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العالم

العالم

ّ
تعاني لسد احتياجاتها اليومية:
األغلبية
ّ
هكذا يتغول الفقر في سوريا
قضية

سوريا

ّ
«داعش» يصعد عملياته شرقًا

ّ
حراك أمني داخل مخيمات المعتقلين

ليست ظاهرة الحرمان بجديدة على
المجتمع السوري ،فهي كانت
موجودة قبل الحرب ،خصوصًا على
ّ
َ
والصحة .لكنها
مستويي التعليم
بعد عشر سنوات من الدمار والخراب
والعقوبات والسياسات التنموية غير
المتوازنة ،باتت قاسمًا مشتركًا يجمع
معظم مناطق البالد ،وإن تفاوتت
درجات ذلك الحرمان وأسبابه
زياد غصن
ع ــاد إل ــى مــديـنـتــه بـبـيــا عـلــى أط ــراف
العاصمة دمشق بعد ّ
ست سنوات من
النزوح .عاد ليعيش بني أهله وأقاربه
ّ
وليتخلص مــن هـ ّـم اإليـجــار الشهري
الذي كان يضطر إلى دفعه طيلة فترة
نزوحه .لكن أبو عالء ،الذي يعمل في
مـهـنــة تـصـلـيــح األ ّح ــذي ــة ،س ــرع ــان ما
اكتشف أن ما سيوفره شهريًا سيكون
ّ
مضطرًا إلى دفعه وأكثر في مدينته،
ّ
الـتــي تـعــانــي ال ـيــوم مــن ش ــح كبير أو
غـيــاب للخدمات الـعـ ّ
ـامــة ،مــن كهرباء
و ّم ـي ــاه وم ــواص ــات وغ ـي ــره ــا .لــذلــك،
فضل الـنــزوح من جديد إلــى ضاحية
ّ
قدسيا حيث كــان يقيم طيلة سنوات
ّ
الـ ـ ـن ـ ــزوح األول ،ف ـع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ه ـنــاك
سيكون أوالده قــادريــن على الــذهــاب
إلى جامعاتهم من دون معاناة كبيرة.
حــال مدينة ببيال ،كـحــال الـعــديــد من
املناطق السورية ،التي ّ
تحولت ،تحت
وط ـ ــأة أض ـ ـ ــرار الـ ـح ــرب وال ـس ـي ــاس ــات
ال ـت ـن ـم ــوي ــة ال ـ ـقـ ــاصـ ــرة ،إلـ ـ ــى م ـنــاطــق
مـحــرومــة أو شــديــدة ال ـحــرمــان .ال بل
إن ببيال قــد تـكــون أفـضــل مــن غيرها
بــال ـن ـظــر إلـ ــى ال ــدم ــار املـ ـح ــدود ال ــذي
ل ـح ــق بـ ـه ــا ،وه ـ ـ ــذا ي ـم ـك ــن مــاح ـظ ـتــه
بــوضــوح فــي عـمــوم الــريــف ال ـســوري.

أسهم النزوح في شيوع
ظاهرة الحرمان وامتدادها
إلى مناطق جديدة
وق ــد تـفــاجــأ ال ـســوريــون ،أث ـنــاء موجة
الحرائق األخيرة ،بأن غابات الساحل
الجميلة تخفي خلفها مشاهد قاسية
من الفقر وغياب الخدمات األساسية
واملـشــروعــات التنموية .فكيف الحال
إذًا م ــع م ـن ــاط ــق أخ ـ ــرى م ـ ـ ّـرت عـلـيـهــا
الحرب بقسوة ،وتركت فيها ذكريات
ُ
ال تمحى لسنوات طويلة؟

محاولة وحيدة لم ّ
تتكرر!

ع ـل ــى أه ـ ّـم ـي ـت ــه ،ف ـ ــإن الـ ـحـ ـص ــول عـ ّلــى
الغذاء من عدمه ،لم يعد وحده املؤشر
األس ـ ــاس ـ ــي لـ ـقـ ـي ــاس مـ ـسـ ـت ــوى ح ــال ــة
الحرمان وخطورتها في سوريا ،كما
كــان يجري سابقًا .فالتدهور الكبير
ال ـ ـ ــذي س ـ ّـج ـل ـت ــه امل ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ّـرات األخـ ـ ــرى
خالل سنوات الحرب ،كشف أن الفقر
ً
ال ـغ ــذائ ــي ،م ـث ــا ،ق ــد ي ـكــون ف ــي بعض
ّ
املناطق ،األقل سوءًا من بني املؤشرات
الـ ـت ــي يـ ـج ــري االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـل ـي ـه ــا فــي
قـيــاس الهشاشة أو الـحــرمــان ،والتي
هي بحسب أستاذ علم االجتماع في
جــام ـعــة دمـ ـش ــق ،ال ــدك ـت ــور ك ــري ــم أبــو
ّ
حـ ــاوة« :إم ــا م ـ ّ
ـادي ــة تــتـصــل بــاملــوارد
البشرية
والـخــدمــات وق ــدرات امل ــوارد ّ
فــي اإلقليم /الجغرافيا ،أو مــؤشــرات
ه ـشــاشــة اج ـت ـمــاع ـيــة لـ ــدى ال ـنــازحــن
وفــاقــدي امل ــأوى واملـعـيــل ،إضــافــة إلى
ّ
ال ـن ـســاء ال ـحــوامـ ّـل وم ـع ـيــات أســرهــن
وامل ــرض ــى وامل ـســنــن ،لــذلــك فــاألفـضــل
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ق ـيــاس م ــؤش ــرات الـهـشــاشــة األســريــة
إضافة إلى األفراد».
املـحــاولــة الـســوريــة الــوحـيــدة فــي هــذا
املـ ـج ــال ك ــان ــت م ــع ال ـت ـق ــري ــر الــوط ـنــي
الصادر منتصف ّ العام  ،2014والذي
ّ
املتعدد
حــاول قياس مــؤشــرات الفقر
ّ
املمتدة من العام
األبعاد خالل الفترة
 2001لغاية الـعــام  .2009وقــد خلص
ال ـت ـق ــري ــر ،ال ـ ــذي أع ـ ـ ـ ّـده آن ـ ـ ــذاك املـكـتــب
امل ــرك ــزي ل ــإح ـص ــاء ،إلـ ــى أن ســوريــا
ش ـه ــدت ت ـحـ ّـس ـنــا ف ــي أب ـع ــاد الـتـنـمـيــة
ال ـب ـش ــري ــة ،إال أن هـ ــذا ال ـت ـح ـ ّـس ــن ،وال
سـيـمــا ف ــي امل ـنــاطــق الــري ـف ـيــة وبـعــض
املـ ـح ــافـ ـظ ــات ،ل ــم ُي ـ ـلـ ـ ِـغ ال ـ ّت ـن ـم ـيــة غـيــر
املتوازنة بني املناطق .وحذرت النتائج
ّ
التقد ّم البطيء نسبيًا في ُبعد
من أن
ّ
التعليم ُيمثل تحديًا خطيرًا لتراكم
رأس املـ ــال ال ـب ـش ــري ،ك ـمــا أن ال ّــركــود
ـدد م ــن امل ــؤش ــرات
ال ـ ــذي طـ ــرأ ع ـلــى ًع ـ ـ ٍ
الـصـحـيــة ،خ ــاص ــة خ ــال ذل ــك الـعـقــد،
ُيـ ـب ــرز أوج ـ ــه ال ـق ـص ــور امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ــي،
ّ
ال ــذي ل ــم يـسـهــم ف ــي تــرجـمــة الـتــوســع
الكمي إلى ّ
تطور نوعيّ .أما جغرافيًا،
ف ـقــد أش ـ ــارت ن ـتــائــج ال ـت ـقــريــر إل ــى أن
مـحــافـظــات دي ــر ال ـ ــزور ،ال ــرق ــة ،حـلــب،
الحسكة ،وإدل ــب كــانــت على التوالي
هي األكثر حرمانًا .في املقابل ،كانت
ال ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــداء ،ط ـ ــرط ـ ــوس ،الـ ــاذق ـ ـيـ ــة،
ّ
ودمشق هي املحافظات األقل حرمانًا
على التوالي (راجع األخبار  20كانون
ّ
الثاني  .)2015لكن كل هذه املعطيات
ان ـق ـل ـبــت رأس ـ ــا ع ـلــى ع ـقــب م ــع دخ ــول
الـ ـب ــاد ف ــي أزم ـت ـه ــا ال ـط ــوي ـل ــة ،حـيــث
تعددت األسباب ّ
ّ
املؤدية إلى الحرمان،
واتسعت املناطق التي باتت موسومة
بهذه الظاهرة إلى درجة كبيرة جدًا.
وم ـ ـ ــع أن الـ ـتـ ـق ــري ــر الـ ــوط ـ ـنـ ــي األول
للتنمية املستدامة الصادر في العام
 ،2017حاول ّ
تتبع انعكاسات الحرب
وتأثيراتها خــال الـفـتــرة املـمـتــدة من
ال ـع ــام  2011ح ـتــى ال ـع ــام  2015على
خـ ـط ــة أه ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـي ــة امل ـس ـت ــدام ــة

تدهور جديد في قيمة الليرة
َس ّجلت الليرة السورية ،أول من أمس ،هبوطًا كبيرًا وجديدًا أمام الدوالر
وبــاقــي الـعـمــات األجـنـبـيــة .إذ وص ــل سـعــر الـ ــدوالر فــي ال ـســوق املــوازيــة
(السوداء) إلى  3110ليرات للشراء و 3140ليرة للبيع ،بعدما كان 3070
ّ
واستقر سعر الدوالر في تعامالت البنوك
ليرة للشراء ،و 3100ليرة للبيع.
الرسمية السورية عند  1250ليرة للشراء ،و 1262ليرة للبيع من دون
تغيير .ويأتي هــذا االنخفاض الـحـ ّـاد في قيمة العملة السورية في وقت
ّ
يستعد فيه املصرف الـســوري املــركــزي لطرح ورقــة عملة جديدة بقيمة
 5000ليرة .وتشهد العملة املحلية ،منذ سنوات ،انخفاضًا متتاليًا أمام
الـ ــدوالر وال ـع ـمــات األجـنـبـيــة ،وال سيما فــي الـسـنـتــن األخ ـيــرتــن ،حيث
ساهمت العقوبات األميركية والغربية على سوريا ،بضرب قيمتها إلى
ّ
حد بعيد .وبلغت خسائر االقتصاد السوري ،منذ عام  2011حتى مطلع
عام  ّ2020املاضي ،نحو  530مليار دوالر ،وهو ما يعادل  9.7أضعاف
الناتج املحلي اإلجمالي لعام  2010باألسعار الثابتة .ووفق دراسة ّ
أعدها
«املركز السوري لبحوث الدراسات»ّ ،
فإن الدين العام للبالد ارتفع إلى نحو
ّ
 %208نسبة إلى الناتج املحلي ،كما فقدت العملة املحلية نحو  %97من
قيمتها على مدار سنوات ّ
عدة ،إضافة إلى بلوغ معدالت البطالة في البالد
نسبة .%42
(األخبار)

ّ
واملكونة
املوضوعة عامليًا لعام ،2030
من سبعة عشر هدفًا ،إال أنه لم يدخل
ص ـ ــراح ـ ــة ف ـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل املـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــرات
الـ ـت ــي ط ـ ـ ــرأت ع ـل ــى مـ ــؤشـ ــرات ق ـيــاس
الـفـقــر امل ـت ـعـ ّـدد األبـ ـع ــاد ،عـلــى رغ ــم أن
تــأث ـيــر ال ـح ــرب ك ــان بـحـســب الــدك ـتــور
ً
أب ــو ح ــاوة «مـ ـه ــوال ،س ــواء بالنسبة
إل ــى دم ــار امل ـســاكــن أم ل ـخ ــروج أع ــداد
كبيرة من املدارس واملستوصفات من
ً
الخدمة ،فضال عن تأثر خدمات مياه
الشرب والـصــرف الصحي والكهرباء
وخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـنـ ـظ ــاف ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا» .مــن
جـهـتــه ،يـحـ ّـمــل ال ـبــاحــث االق ـت ـصــادي،

االقتصادية على
شامل بدران ،الحرب
ّ
ســوريــا مـســؤولـيــة «تــراجــع مــؤشــرات
ال ـف ـق ــر امل ـت ـع ــدد األب ـ ـعـ ــاد (الـ ـح ــرم ــان)
عـلــى املـسـتــوى الــوط ـنــي ،وف ــي جميع
املكونات (الصحة والتعليم ومستوى
ا ّمل ـع ـي ـش ــة)» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ت ـلــك ال ـحــرب
أث ــرت «سـلـبــا ،وبشكل مـتـفــاوت ،على
ال ـحــرمــان بحسب املـنــاطــق جـغــرافـيــا،
وذلـ ـ ـ ــك ألسـ ـ ـب ـ ــاب س ـي ــاس ـي ــة وأم ـن ـي ــة
واجتماعية ،وأيضًا وفق فترات زمنية
مختلفة» .وما سلم من نكبات الحرب
وأضـ ـ ــرارهـ ـ ــا الـ ـه ــائـ ـل ــة ،لـ ــم ي ـس ـل ــم مــن
الـسـيــاســات الـتـنـمــويــة واالقـتـصــاديــة
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ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،الـ ـت ــي ع ـ ّـم ـق ــت بـفـشـلـهــا
وان ـ ـح ـ ـيـ ــازهـ ــا ل ــأغـ ـنـ ـي ــاء وأص ـ ـحـ ــاب
ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات وامل ـ ـ ـ ــدن الـ ـكـ ـب ــرى وشـ ـي ــوع
الفساد من مأساة الحرمان ،سواء في
املناطق التي بقيت بعيدة عن ساحة
املـعــارك ،أو تلك التي عانت مــا عانت
مــن تدمير وتـخــريــب للبنى التحتية
وامل ـ ـ ّــوارد االق ـت ـص ــادي ــة ،وت ــده ــور في
املؤشرات التنموية واالجتماعية.

مزيد من الحرمان
ر ّب ـم ــا ي ـك ــون الـ ـن ــزوح ال ـق ـس ــري ال ــذي
اضـ ـط ــر إل ـي ــه أك ـث ــر م ــن س ـتــة مــايــن
س ـ ـ ــوري خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة امل ـ ـم ـ ـتـ ـ ّـدة مــن
ال ـعــام  2011إل ــى نـهــايــة ال ـعــام ،2019
ال ـع ــام ــل األكـ ـث ــر إس ـه ــام ــا ف ــي ش ـيــوع
ظاهرة الحرمان وامتدادها جغرافيًا
إلــى مناطق لــم تكن تشملها سابقًا،
ً
أو كـ ــان ح ـض ــوره ــا ف ـي ـهــا ق ـل ـي ــا؛ إذ
ب ـح ـس ــب «املـ ــركـ ــز ال ـ ـسـ ــوري ل ـب ـحــوث
الـ ـسـ ـي ــاس ــات» ،ف ــي ت ـق ــري ــره األخـ ـي ــر،
فإن»أكثر من نصف سكان سوريا قد
نــزحــوا قـســريــا ،األم ــر ال ــذي تــرك آثــارًا
مـ ّ
ـدم ــرة عـلــى قــدرت ـهــم عـلــى الــوصــول
إل ـ ــى الـ ـخ ــدم ــات األس ــاسـ ـي ــة ،وإنـ ـف ــاذ
حـ ـق ــوقـ ـه ــم اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،وظ ــروفـ ـه ــم
ّ
امل ـع ـي ـش ـي ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة» .ولـ ـع ــل
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ال ـب ـح ـث ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أج ــرت ـه ــا
«الـهـيـئــة ال ـســوريــة ل ـشــؤون األس ــرة»،
وشملت أوض ــاع األس ــر الـنــازحــة إلى
َ
منطقتي وادي الذهب وكــرم الشامي
ف ــي مـحــافـظــة ح ـم ــص ،ت ــوض ــح ج ــزءًا
مــن معاناة األســر التي اضـطــرت إلى
الـ ـن ــزوح بـسـبــب الـ ـح ــرب ،إذ خلصت
الدراسة إلى تسجيل جملة مالحظات
ف ــي ال ـج ـل ـســات الـ ـح ــواري ــة م ــع األس ــر
ال ـن ــازح ــة أه ـ ّـم ـه ــا :ارتـ ـف ــاع إيـ ـج ــارات
السكن وت ـ ّ
ـردي مــواصـفــاتــه ،وارتـفــاع
أس ـع ــار ال ـس ـلــع وال ـخ ــدم ــات ،ووج ــود
تمييز وانـتـقــائـيــة فــي عملية تــوزيــع
امل ـســاعــدات وال ـس ـلــل ال ـغــذائـيــة وعــدم
عدالتها ،إضافة إلى تراجع االهتمام

برعاية الطفل واملــرأة الحامل صحيًا
واج ـت ـم ــاع ـي ــا ون ـف ـس ـي ــا ،وم ـح ــدودي ــة
ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل وال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات امل ـه ـن ـيــة
املتاحة أمام النازحني.
ول ـ ـ ــم ت ـب ـت ـع ــد كـ ـثـ ـيـ ـرًا نـ ـت ــائ ــج امل ـس ــح
ال ــديـ ـمـ ـغ ــراف ــي ال ـ ـ ــذي أعـ ـ ـ ـ ّـده «امل ـك ـت ــب
املركزي لإلحصاء» عام  ،2017عن تلك
النتائج إلى أن
املالحظات ،إذ أشارت
ّ
ً
 %53.8من األسر السورية تلقت شكال
ّ
م ــن أشـ ـك ــال املـ ـع ــون ــات ،وقـ ــد ت ــرك ــزت
األكبر في محافظة القنيطرة،
النسبة ّ
حـ ـي ــث تـ ـل ــق ــت  %97.8مـ ـ ــن أس ــره ــا
مـ ـع ــون ــات ،ث ــم جـ ـ ــاءت درعـ ـ ــا بـنـسـبــة
دمشق بنسبة
،%94.8
ومحافظة ريف ّ
ّ
ّ . %78.7أما أقل محافظة تلقت أسرها
م ـع ــون ــات ف ـك ــان ــت ط ــرط ــوس بـنـسـبــة
 ،%23.4فالحسكة  ،%25.8والالذقية
 .%38.9وهذا يتناقض بعض ّالشيء
ّ
مع بيانات التوزع النسبي ملؤشرات
َّ
األم ــن ال ـغــذائــي املـتـضــمـنــة فــي املسح
نفسه ،والـتــي أش ــارت إلــى أن %28.7
من األســر السورية غير آمنة غذائيًا،
وكانت النسبة األكبر منها في حماة
حيث ّ
بينت نتائج املـســح أن %53.4
مــن أســر املحافظة غير آمـنــة غذائيًا،
فــالـقـنـيـطــرة بـنـسـبــة  ،%46.5فحلب
بنسبة .%36.6
قضية األمن الغذائي تناولها «املركز
الـ ـس ــوري ل ـب ـحــوث ال ـس ـي ــاس ــات» مــن
زاوية أخرى أكثر عمقًا .ففي دراسة له،
حاول املركز رصد واقع األمن الغذائي
م ــن خ ــال ّأرب ـع ــة م ـك ـ ّـون ــات أســاسـيــة
ه ــي :ال ـتــوفــر ،ال ــوص ــول ،االس ـت ـخــدام،
واالس ـت ــدام ــة .وق ــد خـلـصــت تـقــديــرات
املركز إلى حدوث تراجع ّ
حاد في األمن
الغذائي بنسبة وصلت إلى ّ ،%34بني
عـ َ
ـام ــي  2010و .2014وكـ ــان امل ــؤش ــر
ً
الفرعي األســوأ أداء هو الوصول إلى
ال ـغ ــذاء بـنـسـبــة ت ـ ُ
ـراج ــع ت ـقــارب ،%48
مــن ج ـ ّـراء ح ــاالت ال ـح ـصــار ،والـقـيــود
املفروضة على التنقل ،وتدهور القوة
ال ـشــرائ ـيــة .وق ــد تـلــى ذل ــك تــراجــع في
االستخدام بنسبة  ،%37واالستقرار
بنسبة  ،%25والـتــوفـ ّـر بنسبة .%23
وفــي  ،2018هبط املــؤشــر بنسبة ّ%8
مـقــارنــة مــع ال ـعــام  .2014لـكــن مــؤشــر
ُّ
َّ
تحسنًا
تحسن
الــوصــول إلــى الـغــذاء
طفيفًا بنسبة  %3من جـ ّـراء التقلص
ف ـ ــي مـ ـس ــاح ــة امل ـ ـنـ ــاطـ ــق املـ ـح ــاص ــرة
العسكرية،
العمليات
وال ـتــراجــع فــي
ّ
ّ
ب ـي ـن ـمــا ت ــراج ـع ــت مـ ــؤشـ ــرات ال ـت ــوف ــر
واالستقرار واالستخدام بنسبة %20
لألول ،و %14للثاني ،وّ %1للثالث.
وع ـل ــى خ ــاف م ــا ك ــان م ـتــوق ـعــا ،فــإن
ظـ ــاهـ ــرة الـ ـح ــرم ــان ا ّلـ ـت ــي ك ـ ــان يــأمــل
ال ـ ـسـ ــوريـ ــون أن تـ ـخ ــف وط ــأتـ ـه ــا مــع
ان ـح ـســار دائ ـ ــرة امل ـع ــارك والـعـمـلـيــات
العسكرية عام  ،2019شهدت تصاعدًا
سريعًا على خلفية التدهور الشديد
في األوضــاع االقتصادية والخدمية،
وامل ـس ـت ـم ـ ّـر إل ـ ــى اآلن م ـن ــذ مـنـتـصــف
الـ ـع ــام  .2019هـ ـك ــذا ،بـ ــات ال ـح ــرم ــان
سـ ـم ــة ل ـج ـم ـي ــع امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـس ــوري ــة
بنسب مـتـفــاوتــة؛ فــأكـثــر م ــن %90من
السوريني دخلوا في خانة الفقر العام
ّ
املستمرة من دون
مع موجات الغالء
ت ــوق ــف ،وه ــو م ــا انـعـكــس سـلـبــا على
إن ـف ــاق األسـ ــر عـلــى ال ـغ ــذاء والـتـعـلـيــم
والـصـحــة وغـيــرهــا مــن االحـتـيــاجــات
الـيــومـيــة الــرئـيـسـيــة ،فــي وق ــت أصبح
ف ـيــه ال ـح ـص ــول ع ـلــى رغ ـي ــف خ ـبــز أو
ق ـ ـ ــارورة غـ ــاز أو ب ـض ـعــة ل ـي ـت ــرات من
مــازوت التدفئة وغير ذلــك أمـرًا بعيد
املـ ـن ــال ،أو ي ـح ـتــاج إلـ ــى س ــاع ــات من
االنتظار اليومي ،أو إلى بيع ما تبقى
مــن أدوات امل ـنــزل .كـمــا أن مـ ّ
ـؤسـســات
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة غـ ـ ـ ـ ــدت ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ال ـ ـح ـ ـصـ ــار
ّ
ال ـخــارجــي وامل ـعــوقــات الــداخـلـيــة أقــل
قـ ــدرة ع ـلــى تــوف ـيــر ال ـح ــد األدن ـ ــى من
الـخــدمــات األســاسـيــة ،وفــي ّ
مقدمتها
الكهرباء واملواد املدعومة.

مع ازدياد وتيرة هجمات
تنظيم «داعش» في
سوريا ،على رغم ّالعمليات
العسكرية التي يشنها الجيش
السوري بدعم روسي في
البادية ّ
ضد خاليا التنظيم،
تتعالى التحذيرات الدولية
من الوضع األمني المقلق
الذي تعيشه ّ
مخيمات عناصر
«داعش» وعائالتهم في
شرق الفرات
ّ
ُي ـ ـكـ ــثـ ــف تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» وت ـ ـيـ ــرة
عـمـلـيــاتــه ف ــي س ــوري ــا ،ع ـبــر هـجـمــات
ّ
متكررة ّضـ ّـد قــوات الجيش السوري،
فيما تحذر األمم املتحدة ومسؤولون
أك ــراد مــن تــدهــور الــوضــع األمـنــي في
ّ
ّ
يضم عــددًا كبيرًا
مخيم الـهــول الــذي
م ــن ع ــائ ــات مـقــاتـلــي ال ـت ـن ـظ ـيــم ،بعد
توثيق مقتل  14شخصًا داخله منذ
مطلع العام .وقــال مسؤول النازحني
واملـخـيـمــات فــي شـمــال شــرق ســوريــا،
شـيـخـمــوس أح ـمــد ،ل ــ»وكــالــة فــرانــس
بـ ـ ـ ــرس» ،أمـ ـ ــس ،إن «عـ ـ ــدد الـ ــذيـ ــن ت ـ ّـم
قـتـلـهــم ف ــي مـخـ ّـيــم ال ـه ــول مـنــذ مطلع
العام حتى اآلن بلغ  14شخصًا ،ثالثة
م ـن ـهــم ع ـبــر ق ـطــع رؤوسـ ـه ــم والـبـقـيــة
ع ـب ــر مـ ـس ـ ّـدس ــات ك ــات ـم ــة ل ـل ـص ــوت».
ّ
وي ـتــوزع القتلى بــن عـشــرة عراقيني
وأربـ ـع ــة س ــوري ــن ،وف ــق أح ـم ــد ال ــذي
ّ
اتهم «خاليا داعــش» بالوقوف خلف
تـصـفـيـتـهــم ب ـه ــدف «إثـ ـ ــارة الـفــوضــى
والخوف» .كذلكّ ،
تحدث تقرير لجنة
مـجـلــس األمـ ــن ع ــن «حـ ــاالت م ــن نشر
ال ـت ـط ـ ّـرف وال ـت ــدري ــب وج ـمــع األمـ ــوال
وال ـت ـح ــري ــض ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــات
خــارجـيــة» فــي املـخـ ّـيــم ،ال ــذي يعتبره
«بـ ـع ــض امل ـع ـت ـق ـل ــن ..آخ ـ ــر مـ ــا تـبـقــى
م ــن ال ـخ ــاف ــة» .وع ـلــى رغ ــم الـخـســائــر

الـ ـف ــادح ــة الـ ـت ــي ت ـك ـ ّـب ــده ــا ال ـت ـن ـظ ـيــم،
وخسارته مناطق سيطرته كافة ،إال
ّ
أن ــه ال ي ــزال يـشــكــل ت ـهــدي ـدًا حقيقيًا،
إذ ت ـن ـشــط خ ــاي ــاه ع ـل ــى م ـس ـتــويــات
ع ــدي ــدة .وتـعـكــس عـمـلـيــاتــه األخ ـيــرة،
ّ
وفق محللني ،صعوبة القضاء نهائيًا
ّ
على تنظيم بــث الــرعــب لـسـنــوات في
مـنــاطــق واس ـعــة فــي ســوريــا وال ـعــراق
املجاور.
ويوم أمس ،لقي عدد من جنود الجيش
الـ ـس ــوري وقـ ـ ــوات «ال ــدف ــاع الــوط ـنــي»
م ـ ـصـ ــرع ـ ـهـ ــم ،مـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـراء اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف
ً
مـقــاتـلــي «داعـ ـ ــش» رتـ ــا عـسـكــريــا في
ب ــادي ــة مــدي ـنــة امل ـي ــادي ــن ف ــي محافظة
دي ــر ال ـ ــزور .وانــدل ـعــت ،عـلــى إث ــر ذلــك،
اشتباكات عنيفة بني الطرفني ،أوقعت
عــددًا مــن القتلى فــي صفوف عناصر
التنظيم ،الذين ما لبثوا أن انسحبوا
شرقًا باتجاه عمق البادية السورية
واملـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة م ـ ــع الـ ـ ـع ـ ــراق.
وم ــع ازديـ ـ ــاد وت ـي ــرة ه ــذه الـهـجـمــات،
ّ
تحولت البادية السورية إلــى مسرح
ّ
لــاش ـت ـبــاكــات ،إذ ي ـشــن الـتـنـظـيــم من
ن ـق ــاط ت ـحـ ّـص ـنــه فـيـهــا ه ـج ـمــاتــه على
الـجـيــش ال ـس ــوري ،عـلــى رغ ــم ال ـغــارات
الروسية التي تستهدف مواقعه بني
الحني واآلخر ،دعمًا للقوات الحكومية
الـ ـت ــي تـ ـق ــوم هـ ــي األخـ ـ ـ ــرى بـعـمـلـيــات
تمشيط فــي املنطقة بـهــدف الـحـ ّـد من
العمليات التي تستهدفها.
ّأمــا في مناطق سيطرة «قــوات سوريا
الديموقراطية» ،فيستهدف التنظيم،
غالبًا عبر عبوات ناسفة أو اغتياالت
بــالــرصــاص ،مقاتلني مــن تـلــك الـقــوات
أو مــدنـيــن يـعـمـلــون لـصــالــح «اإلدارة
الذاتية» ُالكردية .وفي الــ 23من الشهر
ّ
امل ــاض ــي ،قـتـلــت مـســؤولـتــان محليتان
كــرديـتــان بـعــد خطفهما فــي ري ــف ديــر
ال ـ ـ ــزور ال ـش ـم ــال ــي الـ ـش ــرق ــيّ .
ووجـ ـه ــت
«اإلدارة الذاتية» أصابع اإلتهام ،آنذاك،
إل ــى الـتـنـظـيــم .وقـ ـ ـ ّـدرت لـجـنــة مجلس
األمن الدولي العاملة في شأن «داعش»
وم ـج ـم ــوع ــات «جـ ـه ــادي ــة» أخـ ـ ــرى ،في
تقرير الشهر الحالي ،أن لدى التنظيم

ّ
مقتل 14
توثيق
تم
شخصًا في ّ
مخيم الهول
منذ بداية العام

عـ ـش ــرة آالف م ـق ــات ــل «ن ــاشـ ـط ــن» فــي
س ــوري ــا والـ ـع ــراق .وق ــال ــت الـلـجـنــة إنــه
«على رغم أن غالبية هؤالء موجودون
ّ
في العراق ،لكن الضغط الذي تمارسه
ق ـ ــوات األم ـ ــن ال ـع ــراق ـي ــة ي ـج ـعــل تنفيذ
عمليات تنظيم داعش (على أراضيها)
أك ـث ـ ّـر ص ـع ــوب ــة» ،م ـقــارنــة م ــع س ــوري ــا.
ُ
وتــوفــر الـبــاديــة الـســوريــة فــي محافظة
دير الزور ،بحسب التقرير« ،مالذًا آمنًا
ملقاتلي التنظيم الذين أنشأوا عالقات
مع شبكات تهريب تنشط عبر الحدود
العراقية».

ّ
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد قــائــد ال ـق ــوات الـبــريــة
العراقية ،الفريق الــركــن قاسم محمد
صــالــح ،وجــود جهود كبيرة لتطوير
أم ـ ــن ال ـ ـحـ ــدود م ــع س ــوري ــا م ــن خ ــال
الخنادق واألســاك الشائكة واملراقبة
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة .وق ـ ـ ـ ــال ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس« :ه ـن ــاك ج ـهــد كبير
لتطوير أمــن الـحــدود مــع ســوريــا ،من
بـيـنـهــا إن ـش ــاء ال ـخ ـن ــادق ال ـت ــي تعيق
ال ـح ــرك ــة ،ووضـ ــع األسـ ـ ــاك ال ـشــائ ـكــة،
وت ـك ـث ـيــف امل ــراق ـب ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،من
أج ــل إدام ـ ــة ال ــزخ ــم األم ـن ــي لـلـتـصـ ّـدي
لعصابات داعش اإلرهابية» .وأضاف:
«ه ـنــاك عمليات إدام ــة الــزخــم األمـنــي
ضـمــن قــواطــع العمليات فــي مختلف
االت ـج ــاه ــات ،لـلـقـضــاء عـلــى العناصر
اإلرهابيني ،ضمن الحدود الفاصلة مع
سوريا ،لتوجيه الضربات لهم» .يأتي
ذلك فيما أعلن قائد القيادة الوسطى
في الجيش األميركي ،الجنرال كينيث
مــاكـيـنــزي ،أن «تـقــديــراتـنــا تشير إلــى
أن هناك نحو  10آالف مقاتل لتنظيم
داعش في سوريا».
(األخبار)

تشهد مخيمات اعتقال مقاتلي تنظيم «داعش»
وعائالتهم في شرق الفرات حراكًا أمنيًا ُمقلقًا (أ ف ب)

تقرير

إكوادور ما بعد مورينو :اليسار يعود إلى الواجهة
فـ ــاز االقـ ـتـ ـص ــادي االشـ ـت ــراك ــي ،أن ــدري ــس أراوس،
فــي الـ ُجــولــة األول ــى مــن االنـتـخــابــات فــي اإلك ـ ــوادور،
والتي أجــريــت ّأول من أمــس ،بعدما ّ
تفوق على 16
ّ
َ
لينني
مرشحًا ،غــاب عنهم الرئيس املنتهية واليتهّ ،
عدم الترشح لوالية ثانية ،في ظل
مورينو ،الذي آثر ُّ
َ ِّ
تــدنــي شعبيته وتقلص حظوظه االنتخابية .وحاز
أرواس ( 36ع ــام ــا)  -وري ــث الــرئ ـيــس اإلكـ ـ ــوادوري
)أ ف ب(

ّ
ّ
األس ـبــق رافــايـيــل كــوريــا ،ومــرشــح ائ ـتــاف «ات ـحــاد
ّ
اليسارية  %32.31 ،-من األصوات،
األمل لألحزاب»
ّ
حــاصـدًا بذلك املــركــز األول فــي الجولة األول ــى ،التي
َ
ّ
ّ
متقدم له في الــدورة الثانية في
حجز مقعد
خولته
الـ 11من نيسان /أبريل املقبل.
جـ ــاءت ه ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات ب ـعــد م ــوج ــة احـتـجــاجــات
خلفية
شـهــدتـهــا اإلكـ ـ ـ ــوادور ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ع ـلــى ّ
السياسات التي انتهجها لينني مورينو فور توليه
الـحـكــم ،خلفًا لـلـيـســاري رافــايـيــل كــوريــا (- 2007
 ،)2017والتي ّ
تميزت بالقطع الكامل واملفاجئ مع
َ
سياسات سلفه ،بهدف نيل رضى الواليات املتحدة
و»صـنــدوق النقد الــدولــي»؛ في ضــوء ذلــكَ ،ع َم َد إلى
ّ
تقشفية في خالل فترته الرئاسية،
تطبيق إجراءات
تنفيذًا التفاق أبرمته حكومته مع «صندوق النقد»،
وحـصـلــت كيتو بموجبه عـلــى ق ــروض بقيمة 4.2
مـلـيــارات دوالر ،فــي مقابل تطبيق شــروط قاسية،
مــن بينها رفــع الــدعــم عــن املـحــروقــات التي ارتفعت
أسعارها بنسبة  .%120وفي هذا اإلطــار ،انخفض
الناتج املحلي اإلجمالي لإلكوادور بنسبة  %11في
خالل عام  ،2020كما ارتفع الدين ّالعام إلى %44
كبير
ـاع
ٍ
مــن الـنــاتــج املحلي اإلجـمــالــي ،فــي ظــل ارت ـفـ ٍ

في ِنسب الفقر والبطالة ،إلى جانب تفاقم األزمــات
االقتصادية واالجتماعية والصحية من ّ
جراء تفشي
فيروس «كورونا» الذي حصد ،حتى اآلن ،أرواح 15
ألف إكوادوريًا ،فيما بلغ عدد اإلصابات ربع مليون.
وبـحـســب نـتــائــج جــزئـيــة شملت  %83مــن مجموع
األص ــوات ونـشــرهــا «املـجـلــس الــوطـنــي االنـتـخــابــي»،
أمـ ـ ـ ــس ،ت ـ ـقـ ـ ّـدم أراوس عـ ـل ــى املـ ـح ــام ــي الـ ـيـ ـس ــاري
يــاكــو بـيــريــس ( 51عــامــا) ال ــذي ينتمي إل ــى حــزب
«باتشاكوتيك» ،والذي ّ حصل بدوره على %19.87
من األصــوات ،فيما حل املصرفي السابق املحافظ،
غ ـي ـيــرمــو السـ ــو ( 65ع ــام ــا) ،م ــن ح ــرك ــة «ك ــري ــو»
ّ
اليمينية ،بعد بيريس بفارق ضئيل بحصوله على
 .%19.27ووفـقــا لوسائل إعــام التينية ،تجاوزت
نسبة املـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات  ،%70عـلــى ّرغــم
اإلجراءات االحترازية التي ُفرضت ّ
للحد من تفشي
الوباء .ويمكن لنحو  13مليون إكوادوري املشاركة
فــي هــذه االنـتـخــابــات بفرعيها الــرئــاســي والنيابي.
ووفقًا للقانونُ ،ي ُّ
عد التصويت إجباريًا للمواطنني
الذين تراوح أعمارهم بني  18و 65عامًا ،واختياريًا
ّ
للقصر الذين تبلغ أعمارهم  16عامًا أو أكثر ،وكبار
السن الذين تزيد أعمارهم على  65عامًا.

