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"مـا تضهـري مـع شـب سـوري"، هكـذا 
بـدأت حملـة أطلقهـا مواطنـون لبنانيـون 
قبـل أشـهر ملنـع الفتيـات اللبنانيـات مـن 
االرتبـاط بشـاب سـوري، والتـي وصفهـا 
ناشـطون بــ "العنرصيـة" ألنهـا أظهرت 
عـن  يعـرن  وهـن  لبنانيـات  فتيـات 

والعـادات.  الثقافـة  يف  "فـوارق" 
ولكـن مسلسـات الدرامـا املشـركة ال تعكس 
هـذه الدعـوات املنتـرة يف مواقـع التواصل 
االجتامعـي، بـل تسـعى إىل تحجيمهـا وكرس 
الصـور النمطية، فاملمثلة ناديـن الرايس مثًا، 

التـي أثارت جـداًل باملطالبة برحيل السـوريني 
عـن لبنـان بقولهـا "افرقونـا بريحـة طيبة" 
يف "فيـس بـوك"، مثلـت إىل جانـب ممثلني 
سـوريني يف أكـر مـن عمـل منها "سـنعود 

بعـد قليـل"، "األخـوة" و"جرمية شـغف".
لعـام  الرمضانيـة  الدرامـا  موسـم  وشـهد 
2018 أعـاماًل متميـزة مـن الدراما املشـركة 
ولبنانيـني،  سـوريني  ممثلـني  جمعـت 
باإلضافة إىل مشـاركة املخرجني السـوريني، 
مـا رأى فيـه متابعـون للدرامـا إسـهاًما يف 

اللبنانيـة... الدرامـا  تطويـر 
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عنب بلدي - خاص 

اسـتعراضات  ضمـن  األرتـال  وصـورت 
يف  األوىل  للمـرة  "ضخمـة"  عسـكرية 
الجنـوب، وضمت العـرات مـن اآلليات 
العسـكرية واملدرعـات التابعـة للفصائل، 
القـادة  وجههـا  رسـائل  ورافقتهـا 
امليدانيـون بالتأكيـد عـى التصـدي ألي 
هجـوم محتمـل مـن جانـب قوات األسـد 

وحلفائهـا.
"قـوات شـباب  لفصيـل  البدايـة  كانـت 
السـنة" يف الريـف الرقـي لدرعـا، وما 
لبـث أن انتهـى مـن عرضـه حتـى تبعـه 
فصيـل "أحـرار العشـائر"، املدعـوم من 
الجانـب األردين، وفصيل "فـوج املدفعية 
بـارز  عسـكري  بعـرض  والصواريـخ" 

أظهـر فيـه صواريـخ "ضخمـة" محلية 
الصنـع عرضـت للمـرة األوىل يف درعـا، 

سـميت صواريـخ "أبـو بكر".
ومـع ذلك يخيـم عى الجنـوب يف الوقت 
الحـايل هـدوء فرضتـه املفاوضـات غري 
التفـاق  الضامنـة  الـدول  بـني  املعلنـة 
وتكهنـات  األخـري،  التوتـر"  "تخفيـف 
الفصائـل  دفعـت  التـي  األسـباب  عـن 
العسـكرية إلظهـار عتادهـا وآلياتها، رغم 
حساسـية األمـر، ضمـن مـا يسـمى بــ 

العسـكرية". "األرسار 

"تقوية موقف"
ال ميكـن فصـل الركـود الحـايل، الـذي 
يعيشـه الجنـوب، عـن املسـاحة األخرية، 
التـي تركهـا وزيـر الخارجيـة السـوري 

ربـط  عندمـا  للمقايضـة،  املعلـم،  وليـد 
معركـة الجنـوب باالنسـحاب األمريـي 
مـن قاعـدة التنف، وهو األمـر الذي أكدت 
عليه روسـيا يف ترصيحات متكـررة لها، 
الـرويس،  الرئيـس  لقـاء  عقـب  آخرهـا 
الـوزراء  رئيـس  مـع  بويـن،  فادميـري 

نتنياهـو. بنيامـني  اإلرسائيـي، 
وتـدور املفاوضـات املتعلقـة بالجنـوب، 
ودرعا خاصـًة، حتى اليـوم دون انقطاع، 
الواقـع  بدراسـة  مبضمونهـا  وتركـز 
األمريـي يف التنف وإمكانية االنسـحاب 
منهـا، رشط إلغـاء معركـة قـوات األسـد 
امليليشـيات اإليرانيـة  والـروس وسـحب 

بشـكل كامـل مـن املنطقة.
وقالـت مصـادر مطلعة عـى املفاوضات 
لعنـب بلـدي، إنهـا تـدور عنـد الجانـب 

وتعتـر  معلـن،  غـري  بشـكل  األردين 
العروض العسـكرية األخرية التـي بدأتها 
الفصائـل "تقوية موقف" إلظهـار القوة 
يعـول  والتـي  الفصائـل  التـي متتلكهـا 
إن  العسـكرية  الخارطـة  بتغيـري  عليهـا 

. مكن أ
وأضافـت أن النظـام السـوري خـارج أي 
وينتظـر  بهـا،  لـه  علـم  وال  مفاوضـات 
مـا سـيخرج منهـا سـواء للبـدء بعمليـة 
عسـكرية أو االنتقـال لحلـول أخـرى من 
شـأنها تجنيـب املنطقـة مصـري املناطق 
الغوطـة  وآخرهـا  األخـرى،  السـورية 

الرقيـة.
وبحسـب مـا قـال قائـد فصيـل "فـوج 
الكـراد  أدهـم  والصواريـخ"،  املدفعيـة 
)أبـو قيص( فـإن العـروض العسـكرية 
"أسـلوب ونهـج لـدى الثـورة السـورية 
أن  وهـي  رسـائل،  عـدة  فيهـا  املسـلحة 
مطروًحـا  يـزال  ال  وخيارهـا  البندقيـة 
عـى الطاولـة، وتعتـر رًدا عـى ماكينة 

للعـدو". اإلعاميـة  التصعيـد 
وأضـاف لعنب بلـدي أنه ميكـن اعتبارها 
الرماديـني  تثبيـت لألشـخاص  "وسـيلة 
الذيـن تأثـروا بتهديدات النظـام، ولجؤوا 
للمصالحـات خوفًـا مـن اجتيـاح النظام، 
كـام أنهـا موجهـة لـكل مرابـط ومجاهد 
رفـع السـاح دفاًعـا عـن عرضـه وأرضه 

بـأن حـوران مل ولن تهـادن".
وقد يدخـل الجنوب يف احتـامالت كثرية، 
وبحسـب القيـادي تبـدأ مـن التسـويات 
الحـرب  سـيناريوهات  إىل  السياسـية 
تعـد  "الفصائـل  أن  معتـرًا  املفتوحـة، 

لها". العـدة 

"أبو بكر" وآليات استخدامه
العسـكرية  الفصائـل  عـروض  ضمـت 

مبجملهـا آليـات دفـع رباعـي واملتعارف 
عـى تسـميتها "شـاص"، وهـي العتـاد 
األبرز الـذي قدمتـه غرفة الدعـم "موك" 
يف  املسـلح  للحـراك  األوىل  األيـام  يف 

سـوريا.
العتـاد  غيـاب  األمـر  يف  الافـت  وكان 
مدرعـات  مـن  الثقيـل  العسـكري 
ودبابـات حديثـة، عـدا بعـض املدرعات 
شـباب  "قـوات  فصيـل  أظهرهـا  التـي 
إىل   ،"BMP" مدرعـات بينهـا  السـنة" 
املدفعيـة"  "فـوج  فصيـل  خـرج  أن 
وذات  ضخمـة  لصواريـخ  باسـتعراض 
فاعليـة كبـرية تحـت مسـمى صواريـخ 

بكـر". "أبـو 
إن  قـيص"،  "أبـو  القيـادي  وقـال 
الطبيعـي  التطويـر  "نتـاج  الصواريـخ 
نأمـل  والتـي  الصنـع  محليـة  لألسـلحة 
مـن خالهـا تغيـري معادلة الرعـب الذي 
ميارسـه املعتـدي عـى أهـل الجنـوب".

ويتميـز الصـاروخ بدقـة إصابـة تتجاوز 
%90، وهو ذو مـدى قصري ورأس قتايل 
مدمـر جًدا يتجاوز خمسـة أطنـان، ويتم 
وذلـك  متحركـة  منصـات  مـن  إطاقـه 

يوفـر املنـاورة العسـكرية يف املرابض.
وبحسـب القيـادي، الصـاروخ ليس رًسا 
عسـكريًا، فهـو يتبـع جيـل "عمـر" وما 
بعـد عمـر، لكنـه "سـاح الشـعب الثائر 
املقاتلـة،  الفصائـل  جميـع  ملـك  وهـو 
للتفاهـامت  اسـتخدامه  قـرار  ويخضـع 

العمليـات". الفصائـل وغـرف  بـني 
وأكـد الكـراد أن فصيلـه يبعـث برسـائل 
التطمينـات لـدول الجـوار واملناطق التي 
مل تدخـل "أتـون" املعركـة أن هـذا النوع 
اعتـداء  لوقـف  وجـد  الصواريـخ  مـن 
امليليشـيات املسـاندة لقـوات األسـد عى 

مناطـق املدنيـني.

تقوية موقف أم تهديد

عروض عسكرية تستحوذ على مشهد الجنوب 
لم تخُل األرتال العسكرية التابعة لفصائل "الجيش الحر" من شوارع وأرياف محافظة درعا في األيام الماضية، وتحولت إلى 

"نهج" جديد فرضته المرحلة الحالية والتهديدات األخيرة التي وجهتها قوات األسد للبدء بمعركة مرتقبة للسيطرة على كامل 
مناطق سيطرة المعارضة.

عرض عسكري لفوج الهندسة والصواريخ في محافظة درعا - 7 حزيران 2018 )الناشط أبو مسلم - درعا(

عنب بلدي - خاص

العملية العسـكرية جاءت بصـورة مفاجئة، 

وبـدأت قـوات األسـد باسـتقدام التعزيزات 

مـع  بالتزامـن  املنطقـة  إىل  العسـكرية 

الحشـود التـي وصلت إىل محيـط محافظة 

درعـا والقنيطرة، وتركزت بشـكل أسـايس 

بالفرقـة 15 التـي تعمـل منـذ سـنوات يف 

السـويداء ومحيطهـا، باإلضافـة إىل بعض 

الفـرق التابعة لــ "الحـرس الجمهوري".

يف األيـام األوىل مـن املعركـة، التـي بدأت 

يف 7 مـن حزيـران الحـايل، مل تحرز قوات 

القصـف  كثافـة  رغـم  تقـدم،  أي  األسـد 

الجـوي واملدفعـي عـى مواقـع التنظيـم، 

األوىل  الخطـوط  ولغـم  فخـخ  الـذي 

يف  اتبعهـا  أساسـية  كخطـوة  لاشـتباك 

التـي يسـيطر عليهـا. معظـم املناطـق 

على ثالثة محاور 
ويسـيطر تنظيـم "الدولـة" عى مسـاحة 

ويتمركـز  السـويداء،  باديـة  مـن   50%

املناطـق  يف  أسـايس  بشـكل  مقاتلـوه 

منهـا. الوعـرة 

أيـار  يف  نقـل،  السـوري  النظـام  وكان 

املـايض، عنـارص مـن التنظيم مـن جنويب 

ضمـن  السـويداء،  محيـط  إىل  دمشـق 

االتفـاق غـري الرسـمي الـذي توصـل إليه 

الريمـوك. مخيـم  يف  الطرفـان 

امليدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 

تركز العمليـات العسـكرية يف البادية يف 

ثاثـة محـاور، األول مـن جهة تـل األصفر 

األمبـايش، ووصلـت فيـه  باتجـاه خربـة 

قـوات األسـد إىل منطقـة سـوح املجيـدي 

األرشفيـة  مدرسـة  عـى  سـيطرتها  بعـد 

والرحبـة.

الثـاين مـن جهـة  املحـور  بينـام ينطلـق 

القـرص- السـاقية باتجاه خربـة األمبايش، 

وتقدمـت قـوات األسـد فيـه رشقًا مسـافة 

سـبعة كيلومـرات.

أمـا الثالـث فمن جهـة الزلف باتجـاه تلول 

الصفـا وتقدمـت قوات األسـد فيها مسـافة 

عـرة كيلومرات شـاماًل.

عـى  األسـد  قـوات  تقـدم  تأكيـد  ورغـم 

جانـب  مـن  "الدولـة"  تنظيـم  حسـاب 

األخـري  نفـى  النظـام،  إعـام  وسـائل 

االنسـحاب مـن أي موقـع لـه، معلًنـا قتل 

عنـارص مـن قـوات األسـد بينهـم ضبـاط 

عسـكرية. آليـات  وإعطـاب 

املنطقـة،  مـن  إعاميـة  ملصـادر  ووفًقـا 

عـى  اآلن  حتـى  األسـد  قـوات  سـيطرت 

مدرسـة األرشفيـة والرحبة مـن جهة خربة 

السـويداء  ريـف  أقـى  يف  األمبـايش 

مـع  مواجهـات  بعـد  الرقـي  الشـاميل 

 . لتنظيـم ا

وأوضحـت املصـادر لعنـب بلـدي أن تقدم 

قـوات األسـد يف املناطـق املذكـورة جاءت 

بعـد انسـحاب التنظيـم منهـا دون قتـال، 

والذي شـن هجوًما معاكًسـا اسـرجع فيه 

منطقـة بـر العورة.

منهـا  انسـحب  التـي  املناطـق  وتعتـر 

املصـادر  وبحسـب  "مفتوحـة"،  التنظيـم 

زرع فيهـا األخـري ألغاًمـا وعبوات ناسـفة 

األسـد. قـوات  عنـارص  مقتـل  إىل  أدت 

 هدف غير معلن للمعارك
ويطـرح التوقيت الـذي جاءت فيـه املعارك 

يف باديـة السـويداء عدة تسـاؤالت، خاصة 

مـع اسـتحواذ محافظـة درعـا عـى كامل 

املشـهد العسـكري يف الجنـوب السـوري، 

أطلقتهـا  التـي  األخـرية  التهديـدات  بعـد 

األسـد. قوات 

ورجحت مصادر عسـكرية مـن درعا لعنب 

العسـكرية  التعزيـزات  تكـون  أن  بلـدي 

التـي اسـتقدمتها قـوات األسـد إىل ريـف 

السـويداء منطلًقـا لالتفـاف عـى مواقـع 

الرقـي  الريـف  يف  املعارضـة  فصائـل 

لدرعـا، وخاصة عـى برص الحريـر، والتي 

تشـكل السـيطرة عليها عزاًل كامـًا ملنطقة 

اللجـاة عـن باقـي مناطـق املحافظة.

ورغـم ذلك مل تسـتبعد املصـادر أن تكون 

معـارك قوات األسـد إلنهاء نفـوذ التنظيم 

السـويداء،  محيـط  مـن  كامـل  بشـكل 

لتضمـن تأمـني الخـارصة الرقيـة لهـا، 

بعد سلسـة هجـامت طالتها يف السـنوات 

. ضية ملا ا

قـوات  مـن جانـب  املعـارك  ويشـارك يف 

التاسـعة"،  "الفرقـة  مـن  كل  األسـد 

و"القـوات الخاصة"، و"الفرقـة 15" التي 

أسـايس. بشـكل  العمليـات  تقـود 

وكان تنظيـم "الدولـة" سـيطر عـى تـل 

الصفـا، الواقع عـى بعـد 40 كيلومرًا من 

الحـدود السـورية- األردنيـة، أواخـر العام 

املـايض بعـد انسـحاب قـوات األسـد منه.

ووصـل إىل باديـة السـويداء عـر البادية 

مدينـة  مـن  انسـحابها  بعـد  السـورية 

بهـا. املحيطـة  واملناطـق  البوكـامل 

من ثالثة محاور  

قوات األسد تعود إلى البادية من السويداء
عادت منطقة البادية 

السورية إلى واجهة 
األحداث العسكرية 
من جديد، بمعركة 

أطلقتها قوات األسد 
والميليشيات المساندة 
لها في بادية السويداء 

لطرد تنظيم "الدولة 
اإلسالمية" من المناطق 

الجبلية والوعرة منها، 
والتي تحولت مؤخًرا إلى 

منطلق لهجماته على 
ريف المحافظة.
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تغيرت معادلة المنطقة الشرقية لسوريا من جديد بعد أشهر من تقدم واسع لقوات األسد والميليشيات المساندة لها على حساب 
تنظيم "الدولة اإلسالمية"، والذي قلب المشهد العسكري لصالحه بهجوم واسع دخل فيه إلى بعض األحياء الشرقية لمدينة 

البوكمال، البوابة الرئيسية للطريق اإليراني من طهران إلى دمشق.

عنب بلدي - خاص

انطلـق الهجـوم من محوريـن، األول من 
قريـة الباغـوز الحدوديـة مـع العـراق، 
السـورية  الباديـة  محـور  مـن  واآلخـر 
التـي يسـيطر فيهـا عى مسـاحة ضيقة 
باديـة  إىل  الثانيـة  املحطـة  مـن  متتـد 
املياديـن، وبـدأ منهـا سلسـلة هجـامت 
كان آخرهـا عـى مواقع قوات األسـد يف 

ريـف حمـص الرقـي.

"ورقة ضغط"
عـى  الكاملـة  السـيطرة  إعـان  رغـم 
البوكـامل، والتـي تحتـل مكانـة كبـرية 
لـدى إيـران التـي شـاركت مبعاركها بـ 
"الحـرس الثـوري"، بقيـت مجموعـات 
عـى  واتبعـت  محيطهـا،  يف  للتنظيـم 
مـدار األشـهر املاضيـة أسـلوب املباغتـة 
وعمليـات الكـر والفـر، وخاصـة جيـب 

الباديـة.
ومل تقتـرص هـذه الهجامت عـى مواقع 
املسـاندة  وامليليشـيات  األسـد  قـوات 
لهـا، بـل انسـحبت إىل مواقـع "قـوات 
سـوريا الدميقراطيـة" )قسـد( املدعومة 
أقـل  بصـورة  كانـت  لكنهـا  أمريكيًـا، 

متقطعـة. فـرات  وعـى 
ومتتلك األطـراف العسـكرية العاملة يف 
املنطقة الرقية ترسـانة عسكرية كبرية، 
سـواء مـن جانـب النظـام وداعميـه، أو 
مـن القـوات الكردية والتحالـف الدويل، 
والتـي مـن شـأنها إنهـاء نفـوذ التنظيم 
بشـكل كامل مـن املنطقة وبفـرة زمنية 
غري طويلـة، وهو األمـر الذي بقـي لغزًا 

مل تتضـح تداعياتـه حتـى اليوم.
إعاميـة  مصـادر  قالـت  مـا  وبحسـب 
مطلعـة عـى سـري املعـارك يف املنطقـة 

لعنـب بلـدي، تحـاول الواليـات املتحـدة 
التنظيـم  وجـود  تبقـي  أن  األمريكيـة 
ضغـط  كورقـة  البوكـامل  محيـط  يف 
تسـتخدمها يف أي وقـت لوصـل املناطق 
التـي تديرهـا يف التنـف بـرق الفرات.

ويف حديـث لعنـب بلـدي قـال املحلـل 
العسـكري العقيـد الطيار حاتـم الراوي، 
إن تحـرك تنظيـم "الدولة" يـأيت خدمة 
الحصـار عـى  التـي أطبقـت  ألمريـكا، 
روسـيا داخـل سـوريا بعد أن سـيطرت 
الحـدود  مـن  واسـعة  مسـاحة  عـى 
السـورية مـع العـراق واألردن وجزء من 

. تركيا
ومل يسـتبعد املحلـل العسـكري أن يكون 
تجـد  يك  املنطقـة  يف  التنظيـم  تحـرك 
أمريـكا ذريعة لربـط منطقـة التنف مع 

رشق الفـرات.
وتعتـر أمريـكا قاعـدة "التنـف" نقطة 
اإليـراين،  النفـوذ  مـن  للحـد  ارتـكاز 
إيـران  أمـام  الـري  الطريـق  وقطـع 
باتجـاه دمشـق، وتراهـا موسـكو ورقة 
ضغـط ومسـاومة يف الخيـار السـوري 

ألمريـكا. بالنسـبة 
التابعـة  "التنـف"،  قاعـدة  وتقـع 
"التنـف"  معـر  يف  الـدويل  للتحالـف 
الحدودي بـني سـوريا واألردن والعراق، 
تابعـة  أمريكيـة  قـوات  تتمركـز  حيـث 
للتحالـف الـدويل يف القاعـدة، وتقـوم 
بدعـم وحاميـة فصائـل مـن املعارضـة 
داخـل   55 الــ  منطقـة  يف  موجـودة 
قـوات  أبرزهـا  مـن  السـورية،  األرايض 
وجيـش  العبـدو"  أحمـد  "الشـهيد 

الثـورة". "مغاويـر 

اتهامات تترجم على األرض
ومـن املفـرض أن تشـهد األيـام املقبلـة 

تطـورات "جذرية" يف املنطقـة الواصلة 
وبحسـب  والبوكـامل،  التنـف  بـني 
فصائـل  تـدرس  السـابقة،  املصـادر 
"الجيـش الحـر" يف التنـف بتوجيهـات 
التنـف  وصـل  معركـة  بـدء  أمريكيـة 
النفطيـة  باملحطـة  مـروًرا  بالبوكـامل 
منطقـة  وصـل  وبالتـايل  الثانيـة، 

بالشـامية. الجزيـرة 
رشق  مناطـق  أن  املصـادر  وأوضحـت 
لـن  التنـف  مـع  وصلهـا  بعـد  الفـرات 
تبقـى خاضعـة لسـيطرة "قسـد" فقط، 
قـوات  إىل  توصيفهـا  سـيتحول  والتـي 

العـرب والكـرد. مشـركة بـني 
وتـوازي التطـورات السـابقة ترصيحات 
جيمـس  األمريـي،  الدفـاع  لوزيـر 
ماتيـس، اعتـر فيهـا أن االنسـحاب من 
سـوريا حال انتهـاء املعارك ضـد تنظيم 
"الدولـة" سـيكون "خطأ اسـراتيجيًا".

وقـال ماتيـس مـن بروكسـل، يف 8 من 
الـذي  الوقـت  "يف  الحـايل،  حزيـران 
تشـارف فيـه العمليـات العسـكرية عى 
نهايتهـا، يجـب أن نتفادى تـرك فراغ يف 
سـوريا ميكـن أن يسـتغله نظـام األسـد 
أو داعمـوه"، مضيًفـا "معركتنـا مل تنته، 
وعلينـا أن نكبـد تنظيم الدولة اإلسـامية 
هزميـة دامئـة وليـس فقـط يف ميـدان 

واحد".
وبعد أيـام من حديـث ماتيـس، أصدرت 
وزارة الدفـاع الروسـية بيانًـا قالـت فيه 
إن "تقاعـس الواليات املتحـدة والتحالف 
يف  داعـش  بتوسـع  سـمح  الـدويل 

سـوريا".
وأضافـت أن "الجـزء األكر من األسـلحة 
املعارضـة  واشـنطن  بهـا  زودت  التـي 
النـرصة  جبهـة  تنظيمـي  إىل  ذهـب 

اإلرهابيـني". وداعـش 

عودة بعد سبعة أشهر

تنظيم "الدولة" يهدد الطريق اإليراني إلى دمشق

خريطة توضح  مناطق السيطرة العسكرية جنوب سوريا 9 حزيران 2018 )عنب بلدي(

الـرويس-  التحالـف  تصـدع  مـؤرشات  بـدأت 
اإليـراين يف سـوريا تطفو عىل السـطح، خالل 
األسـابيع املاضيـة، بعد سـنوات مـن تحالفهام 
لهـدف مشـرك وهـو حاميـة النظـام السـوري 

األسد. بشـار  ورئيسـه 
وبعـد ترصيحـات سياسـية أطلقها مسـؤولون 
الـرويس،  الرئيـس  مقدمتهـم  ويف  روس، 
فالدميري بوتـن، بشـأن الوجود اإليـراين، بدأت 

األرض. موسـكو تحـركات عسـكرية عـىل 
نيـة موسـكو بتحجيـم دور إيـران وحلفائهـا 
مل  سـوريا،  يف  اللبنـاين  اللـه"  "حـزب  مـن 
إذ  الخصـم،  قبـل  الحليـف  عـىل  تخفـى  تعـد 
أشـار بوتـن بترصيحاتـه خـالل لقائه األسـد 
رضورة  إىل  املـايض،  الشـهر  سـوتيش،  يف 
سـوريا  مـن  األجنبيـة  القـوات  انسـحاب 
وقـوات  اإليرانيـن  بذلـك  قاصـًدا  إيـران،  إىل 
املبعـوث  أكـد  مـا  بحسـب  اللـه"،  "حـزب 
الخـاص للرئيـس الـرويس لسـوريا، ألكسـندر 

. يننييـف الفر

تحرك روسي في القصير
لقـاءات  أعقبتهـا  السياسـية  الترصيحـات 
وتوصـل  وإرسائيـل،  روسـيا  بـن  عسـكرية 
سـيطرة  بعـودة  يقـي  اتفـاق  إىل  الجانبـان 
حسـاب  عـىل  السـوري  الجنـوب  إىل  األسـد 
القـوات  انسـحاب  بـرط  املعارضـة،  فصائـل 
اإليرانيـة مـن املنطقـة بشـكل مبـديئ عـىل أن 

سـوريا. مـن  نهائًيـا  انسـحابها  يتـم 
ولجس النبـض ولطأمنـة إرسائيل بدأت روسـيا 

عسـكرين  ونـرت  األرض،  عـىل  بالتحـرك 
الغـريب،  حمـص  بريـف  القصـري  منطقـة  يف 
واسـتلمت ثالثة مواقـع، االثنن 4 مـن حزيران، 
مـا أثـار خالًفـا مـع الحـزب، بحسـب مـا نقلت 
وكالـة "رويـرز" عـن مسـؤولن يف التحالـف 

اإلقليمـي الداعـم للنظـام السـوري.
وقال مسـؤول للوكالـة، وهو قائد عسـكري، إن 
قـوات روسـية انتـرت قـرب الحـدود اللبنانية 
“بتـرصف منفـرد”، ودون تنسـيق مـع حلفـاء 
النظـام والقـوات الرديفـة لـه، ما جعـل “حزب 
اللـه” يعـارض الخطـوة غـري املنسـقة، ويتـم 
حلهـا عـر سـيطرة عنـارص مـن قوات األسـد 
مـن “الفرقـة 11" عىل املواقـع التـي انتر بها 

الروس.
وقال مسـؤول ثـان إن "محـور املقاومـة يدرس 
املوقـف بعـد التحـرك الـرويس غـري املنسـق"، 
يف حـن يرفـض الحـزب وإيران طلب موسـكو 
العسـكري  الضبعـة  مطـار  مـن  باالنسـحاب 
والقواعـد املوجـودة يف ريفـي حمـص الغـريب 
والجنـويب الغـريب، بحسـب مـا ذكـره "املرصد 
أن  أكـد  الـذي  اإلنسـان"،  لحقـوق  السـوري 
الحـزب مل ينسـحب، ومـا جـرى مـن أنبـاء عن 

انسـحابات، مل تكـن إال إعالميـة.
لكـن مل يتسـن لعنـب بلـدي التأكـد مـن صحـة 

املعلومـات التـي أوردهـا املرصـد.

"نصر اهلل" يتحدى العالم
الـرد عـىل التحـركات الروسـية قابلـه صمت 
مـن قبـل النظام السـوري ومسـؤوليه، الذين 

اإلرسائيـي  الـرويس-  االتفـاق  تجاهلـوا 
حـول إيـران والحـزب، يف حـن قابلـه تحـد 
العـام  األمـن  قبـل  مـن  ورصيـح  واضـح 
خـالل  لروسـيا  اللـه،  نـرص  حسـن  للحـزب، 
العاملـي،  القـدس  يـوم  يف  متلفـزة  كلمـة 

حزيـران. مـن   8 الجمعـة 
وقـال نـرص اللـه إن الحـزب دخـل إىل سـوريا 
لسـببن، األول إميانـه بـأن مـا يجـري هنـاك 
“مؤامـرة كونيـة تسـتهدف محـور املقاومـة”، 
والثـاين كان بطلـب وموافقة القيادة السـورية، 
مشـريًا إىل أنـه ليـس للحزب أي مـروع خاص 
يف سـوريا، التـي يخـرج منهـا بحالـة واحـدة 
فقـط وهي بطلـب من قيـادة وحكومـة النظام 

السوري.
وحـول الدعـوات التـي وجهتهـا روسـيا ملغادرة 
القـوات غـري السـورية، والتحركات العسـكرية 
تحديًـا  اللـه  نـرص  أطلـق  القصـري،  ريـف  يف 
لروسـيا بالقـول إنـه” لـو اجتمـع العـامل كلـه 
ليفـرض علينا أن نخرج من سـوريا ال يسـتطيع 

أن يخرجنـا".
تحـت  سـوريا  عليهـا  تقبـل  جديـدة  حلقـة 
اليـوم"،  خصـوم  األمـس  "حلفـاء  عنـوان 
لرسـيخ الوجـود يف سـوريا والحصـول عىل 
إعـادة  خـالل  مـن  االقتصاديـة  املكتسـبات 
الـذي  السـيايس  الحـل  تبلـور  بعـد  اإلعـامر 
تسـعى إليـه موسـكو وتسـتعجله عـر فرض 
األرايض  كامـل  عـىل  النـار  إطـالق  وقـف 
تعديـل  لبحـث  لجنـة  وتشـكيل  السـورية 
واملعارضـة. األسـد  عـىل  بضغـط  الدسـتور 

تحركات 
روسية تنذر 

بتقليم أظافر 
"حزب الله" 
في سوريا

بنقاط  البوكامل  متتاز 
قوة تنظر إليها أي جهة 

الحفاظ  أو  السيطرة  تريد 
إذ تعتر ثاين  عليها، 

أكر منطقة إداريًا يف 
الزور،  محافظة دير 

الطريق بن  وتتوسط 
دمشق وبغداد، وهي 

أبرز نقطة عىل الحدود 
العراقية.

وكانت قوات األسد 
عليها،  السيطرة  أعلنت 

يف كانون األول املايض، 
عسكرية  عملية  ضمن 

امتدت من مطار دير 
باتجاه  العسكري  الزور 

الرقي. الجنوب 

دمشق
لبنان

حمص

درعا

محطة T2البوكمال

قاعدة
بادية  التنف

السويداء
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السويداء - نور نادر

الهيئـة  اختيـار  عـر  كان  االهتـامم 
العقاري  والتطويـر  العامـة لاسـتثامر 
سـت مناطق سـورية لتطويرهـا عقاريًا 
مـن ضمنهـا منطقة سـوق الحسـبة يف 
السـويداء، إذ قـال املدير العـام للهيئة، 
“الثـورة”  لصحيفـة  الحمـيص،  أحمـد 
الحكومية، األسـبوع املـايض، إن الهيئة 
اختـارت مجموعـة من املناطـق وعددها 
سـت، إلعطائها األولويـة للبـدء بالعمل 
املتميـزة  مواقعهـا  إىل  اسـتناًدا  فيهـا، 
األرايض يف هـذه  وعائديـة  واملناسـبة 
يؤّمـن  مـا  اإلداريـة  للجهـات  املناطـق 

فيها. العمـل  اإلمكانيـة إلطـاق 
مدينـة  مركـز  يف  السـوق  ويقـع 
الرئيـس  سـاحة  غـرب  السـويداء 
مربـع،  مـر  آالف  سـبعة  مبسـاحة 
ويتبـع إداريًـا ملجلـس مدينة السـويداء 
وبسـطات  تجاريـة  محـات  ويضـم 
عشـوائية متنوعـة من مابـس وأحذية، 
إضافـة إىل مسـاحة كبـرية للخرضاوات 
القادمـة بشـكل يومـي مـن  والفواكـه 
القنيطـرة ودرعـا ودمشـق، إىل جانـب 
البحريـة  واألسـامك  للحـوم  قسـم 

لنهريـة. وا
وتتاءم أسـعار السـوق مـع احتياجات 
االقتصاديـة  الطبقـات  مـن  النـاس 

يقصـده  إذ  والضعيفـة،  املتوسـطة 
ومناطـق  وبلـدات  قـرى  سـكان 
املحافظـة بسـبب انخفاض أسـعاره عن 

التجاريـة. املحـات  بقيـة 

الحكومة تستثمر بحاجات الناس
إطـاق  سـبب  أن  اعتـر  الحمـيص 
برجيـة  أبنيـة  إقامـة  هـو  املـروع 
الفعاليـات  مـن  العديـد  عـى  تحتـوي 
واالجتامعيـة  واالقتصاديـة  التجاريـة 
مواكبـة  إىل  تـؤدي  التـي  املتنوعـة 

الحديثـة. التطويـر  آلليـة  املدينـة 
وأكـد الحمـيص أن املخطـط التنظيمـي 
موجـود ومعتمـد، وهـذه ليسـت املـرة 

فيهـا  الحديـث  يـدور  التـي  األوىل 
إذ نقلـت وكالـة  عـن تطويـر السـوق، 
 ،2016 يف  )سـانا(  الرسـمية  األنبـاء 
عـن الحمـيص نفسـه، تأكيـده رضورة 
تفعيـل اإلعـان عـن منطقـة التطويـر 
العقـاري مبوقع سـوق الحسـبة إلقامة 
املـروع املؤلـف من برجـني، وكل برج 
ثاثـة  بينهـا  طابًقـا   19 مـن  مكـون 
طوابـق تحت األرض، وصـواًل إىل البدء 

لتنفيـذ. با
لكـن هـذه الترصيحـات القـت اسـتياء 
وسـخرية مواطنـني التقـت بهـم عنـب 
“أبـو  اعتـر  إذ  السـوق،  يف  بلـدي 
املنطقـة  سـكان  مـن  وهـو  فـراس”، 

الحكومـة  أن  السـوق،  زبائـن  وأحـد 
آبهـة  غـري  قـرارات  تصـدر  دامئًـا 
فهـم  املواطـن،  عـى  رضرهـا  بحجـم 
“يسـتثمرون بحاجات الناس األساسـية 
غريبًـا  وليـس  بجوعنـا  ويتاجـرون 
عليهـم أن يتخـذوا قـراًرا دون تحقيـق 

للمسـتهلك”. بديـل 
وقـال سـاخًرا، “بكـرا بيعملولنـا أدراج 
متحركـة عطانـة، ومكيفات مو شـغالة 
بحجـة الكهربـاء، وبيرسقوا مـواد بناء 
عـى  بيحطولنـا  يش  وآخـر  ليشـبعوا، 

كيلـو البنـدورة رضيبـة رفاهية”.
عنـب  بهـم  التقـت  تجـار  سـخر  كـام 
بلـدي مـن القـرار باعتبـار أن الحكومة 
تنفيـذه، وال تجـرؤ عـى  عاجـزة عـن 
كسـب  بسـطات  تـرك  عـى  إجبارهـم 
رزقهـم، يف حـني قـال مرهـف، وهـو 
تاجـر بسـطة خضار يف السـوق “بدي 
خلينـي  املحافظـة،  قـدام  بّسـّط  روح 
ورجيهـن املناظر السـياحية لبلـد عايفة 
حالهـا جـوع وحـرب عـى األصـول”.

تهديد بالسالح لنقل السوق
تحـرك الحكومـة لــ “تطوير السـوق” 
لسـوق  البلديـة  مجلـس  إقـرار  سـبقه 
باسـم “سـوق العيد” قبل قرابـة العام، 
ليتـم نقـل جميـع البسـطات واملحـات 
إليـه  الحسـبة  سـوق  مـن  العشـوائية 
بغيـة تخفيـف الضغـط واالزدحـام يف 

املنطقـة.
حينهـا  القـرار  رفضـوا  التجـار  لكـن 
بسـوق  املسـتهلكني  معرفـة  بسـبب 
املدينـة،  وسـط  يف  وموقعـه  الحسـبة 
حـرض  التجـار  أحـد  أن  إىل  إضافـة 
أصحـاب املحـات عـى رفـض القرار، 
الحصـول  يف  يسـابقهم  كان  بينـام 
العيـد،  عـى مواقـع جيـدة يف سـوق 
مـا زاد من رفض تجار سـوق الحسـبة 
االنتقـال ملنـع هـذا التاجر مـن التصدر 

الجديـد. السـوق  يف 
لانتقـادات  البلديـة  تعـرض  وبعـد 
التجـار،  قبـل  مـن  املسـلح  والتهديـد 
تراجعـت عـن القرار، خاصـة وأن تجار 
السـوق هـم  العشـوائية يف  البسـطات 
مـن حملـة السـاح وتابعـون لفصائـل 
شـبيحة  منهـا  مختلفـة،  وتجمعـات 
الوطنـي،  الدفـاع  وقـوات  النظـام 

البلعـوس. الشـيخ  لجامعـة  إضافـة 

“تطوير” سوق الحسبة في السويداء
يثير سخرية تجاره

لم تكتف السويداء بالنهضة العمرانية التي تشهدها على أيدي مواطنيها والمستثمرين فيها خالل الفترة 
األخيرة، بعد إهمال إعمارها وتطوير منشآتها لعقود، وإنما حظيت باهتمام خاص من حكومة النظام السوري.

سوق الحسبة في السويداء- 5 حزيران 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا

البيـوت،  ملداخـل  جميلـة  هندسـية  مناظـر 
هـذا  مبنظـر طبيعـي،  و"ديوانيـات" جميلـة 
محافظـة  يف  الحرفيـن  بعـض  يصنعـه  مـا 
درعـا جنـويب سـوريا مـن نبتـة القصـب أو 

"الزل". بــ  املعروفـة 
وتشـتهر بلـدة جلن بريـف درعا الغـريب مبهنة 
"التقصيـب" وهـي متوارثـة بـن األهـايل منـذ 
أجيـال، كام هـي الحال يف مناطـق درعا األخرى 
ومـدن وبلـدات الغوطـة الرقيـة، التـي يعتمد 
الفالحـون فيها أيًضـا يف تشـكيل مزارعها عىل 
القصـب وصناعتـه، خاصًة أن كلفتـه املادية أقل 
مـن االعتـامد عـىل اإلسـمنت والجـص وغريها 

مـن املواد التـي تحتاجهـا صناعـة الديكور.
ازدادت عمليـات التقصيـب بشـكل ملحـوظ يف 
إليهـا  الحاجـة  اشـتداد  بعـد  األخـرية،  األعـوام 

واسـتعامل املهجريـن القصب لبنـاء غرف ميكن 
تغطيتهـا بـدل الخيـم القامشـية، وخاصـة يف 
بلـدة جلـن التـي تهجـر منهـا حـوايل مثانيـة 
آالف نسـمة من األهـايل بعد اجتياحهـا من قبل 
"جيـش خالـد"، املتهم مببايعـة تنظيـم "الدولة 
اإلسـالمية"، واملعـارك املتواصلـة ضـد فصائـل 

"الجيـش الحـر" يف املنطقـة.
قدميًا كان القصب يسـتخدم كأسـقف للحظائر، 
ولكنـه اليـوم يسـهم يف تأمـن أماكـن لإليواء 
واملداخـل  "الديوانيـات"  صناعـة  جانـب  إىل 

واملشـارف.
يف  العاملـن  أحـد  العـوض،  سـامي  ويقـول 
هـذه املهنـة، إن املـر املربع الواحـد يكلف ألفي 
لـرية سـورية، وهـو ليـس رخيًصا، لكـن إذا ما 
قـورن بكلفـة تأمـن منـزل أو مسـكن يبقـى 

يف حـدود املعقـول. 
املهنـة  هـذه  األهـايل  مـن  الكثـري  احـرف 

واعتمدوهـا مصـدًرا للرزق، كـام يوضح العوض 
لعنـب بلـدي، مضيًفـا أنـه رغـم صعوبـة العمل 
واسـتخراج القصب مـن الوديان، ولكنهـا تؤّمن 
مـن الدخـل شـيًئا "يسـاعدنا عـىل تلبيـة بعض 

االحتياجـات".

رحلة المقصبين
أو "القصيبـة" كـام يتـداول  رحلـة املقصبـن، 
محلًيـا، تبـدأ بجمـع النبتة، وهـي نبتة عشـبية 
تتجـذر بـاألرض وتنمـو يف األوديـة واملناطـق 

الوعـرة التـي تكـر فيهـا الينابيـع.
وتعـد هـذه مـن أصعـب املراحـل التـي متـر بها 
ال  النبتـة  منـو  فمناطـق  "التقصيـب"،  مهنـة 
الزراعيـة  الجـرارات  أو  السـيارات  تسـتطيع 

إليهـا. الوصـول 
يعتمد ممتهنـو التقصيب عىل الطـرق البدائية يف 
جنـي املحصـول، ومـن ثـم يحملونه عـىل البغال 

والحمـري التـي تسـتطيع إخراجه من قعـر الوادي 
إىل املناطـق املجـاورة حيث تتم صناعته، بحسـب 
يف  حـريف  وهـو  العثـامن،  محمـد  يـروي  مـا 

صناعـة القصـب وتشـكيله يف محافظـة درعا.
وبعد قـص األعـواد وإخراجها من الـوادي تنر 
تحت أشـعة الشـمس حتى تأخذ شـكلها األصفر 
وتجـف، ثـم تقـر وتنظـف وتجهـز لجمعهـا، 
تثبيتهـا  ويتـم  بعضهـا  مـع  األعـواد  وتنسـج 
برائـط ناعمـة بشـكل ال تظهـر فيـه سـوى 

األعـواد مبنظرهـا الفنـي.
تقوم الورشـة بزيـارة املكان الذي تريـد الركيب 
فيـه وتأخـذ القياسـات املطلوبـة للعمـل عـىل 
"املقـاس"، ومن ثم الركيـب والتسـليم للزبون.

كـام أن الشـكل الـذي يعطيـه القصـب، القريب 
مـن طبيعـة املـكان، جعـل الكثـري مـن أهـايل 
تزيـن  يف  عليـه  يعتمـدون  الريفيـة  املناطـق 

مزراعهـم. ومداخـل  منازلهـم  أسـطح 

مهنة "التقصيب" في درعا من التزيين
إلى تأمين المساكن
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عنب بلدي - خاص

وقـع املجلـس املحـي يف مدينـة البـاب بريـف حلـب 

الرقـي اتفاقيـة مـع جامعـة حـران الركيـة الفتتاح 

فـرع لهـا داخـل املدينـة، يف مسـاع لتطويـر القطاع 

التعليمـي بريـف حلـب الرقي.

جـامل  املحـي،  املجلـس  رئيـس  قـال  مـا  وبحسـب 

عثـامن، لعنـب بلدي، فـإن االتفـاق وقع مـع الجامعة 

"بشـكل مبـديئ"، عى أن يتـم التوقيع بشـكل نظامي 

شـهر. بعد 

وال تعـد جامعـة حـران األوىل التي تفتتـح يف املناطق 

التـي تسـيطر عليهـا املعارضـة بعـد غيـاب املشـهد 

التعليمـي الرسـمي، فقـد سـبقتها عـدة تجـارب عى 

صعيـد مديريـة التعليـم التابعـة "للحكومـة املؤقتة" 

و"حكومـة اإلنقـاذ".

جامعة حلب "الحرة"
التـي  البدايـة مـع جامعـة "حلـب الحـرة"،  وكانـت 

افتتحـت نهايـة 2015 ومطلـع عـام 2016، وجـاءت 

فكـرة العمل عـى "جامعة حلـب الحرة" من التنسـيق 

بـني "التجمـع الوطني الحـر" و"مجلـس األكادمييني 

السوريني".

"الحكومـة  تديرهـا  التـي  الجامعـة،  يف  ويعمـل 

السـورية املؤقتـة"، كـوادر مـن املدرسـني كان الكثري 

جامعـة حلـب سـابًقا. موظفـني يف  منهـم 

وهندسـة  املعلوماتيـة  الهندسـة  كليـات  وتضـم 

الكمبيوتـر واالقتصـاد والعلـوم والربيـة والدراسـات 

اإلسـامية، إضافـة إىل معاهـد بنفـس االختصاصـات 

توزعـت بريف دمشـق وحلـب وإدلب وريـف الاذقية، 

لكنهـا أغلقـت مع سـيطرة قوات األسـد عى عـدد من 

املناطـق وخاصـة يف ريـف دمشـق.

جامعة إدلب
 2016 عـام  انطاقهـا  بدايـة  يف  تابعـة  كانـت 

لـ"الحكومـة املؤقتـة"، لكنهـا اليوم تتبـع لـ"حكومة 

إدلـب. محافظـة  يف  العاملـة  اإلنقـاذ" 

وتضـم جامعـة إدلـب 20 كلية ومعهـًدا تغطـي إدلب 

القريبة. وريفهـا واملناطـق 

بينـام تضـم جامعة حلـب 17 كليـة ومعهًدا مبـا فيها 

مـن فـروع ال سـيام فـروع الطـب والطـب البيطـري 

وغريها. واإلعـام 

وتفتقـر الجامعتـان للتنسـيق فيـام بينهـام، بل تصل 

قبـل  مـن  كوادرهـام  اعـراض  إىل  أحيانًـا  األمـور 

املحافظـة. يف  املنتـرة  العسـكرية  الجهـات 

جامعة "الشام العالمية"
األول منتصـف  الـدرايس  الجامعـة  موسـمها  بـدأت 

حزيـران قبـل عامـني يف منطقـة اعـزاز بريـف حلب 

الشـاميل، كثالـث جامعـة يف الداخـل السـوري بعـد 

جامعتـي حلـب وإدلـب.

هيئـة  مـع  باالتفـاق  الجامعـة  تأسـيس  وجـاء 

 750 بتسـجيل  وبـدأت   )IHH( الركيـة   اإلغاثـة 

فيهـا. طالبًـا 

وتضـم جامعـة "الشـام العامليـة" أربـع كليـات هـي 

والعلـوم  واالقتصـاد  واإلدارة  والقانـون  الريعـة 

املدنيـة  األربعـة،  بأفرعهـا  والهندسـة  السياسـية 

والكيميائيـة. والفيزيائيـة  واملعلوماتيـة 

 60 نحـو  تأسـيس  عقـب  جـاء  الجامعـة  تأسـيس 

"هيئـة  يسـمى  مـا  السـوري  الداخـل  يف  أكادمييًـا 

.2015 أيـار  يف  العـايل"،  التعليـم 

جامعة "حران" التركية
الحكوميـة  الجامعـات  إحـدى  هـي  حـران  جامعـة 

الركيـة العامـة املوجـودة يف مدينـة شـاني أوروفا، 

التدريـس  هيئـة  800 عضـو يف  مـن  أكـر  وتضـم 

يقدمـون خدماتهـم يف 70 قسـاًم مختلًفـا، وبحسـب 

12 ألـف  الــ  موقـع الجامعـة يفـوق عـدد طابهـا 

طالـب، وتتبـع نظاًمـا تعليميًـا مكونًا مـن فصلني يتم 

التدريـس خالهـام باللغـة الركيـة.

املجلـس املحـي يف مدينـة البـاب وقـع اتفاقًـا مـع 

جامعـة "حـران" بعـد شـهرين مـن عـزم الجامعـة 

فتـح أبوابهـا أمـام الطلبـة السـوريني يف املناطـق 

اشـرطت  فيـام  املعارضـة،  عليهـا  تسـيطر  التـي 

اختبـار  فحـص  إىل  الطـاب  يتقـدم  أن  الجامعـة 

أجـل  مـن  )اليـوس(  باألجانـب  الخـاص  املسـتوى 

الجامعـة. إىل  الدخـول 

وسـتبدأ الجامعة باسـتقبال الطـاب يف أيلـول املقبل 

بـإرشاف املجلـس املحي والتنسـيق معهـا، فيام تضم 

عـدة أفـرع علميـة وأدبيـة سـتبدأ بكليـات الهندسـة 

والعلـوم، عـى أن يتـم مسـتقبًا توفـري اختصاصات 

أخـرى مثـل الطـب واالقتصاد.

ريف حماة - إياد أبو الجود

ورغـم وجود النقطة العسـكرية الركية 
رشق مدينـة مـورك، والتي عـول عليها 
الشـاميل  حـامة  ريـف  يف  املدنيـون 
لتخفيـف معاناتهـم، لكـن القصـف ما 
إىل  األهـايل  دفـع  مـا  مسـتمرًا،  زال 
ومطالبتهـم  األتـراك  عـى  الضغـط 

بالتدخـل. 
عـى  األهـايل  مخـاوف  تتوقـف  وال 
ريـف  سـكان  يخـى  إذ  القصـف، 
الرطـة  تحـرك  الشـاميل  حـامة 
املنطقـة، يف  الروسـية إىل  العسـكرية 
إطـار "املصالحـات والتسـويات" عقب 

العسـكري. الضغـط 
وكان وفـد مـن الرطة الروسـية وصل 
مؤخـرًا إىل بلـدة صـوران، وقـرى تـل 
بـزام وتـل دويـر وتـل ماسـني وتـل 
شـامل  املداجـن  ومعسـكر  عبـادي، 
حـامة  بريـف  اإلمـام  طيبـة  مدينـة 
كـام  اسـتطاعية،  مبهمـة  الشـاميل، 
لقـوات  تحـركات  ناشـطون  رصـد 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  يف  روسـية 

املحافظـة. ضمـن 
املهندس حسـام الحسـن، رئيس املجلس 
املحـي ملدينـة اللطامنة، أكـد لعنب بلدي 
التحـركات  ظـل  يف  األهـايل  مخـاوف 
الروسـية والقصـف، وأشـار إىل أن تلـك 
املخـاوف دفعت وفـًدا من املدينـة لزيارة 
النقطـة الركية، واالستفسـار عن سـبب 
عـدم وجود نقطـة مراقبـة يف اللطامنة، 
وباألخـص بعـد أن تـم اسـتطاع املدينة 
سـابًقا، واختيـار مـكان إلنشـاء نقطـة 

تركية. عسـكرية 

"تحت الوصاية التركية"
املجلـس  عـى  الـريك  الـرد  يكـن  مل 
املحـي ملدينـة اللطامنة شـافيًا، رغم أنه 
اقـرن بوعـود كثـرية بحاميـة املدينة.

وأشـار الحسـن إىل أن األتراك قالوا حني 

زارهـم الوفـد يف النقطـة العسـكرية إن 
أوامـر مـن القيـادة حالـت دون إنشـاء 
النقطة العسكرية يف اللطامنة وتحويلها 
إىل مـورك، مضيًفـا "تلقينـا عـدة وعود 
بإنشـاء ثـاث نقـاط أخـرى إحداها يف 
اللطامنـة، وأخذنـا تطمينات بعـدم تقدم 

قـوات النظـام عـى املدينة".
وكان الـرد أنـه "كان مـن املفـرض أن 
نتوجـه ملدينـة اللطامنـة إلنشـاء نقطة 
األخـرية  اللحظـات  يف  ولكـن  مراقبـة 
بتحويـل  القيـادة  مـن  أوامـر  تلقينـا 

مـورك".  إىل  النقطـة 
الناشـط محمـود الحمـوي، وهـو مـن 
أبنـاء مدينـة اللطامنة، أكـد لعنب بلدي 
اللطامنـة مل  أن القصـف عـى مدينـة 
يتوقـف، مضيًفـا "مـن خـال تواصلنا 
مع األتـراك يف قاعدة مـورك، وزيارتها 
عـدة مـرات قالـوا لنـا بأنهـم تواصلوا 

مـع القيـادات ملناقشـة األمر" 
وأوضـح الحمـوي أن النقطـة الركيـة 
تُـزود يوميًـا بفيديوهـات عـن قصـف 
مـن  القصـف  وحصيلـة  اللطامنـة، 
شـهداء وجرحى ودمار باملنـازل وحرق 
املحاصيـل الزراعيـة، عـى أن ترفعهـا 

بدورهـا إىل القيـادات األعـى.
يشـري رئيـس املجلـس املحـي ملدينـة 
أن  إىل  الحسـن،  حسـام  اللطامنـة، 
األتـراك أخروهم رغبتهـم بضم مناطق 
واقعـة تحـت سـيطرة النظـام ومنهـا 
مدينـة طيبـة اإلمـام وبلدتـا صـوران 
وترميسـة  ملـح  تـل  وقـرى  وحلفايـا 
وعدة قـرى أخرى يف الريف الشـاميل، 
مـا يجعلها "تحـت الوصايـة الركية". 
األتـراك  الحسـن "مل يعطنـا  وأضـاف 
أي وعـد بوقـف القصـف، وقالـوا إنهم 
أعينهـم،  أمـام  القصـف  يشـاهدون 
ويقومـون برفـع تقارير يوميـة للقيادة 
بهـذا الخصـوص، لكنهـم نفـوا امتاك 
أي آليـة إليقـاف القصف عـن املدينة".

لكـن الحمـوي أكـد أن الضغـط الكبري 

عـى األهـايل عـر إحـراق املحاصيـل 
بكميـات كبـرية، تحـول إىل ضغط عى 
النقطـة الركيـة، مضيًفـا، "تـم إفهـام 
ال  اللطامنـة  الوضـع يف  بـأن  األتـراك 
يطـاق، ونتيجـة ذلك تـم رفـع التقارير 
الوقـت  ذلـك  ومنـذ  العليـا،  للقيـادات 
تراجعـت حـدة القصف بشـكل كبري"، 
مضيًفـا، "غالبًـا ما يكـون القصف يف 
األرايض  ويسـتهدف  الليـل،  سـاعات 
ملنـع جنـي  الزراعيـة بصـورة مركـزة 

ملحاصليهـم". املزارعـني 

مصير اللطامنة وفق الوعد التركي
مـع اسـتمرّار الضغـط الشـعبي عـى 
النقطـة الركيـة، وتحديًدا بعـد محاولة 
التقـدم الفاشـلة للنظـام عـى محـور 
الزالقيـات، والتي تسـببت بوقـوع عدد 
مـن الشـهداء والجرحـى، أكـد االتـراك 
يف نقطـة املراقبـة أن اللطامنـة لن تقع 
بيـد النظـام، وفـق مـا قالـه الحسـن 

بلدي. لعنـب 
وأضـاف "وعـد األتـراك أنـه يف حـال 
سـيكون  املدينـة  عـى  النظـام  تقـدم 
جنـب  إىل  جنبًـا  الـريك  الجيـش 
النظـام،  مواجهـة  يف  الفصائـل  مـع 
وسيعترونه انتهاكًا للسـيادة الركية".

تخضـع  أن  الحمـوي  اسـتبعد  بـدوره 
مدينـة اللطامنـة للنفوذ الـرويس معلًا 
التـي قطعهـا الجانـب  ذلـك بالوعـود 
مسـامع  عـى  عديـدة  مـرات  الـريك 

اللطامنـة. أهـايل 
إن  لنـا  "قالـو  الحمـوي،  وأضـاف 
حلـم النظـام باللطامنـة كحلـم إبليس 
بالجنـة، وإنهـم عـى يقني بـأن النظام 
اللطامنـة"، معتـرًا  ال ميكنـه اقتحـام 
أن "األتـراك يف قاعـدة مـورك يبذلـون 
القصـف  إيقـاف  سـبيل  يف  جهدهـم 
عـى اللطامنـة وريف حامه الشـاميل، 
وذلـك بنقـل الصورة كـام هـي للقيادة 
العليـا من توثيقـات قصـف وحرائق".

أربع جامعات في إدلب وريف حلب

متظاهرون أمام نقطة المراقبة التركية في مورك - 2 حزيران 2018 )عنب بلدي(

بين ضغط روسي ووعود تركية..
مدينة اللطامنة تنتظر مصيرها

تعيش مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي على وقع قصف يومي 
من قوات النظام، تسبب بمقتل وجرح العشرات خالل الفترة الماضية، وحّول 

األراضي الزراعية إلى مساحات محروقة غير صالحة لالستثمار.
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محمد رشدي شربجي

بعد طول تردد، زرت مرة يف أملانيا 
الرقية معتقل “بوخن فالد” النازي، 

وهو معسكر صغري الحجم إذا ما قورن 
باملعسكر األضخم “آوس شفيتز” يف 

بولندا، الذي ارتكب فيه الجزء األكر من 
الهولوكوست.  مجازر 

يف معسكر بوخن فالد قتل خالل 
سنوات الحرب العاملية الثانية حوايل 
عرين ألف معتقل، معظمهم بسبب 

ظروف االعتقال، ومنهم من مات 
بطبيعة الحال بتجارب وأبحاث طبية 

كان يجريها النازيون، ولعله من املفيد 
رؤية فيلم “عاٍر وسط الذئاب” الذي 

روى قصة هذا الجحيم. 
من الطريف أن السوفييت )ورغم 

أن كثريًا من املعتقلن كانوا منهم( 
أعادوا افتتاح املعتقل مرة أخرى ليضم 

الناشطن السياسين ضد حكمهم 
ألملانيا الرقية، وإن بوحشية أقل من 

النازين طبًعا.
وإن كان الجحيـم الذي يراه العامل 
تاريًخا حدث وانتهى منذ سـبعن 

عاًمـا، فإنه ما زال اليوم واقًعا 
معاًشا يف سـوريا املكوية بنار أشباه 

النازيـن، أنصار محور املقاومة 
ومرتزقتـه مصايص الدماء، وال يجوز 

بكل تأكيد مقارنة النازين باألسـدين، 
النازيـون كان لديهم علامء ومفكرون، 

اخرعوا سـيارات وطائرات وسفًنا 
عمالقة وطـوروا برامج غزو للفضاء 

وغريهـا، لقد كان إجرام النازين 
ينتمـي إلجرام الدول الحديثة، الدول 
التي يدخل السـجان فيها املعتقلن 
إىل املحـارق يف الصباح، ثم يذهب 
مـع عائلته إىل عرض مرسحي يف 
دار األوبرا يف املسـاء، الدول التي 

تنتج هولوكوسـت باستمرار، إرسائيل 
تنتمتـي لهذه الدول بهذا املعنى. 

نظام األسد هو مركب إجرام رصف، قيح 
التاريخ وعورته، بدايئ وحاقد، ليس 

لـه إنجاز علمي يف أي مجال، بل يكره 
ذلك ويسعى بكل الطرق للقضاء عىل 

أي إنجاز علمي، ميارس التعذيب لذاته 
ويعيش عليه، يتلذذ بساديته بال سبب 

وبال هدف غري الدمار وإنتاج املآيس 
واملزيد من املآيس واألحقاد، ومن رأى 
شهادة عمر الشغري ورشا الربجي 

عام حدث هناك يدرك أي وحش هذا الذي 
مل يجد العامل أنسب منه لحكمنا.

منذ أيام قال بوتن إن الحرب السورية 
هي فرصة نادرة الختبار جاهزية القوة 

النارية الروسية، بعدها بيوم ارتكبت 
الطائرات الحربية الروسية مجزرة 

مروعة يف مدينة زردنا شامل إدلب راح 
ضحيتها عرات الشهداء، وليس للغارة 
أي معنى عسكري، وال تأيت يف إطار أي 

هجوم بري تعد له ميليشيات النظام، 
وإمنا هي فقط اختبار لسالح الطريان 
الرويس الذي استطاعت روسيا البيع 

منه مبليارات الدوالرات بسبب فعاليته 
يف جثث السورين.

ما كان النازيون يفعلونه رًسا قبل 
سبعن عاًما، تفعله الدول العظمى أمام 
العامل أجمع، أطفالنا ونساؤنا ورجالنا 
وأحالمنا وذكرياتنا وتاريخنا وحارضنا 

ومستقبلنا باتت مجرد حقل تجارب 
ألسلحة القوى العظمى، التي باتت تبيع 

وتشري من دمائنا يف كل محفل.
متى سـينتهي هذا الجحيم؟ أما آن لهذا 

العامل أن يكتوي بجحيمه الخاص 
ويركنا وشأننا؟

نحن حين نكون 
حقل تجارب

عن المؤامرة وعين الحسود

الحصاد اإليراني.. 
ال عنب الشام وال بلح اليمن

إبراهيم العلوش

ملاذا سارت أمورنا من سيئ إىل أسوأ 

خال السبعني سنة املاضية، ملاذا خرست 

سوريا مسار تطورها الذي حاولت أن 

تشقه يف األربعينيات والخمسينيات من 

القرن املايض؟

ملاذا تحولت النظريات واملذاهب 

واألحزاب من دورها البّناء إىل دور 

التخريب والتدمري؟

كثري من الناس، ومن املنظرين، يكتفون 

بالقول إن املؤامرة عى العرب، وعى 

اإلسام، وعى سوريا، وعى موقعها 

الجغرايف، هي السبب، وال تعدو كل هذه 

املآيس إال أثرًا من آثار عني الحسود التي 

ال تسود!

اإلسـام جاء قبل ألف وأربعمئة سنة، 

وبنى حضارة، وترجم علوم األرض 

كلهـا، وحكم نصف الكرة األرضية، 

أما اليوم فجاءنا عى شـكل داعش 

والنرصة ومشـتقاتهام الكريهة، التي 

تبيـح ذبح الناس، وكأنهم تدربوا عى 

الفتوى، يف مسلخ  الريعة، وعى 

البلدية.

امليليشيات الطائفية بدورها، تنادي 

باالنتقام للحسني وبذبح أطفال باد 

الشام، وتهجري عوائلهم، وحجز أماكهم 

كتعويض للجيش الذي خان الحسني 

قبل ألف وثامثئة عام. فلامذا تحول 

الدين الحنيف إىل ميليشيات دينية 

ترفع شعارات إسامية مسمومة بالحقد 

وبالدمار الشامل؟

والقومية نشأت يف أوروبا قبل مئات 

السنني، وبنت دواًل مستقلة، وقوية، 

وتحرم البر فيها، وتبيح لهم التعبري 

عن آرائهم، وأفكارهم، ومعتقداتهم، وال 

تجر أحًدا عى التصفيق لهذا القائد 

الكرتوين الخالد أو ذاك. واستطاعت تلك 

الدول أن تهجر اللغة الاتينية، وترجم 

حتى الكتاب املقدس إىل لغة شعبها التي 

يفهمها ويتفاعل معها، وضحت بالبعد 

التاريخي للعبادة، مقابل فهم العبادة 

وفق اللغات القومية الجديدة ووفق 

االبتكارات الفكرية والدينية والثقافية 

املتجددة.

لكن القومية عندنا أمثرت دولة الراميل 

املتفجرة، والتعذيب، وبيع االستقال 

الوطني لروسيا وإليران، مقابل استمرار 

الوثن الطائفي الذي يرفع شعاره 

الوحيش )األسد أو نحرق البلد(، وذلك 

بعد الشعارات القومية الكاذبة التي 

تبر بالخلود، وبالوحدة العربية من 

موريتانيا إىل الصومال!

والشيوعية جاءت يف مطلع القرن 

العرين بثورة أكتوبر1917 يف روسيا، 

والتي كانت حدثًا كبريًا هز العامل غربًا 

ورشقا، وحاولت أن تبني دولة قوية، 

وعلوًما ومنجزات صناعية وفضائية، 

قبل أن تنكمش باالستبداد الذي حولها 

إىل مسخ شعارايت، لكن روسيا بعد كل 

الخسائر خرجت بدولة مستقلة لها وزنها 

العاملي رغم كل وحشيتها.

أما الشيوعية يف سوريا، ويف العامل 

العريب، فا تزال مسحورة بنموذج األب 

القائد كخالد بكداش، الذي ميثل دور 

رسول لأليديولوجيا التي دافعت عن 

ستالني وبررت جرامئه طوال عقود.

ما الذي يحصل لنا نحن السوريني، ملاذا 

ننتقل من مكب نفايات إىل آخر، ومن 

مجزرة إىل أخرى، ماذا نفعل بحالنا، 

وبأنفسنا، وما هو مطلوب منا حتى 

نستطيع أن نكون، وأن نبني دولة تكون 

مرآة لطموحاتنا ولقدراتنا؟

املسلمون رفعوا شعار  فاألخوان 

"اإلسام هو الحل" دون أي أهداف أو 

خطـط اقتصادية وتنموية وقانونية، 

وبا أي رؤية لتنوع املجتمع 

ولتناقضاتـه، فتجى لنا الحل عى 

الداعشية  باملنظومات  الواقع  أرض 

التي تسـلخ جلود الناس، وتذبحهم يف 

السـاحات، وتجى أيًضا مبشتقاتها 

التـي تؤجل الذبح مؤقتًا ريثام نرجع 

ألًفا وأربعمئة سنة إىل الوراء. 

الطائفيون يحومون حول لحومنا، 

وحول بيوتنا، ويفتكون بنا قتًا وتدمريًا، 

رافعني شعاراتهم العتيقة، ويتسرون 

عى خوفهم من املجهول الذي تحول إىل 

سموم وأحقاد مدمرة لنا ولهم.

األصوليون والجهاديون خلعوا الحارض 

متاًما، وهجروه، وعادوا إىل الصحراء، 

وإىل قيمها البدوية، وهجروا األلوان 

كلها عدا األسود واألبيض: أنت معي أم 

أنت ضدي؟ أنت مؤمن أم أنت كافر؟ 

أنت فريسة أم أنت ذئب؟.. إذا كنت معنا 

فتعال وانضم إلينا وتناول سكينك، 

وبارش بذبح قطعان الشعب الكافر 

واملرتد!

نظرياتهم  يحملون  االشراكيون 

ومقاييسـهم التي بينت أننا شعب 

اإلبادة  رجعي، ومييني يستحق 

الشبيحة  أيدي  والتعذيب عى 

اإليرانية،  التقدمية  وامليليشيات 

ريثام  الروسية،  الطائرات  وبصواريخ 

يتمكنـون من إعادة بناء العامل كام 

ولينني وستالني  ماركس  تصوره 

وصواًل إىل تصورات عامر بكداش.

هذه العقول املالحة مل تنبت يف بادنا، 

خال أكر من نصف قرن، إال الخراب 

والتهجري، والجرمية املستمرة، واملتمددة 

من بيت إىل بيت، ومن قرية إىل أخرى، 

ومن مدينة صغرية إىل مدينة أكر.

كيف نستطيع أن نوقف هذا الخراب، 

كيف نستطيع أن نوقف الرسطان 

األسدي الذي ميحو بادنا من الخريطة، 

كيف نجر وكاء الله الكاذبني 

عى التنحي عن رقابنا، كيف نقنع 

االشراكيني والقوميني العرب بأننا بر، 

ولنا حقوق، ومشاعر، وأحام خارج 

قواويش السجن، واالعتقال، وغرف 

التعذيب، ولنا طموحات، ومسارات 

جديدة غري مسارات التهجري القاسية 

واملدمرة.

الغرب الذي عاد اليوم ليدخن غليونه 

عى شاطئ الخراب الذي ميتد عى 

حدوده، وأرسل وكاءه، وعماءه، الذين 

يعوضون شعورهم بالدونية تجاه األب 

القائد، برفع شعارات جديدة ال تختلف 

بيشء عن شعار األب القائد مع تغيري 

األسامء: أردوغان، أو ترامب أو مريكل أو 

عبد الله أوجان أو حتى نتنياهو!

متى نعرف بأننا لسنا أنبياء، وال 

صحابة، ولسنا أوصياء عى الناس، 

وال عى الدين، وليس كل واحد منا هو 

املهدي املنتظر، ولسنا مركز الكون ليرك 

العامل أشغاله ويتفرغ للتآمر علينا. 

متى نعرف بأننا بر مثل بقية الناس، 

ولسنا أمة خالدة تذبح معارضيها وتخلد 

جاديها، متى نعرف بأننا نتوق إىل 

العدالة االجتامعية، وليس إىل عودة 

ستالني، وال إىل عودة لينني، أو خالد 

بكداش.

متى نتعلم من الغرب حضارته، 

وثقافته، وقدراته اإلدارية والسياسية 

واالقتصادية، ونقيم دولة القانون 

والعدل واملواطنة، وليس دولة املوز 

والتبعية، التي تكرس الشعور بالدونية، 

وتهدر كرامة الناس، وتضحي باستقال 

الباد لصالح من يدفع أكر.

أخريًا: تسقط املؤامرة الكونية... وعني 

الحسود فيها عود!

محمد شيخ إبراهيم

خرجت ثورة الخميني اإليرانية سنة 

1979 من العباءة الغربية األمريكية، 

بعد أن رأت تلك الدول أن نظام الشاه مل 

يعد يخدم مصالحها عى الوجه األكمل، 

وحاول النظام اإليراين منذ قيام ما سمي 

بالثورة اإلسامية االستفادة من الوضع 

اإلقليمي املتأرجح حول إيران، ابتداًء 

من الوضع يف أفغانستان عى الحدود 

الرقية، امتداًدا إىل منطقة الخليج 

العريب والغزو العراقي للكويت ثم الغزو 

األمريي للعراق، وصواًل إىل الحالة 

املأساوية التي تعيشها عدد من الدول 

العربية اآلن.

التواطؤ األمريكي
يف عام 2003 صنفت اإلدارة األمريكية 

إيران يف عهد الرئيس األمريي جورج 

دبليو بوش، إىل جانب العراق وسوريا 

وليبيا وكوريا الشاملية، تحت اسم “دول 

محور الر” باعتبارها من الدول الراعية 

لإلرهاب، وكان من املتوقع أن الرضبة 

التالية بعد الغزو األمريي للعراق 

ستكون إليران، وقام النظام اإليراين 

آنذاك بالتنسيق مع النظام السوري وفتحا 

حدودهام أمام املجاهدين من القاعدة 

وغريها وأصبحت األرايض اإليرانية 

والسورية مبثابة الجرس الذي يوصل 

الجهاديني إىل األرايض العراقية.

أثناء االحتال األمريي للعراق  ويف 

تطـور التواطؤ األمريي مع اإليرانيني 

حتى قامت اإلدارة األمريكية بتسـليم 

العراق إليران عى طبق من ذهب، 

واستحوذت إيران عى مقدرات العراق 

وصادرت إرادته السياسية من خال 

إذكاء الفتنـة الطائفية وتأجيجها ليصل 

األمـر هناك إىل القتل عى الهوية، ثم 

تى ذلك تسـليم كل من لبنان وسوريا 

واليمن إىل إيران وميليشـياتها الطائفية 

املنتـرة هنا وهناك، وبعد إطاق اليد 

اإليرانيـة يف املنطقة العربية انتقلت 

إيـران ومبداراة أمريكية من موقعها 

كدولة يف محور الر -حسـب التصنيف 

راعية ومصدرة  باعتبارها  األمريي- 

لإلرهاب إىل دولة يف محور محاربة 

اإلرهاب.

تغّير الموقف األمريكي
يف السياسة ال يوجد يشء ثابت، فعدو 

األمس رمبا يصبح صديق اليوم، وصديق 

األمس رمبا يكون عدو اليوم، إذ أعلن 

الرئيس األمريي دونالد ترامب أنه 

حان الوقت لقطع يد إيران الطوىل يف 

املنطقة، وأن زمن لعب تبادل األدوار 

وتحقيق املصالح املتبادلة بني األمريكيني 

واإليرانيني أصبح من املايض، وأن عى 

اإليرانيني الخروج من اليمن وسوريا، 

إذ مل تعد أمريكا بحاجة الستعداء إيران 

لجريانها الخليجيني من أجل ابتزازهم 

واالستحواذ عى ثرواتهم، بعد أن بادر 

القادة الخليجيون يف كل من السعودية 

واإلمارات إىل افتعال أزمة قطر، وتحولت 

قواعد اللعبة ليصبح التوتر خليجيًا– 

خليجيًا بداًل من إيراين– خليجي، إذ 

إن طريف النزاع الخليجي اآلن بدأوا 

يتسابقون مبن سيدفع أكر لتثبيت حكمه 

وكسب وّد األمريي.

الخذالن الروسي
بعد أن تدخل الروس عسكريًا يف سوريا يف 

أيلول 2015، أدركوا أن مفاتيح التحكم يف 

سوريا والرق األوسط ال تكمن بالرضورة 

يف التعاون الوثيق مع حكومة املايل يف 

إيران، فاتجهت روسيا إلنشاء تحالف جديد 

مع األتراك واألمريكيني واإلرسائيليني، وفًقا 

ملا تقتضيه خدمة املصالح الروسية يف 

منطقة الرق األوسط والعامل، ما أصاب 

اإليرانيني بخيبة أمل كبرية، إذ وقف الروس 

غري مرة متفرجني كيف تقوم الطائرات 

اإلرسائيلية بقصف القواعد العسكرية لكل 

من النظامني السوري واإليراين وحزب الله 

عى حد سواء، وما زاد من تصاعد التوتر 

بني الجانبني الرويس واإليراين املطالبة 

الروسية العلنية واملتكررة بوجوب خروج 

القوات اإليرانية وامليليشيات التابعة لها مبا 

يف ذلك حزب الله من األرايض السورية، 

باعتبار أن ذلك يشكل عائًقا أمام أي حل 

سيايس يف سوريا.

الحصاد اإليراني
إن ما أهدرته حكومات نظام والية 

الفقيه اإليرانية يناهز مئات املليارات 

من الدوالرات عى مشاريعها التوسعية 

الخارجية منذ إعان ما سمي بالثورة 

اإلسامية اإليرانية، وخاضت إيران حروبًا 

مبارشة أو بالوكالة يف العراق واليمن 

وسوريا ولبنان ودعمت املعارضات 

الشيعية يف دول الخليج، وأججت املشاعر 

الطائفية يف معظم دول منطقة الرق 

األوسط، يف الوقت الذي نجد فيه أن 

الشعب اإليراين ما زال يرزح تحت وطأة 

الفقر، إذ زادت معدالت البطالة بشكل مل 

يسبق له مثيل، وزاد عدد الفاسدين يف 

املؤسسات الدينية والسياسية والعسكرية، 

واضمحلت الطبقة الوسطى وتحولت إىل 

طبقة فقرية، وتدهورت العملة اإليرانية 

بشكل مهول، وانهارت امليزانية اإليرانية 

إىل الصفر، وأُغلقت %70 من املعامل 

واملصانع يف إيران، وقد انعكس الوضع 

االقتصادي املتدهور يف إيران عى الوضع 

االجتامعي، إذ تشري اإلحصائيات إىل أن 

نسبة الطاق وصلت إىل أكر من 23 

حالة طاق يف الساعة الواحدة.

وما زال النظام اإليراين بأجنحته الدينية 

والسياسية والعسكرية ميارس سياسة 

اإلقصاء واالحتيال والخديعة تجاه الشعب 

املغيَّب عن كل مصالحه.

وما زال نظام املايل يدفع إىل تأزيم عاقاته 

مع املجتمع الدويل أو ما سمي بالنظام 

الدويل الجديد، وعى رأسه الواليات املتحدة 

األمريكية وإرسائيل إىل جانب الحليف 

الرويس، الذين قرروا باإلجامع وجوب 

خروج إيران كأكر خارس يف تلك اللعبة 

التي نسج النظام اإليراين خيوطها وعمل 

عى تفاقمها لعدة سنوات عى حساب دماء 

الشعوب ودمار الدول العربية.

قرار إخراج إيران وميليشياتها من سوريا 

واليمن واملنطقة العربية سيجعل النظام 

اإليراين يخرج بخفي ُحنني، ولن تجني 

إيران من كل مشاريعها التوسعية ال عنب 

الشام وال بلح اليمن.



عنـب بلـدي- فريـق التحقيقات 

مـن قاعـدة حميميـم العسـكرية الروسـية، 

وضمـن اجتـامع لــ “معارضـة الداخل” يف 

2016، طرحـت فكـرة صياغـة دسـتور  آذار 

سـوري جديـد بشـكل جـدي للمـرة األوىل، 

بالترصيحـات  انتهـى  االجتـامع  أن  ورغـم 

فقـط، حملـت رعايـة روسـيا ملـن أسـمتهم 

“معارضـة” عىل األرض السـورية، مؤرشات 

حـول التطـورات التـي سـتطرأ عـىل قضيـة 

الدسـتور فيـام بعـد.

خـالل ذلـك االجتـامع، أعلنـت روسـيا أنهـا 

جديـد  دسـتور  لصياغـة  الوحيـد  الراعـي 

ألي  الراعـي  أنهـا  باألحـرى  أو  لسـوريا، 

حـل سـيايس، يف الوقـت الـذي تريـده، ومل 

ميـرر شـهران حتى أفرجـت، عـر ترسيبات 

عـىل  لدسـتور  مسـودتها  عـن  صحفيـة، 

مقـاس فئات محـددة من املجتمع السـوري، 

الروسـية. املصلحـة  هـوى  وعـىل 

الجديـد  الـرويس  الدسـتور  مـروع  جـاء 

بفكـرة “جمعيـة املناطـق” بداًل مـن “اإلدارة 

“العربيـة”  إلغـاء صفـة  واقـرح  املحليـة”، 

مـن “الجمهوريـة السـورية”، كـام أعـادت 

لرئاسـة  املرشـح  عمـر  يكـون  أن  رشط 

متمتًعـا  يكـون  وأن  عاًمـا،   40 الجمهوريـة 

بالجنسـية السـورية، وينتخـب ملـدة سـبعة 

إىل  باإلضافـة  فقـط،  دروتـن  ملـدة  أعـوام 

الحكومـة،  لصالـح  صالحياتـه  تقليـص 

وإلغـاء اعتـامد الديانـة اإلسـالمية كمصـدر 

هـذه  لكـن  الدولـة،  و”علمنـة”  للتريـع، 

النسـخة عرضـت عىل النظـام ليعـّدل عليها.

ومـع اختتـام محادثـات أسـتانة األوىل يف 

كانـون الثـاين عـام 2017، طرحـت روسـيا 

مروع الدسـتور بشـكل علني بعـد أن أعده 

أثـار ردود فعـل  الـذي  األمـر  خـراء روس، 

التـي  املعارضـة  قبـل  مـن  سـواء  غاضبـة، 

اعتـرت بنوده “مهينـة”، أو مـن قبل موايل 

النظـام الذيـن اعتـروا أن الدسـتور “مـيء 

بالتنـازالت”.

اسـتمر األخـذ والـرد مـّدة عـام كامـل، كان 

لـدى روسـيا، التـي مـن املفرض أنهـا تفتح 

الطريـق أمـام التسـوية السياسـية، خاللـه 

وعقـب  سـوريا،  يف  األعـامل  مـن  الكثـري 

مؤمتـر “سـوتيش” الـذي عقـد “مـن طرف 

النظـام  عـىل  روسـيا  ضغطـت  واحـد”، 

الدسـتورية  اللجنـة  أسـامء  عـن  لإلعـالن 

املرشـحن مـن قبلـه، كأول خطـوة عمليـة 

الدسـتور. عـىل طريـق 

تعديل الدستور 
السوري..

محاصصة 
أم حل؟
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 محمد العبد الله
مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة

روسيا تستعجل 
الدستور 
السوري

تصدرت اللجنة الدستورية المشهد 
السياسي في سوريا على مدار األشهر 

األربعة الماضية، منذ إقرار تشكيلها 
في مؤتمر “الحوار الوطني” في 

مدينة سوتشي نهاية كانون الثاني 
2018، وُروج لها كنقطة أساسية 

من شأنها أن ترسم مستقبل المرحلة 
المقبلة في سوريا، بعد االنتهاء 

من العمليات العسكرية بين النظام 
السوري والمعارضة على األرض.

ومـع البـدء بتقديـم قوائم املرشـحني للجنة 
مـن جانـب النظام السـوري وحلفائـه، دار 
التـي  العريضـة  الخطـوط  عـن  الحديـث 
سـتكتفي  وهـل  عليهـا،  اللجنـة  سـتعمل 
الدسـتور  يف  املـواد  لبعـض  بتعديـات 
الحـايل أو تغـريه بشـكل جـذري، ويُكتـب 
دسـتور جديـد بـداًل عنـه بعـد التوافق مع 

األطـراف الدوليـة املراقبـة لعملهـا.

تعديالت حافظت على سلطة األسد
الدسـتور  كان  السـورية  الثـورة  مطلـع 
املعمـول بـه يف سـوريا هـو دسـتور عـام 
1973، والـذي ُعـدل مرتـني، األوىل عـام 
1981، والثانيـة عـام 2000 لتعديل السـن 
سـن  مـن  الجمهوريـة  لرئيـس  القانونيـة 

والثاثـني. الرابعـة  إىل  األربعـني 
ويف 15 تريـن األول عـام 2011، أصـدر 
األسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس 
املرسـوم الجمهـوري “رقـم 33” القـايض 
الدسـتور،  كتابـة  إعـادة  لجنـة  بتأليـف 
صـدر  أن  إىل  عضـًوا،   29 مـن  املكونـة 
“املرسـوم 94” يف شـباط 2012، القايض 
باعتـامد الدسـتور الـذي يُعـرف بدسـتور 

.2012
ونـّص دسـتور 2012 عـى اعتبار سـوريا 

“دولـة دميقراطيـة، ذات سـيادة ال يجـوز 
التنـازل عـن أي جـزء مـن أراضيهـا”، وأن 
النظـام جمهـوري الحكم فيه للشـعب، وقد 
حافـظ عـى أغلب بنـود ومـواد الدسـتور 
14 مـادة،  إليـه  1973، وأضـاف  السـابق 
47 تعديـًا، وحافـظ عـى  وأدخـل عليـه 

السـلطات الواسـعة لرئيـس الجمهوريـة.

مـادة   157 مـن   2012 دسـتور  ويتألـف 
أبـواب، وتسـعة فصـول،  تتضمنهـا سـتة 
والثـاين  األول  البـاب  ويتعلـق  ومقدمـة، 
والحريـات  والحقـوق  األساسـية  باملبـادئ 
الثالـث  البـاب  أمـا  القانـون،  وسـيادة 
فيتعلـق بسـلطات الدولـة، والرابـع حـول 
املحكمـة الدسـتورية العليـا، بينـام ارتبـط 
البـاب الخامـس بتعديـل الدسـتور، والباب 

واالنتقاليـة. العامـة  لألحـكام  السـادس 
 وجـاء يف البـاب الخامـس مـن الدسـتور 
كـام  الجمهوريـة  “لرئيـس  أن  الحـايل 
لثلـث أعضـاء مجلـس الشـعب حـق اقراح 
تعديل الدسـتور، ويتضمن اقـراح التعديل 
النصوص املـراد تعديلها واألسـباب املوجبة 
لذلـك، ويشـكل مجلس الشـعب فـور ورود 
اقـراح التعديل إليـه لجنة خاصـة لبحثها، 
يف حـني يناقـش املجلـس اقـراح التعديل 
فـإذا أقـره بأكريـة ثاثـة أربـاع أعضائـه 
ُعـّد التعديـل نهائيًـا رشط اقرانـه مبوافقة 

رئيـس الجمهوريـة”.

دستور وأكثر من موقف
ماهيـة  بشـأن  حاليًـا  الوضـع  ويختلـف 
فالظـروف  الدسـتورية،  التعديـات 
السياسـية مل تعـد كـام كانـت عليـه مطلع 

العـام 2011، ودخلـت أطـراف دولية عى 
السـاحة السـورية واسـتحوذت عى القرار 

سـوريا. يف  السـيايس 
املرشـحني  قوائـم  بإرسـال  البـدء  ومـع 
للجنـة، تتجـه األنظـار إىل ثاثـة أطـراف 
أساسـية هي روسـيا وتركيا وإيـران، والتي 
متسـك بزمـام الحل السـيايس والعسـكري 

يف سـوريا.

مديـر املركـز السـوري للعدالـة واملسـاءلة، 
حديـث  يف  اعتـر  اللـه،  العبـد  محمـد 
يف  الـرويس  الخيـار  أن  بلـدي  عنـب  إىل 
الدسـتور مـردد بـني أكـر مـن موقـف، 
ففـي البدايـة طرحت روسـيا فكرة دسـتور 

جديـد ورسبـت أجـزاء مـن مسـودته التي 
حملـت تغيـريات كثـرية، لكـن مـن وجهـة 
نظـر موسـكو وليس وجهـة نظر الشـعب 
املجتمعـي  التمثيـل  كموضـوع  السـوري، 

اإلداريـة. والامركزيـة 
وبحسـب العبـد اللـه، مل تتـم استشـارة أي 
فريـق سـوري يف تلـك املسـودة، مبـا يف 

ذلـك النظـام السـوري حليـف روسـيا.
“أسـتانة”  محادثـات  فشـل  وبعـد 
و”سـوتيش” وإطـاق األمم املتحـدة لفكرة 
اللجنـة الدسـتورية، حرصـت روسـيا عى 
الضغط عـى املبعوث الدويل، سـتيفان دي 
مسـتورا لضـامن حصـة %50 مـن أعضاء 
اللجنة للنظـام، و%30 للمعارضـة والبقية 

دوليني. خـراء  مـن 
وأوضـح العبـد الله أن ذلك يعني أن روسـيا 
ضمنـت أن أي تغيـري حقيقي يف الدسـتور 
لن يحصـل، والتغيـري الوحيد املسـموح هو 

املقبول روسـيًا.
املتعلقـة بالنظـام  ويف آخـر الترصيحـات 
وليـد  الخارجيـة،  وزيـر  قـال  السـوري، 
 50 أرسـل  السـوري  النظـام  إن  املعلـم، 
اسـاًم مرشـًحا للجنـة الدسـتورية، مشـريًا 
إىل أن “الدولـة السـورية يجـب أن يكـون 
لهـا األكريـة يف اللجنـة، ويجـب أن تتخذ 

روسيا ضمنت أن 
أي تغيير حقيقي 

في الدستور لن 
يحصل، والتغيير 

الوحيد
المسموح هو 

المقبول روسًيا

االستفتاء على الدستور السوري الجديد عام 2012 )إنترنت(

“نخب” من
أطراف ثالثة

معايير حكمت 
اختيار أعضاء 

اللجنة الدستورية

الدسـتورية، مل  اللجنـة  آليـه عمـل  يلـف  غمـوض 
يتضـح منه حتى اآلن سـوى أسـامء رشـحها النظام 
السـوري، لتكـون ناطقـة باسـمه ورقيبـة عـى أي 
تعديـات محتملـة قـد تلحق بالدسـتور، الـذي تثار 

حولـه كل هـذه االجتامعـات والتحضـريات.
ثاثـة أطـراف مـن املقـرر أن تتشـاطر تعديـات، 
يـرى النظـام السـوري أن ال حاجة إليهـا، معترًا أن 
دسـتور عـام 2012 “متكامـل” وليـس بحاجة إىل 
أي تعديـل، ويتمثـل الطـرف األول مبرشـحني عـن 
النظـام السـوري، والثاين مبرشـحني عـن املعارضة 
السـورية بجميـع مكوناتهـا، والثالـث مستشـارون 
عـن األمـم املتحـدة، والذين سـيتخذون غالبًـا صفة 

املراقب.
بـدوره، أرسـل النظـام السـوري قامئـة املرشـحني 
الخاصـة بـه إىل األمـم املتحـدة عن طريق الوسـيط 
املرشـحني  أنـه مل ينـر أسـامء  الـرويس، ورغـم 
بشـكل رسـمي، رسبت صحيفـة “الرق األوسـط” 
السـعودية قامئـة باسـم 50 مرشـًحا عـن النظـام 
السـوري طغى عليها نََفـس “حزب البعـث” الحاكم 
وأعضاء مجلس الشـعب، وسـط تسـاؤالت عن أهلية 
هـؤالء األشـخاص لصياغـة دسـتور بالنيابـة عـن 

بأكمله. شـعب 
تـرأس القامئـة املرسبـة أعضـاء الوفـد الحكومـي 
التفـاويض إىل جنيـف، عـدا رئيـس الوفـد بشـار 
الجعفـري، باإلضافـة إىل النائب يف مجلس الشـعب 
أحمـد كزبـري واملستشـار القانـوين أحمـد عرنوس 

وأمجـد عيـى وأمـل اليازجي.
كـام ضمـت القامئـة 30 اسـاًم، بينهـم “البعثيون”: 
صفـوان القـريب، خالـد خزعـل، رضـوان إبراهيـم، 
شـريين اليوسـف، مهـا العجيـي، حسـن األطرش، 
تـريك حسـن، موىس عبـد النور، إىل جانـب معاون 
وزير اإلعـام األسـبق، طالب قايض أمـني، واملذيعة 

رائـدة وقـاف والكاتبة أنيسـة عبود.
تلـك الترسيبـات أثـارت حفيظـة وزيـر الخارجيـة 
السـوري، وليـد املعلم، الذي قـال يف مؤمتر صحفي 
إن تـرصف الصحيفـة السـعودية يعتـر “قلة أدب” 

يف سـلك العاقـات الدولية.
أمـا املعارضـة السـورية، مل ترسـل حتـى اللحظـة 
قامئتهـا عـن املرشـحني للجنـة الدسـتورية، إذ قال 
فـراس الخالـدي، عضو “منصة القاهـرة”، إن “هيئة 
التفـاوض العليـا” و”منصة القاهرة” جهزت أسـامء 
املرشـحني مـن قبلهـا، بانتظـار قوائـم “االئتـاف 

السـوري” وفصائـل املعارضـة، عى أن يتم إرسـال 
قامئـة موحـدة بالنيابة عـن املعارضة السـورية إىل 
األمـم املتحـدة، مكونـة مـن 50 إىل 60 اسـاًم، حال 

. لها كتام ا
وعـن معايري اختيـار أعضاء اللجنة الدسـتورية، قال 
الخالـدي، يف حديـث إىل عنـب بلـدي، إنـه ال توجد 
معايـري معتمدة ومحددة بشـكل واضح، مشـريًا إىل 
أن لجانًـا كهـذه عـادة مـا تضـم “تكنوقـراط”، أي 
النخـب املثقفـة واملتخصصـة يف مجـاالت عدة متثل 
فئـات الشـعب كافـة، باإلضافـة إىل نخبة سياسـية 

فاعلـة قـادرة عى إنجـاز وإقـرار أي توافق.
املعارضـة نخبـة مـن  وأضـاف، “ستشـمل قامئـة 
والدسـتوريني  والقضـاة  والقانونيـني  السياسـيني 
وممثلـني عن جميع فئات الشـعب السـوري، بشـكل 
ميكـن معـه أن نحقـق توازنًـا فيـام نتطلـع إليه”. 

واعتـر الخالـدي أن األسـامء التـي رشـحها النظام 
السـوري للجنة الدسـتورية ليسـت جمعيهـا مؤهلة 
لتكـون يف هـذا املوقع، خاصـة أن النظام السـوري 
مل يقـل بشـكل رصيح إنه رشـح هـذه القامئـة، بل 
قـال إنه “يدعم” ترشـيح هـذه القامئة، مـا يزيد من 
احتامليـة تنصـل النظـام مـن أي قـرارات أو توافق 
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محمد صبرا  

إعادة النظر يف العملية الدستورية يتضمن 
إما تعديل دستور 2012، أو الذهاب إىل كتابة 

وصياغة دستور جديد.
وال تكمن اإلشكالية يف كيفية الكتابة أو الجهة 

املسؤولة عن ذلك، بل إن مجرد الذهاب إىل اللجنة 
أو إعادة النظر يف العملية الدستورية هو تغيري 
جوهري وكبري لفلسفة الرصاع يف سوريا إىل 

فلسفة ما يحصل يف سوريا.
وعندما نذهب إلعادة النظر يف العملية الدستورية 

نكون قد انتقلنا تلقائًيا من مفهوم ثورة شعبية 
ضد نظام حكم بكامل مكوناته إىل مرحلة جديدة 

هي رصاع بن نظام سلطة وبن معارضة.
من يوافق عىل الذهاب إىل اللجنة الدستورية سواء 
لكتابة أو إعادة النظر يف دستور 2012، يقر عملًيا 

أن ما حدث يف سوريا ليس ثورة بل رصاًعا عىل 
برنامج سلطة بن سلطة حكم وبن معارضة 

تريد أن تشارك السلطة يف إعادة النظام السيايس، 
بحيث يكون لها حصة يف توزيع الروة واملناصب.

ولعل اإلشكالية األخرى التي يجب أن نراها خلف 
فكرة اللجنة الدستورية، أن هذا الطرح غري موجود 

يف الوثائق الدولية وال يف كل قرارات مجلس 
األمن، التي هي يف األصل الحاضنة القانونية 

للحالة السورية.
بيان جنيف كان واضًحا يف املادة التاسعة منه 

عندما تحدث عن رضورة عقد مؤمتر وطني بعد 
تشكيل هيئة حكم انتقايل كأوىل املهام، ويكون 

هذا املؤمتر شاماًل للجميع ونتائجه ملزمة يف 
صياغة النظام الدستوري يف سوريا.

ويجب أن تأيت مسألة الكتابة الدستورية بعد قيام 
هيئة الحكم االنتقايل، وهذا ما نص عليه مضمون 

الثورة والقرارات الدولية املتعلقة بامللف السوري.
الفقرة الرابعة من القرار “2254” نصت عىل أن 

العملية السياسية تتضمن إنشاء حكم شامل 
وغري طائفي خالل ستة أشهر، وعقب ذلك 

يتم النظر يف النظام الدستوري للوصول إىل 
انتخابات برملانية ورئاسية يف 18 شهًرا، أي أن 

الدستور حسب الوثائق يأيت ما بعد هيئة الحكم 
االنتقايل.

وعىل ذلك ال ميكن تجاهل اإلشكالية الكرى 
التي منر بها حالًيا وهي ذهاب بعض شخصيات 
املعارضة سواء كانت تدري أو ال أو منخرطة يف 
املوضوع بوعي أو غري وعي إىل اللجنة، وهو ما 

ميكن أن نعتره تغيريًا للحدث السوري والرسدية 
التي قام عليها، لتتحول الثورة إىل رصاع بن 

النظام واملعارضة، أي أن ما قام به بشار األسد 
يدخل يف باب االجتهاد السيادي لسلطة الحكم، 

وال يدخل يف باب جرائم الحرب وجرائم ضد 
اإلنسانية، وهنا خطورة املوضوع.

الدستور الحايل هو قناع تحاول من خالله الدول 
الفاعلة وخاصة روسيا أن متنح الرعية لبشار 
األسد ليس يف الوقت الحايل وإمنا يف املايض، 
لتسحب الجرمية منه كسلطة تدافع عن النظام 

العام حتى وإن أخطأت.
انخراط املعارضن يف اللجنة الدستورية مخالف 

للثورة السورية و”جنيف” والقرارات الدولية، 
سواء “الهيئة العليا للمفاوضات” أو “االئتالف” 

أو “الفصائل” والتي تكون قد أهدرت بذلك كل 
تضحيات السورين.

اإلشكال األسايس يكمن يف اإلطار اإلجرايئ 
لكتابة الدستور، حول من يعطي الوالية للجنة 
ومن يصادق عىل مخرجاتها وكيفية تنفيذها 

ومن هي الجهة الضامنة للمخرجات، وهذه 
األسئلة تدل أننا ذاهبون إلعادة رشعية نظام 
بشار األسد يف املايض وحتى اليوم، وتشكل 

إهداًرا لكل عذابات املعتقلن، وهذه مشاركة يف 
الجرمية.

املعارضة والنظام يف صدام حقيقي مع تطلعات 
السورين وهم عىل طاولة واحدة، وأصبحوا 
سًدا أمام تطلعات السورين يف نظام وطني 
دميقراطي ال وجود للقتىل واملجرمن وتجار 

السياسة والشنطة فيه.

اللجنة تهدف إلى 
تحويل الثورة لـ
“صراع سلطة” 

ما آلية عمل
اللجنة الدستورية؟ 

ال تزال آلية عمل اللجنة الدستورية غير واضحة المعالم 
حتى اآلن، وهو ما يجعل الحديث عن تبديل دستوري 

قريب غير ممكن في الوقت الحالي، إذ ال يزال المشهد 
ضبابًيا، ووضوح الصورة مرهون بخطوات جادة تجمع 

لجنتي المعارضة والنظام على طاولة واحدة.

قانونًيا.. تشريع تعديل الدستور 
يتطلب مجلًسا تأسيسًيا

باإلجـامع”. اللجنـة  قـرارات 
إىل  اللجنـة  تتوصـل  عندمـا  أنـه  وأضـاف 
اتفـاق بشـأن تعديـل مـواد االتفاق، سـريفع 
أعضاؤهـا توصيـة إىل مؤمتر سـوتيش، الذي 
السـورية،  الحكومـة  إىل  ويرفعهـا  سـيقرها 
الدسـتور  بنـود  وفـق  بالـازم  تقـوم  لـي 
الحـايل، األمـر الذي يخالـف رؤيـة املعارضة 
السـورية والتـي تسـعى إلثـارة 23 بنـًدا يف 

.2012 دسـتور 
روسـيا  فرضـت  سـواء  اللـه  للعبـد  ووفًقـا 
مسـودتها القدميـة وأعادت ترسيبهـا من خال 
حصـة النظام يف اللجنـة الدسـتورية أو دفعت 
أمـام  الدسـتور، فنحـن  باتجـاه تغيـريات يف 
دسـتور معـدل أو جديـد مل يسـتر الشـعب 
السـوري فيـه، ومل يشـارك يف صياغته ممثلون 
عن الشـعب السـوري بشـكل فعـي، وال يعالج 
سـنوات  سـبع  أنتجتهـا  التـي  املشـاكل  آالف 
مـن املعـارك كاسـتعادة املمتلـكات أو تعويض 

الضحايـا أو مصـري املفقوديـن. 
العبد اللـه أكّد أن أي دسـتور بصياغة روسـية، 
بشـكل جـزيئ أو كي، ال يصـب يف مصلحـة 
الشـعب السـوري، الفتًـا إىل أن هـذه النقطـة 
يجـب أن تتيقـظ حولهـا شـخصيات املعارضة 
املشـاركة يف اللجنـة الدسـتورية لضامن مترير 

أكـر قـدر مـن التعديـات الحقيقية.

االستفتاء على الدستور السوري الجديد عام 2012 )إنترنت(

يصـدر عـن اللجنة الدسـتورية.
قامئتـه  السـوري  النظـام  إرسـال  أن  وأضـاف 
لألمـم املتحـدة هـو مبثابـة “ترشـيح وهمـي”، 
إثبـات  عـر  االحتيـال  النظـام  معـه  اسـتطاع 
حسـن نيتـه، وتابـع “ال أعتقـد أن هـذه الائحة 
هـي الائحة النهائية الرسـمية الخاصـة بالنظام 

السـوري”.
أن  فكـرة  القاهـرة”  “منصـة  عضـو  ورفـض 
تكـون قامئـة املعارضـة للجنـة الدسـتورية بيد 
الدسـتور  أن  إىل  مشـريًا  الـريك”،  “الضامـن 
السـوري  الشـعب  أن يوضـع مـن قبـل  يجـب 
التدخـل فيـه، ال  وممثليـه، وال يحـق ألي أحـد 
روسـيا وال تركيـا وال أي دولـة أخـرى، عـى حد 

تعبـريه.
وسـبق أن رصح رئيـس وفد املعارضة السـورية 
إىل محادثـات “أسـتانة”، أحمـد طعمـة، لعنـب 
السـورية  املعارضـة  قامئـة  اختيـار  أن  بلـدي، 
“الضامـن  بيـد  سـيكون  الدسـتورية  للجنـة 
الـريك”، كون أنقـرة هي من ضمنـت املعارضة 
يف محادثـات “سـوتيش” التـي متخضـت عنها 

اللجنـة الدسـتورية.

عنـب بلـدي تواصلـت مـع عـدد مـن 
الشـخصيات املعارضـة، ورصدت ردود 
الدولية ملعرفـة اآلليـة املتوقعة  الفعـل 
لعمـل اللجنة الدسـتورية املشـكلة من 
النظـام واملعارضة والخـراء الدولين.

مصـدر مطلع مـن املعارضة السـورية 
)طلـب عـدم ذكـر اسـمه( أكـد لعنـب 
بدارسـة  سـتقوم  اللجنـة  أن  بلـدي 
أوليـة،  كمرحلـة   2012 دسـتور 
وذلـك بعـد اكتـامل قوائـم املرشـحن 
املمثلـة  الدسـتورية  اللجنـة  لتشـكيل 
السـوري،  والنظـام  املعارضـة،  عـن 
لـكل  ثلـث  بنسـبة  املتحـدة  واألمـم 

طـرف. 
واعتـر املصـدر أن تركيز عمـل اللجنة 
سـينصب عـىل عيـوب ذلـك الدسـتور 
التـي  املرحلـة  أمـا  تفصيـي،  بشـكل 
تـي ذلـك، فسـتتم بتشـكيل فريق من 
السـورين والدوليـن لوضع  الخـراء 
مبطالـب  يفـي  جديـد”  “دسـتور 

الجديـدة. املرحلـة 
التفــاوض”،  رئيــس وفــد “هيئــة 
الهيئــة  إن  قــال  الحريــري،  نــرص 
ــد  ــدة بتحدي ــم املتح ــع األم ــوم م تق
آليــة عمــل اللجنــة، وفًقــا لقــرار 
الــذي   ،”2245 األمــن  “مجلــس 
ــية  ــة سياس ــالق عملي ــىل إط ــص ع ن
ــدة  ــم املتح ــريها األم ــة تس تفاوضي
بــن ممثــي نظــام األســد واملعارضــة 

ممثلــة بالهيئــة.
وأشـار الحريـري يف ترصيـح، مطلع 
عمـل  آليـة  أن  إىل  الحـايل،  حزيـران 
مل  قراراتهـا،  اتخـاذ  وكيفيـة  اللجنـة 
يبـدأ الحديـث عنهـام بعـد، مرجًحا أن 
يتضـح ذلـك بعد اكتـامل القوائـم التي 

لـن تتشـكل بأقـل مـن ثالثة أشـهر.
إىل  املعارضـة  وفـد  رئيـس  لكـن 
طعمـة،  أحمـد  “أسـتانة”،  محادثـات 

شـخص  أي  علـم  بلـدي  لعنـب  نفـى 
املعلومـات، قائـاًل “مـن  حالًيـا بهـذه 

حالًيـا”. عنهـا  الحديـث  املبكـر 
وسـبق أن طلـب املبعـوث األممـي إىل 
سـوريا، سـتيفان دي ميسـتورا، مـن 
مجلـس األمـن وضـع أفـكار لصياغة 
“دسـتور” وتنظيـم انتخابـات جديـدة 
يف سـوريا، مـن أجل التوصـل إىل حل 

. يس سيا
عـىل  السـوري  النظـام  شـدد  بـدوره 
لسـان وزيـر خارجيتـه، وليـد املعلـم، 
عـىل أن املناقشـات التي سـتجري يف 
الدسـتور  وفـق  سـتتم  اللجنـة  إطـار 

الحـايل ولـن تتعـدى ذلـك.
أن  وبعـد  اللجنـة  أن  املعلـم  ورأى 
تتوصـل إىل اتفـاق حـول تعديـل مواد 
الدسـتور، سـريفع أعضاؤهـا توصيـة 
إىل مؤمتـر سـوتيش، الـذي سـيقرها 
“الحكومـة  إىل  بـدوره  ويرفعهـا 
السـورية”، لـي تقـوم بالـالزم وفق 

الحـايل. الدسـتور  بنـود 
ومل يتـم االتفاق عىل مـكان االجتامع، 
غـري  الخارجيـة  وزيـر  اعتـره  الـذي 
مهـم بقـدر أهميـة تعاطـي “الطـرف 
اآلخـر مبوضوعية مـع هـذه اللجنة”، 
سـتتخذ  قراراتهـا  أن  إىل  مشـريًا 

باإلجـامع.
وتـرى املعارضـة السـورية أن دسـتور 
مقـاس  عـىل  صياغتـه  متـت   2012
رأس النظـام السـوري، بشـار األسـد، 
وامتيـازات  سـلطات  لـه  ويحفـظ 
طريقهـا  عـن  يسـتطيع  اسـتثنائية 
شـّل أي سـلطة أخـرى ألي مؤسسـة 
أو موقـع سـيادي، وبالتـايل التحكـم 
السياسـية  الحيـاة  مجـاالت  بجميـع 
واالجتامعيـة  واألمنيـة  واالقتصاديـة 
األوامـر  أو  التريـع  عـر  سـواء 

اإلداريـة. والتعليـامت 

مـن  الدسـتور  تعديـل  عمليـة  تعتـر 
يف  النظـام  بصلـب  املتعلقـة  املسـائل 
سـوريا، إذ اشـرط الدسـتور عام 2012، 
 ،1973 عـام  دسـتور  ذكـره  ملـا  وطبًقـا 
باقـراح مـن رئيـس  التعديـل  يكـون  أن 
مجلـس  أعضـاء  ثلـث  أو  الجمهوريـة 

 . لشـعب ا
لعنـب  رشح  حسـني،  إبراهيـم  القـايض 
وقـال  التعديـل،  هـذا  آليـة  بلـدي 
“الدسـتور نفسـه هو الـذي ينظـم عملية 
تعديلـه، وإلقـرار التعديل يجـب أن يحوز 
عـى موافقة رئيـس الجمهوريـة وأكرية 
الشـعب”.  أعضـاء مجلـس  أربـاع  ثاثـة 
مـن  دسـتور  لتعديـل  لجنـة  اعتـامد  أمـا 
خـارج مجلـس الشـعب فـا يجـوز، وفـق 
مـواد الدسـتور الحـايل، الـذي يتمسـك به 
النظـام السـوري، وال بـد لتشـكيل لجنـة 
مسـبق  دسـتوري  تعديـل  إجـراء  خاصـة 

يسـمح بذلـك، وفـق حسـني.

وهـذا يوضـح توجـه املعارضـة للتمسـك 
جديـد  دسـتور  وضـع  لجهـة  مبطلبهـا 
يتـم إعـداده مـن مجلـس يشـبه املجلـس 
التأسـييس ويعـرض الحًقـا عـى الرملان 
إلقـراره، واسـتفتاء الشـعب عليـه، وهـذا 
يـرع  سـيايس  حـل  يسـبقه  أن  يجـب 

هـذه العمليـة، عـى حـد قولـه. 
بعـض  اقرحـت  أن  لروسـيا  وسـبق 
لكـن  الدسـتورية  التعديـات 
التنفيذ،  موضـع  توضـع  مل  اقراحاتهـا 
إىل  ذلـك  حسـني  القـايض  ويرجـع 
أن تقـرح جهـة خارجيـة  عـدم جـواز 
وبحسـب  سـيادة،  ذي  لبلـد  دسـتوًرا 
هنـاك  لـوكان  “حتـى  فإنـه  اعتقـاده 
توافـق سـيايس عـى الدسـتور املقرح 
خطـوات  مـن  بـد  ال  كان  روسـيا  مـن 
وإقـراره  العتـامده  متهـد  قانونيـة 
دسـتورية  آليـات  عـر  رشعـي  بشـكل 
يتفـق عليهـا يف إطـار حـل سـيايس”.
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مشروع دستور 1920
جـاء بعـد إعـالن “اململكـة السـورية 
العربيـة” الـذي تبـع انتخـاب املؤمتـر 
انسـحاب  بعـد  العـام،  السـوري 
العثامنيـن من سـوريا، وكُلّـف حينها 
لجنـة  رأس  عـىل  األتـايس  هاشـم 

. غتـه بصيا
ونصت مـواده عىل أن سـوريا “ملكية 
مدنيـة نيابّية، عاصمتها دمشـق ودين 

اإلسالم”. ملكها 
وتركـت صالحيـات هـذا الدسـتور لــ 
غـري  مـن  الـوزارة  تشـكيل  “امللـك” 
وجعلهـا  املالكـة”،  “األرسة  أشـخاص 
مسـؤولة أمـام املؤمتـر الذي يحـّق له 

منهـا. الثقـة  وسـحب  اسـتجوابها، 
كـام حّد مـن صالحيات “امللـك” بإلزام 
أي قـرار يتخـذه بتوقيع رئيـس الوزراء 

والوزيـر املختص.
اقتـرص  إذ  املـروع،  هـذا  يطبـق  مل 
يحـدد  ومل  يوًمـا،   15 عـىل  تطبيقـه 

لسـوريا. أسـايس  كدسـتور 

دستور 1930
انتخـاب  بعـد  الدسـتور  هـذا  وضـع 
الجمعيـة التأسيسـية يف 1928، والتي 
دعـا النتخابهـا تـاج الديـن الحسـيني 
املكلـف برئاسـة الدولة آنـذاك، وانتخب 

هاشـم األتـايس رئيًسـا لها.
وتكونـت الجمعيـة مـن أعضـاء مـن 
إرشاك  دون  وحلـب،  دمشـق  دولتـي 

و”العلويـة”. “الـدروز”  دولتـي 
نيابيـة  “جمهوريـة  سـوريا  واعتـر 
رئيسـها  وديـن  دمشـق  عاصمتهـا 
السـوريّة  “البـالد  وأن  اإلسـالم”، 
املنفصلـة عـن الدولـة العثامنيـة هـي 
تتجـزأ، وال عـرة  ال  وحـدة سياسـّية 
بـكل تجزئـة طـرأت عليها بعـد الحرب 

العامليـة”.
ينتخـب مبوجبـه رئيـس الجمهوريـة 
ليـس  أنـه  غـري  النـواب  مجلـس  يف 
مسـؤواًل أمامـه، ولـه صالحيـة تعين 
رئيـس الحكومة التي يختـار أعضاؤها 
رئيـس الحكومـة بالتعـاون مـع الكتل 

نية. لرملا ا
حددت واليـة الرئيس بخمس سـنوات، 
وال يجـوز إعـادة انتخابـه إال بعد مرور 
خمس سـنوات عـىل انقضاء رئاسـته 

األوىل.
 ،1947 الدسـتور يف عـام  عـّدل هـذا 
1930 مـن قبـل املفـوض  وأيًضـا يف 
أضـاف  إذ  بونسـو،  هـري  الفرنـي 
إليـه املـادة 116 التي تنـص عىل “طي 
املـواد التـي تتعارض مع صـك االنتداب 
حتـى زوالـه”، وإدخـال دولـة الـدروز 

والعلويـة بالدولـة السـورية.
 ،1948 عـام  يف  تعديلـه  أعيـد  كـام 
للسـامح لشـكري القوتـي باالنتخاب 

مـرة ثانيـة بعـد واليتـه األوىل.

دستور 1950
أقـر رسـمًيا يف أيلـول 1950، وعـرف 
باسم “دسـتور االسـتقالل”، واحتوى 

بصيغتـه النهائيـة عـىل 166 مادة.
من أكـر املواضيـع التي احتـدم عليها 
النقـاش يف هذا الدسـتور عند طرحه، 
موضوع إعالن اإلسـالم ديـن الدولة أو 

الدولة. دين رئيـس 
وانتهـى األمـر بالحفـاظ عـىل صيغة 
دسـتور 1930 بخصـوص ديـن رئيس 

الدولة.
إضافـًة إىل وقوف الجيـش عىل الحياد 
السياسـية  الحيـاة  يف  التدخـل  دون 

السوريّة.

دستور 1952
ألديـب  الثـاين  االنقـالب  بعـد  جـاء 
عطّـل  إذ   ،1952 عـام  الشيشـكي 
ليصـدر  السـابق،  بالدسـتور  العمـل 
شـبيه  بأنـه  متّيـز  جديـًدا  دسـتوًرا 
عليـه  العمـل  يجـري  الـذي  بالنظـام 

املتحـدة. الواليـات  يف 

رئيـس  منصـب  إلغـاء  عـىل  ونـّص 
الـوزراء  اعتبـار  الـوزراء، إضافـًة إىل 
مسـؤولن أمـام رئيـس الجمهوريـة.

وينتخـب الرئيس من الشـعب مبوجب 
هذا الدسـتور، ويعتـر رئيًسـا للوزراء 
ويعـن الـوزراء بـداًل من الرملـان، مع 
الرئيـس  انتخـاب  صالحيتـي  سـحب 

ومنـح الثقـة للحكومـة مـن الرملان.

دساتير البعث المؤقتة.. أربعة
قبـل  مـن  دسـاتري  عـدة  أصـدرت 
بـن  مـا  الثـورة”،  قيـادة  “مجلـس 
املايض. القرن  سـتينيات وسـبعينيات 

وأصـدر املجلس دسـتوًرا مؤقًتـا للبالد 
1964، ثـم عـاد وأصـدر دسـتوًرا  يف 

آخـر يف 1 مـن أيـار 1969.
أصـدره  مؤقـت  دسـتور  آخـر  وكان 
املجلـس بعد وصـول حافظ األسـد إىل 
السـلطة، يف 1971 واسـتمّر العمل به 

حتـى 1973.
حافـظ  وضعـه  الـذي   1973 دسـتور 
األسـد أكـد عـىل أن أهـداف املجتمـع 
والحريـة  “الوحـدة  هـي  السـوري 
مـن  جـزء  البـالد  وأن  واالشـراكية”، 
وأن  العربيـة”،  الجمهوريـات  “اتحـاد 
“الشـعب يف القطر السـوري جزء من 

العربيـة”. األمـة 

الرئيـس  كـون  وجـوب  عـىل  ونـّص 
لبقيـة  باسـتبعاٍد  سـوريًا”  “عربًيـا 

الشـعب. مكونـات 
البعـث فيعتـر  وفيـام يخـص حـزب 
مـن  السياسـية،  للحيـاة  ”محتكـًرا” 
خـالل كونـه القائـد للدولـة واملجتمع، 

الدسـتور. بحسـب 
رئيـس  ترشـح  أن  الدسـتور  وأوضـح 
الجمهوريـة للقيـادة القطريـة لحـزب 
البعـث، عـن طريـق مجلـس الشـعب، 
لالسـتفتاء دون وجود أي مرشح آخر.

الجمهوريـة  رئيـس  صالحيـات 
واسـعة وشـبه مطلقـة، فهـو رئيـس 
السـلطة التنفيذيّـة وله سـلطة إصدار 
املجلـس  ورئيـس  منفـرًدا،  التريـع 
للمحكمـة  واملعـّن  للقضـاء،  األعـىل 
األعـىل  والقائـد  العليـا،  الدسـتورية 

املسـلحة. والقـوات  للجيـش 
عدل هذا الدسـتور مرتـن، املرة األوىل 

عام 1981 لتغيري شـكل علـم البالد.
واملـرة الثانيـة يف عـام 2000 لتخفيض 
عمر املرشـح للرئاسـة من أربعن عاًما 
إىل 34 عاًمـا، لتمكن بشـار األسـد من 

الرشـح للمنصب خلًفـا لوالده.

دستور 2012 الحالي
أعلنـه رئيـس النظام السـوري، بشـار 
األسـد، بعـد عـام مـن انـدالع الثـورة، 
معتـرًا أنهـا “جملة مـن اإلصالحات” 

التـي طالـب بها الشـعب.
ونـّص الدسـتور عـىل اعتبـار سـوريا 
سـيادة  ذات  دميقراطيـة،  “دولـة 
مـن  جـزء  أي  عـن  التنـازل  يجـوز  ال 
جمهـوري  النظـام  وأن  أراضيهـا”، 

للشـعب. فيـه  الحكـم 
الجمهوريـة  رئيـس  ديـن  حـدد  كـام 
باإلسـالم، والفقـه اإلسـالمي كمصدر 

للتريـع. رئيـي 
رئيـس الجمهوريـة بحسـب الدسـتور 
الحـايل هو رئيـس السـلطة التنفيذيّة، 
قابلـة  سـنوات  سـبع  ملـدة  وينتخـب 

واحدة. مـرة  للتمديـد 
واشـرط الدسـتور أن يكـون الرئيـس 
سـوريًا بالوالدة، ومن أبوين سـورين 
بالـوالدة، وغـري متمتـع بأي جنسـية 
أخـرى وغري متزوج بغري سـورية، وأال 
يكـون قد صـدر بحقـه حكـم قضايئ 

“شائن”.
حاصـاًل  املرشـح  يكـون  أن  وأوجـب 
نائًبـا مـن مجلـس   35 توقيـع  عـىل 

للرشـح. الشـعب 

من الممكلة إلى جمهورية البعث..

ثمانية دساتير مرت على سوريا 

يف إطـار الحديث عن بـدء الخطوات 
سـوري  دسـتور  إلعـداد  العمليـة 
جديـد كمـؤرش عـىل االنتقـال إىل 
مرحلة الحل السـيايس، اسـتطلعت 
عنـب بلـدي آراء قرّائها حـول فائدة 
تعديل الدسـتور يف التوّصل إىل حل 

سـوريا. يف  للرصاع 
عـر  بلـدي  عنـب  وطرحـت 
بـوك”  “فيـس  عـىل  صفحتهـا 
السـؤال:  اإللكـروين  وموقعهـا 
“هـل تعتقـد أن الحـل يف سـوريا 

الدسـتور؟”. بتعديـل  يكمـن 
 1800 االسـتطالع  يف  شـارك 
مسـتخدم، عـّروا بغالبيتهـم عـن 
تعديـل  فائـدة  مـن  تشـاؤمهم 
الدسـتور، إذ أجـاب %62 بــ “ال” 
عـىل السـؤال الـذي طرحتـه عنب 

بلـدي، بينـام اعتـر %23 منهم أن 
تعديـل الدسـتور ميكـن أن يسـهم 
يف الحـل، بينـام صـّوت %15 من 

املسـتخدمن بــ “ال أعلـم”.
املسـتخدم يوسـف خطيـب، تفاعل 
عـىل  املنشـور  االسـتطالع  مـع 
“فيـس  يف  بلـدي  عنـب  صفحـة 
التعليقـات  ضمـن  وكتـب  بـوك” 
“الدسـتور ال يشـتي مـن مشـاكل 
كثـرية كـام تشـتي سـوريا مـن 

املجـرم”.  النظـام 
كـام اعتـر املسـتخدم آدم هـزاع أن 
الحـل ال يكمن بتغيري الدسـتور بل بـ 
“تغيري الحكومة”، بينام أشـار سـعد 
الدين خياطـة إىل أن نهاية الرصاع يف 
سـوريا تحتـاج “رحيـل كل مـن قتل 

وأعان عـىل قتل السـورين”.

استطالع رأي: تغيير الدستور لن يؤثر على الحل

هل تعتقد أن الحل في سوريا يكمن بتعديل الدستور؟

ال

نعم

ال أعلم

62%

23%

15%

أديب الشيشكلي، الرئيس السوري الذي ألغى دستور 
عام 1950 وأقر دستور عام 1952

رشدي الكيخيا، رئيس الجمعية التأسيسية التي أنتجت 
دستور 1950

الرئيس السوري األسبق، تاج الدين الحسني ، الذي دعا 
النتخاب جمعية تأسيسية أنجزت دستور 1930
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تأسيس شركات وتجنيس..

لبنان مطية األسد للتحايل على العقوبات
اتسمت العالقة بين رجال أعمال لبنانيين وعائلة األسد الحاكمة في سوريا بتحالفات وشراكة قائمة على المحاصصة االقتصادية، 
بينما استغل النظام السوري قنوات نفوذ له في لبنان من أجل تأسيس شركات “أوف شور” تعتبر مالذات آمنة إليداع أموال رجاالته، 

وتضمن سرية المودعين وال تخضع أموالهم لضرائب مرتفعة.

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

سياسـيني  بـني  االقتصاديـة  الراكـة 

الغرفـة  مـع  لبنانيـني  أعـامل  ورجـال 

كانـت  سـوريا  يف  الضيقـة  االقتصاديـة 

بـدأت  لكنهـا  سـابًقا،  بالغمـوض  تتسـم 

تظهـر إىل العلـن خال العامـني املاضيني، 

عر تأسـيس رجال أعـامل لبنانيني رشكات 

منـح  جانـب  إىل  سـوريا،  يف  مقـاوالت 

رجـال أعـامل سـوريني مقربني من األسـد 

اللبنانيـة. الجنسـية 

شركات لبنانية لاللتفاف
على العقوبات

شـهد العـام املـايض دخول رجـال األعامل 

نظامـي،  بشـكل  سـوريا  إىل  اللبنانيـني 

إعـادة  مرحلـة  يف  للمشـاركة  متهيـًدا 

اإلعـامر الغامضـة حتى اآلن، عر تأسـيس 

إذ  واملقـاوالت  باإلعـامر  خاصـة  رشكات 

شـارك مسـتثمرون لبنانيون بتأسـيس 13 

مـن أصـل 23 رشكـة أسسـها أجانـب يف 

هـذا املجـال، مـا يجعلهم أصحـاب الحصة 

األكـر بـني غـري السـوريني.

إف  “أي  هـي  الـركات  هـذه  آخـر 

للمسـتثمر  ملكيتهـا  وتعـود  للمقـاوالت”، 

بنسـبة  فرنجيـه  أنطونيـو  اللبنـاين 

شـقرا  أبـو  رشـيد  واللبنـاين   ،47.46%

السـوري  بينـام ميلـك   ،47.48% بنسـبة 

..0%5 العليـوي  خليـل 

التعهـدات  مجـال  يف  الركـة  وسـتعمل 

واملقاوالت واالسـتثامرات، وإنشـاء وتوسيع 

وهـدم املبـاين بأنواعهـا، وأعـامل الطـرق 

والجسـور والسـكك.

ترخيـص  املـايض  العـام  شـهد  كـام 

اللبنانيـة  فتـوش  لعائلـة  تعـود  رشكـة 

ورشكائهـا، وعـى رأسـهم رجـل األعامل 

السـابق  الوزيـر  شـقيق  فتـوش،  بيـار 

والنائـب يف لبنـان نقوال فتـوش، وامللقب 

بــ “ملـك الكسـارات” يف لبنـان، وهـو 

شـخصيات  مـع  قويـة  بعاقـات  يتمتـع 

بـارزة يف النظـام وخاصة رئيـس مكتب 

“األمـن الوطنـي”، عـي مملـوك، وتعمل 

الركـة عى اسـتخراج الفوسـفات الخام 

حمـص. محافظـة  يف 

دخـول عـدد كبـري مـن الـركات اللبنانية 

الحـل  تبلـور  قبـل  السـورية  السـوق  إىل 

السـيايس وانطـاق عمليـة إعـادة اإلعامر 

النظـام  قبـل  مـن  احتياطًـا  يكـون  قـد 

إعـادة  عمليـة  متـت  حـال  يف  السـوري، 

اإلعـامر بطريقـة ال تتوافـق مع مؤسسـات 

الدولة القامئـة حاليًا، كتدخـل املعارضة أو 

دول أوروبية اشـرطت سـابًقا رحيل األسد 

للمشـاركة باإلعـامر، وبالتايل يلجـأ رجال 

األعـامل املقربـون مـن األسـد واملعاقبـون 

دوليًـا إىل حيـل منهـا تأسـيس تحالفـات 

أعـامل  أو رجـال  أو رشكات  كيانـات  مـع 

لبنانيـني.

املحلـل االقتصـادي سـقراط العلـو اعتر، 

يف حديـث إىل عنـب بلـدي، أن الـركات 

أعـامل  رجـال  بـني  رشاكات  غالبًـا  هـي 

موالـني لألسـد مع رجـال أعـامل لبنانيني، 

أعـامل  لرجـل  تكـون  أن  أو حتـى ميكـن 

ملسـؤول  واجهـة  لكنـه  واحـد  لبنـاين 

سـوري، مشـريًا إىل أن رجـال األعـامل قد 

يكونون سـتاًرا لــ “حزب اللـه” ويبحثون 

عن حصـة من إعـادة اإلعـامر كمكافأة لهم 

عـى مسـاندة النظـام.

يف حـني اعتـر املحلـل االقتصـادي مناف 

قومان أن دخـول الركات اللبنانية إشـارة 

مـن  حصـة  بكسـب  نواياهـا  إىل  مهمـة 

والتـي  املقبلـة،  املرحلـة  يف  االسـتثامرات 

ستشـهد حركـة ضخمـة يف إعادة بنـاء ما 

تدمـر مـن مرافـق ومنـازل وبنـى تحتية.

بالنظـام  الـركات  هـذه  عاقـة  وحـول 

السـوري قـال قومـان لعنـب بلـدي إنه ال 

أحد يسـتطيع الدخول إىل السـوق السورية 

دون رضـا النظـام ورجاالته وأخـذ الضوء 

والعمل. للدخـول  األخـرض 

وكيانـات  سـوريا  خضـوع  أن  وأضـاف 

األسـد  مـن  مقربـة  نافـذة  وشـخصيات 

للعقوبـات الدولية، تجرهم عـى االلتفاف 

عـى العقوبـات واملشـاركة مـع أشـخاص 

آخريـن سـوريني ولبنانيني ومن جنسـيات 

أخرى ممـن مل تطلهم العقوبـات، وبالتايل 

السـورية  السـوق  إىل  دخولهـم  تسـهيل 

كغطـاء  والفـرص  االسـتثامرات  ومنحهـم 

للتهـرب مـن العقوبـات الدوليـة.

أسماء مقربة من األسد ُجنست لبنانًيا
عاقـة لبنـان اقتصاديًـا بالنظام السـوري 

مل تقتـرص عـى تأسـيس الـركات، وإمنا 

رجـال  بتجنيـس  قـرار  إىل  ذلـك  تعـدت 

أعـامل مقربني من األسـد يف لبنـان، األمر 

الـذي أثار ضجـة إعامية وسياسـية خال 

املايض. األسـبوع 

ونـرت وزارة الداخلية اللبنانية مرسـوم 

حزيـران،  مـن   7 الخميـس  التجنيـس، 

القامئـة عـدة جنسـيات، وبلـغ  وشـملت 

عـدد السـوريني الحاصلني عى الجنسـية 

اللبنانيـة 103 مـن أصل 407 أشـخاص.

ومن األسـامء السـورية، رجل األعـامل عبد 

القـادر صره، الـذي يعتر مـن أبرز 100 

أعـامل يف سـوريا، وميلـك وكالـة  رجـل 

“صـره” البحريـة، وهـو رئيـس مجلـس 

رجـال األعـامل السـوري- الـريك، وأول 

رئيـس لغرفة املاحـة البحرية يف سـوريا، 

وأحـد أبـرز املسـهمني يف رشكـة “شـام 

القابضـة” التـي ميلكهـا رامـي مخلـوف، 

وانسـحب منها عقـب العقوبـات األمريكية 

التـي فرضـت عـى الركة.

كـم شـملت القامئة خلـدون الزعبـي، وهو 

نائـب رئيـس مجلـس إدارة رشكـة “أمـان 

القابضـة” منـذ سـنة 2017، والتي ميلكها 

مـن  املقـرب  فـوز  سـامر  األعـامل  رجـل 

النظـام، إضافـة إىل عائلـة وزيـر التعليـم 

العـايل السـابق، هـاين مرتـى، ومنهـم 

املعارضـة  قبـل  مـن  املتهـم  مـازن  ابنـه 

بتويل شـؤون مقام السـيدة زينـب وبلعب 

أدوار ماليـة لصالـح النظـام يف دمشـق.

األعـامل  رجـل  أوالد  األسـامء  بـني  ومـن 

ورشـاد  محمـد  جـود،  فـاروق  السـوري 

وهـادي، املعـروف بقربه للنظـام وصاحب 

إىل  الاذقيـة،  يف  بحـري  أسـطول  أكـر 

كرامـة وهـو رجـل  غـازي  مفيـد  جانـب 

أعـامل معروف يف السـويداء، ومدير إذاعة 

“شـام إف إم” املحليـة، سـامر يوسـف.

هل يكون “حزب الله” وراء التجنيس؟

األسـامء املجنسـة أثـارت غضـب الشـارع 

اللبنـاين وخاصة الرافض لسياسـة األسـد 

ومؤيديـه يف لبنـان، كـام أثارت تسـاؤالت 

حـول أسـباب اختيـار هـذه الشـخصيات 

يف ظـل غمـوض آليـة منح الجنسـية لغري 

. نيني للبنا ا

صـرا،  محمـد  السـوري،  املعـارض 

املفاوضـني  كبـري  منصـب  شـغل  الـذي 

اعتـر،  جنيـف،  إىل  املعارضـة  وفـد  يف 

مسـالة  أن  “تويـر”،  يف  حسـابه  عـر 

التجنيـس يقـف وراءهـا “حـزب اللـه”، 

أثريـاء  سـوريني  “تجنيـس  إن  قائـًا 

يف لبنـان، ليـس بيًعـا للجنسـية وأغلـب 

املجنسـني ال يحتاجونهـا ألنهـم يحملـون 

املخفيـة  القطبـة  أجنبيـة،  جنسـيات 

وعقوبـات  اللـه  حـزب  عنـد  موجـودة 

أمريـكا عليـه، حـزب اللـه يسـتبدل إدارة 

اقتصـاد الظل املمـول له بأسـامء جديدة، 

ولـرضورات نقـل األمـوال كان ال بـد من 

. ” تجنيسـهم

يف حـني اعتـر سـقراط العلـو أن رجـال 

األعـامل السـوريني يريـدون التحـرر مـن 

فعندمـا  عليهـم،  املفروضـة  العقوبـات 

ينالـون الجنسـية اللبنانيـة ميكنهـم فتـح 

حسـابات وتقديـم إيداعـات يف املصـارف 

األعـامل  لرجـال  وأن  خاصـة  اللبنانيـة، 

أمـوااًل نقلت إىل لبنـان منذ بدايـة األحداث 

سـوريا. يف 

السـورية  العلـو إن رقـم األمـوال  وقـال 

التـي نقلت وهربـت من سـوريا وأودعت 

مرعـب  اللبنـاين  املركـزي  املـرصف  يف 

املـرصف يتسـر  وغـري معـروف، كـون 

عـى حجـم األمـوال التـي أودعـت، لكن 

ترسيبـات تقـول إنه منـذ بدايـة األحداث 

املصـارف  إىل  دوالر  مليـار   20 نقلـت 

هـؤالء  يكـون  أن  وميكـن  اللبنانيـة، 

اإليداعـات. هـذه  أصحـاب  املجنسـون 

وزير الخارجية السوري وليد المعلم واللبناني جبران باسيل )تويتر - جبران باسيل(   

 دخول الشركات 
اللبنانية إشارة 

مهمة إلى نواياها 
بكسب حصة من 
االستثمارات في 
المرحلة المقبلة، 

والتي ستشهد 
حركة ضخمة في 
إعادة بناء ما تدمر 
من مرافق ومنازل 

وبنى تحتية
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عنب بلدي - إدلب

جـرت  التـي  االنتخابـات،  يف  شـارك 
مـن  نخبـة  حزيـران،  مـن   4 االثنـني 
مخاتـري ولجـان األحيـاء يف مدينة إدلب، 
وأعيـان  وجهـاء  مـن  بتكليـف  وذلـك 
الذيـن عملـوا عـى تشـكيل  املحافظـة، 
لجنـة انتخابيـة تحضريية، وفـق ما قال 

الكـردي. نبيـل  إدلـب،  بلديـة  رئيـس 

الكـردي أضـاف، يف حديـث إىل عنـب 
أظهـرت  االنتخابـات  نتائـج  أن  بلـدي، 
املجلـس  لعضويـة  شـخًصا   25 فـوز 
مـن  وذلـك  امرأتـان،  بينهـم  املحـي، 
أصل 40 مرشـًحا ومرشـحة شـاركوا يف 

االنتخابـات.
إدلـب  يبـارش مجلـس  أن  املقـرر  ومـن 
تتمثـل  والتـي  فـوًرا،  مهامـه  املحـي 
إدارة الشـؤون الخدميـة يف املدينـة  يف 

بشـكل عـام، ووضع خطـط للمشـاريع 
الجهـات  مـع  والتنسـيق  املسـتقبلة، 
الداخليـة والخارجيـة مبا يخـدم مصالح 

للكـردي. وفًقـا  والنـاس،  املجتمـع 
قبـل  لانتخابـات  التحضـريات  وبـدأت 
ولجـان  املخاتـري  قـام  حـني  شـهرين، 
األحيـاء يف إدلـب بإجراءات عـدة لتهيئة 
املرحلـة االنتخابيـة، وذلـك عر تشـكيل 
لجنة انتخابيـة تحضريية برئاسـة محام 

وعضويـة منـدوب عن املخاتـري ومندوب 
عـن بلديـة إدلب.

االنتخابيـة  اللجنـة  رتبـت  أن  وبعـد 
أمورهـا، أعلنـت عـن فتـح باب الرشـح 
ملـن يـرى يف نفسـه األهليـة والكفـاءة 
املجلـس  أعضـاء  ضمـن  مـن  ليكـون 
املحـي، وبلغ عـدد طلبات الرشـيح 40 

25 شـخًصا. فـاز منهـم  طلبًـا 
النـادي  صالـة  يف  جـرت  االنتخابـات 

العائـي مبدينـة إدلـب، بتاريـخ 4 مـن 
حزيـران، وبدأ االقـراع السـاعة الواحدة 
ظهـرًا وانتهـى يف السـابعة مسـاء، ثـم 
بـدأ فرز األصوات واسـتمر حتى السـاعة 
11 ليـًا، تحت إرشاف اللجنـة االنتخابية 

التحضرييـة ولجنـة الطعـون.
فيـام اقتـرص الناخبـون املشـاركون يف 
التصويت عـى اللجنـة االنتخابية ولجان 
ضمـن  املسـجلني  واألشـخاص  األحيـاء 

اللجان. هـذه 
إدلـب  أول مجلـس محـي ملدينـة  وكان 
2016، تحـت  نيسـان عـام  تشـكل يف 
أول  وهـو  األعيـان"،  "مجلـس  اسـم 
مجلـس محـي مـدين يف املدينـة منـذ 
خروجهـا عـن سـيطرة النظام السـوري 

.2015 آذار  يف 
وضـم املجلـس حينهـا15  عضـًوا مـن 
إدارة  تولـوا  والكفـاءات  الخـرات  ذوي 
إدلـب. يف  واملدنيـة  الخدميـة  الشـؤون 

لكـن "حكومـة اإلنقـاذ"، التي تأسسـت 
 ،2017 الثـاين  تريـن  يف  إدلـب  يف 
بحـل  يقـي  إداريًـا”  “أمـرًا  أصـدرت 
املدينـة،  يف  املحليـة  املجالـس  جميـع 
واسـتبدالها مبجلـس موحد، األمـر الذي 
املحليـة  املجالـس  بـني  توتـر  إىل  أدى 

اإلنقـاذ". و"حكومـة  القدميـة 
وجـاء يف قـرار الحكومـة، الصـادر يف 
كانـون األول 2017، أنـه “تلغـى كافـة 
لهـذا  املخالفـة  والتوصيـات  القـرارات 

األمـر، ويبلـغ مـن يلـزم بالتنفيـذ".
وتشـكلت “حكومـة اإلنقـاذ” يف ترين 
الثاين املـايض، يف ظل تعقيدات عاشـتها 
إدلب وتدخـات دولية وتجاذبـات داخلية، 
أبرزهـا سـيطرة “تحريـر الشـام” عـى 
املنظـامت  بعـض  وترفـض  مفاصلهـا. 
فـرض  محـاوالت  املحليـة  والجمعيـات 
“تحرير الشـام” سـيطرتها عـى اإلدارات 
املدنيـة، وتعتر أنـه ال حاجة ألي تشـكيل 
مـدين جديـد ألن ذلك سـيزيد من تشـتت 

مؤسسـات املعارضـة.
وتتهـم “حكومـة اإلنقـاذ” بأنهـا واجهة 
لــ “تحريـر الشـام” يف حـني يعترها 
البعـض رضورة إلنقـاذ محافظـة إدلـب 

مـن مغبـة تدخـل عسـكري دويل.

مخاتير وأعيان إدلب ينتخبون مجلًسا محلًيا

بعد "فراغ" دام ثمانية أشهر، أجرت بلدية إدلب التابعة لـ "حكومة اإلنقاذ السورية" انتخابات محلية الختيار 
أعضاء مجلس مدينة محلي، من شأنه تلبية احتياجات المواطنين والنظر في أمورهم، بما يسد الثغرات التي 

تركها غياب مجلس مدينة إدلب السابق.

انتخابات مجلس محلي في مدينة إدلب- 4 حزيران 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب

عطـاء  "تجمـع  اسـم  يحمـل  التجمـع، 
 750 قرابـة  ويضـم  الثـاين،  السـكني" 
وحـدة سـكنية، وسـيكون امتـداًدا لتجمـع 
عطاء السـكني األول بحيث تكون املسـاحة 
عبـد  قـال  مـا  وفـق  بينهـام،  مفتوحـة 
الرحمـن رشدوب، مدير الفـروع يف جمعية 

"عطـاء".
رشدوب قـال لعنب بلـدي إن تجمع "عطاء" 
مبثابـة مركز سـكني متكامل يـزود قاطنيه 
بينهـا: مدرسـة  الخدمـات، ومـن  بجميـع 
متتـد عـىل مسـاحة ثالثـة آالف مـر مربع 
ومسـجد  طالـب،  آالف  لثالثـة  وتتسـع 
ميتـد عـىل مسـاحة 600 مـر مكـون مـن 

طابقـن.
يقـدم  مسـتوصًفا  التجمـع  يضـم  كـام 
والعامـة،  اإلسـعافية  الطبيـة  الخدمـات 
ويصـل عـدد املسـتفيدين مـن املسـتوصف 
فضـاًل  شـهريًا،  مريـض  آالف  مثانيـة  إىل 
عن وجـود أسـواق داخلية وخارجيـة تابعة 
للتجمـع السـكني، تضـم 20 محـاًل تجاريًا، 
وحدائـق لألطفـال وطرقـات منظمـة، وفق 

مـا قـال رشدوب.

داخـل  السـكان  أمـور  تنظيـم  إطـار  ويف 
التجمـع والحفاظ عـىل األمن داخله، أنشـأ 
القامئـون عليـه مركزًا للرطـة يناوب عىل 
مـدار 24 سـاعة، مهمتـه اإلرشاف عىل أمن 

فيه. القاطنـة  األرس 
التجمـع السـكني  ومـن املقـرر أن يُفتتـح 
متـوز  منتصـف  األوىل  مرحلتـن،  عـىل 
املقبـل، إذ سـيتم اسـتقبال 300 أرسة مـن 
الثانيـة  واملرحلـة  واملهجريـن،  النازحـن 
سـتكون بعد سـتة أشـهر من تنفيذ املرحلة 
األوىل، وذلـك ليتـم اسـتيعاب جميـع األرس 
ملسـؤول  وفًقـا  وسـهل،  منظـم  بشـكل 

"عطـاء".
جـاءت فكـرة املـروع السـكني، بحسـب 
الوضـع  مـن  رشدوب،  الرحمـن  عبـد 
املعيـيش املتدهـور الذي يعيشـه النازحون 
الشـامل  مخيـامت  يف  واملهجـرون 
السـوري، مـا اسـتدعى تأمن مـأوى لهم 
اإلنسـان  وكرامـة  حقـوق  يحفـظ  مبـا 
ويضمن لسـكان الخيام مسـتوى معيشـًيا 

الئًقـا.
"عطـاء  جمعيـة  تـرف  الـذي  املـروع، 
لإلغاثـة اإلنسـانية" عـىل تنفيـذه، ممـول 
وعـىل  عـدة،  خرييـة  جهـات  مـن  بدعـم 

رأسـها "جمعية الشـيخ عبـد اللـه النوري" 
العامليـة"  اإلسـالمية  الخرييـة  و"الهيئـة 

الكويـت. دولـة  يف  العاملتـان 
"عطـاء"  جمعيـة  أطلقـت  أن  وسـبق 
املـايض،  العـام  األول،  السـكني  تجمعهـا 
عائلـة،   520 ويضـم  أطمـة،  منطقـة  يف 
ومـن املقـرر أن تطلـق الجمعيـة التجمـع 
 1500 السـكني الثالـث بحيـث يتسـع لــ 
األويل،  ملخططـه  وفًقـا  سـكنية  وحـدة 
عـىل أن يبـدأ تنفيـذه عقـب االنتهـاء مـن 

الثـاين.  السـكني  التجمـع  تنفيـذ 
“التجمـع ليـس للنازحـن فقط ولكـن لهم 
مديـر  وصـف  حـد  عـىل  فيـه”،  األولويـة 
أفـرع الجمعيـة، وأكـد أنه “سـيضم رشائح 
املجتمـع مـن معظـم املحافظات السـورية، 
يف وحـدات سـكنية آمنـة تحفـظ كرامتهم 
وبعـض االسـتقرار يف ظل موجـات النزوح 

املستمرة”.
واسـتقبل الشـامل السـوري آالف املهجرين 
من مناطـق مختلفة يف سـوريا، آخرها من 
مـدن وبلـدات الغوطـة الرقيـة ومناطـق 
دمشـق،  وجنـويب  الرقـي  القلمـون 
“كرفانـات”  يف  صعبـة  ظروًفـا  يعيشـون 

مسـبقة الصنـع، وخيـم قامشـية.

إدلب.. تجمع سكني يستبدل خيام النازحين بمنازل
امتداًدا لمشروعها السكني األول، تستعد جمعية "عطاء لإلغاثة اإلنسانية" لتدشين تجمعها 

السكني الثاني الخاص بالنازحين في منطقة أطمة بريف إدلب، على الحدود السورية- التركية.

تجمع "عطاء" السكني الثاني )عنب بلدي(
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عنب بلدي - حال إبراهيم

ولكـن مسلسـات الدراما املشـركة 
ال تعكـس هـذه الدعـوات املنتـرة 
يف مواقـع التواصـل االجتامعي، بل 
تسـعى إىل تحجيمهـا وكرس الصور 
النمطيـة، فاملمثلـة ناديـن الـرايس 
مثـًا، التـي أثـارت جـداًل باملطالبة 
برحيل السـوريني عن لبنـان بقولها 
"افرقونـا بريحة طيبـة" يف "فيس 
بـوك"، مثلـت إىل جانـب ممثلـني 
سـوريني يف أكـر مـن عمـل منها 
"األخـوة"  قليـل"،  بعـد  "سـنعود 

شـغف". و"جرمية 
وشـهد موسـم الدرامـا الرمضانيـة 
مـن  متميـزة  أعـاماًل   2018 لعـام 
الدرامـا املشـركة جمعـت ممثلـني 
سـوريني ولبنانيـني، باإلضافـة إىل 
مشـاركة املخرجـني السـوريني، ما 
رأى فيـه متابعـون للدراما إسـهاًما 

يف تطويـر الدرامـا اللبنانيـة. 

تحّكم وسائل اإلعالم
مـع انطاقـة األسـبوع األخـري من 
أسـامء  تتضـح  بـدأت  رمضـان، 
األعـامل التـي دخلـت يف املنافسـة 
األكـر  املسلسـات  قمـة  عـى 
مشـاهدة بعـد أن غابت عـن املقدمة 

األول. األسـبوع  يف 
ولكـن الافـت أن هـذه املسلسـات 
كانـت مـن الدرامـا املشـركة، وأن 
قصصهـا كانـت تجمـع بـني بطـل 
سـوري وبطلـة لبنانيـة، مـا يظهر 
عـدم اكـراث الشـارع اللبنـاين إن 
ارتبطـت  اللبنانيـة  الفتـاة  كانـت 
مـا  وهـو  لبنـاين،  أو  بسـوري 
التـي  النمطيـة  الصـورة  يعاكـس 
خلقهـا اإلعـام مؤخرًا فيـام يخص 
موقـف اللبنانيـني مـن السـوريني. 
لكـن الناقـد الفنـي جال سـرييس 
اعتـر، يف حديـث إىل عنـب بلدي، 
أن موضـوع خلـق الصـور النمطية 
فيـه  تتحكـم  كرسهـا  أو  هـذه 
املحطـات اللبنانيـة ذات التوجهـات 
واملواقـف  املتعارضـة،  السياسـية 

السـوريني.  املختلفـة مـن 
محطـة  "كل  سـرييس  ويضيـف 
لحـزب  تابعـة  لبنانيـة  فضائيـة 
وبالتـايل  فكـره،  تتبنـى  سـيايس 
تعـرض آراء الريحـة التـي تتفـق 

توجههـا".  مـع 
ويلفـت سـرييس إىل أن قنـاة مثـل 
"الجديـد" تنتهـج سياسـة اإلرساع 
بإخـراج الاجئـني السـوريني مـن 
تقديـم  عـى  تـدأب  لذلـك  لبنـان 
النزعـة  تقاريـر تغـذي فيـه هـذه 
لـدى الجمهـور، بينـام قنـاة أخرى 
مثل "املسـتقبل"، التي تتعاطف مع 
قضيـة الاجئـني السـوريني، تظهر 
اللبنانيـني  الريحـة األخـرى مـن 
والذيـن تربطهم بالسـوريني صات 

 . بة قرا

"يمنع تجول السوريين"
مع بدايـة عرض مسلسـل "طريق" 
الـذي تـم تصويـره يف لبنـان مـن 
بطولـة الفنـان عابـد فهـد، وإخراج 
السـورية رشـا رشبتجـي، ظهـرت 
الفتـة مكتـوب فيهـا "مينـع تجول 
السـوريني"، وهـو ما أثـار حفيظة 

مـدى  عـن  املتابعـني،  الكثـري 
املسلسـل  محتـوى  بـني  التناقـض 

لبنـان. يف  والواقـع 
ويظهـر عابـد فهـد بـدور التاجـر 
الغنـي )جابـر سـلطان(  السـوري 
اللبنانيـة  الـذي تطمـع بـه الفتـاة 
منـه،  للـزواج  وتسـعى  الفقـرية، 
بعـض  وجـود  مـن  الرغـم  وعـى 
يف  املسـتوى  هـذا  عـى  التجـار 
الاجئـني  أغلبيـة  لكـن  لبنـان، 
مـن  يعانـون  هنـاك  السـوريني 
ظـروف مهنيـة ومعيشـية صعبـة.

املـادي  التضييـق  جانـب  إىل 
يف  السـوريون  يعـاين  واملعنـوي، 
اجتامعـي،  تضييـق  مـن  لبنـان 
يحـول دون تقبل اللبنانيـني للزواج 
قانونيًـا  والتحـرك  سـوريني،  مـن 
لسـن تريعـات متنـع مثـل هـذه 

الزيجـات.
ومؤخـرًا أصـدر وزيـر الخارجيـة، 
جـران باسـيل، قـراًرا مينـع املرأة 
اللبنانيـة من منح جنسـيتها ألبنائها 
السـوريني أو الفلسـطينيني، بينـام 
ترتفع األصـوات اللبنانية مـراًرا من 
أجـل الدفـع بعـودة السـوريني إىل 

. هم بلد
السـورية األبـرز  لكـن املسلسـات 
هـذا  نسـفت  املوسـم،  هـذا  خـال 
الواقـع عـن بكـرة أبيـه، فــ "أوالد 
الشامية" يف مسلسـل "الهيبة" هم 
أسـياد القريـة الذين يطلـب الجميع 

رضاهـم.

الفنان "العربي" والتسويق الناجح
عندمـا يوصـف ممثـل أو مطـرب 
الـدول  إحـدى  جنسـية  يحمـل 
جنسـيته  إىل  يشـار  ال  العربيـة، 

غالبًـا، بل يقال "الفنـان العريب"، 
السـوريني  املمثلـني  حـال  وهـذا 
إىل  البطولـة  أدوار  لعبـوا  الذيـن 
وهـم  لبنانيـات،  ممثـات  جانـب 
تيـم حسـن، باسـل خيـاط، قيـس 
ال  إذ  فهـد،  وعابـد  نجيـب،  شـيخ 
يكـرث جمهورهـم بجنسـيتهم إن 
جنسـية  مـن  أو  سـوريني  كانـوا 
تعبريالناقـد  حـد  عـى  أخـرى، 
كان  إذا  خاصـة  سـرييس،  جـال 
لهـم حضـور متميـز مثل األسـامء 
يتمتعـون  فهـم  آنًفـا،  املذكـورة 
املوهبـة  جانـب  إىل  بالوسـامة 
الجمهـور  شـدت  التـي  الافتـة، 

عـام.  بشـكل  العـريب 
الخاصة،  املمثلون، بأسـامئهم  هؤالء 
لتسـويق  واسـعة  بوابـات  شـكلوا 
درامـي ناجـح، ولعـل هذا مـن أهم 
أسـباب لجـوء الدراما املشـركة إىل 

بطـل العمل السـوري.
ويـرى جـال سـرييس أنـه "مـن 
لبنانيـة  الطبيعـي أن تختـار قنـاة 
تيـم  بطلـه  يكـون  مسلسـل  رشاء 
بجامهرييـة  يتمتـع  ألنـه  حسـن 
كبـرية يف لبنـان والعـامل العريب"، 
وجـود  مـن  الرغـم  عـى  وذلـك 
ممثلـني لبنانيني قديريـن وجيدين، 
لكـن رشكات اإلنتـاج ترغب بالدرجة 
األوىل بتسـويق أعاملهـا، وهـو حق 

مـروع لهـا. 
املشـركة  الدرامـا  تكـن  ومل 
كـام  سـوريا  يف  الحـرب  وليـدة 
أسـهمت  لكنهـا  كثـريون،  يظـن 
كان  مـا  فكثـريًا  ازديادهـا،  يف 
سـوريون  وممثلـون  مخرجـون 
أو  خليجيـة  أعـامل  يف  يشـاركون 
أردنيـة منـذ الثامنينيـات، إذ حافظ 

املمثـل السـوري عـى الريـادة منذ 
ذلـك الوقـت، مثـل طلحـت حمدي، 
النوري، ورشـيد عسـاف.  وعبـاس 

سوري ينافس سورًيا في " 
الدراما المشتركة"

يف  الرمضـاين  السـباق  يشـهد 
بـني  محتدمـة  منافسـة  نهايتـه 
البطـوالت  ذات  املسلسـات 
املشـركة التـي أصبحـت جميعهـا 
يف الصـدارة، وجـاء يف مقدمتهـا 
مسلسـل  مـن  الثـاين  الجـزء 
"الهيبـة" )العـودة( للممثـل تيـم 
بطولتـه  تشـاركه  الـذي  حسـن 

سـابا.  نيكـول  اللبنانيـة 
بينـام ينافسـه مسلسـل "طريـق" 
للممثـل عابـد فهـد ونادين نسـيب 
نجيـم، يف أداء الفـت لعابـد فهـد، 
واملخرجـني  الكاتبـني  أن  علـاًم 

سـوريني. 
ويشـكل حضور باسـل خيـاط يف 
متقدًمـا  دوًرا  "تانغـو"  مسلسـل 
عـى الصعيـد الفنـي، إضافـة إىل 
قصـة املسلسـل، التـي عـى الرغـم 
مـن اقتبـاس بدايتهـا من مسلسـل 
تخلـق  أن  اسـتطاعت  أرجنتينـي، 
التشـويق لـدى املشـاهدين. حالـة 

إىل  اضطـراره  حـال  يف  وحتـى 
اللبنانيـة  املمثلـة  أداء  مجـاراة 
دانييـا رحمـة، الـذي وصـف بــ 
أن  خيـاط  اسـتطاع  "املتواضـع"، 
االحرافيـة،  إىل  باملشـاهد  يرتقـي 
وخاصة أن هـذه التجربـة التمثيلية 
هـي األوىل لرحمـة والتـي رصحت 
بدورهـا أن حضـور باسـل خيـاط 
سـاعدها  وأنـه  ترتجـف،  يجعلهـا 

كثـريًا وقـدم لهـا الدعـم. 

هل تقف الدراما المشتركة
بوجه الحمالت العنصرية

"ما تضهري مع شب سوري"، هكذا بدأت حملة أطلقها مواطنون لبنانيون قبل أشهر لمنع الفتيات 
اللبنانيات من االرتباط بشاب سوري، والتي وصفها ناشطون بـ "العنصرية" ألنها أظهرت فتيات لبنانيات 

وهن يعبرن عن "فوارق" في الثقافة والعادات. 

منصور العمري  

نرت “جريدة عنب بلدي” يف صفحتها عى “فيس بوك”، 
فيديو “ترفيهيًا” قصريًا يظهر رجًا “يضع يديه يف الزيت 

املغي” ويفرض أنه يأكل الزجاج.
كأي تقرير مهني، عى الصحفي االستقصاء والتحقق 

أواًل من صحة املعلومات التي سينرها للناس.
بدا واضًحا يف الفيديو أن كل ما قام به الرجل كان عاديًا 

جًدا، وال يبدي أي موهبة أو مقدرة خارقة، بل تهوًرا 
وإيذاًء للنفس، والذي ظهر بشكل واضح يف الثقوب 

بظهر الرجل بعد استلقائه عى مسامري. 
ساعد الصحفي الذي أنتج هذا الفيديو يف التغطية عى 
الحقيقة، فمثًا حني استلقى الرجل عى املسامري، رفع 

طرف ظهره الذي توضعت املسامري تحته ومل يضع كل 
وزنه ووزن الطفل الذي وقف فوقه، وهو ما صورته 

الكامريا، وحاولت تجنب إظهار عدم استناد ظهر الرجل 
بشكل كامل عى املسامري.

يستطيع الصحفيون تحريف الحقائق يف مسألة معينة 
للحصول يف النهاية عى منتج “ترفيهي”. ميكن أن يكون 

لهذه األفعال تأثري عميق عى الجمهور وعى الوسيلة 
بحد ذاتها، ما يجعل صحة جميع تقاريرها حتى اإلخبارية 

موضع شك.
قد تقدم وسائل اإلعام اإلخبارية الجادة، مواد ترفيهية 

لجذب مزيد من الجمهور، ولكن ال ينبغي أن يكون جذب 
الجهمور هو املقياس الوحيد، بل يجب أن يرافق مبهنية 

صحفية والحذر من تحول الوسيلة اإلعامية إىل منر 
للصحافة الصفراء.

تقدم الصحافة الصفراء قليًا من األخبار بطريقة مهنية، 
وتعتمد عى العناوين الراقة التي تجذب االنتباه لزيادة 

املبيعات أو االنتشار، وتشمل املبالغة يف الخر والرويج 
للفضائح وغريها مام يثري غرائز البر. يستخدم 

مصطلح الصحافة الصفراء اليوم لوصف أي صحافة 
تعامل األخبار بطريقة غري مهنية أو غري أخاقية.
يك تقدم الصحيفة مـواد ترفيهية مهنية، يجب 

االسـتعانة بصحفيني مختصني، فصحافة الرفيه هي 
نوع صحفي بحد ذاته.

أخالقيات صحافة الترفيه
تعزيز الصور النمطية السلبية هو أحد املحاذير التي 

يجب عى الصحافة الرفيهية االبتعاد عنها، فا ينبغي 
تعزيز إيذاء النفس، واالدعاءات املغلفة بتحرير مريئ، 

وتعتمد عى جهل الجمهور، بل من وظائف وسائل 
اإلعام تعزيز الوعي لدى الناس.

قد تؤثر الصور النمطية السلبية عى تصورات الناس عن 
أنفسهم أو تعزز السلوك غري املرغوب اجتامعيًا. 

تعزيز هذه املامرسات املؤذية، بعملية “صناعة النجم”، 
ستؤذي أواًل “النجم” نفسه، وتتحمل الوسيلة اإلعامية 
املسؤولية يف دفعه ملزيد من هذه املامرسات للحصول 
عى الشهرة واألضواء، ومسؤولية تعزيز هذه الثقافة 

ونرها، مبا يؤدي إىل تقليده من قبل “معجبيه” الذين 
قد يكونون من األطفال. بالطبع ال يكفي أن نرفق الفيديو 
بعبارة: “هذا الرجل يأكل الزجاج ويضع يديه يف الزيت 

املغي.. لكن ال تقلدوه”.
ال يكفي التنويه إىل عدم تقليد الرجل، بل قد يكون ذا مفعول 

عكيس. يف دمشق مثًا، اعتادت دور السينام عى وضع 
الفتات كتب عليها: “مينع دخول من هم تحت سن الثامنة 

عرة”، وعندما تدخل السينام لن تجد سوى املراهقني!
الصحافة الرفيهية هي أي شكل من أشكال الصحافة التي 
تركز عى أعامل الرفيه ومنتجاتها، مثل صحافة املوضة، 
وتغطية األخبار الخاصة بصناعة املوضة، بينام تستهدف 
الجمهور العام مبا يتجاوز العاملني يف الصناعة نفسها. 

تشمل األشكال الشائعة أيًضا التلفزيون والنقد السيناميئ 
والصحافة املوسيقية وصحافة ألعاب الفيديو وتغطية 

املشاهري والسفر والرياضة وغريها. 
ميكن تسمية صحافة الرفيه، “إنفوتينمينت” أو األخبار 

الناعمة، بحيث تقدم مزيًجا من املعلومات والرفيه، 
ولكن يبقى للصحافة “الجادة” اليد الطوىل يف العمل 

الصحفي املهني.

“يمنع دخول من هم
تحت سن 18”

لصحافة الترفيه 
أخالقيات أيًضا

تيم حسن في مشهد من مسلسل العودة )الهيبة(
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د. كريم مأمون

بأهميـة  معرفـة  لديهـم  النـاس  معظـم 
فيتامـني “ث” وفيتامني “د”، واملشـكات 
التـي قـد تصيـب الشـخص عنـد نقـص 
هـذه الفيتامينات يف الجسـم، لكن القائل 
مـن يعرفـون أهميـة فيتامـني “ب 12” 
واملشـكات الناتجـة عـن عـوزه )نقصـه 
يف الجسـم(، رغـم أن نقصه مـن الحاالت 
املرضيـة الشـائعة، وهـو أحـد األسـباب 
لذلـك  الـدم،  بفقـر  لإلصابـة  الرئيسـية 
فإننـا سـنعرّف بهـذا الفيتامـني وأهميته 
يف الجسـم، وأسـباب نقصـه، واألعراض 
الناتجـة عن ذلـك، وكيفية عاج املشـكلة.

ما هو الفيتامين “ب 12” وما 
أهميته لجسم اإلنسان؟

فيتامني “ب 12” ويسـمى كوباالمني، هو 
أحـد الفيتامينـات الذائبة باملـاء، وهو أحد 
املركبـات التـي يحتـاج لها الجسـم للقيام 
بوظائفه الحيوية، وال يسـتطيع تصنيعها.

ويتـم تخزيـن فيتامني “ب 12” بالجسـم 
يف الكبد والعضـات، ويتميز بقدرة الكبد 
عـى االحتفـاظ بـه لسـنوات، لذلـك فإن 
أعـراض نقصه قـد ال تظهر عى اإلنسـان 

إال بعـد سـنوات مـن التوقف عـن تناوله.
املصـدر الغـذايئ الوحيـد لفيتامـني “ب 
12” هـو املنتجات الحيوانيـة، مثل اللحوم 
والبيـض  والدواجـن  والكبـد  الحمـراء 
املختلفـة  األلبـان  ومنتجـات  والحليـب 
يف  يوجـد  ال  هـو  و  واملحـار،  والسـمك 
املنتجـات النباتيـة، لذلـك غالبًا مـا يعاين 

النباتيـون مـن نقصـه.
يرتبـط الفيتامـني يف 

بالعامـل  املعـدة 
ي  ملَِعـد ا

امتصاصهـام  ذلـك  بعـد  ليتـم  الداخـي، 
مًعـا كمركـب يف أقـى األمعـاء الدقيقـة 
اإلجامليـة  الكميـة  وتـراوح  )اللفائفـي(، 
لفيتامـني “ب 12” املخزنة يف الجسـم بني 
2 و5 ملـغ عنـد البالغـني، يتـم تخزيـن ما 
يقـارب %50 منهـا يف الكبد بكميات تكفي 
ملـا يراوح بني 5 إىل 7 سـنوات، بينام يخزن 
املتبقـي منـه موزًعـا يف خايـا الجسـم.

يحتاجهـا  التـي  بهـا  املـوىص  الكميـة 
اإلنسـان بشـكل يومي مـن فيتامـني “ب 
12” تختلـف حسـب العمر، لكـن الكمية 
الجراثيـم  ألن  ضئيلـة،  الازمـة  اليوميـة 
طبيعـي  بشـكل  الجسـم  يف  املوجـودة 
لهـا القـدرة عـى تصنيـع فيتامـني “ب 
 2.4 البالـغ  اإلنسـان  عنـد  وهـي   ،”12
ميكروغرام/يـوم، بينـام تحتـاج الحامـل 
واملرضـع إىل كميات أكر وهـي 2.6 و2.8 

التـوايل. عـى  ميكروغرام/يـوم 
أما بخصوص املسـتوى الطبيعي لفيتامني 
“ب 12” يف الـدم، فهـو يـراوح بني 180 
و914 نانوغرام/لـر، ويفضـل أن يكـون 
أعى مـن 500 نانوغرام/لر، بينام وجود 
مسـتوى أقل مـن 200 نانوغرام/لر يعد 
نقًصـا يف الفيتامني، يف حني تعد النسـبة 
املراوحـة بـني 200 و300 مـن الحـدود 
الدنيـا وقـد تعني وجـود نقـص وبحاجة 

إىل مزيد مـن التقييم.

أدوار مهمة للفيتامين “ب 12” 
- اإلسـهام يف تصنيـع األحـامض النووية 

)DNA وRNA( واملـادة الوراثيـة.
- يلعـب دورًا مهـاًم يف عمليـات متثيـل 
الـدم  خايـا  تصنيـع  ويف  الروتينـات، 
الحمراء بشـكل طبيعي وكميـات كافية، 
وذلـك إىل جانب الحديـد وحمض 

لفوليك. ا

- اإلسـهام يف إمتـام العمليـات األيضيـة 
وإنتـاج الطاقـة يف الجسـم.

الروتينـات  تكويـن  يف  دورًا  يلعـب   -
الـذي  املايلـني  لغمـد  املكونـة  والدهـون 
الدمـاغ  يف  العصبيـة  باألليـاف  يحيـط 
والحبـل الشـويك ويعمـل عـى حاميتها.

- املحافظة عى سـامة األعصاب والجهاز 
وحاميته.  العصبي 

- يسـاعد عى حاميـة الذاكـرة والحصول 
عـى مـزاج جيد.

العظـم ونخاعـه  - تعتمـد عليـه خايـا 
الجهـاز الهضمـي يف نشـاطها  وخايـا 

صحتهـا. عـى  والحفـاظ 
مركـب  مسـتوى  عـى  املحافظـة   -
اآلمنـة  الحـدود  ضمـن  الهيموسيسـتني 
وعـدم ارتفاعـه، فارتفـاع مسـتوى هـذا 
املركـب يرتبـط بزيـادة احتامليـة اإلصابة 

الدمويـة. واألوعيـة  القلـب  بأمـراض 

ما أعراض وعالمات
عوز فيتامين “ب 12”؟

يف   ”12 “ب  فيتامـني  نقـص  يتطـور 
عـدة: مراحـل 

يظهـر يف املرحلـة األوىل انخفـاض يف 
مخـزون الفيتامـني يف الجسـم، فيحـدث 
انخفـاض يف مسـتوى فيتامـني “ب 12” 
يف مصـل الدم، ولكنـه ال يـزال يف املجال 

. لسليم ا
يظهـر يف املرحلـة الثانيـة ارتفـاع درجة 
املواد املسـتقلبة يف املصل )هوموسيستاين 
و/أو حمـض امليثيـل ملونيك( واسـتنفاد 
املخازن، فينخفض مسـتوى الفيتامني يف 

الـدم تحت الحد السـليم.
يظهـر يف املرحلـة الثالثة فقـر الدم ضخم 
األرومات واعتال عصبـي )زوال امليالني(، 
وفقـر الدم بعـوز الفيتامـني “ب 12” هو 

فقر الـدم الوحيد الذي يرافـق مع أعراض 
عصبيـة، األمـر الـذي يـؤدي إىل ظهـور 
األعـراض النموذجية لنقـص فيتامني “ب 

12”والتي تشـمل:
أعراض فقـر الدم مثـل الوهـن، واإلرهاق، 
النفـس،  وضيـق  والخفقـان،  والـدوار، 
والتنفـس الرسيـع، و شـحوب البـرة. 

كدمات و نزيف ويشمل نزيف اللثة.
تساقط الشعر.

أعـراض هضميـة تشـمل احمـرار ومتلس 
يف  انزعـاج  الكـرزة(،  )عامـة  اللسـان 
املعـدة، فقـدان الشـهية، فقـدان الـوزن، 

إمسـاك.  أو  وإسـهال 
 اضطرابات جسـدية ونفسـية تشمل حس 
نخـز أو تنميـل ألصابع اليديـن والقدمني، 
رعشـة، ترنح وصعوبـة يف امليش، تغريات 
يف املـزاج )هيـاج وفـرط اسـتثارة، بادة، 
اكتئاب(، فقـدان ذاكرة، االرتبـاك والحرية، 
وقد يحـدث الخرف يف الحاالت الشـديدة.

العصـب  يف  تلـف  يحـدث  أن  وميكـن 
البـرصي واألوعيـة الدمويـة يف شـبكية 
الرؤيـة  العـني، مـا يـؤدي إىل ضبابيـة 

البـرص. وفقـدان 
تشـمل األعـراض يف األطفـال الصغـار: 
التطـور،  انخفـاض  املتـدين،  النمـو 

الحركـة. يف  وصعوبـات 
نقـص  اسـتمرار  أن  بالذكـر  والجديـر 
فيتامـني “ب 12” دون عـاج قـد يـؤدي 
إىل حـدوث خلـل دائم باألعصـاب ال يعود 

العاج. بعـد  طبيعيًـا 
حمـض  مـن  الكبـرية  الكميـات  أن  كـام 
الفوليـك ميكـن أن تخفـي اآلثـار الضـارة 
طريـق  عـن   ”12 “ب  فيتامـني  لنقـص 
تصحيح فقـر الدم ضخم األرومـات، الذي 
يكـون سـببه نقـص فيتامـني “ب 12” 
مـن دون تصحيـح الرضر العصبـي الذي 

يحدث أيًضـا، لذلك ميكـن أن يحصل تلف 
األعصـاب دون أن تصاحبـه أعـراض فقر 

لدم. ا

كيف يشخص عوز فيتامين
 “ب 12”؟

 ”12 فيتامـني “ب  نقـص  إن تشـخيص 
يف الوقـت الحـارض هـو أمر سـهل، ويتم 
املصـل،  يف  للفيتامـني  مبـارش  بقيـاس 
ويعتمد التشـخيص عادة عى مسـتويات 
فيتامـني “ب 12” أقـل مـن 170 250- 

نانوغرام/لـر عنـد البالغـني.
ألعـراض  وجـود  هنالـك  كان  إذا  لكـن 
وعامـات نقـص فيتامـني “ب 12” مـع 
مسـتويات طبيعية لفيتامـني “ب 12” يف 
املصـل، فيفضل فحـص مسـتوى النواتج 
املعتمـدة عليه يف الـدم )املواد املسـتقلبة: 
هوموسيسـتاين وحمض امليثيل ملونيك(، 
وظيفـي  خلـل  وجـود  إلمكانيـة  وذلـك 
يف عمـل الفيتامـني )بالرغـم مـن وجـود 
مسـتوياته ضمـن املجـال السـليم(، مـع 
وجـود مسـتويات مرتفعـة لهـذه املـواد، 
وعـى الرغـم مـن أنهـا تعتـر فحوصات 
مكلفـة، إال أنها أكر حساسـية وفاعلية يف 

الكشـف عـن نقـص فيتامـني “ب 12”.
ومـن املتبع القيـام باختبار يسـمى اختبار 
الوبيـل  الـدم  فقـر  لتشـخيص  شـيلينغ 
أو للكشـف عـن أسـباب أخـرى لنقـص 

.”12 “ب  فيتامـني 

كيف يعالج نقص فيتامين
 “ب 12”؟

يعتـر عـاج نقـص فيتامـني “ب 12” من 
العاجات السـهلة وغري املكلفـة، فغالبًا يتم 
العاج بإعطـاء حقن فيتامـني “ب 12” يف 
العضـل أو تحـت الجلد أو بإعطـاء مكمات 

“ب 12” )حبوب(عـن طريـق الفم.
يف حـال وجـود نقص فيتامـني “ب 12” 
ناتـج عـن اإلصابـة مبـرض فقـر الـدم 
الوبيـل، حيـث ال يتـم امتصـاص فيتامني 
العامـل  لفقـدان  األمعـاء  مـن   ”12 “ب 
املسـاعد عـى ذلـك، أو وجـود خلـل يف 
االمتصـاص لسـبب ما، فيفضل اسـتخدام 
حقـن فيتامـني “ب 12” لتعويض النقص 
بـداًل من الحبـوب، إذ يأخـذ املريض حقنة 
تحتـوي عـى 1000 ميكروغـرام يوميًـا 
ملـدة أسـبوع، ومـن ثـم حقنة كل أسـبوع 
ملـدة شـهر، وبعـد ذلـك حقنـة كل شـهر 
املشـكلة  انتهـاء  أو حتـى  الحيـاة  مـدى 

للنقص. املسـببة 
ويفضل اسـتخدام حبوب فيتامني “ب 12” 
مـن قبـل األشـخاص الذيـن ال يعانـون من 
مشـاكل امتصـاص الفيتامني مـن األمعاء، 
حيـث يأخـذ املريـض حبوبًا تحتـوي عى 
جرعـات تـراوح مـا بـني 1000 و2000 
ميكروغـرام يوميًا، كام ميكـن االعتامد عى 
الحبـوب للمحافظـة عى مسـتوى فيتامني 
“ب 12” طبيعـي عـى املدى البعيـد ومنع 
رجـوع النقص بعـد تصحيحه باسـتخدام 

حقن فيتامـني “ب 12”.
إن كان املسـبب ميكـن إزالتـه، كالنقـص 
معينـة  أدويـة  أخـذ  أو  بالغـذاء  املرتبـط 
سـببت هـذا النقـص أو غريهـا، فيجـب 
تعديـل الحميـة أو إيقـاف الدواء املسـبب، 
باإلضافـة إىل العـاج بالحقـن أو الحبوب 

الفمويـة.
ويجـب عـى جميـع كبـار السـن تنـاول 
املكمـات الغذائيـة املحتوية عـى فيتامني 

“ب 12” بشـكل دوري.

كيف تعرف أنك مصاب بعوز فيتامين “ب 12”

أحد األسباب الرئيسة لإلصابة

بفقر الدم

شـائع،   ”12 “ب  فيتامـن  نقـص 
ويقـدر حدوثـه بنسـبة %6 ملـن تقل 
أعامرهـم عـن الــ 60 سـنة وبنسـبة 
الـــ  أعامرهـم  تتجـاوز  ملـن   20%
فيتامـن  نقـص  ويحـدث  60سـنة، 
“ب 12” نتيجـة قلة الـوارد أو نقص 
االمتصـاص أو زيـادة االحتياجات.

عنـد  الـوارد  قلـة  تحـدث  قـد 
األشـخاص ذوي النظـام الغـذايئ 
سـوء  لديـه  مـن  أو  النبـايت، 
الذيـن  الرضـع  عنـد  أو  تغذيـة، 
ولـدوا ألمهـات نباتيـات، ويعتر 
يعتمـدون  الذيـن  السـن  كبـار 
نظاًمـا غذائًيـا يعتمد عـىل كمية 
محـدودة من اللحـوم أو منتجات 
الحيوانـات أيًضا من األشـخاص 
“ب  فيتامـن  لنقـص  املعرضـن 

.”12
انخفـاض  سـبب  يعـود  قـد 
الوبيـل،  الـدم  فقـر  إىل  االمتصـاص 
أو  الكامـل  الجراحـي  االسـتئصال 
الجـزيئ للمعـدة، متالزمـة زولينجر- 

حمـض  إفـراز  )فـرط  إيليسـون 
املعـدة بسـبب ورم الغاسـرين(، فقد 
االسـتخدام  نتيجـة  املعـدة  حمـض 
طويـل األمـد لألدويـة مثـل مثبطـات 
وحـارصات  الروتونيـة  املضخـة 
الهيسـتامن كاألميرازول  مستقبالت 
مـع  أمعـاء  أمـراض  والرانيتيديـن، 
االلتهـاب  للجراثيـم،  مفـرط  تكاثـر 
املزمـن للبنكرياس، طفيليـات األمعاء، 
بعـض األدويـة كامليتفورمن )خافض 
لسـكر الدم( من املمكـن أن يتدخل يف 
امتصـاص فيتامـن “ب 12” الغذايئ، 
الجينيـة،  االضطرابـات  بعـض  و 
شـيوًعا  األكـر  السـبب  أن  ويعتقـد 
هو اضطـراب االمتصـاص يف أعقاب 
الداخـي  املعـدي  بالعامـل  نقـص 
املخاطـي  الغشـاء  لضمـور  الثانـوي 

للمعـدة.
 تحـدث زيـادة الحاجـة عنـد املصابن 
البريـة  املناعـة  نقـص  بفـريوس 
)اإليـدز( وملـن لديهـم تحطيـم رسيع 

لكريـات الـدم الحمـراء.

ما أسباب اإلصابة
 بعوز فيتامين “ب 12”؟
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يرسـم فيلم "أواًل.. قتلـوا أيب" واحًدا 
مـن فصـول الحـرب التـي مل ترحـم 
أحـًدا عـر التاريـخ، ويعـد مـن أهم 
التـي  املجـازر  ترسـم  التـي  األفـام 
ارتكبتهـا منظمـة "الخمـري الحمـر" 
الحـرب  وتفاصيـل  كمبوديـا،  يف 
األهليـة يف املنطقـة، من خـال قصة 
الفتـاة لونـغ ذات األعـوام الخمسـة، 
والتـي فقـدت أمها وأباهـا يف الحرب 

وتحـي قصـة حياتهـا.
انسـحاب  بخـر  الفيلـم  قصـة  تبـدأ 
كمبوديـا،  مـن  األمريكيـة  القـوات 
دخلـت  مبـارشة  االنسـحاب  وعقـب 
منظمـة "الخمـري الحمـر" )كنغـار( 
السـكان  مـن  وطلبـت  املنطقـة  إىل 
قصًفـا  أن  بحجـة  منازلهـم  إخـاء 

سـيطولها. أمريكيًـا 
يف  نقيبًـا  يعمـل  كان  الطفلـة  والـد 
الـذي  نـول،  لـون  الجـرال  قـوات 
امللـي  النظـام  عـى  انقابًـا  قـاد 
وأعلـن الجمهوريـة فيهـا مدعوًما من 
واشـنطن، مـا دفـع الصـني والكتلـة 
الشـيوعية إىل دعـم القـوى املتمـردة 
داخـل البـاد وعـى رأسـها منظمـة 

"كنغـار".
مصـري األهـايل، ومـن بينهـم الطفلة 
وأرستهـا، كان معسـكرات لاعتقـال، 
حيـث زور األب هويتـه وأنكـر عملـه 
مـع الدولـة، لتكتشـف املنظمـة ذلـك 

بعد. فيـام 
يسـتعرض الفيلـم حالة الخـوف التي 
النازحون،  واألطفـال  األهايل  عاشـها 
والرصاعـات عـى السـلطة، وتحـول 
تعيـش  فاشـلة  دولـة  إىل  كمبوديـا 
حالـة رصاع دمـوي نتـج عنـه الكثري 

املجازر. مـن 
التفاصيـل  تلـك  الفيلـم  يعـرض 

مبشـاهد  املأسـاوية  بصورتهـا 
وتحفـر  املشـاهد  قلـب  يف  تؤثـر 
عاشـها  التـي  املعانـاة  أعامقـه  يف 
أولئـك األطفـال مـن ظلـم يف أثناء 
املنظمـة"،  "سـخرة  يف  عملهـم 
التـي تحـاول حسـب ما تقـول لهم 
الغـرب يف  تأثـري  "تخليصهـم مـن 

. " تهـم حيا
مـا،  نوًعـا  طويلـة  املشـاهد  تعتـر 
بعـض  يف  ممـًا  الفيلـم  يجعـل  مـا 
األحيـان لكـرة الـرسد يف التفاصيل 
تلـك  متتبعـي  لكـن  فيهـا،  والتعمـق 
األعـامل قد يجـدون فيهـا أن الوصف 
التـي  املـدة  طـول  يف  حقـه  أخـذ 

تعرضـه.
املمثلـة  وإخـراج  إنتـاج  مـن  الفيلـم 
وتـم  جـويل،  أنجيلينـا  األمريكيـة 
أول  ليكـون  كمبوديـا  يف  تصويـره 
يتـم  ضخـم  بإنتـاج  طويـل  فيلـم 

البـاد. يف  تصويـره 
ويعتـر العمـل واحـًدا مـن تجـارب 
الرغـم مـن  الناضجـة، عـى  جـويل 
بعـض االنتقـادات التي وجهـت إليها 
متكنهـا  وعـدم  التصويـر،  كضعـف 
التـام مـن املمثلـني، ولكن ما يحسـب 
لهـا هـو اختيـار املوضـوع املهم غري 
املتطـرق له يف كتـب التاريـخ كثريًا.

القصـة مأخـوذة مـن قصة للناشـطة 
وكتابهـا  أونـغ،  لونـغ  الكمبوديـة 
نرتـه  والـذي  أيب"  قتلـوا  "أواًل.. 
يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة عام 
2000، وهـي مؤلفـة كمبوديـة نجت 
يف طفولتهـا مـن نظـام بـول بـوت 

كمبوديـا. يف  القمعـي 
 "Netfilx" الفيلـم من إنتـاج شـبكة
تقييـم  عـى  وحاصـل   ،2017 عـام 

."IMDB" موقـع 7.2 عـى 

وأضافـت أنهـا بـدأت بإعـالم 14 
مليـون شـخص متـرر وطلبت 
مراجعـة  املسـتخدمن  مـن 
املنشـورات يف هـذه الفـرة مـن 

الزمـن.
“فيس بوك” أرسـلت ملستخدميها 
تطالبهـم مبراجعـة منشـوراتهم 

الخلل. بسـبب 
الخلـل  بهـذا  إيغـان  واعرفـت 
رسـمًيا  اعتـذاًرا  وقدمـت 
أن  “نـود  وقالـت  للمسـتخدمن، 

الخطـأ”. هـذا  عـن  نعتـذر 

وإصـالح  الخطـأ  تـدارك  وأكـدت 
أكـون  “لـي  وأضافـت  الخلـل، 
واضحـة مل يؤثـر هـذا الخلل عىل 
األشـخاص مـن  أي يشء نـره 
قبـل، مـا زال بإمكانهـم اختيـار 
جمهورهـم كام هو الحـال دامئًا، 
نـود أن نعتـذر عـن هـذا الخطأ”.

الفـرة  يف  نشـطًا  كان  الخطـأ 
املمتـدة ما بـن 18 و22 مـن أيار 
بـوك”  “فيـس  املـايض، بحسـب 
ولكـن ذلـك اسـتغرق مـن املوقع 
حتـى 27 مـن أيار إلعـادة الوضع 

إىل السـابق وتفعيـل خصوصيـة 
مشـاركة املنشـورات أو الطريقـة 
التـي يريـد بهـا املسـتخدم نـر 

مشـاركاته.
ويعتـر الخلـل بسـيطًا بالنسـبة 
لهـا  تعرضـت  التـي  للمشـكالت 
وميثـل  مؤخـًرا،  بـوك”  “فيـس 
تتعـرض  آخـر  محرًجـا  موقًفـا 
كميـة  يزيـد  مـا  الركـة،  لـه 
املخـاوف  حـول  االنتقـادات 

بالخصوصيـة. املتعلقـة 
خضعـت  بـوك”  “فيـس  وكانـت 

السـتجواب حول الخصوصية يف 
22 مـن أيار املـايض، وأجابت عن 
تسـاؤالت تتعلـق بتطبيعـة تبادل 
أجهـزة  مصنعـي  مـع  البيانـات 
 " ”Huawei الهاتـف، مبا يف ذلـك

."”ZTEو
وقالـت “فيس بوك” إنها سـمعت 
التـي  األصـوات  واضـح  بشـكل 
شـفافية  أكـر  لتكـون  تطالبهـا 
منتجاتهـا  بنـاء  كيفيـة  حـول 
وكيفيـة اسـتخدام هـذه املنتجات 

املسـتخدم. بيانـات 

يسـتخلص كتـاب “48 قانونًا للقـوة” تاريًخا 
طويـاًل من السـطوة، يف 48 قاعـدة يعرضها 
مفكريـن  أفـكار  وميـزج  ونقـاء  بوضـوح 

كبـار، أمثـال مكيافيلـي وكارل فـون.
الكاتـب  أفـكار  حـول  اآلراء  اختـالف  وعـىل 
مـا  يعـرض  أنـه  فالواضـح  غريـن،  روبـرت 
ميكـن تطبيقـه يف الحيـاة الواقعيـة، ليجعل 
كل قـارئ مهتـاًم باكتسـاب أو فهـم أفـكار 

السـيطرة. أو  السـيادة 
السـنن  آالف مـن  اختـزال  املؤلـف  ويحـاول 
يف التاريـخ اإلنسـاين بقصـص عـن كيفيـة 
لجوانبهـا،  وفهمـه  للقـوة،  املـرء  اكتسـاب 
أو حاميـة نفسـه مـن سـطوتها أو الحفـاظ 

بحكمـة.  ومامرسـتها  عليهـا 
يقـول الكاتـب يف املقدمـة إنـه اسـتمد تلـك 

التجـارب مـن قـراءة التاريـخ وتتبعـه.
ومـن هنا يجـول يف أزمنـة وأمكنـة مختلفة 
يف بلـدان العـامل أجمع، يف اليابـان والصن 
الالتينيـة  أمريـكا  يف  والبـريو  وإيطاليـا 
وغريهـا، ويجمع مـا بينها مـن دروس وعر 
ويعرضهـا للقارئ، حتـى يلخـص تجربة تلك 
الحقـب الزمنيـة يف كتـاب مؤلف مـن قرابة 

550 صفحـة مـن القطع املتوسـط.
التشـويق  عنـرص  األفـكار  بـن  يجمـع 
يف  الواقـع،  أرض  يف  عمليـة  وتطبيقـات 
ينبغـي  كان  ملـا  وليـس  حـدث  ملـا  تصويـر 
أن يحـدث، ويتصـف العـرض بنـص جـريء 
ووصـف البـر مبـا فيهـم وليـس بالصـور 
األنيقـة التي تصورهـم أو املبالغـة التي ذهب 

فيهـا. عنهـم  للحديـث  الكتـاب  مـن  الكـر 
تاريخيـة  إخفاقـات  عـن  الكاتـب  يتحـدث 
القـوة  مارسـوا  الذيـن  مـن  كبـرية  لرمـوز 

براثنهـا. بـن  وقعـوا  أو  براعـة 
الحنكـة  مـن  للكثـري  تحتـاج  قاعـدة   48
الحـذر  جانـب  إىل  تتبعهـا،  يف  والراعـة 
واالنضبـاط مبـا يتعلق بقـراءة قـوة اإلغواء 
والتعامـل مـع اآلخريـن، فهـي توفـر فهـاًم 
عميًقـا السـراتيجيات اتبعهـا سياسـيون أو 
قـادة عظـامء عـر الزمـن الغابـر، مـا يوفر 
التعايـش  أو  لتجنبهـا  كافًيـا  فهـاًم  للقـارئ 
سـواء  حياتـه،  أصعـدة  جميـع  يف  معهـا 
باملنـزل أو يف عالقاتـه بالعمـل أو حتـى بن 

أصدقائـه.
وقـال بعـض املعلقـن عـىل الكتـاب لـو أن 
مكيافيلـي بكتابـه األمـري قـرأ هـذا الكتـاب 

“األمري”. كتـب  ملـا 
يعتـر كتـاب “48 قانونًـا للقـوة” مـن كتب 
وصـدر  البريـة،  والتنميـة  النفـس  علـم 
عـام 1998 للكاتـب األمريـي، وهـو متوفر 
الكتـب  أكـر  مـن  ويعتـر  العربيـة  باللغـة 

قـراءًة عـىل مسـتوى العـامل.

48 قانوًنا للقوة
 لـ روبرت غرين

كتاب

سينما

First They Killed My Father

أواًل قتلوا أبي..
فصل من فصول معاناة الحروب

خلل في “فيس بوك” 
يكشف بيانات 14 

مليون مستخدم
أصاب خلل البرمجيات الخاصة بموقع التواصل االجتماعي “فيس بوك” قد يكون أثر على الماليين من 

مستخدمي الموقع. إيرين إليغان، رئيسة الخصوصية في “فيس بوك”، قالت إنها اكتشفت مؤخًرا خطًأ 
بالموقع، يتيح ظهور بعض األخبار بشكل عام للمستخدمين الذين يضعون خصوصية على منشوراتهم. 



"لدي أخ آخر".. حملة رمضانية 
بين السوريين في تركيا

عنب بلدي - خاص

منـذ  آخـر"  أخ  "لـدي  حملـة  تسـتمر 
 ،2018 رمضـان  وحتـى   2014 رمضـان 
بهـدف مسـاعدة الالجئـن الفاريـن مـن 
نحـو  فعالياتهـا  موجهـة  النزاعـات، 
يف  املقيمـن  السـورين  مـن  رشيحـة 

تركيـا.
بامتيـاز،  سـورية  رمضانيـة  حملـة 
بدأتهـا املدّرسـة سوسـن لـداوي، حـن 
تبـادر إىل ذهنهـا فكـرة توزيـع وجبات 
املحتاجـة  السـورية  األرس  عـىل  إفطـار 
عـىل  تبلـورت  الفكـرة  تلـك  تركيـا،  يف 
أرض الواقـع عـىل مدى خمس سـنوات، 
األوسـاط  عـىل  لـداوي  عرضتهـا  حـن 
املحيطـة بها، مشـرية لعنـب بلدي إىل أن 
الفكـرة القـت ترحيًبا مـن أصحابها ومن 

معهـا. يعملـن  اللـوايت  املدرسـات 
تجســدت الفكــرة يف البدايــة بجمــع 
ــورية  ــن األرس الس ــام م ــات الطع وجب
ــىل  ــا ع ــا وتوزيعه ــورة يف تركي امليس
لكنهــا يف رمضــان  املحتاجــة،  األرس 
لــداوي  سوســن  خصصــت   2015
املدرســة التــي تديرهــا مــن أجــل طهــي 
ــة،  الطعــام فيهــا وتنســيق أمــور الحمل
خاصــة أن املــدارس تغلــق يف شــهر 

ــان. رمض
ــن  ــفي م ــق الس ــص الطاب ــم تخصي ت
فيــام  الوجبــات،  لطهــي  املدرســة 
ُخصــص الطابــق األول لتجهيــز املالبــس 
ــا  ــق م ــن، وف ــىل املحتاج ــا ع وتوزيعه

ــداوي. ــت ل قال
ثـالث  تغطـي  الحملـة  أن  وأضافـت 
مناطـق يف اسـطنبول، هي "اسـنيورت" 

تـوزع  فيـام  و"تيبيجيـه"،  و"أفجـالر" 
بعـض الوجبـات عـىل منطقـة "الفاتح" 
التـي تضـم عـدًدا كبـريًا مـن السـورين 

أيًضـا.
وبحسـب سوسـن لـداوي، املرفـة عىل 
املقدمـة  الوجبـات  الحملـة، يصـل عـدد 
وصـل  فيـام  وجبـة،   700 إىل  يومًيـا 
رمضـان  يف  الوجبـات  عـدد  إجـاميل 

وجبـة.  و541  ألًفـا   20 إىل   2017
تقـول سوسـن لعنـب بلـدي إن الحملـة 
األرس  العـبء عـىل  إىل تخفيـف  تهـدف 
مـن  تعـاين  والتـي  الالجئـة،  السـورية 
الحيـاة  مسـتلزمات  توفـري  صعوبـة 
حاجـة  مـدى  تقديـر  يتـم  إذ  اليوميـة، 
بـه  يقـوم  كشـف  عـىل  بنـاء  األرسة 

املنـازل. عـىل  املرفـون 
مـن  املسـتفيدين  أغلـب  أن  وأضافـت 
حملـة "لـدي أخ آخـر" هـم مـن األيتـام 

الحـرب. ومصـايب  واألرامـل 
 3.5 عـىل  يزيـد  مـا  تركيـا  واسـتقبلت 
مليـون الجـئ سـوري، منذ عـام 2011، 
األوضـاع  تدهـور  مـن  بعضهـم  يعـاين 
التـي  الرواتـب  تـدين  بسـبب  املعيشـية 
غـالء  تغطـي  ال  والتـي  يتقاضونهـا 

تركيـا. يف  املعيشـة 
العاملـن  معظـم  أن  اعتبـار  وعـىل 
مـن  هـم  آخـر"  أخ  "لـدي  حملـة  يف 
لـداوي  سوسـن  شـددت  املتطوعـن، 
التطـوع  ثقافـة  نـر  رضورة  عـىل 
بـن السـورين يف الداخـل ويف بلـدان 
اللجـوء، باعتبارهـا تعزز مفهـوم تحمل 
السـوري،  الشـباب  عنـد  املسـؤولية 
ورضورة  التواصـل  مهـارات  وتنمـي 
الصـر وضبـط النفـس، عىل حـد قولها.
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نبيل الشربجي

مثة خر صغري نرته صحيفة "عنب بلدي" 

عن ازدياد حاالت أخذ بصمة املتوىف عىل وثائق 

رسمية من ِقَبل الورثة يف سوريا. الخر ذكََّرين 

بصديقي "عبيد الله" الذي طلب من أصدقائه، 

يف إحدى السهرات الرمضانية التي كانت تنعقد 

يف قريتنا، أن يكونوا شاهدين عىل مصيبته، 

وهي أنه فقريٌ )من الوكالة(، والفقر ناصب 

حواليه دبكة، بدليل أنه تاَجَر باألكفان، فأقلع 

الناس عن املوت، والذين كانوا أمواتًا صاروا 

يخرجون من قبورهم، وميارسون حياتهم 

اليومية، وإذا باع الواحُد منهم عقاًرا فإنه ميد 

مكسورته )يََدُه( ويبصم، دون حاجة لنكش قره 

وتبصيمه عىل الوثائق املزورة بالعافية، ثم إنه 

يصافح الرجل املستفيد ويقول له: آية الرزق يا 

حاّجي!

وكان من أسباب تفاقم هذا النحس، يف رأي 

عبيد الله، أن حافظ األسد، لحقه من أول شبابه، 

وكيفام تلفت يرى صوَره معلقة عىل الحيطان، 

أو منشورة يف الجرايد، أو يف التلفزيون، ويرى 

كيف كان )يفعل ويرك( بالناس الطفرانن، 

الغلبانن، العايفن رد السالم، ويجرهم عىل 

الركض يف الشوارع )مسعود يف ظَْهر ُمَبارَك(، 

وهم يحملون صوره، ويَُعيُِّشونه، بينام أفئدتهم 

تتحرق عىل قدوم اليوم الذي يرونه فيه مقتواًل، 

أو ميًتا بطريقة شنيعة. 

وكام يحصل يف الحكايات التي مييش فيها 

الزمن برسعة، مات حافظ األسد، يف العارش من 

حزيران 2000، فاستبر عبيد الله، وشقرق، 

وشعر أن بالبل السعد سوف تغرد يف دياره، فام 

كان منه إال أن رفع سامعة الهاتف الرتقايل 

)أبو القرص(، واتصل بصديقته املسكينة 

"أمرية"، التي مل تكن أمرية يف يشء سوى أنها 

تحبه، وألجل الزيادة يف النكاية كانت تصارحه 

بأنها تحبه عىل عيبه! وقال لها إنه يريد أن 

يراها وجًها لوجه، )Face to face(، ألمر جلل.. 

فتعوذت بالله، وسألته: خري يا عبيد الله؟ يف 

يش مصيبة جديدة؟ فضحك وقال لها: بالعكس، 

اآلن الشغلة )نَْقِشْت( معنا، يا الله، ال تضيعي 

الوقت، تعايل. فاستبرت، وقالت له: 

- اعطيني رؤوس أقالم. 

فقال لها: يا خر بفلوس بكره ببالش.

املهم أن اآلنسة "أمرية" فرحت يف رسها، 

وضحكت يف عبها، واعتقدْت أن املعجزة التي 

كان ينتظرها عبيد الله قد تحققت، وهي أن 

متوت زوجُة عمه الرازيلية الصبية، ويرثها 

ه الختيار، عىل سنة الله ورسوله، ثم ميوت  َعمُّ

عمه، بالجلطة، حزنًا عليها، ويقوم أحد املحامن 

بتصفية الورثة، وإرسال شيك )َخّص نَّص( 

باسمه، وأنه، أخريًا سيتزوجها، ويخلصها من 

العنوسة وَحي الناس، فطارت ملقابلته. 

حينام أصبحا وحيدين، راح عبيد الله يتلفت مثل 

كشايش الحامم، فاعتقدت أنه يريد أن يخطف 

منها بوسة، وبعد جهد جهيد، وبعدما طلعت 

روحها يف الرقب، قال لها: خلصنا. مات حافظ 

األسد! 

فضحكت حتى انطمرت عيناها املبطنتان، وقالت 

له: عن جد مات؟ ملاذا مل تقل يل ذلك بالهاتف؟ 

قال: ألن الخطوط مراقبة والله بينخرب بيتي 

إذا بحي. قالت: ومن مراقب الخطوط منشان 

يخرب بيتك؟ قال: هو، حافظ األسد، من غريه؟ 

فضحكت وقالت: يا فهامن، حافظ األسد ميوت 

ملا نحن منبطل نخاف منه!

يوم موت حافظ األسد..
تحشيش

تعا تفرج
  خطيب بدلة


