صحافة المواطن و"المؤثرون"
"مـع انتشـار السوشـيال ميديـا ،ووجـود
مسـاحة حـرة للتعبري عن رأي كل شـخص
ميكـن أن ينشـئ حسـابًا على إحـدى
منصـات وسـائل التواصـل االجتامعـي،
صـارت الفرصـة متاحة لكل شـخص للعب
دور اإلعالمـي" ،بحسـب مـا قالتـه منـى
وجـدي فـرج ،األسـتاذة املسـاعدة يف كلية
اإلعلام بجامعة "القاهـرة" ،لعنـب بلدي.
وأضافـت فـرج" ،رمبـا هـذا فتـح البـاب
لظهـور (صحافـة املواطـن) ،إذ صـار
محمول
ً
بإمكان أي شـخص ميتلـك هاتفًـا
أن ينقـل األحـداث املحيطـة بـه لإلعلام،
حتـى قبـل أن تصـل وسـائل اإلعلام إىل
موقـع الحـدث".
را على
مقتص
اإلخبـار
لذلـك مل يعـد
ً
الصحفـي املهنـي ،بحسـب فرج ،بـل صار
كل شـخص لديـه "موبايـل" متصـل
باإلنرتنـت ميكن أن يكون مصـد ًرا لألخبار.
وأوضحـت أن مـن أبـرز أسـباب متابعـة

هـؤالء املؤثريـن بكثرة مـن قبـل فئـة
الشـباب ،اختيارهـم املواضيـع التـي
تهـم الجمهـور املسـتهدف ،والسمات
املشتركة الخاصـة بالعمـر واالهتاممـات
والتفضيلات ،واللغـة البسـيطة والقريبـة
مـن الشـارع ومـن أولويـات الجمهـور،
املبسـط وظهورهـم
إضافـة إىل خطابهـم ّ
يف كادر يعكـس حياتهـم الواقعيـة ،بعيدًا
عـن تجهيـزات االسـتديو الصناعيـة التـي
تفصل املرسـل عـن املتلقي يف املؤسسـات
اإلعالميـة.
واعتبرت فـرج أن هنـاك "فرصـة ذهبية"
السـتثامر "املؤثريـن" يف مواقـع التواصل
االجتامعـي ،بإيصـال أفـكار كثيرة رمبـا
عجزت املؤسسـات اإلعالمية عـن توصيلها،
إال أن ذلـك يتطلـب أن يكـون هنـاك وعـي
وتثقيـف وحسـن توجيه وتخطيـط لكيفية
االسـتفادة من هـؤالء "املؤثريـن" ،بتحقيق
أهـداف تعمل عىل رقـي املجتمـع وتنميته.
"المؤثر" في الحالة السورية
خلال السـنوات العشر املاضيـة ،بـرز
"مؤثرون" سـوريون على مواقع التواصل
االجتامعـي ،وصـار بعضهـم ُمتابَ ًعـا مـن
قبـل عشرات اآلالف ،منهـم مـن يقـدم
رسديـات عـن حياتـه اليوميـة ،وبعضهـم
اآلخـر اتجـه نحـو تقديـم محتـوى مرتبط
بالسياسـة وتحليـل املواقـف السياسـية،

وكذلـك الجوانـب االقتصاديـة واالجتامعية
والرتبويـة ،بينما قـدّم آخـرون أنفسـهم
كمدونين ،وشـعبيني ،ومحتريف ألعـاب،
وغريهـم.
تزامن تطـور مواقـع التواصـل االجتامعي
مـع بدايـات الثـورة السـورية وانفتـاح
السـوريني على العـامل مـن خلال تلـك
املواقـع ،إضافـة إىل حالة اللجوء السـوري
إىل مجتمعـات جديـدة ،وهـو ما نتـج عنه
ظهـور هـؤالء "املؤثرين" ،وبـروز دورهم
يف التأثير على متابعيهـم.
كما كان التفاعـل املبـارش عبر مواقـع
التواصـل االجتامعـي مـن أبـرز أسـباب
انتشـار هـؤالء "املؤثريـن" ،الذيـن بنـوا
قاعـدة جامهرييـة تتابعهـم وتتأثـر
خصوصـا أولئـك
بأفكارهـم وآرائهـم،
ً
الذيـن يقدّمون محتـوى إعالم ًيـا بوصفهم
صحفيين ومصـد ًرا لألخبـار ،األمـر الذي
يطـرح التسـاؤل عـن مـدى قـوة تأثريهم
يف تكويـن الـرأي العـام لـدى رشيحـة
واسـعة مـن املجتمـع.
ليسوا صحفيين
أسـتاذ علـم االجتامع يف جامعة "دمشـق"
سـابقًا ،والباحـث يف مركـز "حرمـون
للدراسـات" الدكتـور طالل مصطفـى ،أكّد
أن هناك فرقًا شاسـ ًعا بين مهنة الصحافة،
وبين مـن يكتـب أو يقـدم محتـوى على

مواقـع التواصـل االجتامعي.
وأوضـح مصطفـى ،يف حديـث إىل
عنـب بلـدي ،أن ملهنـة الصحافـة قوانين
وأخالقيـات مهنيـة تحكـم عملهـا ،يف
حين أن "املؤثـر" يقـدم محتـوى هـو
عبـارة عـن آراء شـخصية ضمـن مسـاحة
تتيحهـا له مواقـع التواصـل ،وال توجد لها
ضوابـط مهنيـة وأخالقية ،ولذلـك ال بد من
التمييـز بين الصحيفـة ومواقـع التواصل
االجتامعـي.
وأوضـح أن "املؤثـر" ليـس صحف ًيـا ،وما
يقدّمـه مـن محتـوى سـواء أكان مكتوبًـا
أم مرئ ًيـا ،مـا هو إال مجـرد تعبري عـن آراء
شـخصية ،ناتجـة عـن اهتامماتـه بقضايا
رمبـا تكـون أحيانًا مهنيـة أو سياسـية أو
اقتصاديـة أو اجتامعيـة.
يف وسـائل التواصـل االجتامعي ،بحسـب
مصطفـى" ،لألسـف أكثر مـا يجـذب
املتابعني هـو األخبار القصيرة ،والصورة،
ريا إىل أن
والشـائعات ،وحتى الشـتائم ،مش ً
مضلل عـن فريوس كورونا املسـتجد
ً
برا
خ ً
تفاعل مـن املتابعني
ً
(كوفيـد ،)19 -يلقـى
أكثر بكثري من خبر أكادميي حـول نفس
املوضوع".
وأكـد مصطفـى أنـه مـن خلال مالحظته
ملـا يُنرش على مواقع التواصـل االجتامعي،
وجـد أن املحتـوى الرصين املقـدّم مـن
اختصاصيين أكادمييين (صحفيـون،

شتم الموظف أهون من انتقاده..

تعديالت جرائم "المعلوماتية" المقترحة في سوريا..
مفارقات وثغرات قاتلة
عنب بلدي -صالح ملص

مـن حيـث املبـدأ ،فـإن اإلنرتنـت ليـس
ملـكًا ألحـد ،وال توجـد هيئـة رسـمية
وحيـدة ،حكوميـة أو غير حكوميـة،
للإرشاف على اإلنرتنـت ،ألن البنيـة
األساسـية لهـذه الشـبكة من الحواسـيب
املتصلـة ببعضها ،ت ُـدار بـإرشاف جهات
غير حكوميـة جعلـت اإلنرتنت مسـاحة
حـرة متاحـة للجميـع.
وتتصـدّر هـذه الجهات "االتحـاد الدويل
لالتصـاالت" ( )ITUاملشرف على
منظومـات االتصـاالت العامليـة ،باإلضافة
إىل جمعية اإلنرتنت "ISOC" (Internet
 ،)Societyوهـي مؤسسـة أمريكيـة غري

حكوميـة أُنشـئت عـام  ،1991تهدف إىل
تنسـيق عمليـات االتصـال واالرتباط فيام
بني الشـبكات.
وعلى الرغـم مـن وجـود مسـاحة حـرة
لجميـع األفـراد مبـا يتعلـق باالتصاالت،
رع
فـإن جرائـم اإلنرتنـت شـغلت املش ّ
السـوري ،األمـر الـذي دفعـه للبحث يف
فهـم طبيعة تلـك الجرائـم ،وخصائصها،
وذلـك مـن أجـل مكافحتها.
تتطلّـب جرميـة اإلنرتنـت ،أو الجرائـم
خاصا
اإللكرتونيـة أو املعلوماتيـة ،إملا ًمـا
ً
بتقنيات الحاسـب اآليل ونظـم املعلومات
الرتكابهـا ،أو التحقيـق فيهـا ومقاضـاة
فاعليهـا ،كونهـا جرمية عابـرة للحدود ال
تعـرف جغرافيـا مع ّينة.

رئيسـا
وتعـد املهـارة التقنيـة رشطًـا
ً
لتنفيـذ الجرائـم املعلوماتيـة ،سـواء
ا ُكتسـبت هـذه املهارة عن طريق الدراسـة
املتخصصـة ،أو عـن طريـق الخبرة يف
مجـال تكنولوجيـا املعلومـات.
تكميم أفواه
يف كانـون األول عـام  ،2021اقرتحـت
وزارة االتصـاالت السـورية مشروع
تعديـل قانـون "مكافحـة الجرميـة
املعلوماتيـة" رقـم " "17لعـام ،2012
للمناقشـة أمـام "مجلس الشـعب" ،ويف
حـال إقـراره سـيلغى القانـون الحـايل.
يتألـف املشروع الجديـد مـن  47مـادة،
متشـددًا يف العقوبـات املتعلقـة بالنشر

عبر اإلنرتنـت ،لتصـل عقوبـات بعـض
"الجرائـم" إىل سـبع سـنوات حبـس،
وغرامـات ماليـة منهـا مـا يبلـغ عشرة
ماليين ليرة سـورية (حـوايل 2830
دوال ًرا).
أثـار اقتراح مشروع تعديـل القانـون
جـدل واسـ ًعا بين مسـتخدمي وسـائل
ً
التواصـل االجتامعـي مـن السـوريني ،إذ
اعتبره بعضهم تقييـدًا للحريات بشـكل
أكبر ،ملـا فيـه مـن مـواد مصبوغـة
بعبـارات عامة غير محددة ،مثـل "النيل
مـن هيبـة الدولـة" ،و"النيـل مـن هيبـة
املوظـف العـام".
وهنـاك مشـكالت قانونيـة وعمليـة
تواجـه الجهـود املبذولـة ملكافحـة جرائم

املعلوماتيـة ،على صعيـد احترام
الهامـش الضيـق مـن الحريـات املمنوحة
للمسـتخدم السـوري عرب مواقع التواصل
االجتامعـي ،وفـق مـا يـراه محـامٍ مطلع
مقيم يف دمشـق خلال حديـث إىل عنب
بلد ي .
يعتقـد املحامـي ،الـذي تحفظـت عنـب
بلـدي على ذكر اسـمه ألسـباب أمنية ،أن
"املـادة رقـم ( )23مـن مشروع تعديـل
القانـون تعتبر أي انتقـاد مهما بلـغ
شـأنه لسـلوك أو سياسـة موظـف عـام،
سـواء أكان وزيـ ًرا أو محافظًـا أو مديـ ًرا
عا ًمـا أو حتـى موظفًـا عاديًـا ،كاتهامـه
بالتقصير أو اإلهمال يف عملـه ،أو عدم
كفاءتـه لشـغل الوظيفـة ،هـو نيـل مـن
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المؤثرون (صورة تعبيرية)

انتشار ظاهرة المؤثرين على السوشيال ميديا
دون ضوابط مهنية وأخالقية ،حالة غير
صحية ،يصعب ضبطها دون قوانين ناظمة،
ولذلك نرى هذا الخطاب يفيض بالكراهية
والعنصرية واأللفاظ المسيئة والمعلومات
غير الدقيقة واإلشاعات ،التي يسعى أغلبها
للعب على الوتر العاطفي الشعبوي لدى
المتلقي ،وهو ما يجعل لمثل هؤالء آالف
ً
شخصيا أجده ظاهرة مقلقة
المتابعين ،وأنا
للغاية من الممكن أن تؤدي إلى تحريض
وأعمال شغب وعنف ال تحمد عقباها

أدبـاء ،كتّـاب ،)...يكـون غال ًبـا عـدد
املتابعين واملتفاعلين معـه بالعشرات
فقـط.
مصطفـى شـدد على أن تأثير هـؤالء
"املؤثريـن" مقتصر عىل رشيحـة مع ّينة
(شـباب ومراهقـون) ،وهـو تأثير مؤقت
كفقاعـات الصابـون ،ومـن املمكـن أن
ينسـاهم الناس خلال أشـهر ،مثلهم مثل
الفـن الهابط ،فام أكثر الفنانـات اللوايت
قدّمـن أغـاين هابطـة ،ولكنهـا نُسـيت
بعـد فترة ،يف حين تعيـش أغـاين الفن
األصيـل عشرات ومئـات السـنوات.
مـا يسـمى بـ"املؤثريـن" على مواقـع
التواصـل االجتامعـي ،وفـق مـا قالـه
الدكتـور مصطفـى ،لـن يسـتطيعوا
بالتأكيـد بنـاء منظومة ثقافيـة أو معرفية
أو حتـى اجتامعيـة أو سياسـية ،ألنهـم
باألسـاس غير مهنيين أو متخصصين.
ونوه مصطفـى إىل أن تأثير األكادمييني
السـوريني يف مختلـف االختصاصـات
يكـون ضعيفًـا يف وسـائل التواصـل
االجتامعـي ،وينحصر يف دائـرة ضيقـة
تضـم أمثالهـم األكادمييين ،إال أنـه تأثري
مسـتمر يبنـي منظومـة ثقافيـة وقيميـة
لسـوريا املسـتقبل.

لإلعالميين السـوريني" ،غصـون أبـو
الدهـب ،قالـت يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،إن "وسـائل التواصـل االجتامعي
تعـاين مـن فـوىض شـديدة ،الغـثّ فيها
أكثر مـن السـمني ،مـا يجعـل املتابعني
يتلقـون معلومـات وتحليالت (سياسـية،
اقتصاديـة ،اجتامعيـة ،دينيـة )...غير
دقيقـة ،ويف حـاالت أخـرى مضللـة،
ولألسـف ،نـرى الكثري مـن الرشائح تتابع
املؤثريـن على السوشـيال ميديـا بعيـدًا
عـن وسـائل اإلعلام التـي ميتلـك أغلبها
ضوابـط أخالقيـة ومعايري مهنيـة جيدة،
تختلـف مـن وسـيلة ألخـرى".
واعتبرت أبو الدهـب أن "انتشـار ظاهرة
املؤثريـن على السوشـيال ميديـا دون
ضوابـط مهنيـة وأخالقيـة ،حالـة غير
صحيـة ،يصعـب ضبطهـا دون قوانين
ناظمـة ،ولذلك نـرى هذا الخطـاب يفيض
بالكراهيـة والعنرصيـة واأللفاظ املسـيئة
واملعلومـات غير الدقيقـة واإلشـاعات،
التـي يسـعى أغلبهـا للعـب على الوتـر
العاطفـي الشـعبوي لـدى املتلقـي ،وهو
مـا يجعل ملثل هـؤالء آالف املتابعين ،وأنا
شـخص ًيا أجده ظاهـرة مقلقـة للغاية من
املمكـن أن تـؤدي إىل تحريـض وأعمال
شـغب وعنـف ال تحمـد عقباهـا".
"يف الحالـة السـورية ال يوجـد أي نـوع
مـن أنواع املسـاءلة لألفـكار املطروحة من

رشف املوظـف أو كرامتـه".
ويوضـح املحامـي يف حديثـه" ،الدليـل
أن هـذا النـص يطـال أي انتقـاد ملوظـف
عـام ،وليـس التلفظ بشـتمه أو سـبه ،هو
أن املـادة ( )376مـن قانـون العقوبـات
العـام ،تعاقـب بالحبـس حتـى سـنة من
يرتكـب جـرم الـذم بحـق املوظـف ،والذم
كما ع ّرفـه قانـون العقوبـات يف املـادة
( ،)375هـو (نسـبة أمـر إىل شـخص
ولـو يف معـرض الشـك أو االسـتفهام
ينـال مـن رشفـه أو كرامتـه) ،فلـو كان
القصـد التشـدد بالعقوبـة ،لـكان ميكـن
تعديـل نـص قانـون العقوبات ،وتشـديد
بـدل من تعديـل قانـون الجرائم
العقوبـة ً
املعلوماتيـة".
توجـد مفارقـة يف التعديـل املقترح
للقانـون ،وفـق رأي املحامـي ،وهـو أنـه
"صـار جـرم شـتم املوظـف وذمـه أهون
مـن انتقـاده ،فعلى سـبيل املثـال إذا
وصفتـه بـ(الغبي) فالعقوبـة هي الحبس
حتى سـنة حسـب املادة ( )376من قانون
العقوبـات ألنـه لفـظ ينـال من رشفـه أو
قائلا بأنه مقرص
ً
كرامتـه ،أمـا إذا انتقدته
ومهمـل يف عملـه وغير كـفء لهـذه
حكم بالسـجن حتى
الوظيفـة ،فقد تنـال
ً
ثلاث سـنوات وفـق النـص الجديـد ،ألنه
انتقـاد ينال أيضً ا مـن رشفـه أو كرامته".

تجاوز في المبادئ القانونية
بحسـب املحامـي ،تتجلى مشـكلة أخرى
مبوجـب مقترح التعديل املذكـور مرتبطة
باملـادة رقـم " ،"23وهـي أنـه "سـاوى
يف العقوبـة بين انتقـاد موظـف ينـال
مـن رشفـه أو كرامتـه ،وعقوبـة ذم رئيس
الدولـة وهي الحبـس حتى ثالث سـنوات،
فهـل يعقـل أن تتسـاوى كرامـة موظـف
عـام مـع كرامـة رئيـس الدولة؟".
كما تجـاوز التعديـل املقترح املبـادئ
القانونيـة املسـتقرة ،التـي تحـدد مفهـوم
العلنيـة املنصـوص عليـه باملـادة رقـم
" "208مـن قانـون العقوبـات ،وهي التي
تحصـل يف محـل عـام أو مـكان مبـاح
للجمهـور أو معـرض لألنظـار ،فاعتبر
اقتراح التعديـل رسـائل "املاسـنجر" أو
"الواتسـاب" علنيـة تسري عليهـا عقوبة
الـذم بشـكل علنـي.
ومبوجـب نـص التعديـل يف املـادة رقـم
" "30فإنـه:
"يعـد مـن وسـائل العلنيـة املنصـوص
عليهـا يف قانـون العقوبـات ،التواصـل
على الشـبكة يف مجموعـات املراسلات
الجامعيـة عبر الشـبكة التـي تضـم أكرث
مـن شـخصني ،واإلرسـال عبر الشـبكة
لشـخصني أو أكثر".
وعاقبـت املـادة رقـم " "24مـن التعديـل

فوضى وحالة غير صحية
رئيسـة مجلـس إدارة "ميثـاق رشف

قبـل هـؤالء املؤثرين" ،بحسـب مـا قالته
أبـو الدهـب ،منوهـة إىل أن "العواقـب
القانونيـة للمامرسـات التـي ميكـن أن
تفضي لإلسـاءة أو التحريـض ،مقرونـة
بحاالت فرديـة ،وميكن أن تُتخـذ إجراءات
قانونيـة وفـق قوانين البلد على امليسء،
وهـي حـاالت قليلة جـدًا ،ال تشـكّل راد ًعا
ملثل هـؤالء".
نصائح لتجنب الوقوع بفخ "المؤثرين"
قدّمـت منصـة "تأكـد" املتخصصـة
بالتحقـق مـن املعلومـات ،مجموعـة
مـن النصائـح لتجنـب الوقـوع يف فـخ
التضليـل واملعلومـات املضللـة مـن قبـل
"املؤثريـن" على مواقـع التواصـل
االجتامعـي ،وأبرزهـا:
التفريـق بني الـرأي والخرب عنـد التعرض
ملحتوى وسـائل التواصل.
متابعة املؤسسـات اإلعالميـة التي تحظى
باملصداقيـة ،وتلتـزم مببـادئ مهنـة
الصحافـة.
تنويـع مصـادر املعلومات التي نسـتقيها،
دون االعتماد على مصـدر واحد فقط.
عـدم االكتفـاء بعناوين األخبـار ،واالطالع
على تفاصيلهـا ،واملراجع املسـتندة إليها.
وأشـارت املنصة إىل أن الشـخصية املؤثرة
ليسـت بالضرورة أن تكـون مصـد ًرا
موثوقًـا لألخبـار.

املقترح الـذم غير العلنـي إذا ارتُكـب
برسـائل خاصـة عبر "املاسـنجر"
و"الواتسـاب" ،بالحبـس مـن شـهر إىل
سـتة أشـهر ،وبغرامـة ماليـة حتـى 200
ألـف ليرة.
وهـو مـا اعتبره املحامـي مناف ًيا ألبسـط
املبـادئ القانونية املسـتقرة ،التي تشترط
العلنيـة ملعاقبـة الفعل.
المادة رقم ""36
تنـص املـادة رقـم " "24مـن قانـون
"الجرميـة املعلوماتية" النافـذ حال ًيا ،عىل
أن تُحـدث يف وزارة الداخليـة ضابطـة
عدلية مختصـة تكلّف باسـتقصاء الجرائم
املعلوماتيـة ،وجمـع أدلتهـا الرقميـة،
والقبـض على فاعليهـا ،وإحالتهـم إىل
املحاكـم املـوكل إليهـا أمـر معاقبتهـم.
وتنفيـذًا لهـذا النـص ،أصـدرت وزارة
الداخليـة يف  2012قرارهـا املتضمـن
إحـداث فـرع خـاص يف إدارة األمـن
الجنـايئ ،يسـمى "فـرع مكافحـة جرائم
املعلوماتيـة" ،ملكافحـة هـذه الجرائـم
والتحقيـق فيهـا.
إال أن األكثر خطـورة يف التعديـل املقرتح
حال ًيـا ،بحسـب وجهـة نظـر املحامي ،هي
املـادة رقـم " ،"36التـي تسـمح للنائـب
العـام أن يحـ ّرك الدعـوى العامـة يف

الصحفـي السـوري املتخصـص بتدقيـق
املعلومـات ،ومديـر منصة "تأكـد" ،أحمد
برميـو ،قـال لعنـب بلـدي ،إن املنصـة
تتعامـل مـع املحتـوى املضلل املقـدّم من
قبـل املؤثرين على مواقـع التواصل الذين
رئيسـا لألخبـار ،كتعاملها
صاروا مصد ًرا
ً
مـع أي وسـيلة إعالميـة تقـدم محتـوى
مضلل .
ً
وأوضـح أن املنصـة يف هـذه الحالـة
وبغـض النظـر عـن طبيعـة املحتـوى،
سـواء أكان إخباريًـا ،ثقاف ًيـا أو علم ًيـا،
تتحقق مـن املعلومة وتنرشهـا عىل موقع
املنصـة ،وذلـك بعـد إجـراء عمليـة تحقق
مـن املعلومة واإلحاطة مبختلـف جوانبها،
وتقديـم املعلومـة الصحيحـة للمتابع من
خلال إرفـاق األدلـة واملراجـع املوثوقـة،
وتبيـان موضـع الخلـل يف املعلومـة التي
نرشهـا "املؤثـر".
وقـال برميـو ،إن بيـت القصيـد ،هـو أن
هـؤالء "املؤثريـن" ليسـوا صحفيين،
بـل مجـرد مقدمـي محتـوى ،ال يضعون
ألنفسـهم معايير مهنيـة تفرضهـا
أساسـيات ومبـادئ العمـل الصحفـي.
وأكـد أن هـؤالء "املؤثريـن" ال ميكـن أن
يكونـوا مصـادر للمعلومـات ،إال من يقدم
منهـم محتـوى عـن حياتـه الشـخصية
فقـط ،فعلى سـبيل املثـال ،ال ميكـن أخذ
معلومـات إخباريـة أو طبية من شـخص

جرائـم النيـل مـن هيبـة الدولـة أو النيـل
مـن هيبـة املوظـف ،والجرائـم التـي تقع
على املوظـف أو على الدولة ،حتـى إذا
مل يقـدم املتضرر شـكوى أو ادعـاء
شـخص ًيا.
تسـمح هـذه املـادة للجهـة الرسـمية
التـي ينتمـي إليهـا املوظـف أن تدعي
على الفاعـل مبـارشة ،وبالتـايل ال
ميكـن أن يسـتفيد الفاعـل مـن
إسـقاط حـق شـخيص مـن
املوظـف إذا تصالـح
الفاعـل معه ،ليسـتفيد
مـن عـذر مخفـف أو
قانـون عفـو عـام.

مؤثـر يظهر ببـث مبارش لعمـل تح ٍّد عىل
مواقـع "فيـس بـوك ،تويتر ،يوتيـوب،
تيك تـوك."...
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ليس ً
مرضا بل عرض لحاالت مرضية

خفقان القلب
د .كريم مأمون

يعـاين العديد مـن النـاس من نوبـات خفقـان القلب
يف مرحلـة ما مـن حياتهم ،إذ يشـعر الشـخص وكأن
رضبـات قلبـه تخفـق برسعة وقـوة غير معهودتني،
أو يشـعر بارتجـاف قلبـه ،أو أن نبضـات قلبه ليسـت
علما أن نبضات القلـب أمر ال ميكن
طبيعيـة كاملعتاد،
ً
مالحظتـه بطبيعـة الحـال ،ولكـن عنـد وجود سـبب
ويغير من طبيعتها فإن معظم األشـخاص
يؤثـر فيها
ّ
يشـعرون بذلك ،ومـع أن خفقان القلب غال ًبـا ما يكون
مجرد اسـتجابة طبيعية من القلب لحالـة فيزيولوجية
مع ّينـة ،فإنه قـد يكـون نات ًجا عن مشـكلة مرضية يف
بعض الحـاالت ما يسـتوجب مراجعـة الطبيب.
ما المقصود بخفقان القلب؟
يُعـرف خفقـان القلـب ( )Heart Palpitationعلى
أنه شـعور مفاجئ بتسـارع نبضات القلـب ،أو بزيادة
تغي طبيعتها لتصبـح غري منتظمة ،وتتمثل
قوتهـا ،أو ّ
هذه الحالة بشـعور املريـض برفرفة رسيعـة أو بقرع
متكـرر يف منطقة الصـدر أو الحلـق أو العنق.
ميكـن أن يحدث الخفقـان يف أي وقت ،حتـى وإن كان
جالسـا أو ميارس نشـاطاته اليومية املعتادة،
الشخص
ً
وقد يختفي بشـكل تلقـايئ دون عالج.
ورغـم أن خفقـان القلـب املتكـرر يثير القلـق والهلع
لـدى النـاس ،فإنه ليـس بالرضورة أن يرتبط مبشـكلة
صحيـة يف القلـب ،بل قـد يرتبـط حدوثـه يف بعض
الحـاالت مبشـكالت صحيـة أخـرى ال تتعلـق بالقلب،
را وال يلحق
ويف معظـم الحـاالت ال يشـكّل خط ًرا كبي ً
األذى باملريـض.
وينبغـي أن نشير إىل أن خفقـان القلـب أمـر شـائع
جـدًا ،ويؤثـر يف كال الجنسين مـن جميـع الفئـات
العمريـة ،مبن يف ذلـك األطفـال واملراهقـون ،وال يعد
مرضً ـا قامئًـا بحد ذاته ،بـل عرضً ا للعديد مـن الحاالت
الفيزيولوجيـة أو املرضية.
ما أعراض خفقان القلب؟
يشـعر املصـاب الـذي يعاين مـن الخفقـان وكأن قلبه
يرفـرف أو ينبض بقوة أو برسعـة أو كأن قلبه يتخطى
بعض النبضات ،أو قد يشـعر بالخفقـان كقرع متكرر
يف الصـدر أو العنق.
وتتضمـن األعـراض األخـرى لخفقـان القلب :شـعو ًرا
عا ًمـا بعـدم االرتيـاح ،أمل ًا يف الصـدر ،الشـعور بخفة
الـرأس أو الدوخـة أو اإلغماء ،ضيـق التنفـس ،فـرط
التعـرق ،الشـعور باالمتلاء يف الحلـق أو العنق.
ما أسباب خفقان القلب؟
هنـاك أسـباب عديدة لخفقـان القلب ،ميكن تقسـيمها
إىل مجموعات:
ً
أول :األسباب المتعلقة بنمط الحياة ،إن مسببات
المتبع
وعوامل ًالخطر المرتبطة بنمط الحياة ُ
شائعة جدا ،ومن أبرزها:
 مامرسة التامرين الشاقة. عـدم الحصـول على القسـط الـكايف مـن الراحـةوالنـوم.
 العـادات الغذائيـة والصحيـة الخاطئـة ،مثـل تناولاألطعمـة الغنيـة بالتوابـل ،ورشب كميـات كبيرة من
القهـوة أو املرشوبات املحتوية على الكافيني ،أو رشب
الكحـول ،أو مرشوبـات الطاقـة ،وكذلـك التدخني.
 األسـباب العاطفيـة أو النفسـية تؤثر بشـكل واضحيف رضبـات القلـب وانتظامهـا ،وقد تتسـبب بحدوث
الخفقـان ،ومن أبرز هـذه العوامل العصبيـة أو اإلثارة،
والقلـق والتوتر ،ونوبـات الهلـع (.)Panic Attacks
ً
ثانيا:
األدويـة ،تتسـبب بعـض أنـواع األدويـة بخفقـان
القلـب ،ومـن أبـرز املجموعـات الدوائيـة التـي قـد
تُسـبب ذلـك:
 األدوية املسـتخدمة يف عالج الربو مثل سـالبيوتامولوبروميد اإلبراتروبيوم.
 األدويـة املسـتخدمة يف علاج ضغـط الـدم املرتفعمثـل الهيدراالزين واملينوكسـيديل.
 األدوية املضادة للهيستامني مثل تريفينادين. املضـادات الحيويـة مثـل كالريرثوميسينإ ر يرث و ميسين .
 األدويـة املضـادة لالكتئـاب مثـل سـيتالوبرامواسـيتالوبرام.
 مضادات الفطريات مثل إيرتاكونازول.ثالثا:
ً
التغيرات الهرمونيـة ،إن التغيرات الهرمونيـة التي

تعـاين منهـا السـيدات خلال املراحـل العمريـة
املختلفـة ،مثـل مرحلـة مـا قبـل انقطـاع الطمـث،
ويف أثنائـه ،وبعـده ،وحاالت النزف املهبيل الشـديد،
جميعهـا قـد تتسـبب بحـدوث الخفقـان ،وكذلـك
يف حالـة الحمـل ونتيجـة التغيرات الهرمونيـة
والفيزيولوجيـة ،ومحاولـة القلـب التك ّيـف مـع
الحاجـة إىل زيـادة ضـخ الـدم إىل الرحـم والجنني
قـد تتعـرض نبضات القلـب لحالة من عـدم االنتظام
أو الخفقـان.
ً
رابعا:
مشـكالت القلـب ،قـد يحـدث خفقـان القلب بشـكل
متزامـن مـع أنـواع أخـرى مـن أمـراض القلـب،
را ويتطلب
وبعـض هـذه األمراض قـد يكـون خطي ً
العلاج ،ومـن هـذه األمـراض:
 املشـكالت املتعلقـة بصاممات القلب ،مثل انسـدال أوتديل الصمام التاجي.
 اعتالل عضلة القلب الضُ خامي. فشـل القلـب ،ويعنـي عـدم قـدرة القلـب على أداءوظيفتـه على الوجـه املطلـوب.
 عيوب القلب الخلقية. النوبة القلبية السابقة. مرض األوعية التاجية. أسـباب متعلقـة بعدم انتظـام رضبات القلـب ،ومنأكثر أنواع عـدم انتظام رضبـات القلب شـيو ًعا:
الرضبـات األُذينية غير الناضجة والرضبـات البطينية
غير الناضجة ،ويف هاتني الحالتني يشـعر الشـخص
وكأن القلـب قـد توقـف أو تخطـى بعـض النبضات،
والرضبـات غري الناضجة ال ميكن الشـعور بهـا ،إال أن
مـا يتم اإلحسـاس به حقيقة هـو الرضبـات الطبيعية
التاليـة التـي تتميز بكونهـا أقوى مـن املعتـاد ،وهذه
الحالة غير مؤذية.
الرجفـان األذينـي ،الذي يعنـي رسعة النبـض مع عدم
انتظامه.
الرفرفـة األُذينيـة ،وهي إحدى مشـكالت عـدم انتظام
رضبـات القلـب واملتمثلـة برسعتهـا وانتظامهـا ،أو
رسعتهـا مـع عـدم انتظامها.
تسرع القلـب فـوق البطينـي ،) )SVTيحدث بشـكل
شـائع بني الشـبان األصحاء ،ويتميز بكونـه اضطرابًا
منتظما رسي ًعا بشـكل غير طبيعي.
ً
تسرع القلـب البطينـي  ،))VTويعـد أكثر أنـواع
اضطرابـات نبـض القلـب خطـورة ،ويتميـز برسعته
وانتظامـه ،واحتاملية حـدوث الدوخـة أو اإلغامء معه.
ً
خامسا:
أسباب مرتبطة بالجهاز الهضمي،
مـن أبـرز أسـباب الخفقـان املرتبطـة بالجهـاز
ا لهضمـي :
 تنـاول الوجبات الدسـمة الغنية بالدهون ،أو السـكر،أو الكربوهيدرات.
 تنـاول أنـواع مع ّينـة مـن الطعـام كتلـك الغنيـةبغلوتامـات أحاديـة الصوديـوم ،أو النترات ،أو
الصوديـوم.
 حصوات املرارة. االرتجاع املعدي املريئي. عرس الهضم. التهاب البنكرياس. القرحة الهضمية.ً
سادسا:
أسـباب مرتبطـة بالجهـاز التنفيس ،ومـن أبرز هذه
االضطرابات:
 التهاب الشعب الهوائية الحاد. الربو. التهـاب القُصيبـات الهوائيـة ،وهـو أحـد أنـواعااللتهابـات الفريوسـية الشـائعة خلال فصل الشـتاء
والتـي ت ُصيب األطفال الصغـار وال ّرضع عـادة ،بحيث
يتسـبب االلتهـاب بحـدوث االحتقـان وااللتهـاب يف
القُصيبـات الهوائيـة.
 مرض االنسـداد الرئـوي املزمـن ( ،)COPDوهو أحداألمـراض املزمنة التـي تصيب الجهـاز التنفيس ،ويعد
التدخني السـبب الرئيس لحدوثه.
 االلتهاب الرئوي. انخماص الرئتين الناتـج عـن تسرب الهـواء يفالفـراغ بني الرئـة والحاجز الصـدري ،ما يدفـع الهواء
خـارج الرئة ويتسـبب بانكامشـها.
 الوذمـة الرئويـة ،وتحـدث نتيجة تراكم السـوائل يفالرئتني.
 االنصمام الرئـوي ،وينتج عن اسـتقرار خرثة دمويةداخـل أحد رشايين الرئة.

ً
سابعا:
حاالت مرضية أخرى:
 فرط نشاط الغدة الدرقية. فقر الدم. ارتفـاع درجـة حـرارة الجسـم إىل  38درجـة مئويةأو أكرث.
 انخفاض مسـتوى سـكر الـدم ،الذي يحدث بشـكلشـائع بني األشـخاص املصابني بداء السـكري.
 انخفاض ضغط الدم االنتصايب. الجفاف. فقدان الدم. العوامل الوراثية. انخفاض مستوى األكسجني يف الدم. اضطراب املستويات الطبيعية للكهارل يف الجسم. انخفاض مستوى ثاين أكسيد الكربون يف الدم. الصدمـة ،وهـي إحـدى الحاالت التـي ال يحصل فيهاالجسـم على حاجته من الـدم ما يهـدد الحياة.
 الرض أو اإلصابات. السمنة وزيادة الوزن. ورم القواتـم وهـو أحـد أنـواع األورام النـادرة التـيتُصيـب الغـدة الكظرية.
 الذبحة الصدرية. تسـلّخ األبهـر ،الذي يعنـي حدوث نزيـف يف جدارالرشيان الرئيس للجسـم.
 النوبة القلبية أو احتشاء عضلة القلب. التهاب التأمور ،وهو الغشاء أو الكيس املحيط بالقلب.ما المضاعفات التي يمكن أن تنتج عن
الخفقان؟
اإلغماء :ميكـن أن يـؤدي خفقـان القلـب برسعة إىل
انخفـاض ضغـط الـدم مـا قـد يسـبب اإلغامء.
توقـف القلـب :إذا كان خفقـان القلـب نات ًجـا عـن
اضطـراب نظم القلـب ،ولكن توقف القلـب الناجم عن
الخفقـان يعـد أمـ ًرا نـادر الحدوث.
السـكتة الدماغيـة :وذلـك يف حال كان خفقـان القلب
ناجم عـن الرجفـان األذيني.
ً
السـكتة القلبيـة :ميكـن أن يتسـبب خفقـان القلـب
الناتـج عـن اضطـراب نظم القلـب بضخ الدم بشـكل
غير فعـال لفترة طويلة ،مـا قـد يـؤدي إىل اإلصابة
بالسـكتة القلبية.
ُ
شخص خفقان القلب؟
كيف ي ّ
قـد يصعب على الطبيب تحديد األسـباب التـي تؤدي
إىل حـدوث خفقـان القلـب لـدى املريـض خاصة يف
حـال غيـاب الخفقـان خالل مراجعـة عيـادة الطبيب،
لكـن ميكن التوجه مـن خالل اسـتجواب املريض وأخذ
املعلومـات املتعلقـة بخفقـان القلـب لديه كوقـت بدء
الخفقان ومدته وكيف شـعر يف هـذه األثناء
ومـا األنشـطة التي كان ميارسـها
عند بـدء خفقان القلـب لديه،
إضافـة إىل اسـتعراض
التاريخ املـريض للمريض
الغـذايئ
والنظـام
واألدويـة التـي يأخذهـا
ومنتجـات األعشـاب التي
يتناولهـا ،ومـن املرجـح أن
ترتبـط أعـراض خفقـان
القلـب باختالل نظـم القلب
إذا كان املريـض يعـاين من
إحـدى الحـاالت التالية:
 لديـه عوامـل خطـورةرئيسـة تجعلـه ُعرضـة
لإلصابـة بأمـراض
القلـب.

 يعاين من أمراض القلب. يعاين من اختالل نظم القلب.صممات القلب.
 يعاين من اعتالل ّويتـم إجـراء بعـض التحاليـل املخربية مثـل فحوص
الدم والبـول ،كام يوىص بإجراء اختبارات تشـخيصية
أخرى تشـمل:
 تخطيـط كهربائيـة القلـب ( :)ECGوهـو فحـصيُسـ ّجل تفاصيـل معـدل رضبـات القلـب ،وإيقاعها،
ونظمهـا ،وقـد يُجـرى يف أثناء فترات الراحـة ،أو يف
أثنـاء اسـتخدام جهـاز امليش فيسـمى اختبـار إجهاد
القلـب ،أو يُجـرى يف أثنـاء فترة طويلـة باسـتخدام
جهـاز "هولتر" ،وهـو جهـاز محمـول يتم ارتـداؤه
لتسـجيل تخطيط كهربائية القلب بشـكل مسـتمر من
 24إىل  72سـاعة ،وقـد زودت بعض السـاعات الذكية
الحديثـة بخاصيـة مراقبة تخطيـط كهربائيـة القلب،
وقـد يتم إجراء اختبـار اإلمالة ،وهو اختبـار يهدف إىل
معرفـة تأثري التغير يف وضعية الجسـم على معدل
وانتظـام رضبـات القلب.
 تصوير الصدر باألشعة السينية. تصويـر الصـدى الراجـع مـن القلـب أو مـا يُعرفبـ"إيكـو القلب".
 فحص دراسـة الفيزيولوجيا الكهربية للقلب )EPS(:وفيه يتم تسـجيل نشـاط القلب الكهربايئ واستجابته
ملنبهـات مع ّينة ،ويتض ّمن هـذا اإلجراء إدخال قسـطرة
يف الجسـم وتوجيهها إىل القلب.
ما الحاالت التي تستوجب مراجعة الطبيب؟
عـادة ال تحتـاج نوبـات الخفقـان إىل تقييـم يف حالة
نـدرة حدوثها أو اسـتمرارها لبضع ثـوانٍ فقط ،أما عند
وجـود تاريخ ملرض قلبـي أو كان الخفقان متكـر ًرا أو
يـزداد سـو ًءا أو يرتافق بأعراض أخـرى فيجب مراجعة
الطبيب لتحديد السـبب وإعطـاء العالج اللازم ،ولكن
هناك حاالت تسـتدعي الرعايـة الطبية الطارئـة ،وذلك
إذا كان خفقـان القلب مصحوبًا بــاآليت:
 ضيق أو شعور باألمل يف منطقة الصدر. إغامء. ضيق النفس الشديد. دوار شديد.تعالج حالة خفقان القلب؟
كيف َ
يعتمـد اختيار الطريقـة العالجية األفضل عىل أسـباب
الخفقـان ،فإذا كان خفقـان القلب مرتبطًـا بأطعمة أو
أنشـطة مع ّينـة تثيره ،فعلى املريـض أن يتجنبها وال
ناجما
يحتـاج إىل أي معالجـة ،أمـا إذا كان الخفقـان
ً
عـن مرض يف القلـب أو اختالل نظم القلب أو مشـكلة
صحيـة أخـرى فيتـم إعطـاء العالج املناسـب حسـب
الحالة ،ولكن بشـكل عـام ومهام كان سـبب الخفقان،
يُنصـح املريض باتبـاع التوصيـات التالية:
 تقليل مسـتوى اإلجهاد والتوتـر النفيس ،وميكنتجريـب أسـاليب االسترخاء مثـل متاريـن
التنفـس العميـق أو "اليوجـا".
 االمتنـاع عـن رشب الكحـول أو تعاطـياملنشـطات أو املخـدرات كالكوكائين
واألمفيتامينـات.
 الحـد مـن املرشوبـات التـي تحتويعلى الكافيني.
 -تجنب التدخني بجميع أشكاله
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الحراك قبل الثورة السورية..
المدني و"التبعيث"

ً
رسوما
"ميتا" تفرض
على مستخدمي "واتساب لألعمال"
أعلنـت رشكـة “ميتـا” (فيسـبوك سـابقًا)
املالكـة لتطبيـق “واتسـاب لألعامل” (نسـخة
“واتسـاب” لرجـال األعمال) عـن فـرض
رسـوم السـتخدام التطبيـق بـد ًءا من شـباط
املقبـل.
ووفـق القـرار ،سـتُفرض رسـوم على
املحادثـات التـي يجريهـا مسـتخدمو
“واتسـاب لألعمال” بنظـام محاسـبة يعتمد
على وحـدة “املحادثـة” يف مقابـل رسـوم
ثابتـة تختلـف مـن دولـة إىل أخـرى.
وبحسـب السياسـة الجديـدة املنشـورة ،فـإن
املحادثـة هـي مجموعـة مـن الرسـائل بين
الطرفين تبـدأ بـأول رسـالة ،وتسـتمر حتـى
مـرور  24سـاعة من وقـت إرسـالها ،وتبادل
رسـائل جديـدة بعـد مـرور  24سـاعة مـن
وقـت إرسـال أول رسـالة ،يعني أنهـا محادثة
جديـدة ،تُحسـب على أسـاس محادثتين

وليـس محادثـة واحـدة.
ويختلـف سـعر املحادثـة بنـاء على الطـرف
الـذي بـدأ الحديـث ،فـإذا بـدأ مسـتخدم
“واتسـاب” حديثـه يكـون سـعر املحادثـة
أقـل ،أمـا إذا بـدأ صاحب حسـاب “واتسـاب
لألعمال” فيكـون سـعر املحادثـة أكثر.
حـددت الرسـوم املفروضـة داخـل سـوريا
و ُ
عنـد بـدء األشـخاص محادثـة إىل حسـاب
تجـاري مببلـغ  0.0218دوالر ( 80ليرة
سـورية) ،يف حين سـتفرض الرشكـة مبلـغ
 0.0727دوالر ( 266ليرة سـورية) على
أصحـاب الحسـاب التجـاري عنـد بـدء
املحادثـة األوىل.
ويف حـال توجيـه مسـتخدم التطبيـق لبـدء
محادثـة ،عـن طريق إعلان يف “فيس بوك”،
لـن ت ُحسـب أي رسـوم عليهـا ،وسـ ُيمنح
أصحـاب األنشـطة التجاريـة الصغيرة ألـف

محادثـة مجانيـة يف بدايـة كل شـهر.
ويتجـه السـوريون يف داخـل البلاد إىل
التطبيقـات املجانية مـن ضمنها “واتسـاب”،
نظـ ًرا إىل األزمـة االقتصاديـة التـي تجتـاح
البلاد.
ومنعـت وزارة التجـارة الداخليـة وحاميـة
املسـتهلك يف سـوريا ،يف  17مـن كانـون
الثـاين  ،2021العمـل بالتجـارة اإللكرتونيـة
دون الحصـول على سـجل تجـاري ،يحـدد
مـن خاللـه التاجـر موقعـه ونـوع التجـارة
التـي يعمـل بهـا.
وطرحـت “ميتـا” تطبيق “واتسـاب لألعامل”
منـذ عـام  ،2018ليقـدم ألصحـاب األنشـطة
التجاريـة والخدميـة تجربـة أفضـل للتواصـل
وظـل منـذ إطلاق التطبيـق
ّ
مـع عمالئهـم،
تجربـة مجانيـة ككل مـا يقدمـه “واتسـاب”،
التطبيق الذي اسـتحوذت عليـه يف عام .2014

سينما

"الكيت كات" ..راح النور
"ال أسـتطيع التعامـل مع الجمهـور املوجود
حال ًيـا ،ونوعيـة األفالم التـي يفضّ لها بغرض
التسـلية" ،بهـذه الجملـة أعلـن املخـرج
املصري داوود عبد السـيد اعتزالـه اإلخراج،
وذلـك يف لقائـه األخير عبر قنـاة ""CBC
يف  31مـن كانـون األول  ،2021ضمـن
برنامـج "يف املسـاء مـع قصـواء".
انتقـد املخـرج املصري التأثـر الشـديد
بالسـينام األمريكيـة يف املشـاهد ،دون أن
تكـون لهـا قيمـة حقيقيـة تعكـس ثقافـة
املجتمـع الرشقـي بشـكل احترايف ،وحبكة
فنيـة قويـة.
أخـرج عبـد السـيد خلال تجربتـه مـع
السـينام فيلمه الشـهري "الكيـت كات" الذي
أُنتـج عـام  ،1991مـن بطولـة محمـود عبد
العزيـز وأمينـة رزق ورشيـف منير.
تحكي قصـة الفيلـم املسـتوحاة مـن رواية
"مالـك الحزيـن" للـروايئ املصري إبراهيم
أصلان ،عـدم فقدان أمل الشـيخ "حسـني"
يف إيجـاد السـعادة بحياتـه رغـم فقدانـه
البصر ،فهـو يسـتغل دكانًـا باملنـزل الـذي
تركـه لـه والـده ليدخـن فيـه الحشـيش مع
أصحابـه ،ويغنـي لهـم على العـود ،داخـل
حـي "الكيـت كات" مبدينـة الجيـزة ،بعد أن
فشـل بدراسـته األزهرية وفشـل بـأن يصبح
منشـدًا ،وبـاع البيت لتاجـر املخـدرات الذي
يدعـى "الهـرم" (مثّـل هـذا الـدور نجـاح
املوجـي).
ينتقـي عبـد السـيد شـخصية الشـيخ
"حسـني" الحيويـة ،التـي ملأت روايـة
حـا وصخ ًبـا وحيـاة،
"مالـك الحزيـن" مر ً
ليعيـد صياغتها وترتيـب عالقاتها وتوسـيع
مسـاحتها ،لتصير بذلـك هـي الشـخصية
املحوريـة يف الفيلـم ( 133دقيقـة).
ميتلـك الشـيخ "حسـني" بصرية شـيطانية
وإرصا ًرا عنيـدًا على تحدي ظالمـه الداخيل

ورفـض عجـزه ،متيق ًنا أنـه يـرى أفضل من
املبرصيـن ،يسير دون عصـا ويسـتخدم كل
حواسـه ،حتـى أطـراف أصابعه ،ليتحسـس
الطـرق والبشر مـن حوله.
على نقيـض شـخصية الشـيخ "حسـني"،
تـأيت شـخصية ابنه "يوسـف" (مثّـل دوره
منري رشيـف) املصاب باإلحباط واإلحسـاس
بالعجـز ،فـ"يوسـف" شـاب عاطـل عـن
العمـل ،وأملـه كبير يف الخـروج مـن أزمته
هـذه ،التـي تـكاد تخنقـه ،بالسـفر للخارج
هربًـا من واقـع محبـط ،دون إغفـال عالقته
البائسـة مع حبيبته "فاطمـة" (مثّلت دورها
عايـدة رياض) ،وعجـزه عـن التواصل معها
جنس ًيا .
يفشـل "يوسـف" يف عالقتـه مـع "فاطمة"
ألنـه مشـدود إىل عـامل بعيـد غير محـدد
الـرؤى ،وال تتحقـق عالقتـه بهـا إال عندمـا
يـدرك أنـه جـزء مـن هـذا الواقـع ،ويبـدأ
بصياغـة عالقتـه بحياتـه مـن جديـد.

ال يـرى الشـيخ "حسـني" أنـه رجـل أعمى،
إمنـا املجتمـع تحـ ّول إىل عـامل مظلـم" ،راح
خل عنـد أهلك
النـور يا حمار مش عميـتّ ،
نظـر" ،كما أجـاب "حسـني" عـن سـؤال
كيـف فقـد نظره ،وهـذه العبارة هـي حقيقة
محضـة بنظـره ال تخضـع ألي نقـاش ،ألن
السـواد هـو املجتمع.
فيلما متمي ًزا
اسـتطاع عبـد السـيد أن يصنع
ً
عـن عمـل أديب متميـز ،دون تفريغـه مـن
محتـواه ،كما نجـح يف أن يتمثـل الروايـة
ويعيـد صياغتهـا ،بعـد أن أعطـى لنفسـه
الحـق ،كفنـان صاحـب رؤيـة ،يف التعديل،
والحـذف ،واإلضافـة ،والتغيير ،والدمـج،
وإقامـة بنـاء متـوازن تخلّـص فيـه مما
تصـ ّور أنـه يشـكّل عبئًـا على بنـاء الفيلم.
حصـل "الكيـت كات" على الجائـزة
الذهبيـة ألفضـل فيلـم يف مهرجان "دمشـق
السـيناميئ الـدويل" عـام .1991

بوستر الفيلم

عـادة مـا يُنظـر إىل الحوكمـة واملجتمع املـدين عىل أنهام يُشـكّالن
ثنائ ًيـا يدعمان بعضهما ،وألن فعاليات املجتمع املـدين هي فعاليات
مرشوعـة ،تحـرص الحكومـات على تزويد تلـك النشـاطات بإطار
العمـل القانـوين مـن أجـل تنظميهـا بقواعـد إجرائيـة تشـكّل لها
البيئة املناسـبة.
واملفترض أن تعـ ّول الحكومـات على املجتمـع املـدين مـن أجـل
تعبئـة املواهـب والثقافـة الرضوريـة بين النـاس ،وتعزيـز حـس
املبـادرة والقدرات واملسـؤولية داخـل الدولة ومؤسسـاتها ،وبالتايل،
تحمـي الحكومـة املجتمـع املـدين يك تتولـد املنظمات والفعاليات
واملجموعـات التـي تسـهم يف التنميـة االجتامعيـة ،ما يعـزز نوعية
ا لحوكمة .
يرصـد كتـاب "أصوات سـورية مـن زمن مـا قبـل الثـورة" الحراك
املـدين السـوري ،وتاريخـه ،وآثـاره ،والـدور الـذي لعبتـه عـدة
جمعيـات ومنتديات يف املشـهد االجتامعي والسـيايس الـذي عرفته
سـوريا قبل ثـورة .2011
صـدر هـذا الكتـاب عـام  ،2013شـاركت يف تأليفـه مجموعـة من
املثقفين والباحثين السـوريني ،مثـل سلام الكواكبـي وبسـمة
قضماين ووائـل سـواح وحسـان عبـاس ونـوال اليازجـي.
يف مقدمـة الكتـاب ( 180صفحـة) ،أشـار الباحثان سلام كواكبي
وبسـمة قضماين إىل أن عمليـة إعادة إعامر سـوريا وبنـاء املجتمع،
أيًـا كان السـيناريو السـيايس ،سـوف تكـون على أكتـاف األفـراد
األكثر براعة وخبرة والتزا ًمـا ،والذين دخلوا سـجل االلتـزام املدين
والعمـل التنموي.
ويف الفصـل األول من الكتاب ،اسـتعرض الباحث وائل سـواح ظهور
وتطـور املجتمـع املـدين يف سـوريا ،وتاريـخ الحـراك املـدين منذ
االنقلاب الـذي قـاده حزب "البعـث" عـام  ،1963واختـزال املثقف
وحل
خصوصـا بعد إلغـاء الصحف ّ
السـوري مبثقفي الحـزب فقط،
ً
األحـزاب السياسـية ،وبعـد أن صـارت الدولـة يف سـوريا مقترصة
على حـزب واحد ذُكـر بالفصـل الثامن مـن الدسـتور الدائـم الذي
أُقـ ّر عـام  ،1973ونص على أن حـزب "البعث العريب االشترايك"
هو الحـزب القائـد يف الدولـة واملجتمع.
ح ّولـت كربى املنظمات الحرفية
خلال حكم حافظ األسـد لسـورياُ ،
والنقابـات مـن دورها كجهـة مدافعة عن حقـوق الفئة التـي متثّلها،
إىل دور دعـايئ ورقايب معطل ،كما فُقدت املامرسـات الدميقراطية
والشـفافية داخلها ،مـا جعلها تلعب دو ًرا سـلب ًيا ومقاو ًمـا للتغيري.
يتحـدث الباحث حسـان عبـاس ،يف منت هذا الكتاب ،عن أن السـلطة
يف سـوريا أنتجـت مـا أُطلـق عليـه ظاهـرة "التبعيـث" ،يف إطـار
ترسـيخ هيمنـة حـزب "البعـث" ،أي أنـه ال سـبيل يف نفـس الوقت
إىل أهميـة الفعـل الثقـايف ،الـذي كان لـه دور يف تغيير عالقـات
الهيمنـة التـي أوجدتهـا سياسـة الحـزب الواحد ،ويف خلـق مجتمع
جديـد مسـؤول يعتمد عىل نفسـه ،ويحترم التعدديـة ،ويتحرر من
ثقافـة الخوف.
بعـد أن "مـات الدكتاتور" عام  ،2000كام قالها السـيايس السـوري
املعـارض ريـاض الرتك عبر قنـاة "الجزيرة" ،التـي كلّفتـه عودته
إىل السـجن بعـد سـنوات مـن االعتقـال ،سـارع بشـار األسـد إىل
اإلشـارة بأن تغيير رأس النظـام ال يعني تغيري النظـام ،فبعد ميض
أقـل من ثالثـة أشـهر عىل تسـلّمه سـدة الرئاسـة ،بـادر إىل إغالق
منتديـات املجتمـع املـدين ،واعتقال أبـرز أعضائها .ومنـذ ذلك ،اتخذ
النظـام السـوري طيفًـا واسـ ًعا مـن التدابير من أجـل كـ ّم األفواه،
وشـل املؤسسـات يف املجتمع ،وخضعت جميع نشـاطات املجتمع ،ال
ّ
سـيام نشـاطات املنظامت غري الحكوميـة ،للرقابة املبـارشة والدامئة.
اتسـم العقـد األول مـن رئاسـة األسـد االبـن بحكم مجموعـة ضيقة
مـن املقربين للسـلطة ،اهتمـت يف التحكم بالثروة الوطنيـة وبناء
رشاكات مـع طبقـة رجـال األعمال يف دمشـق وحلـب ،مـن أجـل
خدمـة مصالـح النظام.
نتجـت عن هـذه الحالـة محاولـة املجتمع العنايـة بالنفس ،فنشـأت
املؤسسـات الخرييـة لتعزيز روابـط التضامن القوية داخـل املجتمع،
وتعويض فشـل نظـام الحكـم يف العناية بتنميـة الدولة.
كما تطرقـت فصـول الكتـاب إىل فترة "ربيـع دمشـق" ،وكيـف
قاومـت السـلطة أي محاولـة جدّية من قبـل املجتمع املـدين بانتقاد
سيا ستها .
اهتمـت الباحثـة نـوال اليازجـي ،عبر الكتـاب ،مبوضـوع املجتمع
املـدين وقضايا الجنـدر ،وذكـرت اليازجـي أن الحركة النسـائية يف
سـوريا لهـا بعـد اجتامعـي نهضـوي وتحـرري ،وأ ّن هنـاك بواكري
تجمعـات نسـوية واعيـة مبتطلبـات حركـة التقـدم االجتامعي.
ووضحـت اليازجـي كيف برزت بين  2000و 2004عـدة منتديات،
ومنهـا منتـدى املحامية حنان نجمة وابتسـام الصمادي وجورجيت
عطيـة ومنتـدى األتايس ،وكلهـا تعاملت مـع املرأة كجزء مـن عملية
التغيير الدميقراطـي ،وعملت عىل إدمـاج املرأة يف التنمية الشـاملة،
وتغيير الصورة النمطية ألدوار النسـاء يف املناهـج الرتبوية والعنف
الجندري ضد النسـاء.
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أفقي
1.املنطقة الجنوبية من السهل الساحيل
الفلسطيني  -طرق الباب
2.نصب تذكاري ألوجه أربع رؤساء
أمريكيني  -حيوان مفرتس(معكوس)
3.بيت الدجاج (معكوس)  -هجم  -دواء
جلدي
4.االسم األخري لرئيس أمرييك راحل
5.ارتاب  -دولة عربية  -حرف مكرر
6.اضطرب وتحرك-أطلب وأمتنى (معكوس)
7.صاحبة أغنية بتونس بيك  -من سور
القرآن
8.شهر ميالدي  -يطول عمره (معكوس) -
يجري يف العروق
9.من األنبياء  -رشكة يابانية لصناعة
االلكرتونيات
	10.رشكة صناعة سيارات رياضية إيطالية -
من األقارب (معكوس)
عمودي
1.إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء املنت
2.ماجعل من األبنية كالقوس  -واحد من
أشهر العبي الشطرنج يف روسيا
3.نصف قامش  -عكس هزل  -عكس ميت
4.إحدى بلدات قضاء جبيل يف لبنان  -من
الحيوانات األليفة
5.جائزة معنية باألدب املكتوب بالفرنسية -
يعطى لإلنسان عند الوالدة
6.يف القميص  -يف الفم  -ذو عني واحدة
7.من دعا إىل إنشاء الحزب الفاشستي
8.مدينة أوروبية  -عكس إنس
9.خوف وتوعد بالعقوبة (معكوس) -شهر
هجري (معكوس)
	10.ممثل مرصي (معكوس)

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

مضت الجولة األوىل من بطولة كأس أمم إفريقيا بتحديات
االفتتاح ،ورد الصفعة لالتحاد الدويل لكرة القدم ،بأننا
وباللسان اإلفريقي قبلنا التحدي وأطلقنا البطولة ،ومضت
أيضً ا بنتائجها املتقلبة والحذرة التي كرسها منتخب
الكامريون فسجل أعىل نتيجة حتى اآلن يف شباك إثيوبيا.
مرت الجولة أيضً ا بأداء عريب ال يبرش بالخري ،وفق كل
املعطيات والظروف ،إال من نتائج منتخب املغرب الذي
حصد فوزين غاليني ،أحدهام عىل نجم من نجوم القارة
السمراء وهو منتخب غانا يف الدقائق القاتلة ،والثاين يف
شباك منتخب جزر القمر الذي يشارك ألول مرة يف بطولة
رسمية ،بينام أخفقت مرص وتونس وموريتانيا من بوابة
هزائم الجولة األوىل ،وتعادلت الجزائر والسودان يف
مشهد مفهوم ،وآخر مستغرب وفق إمكانيات واستعدادات
فعل رشف املشاركة
املنتخبني ،أما جزر القمر فيكفيهم ً
يف أعىل تحديات القارة السمراء.
أفهم أن االستعدادات مل تكن لتخدم أي منتخب عريب أو
إفريقي من ناحية املباريات الودية واملعسكرات بسبب
ظروف الالعبني املحرتفني ،والظرف األهم واألسوأ وهو
اإلصابات املتالحقة بفريوس "كورونا املستجد" (كوفيد-
.)19
ولكن الغريب أن منتخب مرص مل يقدم أي صورة من
صور األداء الكروي التي احتفظ بها عميد ألقاب القارة
السمراء بطوالت طويلة .مل يكن منتخب مرص موجودًا
أساسا يف ملعب املباراة أمام نيجرييا التي مل تكن مرعبة
ً
أيضً ا .ضاع كريوش وضاعت خطوط الفراعنة فال أنقذهم
صالح وال عدّل موقفهم مصطفى ،وفعل الشناوي كل
ما ميكن أن يفعله حارس مخرضم لحامية الفريق إال يف
هدف نيجريي ال يتحمل مسؤوليته أبدًا .ولرمبا وعند
صدور هذا العدد يكون منتخب مرص قد رجح وعدّل
صورته بالفوز عىل غينيا بيساو ،املنتخب الذي أضاع
ركلة جزاء أمام منتخب السودان يف الجولة األوىل وخرج
بالتعادل السلبي.
اخرتت أيضً ا منتخب الجزائر ألسأل ،كام كل متابع وعاشق
وناقد للكرة الجزائرية والعربية ،يف مباراة أطبق فيها
املحاربون عىل دفاعات منتخب سرياليون املغمور ،ماذا
حصل يا سادة؟ ماذا حصل لتخرج املباراة بالتعادل
السلبي ،وأغلب أعضاء التشكيل األول يف الجزائر شاركوا
وحصدوا قبل أيام من البطولة لقب كأس العرب مبا يخدم
جاهزية املنتخب بقوة ،فام بالك لو كانت الجولة األوىل
أمام سرياليون؟ لرمبا اعتقدت للحظة أن مشاركة رياض
محرز وابن نارص وبعض الالعبني غري مهمة يف هذا
اللقاء أو يف الشوط األول عىل األقل ،مع االحرتام ملنتخب
سرياليون وملشاركته يف البطولة ،ولكن نتيجة التعادل
السلبي كانت صادمة مبا يعادل هزمية مرص يف الجولة
األوىل.
أما نسور قرطاج ،فإصابات الفريق والتشكيل مرعبة من
الجولة األوىل ،وزادت عليها إصابة ستة العبني بفريوس
"كورونا" ،وركلة جزاء كانت تكفي للتعادل ضاعت أمام
مايل ،وحكم غريب عجيب ينهي املباراة قبل نهاية وقتها
األصيل وقبل الدخول يف الوقت املضاف بدلً عن الضائع.
منتخب تونس ال يعود للمباراة إلكامل ما تبقى منها
فيكون منهز ًما يف الجولة األوىل ،ورمبا يفتح لقاؤه
الثاين مع موريتانيا األمل أكرث بتعويض اإلصابات
والفضيحة التي جرت يف البطولة ،ورمبا يرسق
التونسيون فوزًا معنويًا من أشقائهم املوريتانيني قبل
الجولة األخرية أمام غامبيا.
ريا ،من حق منتخب السودان أن يحلم من بوابة تعادله
أخ ً
أمام غينيا ،من حقه أن يبني أكرث عىل براعة حارس
مرماه الذي تصدى لركلة الجزاء ومنح فريقه نقطة مثينة،
صحيح أن املراقبني ال يتوقعون مسافة أطول يف البطولة
ملنتخب السودان ،لكن الحلم حق ،والسعي وراء الفوز
مطلب مهم.
برافو للسودان وبرافو للمنتخب املغريب الذي تأهل إىل
الدور املقبل يف البطولة ،مع األمنيات بالتعويض وقلب
الصورة إىل مشهد مميز ملنتخبات مرص وتونس والجزائر.
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نجوم بارزون يتحررون من أنديتهم هذا الصيف

عنب بلدي  -محمد النجار
تنتهـي عقـود عـدد مـن الالعبين
البارزيـن يف الدوريـات األوروبية خالل
الصيـف املقبـل ،وبالتـايل بإمكانهـم
إجـراء صفقـات والتعاقـد مـع أنديـة
جديـدة مجانًا دون الرجـوع إىل أنديتهم.
ولذلـك تعمـل األنديـة حال ًيا على تجديد
عقودهـم لفترة أطـول خلال فترة
االنتقاالت الشـتوية الحاليـة ،أو وضعهم
يف السـوق لتجنـب رحيلهـم مجانًـا يف
الصيـف.
ويف مقدمـة هـؤالء الالعبين :الفرنسي
كيليـان مبـايب العـب باريـس سـان
جريمـان ،واألرجنتيني بابلـو ديباال العب
نـادي يوفنتـوس اإليطـايل ،والفرنسي
عثامن دميبيل العب برشـلونة اإلسـباين،
وكذلـك الفرنسي بول بوجبـا العب نادي
مانشستر يونايتد اإلنجليـزي ،والعاجي
فرانـك كيسـيه العـب نـادي ميلان
اإليطـايل.
مبابي وبوجبا األغلى بين الالعبين
يعتبر املهاجـم الفرنسي كيليـان مبايب
( 23سـنة) أغىل الالعبين الذين يرغبون
باالنتقـال مـن نـادي باريـس سـان
جريمـان إىل ريـال مدريـد اإلسـباين،
عبر عنهـا يف أكثر مـن
وهـي رغبـة ّ
مناسـبة وسـط سـعي دائـم مـن الريال
السـتقطابه.
وحسـب موقـع "ترانسـفري ماركـت"

لإلحصائيـات الرياضيـة ،تبلـغ القيمـة
السـوقية للفرنسي مبـايب  160مليـون
يورو ،وانضـم إىل النـادي البارييس يف
 1مـن متوز عـام  ،2018وينتهـي عقده
يف  30مـن حزيـران .2022
وظهـر مبـايب مـع الفريـق الباريسي
بالـدوري الفرنسي للدرجـة األوىل هـذا
املوسـم  18مـرة ،وسـجل تسـعة أهداف
وصنـع مثـاين متريـرات حاسـمة.
كما ظهـر مـع الفريـق يف دوري أبطال
مسـجل أربعـة
ً
أوروبـا سـت مـرات
أهـداف وصان ًعا سـتة ،ويف كأس فرنسـا
ظهـر مرتين وسـجل خمسـة أهـداف
وصنـع هدفين.
أيضً ـا يتحـرر الفرنيس بـول بوجبا (28
سـنة) العـب وسـط نـادي مانشستر
يونايتـد ،خلال الصيـف املقبـل ،وهـو
خيـار ترغـب عدد مـن األنديـة األوروبية
بالتعاقـد معه.
وحسـب موقـع "ترانسـفري ماركـت"،
تبلـغ القيمـة السـوقية لبـول بوجبـا
 55مليـون يـورو ،وانضـم إىل نـادي
مانشستر يونايتـد اإلنجليـزي يف  9من
آب عـام  ،2016وسـينتهي عقده يف 30
مـن حزيـران .2022
ظهـر بوجبـا مـع "الشـياطني الحمـر"
هـذا املوسـم يف الربميريليج تسـع مرات
وصنـع سـبعة أهـداف ،كما شـارك مع
فريقـه بـدوري أبطـال أوروبـا أربـع
مرا ت .

سوق مشتعلة في إيطاليا
ثالثًـا ،يـأيت األرجنتينـي بابلـو ديبـاال
( 28سـنة) مهاجـم نـادي يوفنتـوس
اإليطـايل ،وسـط سـعي مـن أنديـة
إيطالية وإسـبانية وإنجليزيـة للظفر به.
وحسـب موقـع "ترانسـفري ماركـت"،
تبلـغ القيمـة السـوقية لبابلـو ديباال 55
مليـون يـورو ،والتحق بنـادي يوفنتوس
يف  1مـن متوز  ،2015وسـينتهي عقده
يف  30مـن حزيـران .2022
وظهـر ديبـاال مـع فريـق اليـويف هـذا
املوسـم يف الكالتشـيو  15مـرة وسـجل
سـتة أهـداف وصنـع ثلاث متريـرات
حاسـمة ،كما ظهـر األرجنتينـي مـع
فريقـه بـدوري األبطـال أربـع مـرات،
وسـجل ثالثـة أهـداف وصنـع متريـرة
واحـدة حاسـمة.
أيضً ـا يُعتبر فرانـك كيسـيه ( 25سـنة)
مـن سـاحل العـاج ،العـب وسـط نادي
ميلان اإليطـايل ،هدفًا لعدد مـن األندية
األوروبية.
وحسـب موقـع "ترانسـفري ماركـت"،
تبلغ القيمة السـوقية للعاجـي  48مليون
يـورو ،وانضم إىل نادي ميلان اإليطايل
يف  1مـن متـوز عـام  ،2019وينتهـي
العقـد يف  30مـن حزيـران .2022
وظهـر مـع ميلان هـذا املوسـم يف
الكالتشـيو  16مـرة وسـجل خمسـة
أهـداف ،وبـدوري أبطـال أوروبا شـارك
خمـس مـرات وصنـع هدفًـا واحـدًا.
فيما يعتبر الكـروايت مارسـيلو

بروزوفيتـش ( 29سـنة) العـب وسـط
نادي إنتر ميالن ،إحـدى ركائـز الفريق
اإليطـايل ومـن غير املتوقـع االسـتغناء
عنـه حال ًيـا.
وحسـب موقـع "ترانسـفري ماركـت"،
تبلـغ القيمة السـوقية لالعـب  40مليون
يـورو ،وانضم إىل نـادي اإلنرت يف  1من
متـوز  ،2016وينتهي العقـد يف  30من
حزيـران .2022
ظهـر مـع فريق إنتر ميالن هذا املوسـم
يف الـدوري اإليطايل للدرجـة األوىل 20
مـرة وصنـع هدفًـا ،كما لعب مـع اإلنرت
بـدوري األبطـال سـت مـرات وسـجل
هدفًـا وصنـع متريرتني حاسـمتني.
ديمبلي يعكس وضع برشلونة
تخلى نـادي برشـلونة عـن عـدد مـن
ّ
النجـوم خلال املوسـمني األخرييـن،
أبرزهـم على اإلطلاق ليونيـل ميسي
ولويـس سـواريز وأنطـوان غريزمـان،
وذلـك على خلفيـة األزمـة االقتصاديـة
التـي تعصـف بالنـادي ،ويف محاولـة
إلعـادة البنـاء على العبين شـباب.
وقـد يتواصـل مسلسـل الراحلين مـع
الفرنسي عثمان دميبلي ( 24سـنة)،
إذ يحـاول النـادي تجديـد عقـده
حال ًيـا ،ليضمـن بقـاءه املوسـم املقبـل،
لكـن دميبلي ووكيـل أعاملـه يطالبـان
بتعويضـات مرتفعـة وهـو ما ال يسـاوم
عليـه النـادي يف هـذه الفترة.

راؤول مورو..

موهبة إسبانية في التسيو اإليطالي
يحضر نادي التسـيو اإليطـايل مهاجمه
ّ
الشـاب اإلسـباين راؤول مـورو (19
سـنة) ،ليحصـل على مركز أسـايس يف
ا لفر يق .
وبـدأ الالعـب يلقـى اهتامم املديـر الفني
للفريـق األول ،ماوريزيـو سـاري ،وقـد
وضـع اسـمه يف التشـكيلة األساسـية
للفر يق .
يبلـغ راؤول مـورو مـن الطـول 169
رتا ،ويلعـب بالقـدم ال ُيمنـى يف
سـنتم ً
مركـز الجناح األيسر أو األميـن ،وميكن
اللعـب كمهاجـم رصيـح.
وهـو العـب نشـيط وحركتـه رسيعـة
يف أرض امللعـب ،كما هـو محـاور جيد
وميتلـك مواهـب فرديـة عالية املسـتوى.
ميتـاز بالرسعـة واملراوغـة والتحكـم

بالكـرة بكلتـا القدمني ،ما يقلـق دفاعات
الخصـوم ويتيـح لـه فرصـة الخرتاقها،
ثـم التسـديد بدقة يف املرمـى ،أو التمرير
وصناعـة األهداف.
ومـن خلال ذلـك لفـت انتبـاه املـدرب
والجمهـور ،ومـن املنتظـر أن يكـون
علم
أساسـ ًيا مـع بدايـة املوسـم املقبـلً ،
أنـه شـارك يف املوسـم الحـايل ،إذ ظهر
مـع التسـيو يف الـدوري اإليطـايل
للدرجـة األوىل عشر مـرات ،كام شـارك
مـع فريقـه يف الـدوري األورويب ثلاث
مـرات.
وحسـب موقـع "ترانسـفري ماركـت"
لإلحصائيـات الرياضيـة ،تبلـغ القيمـة
السـوقية لإلسـباين راؤول مـورو ثالثـة
ماليين يـورو.

انضـم إىل نـادي التسـيو يف  1مـن
متـوز  ،2021وينتهي عقـده يف  30من
حزيـران عـام .2025
كما شـارك راؤول مـورو مـع منتخبات
إسـبانيا للفئـات ال ُعمريـة ،إذ لعـب مـع
منتخـب إسـبانيا تحـت  21سـنة وظهر
معـه مـرة واحدة ،كما ظهر مـع منتخب
تحـت  18سـنة مرتني ،ومـع منتخب 17
سـنة سـت مرات وسـ ّجل هدفني.
وقـد بـدأ مـورو مشـواره الكـروي مـع
فـرق املراحـل السـنية يف كل مـن أندية
إسـبانيول خالل موسـم ،2018 2017-
ومع نادي برشـلونة يف موسـم 2018-
 ،2019وأيضً ـا لعـب مـع فريق التسـيو
"ب" يف موسـم  ،2020 2019-قبـل أن
ينتقـل للفريـق األول يف .2021

وحسـب موقـع "ترانسـفري ماركـت"،
تبلـغ القيمـة السـوقية لعثمان دميبلي
 30مليـون يـورو ،انضـم إىل الفريـق
الكتالـوين يف  1مـن متـوز ،2019
وينتهـي العقـد يف  30مـن حزيـران
.2022
وظهـر دميبلي مـع الفريـق الكتالـوين
هـذا املوسـم يف الـدوري سـت مـرات
وصنـع هدفًـا واحـدًا ،كما ظهـر مـع
البارسـا بـدوري أبطـال أوروبـا ثلاث
مـرات ويف كأس إسـبانيا مـرة وسـجل
هدفًـا.
ويوجـد عـدد ال بـأس بـه مـن الالعبني
النجـوم يف عدد مـن األنديـة األوروبية
سـيكون التعاقـد معهـم مجانًـا هـذا
الصيـف وهـم :الدمنـاريك إندريـاس
كريستنسـن ( 25سـنة) قلـب دفـاع
نـادي تشـيليس (بقيمـة سـوقية تبلـغ
 35مليـون يـورو) ،واألملـاين نيـكالس
سـويل ( 26سـنة) قلـب دفـاع نـادي
بايـرن ميونيـخ األملـاين ( 35مليـون
يـورو) ،وكذلـك األملـاين أنطونيـو
رودريغـر ( 28سـنة) مدافـع تشـيليس
( 35مليـون يـورو) ،باإلضافـة إىل
اإليطـايل أندريـا بيلـوين ( 28سـنة)
مهاجـم نـادي تورينـو ( 28مليـون
ريا السـويرسي مـن أصول
يـورو) ،وأخ ً
سـودانية دينيـس زكريـا ( 25سـنة)
العـب فريـق بورسـيا مونشـنغالدباخ
األملـاين ( 27مليـون يـورو).
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مطالب بضمان سالمة عمال اإلغاثة
في مخيمات شمال شرقي سوريا
نساء من عائالت التنظيم يتسوقن داخل سوق مؤقت في مخيم "الهول"  2من تموز ()The Guardian

لنحفظ لغة المجاهدين
ونعرف عاداتهم

طالبت األمـم املتحدة باتخـاذ خطوات
عمال اإلغاثـة
للحفـاظ على سلامة ّ
ومقدمـي خدمـات الرعايـة الصحيـة
يف مخيمات شمال رشقي سـوريا.
جـاء ذلـك بعـد مقتـل عامـل إغاثـة
سـوري يف هجوم مسـلح على مركز
صحـي يف مخيـم “الهـول” ،وفـق
بيـان أممـي صـدر ،األربعـاء  13من
كانـون الثـاين.
وأفـاد البيـان أن األمـم املتحـدة تلقت
تقاريـر حـول مقتـل  90سـوريًا
وعراق ًيـا يف املخيمات ،مـن بينهـم
العديـد مـن العاملين يف املجـال
اإلنسـاين.
كما طالـب املنسـق املقيـم لألمـم

املتحـدة ومنسـق الشـؤون اإلنسـانية
يف سـوريا ،عمـران ريـزا ،واملنسـق
اإلقليمـي للشـؤون اإلنسـانية لألزمـة
السـورية ،مهنـد هـادي ،بضمان
التدابير األمنيـة املناسـبة للسماح
باسـتمرار عمـل املنظمات اإلغاثيـة
يف مخيمات شمال رشقـي سـوريا
بأمـان ،مؤكديـن أن الحادثـة تشـكّل
را للعـامل بـأن الوضـع األمنـي
تذكي ً
يف شمال رشق سـوريا ال يـزال غير
مقبـول ،وفـق البيـان.
ويف اليـوم ذاتـه نقلـت وكالـة
“األناضـول” الرتكيـة عـن مصـادر
محليـة ،أن منظمات اإلغاثـة العاملـة
يف مخيـم “الهـول” علّقت أنشـطتها،

إثـر مقتـل عامـل اإلغاثـة وإصابـة
طبيـب يف هجومني منفصلين داخل
املخيـم.
مـن جهتـه أعـرب املمثـل الربيطـاين
يف سـوريا ،جوناثـان هارغريفـز،
عبر حسـابه الرسـمي على “تويرت”
أمـس ،األربعاء ،عن “رعـب” بالده من
التقاريـر التي تتحدث عـن مقتل عامل
اإلغاثـة يف مخيـم “الهـول” ،مؤكـدًا
رضورة ضمان سلامة العاملين يف
املجـال اإلنسـاين يف املنطقـة.
وتحتجـز “اإلدارة الذاتيـة” يف مخيـم
“الهـول” ،منـذ زوال تنظيـم “الدولة
اإلسلامية” عـام  ،2019نحو  60ألف
سـوري وعراقي ومواطني دول أخرى،

معظمهـم من النسـاء واألطفـال ،دون
الوصـول إىل اإلجـراءات القانونيـة
الوا جبة.
ويشـهد املخيـم حالـة مـن الفلتـان
األمنـي والفـوىض ،وحـوادث قتـل
متكـررة ،إذ قال مسـؤولون يف مخيم
شـخصا
“الهـول” ،إن أكثر مـن 70
ً
قُتلوا خلال العام املـايض يف املخيم،
وفق مـا نقلتـه صحيفـة “واشـنطن
بوسـت” األمريكيـة ،يف  19من أيلول
ا ملا يض .
وبحسـب وكالـة “نـورث بـرس”،
سـ ّجل املخيـم منـذ منتصـف نيسـان
 ،2021نحـو  28حالـة قتـل معظمها
لالجئين مـن العـراق.

الجواز السوري يحتل المرتبة الخامسة
بين أسوأ عشرة جوازات في العالم
احتل جواز السـفر السـوري املرتبة
الخامسـة بني أسـوأ عشرة جوازات
يف العـامل ،وفـق مـؤرش “هينلي
لجـوازات السـفر” للربـع األول من
عام .2022
وبحسـب املـؤرش جـاء الجـواز
السـوري يف املرتبـة  109عامل ًيـا ،إذ
يسـمح لحاملي الجـواز السـوري
بدخول  29دولة فقـط دون الحاجة
السـتخراج تأشيرة دخـول.
كما صنفـت خمـس دول عربية يف
قامئـة األسـوأ وهـي العـراق 110
عامل ًيـا ،وسـوريا  109عامل ًيا ،واليمن
 107عامل ًيا ،والصومـال  106عامل ًيا،
إىل جانـب جـواز سـفر السـلطة
الفلسـطينية  105عامل ًيـا.
وسـ ّجل الجـواز السـوري تحسـ ًنا
بفارق خمـس مراتب ،بعـد أن احتل
املرتبـة  114يف العـام املـايض
.2021

ويعتبر جـواز السـفر السـوري
األعلى تكلفـة بين جـوازات
السـفر يف العـامل ،إذ يتعين على
مسـتخرجه إذا كان خـارج حـدود
سـوريا ،أن يدفـع مبلـغ  300دوالر
أمريكي ،دون الرسـوم.
وبحسـب املوقـع الرسـمي لـوزارة
الخارجيـة السـورية واملغرتبين،
فـإن السـعر العـادي لرسـوم منح
أو تجديـد جـواز أو وثيقـة سـفر
للسـوريني ومـن يف حكمهـم،
املوجوديـن خـارج سـوريا ،بشـكل
فـوري  800دوالر أمريكي ،و300
دوالر أمريكي ضمـن نظـام الدور
العـادي.
ومل يدخـل جـواز السـفر اإلمارايت
يف قامئـة العشر األوائـل رغـم أن
حاملـه يسـتطيع الدخـول إىل 160
دولـة دون تأشيرة مسـبقة.

كان علينا ،نحن السوريني ،أن نتعامل مع اإلخوة
املجاهدين الذين جاؤوا لنرصة أهل الشام ،بذكاء،
وحنكة ،ودراية ،فندرس ،مسبقًا ،عادات أهل
الشيشان ،ومرص ،وتونس ،وباكستان ،وليبيا،
واأليغور ،والرتكستان ،ومختلف البالد التي
جاؤوا منها.
نفعل ذلك لئال نخطئ بحقهم ،فينطبق علينا املثل
القائل "نكون بالطب ،فنصبح بالبيطرة وقلع
األرضاس" ،يعني أيرضيكم ،أيها السوريون ،أن
نقص بحق أحدهم فيحرد ،وينطمز ويقول:
ّ
بطلت أجاهد ،نسواين طوالق ،وإمايئ وعبيدي
عواتق ،إذا أنا قوصت بعد اليوم فشكة واحدة
عىل أعداء اإلسالم ،ويرجع إىل بالده تاركًا إيانا
تحت رحمة العدو الصائل؟
ال يجوز ،بالطبع ،أن نقترص عىل معرفة
عاداتهم ،بل يجب أن نتعلم لغتهم ،ومبا أنهم
يتحدثون بالعربية الفصحى ،يجب علينا أن
نهجر العامية ،وكل واحد منا يضع تحت
إبطه نسخة من "مختار الصحاح" ،أو "تاج
العروس" ،ليك نتمكن من مجاراتهم ،ونفهم
ما يرمون إليه يف أحاديثهم ،وهذا الكالم ينطبق
بشكل خاص علينا نحن الك ّتاب ،فحينام يقول
يل أحد املجاهدين الفيسبوكينيً ،
مثل :يا خطيب
بدلة أنت إ َّمعة ،يجب أن أعرف ماذا تعني كلمة
يل
إ َّمعة ،وإذا مل يكن القاموس تحت إبطي ،ع ّ
ً
مهلهل ،إذا
شخصا تاف ًها،
أن أتخيل اإل َّمعة
ً
جلس مع معرش املجاهدين األكابر ،يكون شعره
منكوشً ا ،وثيابه مجعلكة ،ورائحة إبطيه طالعة،
وعندما يأكل تظنه داخالً يف حرب البسوس،
فرتاه يقضم ،ويجغم ،ويحش ،ويصدر صوتًا
جا يف أثناء مضغ الفليفلة والبصل والفجل
مزع ً
والجزر ،وإذا رشب من طاسة الشنينة تسمع
الشق والزلع والبلع من الحارة الرشقية،
صوت َ ْ
وتحصل ،عىل حد تعبري عادل إمام ،فضايح.
اإلخوة "األنصار" ،أعني سكان البالد التي
جاء اإلخوة "املهاجرون" لنرصتها ،ال رضورة
لتنبيههم إىل رضورة التأدب ،ومعرفة حدودهم،
فاألمري الفاتح "أبو محمد الجوالين" أوجد
من هيئات املراقبة ،واملتابعة ،واألمر والنهي،
والسجون واملعتقالت ،ما يكفي لجعلهم
يسكتون ،ال يفتحون أفواههم إال لتناول الطعام
والرشاب ،وأما السوريون الذين يعيشون يف
بالد الكفر واإللحاد ،فيجب أن يكون كالمهم
مدروسا ،ومحسوبًا (عىل الديزم) ،وأن يتقنوا،
ً
هم اآلخرون ،لغة الجهاد ،فإذا سولت ألحدهم
نفسه فانتقد أمريًا تزوج امرأة ثالثة ،أو آخر مل
ُ
تعجبه املرأة التي أعطيت له ألن عمرها فوق
الـ ،20بينام هو يفضّ ل الصغريات ،أو قائدً ا أغار
عىل قرية غري مسلمة وذبح نصف رجالها،
مثلام فعل املجاهد التونيس امللقب "سفينة"
بأهل قرية قلب لوزة ،أو اشرتى مجاهد ما
مطعم يف عاصمة أوروبية ببضعة ماليني
ً
من الدوالرات ،يجب أن يعرف نوعية التهم
التي ستوجه إليه ،كأن يقال إنه رويبضة ،أو
علامين كلب ،أو دميقراطي حقري ،يضاف إىل
َ
الصفة األوىل صفات مرتادفة كقولهم :يقوم
بالتدليس والدس عىل الدين ،يطعن بصحابة
رسول الله الكرام ،يستقي أفكاره من أمئة
الشيعة ،فيذكروننا بالتهم التي كان يستعملها
رئيس محكمة أمن الدولة املجرم فايز النوري،
عرفت باسم "اللصاقة" ،وفيها وهن
وقد ُ
نفسية األمة ،محاربة النظام االشرتايك ،الطعن
بالدستور ،التخابر مع جهات أجنبية ...وهذه
الصفة األخرية ،باملناسبة ،يستخدمها تنظيام
"داعش" و"النرصة" ،بصيغتها الحرفية.

