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"حـن كنـت أعيـش يف دمشـق 

أُدعـى  كنـت  الدمشـقين  وبـن 

نـور الرتكيـة، وبعد انتقـايل إىل 

تركيـا أصبحـُت نـور الشـامية"، 

وبـن الوطنـن تحـاول الشـابة 

ذات الــ 25 عاًمـا التمتـع باملزايا 

املزدوجة،  الهويـة  التـي تحملهـا 

مـن  عنهـا  ينجـم  مـا  متخطيـة 

أزمـات عـى املسـتوى الفـردي. 

ولـدت نـور الهـدى أبـو حـاوة 

ألب سـوري وأم تركيـة من مواليد 

دمشـق، إذ هاجر جداهـا الرتكيان 

مـن أصحـاب األموال إىل سـوريا 

للعمـل والتجـارة، وحصـا عـى 

باالسـتفادة  السـورية  الجنسـية 

بتجنيـس  حكومـي  قـرار  مـن 

املهاجريـن.

تنقل نـور الهـدى التفاصيل التي 

الهجـرة  عـن  العائلـة  توارثتهـا 

األوىل، قبـل أن تعـود جدتها بعد 

انفصالهـا عـن جدهـا إىل تركيا، 

وتتزوج مجـدًدا، لتنقسـم العائلة 

إىل قسـمن، سـوري يعيـش يف 

دمشـق، وتريك يعيـش يف والية 

الرتكية. هاتـاي 

تقـول نـور الهـدى يف لقـاء مع 

كانـت  عائلتهـا  إن  بلـدي  عنـب 

األتـراك"  "حـارة  يف  تقطـن 

الدمشـقي،  الصالحيـة  حـي  يف 

وانتقلـت الحًقـا للسـكن يف حي 

املجتمـع  يكـن  ومل  الشـاغور، 

بسـبب  عنهـا  غريبًـا  الـرتيك 

الدورية ألهـل والدتها,  الزيـارات 
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أخبار سوريا

أبرز العراقيل هي وجود 
إشكالية تتمثل بطرف 
يمد يده للسالم، ويريد 
بناء دستور جديد، وبلد 
لكل السوريين وحرية 
انتخاب وحرية تمثيل، 

وآخر اعتاد عبر أربعة 
أو خمسة عقود على 

نظام الحزب الواحد 
والقائد الواحد والنظام 
الواحد، وهو ما اعُتمد 

إلقناع الجمهور بحتمية 
هذا النظام وأنه هو 

األفضل

أخبار سوريا

عنب بلدي - نينار خليفة

اختالف في األجندات المطروحة
عضـو اللجنة الدسـتورية، الدكتور يحيى 
العريـي، اعتـر أنـه مـن الطبيعي أن 
يشـوب أجـواء اجتامعـات اللجنـة نـوع 
مـن التشـنج، نظـرًا الختـاف األهـداف 
واألجنـدات  املتحـاورة،  األطـراف  بـن 

املطروحـة.
عـزا  بلـدي،  عنـب  إىل  حديثـه  ويف 
العريـي حالـة الفـوىض والتوتـر إىل 
وجـود مجموعـة تريـد املحافظـة عـى 
تريـد  وأخـرى  "االسـتبداد"،  منظومـة 
"سـوريا أفضل" وتحـاول بـكل جهدها 

تحقيـق ذلـك.
مـن  بـن  الفـرق  كان   " وأضـاف، 
وكرامـة  يضمـن حريـة  دسـتوًرا  يريـد 
وسـيادته  بلدهـم  ويصـون  السـورين، 
واسـتقاله فـوق أي اعتبـار، ومـن كان 
هاجسـه املحافظـة عـى منظومتـه فوق 

اعتبـار". أي 
تحـاول  النظـام  مجموعـة  أن  واعتـر 
اللجنـة  عمـل  مسـار  تعطيـل  جاهـدة 
التشـويش واالستفزاز،  الدسـتورية، عر 
مشـرًا إىل أن هـذا الحـال مـن املمكـن 
أن يسـتمر يف الجلسـات املقبلـة، التـي 
سـتواصل عملهـا بفضل التيسـر األممي 
الـذي مـن املمكـن أن يجـدي، مضيًفا أن 

وفـد املعارضـة لن يوفـر للنظـام "األداة 
التـي يحقـق فيهـا هدفـه بالتملـص من 

العمليـة".

إثارة البلبلة في الجلسات
اللجنـة  عضـو  اعتـر  جانبـه،  مـن 
الدسـتورية، الدكتـور إبراهيـم الجباوي، 
االسـتفزازي،  النظـام  وفـد  سـلوك  أن 
يعكـس حقيقـة أنه مل يقبـل باملجيء إىل 
اللجنـة  مسـار  يف  واالنخـراط  جنيـف، 
الدسـتورية إال نتيجـة تعرضـه لضغوط 

روسـية. 
إىل  حديـث  يف  الجبـاوي،  وأضـاف 
عنـب بلـدي، أن مجموعـة النظـام قدمت 
للتعطيـل، وليـس ملناقشـة أي مضامـن 
دسـتورية، وال لصنـع دسـتور لسـوريا 

املسـتقبل.
اللجنـة  جلسـات  خـال  أنـه  وأوضـح 
الدسـتورية املوسـعة التي اسـتمرت عى 
مـدار يومن، حصـل تراشـق كامي بن 
األطـراف املشـاركة، كان سـببه متجيـد 
مجموعـة النظـام لجيشـها والحديث عن 
بطوالتـه، وهـو مـا مل تقبلـه مجموعـة 
املعارضـة، التـي ردت بـأن هـذا الجيش 
"عمد إىل تهجر الشـعب السـوري، وهو 
يأمتـر بأوامـر روسـيا وإيـران وحـزب 
اللـه، ولذلـك ال مجـال لوصفـه بالجيش 
الوطنـي، إذ إن الجيـش الوطنـي يحمـي 

الحـدود ويحفـظ الشـعب، أمـا هـو فقد 
أبـاح كل أرض الوطـن لـكل الغربـاء"، 

تعبره.  وفـق 
كـام عمـد أعضـاء مـن مجموعـة النظام 
إىل اتهـام الفصائـل الثوريـة بأنهـا هي 
مـن دمـرت املـدارس واملشـايف يف املدن 
السـورية، وألصقـوا تهمـة الخيانـة بــ 
حتـى  رفضـوا  وقـد  الحـر"،  "الجيـش 
الـذي  الجبـاوي،  وفـق  اسـمه،  سـامع 
أضـاف، "هـم يعلمون متاًمـا أن الراميل 
املتفجـرة وصواريـخ سـكود والصواريخ 
املـدارس  أخرجـت  التـي  الفراغيـة هـي 
واملشـايف عن الخدمة، وأنـه لوال الطران 
أي  حققـوا  ملـا  االسـرتاتيجي  الـرويس 
انتصـار عـى األرض، ولكننـا أثبتنا لهم 
أن )الجيـش الحـر( هو مـن حمى األرض 
والعـرض، وأنه لوال التدخـل الرويس يف 
سـوريا عام 2015، ملا صمـد النظام وملا 
كان قامئًـا من أصله، وهو مـا أكده وزير 
الخارجية الرويس، سـرغي الفروف، يف 

له". ترصيحـات 
وتابـع، "جـاؤوا إلضاعـة الوقـت وإثارة 
البلبلـة وإلصـاق التهـم باآلخريـن، وهم 

الواقع". عـن  منفصلـون 

تراشق االتهامات
عضـو اللجنة الدسـتورية مـرح البقاعي، 
أشـارت مـن جهتهـا إىل أن وفـد النظام 

لديـه  وليسـت  إجـاماًل،  "مرتبـًكا"  كان 
حجـة، ويف حالـة مـن العصبيـة، وكان 
يحـاول بأي طريقة أن يقـوض االجتامع. 
ولفتـت، يف حديث إىل عنب بلدي، إىل أن 
مجموعـة النظام ركـزت يف كلامتها عى 
نقاط رئيسـة أربع، هـي "إنجازات جيش 
بإلغـاء  واملطالبـة  وتضحياتـه،  النظـام 
العقوبـات املفروضـة عـى سـوريا، وأن 
تُعقد الجلسـات املقبلة للجنة الدسـتورية 
يف دمشـق، إىل جانـب اتهـام املعارضـة 

باإلرهاب".
وأضافـت أن هـذا األمر اسـتفز مجموعة 
لتحصـل  عليهـم  ردت  التـي  املعارضـة، 

مشـادات كاميـة وتبـادل لاتهامـات.
وأشـارت إىل أنهـا تدخلـت مـن جانبها، 
وطلبـت نقطة نظـام من رئيس الجلسـة 
اتهـام  عـى  وردت  الكزبـري(،  )أحمـد 
"الجيـش الحـر" بــ "اإلرهـاب"، بـأن 
النظـام  جيـش  عـن  انشـقوا  أعضـاءه 
ألنهـم رفضـوا االمتثـال لألوامـر بقتـل 

السـوري. الشـعب 
بــ  املعارضـة  اتهـام  عـى  ردت  كـام 
"اإلرهاب" بـأن ذلك يعنـي أنهم يتهمون 
مؤسسـة دوليـة أممية مثل األمـم املتحدة 
تحـت  "إرهابيـن"  تسـتضيف  بأنهـا 
مـن  فوريًـا  اعتـذاًرا  طالبـة  سـقفها، 
املبعـوث األممـي، غـر بيدرسـون، الذي 
عنـاء  تجّشـم  ألنـه  املنصـة،  عـى  كان 
كل هـذه العمليـة، ومـع ذلـك تشـار إليه 
هذه االتهامـات وإىل مؤسسـته العريقة، 

بحسـب تعبرهـا.
كلـامت  ركـزت  حـن  يف  ذلـك  ويـأيت 
مجموعـة "املعارضـة" عـى املضامـن 
وأبـدت  البقاعـي،  وفـق  الدسـتورية، 
انسـجاًما كبرًا وحريـة ودميقراطية يف 
كتابـة الكلـامت، مشـرة إىل أن ذلك يدل 
عـى أنهـا "جاهـزة للعمليـة السياسـية 
وفـق القرار األممـي 2254 الذي تشـكل 
وقاعدتـه  بوابتـه  الدسـتورية  اللجنـة 

القانونيـة".

خبراء: إغراق بالتفاصيل
مديـر "مركـز العدالة واملسـاءلة"، محمد 
العبـد اللـه، اعتر أنـه كان مـن الواضح 
أن  الدسـتورية  اللجنـة  انطاقـة  منـذ 
مقاربـة النظـام اعتمـدت عـى تخفيض 

سـقف التوقعـات للحـد مـن مهامهـا.
إىل  حديـث  يف  اللـه،  العبـد  وأوضـح 
عنـب بلـدي، أنـه بعـد إعـان املوافقـة 

يف  الدسـتورية،  اللجنـة  تشـكيل  عـى 
شـهر أيلـول املـايض، عمـد النظـام إىل 
تسـمية مجموعته يف الصحافة الرسـمية 
السـورية وأيًضـا املقربـة مـن النظـام، 
السـورية  العربيـة  "الجمهوريـة  بوفـد 
ملناقشـة التعديـل الدسـتوري"، فحـرص 
بذلك عمـل اللجنـة بتعديل الدسـتور يف 
محاولـة لتخفيـض دورهـا والحـد مـن 
جانـب  إىل  وصاحياتهـا،  إمكانياتهـا 
محاولـة إخراجهـا من سـياقها باعتبارها 
السـال  ضمـن  بدايـة  نقطـة  تشـكل 
األربـع، التي تحـدث عنها القـرار األممي 
الحكـم  بهيئـة  الحًقـا  وتعليقهـا   2254

االنتقاليـة.

ولفـت العبـد اللـه إىل أن الوفـد املرسـل 
من دمشـق ليـس حياديًا أو وفـد خراء، 
بـل هـو منتقـى بطريقـة سياسـية مـن 
قبـل النظـام، ولديه ضوء أخـر بجعل 
جانـب  إىل  منتجـة،  غـر  االجتامعـات 

استفزاز واتهامات وفوضى.. 
بماذا خرجت اجتماعات 

"اللجنة الدستورية" 
السورية؟

رئيس وفد المعارضة هادي البحرة، والمبعوث األممي غير بيدرسون، ورئيس وفد النظام أحمد الكزبري إلى اللجنة الدستورية - تشرين األول 2019 )رويترز(

اجتماعات "اللجنة الدستورية" السورية في جنيف 31 تشرين األول 2019  )عنب بلدي(

اختتمت اللجنة الدستورية السورية "الموسعة" أعمالها 
في مدينة جنيف السويسرية، مساء الجمعة 1 من تشرين 

الثاني، وُعقدت بحضور 150 عضًوا يمثلون بالتساوي 
النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني، وتحت 

إشراف األمم المتحدة.
وشهدت النقاشات واالجتماعات أجواء متوترة 

ومتشنجة، في ظل حالة وصفت بـ "التشبيح" من قبل 
وفد النظام السوري، بهدف االستفزاز وإثارة الفوضى 

والمقاطعة وإلقاء التهم، رغم مدونة السلوك التي 
عرضها المبعوث األممي إلى سوريا، غير بيدرسون، 

وأقرها أعضاء اللجنة بالتوافق.

https://www.enabbaladi.net/archives/339781
https://www.enabbaladi.net/archives/339781
https://www.enabbaladi.net/archives/339781
https://www.enabbaladi.net/archives/339781
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عنب بلدي - تيم الحاج

بـدأت القـوات األمريكيـة إعـادة متوضعهـا 
يف مواقـع شـامل رشقـي سـوريا، معـززة 
وجودهـا مبعـدات عسـكرية ثقيلـة وأخـرى 
حقـول  قـرب  انتـرت  حيـث  لوجسـتية، 
النفـط والغـاز ومواقـع أخـرى كانـت قـد 
انسـحبت منهـا سـابًقا قـرب الحـدود مـع 
تركيـا، مـع بـدء أنقـرة عملية عسـكرية ضد 
"وحـدات حامية الشـعب" )الكرديـة(، يف 9 

مـن تريـن األول املـايض.

عودة بعد انسحاب
شـوهدت قوات أمريكية يف مركبـات مدرعة، 
املـايض،  األول  تريـن  مـن   31 الخميـس 
قـرب الحـدود السـورية الرتكيـة يف منطقة 
بشـامل رشقـي سـوريا مل تكـن فيهـا قوات 
أمريكيـة منـذ أن أعلنـت واشـنطن قرارهـا 
االنسـحاب، يف أوائل تريـن األول املايض، 

"رويرتز". لوكالـة  وفًقـا 
كـام وصلت دوريـة أمريكية إىل قـرب منابع 
وتربسـبيه  الرميـان  منطقتـي  يف  النفـط 
عـى الحـدود السـورية الرتكية، وتـأيت هذه 
واشـنطن  خطـط  إىل  اسـتناًدا  التحـركات، 
بالرغـم مـن  النفـط والغـاز،  إلدارة حقـول 
االنسـحاب مـن قواعـد عسـكرية يف عـن 
ريفـي  يف  عيـى،  وعـن  ومنبـج  العـرب 

والرقة. حلـب 
تحركـت،  اليـوم"،  "روسـيا  قنـاة  ووفـق 
مـن  ضخمـة  قافلـة  املـايض،  الخميـس 
عسـكرية  مصفحـات  برفقـة  الشـاحنات 
أمريكيـة من منطقـة صوامـع العالية جنوب 
تل متـر مبحافظـة الحسـكة، باتجـاه قاعدة 
رصيـن يف عـن العـرب بريف حلـب، وذلك 
عـى الطريـق الـدويل، الذي سـيطر الجيش 
الـرتيك و"الجيـش الوطني" السـوري عى 
"نبـع  عمليـة  ضمـن  مؤخـرًا  منـه  أجـزاء 

السـام".
وكان الفتًـا خـال األيـام املاضيـة، اختـاط 
رشقـي  شـامل  يف  العسـكرية  األرتـال 
املتعـددة،  العسـكرية  القـوى  بـن  سـوريا 
حيـث شـوهدت يف أحيـان كثـرة املدرعات 
األمريكيـة وهي تجتاز نظراتها الروسـية أو 

قـوات النظـام السـوري.
األسـبوع  قـال  األمريـي،  الجيـش  وكان 
املـايض، إنه يعـزز مواقعه يف سـوريا بعتاد 
إضـايف مبا يشـمل قـوات مشـاة ميكانيكية 
"الدولـة  تنظيـم  فلـول  اسـتياء  ملنـع 
اإلسـامية" أو أي جهـة أخـرى عـى حقول 

النفـط.
بقيـادة  التحالـف  باسـم  املتحـدث  وقـال 
الواليـات املتحـدة، الكولونيل مايلـز كاجينز، 
يف  قواتـه  تحـركات  عـن  سـؤال  عـى  رًدا 
سـوريا، "كل العمليـات العسـكرية للتحالف 
األخـرى  القـوات  مـع  مواجهـة  دون  تتـم 

املنطقـة". يف  العاملـة 
وأضـاف، "بدأنـا يف إعـادة انتشـار لقـوات 
التحالـف إىل منطقـة ديـر الزور بالتنسـيق 
مـع رشكائنا يف قـوات سـوريا الدميقراطية، 
لهزميـة  مهمتنـا  ومواصلـة  األمـن  لزيـادة 
فلـول الدولـة اإلسـامية"، وفـق "رويرتز".

أبرز حقول النفط في المنطقة
وتقـع أهـم حقـول النفـط والغاز السـورية 
يف محافظتـي ديـر الـزور والحسـكة، حيث 
“حقـل  عـى  األمريكيـة  القـوات  تسـيطر 
العمـر” النفطـي، الـذي يعـد أكـر حقـول 

النفـط يف سـوريا مسـاحة وإنتاًجـا.
وهـو  التنـك”،  تسـيطر عـى “حقـل  كـام 
مـن أكـر الحقـول يف سـوريا بعـد “حقل 
العمـر”، ويقـع يف بادية الشـعيطات بريف 

الرقي. الـزور  ديـر 

باإلضافـة إىل حقـل “كونيكو” للغـاز، وهو 
أكـر معمـل ملعالجة الغـاز يف سـوريا، كام 
يسـتفاد منـه يف إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة 

ويقـع بريـف ديـر الزور الشـاميل.
ويقـدر إنتاج الحقول الثاثـة بنحو 140 إىل 
150 ألـف برميل نفـط يوميًـا، وكان إنتاجها 
عـام  يف  يوميًـا  برميـل  ألـف   386 نحـو 
2010، يف وقت كان اسـتهاك سـوريا نحو 
250 ألـف برميـل يوميًـا، بحسـب مصـادر 
و”بزنـس  يس”  يب  “يب  منهـا  متقاطعـة 

انسـايدر” االقتصـادي.
وكان الرئيـس األمريي، دونالـد ترامب، قال 
إنـه ال  املـايض،  21 مـن تريـن األول  يف 
يريد أن يـرتك أي قوات أمريكية يف سـوريا، 
لكـن القـوات األمريكيـة التـي تنسـحب من 
هناك سـتنتر يف مـكان آخر قبـل أن تعود 

املتحدة. الواليـات  إىل 
وأضـاف ترامـب، أن عـدًدا قليًا مـن القوات 
األمريكيـة سـيبقى “يف جـزء مختلـف قليًا 
لتأمـن النفـط”، عاوة عـى مجموعة أخرى 
“يف جزء سـوري مختلف متاًمـا قرب األردن 

وقـرب إرسائيل”.
وتعتـر الواليـات املتحـدة األمريكيـة أن من 
الحـرب  التـي حققتهـا يف  املكاسـب  أكـر 
ضـد تنظيـم “الدولة”، السـيطرة عى حقول 
النفـط رشقـي سـوريا، التـي كانـت تشـكل 

مصـدر عائـدات رئيًسـا للتنظيـم.
وأعلـن الرئيـس األمريـي أن باده سـتأخذ 
حصتهـا مـن النفـط السـوري، وذلـك بعـد 
انتهـاء القـوات األمريكية مـن محاربة تنظيم 

سـوريا. يف  “الدولة” 
وقـال ترامـب، يف لقـاء متلفز نقلته وسـائل 
إعاميـة أمريكيـة، منهـا “فوكـس نيـوز” ، 
املـايض، “ال  األول  27 مـن تريـن  األحـد 
البقـاء بـن تركيـا وسـوريا لألبـد،  ننـوي 
ولكننـا  سـنوات،  منـذ  مسـتمرة  حروبهـم 
نريـد تأمن النفـط ومـن املحتمـل أن نقاتل 
يف حـال اقـرتب أحـد وحـاول أخـذه، هناك 
كميـات مهولـة مـن النفـط، ومـن املهـم أن 

نؤّمـن عليـه وذلـك ألسـباب".
األسـباب  أن  األمريـي  الرئيـس  وأوضـح 
كانـت  اإلسـامية(  )الدولـة  ألن  “أواًل  هـي: 
تسـتخدمه، ثانيًـا ألنـه مفيـد للكـرد، ثالثًـا 
ألننـا سـنأخذ منـه أيًضـا. قـد نـوكل رشكة 
أمريكيـة  رشكـة  أي  أو  موبيـل(  )إكسـون 
)يف  النفـط  حقـول  إىل  بالذهـاب  أخـرى 
سـوريا( والتنقيـب فيهـا”، بحسـب تعبره.

ما مصير القوى المحلية
ويف ظـل إعادة االنتشـار األمريي وتسـير 
املشـرتكة،  الرتكيـة  الروسـية-  الدوريـات 

تشـهد منطقة رشق الفـرات معـارك كر وفر 
بـن الجيـش الـرتيك و"الجيـش الوطنـي" 
السـوري من جهة و"قسـد" وقـوات النظام 
السـوري مـن جهـة أخـرى، عـى الرغم من 
رسيـان اتفاق وقف إطـاق النـار املوقّع يف 

مدينـة سـوتيش بـن روسـيا وتركيا.
وبعـد سـيطرته عـى مدنيتـي رأس العـن 
وتـل أبيـض ضمـن عمليـة "نبـع السـام"، 
يف  أكـر  نفوذهـا  لتوسـيع  تركيـا  تسـعى 
ريـف  يف  وخاصـة  الفـرات،  رشق  منطقـة 
مدينـة تـل أبيض مبحافظـة الرقـة، ومنطقة 
تل متـر بريف الحسـكة، التي انتـرت فيها 
قـوات النظـام السـوري، بنـاء عـى اتفـاق 
سـابق بينها وبـن "اإلدارة الذاتيـة" يف 13 

مـن تريـن األول املـايض.
وتـرف بلـدة تـل متـر يف ريـف الحسـكة 
عـى عقـدة مواصـات مهمـة تصـل مـدن 
القامشـي والحسـكة وحلـب مـع بعضهـا، 

."M4" وتـرف عـى الطريـق الـدويل
إىل  السـوري  النظـام  يسـعى  جهتـه،  مـن 
ضـم عنارص "قسـد"، حيث دعاهـم، يف 30 
مـن تريـن األول املـايض، لانضـامم إىل 
صفـوف قواتـه و”التصدي للعـدوان الرتيك 

الـذي يهـدد األرايض السـورية".
حكومـة  يف  الداخليـة  وزارة  دعـت  كـام 
التابعـة لــ  النظـام، عنـارص قـوى األمـن 
بصفوفهـا،  لالتحـاق  )أسـايش(  “قسـد” 
األمـر الذي دفع “قسـد” إلصـدار بيان أعلنت 
فيـه رفضها للهجـة خطاب النظام السـوري 

. معها
مؤسسـات  خطـاب  "قسـد"  وانتقـدت 
الدفـاع  كـوزارة  بدمشـق”  “السـلطة 
والداخليـة والرتبيـة، لألفـراد القاطنـن يف 
مناطـق سـيطرتها و”حضهـم عى تسـوية 

أوضاعهـم".
وتكـراًرا  مـراًرا  أعلنـت  أنهـا  إىل  وأشـارت 
رغبتهـا بالحوار والحل، إال أن “هذا األسـلوب 
)دعـوات التسـوية( ال يخدم الحل السـيايس 

بـل يزيد مـن األزمـة ويطيـل أمدها".
إذا  دمشـق  السـلطة يف  “عـى  وأضافـت، 
لألزمـة  إىل حـل  بالوصـول  كانـت جـادة 
وضـوح،  بـكل  ذلـك  تعلـن  أن  السـورية 
وتوجـه خطابهـا بشـكل واضح ملؤسسـات 
ورشقـي  شـاميل  يف  الذاتيـة  اإلدارة 

سـوريا".
جميـع  مـع  للحـوار  اسـتعدادها  وأبـدت 
السـيايس،  الحـل  إىل  للوصـول  األطـراف 
شـعبنا  وأهـداف  “مطالـب  يحقـق  الـذي 
)…( وتحقيـق الوصـول بسـوريا إىل دولة 
تكفـل  مركزيـة،  ال  تعدديـة  دميقراطيـة 

والحريـات". الحقـوق 

عيد تموضعها 
ُ

أمريكا ت
في مناطق النفط 

شمال شرقي سوريا

قافلة عسكرية أميركية قرب بلدة بردرش في كردستان العراق 21 تشرين االول 2019 )فرانس برس(

إغراقهـا بالتفاصيـل، مضيًفـا أن 
هذه االسـرتاتيجية كان قد تحدث 
الخارجيـة،  عنهـا سـابًقا وزيـر 
وليـد املعلـم، عـن بعثـة مراقبي 
الجامعـة العربية إىل سـوريا عام 
قـال، "سـنغرقهم  2012، حـن 

يف تفاصيـل التفاصيـل".
وباإلضافـة إىل ذلـك، عمـد وفـد 
االجتامعـات  عرقلـة  إىل  النظـام 
وعـدم  ورفضهـا  وتأخرهـا 
التعامـل بإيجابيـة مـع اآلخرين، 
هـذه  أن  اللـه  العبـد  واعتـر 
وقـد  منـه  متوقعـة  الترصفـات 
املقبلـة. الجلسـات  يف  تسـتمر 
أن  إىل  اللـه  العبـد  وأشـار 
السـيناريوهات املرافقـة ملناقشـة 
جنيـف  يف  السـيايس  الحـل 
تتكـرر، إذ دامئًـا ما كانـت هناك 
عرقلـة ومشـاكل، ويف أكـر من 
عمـل  مـع  ترتافـق  كانـت  مـرة 
عسـكري للنظـام ضـد املدنيـن 
وفـد  إلحـراج  سـوريا،  داخـل 
املعارضـة أو املجتمـع املدين بأنه 
"حتـى خـال مفاوضـات اللجنة 
بقتـل  نقـوم  نحـن  الدسـتورية 

النـاس".
محمـد  السـوري  الصحفـي 
أن  جانبـه  مـن  اعتـر  العويـد، 
وجـود  هـي  العراقيـل  أبـرز 
إشـكالية تتمثـل بطرف ميـد يده 
دسـتور  بنـاء  ويريـد  للسـام، 
السـورين  لـكل  وبلـد  جديـد، 
وحريـة انتخـاب وحريـة متثيل، 
وآخـر اعتاد عر أربعة أو خمسـة 
عقـود عى نظـام الحـزب الواحد 
والقائـد الواحد والنظـام الواحد، 
وهو مـا اعتُمـد إلقنـاع الجمهور 
بحتميـة هـذا النظـام وأنـه هـو 

األفضـل.
عنـب  إىل  حديـث  يف  وأضـاف، 
بلـدي، أن مـن ميثل وفـد النظام 
الدسـتورية  اللجنـة  باجتامعـات 
العقليـة،  هـذه  مـع  يتامهـى 
مـن  ذلـك  سـيكون  وبالتـايل 
أكـر العوائـق التـي تقـف أمـام 
أي تحديـث أو تعديل أو دسـتور 
باملحصلـة  يعنـي  ألنـه  جديـد، 
بالنسـبة لـه إنهـاء هـذه العقلية 

النظـام. وهـذا 

عمـل  ملسـار  تقييمـه  وحـول 
اللجنة الدسـتورية، أشـار العويد 
ظـل  يف  مضطـرون  "أننـا  إىل 
الظروف الحاليـة لقبول أي طرح 
يقدمـه املجتمـع الدويل، فليسـت 
لدينـا رفاهيـة الخيـار، إمنا نحن 

أمـام القبـول أو الرفـض".
وأضـاف، "بقـراءيت الشـخصية 
بهـذا  القبـول  رفـض  أن  أرى 
والتوقيـت  واللحظـة  املنعطـف 
ورفض هـذا املعطى مـن املجتمع 
الـدويل، يـؤدي إىل إنهـاء الحالة 
باملطلـق،  السـورية  السياسـية 
وهـو مـا يعنـي أنـه لـن تكـون 
وال  مفاوضـات  هيئـة  هنـاك 
ائتـاف وال أي متثيـل سـيايس، 
أمـا القبـول فيعنـي رشعيـة هذه 
واآلن  ودميومتهـا،  املؤسسـات 
رشيـك  أنهـا  مـرة  ألول  رأينـا 
والواجبـات  الكتلـة  يف  يتـوازى 
النظـام،  كتلـة  مـع  والحقـوق 
وبالتـايل رمبـا ميكن قـراءة ذلك 

عـى أنـه مكسـب".
كنـا  كأولويـة  "لكـن  وتابـع، 
وصلنـا  قـد  نكـون  أال  نتمنـى 
إىل  أو  املنعطـف  هـذا  إىل 
نفاضـل  التـي  اللحظـة،  هـذه 
الدسـتورية  اللجـان  بـن  فيهـا 
وغرهـا مـن امللفـات، وبالتأكيد 
فـإن مطالـب السـورين كانـت 
وهـي  البدايـة  منـذ  واضحـة 
الحاكمـة  الطغمـة  هـذه  إنهـاء 
التـي أخـذت البلـد إىل حـرب ال 

. " تنتهـي
الدسـتورية  اللجنـة  وطُرحـت 
ألول مـرة يف مؤمتـر "الحـوار 
السـوري" الـذي رعتـه روسـيا 
تريـن  يف  سـوتيش،  مبدينـة 
الثـاين مـن عـام 2018، وجـاء 
"تـم  أنـه  الختامـي  البيـان  يف 
لجنـة  تأليـف  عـى  االتفـاق 
وفـد  مـن  تتشـكل  دسـتورية 
العربيـة  الجمهوريـة  حكومـة 
واسـع  معارض  ووفد  السـورية 
التمثيـل، بغـرض صياغة إصاح 
التسـوية  يف  يسـهم  دسـتوري 
األمـم  التـي ترعاهـا  السياسـية 
مجلـس  لقـرار  وفًقـا  املتحـدة 

."2254 رقـم  األمـن 
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مع خروج مناطق بأكملها عن سيطرة النظام وتدفق القطع األجنبي إليها بكميات ضخمة، ظهرت عصابات منظمة متخصصة في تزوير وبيع العمالت، كان 

أبرز ضحاياها المواطنين ممن ليست لديهم خبرة كافية في الكشف عن العمالت المزّورة.

حمص – عروة المنذر

األشـهر  يف  متاحقـة  أخبـار  أفـادت 
املاضيـة من أقسـام الرطـة يف حمص، 
عـن إلقاء قـوى األمـن الداخـي عى من 
تقـول إنهـم "مرّوجو العمات املـزّورة"، 
كان آخرهـا ما حصـل يف 31 من ترين 
األول املـايض، إذ تـم ضبـط مـا يقـارب 
بحـوزة  مـزّورة  دوالر  ألـف   200 مـن 
لـدوالر  برتويجهـا  اعرتفـت  عصابـة، 
دول  إحـدى  مـع  وارتباطهـا  مـزّور 
الجـوار، بحسـب مـا أعلنت قـوى األمن 
مواقـع  يف  صفحاتهـا  عـر  الداخـي 

االجتامعـي. التواصـل 

ومـع بـدء تراجـع االقتصـاد السـوري 
واالنتكاسـات التـي تعرضت لهـا اللرة 
أمـام  قيمتهـا  وانخفـاض  السـورية 
الـدوالر األمريـي، تحـول السـوريون 
لاعتـامد عـى الـدوالر كعملة أساسـية 
تحافـظ عى قيمـة رأس املـال، للهروب 
مـن شـبح تقلبات سـعر الـرصف الذي 

يهـدد القـدرات املعيشـية للسـورين.
لكـن حكومـة النظـام السـوري ضيقت 
األجنبـي،  القطـع  بيـع  عـى  الخنـاق 
إلجـازات  بيعـه  وجهـات  وحـددت 
سـوقًا  خلـق  مـا  والتجـار،  االسـتراد 
العمات  سـوداء أصبحت بيئـة لتـداول 

الرقابـة. عـن  بعيـًدا 

ريف حمص الشمالي أبرز المناطق 
المستهدفة

منـذ خـروج ريف حمـص الشـاميل عن 
سـيطرة قـوات النظام مطلع عـام 2013 
ظهرت عصابـات تـروج للعملة املـزّورة، 
ورغـم توقيـع اتفـاق "املصالحـة" مـع 
قوات النظـام ما زالت الظاهرة مسـتمرة، 

وسـط ارتفـاع يف عـدد ضحاياها.
املعارضـة  بـن  التسـوية  اتفـاق  قبـل 
 ،2018 أيـار  يف  السـوري،  والنظـام 
كان وجـود محـات الرصافـة املعتمـدة 
أي  يسـتطيع  طبيعيًـا،  أمـرًا  واملوثوقـة 
شـخص الوصول إليهـا ورصف العمات 

الرصافـة  محـات  فأصحـاب  بأمـان، 
القطـع  ويكفلـون  بالعمـل  متمرسـون 

التزويـر. مـن  يبيعونهـا  التـي 
لكـن مع دخـول اتفـاق "املصالحة" حيز 
التنفيـذ، أغلقـت جميع محـات الرصافة، 
وصـار الحصول عـى العمـات األجنبية 
والخطـورة،  الصعوبـة  يف  غايـة  أمـرًا 
مـا زاد مـن حـوادث النصـب واالحتيـال 

املـزّورة. العملة  بواسـطة 

بائع الدوالر متطوع في قوات النظام
مرّوجـي  ضـد  الشـكاوى  تقديـم  يعـد 
واقعـة  حـدوث  بعـد  املـزّورة  العملـة 
النصب مـن أصعب الشـكاوى وأخطرها، 
خـارج  األجنبيـة  العمـات  فتـداول 
الطـرق الرسـمية التـي تحددهـا حكومة 
صاحبهـا  يعـرض  السـوري  النظـام 
للمسـاءلة، التـي قـد تصـل إىل املحاكـم 
االقتصاديـة واملسـاءلة األمنيـة، ومبجرد 
ذكـر "الـدوالر" تكـون تهمـة "الخايـا 

جاهـزة. النامئـة"  اإلرهابيـة 
أحـد ضحايـا العمـات املـزّورة، تحّفـظ 
عـى ذكـر اسـمه ملخـاوف أمنيـة، قـال 
لعنب بلـدي، "توفـر لدي مبلغ مـن املال 
باللرة السـورية وقررت تحويله إىل دوالر، 
أخـرين حينهـا أحـد األصدقـاء أنـه عى 
صلـة بأحدهم يبيـع الـدوالر، وبعد تحويل 
املبلغ الـذي يقدر بــ 600 دوالر احتفظت 
بـه، لكنـي اضطـررت الحًقـا إىل رصف 
بعـض الـدوالرات، فاكتشـفت حينهـا أين 
تعرضـت لاحتيال بدوالرات مـزّورة، وعند 
مراجعتي للشـخص الذي باعني الدوالرات 

أنكـر املوضوع وبـدأ بالتهـرب مني".

وتابـع الشـاب، الذي يتخوف مـن االعتقال 
إن لجـأ إىل القضـاء، "مـر عـى الحادثة 
أكـر مـن شـهرين ومل أسـتطع التقـدم 
اشـرتيت  الـذي  فالشـخص  بشـكوى، 
منـه الـدوالر متطـوع يف أحـد الفصائل 
النظـام  قـوات  جانـب  إىل  املقاتلـة 

السـوري".
املحامـي رامـي،  وهـو مـا عقـب عليـه 
مـن مدينـة تلبيسـة يف ريـف حمـص، 
بـأن حـوادث النصـب بواسـطة العمات 
ضحاياهـا  وتعـرض  كثـرة  املـزّورة 

االقتصاديـة. واملحاكـم  للمسـاءلة 
ونصـح املحامـي بعـدم تـداول العمات 
أشـخاص  طريـق  عـن  إال  األجنبيـة 
موثوقـن ومشـهود لهم بالنزاهـة، وعدم 
االنجرار وراء املغريات يف سـعر الرصف 
التـي يقدمها أصحـاب العمات املـزّورة.

خمسة ماليين دوالر في السوق 
مزّورة

وأفاد "فـرع مكافحة التزييـف والتزوير 
وتهريـب النقـد" يف سـوريا أنـه يوجـد 
أكـر من خمسـة مايـن دوالر مـزّورة، 
سـعودي  ريـال  املليـون  يقـارب  ومـا 
يف سـوق العملـة السـوري نهايـة عـام 
2018، دون تبيـان كميـة املبلـغ املـزّور 
السـورية، حسـب صحيفـة  اللـرة  مـن 

السـورية. "األيـام" 
كـام ذكـر تقرير لـ"فـرع املكافحـة" أن 
يف  ينشـط  وتبادلهـا  املـزورة  العمـات 
والسـويداء،  ودرعـا  حلـب  محافظـات 
داعيًا السـورين إىل "توخـي الحذر عند 

رشائهـم العمـات األجنبيـة".

دوالر مزّور في حمص.. 
مقاتلون يبيعون والضحايا صامتون 

مكتب حواالت مالية في حي الوعر بحمص - تموز 2016 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/339818#ixzz64OOY0xWo للمزيد
https://www.enabbaladi.net/archives/336309#ixzz649aPoLXf :للمزيد

أشجار الزيتون في المنطقة الغربية لدرعا - 1 تشرين األول 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا
 

معـارص  يف  الزيتـون  زيـت  يلمـع 
محافظـة درعـا، بعد موسـم جديـد كان 
أدىن مـن التوقعـات التـي ُعقـدت عـى 
بـدء التعايف، مـع توقف قصـف النظام 
السـوري وتخفيض العمليات العسـكرية 
يف املنطقـة، التي أودت بنصف األشـجار 
املثمـرة ودمـرت عـرات املعـارص فيها.
كـام أثـرت موجـات الحـر غـر املعتادة 
هـذا العـام عى ازهـرار الثامر، وسـببت 
بقليـل  زادت  التـي  اإلنتاجيـة  ضعـف 
عـن ثلـث اإلنتـاج خـال سـنوات النزاع 

السـوري.
سـارع الفـاح أبو محمـد الرفاعـي، من 
ريف درعـا الغريب، إىل جنـي محصوله 
املكتـب  أعلـن  إن  مـا  الزيتـون،  مـن 
التنفيـذي ملجلـس محافظـة درعـا عـن 
افتتـاح املعـارص واسـتقبال الثـامر من 
األول  تريـن  مـن   13 يف  املزارعـن، 

املـايض.
هـدف "أبـو محمـد" كان تفـادي "أزمة 
عـرص الزيتـون"، كـام وصفهـا لعنـب 
بلـدي، مشـرًا إىل االزدحـام املتوقع يف 
املعـارص خـال شـهر تريـن الثـاين، 
واإلعاقـة التـي مـن املتوقـع أن تسـببها 
العواصـف، وبرد الشـتاء املقبـل رسيًعا.

ويف حـن مل يكـن إنتـاج الزيتـون هـذا 
العـام عـى قـدر توقعاتـه، إال أن "أبـو 

محمـد" يأمـل مبـردود جيد مـن الزيت، 
املكتـب  حددهـا  التـي  األجـرة  معتـرًا 
الواحـد  الكيلوغـرام  لعـرص  التنفيـذي 
مـن الثـامر، والبالغـة 17 لـرة سـورية 
للكميـة التي تزيـد عـى 500 كيلوغرام 
و20 لـرة للكميـة التـي تقـل عـن ذلك، 
املتوقـع  بالسـعر  مقارنـة  "معقولـة" 
لتنكـة الزيـت هـذا العـام، والبالـغ 25 

لـرة. ألف 
معـرصة،   42 درعـا  محافظـة  وتضـم 
عـادت منهـا 20 إىل العمـل هـذا العام، 
يف  الصناعـة  مديـر  رصح  حسـبام 
املحافظـة، عبـد الوحيـد العـوض، لقناة 
"اإلخبارية السـورية" الحكوميـة، بداية 

املـايض. األول  تريـن 

تعاٍف تدريجي يواجه تحدي المناخ
عـاد أبو أمجد إىل حقلـه يف بلدة عتامن، 
بعـد نـزوح دام أربع سـنوات، ليجده يف 
الرعايـة  حـال "سـيئة" نتيجـة نقـص 
واحـرتاق قسـم منه خـال االشـتباكات 

والقصـف، بدايـة العـام املايض.
وقـال أبـو أمجـد )طلب عدم نر اسـمه 
كامـًا ألسـباب أمنيـة( لعنب بلـدي، إنه 
عمـل عـى ترميم ما اسـتطاع مـن حقله 

ليعـاود اإلنتاج مـن جديد هـذا العام.
عمـوم  يف  الزيتـون  موسـم  وشـهد 
تبلـغ  إذ  تدريجيًـا،  تحسـًنا  املحافظـة 
توقعاتـه هـذا العـام 26 ألـف طـن بعد 

أن كانـت 23 ألًفـا املوسـم املـايض، رغم 
موجـات الحـر التـي أثـرت عـى كثافة 

النصـف. بنحـو  اإلنتـاج 
وشـهدت املنطقـة موجـة حـر شـديدة 
أن  قبـل  املـايض،  متـوز  شـهر  خـال 
تعقـد أزهـار الزيتـون ما أثر عـى إنتاج 
الثـامر، حسـبام قـال مهنـدس زراعـي 
لعنـب بلـدي، طلـب عـدم نـر اسـمه، 
كيلوغراًمـا   80 كل  إنتـاج  متوقًعـا 
 16 بـوزن  زيـت  تنكـة  الثـامر  مـن 

 . ًمـا كيلوغرا
يف  الزيتـون  دائـرة  رئيسـة  وقـدرت 
مديريـة الزراعـة واإلصـاح الزراعـي، 
حنـان الخيـاط، عـدد األشـجار املنتجة 
هذا العـام بنحـو ثاثة ماين شـجرة، 
قبـل  مـن سـتة مايـن  أكـر  مقابـل 
عـام 2011، حسـبام نقلـت عنهـا قناة 

السـورية". "اإلخباريـة 
اإلنتـاج  يبلـغ  أن  الخيـاط  وتوقعـت 
الـكي مـن املحافظـة 26 ألـف طن من 
الثـامر وثاثـة آالف طـن مـن الزيـت.
وتتعـدد أنـواع الزيتـون التـي تنتجهـا 
والرومـي  املعصبـي  مـن  املحافظـة 
والقيـي، التـي تحـوي نسـبة زيـوت 
أبو  عاليـة وتخصـص للعـرص، ونـوع 
الذي يخصص للامئـدة ويحوي  شـوكة 
ونوعـي  منخفضـة،  زيـوت  نسـبة 
اإلسـطنبويل والنبـايل اللذيـن يصلحان 

لاسـتهاك املبـارش والعـرص مًعـا. 

بعد موسم أدنى من التوقعات..

معاصر درعا تستقبل ثمار الزيتون
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عنب بلدي - حماة 

عـى وسـائل التواصل االجتامعـي، يبدي 
أهـايل حـامة يوميًـا قلقهـم مـن الوضع 
األمنـي الـذي تشـهده املدينـة، يشـرون 
إىل محاسبة املسـؤولن وتقصر الجهات 
بعينهـا،  أسـامء  تحديـد  دون  املعنيـة 
وقتـل  لرسقـات  حـوادث  ويـرسدون 
وخطـف يعيـدون تذكرها عنـد كل حادثة 
زالـوا  مـا  جناتهـا  أن  خاصـة  جديـدة، 
يعيشـون حياتهـم االعتياديـة يف املدينة، 
فـ "الضبوط أقفلـت، والجاين مجهول".
أحـدث تلـك الحـوادث كانت جرميـة قتل 
الشـقيقتن هنـد ونعمـت حمـد، اللتـن 
وجدتا "مذبوحتن" يف شـقتهام، صباح 

االثنـن 27 مـن تريـن األول املايض.
األمـن  وفـرع  الحميديـة  رشطـة  فـرع 
الجنـايئ بحـامة قـاال إن القاتـل تربطـه 
إذ قـدم إىل  بالضحيتـن،  عاقـة قرابـة 
الحـارض  منطقـة  يف  الكائـن  منزلهـام 
)رشقـي املدينـة(، بالقـرب مـن املجمـع 
الطبـي، بحجـة رشاء جهـاز كهربـايئ، 
ممزوجـة  عصـر  علـب  معـه  وأحـر 

مبـادة منومـة أعطاهـا لهـام.
وبعـد تأكده مـن نومهام اتصـل بريكه 
وطلـب منـه الحضـور لتنفيـذ الجرمية، 
وقامـا مشـرتكن بطعنهام عـدة طعنات 
الذهبـي،  مصاغهـام  رسقـا  ثـم  قاتلـة 
ومبلًغـا يزيـد عـى ثاثـة مايـن لـرة 

. ية سور
الرطـة اسـتطاعت اسـرتداد 200 ألـف 
لـرة فقط مـن املبلـغ الذي متـت رسقته، 
مـن أحد الجنـاة الذي ألقـت القبض عليه، 
واعـرتف أن قتـل الضحيتن وقـع لخوفه 

مـن أن يفتضـح أمره.
أثـارت الحادثـة مخـاوف أهـايل املدينـة 
الذيـن دعـا بعضهـم إىل القصـاص مـن 
العـايص  بإعدامهـم يف سـاحة  الجنـاة 
مبركـز املدينـة "ليكونـوا عرة ملـن يأيت 
بعدهـم"، بحسـب مـا نقلتـه صفحـات 

محليـة عـى موقـع "فيـس بـوك".

المخاوف تحيط بأهالي المدينة
املدينـة  شـهدت  ذاتـه  الشـهر  يف 
يف  إحداهـام  حصلـت  قتـل،  حادثتـي 
حـي األندلـس بالقرب من دار املسـنن، 
عـى خلفيـة مشـادة كامية بن شـبان 
الداخـي  النقـل  مركبـات  إحـدى  يف 
للمدينـة، لكـن األمـر تطور إىل شـجار 
وانتهـى  املركبـة،  مـن  نزولهـام  عقـب 
بطعـن شـاب فـارق الحياة عـى الفور.
مـن  عـدد  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
املصـادر يف مدينـة حـامة، وأفـادوا أن 
حـوادث القتـل أثارت مخـاوف األهايل، 
الذيـن باتـوا يتحسـبون مـن تكرارهـا.

الهندسـة  كليـة  يف  طالبـة  وقالـت 
عـن  الكشـف  عـدم  )طلبـت  املعامريـة 
باتـت  إنهـا  أمنيـة(  ألسـباب  اسـمها 
تخـى الخـروج مـن املنـزل مبفردهـا 
خوفًـا مـن الرسقـات وعمليـات القتـل، 
وأضافـت، "يجـب عـي الخـروج باكًرا 
كل يـوم إىل الجامعـة، لكـن بعـد عودة 
أخـرج  بـت  حـامة  يف  القتـل  حـوادث 
برفقـة والـدي وأحيانًـا أخـي األصغـر، 
تجنبًـا ألي محاولـة اعتـداء قـد تنهـي 

حيـايت".
يف  تعمـل  موظفـة  لفتـت  حـن  يف 
املتحـف الوطنـي بحـامة )طلبـت عـدم 
نـر اسـمها ألسـباب أمنيـة(، إىل أنها 
باتـت تخـرج مـن عملهـا قبـل الفـرتة 
الرسـمي  الـدوام  النتهـاء  املحـددة 
يف  الواقـع  املدينـة،  مبتحـف  الخـاص 
الجـزء القديـم من حـامة، حيـث األزقة 
الضيقـة التـي ال أحـد يأتيها سـوى من 

املـكان.  يقصـد 
وأضافـت، "واجهـت مشـاكل يف عمي 
بالتوقيـت  العمـل  بـدء  مـع  خاصـة 
بـزوغ  قبـل  نخـرج  فأغلبنـا  الشـتوي، 
مسـاًء،  ونعـود  أعاملنـا  إىل  الشـمس 
مـا قد يتيـح املجـال ملـن يريـد ارتكاب 
فعلتـه، فـام لنـا سـوى صـون أنفسـنا 
املدنيـة  يف  األمنيـة  الجهـات  أن  طاملـا 

املدنيـن". بسـامة  آبهـة  غـر 

تراجع أمني "موّثق"
عـى الرغـم مـن أن العمليات العسـكرية 
يف مدينـة حـامة كانـت األقل بـن املدن 
السـورية الرئيسـة خال األعوام الثامنية 
املاضيـة، لكـن املدينـة شـهدت تراجًعـا 
وثقـت  األمنـي،  املسـتوى  عـى  كبـرًا 

مامحـه وسـائل اإلعـام الرسـمية.
قالـت  الحكوميـة  "تريـن"  صحيفـة 
 ،2018 نيسـان  يف  نرتـه  تقريـر  يف 
إن مشـاهد القتـل أو الخطـف أو رسقـة 
يف  مألوفـة  باتـت  والسـيارات  األمـوال 

حـامة بعـد بـدء الحـرب يف سـوريا.

نرتهـا  التـي  اإلحصائيـات  وحسـب 
الصحيفـة فـإن عـام 2013 هـو األكـر 
من حيـث عدد عمليـات القتـل والخطف، 
بوقـوع 53 حالـة خطـف و43 جرميـة 
قتـل، يف حـن ظهـرت جرائـم مـن نوع 
الوثائـق  تزويـر  مسـمى  تحـت  آخـر 

والتهريـب  الرسـمية  األختـام  ورسقـة 
باسـتخدام النسـاء لـ"التمويـه" حسـب 

الصحيفـة. قـول 
لكـن األمـر مل يقتـرص عـى املدينـة، إذ 
ريـف  إىل  الواصلـة  الطرقـات  شـهدت 
حامة الغـريب كبيـت ياشـوط ومصياف 
إىل  عابريهـا  بعـض  تعـرض  وغرهـا 
الرسقـات عـر قطـاع طـرق مسـلحن، 
وقتلهـم وإحـراق جثثهـم، لتسـجل تلـك 

مجهـول". الجرائـم "ضـد 
ووفًقا ملا تتناقله وسـائل اإلعـام املحلية، 
جرائـم  يف  املسـتخدمة  األسـلحة  فـإن 
القتـل هـي حربيـة، كالبندقية الروسـية 
أو القنابـل اليدويـة، وغالبًـا ما تسـتخدم 
إلنهاء الخافـات أو املشـاجرات الكامية.

تجارة أعضاء
معانـاة  حـامة  عاشـت   2017 عـام  يف 
وسـيدات  رجـال  خطـف  يف  متثلـت 
وأطفـال عـر سـيارات شـحن مـن نوع 
الخاطفـن  أن  بعدهـا  تكشـف  "فـان"، 
أعضـاء ضحاياهـم  عملـوا عـى رسقـة 
ورميهـم يف الطريـق بعـد الحصول عى 

مطلبهـم.
وقالت املسـؤولة يف "الشـبكة السـورية 
يف  الخطيـب،  نـور  اإلنسـان"  لحقـوق 
حديـث لعنـب بلـدي إن الشـبكة وثقـت 
مدينـة  يف  خطـف  حـاالت   106 نحـو 
حـامة، منـذ عـام 2013 حتـى 30 مـن 

املـايض. األول  تريـن 
وحول أسـباب تكرار الجرائـم يف املدينة، 
الفلتـان  "حالـة  أن  الخطيـب  أوضحـت 
األمنـي تعـود إىل تدخـل أكـر مـن فرع 
أمنـي، إىل جانـب العاملن ضمـن اللجنة 
األمنيـة الرباعيـة ملحافظـة حـامة، بحكم 
خضـوع املدينـة بشـكل كامـل للنظـام، 
فعملهـا بـات مقتـرًصا يف التضييق عى 
الحيـاة املعيشـية للمواطنـن يف املدينة" 

قولها. حسـب 
كالفقـر  أخـرى  عوامـل  أن  وأضافـت 
وزيـادة  األخاقـي  الـرادع  وضعـف 

"مظاهـر التشـبيح" يف املدينـة وانقيـاد 
الشـبان وراءهـا، سـببت ارتفـاع وتـرة 

املدينـة. قاطنـي  بحـق  الحـوادث 
وترى الخطيب أن حـدوث الجرائم بوترة 
متزايـدة ناجـم عن ثقـة الجـاين بقدرته 
عـى الهـرب مـن جرميتـه والتفلـت من 
العقـاب، "خاصـة إن كانت لديـه عاقات 
مـع األجهـزة األمنية أو يتبع لها"، حسـب 

. تعبرها

االدعاء الشخصي يضمن القصاص
يف ظـل ضعـف آليات ضبـط األمن، يرز 
دور املواطنـن يف التبليـغ عـن حـاالت 
التعـرض للخطـف أو الرسقـة أو القتـل، 

شـخصية. ادعاءات  وتنظيـم 
يف  محـاٍم  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
مدينة حـامة )طلب عدم كشـف اسـمه(،  
لتسـليط الضوء عى اإلجـراءات القانونية 
املتبعـة يف حـال وقـوع جرمية، وأشـار 
إىل أن االدعـاء الشـخيص يسـهم يف رفع 

العقوبـات الواقعـة عـى الجناة.
مـن  العـارش  البنـد  ألغـى   " وأضـاف، 
قانـون  عـى  طـرأت  التـي  التعديـات 
التـي   533 باملـادة  العمـل  العقوبـات، 
تخـص القتـل القصـد، ورفعـت العقوبة 
األشـغال  ومـن  سـنة،   20 إىل   15 مـن 
الشـاقة  األشـغال  إىل  املؤقتـة  الشـاقة 

املؤبـدة".
"كان  حـال  يف  أنـه  املحامـي  وأوضـح 
القتـل قـد وقع عمـًدا يف نيـة القاتل فإن 
العقوبـة الواقعـة بحقـه يتـم تشـديدها 
إىل حكـم اإلعـدام"، ورضب مثـااًل رسقة 
وزمانـه  الرسقـة  فظـرف  ليـًا،  منـزل 
مشـددة  "جنحـة  الحادثـة  أن  يعنيـان 
تكـون  مـا  وغالبًـا  جنايـة،  إىل  متهـد 

اإلعـدام". عقوبتهـا 
وجـود  رضورة  عـى  املحامـي  وشـدد 
ادعـاء شـخيص، وغيابـه يعنـي مقاضاة 
قانـون  عليـه  ينـص  ملـا  وفًقـا  الجـاين 
العقوبـة  مـن  ويخفـف  العـام،  الحـق 
الواجـب فرضها عـى الجـاين إىل الثلث.

جرائم حماة تعود إلى الواجهة.. 
والمحضر "ضد مجهول"

ساحة العاصي في حماة- 14 آذار 2019 )فيس بوك- حماة اآلن(

يتوجب علي الخروج 
باكًرا كل يوم إلى 
الجامعة، لكن بعد 

عودة حوادث القتل 
في حماة بت أخرج 

برفقة والدي وأحياًنا 
أخي األصغر، تجنًبا ألي 

محاولة اعتداء قد 
تنهي حياتي

https://www.enabbaladi.net/archives/339799
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تسـعى مشـاريع "املـال مقابـل العمل" 
إىل توفـر فـرص عمـل مؤقتـة، بدخـل 
يعـن العائلـة املقيمـة أو املهجـرة عـى 
طابـور  يف  االنتظـار  دون  العيـش 
تفاقـم  وسـط  الدوليـة،  املسـاعدات 
الجهـات  اإلنسـاين، وتقاعـس  الوضـع 
الداعمـة تـارة، وتوقفهـا تـارة أخـرى، 
لألهـايل  الـازم  الدعـم  تأمـن  عـن 
عـن  الخارجـة  املناطـق  يف  املقيمـن 

السـوري. النظـام  سـيطرة 
غـر   "People In Need" منظمـة 
الحكوميـة العاملـة يف مجـال اإلغاثة يف 
محافظتـي إدلب وحلب منذ عـام 2012، 
أطلقـت مـروع "املـال مقابـل العمل"، 
ودعمـت مجموعة مـن املنظـامت املحلية 

املشـاريع. تلك  لتنفيـذ 
تهدف مشـاريع املنظمـة إىل توفر فرص 
عمـل مؤقتة يف ترميم الطرقـات وترحيل 
األنقـاض التي خلّفها قصـف النظام عى 
منـازل املدنيـن، وترميم األماكـن العامة 

وإعـادة تأهيلهـا، إىل جانـب اإلصاحات 
وامليـاه  الكهربـاء  لشـبكات  البسـيطة 
الحاجـة  دون  القصـف،  مـن  املتـررة 
إىل معـدات ثقيلـة، فضًا عـن العمل يف 
حـرف أخـرى كالحـدادة والنجـارة، كام 
تعمل عى توفر مسـاعدين ومسـاعدات 
للمكاتـب اإلغاثية املوجـودة يف أحيائهم.

للمرأة نصيب األسد 
لجـن )29 عاًمـا( هـي إحـدى املهجرات 
إدلـب،  مدينـة  إىل  دمشـق  غوطـة  مـن 

تحدثـت لعنـب بلـدي عـن تجربتهـا يف 
العمـل ضمن أحد مشـاريع "املـال مقابل 
العمـل" التـي وفرتهـا منظمـة "وطـن" 
إذ  السـوري،  الشـامل  يف  تنشـط  التـي 
عملـت يف روضة أطفـال ألربعة أشـهر.

وقالـت لجـن )طلبت عـدم نر اسـمها 
ألسـباب خاصـة(، "كان املنهـج التعليمي 
املتبـع لتعليـم األطفـال تفاعليًـا، وحظي 
بقبـول مـن األطفـال، حتـى إن املـردود 
املـايل من الروضـة كان مجزيًا، إذ أعانني 

وعائلتـي كمهجريـن إىل املنطقة".
وركـزت منظمة "وطـن" املعنيـة بتقديم 
الدعـم يف حـاالت الطـوارئ عـى دعـم 
النسـاء من خال مشـاريع "املـال مقابل 

لعمل". ا
وقـال مديـر سـبل العيـش يف املنظمـة، 
حسـن باريـش، لعنب بلـدي إن "وطن" 
تعمـل عى مـروع حايل بهـدف قطف 
الزيتون وعرصه مبشـاركة 430 شـخًصا 
يف محافظـة إدلب، و310 أشـخاص يف 

محافظـة حلـب، %80 منهم سـيدات.
كـام عملـت املنظمـة عـى تدريـب 271 
إنتـاج  عـى  وحلـب  إدلـب  مـن  سـيدة 
الجـن ومشـتقات الحليـب، وآليـة إجراء 
الحسـابات املالية، وتـم إيصالهن مبراكز 
بيع مشـتقات الحليب، السـتئناف عملهن 

الورشـة. انتهاء  بعـد 
ضمـن  املـرأة  عمـل  معوقـات  وحـول 
باريـش،  يقـول  املنظمـة،  مشـاريع 
"واجهنـا صعوبـات خال عملنـا خاصة 
يف مجتمـع محافظ، لكـن الوضع الحايل 
فـرض عـى النـاس تقبـل عمل املـرأة".

تنظيـم  إىل  حاليًـا  املنظمـة  وتسـعى 
مشـاريع تسـتهدف املرأة، عمـًا مبؤرش 
 Gender( الجندريـة"  "املسـاواة 
وفـق  املهـام  يف  "نفاضـل   ،)Marker

بحسـب  العمـل  عـى  الجنسـن  قـدرة 
املحتملـة  واملخاطـر  واألولويـة  الحاجـة 
أيًضـا، وخصصنـا باصات نقل السـيدات 
املنتسـبات، لضـامن أمنهـن وراحتهـن".

ال لالتكال على المساعدات
الغوطـة  مـن  مهّجـر  سـليامن،  أحمـد 
الرقيـة إىل مدينـة إدلـب، اسـتفاد مـن 
أحـد مشـاريع "املـال مقابـل العمل" يف 

"بنفسـج". منظمـة 
وقـال أحمـد لعنـب بلـدي، "توفـرت يل 
فرصـة عمـل مؤقتـة ملـدة عريـن يوًما 
مـع منظمـة بنفسـج، عملـت ضمنها يف 
تنظيـم الحدائـق والطرقـات العامـة من 
الثانيـة  الثامنـة صباًحـا حتـى  السـاعة 
بعـد الظهـر براتـب شـهري وصـل إىل 
لـرة  ألـف   76( أمريكيًـا  دوالًرا   120

سـورية("، 
ضمـن  شـخًصا   125 مـع  عمـل  كـام 
الطرقـات  بتنظيـف  املعنـي  املـروع 
مـن   85% و"كان   العامـة،  واملرافـق 
املنتسـبن إىل املـروع مـن املهجرين"، 

قولـه. وفـق 
منظمـة  يف  اإلعامـي  املكتـب  مديـر 
"بنفسـج"، مسـلم عيى، أوضـح لعنب 
"املـال  الهـدف مـن مـروع  أن  بلـدي 
املـال جـراء  العمـل" هـو منـح  مقابـل 
و"تغيـر  مجتمعيـة،  فائـدة  أو  خدمـة 
املفهـوم السـائد لـدى بعـض الناس يف 

الغذائيـة". السـلة  االتـكال عـى 
 298 نحـو  إىل مشـاركة  ونـوه عيـى 
امـرأة يف مشـاريع منظمـة "بنفسـج"، 
أصبحـن  "معظمهـن  أن  إىل  مشـرًا 
تسـهيات  وسـط  لعائاتهـن،  معيـات 
نقدمهـا مـن خـال عمليـات التسـجيل 

التنظيميـة". املعامـات  مـن  وغرهـا 

"المال مقابل العمل"..معونة المهّجرين في الشمال السوري

مواطنون يعملون في مشروع "المال مقابل العمل" شرقي حلب- 2 تشرين الثاني 2019 )عنب بلدي(

أعمال حفر في مدينة الباب- 10 تشرين األول 2019 ) مجلس الباب المحلي(

عنب بلدي - ريف حلب

تعرضـت مدينـة البـاب لتدمـر طـال 
والبنـى  الحيويـة  واملنشـآت  البيـوت 
التحتيـة، بسـبب تبـادل السـيطرة عى 
املدينـة بـن أطـراف الـرصاع، خـال 
تنظيـم  فـرض  إذ  السـورية،  الثـورة 
عـى  سـيطرته  اإلسـامية"  "الدولـة 

.2013 عـام  املدينـة 
املعارضـة  فصائـل  سـيطرت  بينـام 
املدعومـة مـن تركيـا عـى املدينـة يف 
آب 2016، إثـر عمليـة "درع الفرات"، 
املدينـة  يف  كبـر  دمـار  إىل  أدى  مـا 

الطرفـن. بـن  املعـارك  نتيجـة 
وبعد اسـتقرار األوضاع األمنية نسـبيًا 
الحركـة  املدينـة، تسـارعت وتـرة  يف 
املسـتثمرون  وجـد  إذ  االسـتثامرية، 
مسـاحة مناسـبة إلطـاق مشـاريعهم، 
مـا أدى إىل تنشـيط حركـة البنـاء يف 

املدينـة.  
البنـاء،  أعـامل  لتنظيـم  مسـعى  ويف 
وفـق معايـر دوليـة، أسـس مجموعة 
لنقابـة  نـواة  املدينـة،  يف  مهندسـن 
مهندسـن، تهـدف إىل تنظيـم العمـل 
املجلـس  مـع  بالتعـاون  الهنـديس، 

املحـي.    
البـاب،  يف  املهندسـن  نقيـب  وقـال 
املهنـدس وليـد عثامن، لعنـب بلدي، إن 
الهـدف األسـايس للنقابـة هـو تنظيـم 
وتقديـم  وتطويـره،  الهنـديس  العمـل 
الهندسـية  والدراسـات  املخططـات 
والكهربائيـة،  واإلنشـائية  واملعامريـة 
"وفـق املعايـر واملواصفـات واألنظمة 

األبنيـة  مـن  للحـد  وذلـك  العامليـة"، 
التـي تشـكل خطـًرا عـى  العشـوائية 

العامـة. السـامة 
هنـديس  مهنـي  التجمـع  أن  وأضـاف 
يف  الهنـديس  العمـل  ينظـم  مسـتقل، 
املدينـة بالتعـاون مـع املجلـس املحي، 
مـن خـال تنظيـم األضابر الهندسـية 
إضافـة  البنـاء،  برتاخيـص  الخاصـة 
الهندسـية  االستشـارات  تقديـم  إىل 
والكشـف عـى األبنيـة، للحفـاظ عى 
املجلـس  العامـة بطلـب مـن  السـامة 
هندسـية  دراسـات  وتقديـم  املحـي، 
الواقـع،  مـع  تتوافـق  تخطيطيـة 
التنظيمـي  املخطـط  مـع  وتنسـجم 

 . ينـة للمد
تقـدم  النقابـة  أن  العثـامن  وتابـع 
وتفعيـل  البنـاء،  تعديـل  مقرتحـات 
والتنميـة  البنـاء  يف  املهندسـن  دور 
العمـراين، وتنظيم شـؤون  والتطويـر 
املهندسـن املقيمـن يف املدينة حسـب 
لتشـجيعهم  املتاحـة،  االختصاصـات 

اإلعـامر.   إعـادة  يف  املشـاركة  عـى 

تأسـيس  مـن  األوىل  األشـهر  خـال 
النقابـة، عدلـت نظـام ضابطـة البنـاء 
وينسـجم  الواقـع  مـع  يتوافـق  مبـا 
مـع املخطـط التنظيمـي، كـام كشـفت 
املبـاين  مـن  العديـد  عـى  النقابـة 
العامـة والخاصة، بالتنسـيق مـع لجنة 
الهـدم، متخطيـة تحدي وجـود األلغام 

املدينـة.  يف 
وإضافـة إىل إفراز ودراسـة مخططات 
املدينـة،  يف  األوىل  الصناعيـة  املدينـة 

مقرتحـات  بتقديـم  النقابـة  أسـهمت 
لتعديـل املخطـط التنظيمي وتوسـعته، 
وتضـم حاليًا 40 مهندًسـا مـن مختلف 

االختصاصـات. 
أو  املتهدمـة  األبنيـة  عـدد  ويبلـغ 
البـاب  مدينـة  يف  جزئيًـا  املتـررة 
2600، تـم إصـاح ألف منها، وتشـييد 
مديـر  بحسـب  حديـث،  بنـاء   1300

  . بـة لنقا ا
عبـد  عـامد  الرتاخيـص،  قسـم  مديـر 
آليـة  بلـدي  لعنـب  رشح  السـام، 
مديريـة  مـن  الرتاخيـص  اسـتخراج 
خدمـات البلديـة، إذ يجب عـى الراغب 
عـن  صـورة  اصطحـاب  باسـتخراجها 
الهويـة الجديـدة، وبيـان ملكيـة فقط. 
الرتخيـص،  عـى  املوافقـة  وبعـد 
يوًمـا،   15 مـدة  صاحبـه  ينتظـر 
عـى  االعـرتاض  عـدم  مـن  للتأكـد 
امللكيـة، ويف حـال انتهـاء املـدة دون 
وجـود أي اعـرتاض، مينـح املواطـن 
لـرة   100 برسـم  بنـاء،  رخصـة 

املربـع.  للمـرت  سـورية 
حلـب  ملدينـة  إداريًـا  البـاب  وتتبـع 
كيلومـرتًا،   38 عنهـا  تبعـد  التـي 
 30 الرتكيـة  الحـدود  عـن  وتبعـد 
قبـل  عـدد سـكانها  وبلـغ  كيلومـرتًا، 

نسـمة.    ألـف   160  ،2011
الهنـديس عر  العمـل  ويـأيت تنظيـم 
إجـراءات  مـع  بالتـوازي  النقابـة 
املحـي  املجلـس  يتخذهـا  خدميـة 
تأهيـل  عـر  تركيـا،  مـن  املدعـوم 
أبـراج  ونـر  والطرقـات،  املنشـآت 

الرتكيـة.  االتصـاالت 

نقابة مهندسين في الباب لتنظيم أعمال إعادة البناء

بعد اقتصارها على أهالي إدلب وريف حلب، أضحت مشاريع "المال مقابل العمل" تستقطب المهجرين من المناطق الجنوبية إلى مناطق سيطرة فصائل 

المعارضة في شمالي سوريا.

https://www.enabbaladi.net/archives/339777
https://www.enabbaladi.net/archives/339777
https://www.enabbaladi.net/archives/339790
https://www.enabbaladi.net/archives/339790
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الفرواتي أبو صطيف في ورشته بمدينة الباب بريف حلب - 1 تشرين  الثاني 2019 )عنب بلدي(

مظاهرات تندد بإيقاف الدعم عن قطاع التعليم في إدلب - 25 تشرين األول 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي – ريف حلب

يجلس أبـو صطيف الفـروايت يف دكانه 
بسـوق مدينـة البـاب، يف ريـف حلـب 
الرقـي، محاطًـا بعبـاءات الفـرو التي 
اعتادهـا وأتقـن صناعتها طـوال حياته.
القـدرة  الزمـن وضعـف  اختـاف  مـع 
الرائية لعموم السـورين، إثر سـنوات 
النـزاع الثـامين، ال تـزال مهنـة صناعـة 
عبـاءات الفـرو التقليديـة متتلـك زبائن 
مخلصـن، ولكـن فصـل الشـتاء يبقـى 

مـن خصـوم "الفـروايت".
قـال الرجـل الخمسـيني متنهـًدا ملـرور 
نسـمة بـاردة، "الشـتاء ال يسـاعد عـى 
العمـل، الصيف يسـاعد أكـر، ألن الجلد 

ال ينشـف بسـهولة".
تقليديًـا  تصنـع  التـي  العبـاءة،  متتـاز 
مـن جلـد وفـرو األغنـام وتعرف باسـم 
وثقلهـا  الكبـر  بحجمهـا  "الفـروة"، 
وعزلهـا، الـذي يقي مـن الرودة شـتاًء 
ومـن الحـرارة صيًفـا، ويدعـى صانعها 
تتناقلهـا  مهنـة  وهـي  بـ"الفـروايت"، 

األجيـال، وتتطلـب جهًدا وخـرة كبرة.
ورث أبـو صطيـف مهنتـه عـن والـده 
قـال  حسـبام  عاًمـا،   35 إىل   30 قبـل 
لعنـب بلـدي، ويعمل يوميًـا عى إصاح 

عبـاءات وصناعـة أخـرى.
"تأخـذ صناعـة الفـروة الكبـرة وقتًـا 
طويـًا ومراحـل عـدة، من غسـل وبر 
أبـو  قـال  وتليـن وخياطـة"، حسـبام 
فـروة  قـامش  يحيـك  وهـو  صطيـف، 

بيضـاء بـن يديـه.
متـر صناعتهـا مبراحـل مـن نقـع جلد 
ومعالجتـه  وتجفيفـه  بامللـح  األغنـام 
أحـامض  مزيـج  وهـي  بـ"الشـبة"، 
خاصـة تنظف الجلـد وتحميـه وتحافظ 
عـى شـكله وليونتـه، إىل "بـره"، أي 
تخليصـه مـن بقايـا اللحـم، ومتشـيطه 

وقصـه.
األخـرى  عـن  فـروة  كل  وتختلـف 
بنـوع القـامش املسـتخدم يف طبقتهـا 
الواسـعة،  قبتهـا  وتطريـز  الخارجيـة 
يف  الصـوف  نوعيـة  إىل  إضافـة 
باختـاف  يختلـف  والـذي  بطانتهـا، 

صوفـه. ونعومـة  الخـروف  عمـر 
كلـام صغـر عمـر الخـروف كلـام كان 
صوفـه أكـر نعومـة وأقـل ثقـًا وأكر 
العبـاءات  أسـعار  ترتفـع  لـذا  دفئًـا، 
املصنوعـة من فـرو الحمـان الصغرة، 
التـي قد تصـل أعداد الجلود املسـتخدمة 
منهـا لصناعة فـروة واحـدة إىل ثاثن.

مل تعـد مهنـة "الفـروايت" كـام كانـت 
مـن قبـل، يقول أبـو صطيـف، إذ دخلت 
يف صناعتهـا اآلالت واملاكينـات الحديثة، 
التقليديـة  بالعبـاءات  يرغـب  يعـد  ومل 
األصليـة سـوى كبـار العمر وميسـوري 

. ل لحا ا
العبـاءات  إىل  الشـباب  جيـل  يتجـه 
ذات الفـرو الصناعـي "ألنهـا رخيصـة 
إىل   2000 بـن  مـا  ويـرتاوح سـعرها 
2500 لـرة سـورية، يف حـن تفـوق 

السـعر". ذلـك  أجرتنـا 
جميـع  يف  الفـرو  عبـاءات  وتعـرف 
مرتافقـة  وهـي  السـورية،  املحافظـات 
منذ القـدم مع الزي العـريب يف الصحراء 

والباديـة، وصـواًل إىل مـدن الحـر.

رغم الحرب في ريف حلب

أبو صطيف مستمر بصناعة عباءات الفرو

عنب بلدي - إدلب 

تسـتمر مـدارس شـامل غـريب سـوريا 
بتقديـم خدماتهـا ملئـات آالف الطلبة، مع 
انقطـاع الدعـم عنهـا منـذ بدايـة العـام 
الـدرايس الحـايل، متحديـة الصعوبـات 

املتفاقمـة رسيًعـا، بانتظـار الحـل.
بعـودة  مطالبـة  مظاهـرات  وخرجـت 
الدعـم وإنقـاذ العمليـة التعليميـة، التي 
تؤثـر عى مسـتقبل نحـو مليـون طالب 
يف املنطقـة، يف ظـل تجـاوب "خجول" 
املعنيـة، وعجـز متزايـد  املنظـامت  مـن 

الرتبويـة. للمديريـات 
"تتحدى" الكـوادر التدريسـية يف إدلب 
التعليـم وخدمـة  الدعـم إلكـامل  غيـاب 
املكتـب  مديـر  قـال  حسـبام  الطـاب، 
إدلـب،  تربيـة  مديريـة  يف  اإلعامـي 

بلـدي. لعنـب  مصطفـى حـاج عـي، 
عامهـا  بـدأت  قـد  املديريـة  وكانـت 
الـدرايس مـع خسـارة 350 مدرسـة من 
العسـكرية  الحملـة  بعـد   ،1194 أصـل 
السـوري  النظـام  التـي شـنها  األخـرة 
إدلـب  ريفـي  عـى  روسـيا  وحليفتـه 
الجنويب وحامة الشـاميل، والتي سـببت 
أخـرى،   50 ورسقـة  منهـا   100 دمـار 
وحولـت البقيـة إىل ماجـئ للنازحـن.

املفوضيـة  مـن  الدعـم  انقطـاع  وأدى 
األوروبيـة، الـذي كانـت توصلـه منظمة 
مـن   65% حرمـان  إىل  "كومنيكـس"، 
الكـوادر التدريسـية مـن رواتبهـم، مـا 
دفعهـم ملتابعـة العمل "بشـكل تطوعي"، 
مع تهديد نحـو 410 آالف طالب بالحرمان 

التعليم. مـن 
أغلـب  خـرس  الـذي  حـامة،  ريـف  ويف 
مدارسـه، ووقعت 122 منها تحت سـيطرة 
النظـام السـوري وُدمـرت وتـررت 64 
أخرى بفعل القصف، تسـتمر 19 مدرسـة 
بجهود الكوادر املتطوعة، التي ال تسـتطيع 
االسـتمرار عى هـذا الحـال طويـًا، عى 
حد تعبـر مدير املجمع الرتبـوي يف ريف 

حامة الغـريب، خالـد الفارس.
وأشـار الفـارس، يف حديثـه لعنـب بلدي، 
إىل املسـؤوليات التـي يتحملهـا املعلمون 

لتأمـن معيشـة عائاتهم يف ظـل الغاء 
والنـزوح الـذي يعانيـه معظمهم.

واضطـر عـدد مـن املعلمـن للبحث عن 
مصادر جديـدة للـرزق، آخذيـن إجازات 
غـر مدفوعـة مـن مدارسـهم، مـا "هدد 
حسـبام  التعليميـة"،  العمليـة  اسـتمرار 
قال مديـر مديريـة الرتبيـة والتعليم يف 

حلـب، محمـد مصطفـى، لعنـب بلدي.
وأضـاف مصطفـى أن املديرية عمدت إىل 
تكليف عـدد كبر مـن املعلمـن الوكاء، 
لسـد  املعيـاري،  باالمتحـان  الناجحـن 
الشـواغر "بصـورة مؤقتـة"، إال أن أعداد 
املدرسـن البـدالء مل تكـِف كل الصفوف 

. جة ملحتا ا

احتياجات المدارس تتجاوز الكادر 
التدريسي.. واستجابة "خجولة"

وقـال مديـر املجمـع الرتبـوي يف ريف 
حامة الغـريب، خالد الفـارس، إن مديرية 
الرتبيـة والتعليـم يف ريـف حـامة عانت 
مـع  غرهـا،  مـن  أكـر  خسـارات  مـن 
فقدهـا ملقرها يف قلعة املضيـق ومعداتها 

. للوجستية ا
ومـع اسـتمرار املديريـات بالتواصل مع 
املنظـامت الداعمة إال أن االسـتجابة كانت 
"خجولـة" مقارنة مـع االحتياجات، التي 
تشـمل نقـص الكتـب املدرسـية، وغياب 
وسـائل التدفئـة يف الشـتاء، مـع توقف 
والصيانـة  للمـدارس  الرتميـم  عمليـات 
الدوريـة لألثـاث، و"النقـص الكبـر يف 
املقاعد والسـبورات"، بحسـب قول مدير 
حلـب،  يف  والتعليـم  الرتبيـة  مديريـة 

مصطفى. محمـد 
وال يقتـرص انقطـاع الدعـم عـى رواتب 
مـع  مصطفـى،  أشـار  كـام  املعلمـن، 
انقطـاع املصاريـف التشـغيلية للمدارس 
األساسـية  اللوجسـتية  واالحتياجـات 

التعليميـة. للعمليـة 
وكانـت األمـم املتحدة قـدرت تعرض ثلث 
أو  املـدارس يف عمـوم سـوريا للـرر 
الدمـار، مـع اسـتخدام النازحـن داخليًا 
للعديـد مـن املـدارس املتبقيـة كماجئ.

عـى  املديريـة  أن  مصطفـى  وأضـاف 

تواصـل مسـتمر مـع الجهـات املانحـة، 
وهنالـك بعـض الوعود التـي قدمت حتى 
اآلن، دون توقيـع أي مذكـرات للتفاهم أو 

املـدارس. لدعم  عقـود 
وتابعـت املديرية مفاوضاتهـا مع منظمة 
مل  الـذي  الدعـم،  لعـودة  "كومنيكـس" 
يتجـاوز دعـم إداري ومسـتخدم واحـد 
الحلقـة  مـدريّس  مـع  مدرسـة  كل  يف 
التعليميـة األوىل يف عـدد مـن املـدارس 

التـي كانـت تتلقـى دعمهـا سـابًقا.
حمالت واحتجاجات لم تثمر بعد

يـد  الحمـات عـى  مـن  عـدد  انتـرت 
املنظـامت اإلغاثيـة، التـي دعـت للتـرع 
إلعـادة الدعـم للمـدارس ودفـع العمليـة 
إنقـاذ "حـق  رافعـة شـعار  التعليميـة، 
املسـاعدات  لكـن  لألطفـال،  التعليـم" 
بقيـت  املنظـامت  قبـل  مـن  املقدمـة 
املديريـات  ذكـرت  حسـبام  محـدودة 

. لتعليميـة ا
وشـاركت املديريـات يف حملـة "قلمـي 
"منتـدى  أطلقهـا  التـي  حلمـي"، 
مـن   27 يف  السـورين"،  اإلعاميـن 

مديـر  وقـال  املـايض،  األول  تريـن 
حلـب،  يف  والتعليـم  الرتبيـة  مديريـة 
تشـمل  الحملـة  إن  مصطفـى،  محمـد 

واعتصامـات. احتجاجيـة  وقفـات 
كـام تعتمـد الحملـة عـى نـر مقاطع 
الفيديـو للمـدارس والطـاب مـع تبيان 
تررهـم مـن انقطـاع الدعم، وتسـلط 
الضـوء عـى األطفـال املترسبـن، الذين 
متاثـل أعدادهم أعـداد األطفـال املهددين 
كل  بلـوغ  مـع  التعليـم  مـن  بالحرمـان 

منهـا نحـو نصـف مليـون  طفل.

بعد شهر ونصف على توقف الدعم.. 

مدارس الشمال السوري تكافح لالستمرار

https://www.enabbaladi.net/archives/339807
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إبراهيم العلوش

انتفاضـة اللبنانيني ضد العهد 
الطائفـي، وانتفاضة العراقيني ضد 

الطائفية،  واملرجعيات  األحزاب 
تودي اليوم مع الثورة السورية 
للمنطقة،  االسترشاقية  بالحلول 

التي تصنف شعوب الرشق األوسط 
عىل أساس مليل وطائفي، 

وتصفهـم بأنهم برش غري قابلني 
السيايس. لالستثامر 

يف لوحات االسترشاق الغريب كان 
العرب يصوَّرون كبرش غارقني يف 

واملؤامرات،  والحشيش  الجنس 
ومبثل هذه التصنيفات املسـبقة 

الغربية يف  الدول  استثمرت 
منطقة الرشق األوسط، وكان 

حجر الزاوية هو االستثامر يف 
املتمثل  السيايس،  االسترشاق 

يف حامية األقليات الدينية يف 
بعض  وتحويل  العثامنية،  الدولة 

الدينية إىل سفارات  املرجعيات 
لفرنسـا أو بريطانيا أو روسيا منذ 

القرن التاسـع عرش، ولعل آخر هذه 
األقليات  االستثامرات مؤمتر حلف 

اللقاء  )عنوان نسخته األوىل: 

الرئيس  افتتحه  الذي  املرشقي( 
اللبناين ميشـال عون يف 13 من 

ترشين أول املايض يف بريوت، 
وقبل أيام مـن االنتفاضة اللبنانية، 

الله،  إيرانية عرب حزب  وبرعاية 
وبوجود صلب لنظام األسد يف 

مسرية شـيطنة طائفة وتحويلها 
بالقوة إىل كيان سيايس موسوم 

الداعيش! باإلرهاب 
ولكن يف السـابع عرش من ترشين 

اللبنانيون إىل  األول نفسه، نزل 
الشوارع ضد العهد العوين، الذي 

الله اإليراين، وأعلنوا  يسانده حزب 
ثورتهم التي تطالب بوقف الفسـاد، 

صادًما  اللبنانيني  تكاتف  وكان 
للعهـد الطائفي ورموزه مثل جربان 

باسـيل وحسن نرص الله اللذين 
أصابعهم  برفع  الناس  يخاطبان 

بوجوههم، ورغم محاوالت حركة 
أمل، املدعومة من نظام األسد 

ومن إيران باإلضافة إىل حزب الله، 
تقويـض االنتفاضة، إال أنها كانت 
أصلب وأكرث إرصاًرا عىل شعارها 

املنادي بإسـقاط الزعامات الطائفية 
)كلـن يعني كلن.. ونرص الله واحد 

منن!(
وبالتزامن مـع االنتفاضة اللبنانية، 

العراقية ضد  املظاهرات  تجددت 
الطائفية، فكون  الزعامات  رموز 

الحاكـم من نفس الطائفة ال يعني 
أنه مطلق اليدين بالنهب والسـلب 
والعاملة إليران بحجة  والتخويف 

فاملرجعيات  الديني،  املذهب 
الطائفيـة حّولت العراق إىل محمية 

فارسـية مثلام فعل حزب الله يف 

لبنان، وبشار األسد يف سوريا، 
حيث عمل املال البرتويل اإليراين 

عـىل تقويض الدول املحيطة بحجة 
الفارسية  اإلمرباطورية  إعادة 
وبذرائع طائفية، يف حني أن 

اإليراين يصطف بطوابري  الشعب 
طويلة من أجل الحصول عىل 

املساعدات أو عىل املواد الغذائية 
بأسـعار مخفضة بعد أن فعل 

الحصـار األمرييك فعله يف تقويض 
منو االقتصاد اإليراين وجره إىل 

االنهيار.
اإلفالس اإليراين أوقف الرشاوى 

الدول  ورواتب ميليشياته يف 
املجاورة، وفرمل االندفاع اإليراين 

للهيمنـة عىل املنطقة العربية، 
وجعـل حزبًا إيرانًيا مهاًم يف لبنان 
مثل حزب الله يسـتنجد بجامهريه 

من أجـل التربع لتمويل عمليات 
الحرب يف سوريا، باإلضافة 

إىل لجوئه لزراعة الحشيش يف 
القصـري الحمصية، والهيمنة عىل 

سوق املخدرات بني سوريا ولبنان، 
الكبتاغون. تجارة حبوب  وخاصة 

انتفاضـة اللبنانيني والعراقيني هزّت 
الطائفية،  املحاصصة  نظام  أسس 
وجعلـت هذا الحلم الطائفي يبدو 

مسـموًما، ونفضت الغبار عن ثورة 
السوريني وأعادت األمل لهم رغم 
كل الكوارث التي يسـوقها عليهم 

نظام األسد.
لقد تم ترسـيخ نظام املحاصصة 

الطائفيـة يف لبنان مبؤمتر الطائف 
)1989( الذي ُعقد إلنهاء خمسة 

عرش عاًما من الحرب األهلية 

التي  اللبنانية )-1975 1990( 
شـارك بها حافظ األسد ودّرب جيشه 

النهب والسلب، وعىل  هناك عىل 
قصـف املدنيني وتدمري بيوتهم فوق 

رؤوسهم. 
لكن هذا النظام الطائفي اسـتنفد 

اللبنانيني  وجعل  بقائه،  فرص 
ينتفضون ضده يف مشاهد 

األمل  أحيت  احتجاجات شعبية 
للثورة السورية وأعادت رفع 

فاالنتفاضة  وأغانيها،  شعاراتها 
التي بدأت باالحتجاج عىل فرض 

رضيبة عىل "الواتساب" توسعت 
اليوم لرتفع شـعار "الشعب يريد 

واملتظاهرون  النظام"،  إسقاط 
غـري آبهني بالتخويف من املصري 

السوري، بل أعادوا فهم الثورة 
السـورية التي مل تعد بالنسبة لهم 
وإرهاب  طائفية  تصنيفات  مجرد 

وهمجية كام يروج نظام األسد 
وعرف  السوريني،  ضد  وميليشياته 

اللبنانيـون ملاذا ال يعود الالجئون 
السوريون إىل سوريا بوجود هذا 

النظـام وحليفه حزب الله واملحتلني 
اآلخرين.

أمـا العراق فقد تحول إىل محمية 
إيرانيـة أمريكية منذ احتالله يف 

2003، وأُريس قانون االقتسام  عام 
بروتوكويل  بشكل  فيه  الطائفي 
أوحى لشعوب املنطقة بأن هذا 
هو مصريها وهذا هو السقف 

الذي تسـتحقه، فاقُتسمت املناصب 
الكبـرية والصغرية بخطة طائفية 

محكمة، ولكن هذا االقتسـام رسعان 
ما صار تربيًرا للنهب والسـلب، بعد 

خمسـة عرش عاًما من إرساء هذا 
النمـط الطائفي، فالعراق ليس فيه 

كهرباء، وال خدمات، وال فرص 
عمـل، رغم أنه ينتج أربعة ماليني 

برميل نفط كل يوم.
ويف سوريا رسخ حافظ األسد بناء 
الدولـة الطائفية وهيمن عىل أجهزة 

بعمالئه  وخنقها  والجيش  األمن 
البرتول إىل ملكية  ومخربيه وحّول 
شخصية تحت شعار "البرتول يف 
أيٍد أمينة" وبنى مؤسسـات الدولة 

عىل أسـاس الهيمنة الطائفية ولكن 
بواجهـة علامنية زائفة، كنوع من 
التحايـل الذي رسعان ما تجىل يف 

2011، فصار  مواجهة نظامه لثورة 
النظام أهم من الوطن، وصار 

اسـتمرار ابنه بشار أهم من بقاء 
سـوريا، وقد دمرت سلطته وجيشه 

سـوريا وهجرت أهلها بحجة أنهم 
إرهابيون، ولعل اشرتاك النظام يف 

ترسـيخ تحالف األقليات كان منهًجا 
عميًقا للسـري يف حروب أهلية غري 

قابلة للتوقف، وهذا ما يرسـخ حكم 
طويلة. عقوًدا  عائلته 

السوريني مل يقبلوا،  لكن 
واللبنانيـون مل يقبلوا، والعراقيون 

مل يقبلوا، وانتفاضات الرشق 
األوسـط ليست حدثًا عابًرا وال حدثًا 

طائفًيا، بل هي ثورات ضد الفسـاد 
واالستبداد ومن أجل بناء دولة 

املواطنـة العادلة، إنها ثورات تجدد 
نظرتنا إىل أنفسـنا ونظرة اآلخرين 

إلينا، فنحن شـعوب نحب الحياة 
ونتطلع ملسـتقبل جديد خارج هذا 

البائس. الطائفي  االستثامر 

أسامة آغي

الجلسة االفتتاحية لعمل اللجنة 
الدستورية السورية، التي انعقدت يف 

جنيف بتاريخ 30 من ترشين األول 
املايض، كشفت عن مستويات رؤية 
مختلفة للرصاع السوري، سواء فهم 

األمم املتحدة للرصاع، أو رؤية النظام 
السوري له، أو رؤية رئيس وفد اللجنة 

الدستورية يف املعارضة السورية 
لهذا الرصاع. هذه الرؤى ال تعرّب عن 

حقيقة وضع الرصاع يف سوريا، 
الذي ال يزال رهينة رصاع دموي، 

مع إرصار من النظام السوري عىل 
تجاهل جوهر هذا الرصاع، املتمثل 

برضورة تغيري عميق يف بنية النظام 
السيايس السوري، هذا النظام املبني 

عىل االستبداد والقهر السيايس 
واالقتصادي واالجتامعي.

تجاهل جوهر الرصاع توضح 
يف كلمة رئيس وفد النظام أحمد 

الكزبري، الذي قال يف كلمته: "إن أي 
نقاش نجريه هنا، أو أي عمل نسعى 

إىل إنجازه، إمنا نستند فيه إىل املبادئ 
الكربى التي نؤمن بها، والتي ضحينا 

من أجلها". 

هذا الكالم من رئيس وفد النظام 
السوري، يتسم بعمومية غامضة، 

ذات دالالت مختلفة، فالكزبري 
تجاهل عن قصد مرشوعية املظاهرات 

السلمية السورية املطالبة بالحرية 
والكرامة والعدالة، وأحال األمر إىل 
مستوى مفرتض، مل يكن موجوًدا 
يف تلك املرحلة، أال وهو "محاربة 
اإلرهاب"، والحفاظ عىل السيادة 

الوطنية واستقالل البالد.
مل يقل السيد الكزبري من أدخل 
ميليشيات حزب الله اللبناين، أو 
امليليشيات اإليرانية، أو العراقية 

الطائفية، أو حتى الحرس الثوري 
اإليراين إىل سوريا. فإذا كان الكزبري 

يعتقد أن من حق النظام السوري 
االستعانة بقوى خارجية ضد شعبه، 

فال يحق له الحديث عن انتهاك 
السيادة الوطنية، ونظامه السوري 

أول من عمل عىل انتهاكها.
كلمة الكزبري تكشف عن ذهنية 

ال تزال أسرية وهمها السيايس 
والسلطوي، فهو نيس أن الروس هم 

من استطاع تعديل موازين القوى 
العسكرية عىل األرض، التي كانت 
متيل ملصلحة الثورة السورية حتى 

الربع األخري من عام 2015. هذه 
الذهنية ال ميكن لها أن تتفهم معنى 

تنفيذ القرار الدويل 2254، الذي 
يحاول النظام السوري حرصه بقبول 

تعديالت شكلية، لن متس جوهر 
نظامه االستبدادي.

هذا الصلف السيايس للنظام 
السوري، قابلته دعة مساملة غري 

مربرة لدى رئيس وفد املعارضة 
هادي البحرة. فالبحرة باعتباره 

ميثل مؤسسات املعارضة الرسمية، 
واملفرتض أنها متثل الشعب السوري، 
الذي تعرض للدمار والقتل والترشيد، 

مل يقل ما يشري إىل حقيقة الرصاع 
يف البالد، هذا الرصاع الذي متثل 

الحرية والكرامة محوره الرئييس.
البحرة بحث عن لغة مشرتكة بينه 
وبني النظام السوري، ظًنا منه أنه 

يستطيع جرس الهوة بني الطرفني، 
والوصول إىل مشرتكات حقيقية، 

حيث قال: "جئنا هنا من جانبنا 
عازمني عىل البحث عن أوجه التشابه 

بداًل من االختالفات". والسؤال هل 
يستطيع السيد البحرة أن يظن أن 

الرصاع السوري كان مجرد اختالفات 
بني النظام واملعارضة؟ ولذلك هو 

يبحث عن مشرتكات أو توافقات عرب 
عنها مبفردة "التشابه".

هذه الرؤية الذهنية للرصاع السيايس 
يف سوريا ال تسهم يف حله، ألنها 

ببساطة تغفل جوهره وأدواته، 
وبالتايل تغفل البحث الجدي عن 
حلول ملموسة متس جوهره. لذا 

يبدو أن القول "فخرنا العميق برتاثنا 
املشرتك" يبدو وكأن الغاية منه سدل 
الستار عىل مجريات رصاع داٍم، راح 

ضحيته مئات آالف السوريني، هذا 
الرصاع كانت وال تزال تقف خلفه 

إرادة االستبداد والقهر، التي تشكل 
بنية النظام السوري.

مل يقل لنا رئيس اللجنة الدستورية 
يف املعارضة السورية، كيف يتم 

"تغيري الواقع أو الوضع الراهن" فهو 
يعتقد "أننا يجب أن نغري الطريقة 

التي نفكر بها، وأن نتوقف عن العمل 
عىل أساس دوافعنا العاطفية". فهل 
تغيري طريقة التفكري ستمنع النظام 

السوري عن رمي براميله املتفجرة 
عىل إدلب وغريها؟ أم أن النظام ال 
يزال يعتقد أنه "الرشعية الوطنية 

الوحيدة"؟ وهذا غري صحيح البتة. 
فلو كان األمر صحيًحا، وأنه الرشعية 

الوحيدة، فلامذا يقبل أن يجلس مع 
ممثيل "القوى اإلرهابية" كام يطلق 

عىل املعارضة السورية الرسمية؟ 
لهذا ال تبدو املشكلة مشكلة طريقة 
تفكري كام يقول البحرة، بل مشكلة 

واقع عياين، يعيشه السوريون 
يومًيا، بسبب بنية النظام القهرية 

االستبدادية. 
إن مفاوضات جنيف ليست 

مفاوضات من أجل خلق صداقة أو 
تعارف أو بناء جسور محبة مع من 

قتل السوريني، بل هي مفاوضات تتم 
ويجب أن تتم مبوجب قرار دويل هو 
القرار 2254، هذا القرار يشتمل عىل 

رضورات الحل السيايس يف البالد، 
وأوىل هذه الرضورات، هي عملية 

"تشكيل هيئة حكم انتقالية، متثل 
كل السوريني"، وتكون صالحياتها 

كاملة، ومن دون هذه الخطوة تكون 
األمم املتحدة قد وضعت العربة 

أمام الحصان، فكيف تسمح األمم 
املتحدة بالقفز عىل تسلسل فقرات 

القرار 2254، الذي أقره مجلس أمنها 
الدويل؟

إن موقف رئيس وفد املعارضة يف 
اللجنة الدستورية، ال يعرب برصاحة 
عن مستوى رصاع الشعب السوري 

مع نظامه االستبدادي، ومل يستطع 
التعبري عن رضورات حاسمة قبل أي 

مفاوضات، هذه الرضورات تتعلق 
بإجراءات الثقة، وأولها إطالق رساح 

جميع املعتقلني من سجون النظام 
السوري، أو سجون فصائل قوى 

املعارضة.
إن الذهاب إىل حل سيايس للرصاع 

يف سوريا، يتعلق بدرجة التقاطعات 
واالختالفات بني القوى الفاعلة دولًيا، 

وباعتبار أن املعارضة ال متلك أوراًقا 
تؤثر بهذه القوى، فإنها تستطيع 

االمتناع عن تقديم تنازالت مجانية 
تخص ثوابت ثورة السوريني، وتقديم 

التنازالت السياسية يف هذا الشأن، 
يبدأ مع تغيري طريقة النظر إىل جوهر 

الرصاع السوري، والقول إنه مجرد 
اختالفات وليس رصاًعا دمويًا مع نظام 

استبدادي.
هذه الرؤية التي ابتكرها رئيس وفد 

املعارضة إىل مفاوضات اللجنة 
الدستورية، تقود بال شك إىل هدر 
حقوق السوريني، والتغايض عن 

حقوق الشهداء والجرحى، وحقوق 
الذين رشدتهم الحرب ودمرت أمالكهم.

 فهل يستطيع خطاب الدعة، الذي قاله 
رئيس وفد اللجنة الدستورية لقوى 

املعارضة، أن يحقق آمال السوريني؟ 
أم أنه تنازل مجاين ملصلحة النظام 

السوري؟ ننتظر املفاوضات وجلساتها 
لنتلمس حقيقة ما سيحدث.

رأي وتحليل

بؤس الحلول الطائفية

اللجنة الدستورية السورية.. 
بحث في الواقع أم بحث عن أمنيات؟
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مهيـأً  السـوري"  "الجيـش  يكـن  مل 
السـورية..  الثـورة  بـدأت  عندمـا 
مفاجئـة  بصـورة  األسـد  زجـه 
املناهضـن  املتظاهريـن  ملواجهـة 
شـهدتها  التـي  واالحتجاجـات  لـه 
أغلبيـة املـدن والبلدات السـورية، يف 
حـرب بدأهـا النظـام السـوري ضـد 
خصـم مل تذكـره الكتـب العسـكرية 
التـي  والصاعقـة  األغـرار  ودورات 
بدايـة  األفـراد يف  لهـا  كان يخضـع 

وحـي  مـن  ظهـر  بـل  التحاقهـم، 
األسـد  اعتربهـا  التـي  املرحلـة 
لحكـم  واألسـايس  األكـرب  التهديـد 
عائلتـه املمتـد ألكـر مـن 40 عاًمـا.
الثـورة  بدايـة  الجيـش  يشـهد  مل 
الرغـم  عـى  ملحوظـة،  تغـرات 
التـي  االنشـقاقات  حركـة  مـن 
النظـام  اعتـاد  لكـن  أصابتـه، 
عـى شـخصيات موثوقـة لصناعـة 
يف  أسـهم  العسـكري،  القـرار 

التصـدع،  احتاليـات  تقليـص 
العسـكرية  التطـورات  أثـرت  بينـا 
املؤسسـة  شـكل  يف  الالحقـة 
العسـكرية التابعـة للنظام السـوري.
اعتمـدت القـوة العسـكرية املفرطـة 
الثائـرة  املناطـق  تجـاه  للنظـام 
تدعـم  إيرانيـة  ميليشـيات  عـى 
األرض،  عـى  السـوري  الجيـش 
بـدأ  الـذي  الـرويس،  الجـو  وسـالح 
تدخلـه يف سـوريا منـذ عـام 2015.

شـهد  البنيـوي،  املسـتوى  عـى 
ونقـل  فيالـق،  إضافـة  الجيـش 
بقـوى  واسـتعان  ألخـرى  والءات 
"رديفـة"، وتوزعـت روسـيا وإيـران 
ذلـك العمـل، مـع اختـالف أهدافها، 
بقـي  بينـا  تنفيذهـا،  وطريقـة 
االرتبـاط الوثيق برأس النظـام فعااًل.

تفتـح عنـب بلـدي يف هـذا التقريـر 
مـن  كل  تلعبهـا  التـي  األدوار  ملـف 
روسـيا وإيران، كحليفن عسـكرين 

ومسـتقبل  للنظـام،  أساسـين 
الجيـش السـوري يف ظـل التحوالت 
التـي طـرأت عليـه، والتدخـالت فيه.

وتعتمـد تسـمية "الجيش السـوري" 
العسـكري  الكيـان  إىل  لإلشـارة 
للنظـام، كبنيـة قـد تخضـع  التابـع 
وفـق  التحـوالت،  مـن  ملزيـد 
هيكلـة  إعـادة  أو  دمـج  عمليـات 
سـوريا. يف  الحـل  بعـد  مسـتقباًل، 
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بعـد دخـول الـروس عسـكريًا بشـكل 
رسـمي يف سـوريا، يف أيلـول 2015، 
إىل جانـب النظام السـوري، لوقف متدد 
فصائل املعارضة يف مسـاحات واسـعة 
مـن األرايض، توقـع الرئيـس الرويس، 
التدخـل  يكـون  أن  بوتـني،  فالدميـري 
مؤقًتـا لثالثـة أو أربعـة أشـهر وعـرب 
السـالح الجـوي فقـط، لدعـم القـوات 
الربيـة التي كانت تتجسـد حينها بقوات 
النظام السـوري إضافة إىل امليليشـيات 
اإليرانية و"حزب الله" اللبناين املسـاند.
كام اعتـرب بوتـني أن التدخـل "وقايئ" 
فقط ملنع وصـول ما أسـامه "اإلرهاب" 
إىل روسـيا، لكـن املعطيات العسـكرية 
األهـداف  مـن  غـريت  األرض  عـىل 
الروسـية، وجعلتهـا تتعمـق، بعـد أربع 
سـنوات مـن التدخـل أكرث يف سـوريا، 
لتصبـح املسـؤولة عـن امللـف سياسـًيا 

وعسـكريًا أمـام املجتمـع الـدويل.
ومع املتغـريات الجديدة خالل السـنوات 
املاضية، وانخراط روسـيا أكرث يف امللف 
الروسـية  القاعـدة  تغـريت  السـوري، 
من دعـم النظـام إىل إدارة امللف بشـكل 
كامـل، إىل جانـب اغتنام الفـرص، التي 
تجسـدت يف تأكيد دورها عىل السـاحة 
إىل  عظمـى،  قـوة  بوصفهـا  الدوليـة 

جانـب تحقيـق مكاسـب اقتصادية.
ونتيجـة لذلـك مل يعـد تدخـل روسـيا 
إذ زجـت  الجـو،  يقتـرص عـىل سـالح 
اتخـذت  األرض  عـىل  بريـة  بقـوات 
أسـامء عدة منهـا "الرشطة العسـكرية 
الروسـية"، التـي انتـرشت يف "مناطق 
النظـام  دخلهـا  التـي  املصالحـات" 
السـوري بعـد تسـويات مـع فصائـل 
املعارضـة مثـل الغوطة الرشقيـة ودرعا 
يف الجنوب، إضافة إىل إرسـال "وحدات 
الحاميـة الخاصـة" ومجموعـات أمنية 

روسـية يطلـق عليهـا "فاغـر".

آليات روسية للتدخل في "الجيش"
مع تزايد خسـائر قوات النظام السـوري 
املعارضـة،  فصائـل  ضـد  املعـارك  يف 
وتجـذر إيـران يف قوى الجيـش واألمن 
التابعة للنظام عرب ميليشـيات دعمتها، 
بـدأت روسـيا بإحـداث إصالحـات يف 
السـوري يف  الجيـش  بنيـة وهيكليـة 
محاولـة للتأثري عـىل قراراته، وتجسـد 
ذلك يف تشـكيل قوى وفيالق عسـكرية 
تابعـة لهـا، إضافـة إىل الضغـط عـىل 
القوانـني  بعـض  إلصـدار  النظـام 
والقـرارات، منهـا مـا يتعلـق بقانـون 
الخدمـة العسـكرية واالحتيـاط ومنها 
مـا يتعلـق بقـرارات ترسيـح الضبـاط 

وتنقالتهـم.
"الفيلـق  تشـكيل  يف  البدايـة  وكانـت 
مرشوًعـا  يعتـرب  الـذي  الخامـس"، 
مـن  بقـرار  وُشـكّل  بامتيـاز،  روسـًيا 

القيادة العامة التابعة للنظام السـوري، 
يف 22 مـن ترشين الثـاين 2016، تحت 
اسـم الفيلـق الخامس "اقتحـام" بهدف 

القضـاء عـىل "اإلرهـاب".
وقالـت القيـادة آنذاك إن تشـكيل الفيلق 
يأيت "اسـتجابة للتطـورات املتسـارعة 
لألحـداث، وتعزيـزًا لنجاحـات القـوات 
املسـلحة، وتلبية لرغبة جامهري شـعبنا 
األيب يف وضـع حـد نهـايئ لألعـامل 
الجمهوريـة  أرايض  عـىل  اإلرهابيـة 
رشوط  محـددة  السـورية"،  العربيـة 
االنتسـاب وداعية الجميـع لاللتحاق به.
وهدفت روسـيا من تشـكيل الفيلق إىل 
رضورة اسـتيعاب "امليليشـيات املحلية" 
يف بنية تنظيمية عسـكرية توازي نفوذ 
امليليشـيات اإليرانيـة عـىل األرض، كام 
كان بنـد االلتحـاق بــ "الفيلـق" مقابل 
تسـوية أوضـاع املقاتلـني يف صفـوف 
املعارضة حـارضًا يف جميع املفاوضات 
التي خاضتها روسـيا مـع الفصائل يف 
"مناطـق التسـويات"، التـي كان آخرها 
يف متـوز املـايض عندمـا انضـم قائـد 
فصيل "أسـود السـنة" يف درعـا، أحمد 

العـودة، إىل الفيلق.
كـام عملت روسـيا عـىل تدريـب قوى 
عسـكرية عرفت باسـم "قـوات النمر" 
التـي يرتأسـها العميد سـهيل الحسـن، 
الـذي كرمتـه وزارة الدفـاع الروسـية بـ 
"وسـام الشـجاعة" عـام 2016، عازية 
"الدولـة  تنظيـم  محاربتـه  إىل  ذلـك 
اإلسـالمية" يف ريـف حامة الشـاميل.

إىل  اسـمها  النمـر"  "قـوات  وغـريت 
"الفرقـة 25 مهـام خاصـة- مكافحـة 
وتداولـت   ،2019 آب  يف  اإلرهـاب"، 
صفحات ووسـائل إعالميـة خرب تغيري 
اسـم القـوات التي تشـارك يف العمليات 
العسـكرية التـي تشـنها قـوات النظام 
حـامة،  وريـف  إدلـب  يف  السـوري 
بتوجيهـات مـن رئيـس النظام، بشـار 

األسـد.
وتعترب "قوات النمـر" من األكرث فاعلية 
يف قـوات النظام السـوري، وعرفت يف 
العسـكرية باتبـاع سياسـة  عملياتهـا 
األرض املحروقـة، واعتمـد عليها النظام 
السـوري يف عدة مناطق سـورية، بدًءا 
مـن مدينـة مـورك بريف حـامة وصواًل 
إىل مدينـة تدمر بريـف حمص الرشقي، 
لتنتقـل بعدهـا إىل مدينة حلـب، وفيام 
بعـد إىل الغوطـة الرشقيـة والقلمـون 
الرشقـي ومحافظتي درعـا والقنيطرة.
وإىل جانـب ذلك بدأت روسـيا باإلرشاف 
عـىل تدريـب قـوات النظـام السـوري 
عىل الرمـي امليـداين وأجواء املعـارك، إذ 
نـرشت قنـاة "روسـيا اليـوم" مقطًعـا 
مصـوًرا من التدريبـات، يف 25 من أيلول 
روس  ضبـاط  إرشاف  يظهـر  املـايض، 
عـىل تدريب قـوات النظام مـن "القوات 

الخاصـة" يف محيـط مدينة دمشـق.
وطرحـت التحركات الروسـية السـابقة 
إشـارات اسـتفهام حـول الهـدف الـذي 
تسـعى إليه موسـكو، إضافـة إىل املدى 
الـذي أصبحـت فيـه موسـكو تتحكـم 

بقـرارات الجيـش والسـيطرة عليه.

هل روسيا تتحكم بـ"الجيش"؟
جريـدة  أجرتـه  للـرأي  اسـتطالع  يف 
عنـب بلدي عـرب صفحتها عـىل "فيس 
بـوك" رأى %85 مـن املشـاركني الذيـن 
بلـغ عددهم ألًفـا، أن الـروس يتحكمون 

مبفاصـل الجيـش السـوري.
لكن الباحث يف مركز عمران للدراسـات، 
معن طـالع، يـرى أن من ميتلك قـرارات 
التعيـني والنقـل والترسيـح، أي النظام، 
هو مـن يتحكم بالجيش، رغـم االعتقاد 
الـذي سـاد خـالل العقـود املاضيـة أن 
الجيش يف سـوريا كان تابًعا للمعسكر 
الرشقـي، الـذي كان متمثـاًل آنـذاك يف 

االتحاد السـوفيتي قبـل انهياره، 
وأوضـح طالع أن الجيـش يحوي نوعني 
مـن الضبـاط عـىل مسـتوى القيـادة، 
األول هـم الضباط التقنيون املسـؤولون 
عـن هيكليـة تنظيـم الجيـش وتقديـم 
التعيـني  جـداول  وإعـداد  اقرتاحـات 
والرتفيعـات، وكان جـزء منهـم مرتبطًا 
مبوسكو، كون سياسـة تسليح الجيش 
روسـية، إضافة إىل أن سـوريا تحسـب 

سياسـًيا عـىل املعسـكر الرشقي.
أمـا النـوع الثـاين مـن القيـادات فهـم 
الذيـن يتمتعـون بعالقـات مهمـة مـع 
مؤسسـات عسـكرية أخرى لهـا عالقة 
بخطط التحالفات والدورات العسـكرية، 

مثـل التشـيك وكوريا الشـاملية، إضافة 
إىل الدول العربية مثل مرص والسـودان.

إىل جانـب النوعـني السـابقني، يوجـد 
يراقـب  الـذي  االسـتخبارايت  الـذراع 
واملتمثلـة  طـالع،  وفـق  الجيـش، 
بالشـبكات األمنية العسـكرية، وأبرزها 
الحـرس الجمهـوري والفرقـة الرابعـة، 
وترتبـط بالنظـام السـوري وهـو الذي 

يتحكـم بهـا.
ويشـري طالع إىل أن النظام هو املتحكم 
اعتبـار  عـىل  بالجيـش،  األسـايس 
واالسـتخبارات  األمنيـة  الشـبكات  أن 
العسـكرية وقرارات التعيـني والترسيح 
بيـده، وال عالقـة لروسـيا أو أي دولـة 
العالقـة  كان  حـني  يف  بـه،  أخـرى 
مـع روسـيا عالقـة تقنيـة توضحهـا 

الـدول. سياسـات 
لكـن بعـد التدخل الـرويس والخسـارة 
التـي منيت بها قـوات النظام السـوري، 
وخاصـة القـوى النوعية فيـه )الحرس 
الجمهـوري والفرقـة الرابعـة(، وانزالق 
الـروس أكرث يف امللف السـوري، حاولت 
موسـكو القيـام بإجـراء تغيـريات يف 
بنيـة الجيـش التنظيمية من أجـل إعادة 

والتنظيم. التامسـك 

الضبط وإعادة التماسك
مفهـوم  يف  الهيكلـة  إعـادة  تعتـرب 
الـروس مبثابة "إعادة التامسـك وضبط 
الجيش"، وليسـت تنافًسـا عـىل ملكية 
الجيش، بحسـب طـالع، وذلـك لهدفني، 
وتخفيـف  املكتسـبات  حفـظ  األول 
العبء عنهـا، ومنع اسـتمرار تدحرجها 
وانزالقهـا يف امللف السـوري عسـكريًا، 

جيـش  يوجـد  ال  طاملـا  أنـه  باعتبـار 
متامسـك فالروس مسـتمرون بالتورط 
إىل مـدى بعيد، وهو باملعنى العسـكري 

يطلـق عليـه "االسـتنفاد".
وكان الرئيـس الرويس، فالدميري بوتني، 
"أولويـات  أن   ،2017 أكـد يف حزيـران 
روسـيا ومهمتهـا عـىل املـدى القريب، 
الجيـش  مسـتوى  زيـادة  يف  تكمـن 
السـوري وقدراته القتاليـة، ليك تتمكن 
بعـد ذلـك مـن االنسـحاب بهـدوء إىل 
مراكز املرابطـة يف حميميم ويف قاعدة 
طرطـوس، ولتتيـح للقـوات السـورية 
فرصـة العمل بفعاليـة وتحقيق أهدافها 

املرجوة".
فيتعلـق  للـروس  الثـاين  الهـدف  أمـا 
بكينونـة الجيـش وعـدم جعلـه منصة 
ومكانًـا للتنافـس بـني القـوى األخرى 
)مثـل  السـوري  الشـأن  املنخرطـة يف 
أمريـكا وتركيـا وإيـران(، وهـذا يتعلـق 
بالصيغة السياسـية املقبلة يف سـوريا 
والتـي مل تتضح خطوطها بعد، بحسـب 

. طالع
يتحكـم  مـن  أن  إىل  طـالع  وأشـار 
السياسـية  السـلطة  هـي  بالجيـش 
واملتمثلـة حالًيـا برئيـس النظام، بشـار 
األسـد، كون النظام يف سـوريا رئاسًيا، 
لكـن يف حـال إفـراز سـلطة سياسـية 
بنظـام  تكـون  قـد  مسـتقباًل  جديـدة 
برملـاين، يصبـح الربملان صاحـب القرار 
ظـل  يف  الجيـش  عـىل  والصالحيـات 
وجـود كتل برملانيـة تابعة لـدول، والتي 
قـد تـؤدي إىل وجـود تنافس عـىل بنية 

الجيـش، وهـو مـا ال تريـده روسـيا.

الدور الروسي 
في "الجيش السوري"..

تدخل وقائي 
وضبط مصلحي

رئيس النظام السوري بشار االسد مع عناصر جيشه في ريف إدلب - تشرين األول 2019 )سانا(

وزير الدفاع

رئيس األركان

نائب رئيس األركان

القوى الجويةالقوى البحريةالجيش الشعبيالقوى البرية

مكتب رئيس األركان ديوان رئيس األركان

القوى والتشكيالت المقاتلة

هيكلية "الجيش السوري" )عنب بلدي(
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من يتحكم بالجيش هي 
السلطة السياسية والمتمثلة 

حالًيا برئيس النظام، بشار 
األسد، كون النظام في 

سوريا رئاسًيا، لكن في حال 
إفراز سلطة سياسية جديدة 

مستقباًل قد تكون بنظام 
برلماني، يصبح البرلمان 

صاحب القرار والصالحيات 
على الجيش في ظل وجود 

كتل برلمانية تابعة لدول، 
والتي قد تؤدي إلى وجود 

تنافس على بنية الجيش، 
وهو ما ال تريده روسيا

املـدن  األوىل النتشـاره يف  األشـهر  يف 
التـي شـهدت خـروج آالف املتظاهريـن، 
انحـرصت عمليـات القمع بأفـراد الجيش 
السـوري وضباطـه الذين كانـوا يعطون 
األوامـر، لكـن ومـع مـرور عـدة أشـهر، 
بـرز دور إيـران إىل الواجهـة، عـن طريق 
مشـاركة عنـارص يتبعـون لهـا يف قمع 
املتظاهريـن، إىل جانـب عنـارص الجيش 
وعنـارص األفـرع األمنيـة، حيـث تركـز 
عملهـم حينها عىل عمليـات القنص التي 
كانت ترافق الحمالت العسـكرية لعنارص 
الجيـش وحمـالت املداهمـة التـي تقـوم 

بهـا األفـرع األمنية.
تسـارعت التطـورات فيـام بعـد، وتطور 
يف  املشـاركة  مـن  اإليـراين  الضلـوع 
القمـع إىل جانـب أفـرع املخابـرات إىل 
كقـوات  ونرشهـا  امليليشـيات  تشـكيل 
رديفـة للجيـش، وتـوازى ذلك مـع تحّول 
الحراك السـلمي إىل مسـلح يف سـوريا، 
واإلعـالن عن تشـكيل "الجيش السـوري 
الحـر"، الـذي حـدد أهدافـه بالدفـاع عن 
املتظاهريـن السـلميني، وحاميـة أحيـاء 
املدنيني مـن حمالت املداهمـة واالعتقال.

المرحلة األولى: التغلغل
لفهـم الدور الذي تلعبه إيـران يف هيكلية 
الجيش السـوري، والخطـوات التي عملت 
املسـتقبل  يف  عليهـا  للعمـل  وتتطلـع 
القريـب، ال بـد مـن رسد مراحـل تغلغلها 
العسـكري يف سـوريا، منذ التدخل األول 
يف عـام 2012، مع بدايـة انطالقة الثورة 
السـورية، حتـى الوقـت الحـايل، حيـث 
يدخـل امللـف السـوري مرحلـة جديـدة، 
باتجـاه "الحل السـيايس" عـرب خطوات 
قـد تفـي إىل "اإلصـالح الدسـتوري".

منـذ تدخلهـا األول يف سـوريا إىل جانب 
عـىل  إيـران  عملـت  السـوري،  النظـام 
يف  األمـد"  الطويـل  "التغلغـل  سياسـة 
الجيـش، معتمـدة بذلـك، كمرحلـة أوىل، 
عـىل امليليشـيات التي شـكلتها ودعمتها 
ومولتهـا للقتـال إىل جانب قـوات النظام 
السـوري، والتي امتد نفوذهـا عىل كامل 
الخريطـة السـورية، مـن درعـا جنوبًـا 
إىل إدلـب وحلـب يف الشـامل، واعتـربت 
عليهـا  أطلقـت  كـام  رديفـة"،  "قـوات 

الروايـة الرسـمية.
امليليشـيات منهـا مـا دل عـىل  أسـامء 
ارتباطهـا املبـارش بإيـران وبــ "الحرس 
الثـوري" اإليـراين، والقسـم اآلخر حملت 

مسـميات سـورية، لكنها حظيـت بدعم 
إيـراين مـايل وعسـكري بــ "الخفـاء"، 
ودون إعـالن ذلـك عـىل املـأل، وإىل جانب 
ما سـبق تغلغلت إيـران بهيكليـة الجيش 
السـوري بصـورة أعمق من خـالل إقحام 
ومدربيهـا،  العسـكريني  مستشـاريها 
الرسـمية  الترصيحـات  ذلـك  وأكـدت 
لطهـران التـي مل تنقطـع يف السـنوات 
املاضيـة، وحـرصت التدخل اإليـراين يف 
سـوريا بالدعـم االستشـاري والتدريبي.
ويوضح الباحـث يف مركز عمـران، معن 
طـالع، أن إيـران بعـد تدخلها يف سـوريا 
أصبحـت متعلقة ببنية النظام السـيايس 
املتحكـم بالجيـش، وتحولـت مـن فكـرة 
امليليشـيات التـي كانـت تفـرض رؤيتها 
للرصاع يف سـوريا، بحكـم حاجة النظام 
املناطـق  يف  ووجودهـا  لهـا،  السـوري 

سـوريا. يف  الحساسة 
ويقـول طـالع إن إيـران اسـتحوذت يف 
الجيـش  بنيـة  املاضيـة عـىل  السـنوات 
خـالف  عـىل  أفقـي،  بشـكل  السـوري 
روسـيا التـي اسـتحوذت عليهـا بشـكل 
شـاقويل، مبعنـى أن طهـران عملت عىل 
التغلغل بشـكل نوعـي وعىل أمـد طويل، 
انطالًقـا مـن تشـكيل امليليشـيات، ومـا 
تبعهـا مـن االنتقـال إىل مرحلـة جديـدة 
بدمـج  متثلـت  العسـكري،  الـدور  مـن 
امليلشيشـات وخاصة يف القـوى النوعية 
للجيـش، كـ"الفرقة الرابعـة" و"الحرس 

الجمهـوري".

المرحلة الثانية: تطعيم بالميليشيات 
تحقيًقـا لخطـة التغلغـل الطويـل األجل 
بـد  السـوري، كان ال  الجيـش  بنيـة  يف 
إليـران مـن اتبـاع سياسـة جديـدة عقب 
تشـكيل امليليشـيات ونرشها يف سوريا، 
التـي مل تتمكـن من قيـادة الدفـة بالرغم 
الـذي  الكبـري  العسـكري  الزخـم  مـن 
قدمتـه لدعم قـوات النظام السـوري، إىل 
أن دخلـت روسـيا عـىل الخـط يف عـام 
2015، األمـر الذي غـري املعطيات امليدانية 
اتبـاع  إىل  األرض، ودفـع طهـران  عـىل 
تسـاعدها  أن  شـأنها  مـن  اسـرتاتيجية 
عـىل التأقلـم مـع حليـف األسـد الجديد، 
مـع الحفـاظ عـىل املصالح التـي حددها 

.2012 يف  األول  التدخـل 
التدخـل  فرضهـا  التـي  االسـرتاتيجية 
الـرويس وتغـري املعطيـات عـىل األرض، 
دفعـا إىل بـدء إيـران بدمـج حلفائها من 

امليليشـيات املحليـة يف هيكل عسـكري 
هجـني، يكـون تحت السـلطة االسـمية 
لـ"املخابرات الجويـة" و "الفرقة الرابعة" 

الجمهـوري". "الحـرس  و 
طهـران  توصلـت   2017 نيسـان  ويف 
إىل اتفـاق لدمـج قـوات الدفـاع املحليـة، 
التـي ُشـكلت من امليليشـيات التـي كانت 
و2014،   2013 عامـي  بـني  رعتهـا  قـد 
يف القـوات الرسـمية للنظـام )الجيـش 
السـوري(، ومل ينتـج عـن هـذا الدمـج 
إنهـاء تبعيتهـا إليـران، بل بقيـت مبثابة 
املسؤول الوحيد عن تسـليحها ومتويلها. 

االتفـاق جـاء يف مضمـون وثيقـة "من 
شـعبة التنظيـم واإلدارة/ فـرع التنظيـم 
والتسـليح" مرفوعـة إىل "القائـد العـام 
بشـار  املسـلحة"  والقـوات  للجيـش 
 ،2017 عـام  يف  تداولهـا  وتـم  األسـد، 
وجاء فيهـا "تنظيم العنارص عسـكريني 
ومدنيـني الذيـن يقاتلـون مـع الجانـب 
اإليـراين ضمن أفـواج الدفـاع املحيل يف 

املحافظـات". 
وأرفقـت الوثيقـة جـدواًل يُظهـر أعـداًدا 
الخدمـة  عـن  املتخلفـني  للعسـكريني 
والفاريـن  واالحتياطيـة  اإللزاميـة 
واملدنيني ومن "سـّوي وضعهم" بحسـب 
املحافظـات، ونصـت عىل أن تبقـى قيادة 
املحافظـات  يف  املحـيل  الدفـاع  أفـواج 
العاملـة مـع الجانـب اإليـراين للجانـب 
اإليـراين، بالتنسـيق مـع القيـادة العامة 
للجيـش والقوات املسـلحة "حتـى انتهاء 

األزمـة يف الجمهورية العربية السـورية 
أو صـدور قـرار جديـد".

المرحلة الثالثة: إعادة بناء
الخطوة األبرز والبالغـة األثر التي اتبعتها 
إيـران، والتـي اندرجـت يف إطـار دورهـا 
يف بنيـة الجيش السـوري كانـت علنية، 
فيـه رقعـة  الـذي توسـعت  الوقـت  يف 
السـوري عـىل  النظـام  سـيطرة قـوات 
األرض، والخطـوات التـي بـدأت روسـيا 
بالعمل عليهـا يف هيكلية الجيـش أيًضا، 
مـن خـالل تشـكيل "الفيلـق الخامس"، 

وبـروز دورهـا الفاعـل بشـكل كبري.
والنظـام  إيـران  وقعـت   2018 آب  ويف 
املجـال  يف  للتعـاون  اتفاقيـة  السـوري 
العسـكري، ووفًقا لوزير الدفـاع اإليراين، 
أمـري حامتي، فإن بالده سـتقدم لدمشـق 
كل أشـكال الدعـم إلعـادة بنـاء القـوات 
املسـلحة والصناعات العسكرية الدفاعية 

السـورية، مبـا يف ذلـك الصواريخ.
ونقلـت وكالـة أنبـاء "تسـنيم" اإليرانية، 
يف ذلـك الوقـت، عـن حامتـي قولـه إن 
البنـى  "تعزيـز  إىل  تهـدف  االتفاقيـة 
التـي  سـوريا  يف  الدفاعيـة  التحتيـة 
السـتمرار  األسـايس  الضامـن  تعتـرب 
وتسـمح  عليـه"،  واملحافظـة  السـالم 
مبواصلة "الوجـود واملشـاركة" اإليرانية 
يف سـوريا، واعتـرب حامتـي أن سـوريا 
"تتخطـى األزمة وتلـج إىل مرحلة مهمة 

للغايـة هـي مرحلـة إعـادة البنـاء".
"املياديـن"  قنـاة  مـع  مقابلـة  ويف 
الفضائيـة بُثـت يف نفـس وقـت إعـالن 
االتفاقيـة، أوضـح حامتـي من دمشـق، 
هـو  االتفاقيـة  هـذه  يف  بنـد  "أهـم  أن 
إعـادة بناء القـوات املسـلحة والصناعات 
العسـكرية الدفاعيـة السـورية لتتمكـن 

مـن العـودة إىل قدرتهـا الكاملـة".
باللغـة  بُثـت  التـي  املقابلـة  يف  وقـال 
"املياديـن"  قنـاة  وترجمتهـا  الفارسـية 
إىل العربيـة، "مـن خـالل هـذه االتفاقية 
بنـاء  بإعـادة  لنبـدأ  الطريـق  مهدنـا 

السـورية". الحربيـة  الصناعـات 
الركـن  العقيـد  يقـول  مـا  وبحسـب 
الشـؤون  يف  الخبـري  أيـوب،  إسـامعيل 

واالسـرتاتيجية، العسـكرية 
ضمـن  إيرانيـة  تشـكيالت  توجـد  ال   
الجيـش السـوري، بل يوجد مستشـارون 
الجيـش  مـن  وخـرباء  عسـكريون، 
الكالسـييك اإليراين و"الحرس الثوري".

أن  بلـدي  لعنـب  أيـوب  ويضيـف 
املستشـارين يعملـون مع جميـع أجهزة 
األمـن وقطعـات الجيـش، "الذيـن يتبـع 
هواهـم إليـران كالفرقة الرابعـة، وبعض 

وإدلـب". حلـب  يف  القطاعـات 
انتشـار  فـإن  سـبق،  مـا  سـياق  ويف 
امليليشـيات اإليرانية يرتكز إمـا يف قواعد 
عسـكرية تتبـع لقـوات النظـام، أو مـن 
خالل تشـكيالت خاصـة بهـا معروفة أو 
مسـتحدثة وتنتـرش يف عمـوم سـوريا، 
خاصة قرب املناطـق الحدودية مع األردن 
ويف درعا والّسـخنة والقلمون وحلب يف 

منطقـة الحـارض بالريـف الجنويب.
عدا عـن قيام طهـران بتعزيـز تحالفاتها 
مـع قياديـني عسـكريني بارزيـن كقائد 
الفرقـة الرابعـة اللواء الركن ماهر األسـد، 
وقائـد الحـرس الجمهـوري اللـواء طالل 
للمخابـرات  السـابق  والقائـد  مخلـوف، 

الجويـة اللـواء جميل الحسـن.
ومبـوازاة التغلغـل الذي تعمل عليـه إيران 
يف بنية الجيش السـوري، تستمر روسيا 
بالـدور الذي تلعبـه يف ذلك أيًضـا، والذي 
ظهـر عىل العلن منذ اليـوم األول لتدخلها 
العسـكري إىل جانـب النظـام السـوري، 
األمـر الـذي يقـود إىل تسـاؤالت حـول 
إمكانيـة الصـدام بـني الطرفـني اللذيـن 
نقـاط،  عـدة  يف  مصالحهـام  تجتمـع 

أخرى. يف  وتختلـف 
رهـان  أن  طـالع  معـن  الباحـث  ويـرى 
اإليرانيـني األول يف سـوريا كان بجعـل 
وإداري  سـيايس  كحكـم  دمشـق 
واقتصـادي مرتبـط مـع طهران، مشـريًا 
إىل أن النظام السـوري مسـتحوذ من قبل 
إيـران، بحكـم امتـالك األخـرية لرشيحة 
الـدور العسـكري  مجتمعيـة، عـدا عـن 

الكبـري الـذي تلعبـه.
التموضـع  إعـادة  أن  طـالع  ويوضـح 
ال  الحـايل  الوقـت  يف  إليـران  النوعـي 
يعنـي التقهقر، وهـو أمر يؤكـده ارتباط 
الجيش ببعـض القوانـني واملعاهدات مع 
إيـران، مشـريًا إىل أن إيـران لهـا باع كبري 
يف الجيش السـوري واألمور العسـكرية 

املرتبطـة بـه يف سـوريا.
إسـامعيل  الركـن  العقيـد  يقـول  بينـام 
أيـوب، إن روسـيا تعتمد عىل امليليشـيات 
"ويف  اآلن،  حتـى  سـوريا  يف  اإليرانيـة 
لهـذه  الـروس  حاجـة  انتفـت  حـال 
امليليشـيات سـُيتخذ قرار دويل إلخراجها 

مـن سـوريا بشـكل فـوري".

تطعيم.. تغلغل.. 
واتفاقيات إيرانية إلعادة بناء الجيش

رهان اإليرانيين األول 
في سوريا كان 

بجعل دمشق كحكم 
سياسي وإداري 

واقتصادي مرتبط مع 
طهران
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السـوري  الجيـش  بنيـة  اختلفـت 
بدايـة الثـورة مـع موجة االنشـقاقات 
وتكثيـف الحضور الطائفـي، باإلضافة 
إىل إنشـاء قـوى رديفـة تقـود معـارك 
يف مناطـق مختلفـة مـن سـوريا ضد 
التدخـل  ومـع  املعارضـة،  فصائـل 
الـرويس واإليراين يف الجيـش، أصبح 
مـن الصعـب عودتـه يف املسـتقبل إىل 
الشـكل الذي كان عليه سـابًقا، أيًا كان 

شـكل الحـل يف سـوريا.
الشـكل الجديـد للجيـش السـوري بعد 
مـن  واحـدة  عـىل  سـيقوم  الحـرب، 
آليتـني، إما "إعـادة هيكلـة" أو "إعادة 
دمـج" للفصائـل املختلفة يف سـوريا، 
سـواء الرديفة أو املعارضـة أو الكردية، 
التـي شـاركت يف العمليات العسـكرية 

الحرب. أعـوام  خـالل 

العالقة مع األرض
"كارنيغـي  مركـز  يف  الباحـث  يـرى 
للـرشق األوسـط" خـرض خضـور، أن 
مسـتقبل الجيـش يف سـوريا يتمحور 
حـول نقطتـني أساسـيتني، األوىل هي 
وتتمثـل  األرض،  مـع  الجيـش  عالقـة 
السـورية  الجغرافيـا  عـىل  بتوسـعه 
التـي  السـنوات  عـن  مختلـف  بشـكل 

.2011 الثـورة عـام  انـدالع  سـبقت 
لعنـب  حديـث  يف  خضـور  ويوضـح 
الثـورة يف سـوريا كان  بلـدي، "قبـل 
بشـكل  يتـوزع  السـوري  الجيـش 

رئيـيس يف وسـط وجنـويب سـوريا، 
إذ كانـت فرقـه تنتـرش يف محافظـات 
الوسـط )حمص وحـامة( ومحافظات 
الجنـوب )دمشـق ودرعـا والسـويداء( 
مـع وجـود بسـيط يف جهـة الـرشق 
)الرقة والحسـكة ودير الـزور(، أما يف 
حلـب وإدلب فلـم يكن للجيش انتشـار 

ميـداين كفـرق عسـكرية".
ويضيـف الباحث أن "الحـروب الداخلية 
عـىل األرايض السـورية فرضـت عـىل 
أن  الـرويس  وحليفـه  األسـد  نظـام 
يعيـدا النظـر يف عالقـة الجيـش مـع 
الجغرافيـا السـورية، فقـد تم تأسـيس 
فرقـة تابعـة للحـرس الجمهـوري يف 
شـاميل سـوريا )حلـب( واآلن الجيش 
ينترش يف رشقي سـوريا ومـن املرجح 
أن يتـم إنشـاء هياكل عسـكرية جديدة 

يف جهـة الـرشق"، بحسـب تعبـريه.
يف  معضلـة  سـيواجه  الجيـش  لكـن 
توسـعه ميدانًيـا، وهي نقـص الكوادر 
العسـكرية يف صفوفه، الـذي يعوضه 
وفـق  مدنيـني،  مبتعاقديـن  حالًيـا 
خضـور، الـذي يـرى أن تلـك املعضلـة 
سـتبقى يف املـدى املنظـور، قائـاًل "قد 
أبـواب  بفتـح  مؤقًتـا  املعضلـة  تُحـل 
ضبـاط  كصـف  الجيـش  يف  التطـوع 
وضبـاط واسـتقبال أكـرب عـدد ممكن 
حـد  عـىل  املقبلـة"،  السـنوات  يف 

تعبـريه.
يتمحـور  التـي  الثانيـة  النقطـة  أمـا 

حولهـا مسـتقبل الجيـش يف سـوريا، 
فهي فقدانه للسـامء السـورية، مبعنى 
أن الجيـش فقـد معظم سـالح الطريان 
ليخـرس  والعتـاد،  العـدة  حيـث  مـن 
بذلـك سـامء البـالد التـي مل تعـد ملكًا 
لـه، بـل يتملكهـا حليفـه الـرويس يف 
الوقـت الراهن، بحسـب خضـور، الذي 
سـوري  طـريان  سـالح  "بنـاء  يقـول 
جديـد سـوف يحتـاج سـنوات طويلـة 
مـن إعـداد كـوادر وبنـاء بنيـة تحتيـة 
حديثـة، وهذا غـري متـاح يف الظروف 

الحاليـة". السياسـية 

تشكيالته العسكرية املستقبلية
للجيـش  املسـتقبلية  الصـورة  ترتسـم 
الرئيسـية  بتشـكيالته  سـوريا  يف 
املعروفـة من الفـرق واأللويـة والتوزع 
امليـداين، يف ظـل نقـص ملحـوظ يف 
ضباطه وأفـراده وحتى تشـكيالته بعد 
الخسـارات الكبـرية التـي تكبدها، وهو 
مـا عمـل عليـه الحليف الـرويس بضم 
الجيـش  قـوام  إىل  جديـدة  تشـكيالت 
السـوري للحفـاظ عليـه، كــ "الفيلق 
الخامـس" الـذي ضم عنارص التسـوية 
)املعارضـة السـابقة( وتركـز عمله مع 

النظامي. الجيـش  قـوات 
كـام عـرض الـروس مؤخـًرا انضـامم 
"قـوات سـوريا الدميقراطية" )قسـد( 
يف  الخامـس"  "الفيلـق  صفـوف  إىل 
الجيـش السـوري، كخطـوة لضـم تلك 

القـوات إىل الجيـش النظامـي، األمـر 
الـذي ربطته "قسـد" بالحل السـيايس 
الشـامل يف سـوريا، وهـذا مـا يشـري 
إىل الخطـة الروسـية الراميـة للحفاظ 
سـوريا  يف  الجيـش  تشـكيالت  عـىل 

ليتناسـب مـع املرحلـة املسـتقبلية.
أمـا يف حالة فصائـل املعارضة، فيعمل 
الـروس والنظـام عـىل ضـم عنارصها 
بعـد تسـوية أوضاعهـم إىل تشـكيالت 
الجيـش وفـق معايـري محـددة تتنـوع 
بني املنشـقني السـابقني عـن الجيش، 
الجـدد بعـد فـرض  املتطوعـني  وبـني 
االنضـامم والقتال يف صفـوف الجيش 

للتسـوية. كرشط 
"كارنيغـي  مركـز  يف  الباحـث  ويـرى 
للـرشق األوسـط" خـرض خضـور، أن 
ضـم الفصائـل املعارضة التـي تدعمها 
تركيـا إىل تشـكيالت الجيـش النظامي 
يف سـوريا، يتوقـف عـىل االتفاقيـات 
األشـهر  يف  الرتكيـة  الروسـية- 
والسـنوات املقبلـة، مضيًفا، "سـيكون 
عـرب  األمـر  بذلـك  مهـم  دور  للـروس 
إنشـاء كيـان مرتبـط بالجيـش ولكـن 
ليس الجيش نفسـه"، بحسـب تعبريه.

لكـن يف حالة "قسـد" لن يكـون هناك 
دمـج مـع جيـش النظـام يف سـوريا، 
تلـك  تفكيـك  إىل  األخـري  يسـعى  إذ 
القـوات ليعيـد ضـم عنارصهـا كأفراد 
إىل قواتـه وفـق رشوط التسـوية، بدل 
دمجهـا ككيـان واحد ضمن تشـكيالته 

العسـكرية، وفـق رؤيـة خضور.
ويـرص النظـام السـوري عـىل التعامل 
مع تلـك القـوات )قسـد( إىل صفوفه، 
لتسـوية  العنـارص  دعـوة  عـرب 
وليـس  إليـه،  واالنضـامم  أوضاعهـم 
ككيـان  القـوات  تلـك  مـع  التعامـل 
التحالـف  يجـب  مسـتقلة  قـوى  أو 
معهـا وإعطاؤهـا تشـكياًل خاًصـا يف 
تشـكيالته العسـكرية، وهـو مـا أكده 
بيـان وزارة الدفـاع السـورية الصـادر 

املـايض. األول  ترشيـن  مـن   30 يف 

تحديات إعادة الهيكلة
تبـدو طروحات إعـادة هيكلـة الجيش 
الراهـن،  الوقـت  يف  صعبـة  السـوري 
عـدم  مـع  عـدة،  تحديـات  ظـل  يف 
توفـر الـرشوط إلنجاز اتفاق سـيايس 
والتحـول  للتغيـري  دافـع  سـوريا  يف 
إعـادة  لعمليـة  كـرشط  الدميقراطـي، 

الهيكلـة.
مركـز  عـن  صـادرة  دراسـة  وفـق 
االسـرتاتيجية"  للدراسـات  "عمـران 
"املؤسسـة  بعنـوان   ،2019 أيـار  يف 

 :2019 السـورية يف عـام  العسـكرية 
واسـتثامرات  وميليشـياوية  طائفيـة 
التحديـات  أبـرز  مـن  فـإن  أجنبيـة"، 
أمـام هيكلة الجيـش هو عـدم إمكانية 
ضبـط عالقته مع املؤسسـة الرئاسـية 
وصعوبة تحقيق التحـول الدميقراطي.

هيكلـة  تتطلـب  الدراسـة  وبحسـب 
الجيـش إنتـاج اتفـاق سـيايس "يتيح 
مصداقيـة  وذات  رشعيـة  ملؤسسـات 
قواعـد  وفـق  بعملهـا  البـدء  شـعبية 

الدميقراطـي". واالنتقـال  التغيـري 
الدسـتورية  للمقاربـات  ويبقـى 
تحقيـق  يف  مهـم  دور  والقانونيـة 
املدنيـة عـىل الجيـش، مـن  السـيطرة 

دسـتوريًا. مهمتـه  تقييـد  خـالل 
بينـام "ال تنـذر عمليات الدمـج وإعادة 
التأهيـل الراهنـة يف الجيـش إال ببنـاء 
شـبيك يحوله مليليشـيا كـربى تتداخل 
فيهـا مصالـح الحلفاء )النظـام وإيران 

وتتباين".  وروسـيا( 

عمليات ترميم
بـدوره يـرى معـن طـالع، الباحـث يف 
الجيـش  أن  للدراسـات،  مركـز عمـران 
بعـد  كبـرية  تحديـات  أمـام  السـوري 
مـن  متقدمـة  مرحلـة  إىل  وصـل  أن 
الجهـوزي  املسـتوى  عـىل  االختـالل 
والتنظيمـي والتمويـيل وهـذا ما يعمل 
عليـه الجانـب الـرويس بالحفاظ عىل 
ودمـج  سـوريا،  يف  الجيـش  هيكليـة 
ضمـن  األخـرى  امليليشـيات  جميـع 
تشـكيالته حفاظًـا عىل متاسـكه وفق 
السـورية،  الدسـتورية  الترشيعـات 
بهـدف نـزع التدخـالت الخارجيـة من 
التحكـم بالجيـش السـوري مسـتقباًل 
بحسـب  السياسـية،  التسـوية  بعـد 

تعبـريه.
ويضيف طـالع يف حديث لعنـب بلدي، 
القـدرة  ميتلـك  السـوري  الجيـش  أن 
والعسـكرية  والدسـتورية  الترشيعيـة 
وهـذا  القيـادة،  زمـام  ميسـك  ألنـه 
مـا يجعلـه يعمـل عـىل ترميـم بنيتـه 
والتـاميش مع الخطة الروسـية إلعادة 
الرديفـة إىل  التشـكيالت  ضـم جميـع 
صفوفـه، ليتمكـن مـن قيـادة املرحلة 

املقبلـة بشـكل قـوي. 
ومـن املتوقع أن تعمـل الـدول الحليفة 
السـوري،  للملـف  والضامنـة  للنظـام 
بـإرشاف األمـم املتحـدة، عىل انتشـار 
الجيـش ومتكينه عسـكريًا ولوجسـتًيا 
مبـا يتناسـب مـع املرحلـة املقبلـة يف 
سـوريا، خاصـة مـع االتفـاق عىل حل 

سـيايس بـني األطـراف املعنية.

احتماالت الهيكلة أو الدمج
ما مستقبل "الجيش السوري"

عناصر من الجيش السوري في عين عيسى بريف الرقة - تشرين األول 2019 )سانا(

  "Global Fire Power" - "Military Factory" :المصادر

https://www.enabbaladi.net/archives/339797
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الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 748 شراء 743 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  23880     الذهب 21  27861    

  ليرة تركية  مبيع 117 شراء 116 دوالر أمريكي  مبيع 668 شراء 666

آبار النفط في سوريا.. شهية أمريكية أم بازار صفقات

 الهدف من عدم 
التصريح عن األرقام 
الحقيقية هو عدم 

الدخول في منظمة 
الدول المصّدرة للنفط 

)أوبك( كدولة مصّدرة 
للنفط، وحينها ال بد 

من تبيان األرقام 
واإلحصائيات الدقيقة 

عن الواقع النفطي 
في سوريا.

)AFP( 2019 مركبة عسكرية أمريكية تمر عبر رافعة لضخ النفط في ريف مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا - 26 تشرين األول

في ظل الصراعات العسكرية والسياسية بين الالعبين األساسيين في الملف السوري )أمريكا وروسيا وتركيا وإيران(، برز "صراع إعالمي"، خالل 

األيام الماضية، على آبار النفط في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، التي أكد الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، هيمنته عليها عبر إبقاء عدد 

من القوات األمريكية حولها.

عنب بلدي - مراد عبد الجليل 

مسـاعيه  األمريـي  الرئيـس  يخـِف  ومل 
للسـيطرة عى آبـار النفـط السـورية يف 
عدة مناسـبات، سـواء عر حسابه الرسمي 
يف "تويـرت" أو عر مؤمتراتـه الصحفية، 
وخاصـة خـال الفـرتة بـن 19 و24 من 
تريـن األول املـايض، إذ مل يكـد مير يوم 
دون الحديث عن النفط السـوري، وتأكيده 

الحفاظ عـى اآلبـار وتأمينها.
أحـدث هـذه الترصيحـات كان الجمعة، 1 
مـن ترين الثـاين الحايل، عندمـا أكد يف 
خطـاب مع أنصـاره يف والية ميسيسـيبي 
الجنـود  عـودة  يف  رغبتـه  األمريكيـة 
إىل  سـوريا  يف  املوجوديـن  األمريكيـن 
منازلهم، لكنه اسـتدرك، "لقـد قمنا بتأمن 

حقـول النفـط، فأنـا أحـب النفط".
وترافـق ذلك مـع تهديـدات وجهها وزير 
الدفـاع األمريـي، مايك إسـر، بحسـب 
مـا نقلـت وكالـة "رويـرتز"، يف 29 من 
تريـن األول املايض، إىل كل من روسـيا 
والنظام السـوري بالتصـدي ألي محاولة 
انتـزاع السـيطرة عـى حقـول النفط من 

كان. طرف  أي 
وبـن رصاع الـدول عـى النفـط، تُطرح 
تسـاؤالت حول كميـات النفـط املوجودة 
األمريكيـن  شـهية  لتفتـح  سـوريا  يف 
أهـداف  هنـاك  وهـل  عليهـا،  للحفـاظ 
أمريكيـة أخـرى خفيـة وراء البقـاء يف 

املنطقـة وحاميـة اآلبـار.

هل النفط السوري مغٍر للدول؟
ال توجد يف سـوريا دراسـات استكشافية 
مسـتقلة ودقيقـة حـول كميـات النفـط، 
وخاصـة يف املنطقـة الرقيـة، وكانـت 
النفطيـة  الكميـات  حـول  اإلحصائيـات 
للنظـام  الضيقـة  الدائـرة  مـن  تصـدر 
السـوري )القـرص الجمهوري(، بحسـب 
مـا أكـده العديـد مـن مهنـديس النفـط 
الذيـن تحدثـت إليهم عنب بلـدي، والذين 
ظـل  يف  الشـفافية  غيـاب  إىل  أشـاروا 
حكـم الرئيـس السـابق، حافـظ األسـد، 
إذ  األسـد،  بشـار  نجلـه،  بعـده  ومـن 
ُغيبت الدراسـات واإلحصائيـات الدقيقة، 
والدراسـات  األبحـاث  مراكـز  واكتفـت 
باألرقـام  للطاقـة"،  الدوليـة  و"الوكالـة 

الصـادرة عـن النظـام فقـط.
النفـط  عـن  التنقيـب  سـوريا  وبـدأت 
وإنتاجـه يف مثانينيـات القـرن املـايض، 
وبحسـب تقريـر صـادر عـن "الوكالـة 
الثـاين  كانـون  يف  للطاقـة"  الدوليـة 
2015، فـإن إنتـاج سـوريا مـن النفـط 
ألـف   200 مـن  أقـل  كان   ،1980 عـام 
برميـل يوميًا، يف حن وصـل يف 1996 
إىل ذروة اإلنتـاج وبلـغ نحـو 600 ألـف 

برميـل يوميًـا.
أمـا يف ظـل حكـم بشـار األسـد، فبـدأ 
إنتـاج النفـط باالنخفاض مـن 500 ألف 
ليصـل   2000 عـام  يف  يوميًـا  برميـل 
إىل 380 ألـف برميـل يوميًـا يف 2010، 
قبـل تدهـور اإلنتـاج مـع بدايـات الثورة 
قبضـة  مـن  اآلبـار  وخـروج  السـورية 
"الدولـة"  تنظيـم  وسـيطرة  النظـام، 
عليها، ليتوقف اإلنتـاج نهائيًا يف 2014.
أما عـن احتياطـي النفط، فتملك سـوريا 
"الوكالـة  بحسـب  برميـل،  مليـار   2.5
الدوليـة"، وهـو ما يعـادل %0.14 فقط 
مـن احتياطـي النفـط العاملـي، بحسـب 
 "BBC" تقريـر لهيئة اإلذاعـة الريطانية

يف 29 مـن تريـن األول املـايض.
الوكالـة،  عـن  الصـادرة  األرقـام  هـذه 
والتـي تعتمـد عـى اإلحصائيـات التـي 

تصدر عـن مؤسسـات النظام السـوري، 
تعتـر ضئيلـة وال تفتـح شـهية الـدول 
قسـم  رئيـس  لكـن  عليهـا،  لاقتتـال 

الجامعـة  يف  األعـامل  وإدارة  االقتصـاد 
الدكتـور  اإلنسـانية،  للعلـوم  األمريكيـة 
سـهيل الحمدان، اعتـر أن املعلومات عن 
إنتـاج النفط يف سـوريا جميعهـا كاذبة 

النظـام. مصدرهـا  ألن 
وقـال الحمدان يف حديـث لعنب بلدي إن 
أرقام اإلنتـاج الحقيقة مـن براميل النفط 
التي كانـت تدخل إىل "الركة السـورية 

للنفـط" التابعـة لحكومـة النظـام غـر 
صحيحـة، مضيًفـا أنه بحسـب معلوماته 
مـن مصـادر داخـل الركـة السـورية، 
فـإن اإلنتـاج كان يـرتاوح مـن منتصف 
بـن   2004 عـام  وحتـى  الثامنينـات 
مليـون و450 ألف، ومليـون و600 ألف 
برميـل يوميًا، يف حـن كان النظام يعلن 
فقـط 380 ألف برميل ويتـم إدخالها إىل 
موازنة الدولـة، ويتم بيع الكميـة املتبقية 
 لصالـح شـخصيات مقربـة مـن النظام.
أمـا يف عـام 2011 بلـغ إنتـاج النفـط 
150 ألـف برميـل يوميًـا، بينـام كانـت 
حاجـة سـوريا 250 ألف برميل، بحسـب 
كان  الـذي  الوقـت  يف  النظـام،  روايـة 
اإلنتـاج الفعـي للنفط يف سـوريا يصل 
إىل 850 ألـف برميـل يوميًا، يتـم إدخال 
الكميـة املعلنـة إىل موازنة الدولـة وتباع 
الحمـدان. بحسـب  األخـرى،  الكميـات 
مـن  الهـدف  أن  إىل  الحمـدان  وأشـار 
عـدم الترصيـح عـن األرقـام الحقيقيـة 
الـدول  منظمـة  الدخـول يف  عـدم  هـو 
املصـّدرة للنفـط )أوبـك( كدولـة مصّدرة 
للنفـط، وحينهـا ال بـد من تبيـان األرقام 
الواقـع  عـن  الدقيقـة  واإلحصائيـات 

النفطـي يف سـوريا.
تتفـاوت جودتـه مـن  السـوري  النفـط 
منطقـة ألخرى، بحسـب ما قالـه مهندس 
السـوادي، لعنـب بلـدي،  النفـط أحمـد 
وريفهـا  الـزور  ديـر  آبـار  فالنفـط يف 
يعتـر مـن النفـط الخـام املمتاز بسـبب 
عـدم احتوائـه عـى كميـات كبـرة مـن 
الكريت، عـى عكس النفـط الثقيل التي 
تحتويـه اآلبـار املوجـودة يف الحسـكة.

أهداف أمريكية ثالثة
وبعيـًدا عن إغـراء النفط السـوري للدول 

إلبقاء جيوشـها أم ال، وعن أرقـام اإلنتاج 
التـي قـد يتـم اكتشـافها يف حـال قيام 
بعمليـات  كـرى  لـدول  تابعـة  رشكات 
مسـح حقيقيـة للمنطقـة، توجـد أهداف 
أمريكيـة أخرى إلبقـاء قواتها حـول آبار 
النفـط ميكـن تلخيصهـا بثاثـة أهداف.

الهـدف األول يكمن يف متويل واشـنطن 
لقواتهـا املوجـودة يف املنطقـة، إضافـة 
إىل متويـل حلفائهـا مـن "قوات سـوريا 
الدميقراطيـة" )قسـد(، وهو مـا يخفض 
مـن  الصـادرة  األمـوال  مـن  تكاليفهـا 
األمريكيـة  الدفـاع  وزارة  ميزانيـة 
سـهيل  الدكتـور  بحسـب  )البنتاغـون(، 

الحمـدان.
أمـا الهـدف الثـاين، فهو حرمـان النظام 
إىل  الوصـول  مـن  وروسـيا  السـوري 
النظـام  إبقـاء  وبالتـايل  اآلبـار،  هـذه 
وخاصـة  اقتصـادي،  حصـار  تحـت 
فيـام يتعلـق باملشـتقات النفطيـة، وهـو 
التـي اعتـرت يف  مـا أغضـب روسـيا، 
عـدة ترصيحـات، األسـبوع املـايض، أن 
إعـان ترامـب السـيطرة عى اآلبـار غر 
قانـوين، كـام اتهمـت الواليـات املتحـدة 
 30 عـى  قيمتـه  تزيـد  نفـط  بتهريـب 

مليـون دوالر شـهريًا مـن سـوريا.
وكانـت أمريـكا وجهت تحذيـرات عديدة 
النظـام  تزويـد  يف  يسـهم  مـن  ضـد 
جانـب  إىل  باملحروقـات،  السـوري 
فرضها، خـال األعوام املاضيـة، عقوبات 
وأشـخاص  رشكات  عـى  اقتصاديـة 
أسـهموا بنقـل املحروقـات، األمـر الـذي 
املناطـق  يف  محروقـات  أزمـة  إىل  أدى 

النظـام. لسـيطرة  الخاضعـة 
ويف بيـان صـادر عـن مكتـب الشـؤون 
األمريكيـة  الخزانـة  لـوزارة  العامـة 

وصـل إىل عنـب بلـدي، يف 26 مـن آذار 
مراقبـة  مكتـب  أن  فيـه  جـاء  املـايض، 
األصـول األجنبيـة التابع لـوزارة الخزانة 
مجتمـع  إىل  تحذيـره  حـّدث   )OFAC(
شـحن البـرتول البحـري إللقـاء الضـوء 
عـى املخاطـر املرتبطـة بنقـل شـحنات 

إىل سـوريا. النفـط 
أمـا الهـدف الثالـث ألمريـكا فقـد يكون 
السـوري  النظـام  مـع  صفقـات  عقـد 
وروسـيا، بحسـب الحمدان، عـر إدخال 
املنطقـة،  آبـار  تسـتلم  أمريكيـة  رشكـة 
النفـط  صـادرات  مـن  نسـبة  وتعطـي 
بشـكل قانـوين إىل عـدة أطـراف، وهو 
يف  ترامـب  الرئيـس  إليـه  أشـار  مـا 

تـه. ترصيحا
 15 وكان الرئيـس األمريـي قـال، يف 
مـن تريـن األول املـايض، "مـا أعتزم 
يكـون عقـد صفقـة  بـه رمبـا  القيـام 
مـع رشكـة إكسـون موبيـل أو إحـدى 
هنـاك،  إىل  للذهـاب  رشكاتنـا  أكـر 
والقيـام بذلك بشـكل صحيـح"، مؤكًدا 
املـايض،  الجمعـة  آخـر،  خطـاب  يف 
النفـط،  بتوزيـع  سـتقوم  "أمريـكا  أن 
آخريـن،  وأشـخاصاً  الكـرد  وتسـاعد 
ذلـك  كان  إذا  نفسـها  ستسـاعد  كـام 

." مسـموًحا
الـدول  هـذه  بـن  الـرصاع  ظـل  ويف 
املواطنـون  يبقـى  النفـط  آبـار  عـى 
يف  القاطنـن  وخاصـة  السـوريون، 
السـوري،  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
يتخوفـون من فصـل الشـتاء املقبل وأن 
يكـون عى غـرار سـابقه، عندما أحدث 
نقـص املشـتقات النفطيـة أزمات خانقة 
عـى محطـات الوقـود وُحـرم كثـر من 
املواطنـن مـن مـادة املـازوت للتدفئـة.
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عنب بلدي - زينب ممصري

ألب  حـاوة  أبـو  الهـدى  نـور  ولـدت 
سـوري وأم تركيـة مـن مواليد دمشـق، 
إذ هاجـر جداهـا الرتكيان مـن أصحاب 
األمـوال إىل سـوريا للعمـل والتجـارة، 
السـورية  الجنسـية  عـى  وحصـا 
حكومـي  قـرار  مـن  باالسـتفادة 

املهاجريـن. بتجنيـس 
التـي  التفاصيـل  الهـدى  نـور  تنقـل 
توارثتهـا العائلـة عـن الهجـرة األوىل، 
قبـل أن تعـود جدتهـا بعـد انفصالهـا 
عن جدهـا إىل تركيـا، وتتـزوج مجدًدا، 
العائلـة إىل قسـمن، سـوري  لتنقسـم 
يعيـش يف دمشـق، وتـريك يعيـش يف 

واليـة هاتـاي الرتكيـة.
تقـول نـور الهـدى يف لقـاء مـع عنب 
يف  تقطـن  كانـت  عائلتهـا  إن  بلـدي 
الصالحيـة  حـي  يف  األتـراك"  "حـارة 
للسـكن  الحًقـا  وانتقلـت  الدمشـقي، 

يف حـي الشـاغور، ومل يكـن املجتمـع 
الـرتيك غريبًـا عنهـا بسـبب الزيـارات 

تركيـا. يف  والدتهـا  ألهـل  الدوريـة 
تتحـدث نـور الهـدى اللغتـن الرتكيـة 
خطـة  كانـت  إذ  بطاقـة،  والعربيـة 
اللغـة  وإخوتهـا  تعلمهـا  أن  والدتهـا 
الرتكيـة بجانـب العربيـة، ونجحـت يف 
ذلـك حتـى أصبحـوا يتكلمـون اللغتن 
بشـكل  سـاعدهم  مـا  وهـذا  بطاقـة، 
عـام  تركيـا  إىل  هجرتهـم  بعـد  كبـر 

.2012

نور التركية
تتشـابه الروايـات حـول أسـباب هجرة 
يف  واسـتقرارهم  سـوريا  إىل  األتـراك 
مدينتـي حلـب ودمشـق وضواحيهـام، 
بعـد ضـم لـواء اسـكندرون إىل تركيـا 

.1938 رسـميًا عـام 
التـي  األتـراك"،  "حـارة  نشـأت  إذ 
كانـت تقطـن نـور الهـدى فيهـا بحـي 

الصالحيـة الدمشـقي، مـن مجموعـات 
األتـراك الذيـن وصلـوا إىل دمشـق يف 
املـايض.  القـرن  مـن  األول  النصـف 

املدينـة  سـكان  اسـتقبلهم  حينهـا، 
بنـاء  عـى  بهـم وسـاعدوهم  ورحبـوا 
غـر  جبـًا  كانـت  التـي  "الحـارة" 

وانتـرت  الوقـت،  ذلـك  يف  مأهـول 
بينهـم تجـارة أكيـاس الـورق التـي مل 

الشـام.  أهـل  بهـا  يعمـل  يكـن 
رسحـان  الـرتيك  الكاتـب  يقـول 
يف  هاتـاي  "مشـكلة  كتابـه  يف  أضـة 
إنـه  الرتكيـة"،  الفرنسـية-  العاقـات 
بعـد ضـم لـواء اسـكندرون إىل تركيا، 
إىل  املبعـوث  الفرنـي  القنصـل  ذكـر 
أنطاكيـا )مركـز واليـة هاتـاي  مدينـة 
حاليًـا(، أن أعـداد سـكان اللـواء، الذين 
السـورية  الجنسـيتن  إحـدى  اختـاروا 
االتفـاق  اللبنانيـة مرتفـع، مبوجـب  أو 
الـذي وقـع بـن فرنسـا وتركيـا، وأدى 

إىل فصـل اللـواء عـن سـوريا. 
للسـكان  املعطـاة  املهلـة  نهايـة  ومـع 
الختيـار الجنسـية، يف 13 مـن كانـون 
مجمـوع  أصبـح   ،1940 عـام  الثـاين 
املهاجريـن مـن اللـواء )منطقـة هاتاي 
ألـف مهاجـر،   48 حاليًـا( مـا يقـارب 
منهـم  شـخص  و500  ألًفـا   26 نحـو 

مـن  و500  ألًفـا  و11  األرمـن،  مـن 
آالف  وسـتة  األرثوذوكـس،  املسـيحين 
وثاثـة  السـنة،  العـرب  مـن  شـخص 

العلويـن.  مـن  آالف 
هـذه  مـن  70 سـنة  مـن  أكـر  وبعـد 
الثـورة  انـدالع  ومـع  الهجـرات، 
السـورية، عـاد جزء مـن أبنـاء وأحفاد 
إىل  هاجـرت  التـي  العائـات،  تلـك 
سـوريا واسـتقرت هنـاك، مجـدًدا إىل 
التـي  العائـات  شـمل  والتـأم  تركيـا، 
تفرقـت بسـبب الهجرات وانقسـمت إىل 

تـريك.  وقسـم  سـوري  قسـم 

غربة في الوطن األم
يف هجـرة مشـابهة لهجـرة عائلـة نـور 
خوجـة  زكريـا  والـدا  انتقـل  الهـدى، 
يف  للعيـش  والتولـد(،  األصـل  )أتـراك 
سـوريا، وتحديًدا يف مدينـة حلب، وعى 
الرغـم مـن والدتـه وإقامتـه يف حلـب، 
عاش هـو اآلخـر يف محيط مـن األتراك.

هجرة عكسية 
د مسألة االنتماء..

ّ
تعق

أتراك سوريون 
في موطنهم 

من جديد

حارة األتراك في دمشق )حساب حارة األتراك على الفيس بوك(

يزعجني شعور الغربة 
الذي عشته في سوريا، 

وما أزال أتجرعه هنا، ال 
أدري.. قد يكون الخوف 

من الظروف وغموض 
المستقبل هو السبب

دوافع وأنماط 
ردود الفعل..

كيف يؤثر الفن 
في السلوك الثوري

عنب بلدي - يامن المغربي

يف  اللبنانيـون  املتظاهـرون  اسـتخدم 
للتعبـر  "الجوكـر"  وجـه  حراكهـم 
عـن رفضهـم الخـوف، ومتردهـم عـى 
التيـارات السياسـية، مسـتمدين الجـرأة 
من الشـخصية السـينامئية التي انترت 

بشـكل واسـع مؤخـرًا.
حقـق  الـذي  الفيلـم،  انتشـار  وتزامـن 
نجاًحا واسـًعا، مع انطـاق االحتجاجات 
املـايض،  األول  تريـن  يف  اللبنانيـة، 
األمـر الـذي جعـل مـن بطلـه املتمـرد، 
رمـزًا مستسـاًغا للمتظاهريـن، الراغبن 

الواقع". "تغيـر  بــ 
التظاهـر ليـس رد الفعـل الوحيـد الذي 
يسـتمد جـزًءا مـن إلهامـه مـن األعامل 
الفنية أو السـينامئية، بل يعتمد السـلوك 
رمـوز  عـى  عموًمـا  للبـر  الثـوري 
ومفاهيـم، تتشـكل بجـزء منهـا بفعـل 

الفنيـة. املسـتمر لألعـامل  التعـرض 

التظاهر كشكل لرد الفعل 
ال تحـض األعـامل الفنيـة النـاس عـى 
التظاهـر بشـكل مبـارش، لكنهـا تـزرع 
يف داخـل األشـخاص تسـاؤالت وأفكاًرا 
للتمـرد،  محـركًا  تكـون  قـد  معينـة، 
والتعبـر عـن رفـض الواقع مـن خال 
التظاهـر، كشـكل مـن أشـكال التعبـر 

السـلمي عـن الرغبـة يف التغيـر.
حـول  مظاهـرات  عـدة  مـن  صـور 
يرتـدون  ملتظاهريـن  انتـرت  العـامل 

أقنعـة مقتبسـة من أعـامل فنيـة، تدعو 
األوضـاع  عـى  واالحتجـاج  للتظاهـر 
املعيشـية ضـد السـلطات القامئـة، األمر 
الـذي يفتـح الباب أمـام تسـاؤالت حول 
الـدور املحـوري للفـن يف الدعـوة إىل 
التظاهـر، وأثـره يف تشـكيل وعيهم يف 

هـذا االتجـاه.
يـرى املخـرج السـوري أيهم سـلامن، أن 
الفـن ال ميكـن أن يدفع النـاس للتظاهر، 
لكنـه يحرض عـى القيام بــ "رد فعل" 
عـى حـدث قائـم، يرسـب يف الاوعـي 
لـدى النـاس، ويكـّون لديهم تصـوًرا ما 
عـن منـط حيـاة معـن، أو ما يجـب أن 

. ن يكو
مـن  أشـكال  تتكـون  ذلـك،  ونتيجـة 
الـردود عـى أفعـال معينة، كـام حصل 
اللبنانيـة،  العاصمـة  احتجاجـات  يف 
بـروت، إذ يتحكـم الفن بـرد الفعل أكر 
مـن دفعـه للقيـام بالفعل، وفق مـا قاله 
سـلامن لعنـب بلـدي، "وإال كنـا رأينـا 
هـذه  عـرض  بعـد  خرجـت  مظاهـرات 

األعـامل الفنيـة مبـارشة".
رأي سـلامن يتطابـق مـع رأي الباحـث 
الـذي  موشـي،  صفـوان  االجتامعـي 
تخلـق  ال  الفنيـة  األعـامل  أن  يـرى، 
الظاهـرة بـل تؤثـر يف طريقـة فهمها، 
وبالتـايل تؤثـر بشـكل اسـتجابتنا لهـا 

االسـتجابة. هـذه  وشـدة 
الرمـوز  اسـتعارة  موشـي  ويصـف 
والشـعارات يف التظاهـرات مـن أعـامل 
"املهـم"  بــ  فنيـة  أو  واقعيـة  سـابقة 

املتظاهريـن  إن  للقـول  األول  لسـببن، 
نجحـت  سـابقة  ظاهـرة  مـن  جـزء 
ويسـرون إىل نجـاح متوقع، أمـا الثاين 
فهـو لصنـع "فصـل ومتييـز" للتجمـع 
الجديـد املحبـب واملختلـف عـن القديـم 

الجديـدة. الرمـوز  عـر تبنـي 

بين المجتمع المرفوض والفردانية 
المتعبة

مـا مييـز االجتـامع البـري أنه يشـكل 
يسـتطيع  ال  فالفـرد  البـر،  إنسـانية 
تصـور نفسـه ككائن معـزول عن أرسته 
ومحيطـه، لـذا يحـرص الفرد عـى دعم 
لضـامن  إليـه،  ينتمـي  الـذي  التجمـع 
بحسـب  األثـر"،  "االنتـامء  دميومـة 

موشـي.
ودور الفـن هنـا، "هـو أن يقـول للفـرد 
انتامئـه،  مـع  املنسـجم  وغـر  املتوتـر 
مـن  مذعـور  الوقـت  بنفـس  ولكنـه 
الفردنـة، إنـه لـن يخاطـر كثـرًا"، بـل 
سـينتقل مـن هـذا التجمع غر املناسـب 
آخـر  تجمـع  إىل  وكفاءاتـه،  لتطلعاتـه 
أكـر ماءمـة لـه، وألجـل ذلك قـد يلجأ 

للتغيـر. كأداة  التظاهـر  إىل 
وضمـن النزعـة البريـة إىل التجمـع، 
يـرز الدور الـذي تلعبه األعـامل الفنية، 
فوفـق املخـرج هشـام الزعوقـي، تصنع 
األعـامل الفنيـة املزاج العـام، وتؤثر عى 

تشـابه األفـراد يف بيئـة ما.
السـينام  مثـااًل  الزعوقـي  ويـرب 
األمريكيـة، التـي تؤثـر يف طريقة كام 

ومنـط  لباسـهم  وشـكل  األمريكيـن 
حياتهم، إذ كان لـدى "هوليوود" القدرة 
عـى التأثـر املبارش عـى النـاس، قبل 

الحاليـة.  االتصـاالت  ثـورة 
وال يتوقـف دور الفـن عنـد خلـق أمناط 
مشـرتكة يف مجتمـع مـا، بل يسـهم يف 
نقـل تجـارب مجتمعـات أخـرى، وفتح 
التأثـر بهـا. "رمبـا فيلـم  البـاب أمـام 
وثائقـي يتـم إنتاجه يف السـويد، يجعل 
النـاس يندبـون حظهم ألنهـم ولدوا يف 
يتسـاءلون  األوسـط ويجعلهـم  الـرق 
ملاذا لسـنا مثلهـم؟"، يقول املخـرج أيهم 

. ن سلام
التصـورات  هـذه  تكـن  مل  لـو  فحتـى 
حقيقيـة، لكنهـا تجعل النـاس يتعلقون 
بأبطـال يحملـون قيـاًم وصفـات معينة 

ترتسـخ يف عقولهـم.
عـى سـبيل املثـال، بعـد انتشـار فيلـم 
متابعـوه  اسـتخدم   "For Vendetta"
ثـم  الفيلـم،  أبطـال  األناركيـن  أقنعـة 
 a Casa Deمسلسـل أقنعـة  انتـرت 

الشـهر.  ”Papel“ L
إذ يعتقـد املشـاهدون واملتأثـرون بهـذه 
الشـخصيات أن الظـرف الذي يعيشـونه 
سـيئ ومـن املمكـن أن يكـون أفضـل، 
وهذا ما يكّون لديهم سلسـلة سـلوكيات، 
تأخذ شـكل رد الفعل، بحسـب سـلامن، 
وهـو ما قـد يتـم ترجمته كفعـل ثوري.

رد فعل سلمي أم أكثر؟
متلـك السـينام واملسلسـات التلفزيونية 

"حين كنت أعيش في دمشق وبين الدمشقيين كنت ُأدعى 

نور التركية، وبعد انتقالي إلى تركيا أصبحُت نور الشامية"، 

وبين الوطنين تحاول الشابة ذات الـ 25 عاًما التمتع بالمزايا 

التي تحملها الهوية المزدوجة، متخطية ما ينجم عنها من 

أزمات على المستوى الفردي.

https://www.enabbaladi.net/archives/338103
https://www.enabbaladi.net/archives/338103
https://www.enabbaladi.net/archives/339792
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متظاهر في لبنان يرتدي قناع بطل فيلم "V for vendetta" تشرين األول 2019 )عنب بلدي(

منصور العمري

نرش تلفزيون "أورينت" مؤخًرا فيديو 
بعنوان: "مسلخ اللجنة الدستورية". 

يحسب ألورينت أنها تقدم رأي رشيحة 
واسعة من السوريني بلجنة تأهيل املجرم 

األسد، ولقناة "تييل أورينت" مقاطع 
الفيديو بحسها الكوميدي املبدع، لكن هذا 
ال يربر بأي حال من األحوال الدرك املرعب 

الذي وصل إليه هذا الفيديو، من حيث 
انعدام أدىن معايري اإلحساس ومراعاة 

الكرامة اإلنسانية ومشاعر أهايل 
املعتقلني وضحايا األسد، يف ذلك الفيديو.

مهنًيا، ال يوجد أي تحذير بأن الفيديو 
يحوي مشاهد مؤذية لألطفال ورشيحة 

من املشاهدين.
لكن املسألة تتجاوز هذا التحذير، 

فاالنفالت من اإلنسانية يف سبيل إيجاد 
أفكار "مبدعة" قد يشكل إهانة لكرامة 

البرش. أعمل يف التوثيق منذ سنني، 
وشاهدت آالف الفيديوهات والصور 

الحقيقية لجرائم األسد، لكني مل أشعر 
بهذه اإلهانة واالشمئزاز اللذين شعرت 

بهام حني شاهدت هذا الفيديو. فتخيلت 
فوًرا أن هذا القلب أو اللحم املقطع ملعتقل 
أعرفه كام أراد الفيديو، فام حال األمهات 

تحديًدا حني يتخلني قلوب فلذات أكبادهن 
ولحمهم.

احتوى الفيديو عىل متثيل درامي بأعضاء 
أجساد ضحايا األسد، من إظهار قلب 
حقيقي وتناوله باأليدي بال أي ورع، 

والكبكبة وتقطيع لحم املعتقلني وغريهم 
من الضحايا.

هذا التصوير املروع ينبهنا إىل أنه يجب 
وضع حدود معينة ومدونة أخالقية 

لكيفية تعامل الفن واإلعالم مع الضحايا 
وجثثهم، من أجل تجنب أعامل مامثلة. 

كراهية األسد ال يجب أن تعمي بصريتنا، 
فنتحول إىل أشباه له، ولـ "فنه".

يجب أال ينحط الفن إىل درجة أن يكون 
مروًعا ومرعًبا ومهيًنا للناس، ألنه بعد 

هذه النقطة، يتحول إىل عمل بغيض 
وشاذ ومدمر ال خاّلق، فجراح السوريني 
ال تزال نازفة، والواجب اإلنساين يفرض 

مراعاتها.
رغم أنه ال ميكن وضع حدود قرسية 
للفن عموًما، فهو يعتمد عىل السياق 
واملوضوعية واملبادئ األخالقية، التي 
قد تتغري، لكن الحد األدىن الذي يجب 

أن يلتزمه الفنان هو حسه وحساسيته 
اإلنسانية. 

هذا الفيديو قد يزعج كثريًا من السوريني 
الذين فقدوا أحباءهم يف معتقالت األسد 

وتحت براميله ويف مشافيه، يف الحقيقة 
ال أدري ما الذي كان يدور يف ذهن ممثيل 

الفيديو وكاتبه وكل من شارك فيه! أمل 
يدرك أي منهم أن هذ العمل قد يفطر 

قلوب أمهات وأحباء املعتقلني وضحايا 
األسد؟ 

أقل ما يجب فعله بعد حذف هذا الفيديو 
هو تقديم اعتذار ألهايل ضحايا األسد، 

وعدم االنجرار إىل هذه املتاهات غري 
اإلنسانية.

أشالء المعتقلين 
ليست موضوًعا 

للكوميديا

مـن  أقاربـه  مـن  جـزء  لـدى  وكان 
النفـوس  يف  قيـود  األوىل  الدرجـة 
يعيـش  كان  مـن  ومنهـم  الرتكيـة، 
يف تركيـا، كـام كان كبـار السـن من 
الرتكيـة،  اللغـة  يتكلمـون  العائلـة 
وعلموهـا ألخويـه الكبريـن، بينام مل 
انتقال  إتقانها بسـبب  يتسـّن لزكريـا 

السـعودية. إىل  أرستـه 
الحًقـا، هاجـر زكريـا، وفـق مـا قاله 
يف حديـث لعنـب بلـدي، مـع عائلته 
العائلـة  شـمل  والتـأم  تركيـا  إىل 
والرتيك،  السـوري  بشـقيها  الكبـرة 
نوًعـا  يعيـش  زال  لكنـه عـاش ومـا 
الغربـة "يربكـه يف كثـر مـن  مـن 

األحيـان".
الحرقـة،  مـن  بـيشء  زكريـا،  يقـول 
"يزعجنـي شـعور الغربة الذي عشـته 
يف سـوريا، ومـا أزال أتجرعـه هنا، ال 
أدري.. قـد يكون الخـوف من الظروف 

وغمـوض املسـتقبل هو السـبب".

ويتابـع، "كنا نعتـد بأصلنـا الرتيك، 
البـر،  لـدى  فطـري  أمـر  وهـذا 
مـن  بـه  نسـمع  كنـا  ملـا  خصوًصـا 
عـن  ومواقـف  وحكايـات  قصـص 

األتـراك".  أجدادنـا 

أتراك سوريا باألرقام
سـوريا  تركـامن  أو  أتـراك،  يعيـش 
اليـوم  الشـائع(  املسـمى  )وفـق 
بكثافـة، يف نواحـي حلـب والاذقية، 
يف  تركامنيـة  قريـة   265 يوجـد  إذ 
يف  ويوجـدون  الاذقيـة،  محافظـة 
دمشـق ومناطـق أخـرى عـى شـكل 
أقليـات، بحسـب مـا نرته األسـتاذة 
يف  التاريـخ  قسـم  يف  املسـاعدة 
جامعـة "غازي" يف أنقرة، مشـكورة 
يلـامظ، يف كتابهـا "دنيـا األتـراك"، 
الـذي خصصـت قسـاًم منـه للحديث 

عـن "أتـراك سـوريا". 
تقول يلـامظ يف كتابها، إنـه ال توجد 

األتـراك  ألعـداد  رسـمية  إحصائيـات 
يف سـوريا، بسـبب تطبيـق الحكومة 
السـورية مفهوم "القوميـة العربية"، 
لكـن يقـدر عددهـم مبليون شـخص، 
200 ألـف يف حلـب، و150 ألًفـا يف 
الاذقيـة، و50 ألًفـا يف تلكلـخ بريـف 
القنيطـرة،  يف  ألـف  و100  حمـص، 
و300 ألف يف مناطـق مختلفة أخرى. 
ووفـق يلـامظ، فإنـه بعـد ضـم لـواء 
اسـكندرون إىل تركيـا، مل تكـن هنـاك 
سياسـة واضحـة أو اتفاق بن سـوريا 
وتركيـا بخصـوص أتراك سـوريا، ما 
أدى إىل هجـرات لألتراك من سـوريا 
إىل تركيا، بشـكل جامعـي يف األعوام 
و1967،  و1953  و1951   1945
الفـردي،  الهـروب  باإلضافـة لحـاالت 
الذيـن  املهاجـرون،  هـؤالء  واسـتقر 
التعـرف أعدادهـم، يف مـدن كركخان 
تركيا. واسـكندرون وأضنـة، جنـويب 
حملـت  التـي  هـي  األخـرة  الهجـرة 

تركيـا  إىل  الهـدى  ونـور  زكريـا 
مجـدًدا، ولكـن بسـبب الحـرب هـذه 
األم  بلدهـام  جنسـية  ليحمـا  املـرة، 

. ا مجـدًد
الرتكية  الجنسـية  زكريـا حصل عـى 
املرسـوم  مبوجـب  االسـتثانئية 
الحكومـي وليـس عن طريـق والديه، 
ويتمنـى أن يحصـل عليها مـرة ثانية 
بحسـب األصـول "ألنه يعتـزه بأصله 
مـن  مزيـًدا  ذلـك  ومينحـه  الـرتيك 

الثقـة"، عـى حـد تعبـره.
عـى  حصلـت  التـي  الهـدى،  نـور 
هـي  أصولهـا،  بسـبب  الجنسـية 
سـورية  بكونهـا  أيًضـا  فخـورة 
أبناءهـا  تعلـم  أن  وتريـد  وتركيـة، 
وأتـراك  سـوريون  أنهـم  مسـتقبًا 
"سـأصطحبهم يوًمـا مـا إىل سـوريا 
بعـد انتهـاء الحـرب، وسـأعرّفهم إىل 
األماكـن التي عشـت بها، وسـأعلّمهم 

أمـي". فعلـت  كـام  اللغتـن 

عـدة عنـارص تشـكل "صـورة العمل 
النـاس،  يشـاهده  الـذي  الفنـي" 
وتلعـب دورهـا يف إقناعهـم بصـدق 
مـا يشـاهدونه حتى تصـل إىل درجة 
التأثـر املطلوبـة، وكل مـا زاد التأثر 

زاد نجـاح العمـل الفنـي.
الفنـي، ميكـن  بالعمـل  التأثـر  ومـع 
إسـقاطه عـى الواقـع، فعـى سـبيل 
 La Casa De" مسلسـل  املثـال 
عـى  الثـورة  إىل  يدعـو   "Papel
املتحكمـة،  االقتصاديـة  األنظمـة 
شـكل  يأخـذون  ممـن  والفاسـدين 
دولـة، وهـو مـا ميكـن إسـقاطه عى 
مـا يحصـل فعـًا يف العـامل العريب، 

سـلامن. وفـق 
فاالحتجاجـات يف لبنـان حاليًا تتعلق 
يف  وكذلـك  االقتصـادي،  بالشـق 
الدولتـن  يف  تسـود  حيـث  العـراق، 
السياسـات  مـن  شـعبي  ملـل  حالـة 
العامـة، ومع تقاطـع أفكار املسلسـل 
مـع الواقـع تنتـج سلسـلة مقاربـات 
منهـا  سـلوكيات،  مجموعـة  تولـد 

والشـعارات. الرمـوز  اسـتخدام 
لكـن النـاس ال ينسـاقون بالـرورة 
إىل املثـل اإليجابية، بحسـب سـلامن، 
القتلـة  عـن  تتحـدث  التـي  فاألفـام 
عـن  تتحـدث  التـي  أو  املتسلسـلن، 
العنف أو عن أشـخاص لديهم اضطرابات 
نفسـية، تؤثـر عـى بعض األشـخاص 

الذيـن يطبقون مـا يرونـه بحذافره.
أن  الزعوقـي  هشـام  املخـرج  ويـرى 
يف  الـر"  "لتريـر  توجًهـا  هنـاك 

األعامل السـينامئية الجديـدة، فنهايات 
انتصـار الخـر أصبحت قدميـة، وبات 
وتريـرًا،  تعاطًفـا  يسـتوجب  الـر 
أن  مثـًا  يتمنـون  ال  "فاملشـاهدون 

تـأيت الرطة لتمسـك بعصابـة تقوم 
بنـك". برسقـة 

ووفـق رأي املخرَجـن فـإن السـلوك 
أو رد الفعـل املتأثـر باألعـامل الفنيـة 

قـد ال يكون بالـرورة مثاليًـا، بل قد 
يتأثر بالشـخصيات الفنيـة التي تأخذ 
العاملـي، سـواء  االهتـامم  حيـزًا مـن 
كانـت شـخصيات مسـاملة أو عنيفة. 

https://www.enabbaladi.net/archives/338103
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د. كريم مأمون

مـع ارتفـاع مسـتوى الدخـل واملعيشـة 
وانتشـار العادات الغذائيـة غر الصحية 
بدأنـا نسـمع أكـر فأكـر عـن مـرض 
"تشـحم الكبـد"، وألن هذا املـرض يبقى 
فإنـه  واضحـة،  أعـراض  دون  صامتًـا 
غالبًـا ما يكشـف بالصدفة أثنـاء التقييم 
الطبـي لغـرض مـا، وعندهـا يجـب أن 
قـد  إهاملـه  يعالـج بشـكل رسيـع ألن 

يـؤدي إىل مضاعفـات خطـرة.

ما هو مرض تشحم الكبد؟
تشـحم الكبـد، أو مـرض الكبـد الدهني 
تجمـع  هـو   ،  fatty liver disease
الدهـون داخـل خايـا الكبـد أكـر من 
 5%- مـن  أكـر  لتشـكل   الطبيعـي؛ 
تتجمـع  الكبـد، حيـث  وزن  مـن   10%
حويصـات كبرة مـن الدهـون الثاثية 
يف داخل خايـا الكبد عـن طريق عملية 
التشـحم وانحـال الدهـون )أي تراكـم 
الدهـون غـر طبيعيـة داخـل الخليـة(.
بشـكل  الكبـد  تشـحم  مـرض  ويقسـم 

مرضيـة: مراحـل  ثـاث  إىل  مبسـط 
الكبـد  تشـحم  هـي  األوىل  املرحلـة 
البسـيط: وفيـه تنتـر الخايـا الدهنية 
بـن خايـا الكبـد دون حـدوث تلف يف 
خاياه أو حدوث تلف بسـيط ال يتسـبب 
بظهـور أية مشـاكل أو مضاعفات ودون 
أن تؤثـر يف وظائـف الكبـد الطبيعيـة.
الكبـد  التهـاب  هـي  الثانيـة  املرحلـة 
مـن  نـوع  يحصـل  وفيـه  الدهنـي: 
مسـببا  الكبـدي  النسـيج  يف  االلتهـاب 

الكبديـة. األنزميـات  ارتفـاع 
الكبـد  تشـّمع  هـي  الثالثـة  املرحلـة 
خطـر. مـرض  وهـو   :Cirrhosis

حيـث  مـن  الكبـد  تشـحم  ويُقسـم 
هـام: رئيسـين  نوعـن  إىل  املسـببات 
الكحـويل:  غـر  الكبـد  تشـحم  أواًل- 
ويعتـر هـذا النـوع مـن أمـراض الكبد 
باسـتخدام  ترتبـط  ال  التـي  الدهنيـة 
الكبـد  الكحـول، وفيـه يحـدث تشـحم 
البسـيط والـذي ميكـن أن يتطـور إىل 
التهـاب الكبـد الدهنـي غـر الكحـويل 
مـن  املعانـاة  احتامليـة  يزيـد  والـذي 
ورسطـان   Cirrhosis الكبـد  تشـّمع 

الكبـد.
ثانيـا- تشـحم الكبـد الكحـويل: لفهـم 
أن  بيـان  يجـدر  املـرض  هـذا  حـدوث 
الكبد هـو العضو املسـؤول عـن تحطيم 
الكحول عندمـا يتناولها اإلنسـان، ولكن 
إنتـاج  التحطيـم  عميلـة  عـى  يرتتـب 
مركبـات تلحـق الرر بالكبد، وتتسـبب 
قـدرة  وتضعـف  االلتهابـات،  بحـدوث 

املركبـات  هـذه  وإن  املناعيـة،  الجسـم 
الكبـد  عـى  الدهـون  برتاكـم  تتسـبب 
وإتافـه، ومن الجدير بالذكـر أن العاقة 
بـن رشب الكحول والـرر الواقع عى 
الكبـد عاقـة طرديـة؛ إذ يـزداد الـرر 
بازديـاد رشب الكحول. ويشـكل تشـحم 
الكبد الكحـويل املرحلـة األوىل لإلصابة 
تشـّمع  ثـم  الكحـويل  الكبـد  بالتهـاب 

. لكبد ا
يحـدث هـذا املـرض يف أواسـط العمر، 
عنـد البالغـن األربعينات والخمسـينات 
قـد  الصغـار  أن  رغـم  أعامرهـم،  مـن 
يصابـون بـه أيضـا، وهـو ال ينحـرص 
يف مجموعـة مـن النـاس دون أخـرى، 
كـام ال يبـدو جليًـا لـدى أحد الجنسـن 
تفـرتض  الدراسـات  أن  إال  اآلخـر،  دون 
أصـول  مـن  املتحدريـن  األشـخاص  أن 
التينيـة يعانـون منـه أكر مـن غرهم.

قد يحدث تشحم كبد خطير خالل 
الحمل

يف حـاالت نـادرة جـدا ترتاكـم الدهون 
هـذه  الحامـل،  املـرأة  لـدى  الكبـد  يف 
يهـدد  جديًـا  خطـرًا  تشـكل  الظاهـرة 
حيـاة األم والجنـن معـا، فقـد يتطـور 
لـدى كليهـام فشـل كبـدي، تلـوث حاد 

نزيـف.   أو 
ليـس واضًحـا السـبب الذي يـؤدي إىل 
الحمـل،  خـال  الكبـد  تشـحم  حـدوث 
ورمبـا كان للهرمونات دور يف التسـبب 

املرض. بهـذا 
بهـذا  اإلصابـة  تشـخيص  تأكيـد  بعـد 
املـرض لدى املـرأة الحامل، يتـم توليدها 
حـاالت  ويف  ممكـن،  وقـت  أرسع  يف 
العنايـة  إىل  األم  تحتـاج  قـد  معينـة 
املشـددة لبضعـة أيـام، لكـن الكبد، يف 
أداء عملـه  الحـاالت، يعـود إىل  معظـم 
بضعـة  غضـون  يف  طبيعـي  بشـكل 

أسـابيع.

ما أسباب اإلصابة بتشحم الكبد؟
باسـتثناء أن تناول املروبـات الكحولية 
بإفـراط هـو املُسـبب الرئيـي لتشـحم 
الكبـد الكحـويل، فـإن أسـباب تشـحم 
الكبـد غـر الكحـويل مرتبطـة بوجـود 

منها: العوامـل،  بعـض 
السـمنة، السـكري مـن النمـط الثـاين، 
يؤثـر تشـحم الكبد عـى ما بـن 70% 
املصابـن  األشـخاص  مـن  و90% 

السـكري. أو  بالسـمنة 
انخفاض رسيع بالوزن.

ارتفاع مسـتوى الكوليسـرتول والدهون 
الثاثيـة يف الدم.
ارتفاع ضغط الدم.

املتازمة االستقابية.
العـادات املعيشـية غـر الصحيـة، مثل 
اإلفـراط يف األكل، وقلـة الحركة، وسـوء 

. ية لتغذ ا
أخـذ بعـض أنـواع األدوية، مثـل: بعض 
األدويـة املُسـتخدمة يف عـاج الرسطان 
واألميـودارون  والكورتيكوسـتروئيدات 
وحبـوب  والديلتيازيـم  وامليثوتركسـات 

الحمل. منـع 
مثـل  السـموم  لبعـض  التعـرّض 

الفطـر. وتسـمم  الفوسـفور، 
وخاصـة  الفروسـية،  الكبـد  التهابـات 

.C النـوع 
انقطاع التنفس أثناء النوم.

قصور الغـدة الدرقية وقصـور املبيضن 
ونقـص  الكيسـات  متعـدد  واملبيـض 

هرمـون الذكـورة.

ما أعراض تشحم الكبد؟
إن تشـحم الكبـد يف املرحلتن البسـيطة 
واملتوسـطة قـد ال يـرصح بأيـة أعراض 
واضحـة تشـر إليـه، وهـو ال يؤثـر يف 
الحـال العامـة للمريـض وال يف الحـال 
مـا  وعـادة  العمـل،  يف  وال  املعيشـية 
تظهـر األعـراض يف املرحلـة الثالثة بعد 
أن يكـون قـد رضب رضبتـه يف الخايا 
الكبديـة، وحتـى يف هـذه املرحلـة فإن 
املصـاب قـد يظـل لفـرتة طويلة يشـكو 
اهتاممـه،  يعرهـا  ال  عـوارض  مـن 
مثـل نقـص الشـهية، اإلعيـاء والتعـب، 
التشـوش وعـدم القـدرة عـى الرتكيـز، 
نفخـة البطـن، واملغـص، وحـس الثقـل 
يف املنطقـة العلويـة اليمنى مـن البطن، 
والتـي كثـرا ما يفرسهـا املصـاب بأنها 
مشـكلة عـرس هضـم ال أكـر، ولكن مع 
تقـدم املـرض قـد تظهـر أعـراض أشـد 
مثـل كـر حجـم البطـن )حن( بسـبب 
العضـات،  وضمـور  السـوائل،  تراكـم 
نـزوف هضمية، حاممى راحيـة )احمرار 
راحـة اليـد(، تثدي عنـد الرجـال، يرقان 
)اصفـرار الجلـد واألغشـية املخاطيـة(.

كيف يتم التشخيص؟
يكتشـف  مـا  غالبًـا  الكبـد  تشـحم  إن 
بالصدفـة أثنـاء التقييـم الطبـي ملـرض 
آخـر، أو بعد شـكوى املريـض من بعض 
اإلرهـاق الرسيـع الذي مينعه مـن إنجاز 
أعاملـه اليوميـة أو القيام مبهـام تتطلب 
قـوة عضليـة كاملة، أو مـن أمل يف الربع 
أسـفل  أو  البطـن  األميـن مـن  العلـوي 

عظـام الصـدر مـن الجانـب األمين.
بالفحـص الرسيـري قـد ياحـظ وجود 

ضخامـة بسـيطة يف الكبد.
ارتفـاع  يظهـر  الدمويـة  بالفحوصـات 

.ALT,AST(( الكبديـة  باألنزميـات 
باألمواج فـوق الصوتيـة )اإليكو( يظهر 

تشـحم الكبد.
بالخزعـة يتـم تأكيد التشـخيص ودرجة 

اإلصابة؛ تشـحم أو التهاب أو تشـمع.

كيف يعالج تشحم الكبد؟
ال يتوفـر، حتـى اليـوم، عـاج لتشـحم 
عـى  املعالجـة  تتوقـف  لكـن  الكبـد، 

األسـباب: مـن  التخلـص 
يف حـاالت تشـحم الكبـد الناجـم عـن 
التـام  التوقـف  فـإن  الكحـول  تنـاول 
عـن رشب الكحـول هـو الخطـوة األكر 

وحيويـة. أهميـة 
الزائـد بصـورة صحيـة  الـوزن  تقليـل 
غـر  الكبـد  تشـحم  ملـرىض  تدريجيـة 
كـغ   1  –  0.5 مبقـدار  الكحـويل، 
 12%  –  9 الـوزن  إلنقـاص  أسـبوعيًا، 

أشـهر.  بضعـة  خـال 
اتبـاع نظام غذايئ متـوازن وصحي؛ عن 
طريق تحديـد كمية السـعرات الحرارية، 
وتجنـب األغذيـة الغنيـة بالكربوهيدرات 

املكـررة التـي يتـم هضمها برسعـة، أي 
يجـب الحـد مـن اسـتهاك أغذيـة مثل 
الخبـز األبيـض، األرز األبيض، والسـكر 

ملكرر.  ا
زيادة النشاط الجسامين.    

التوقـف عـن اسـتخدام األدوية املسـببة 
بأخـرى  اسـتبدالها  أو  الكبـد  لتشـحم 

الطبـي. اإلرشاف  تحـت 
معالجـة ارتفـاع الشـحوم الثاثيـة يف 

. م لد ا
روزيغليتـازون  العقـاران  وكان 
وبيوغليتـازون   Rosiglitazone
للعـاج  مرشـحان   ،pioglitazone
ألنهـام يخفضـان مـن مقاومـة الجسـم 
لألنسـولن، وهو السـبب الرئيي للكبد 
الدهنـي، إال أنهام مل يسـجان حتى اآلن 

والـدواء. الغـذاء  منظمـة  مـن 
كذلك فـإن فيتامن E هو إحدى الوسـائل 
العاجيـة املمكنـة، بجرعـة عاليـة )800 
وحـدة دوليـة يوميًـا(، إال أن الكثـر مـن 
األطبـاء قلقون من الجرعـات الكبرة ألنها 

ترتبـط بزيـادة خطر نـزف الدم.

ماهي سبل الوقاية 
من اإلصابة بتشحم الكبد؟

االمتناع عن تناول املرشوبات الكحولية.
اتبـاع نظـام غذايئ صحـي؛ باإلكثار مـن الفواكـه والخـرضاوات والحبوب 
الكاملـة، وتجنـب الدهـون املشـبعة املوجـودة يف اللحـوم وجلـد الدجـاج 
واألجبـان واأللبـان كاملـة الدسـم، وتجنـب الدهـون املتحولـة أو التقابلية 
)املهدرجـة( املوجـودة يف املقليـات والوجبـات الرسيعـة، واإلكثـار مـن 
الدهـون غـري املشـبعة األحاديـة كزيـت الزيتون وزيـت الفول السـوداين، 
واملتعـددة كزيت الـذرة وفول الصويا وبـذر الكتان والجوز والسـلمون. كام 
أن تنـاول كميـات متزايـدة مـن الكافيني يسـاهم يف تقليل خطـر اإلصابة 
بتشـحم الكبـد الالكحـويل؛ فاسـتهالك كميات مـن الكافيني تعـادل أربعة 
أكـواب مـن القهوة والشـاي يوميـا قد تحمي ومتنـع من اإلصابة بتشـحم 
الكبـد أو زيـادة حدتـه يف حال اإلصابة بـه، ألن الكافيني يعمـل عىل تقليل 
املحتـوى الدهنـي داخل الكبـد ويقلل من عملية األكسـدة الضـارة بخالياه.

الحفـاظ عـىل وزن صحـي؛ فعنـد وجـود زيـادة بالـوزن أو سـمنة يجـب 
تخفيـض الـوزن، أما عنـد كون الـوزن صحي فيجـب العمل عـىل الحفاظ 

عليـه باتبـاع نظـام غـذايئ صحـي ومامرسـة التامريـن الرياضية.
التامرين ومامرسة الرياضة معظم أيام األسبوع بانتظام.

تشّحم الكبد.. 
مرض صامت تجب معالجته سريًعا

https://www.enabbaladi.net/archives/339809
https://www.enabbaladi.net/archives/339809
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باقـر  محمـد  العراقـي  املفكـر  يـرشح 
الصـدر، يف كتابه "اقتصادنـا"، االقتصاد 
بالنظريتـني  ويقارنـه  اإلسـالمي، 
االقتصاديتني العامليتني الشـائعتني آنذاك، 
املاركسية والرأسـاملية، بأسلوب ال يعتمد 
وإمنـا  فقـط،  الدينيـة  النصـوص  عـىل 

بقـراءة فلسـفية.
ويعـد الصدر مرجًعا دينًيا شـيعًيا ومفكرًا 
أعدمـه نظـام  فيلسـوفًيا عراقًيـا، وقـد 
الرئيـس العراقي األسـبق، صدام حسـني، 

بتهمـة التعامل مـع إيران.
يبـدأ الكاتب يف القسـم األول مـن الكتاب 
ويفرسهـا  املاركسـية  النظريـة  بـرشح 
وفق أسـس فلسـفية، إذ يرى أنه ال ميكن 
الفصـل بـني الوجـه املذهبي للامركسـية 
املتمثل باالشـرتاكية والشـيوعية، واملادة 
التاريخيـة املتمثلـة بالعامـل االقتصادي. 
املاركسـية  رشح  مـن  الكاتـب  وينطلـق 
مـن  االشـرتاكية،  تتبنـاه  مـا  ليـرشح 
محـو للطبقيـة وتناقضاتهـا والسـلطة 
القاعـدة  ومـا  والتأميـم،  الدكتاتوريـة 

التوزيـع. يف  االشـرتاكية 
كـام يبني كيـف تتبنـى الشـيوعية محو 
امللكيـة الخاصـة يف كل املجـاالت ومحو 

السياسية.  السـلطة 
ويف القسـم الثـاين مـن الكتـاب، يقـدم 
الكاتـب دراسـة للرأسـاملية يف أفكارهـا 
اسـتنادها  ويفنـد  األساسـية،  وقيمهـا 
إىل قوانـني علميـة، ويحلـل العالقـة بني 
الجانـب املذهبـي والجانـب العلمـي مـن 

الرأسـاملية. 
أما يف القسـم الثالث مـن الكتاب فيتناول 
الكاتب يف سـتة فصـول املعامل الرئيسـة 

اإلسالمي.  لالقتصاد 
ويتحـدث يف الفصـل األول عـن الهيـكل 
العـام لالقتصـاد اإلسـالمي الـذي يتألف 
مـن ثالثة أركان رئيسـة هي: مبـدأ امللكية 
املزدوجـة ومبـدأ الحريـة االقتصادية يف 
نطاق محـدود ومبدأ العدالـة االجتامعية، 

الكاتب.  بحسـب 
أن  الثـاين  الفصـل  الكاتـب يف  ويعتـرب 
االقتصاد اإلسـالمي جزء مـن كل، واصًفا 
العامـة  الصيغـة  مـن  جـزء  بأنـه  إيـاه 

 . ة للحيا
اإلطـار  األخـرى  الفصـول  يف  ويتنـاول 
اإلسـالمي،  لالقتصـاد  العـام  الدينـي 
وعالقـات التوزيـع، وأخـريًا يتسـاءل عن 
املشـكلة االقتصاديـة يف نظـر اإلسـالم 

وعـن حلولهـا. 
حـرر املفكـر كتابـه يف سـتينيات القرن 
املـايض، ويبلغ عدد صفحاتـه قرابة 700 

. صفحة
ويعـد الكتـاب من أهم الكتـب التي نرشت 
مهـاًم  ومرجًعـا  االقتصـاد  مجـال  يف 
لطـالب االقتصـاد، كـام يشـكل مرجًعـا 

للعديـد مـن قواعـد البنـوك اإلسـالمية.

"اقتصادنا" .. 
قراءة فلسفية 

في األنظمة 
االقتصادية العالمية

كتاب

سينما

يحـي فيلـم "روح القمـح" للمخرج 
السـوري هفـال قاسـو، قصـة ثـوار 
إلحـدى  القمـح  إيصـال  يحاولـون 
قـوات  قبـل  مـن  املحـارصة  القـرى 
يف  معتـادة  القصـة  تبـدو  محتلـة. 
زاويـة  أن  إال  عـام،  بشـكل  السـينام 
التنـاول واملعالجـة مختلفـة للغايـة، 
لألفـام  ينتمـي  الفيلـم  أن  خاصـة 

املوسـيقية.
بضابـط  مشـاهده  الفيلـم  يفتتـح 
عسـكري ينظـر إىل صـور ألطفـال، 
قبـل أن ميهرهـا بختـم أحمـر، كداللة 
بحـق  اإلعـدام  حكـم  صـدور  عـى 
رمـزي  مشـهد  األطفـال، يف  هـؤالء 
للغايـة، يختتـم بإلقـاء صورهـم يف 

للـامء. حـوض 
الافـت يف هذا املشـهد، هو اسـتعانة 
املخـرج بصـور ألطفـال ذوي مامح 
مختلفـة، وبهـذا يفـك املخـرج باكـرًا 
ارتبـاط الفيلـم بـأي زمـان أو مكان، 
لربـط فيلمـه بثـورة عاملية ضـد أي 

ديكتاتـور عـى هـذه األرض.
يـدور الفيلـم حول ضابـط يف جيش 
احتـال، يقـرر يف لحظـة مـا إخبار 
الثـوار عن نية قـوات االحتـال إقامة 
كمن لإليقـاع بهم، وينجـح الضابط 
بالوصـول للثـوار عـن طريـق إحدى 

السيدات.
يتميـز الفيلم مبوسـيقاه، كونه ينتمي 
إىل نوعيـة األفـام املوسـيقية النـادر 

إنتاجهـا يف الـدول العربية.
ألف موسـيقى الفيلم إبراهيم شـامل، 
وكتـب كلامت األغـاين الشـاعر ضياء 

كتابـة  يف  شـارك  الـذي  رحمـن، 
السـيناريو إىل جانـب املخـرج هفال 
والتصويـر  اإلضـاءة  أمـا  قاسـو، 
فـأرشف عليهـام بيشـوي روزفلـت.
"املعهـد  إنتـاج  مـن  وهـو  الفيلـم، 
العـايل للسـينام- أكادمييـة الفنـون 
يف القاهـرة"، عـام 2009، هـو أول 
فيلم موسـيقي يف تاريـخ املعهد الذي 
تصويـره  وتـم   ،1960 عـام  أنشـئ 

عـر رشيـط خـام، وليـس بكامرات 
الديجيتال الحديثة، وهـذا يعني مزيًدا 

مـن الصعوبـة ومزيـًدا مـن الدقة.
نجـح املخـرج هفـال قاسـو بتوليف 
القصـة  ليحـي  فيلمـه  عنـارص 
سـيناريو  عـر  صعبـة،  بطريقـة 
متامسـك، يحمـل إبداًعـا مختلًفا، كام 
متكن مـن التوليف بـن املبارشة يف 

والرمـوز. الطـرح، 

التـي دارت  صـّور املخـرج املعركـة 
بن الثـوار وقوات االحتـال برقصة 
فنيـة، متيـل أكـر إىل لغة السـينام، 
يف  املوسـيقى  توظيـف  تـم  التـي 

خدمتهـا.
سـينامئية"،  "لغـة  يحمـل  الفيلـم 
ملخـرج شـاب، يعـرف مـاذا يريـد، 
الفنيـة  إمكانياتـه  يوظـف  وكيـف 

جميلـة. بطريقـة 

التنبؤ بالثورة باكًرا..
"روح القمح".. فيلم موسيقي بلغة السينما

عنب بلدي - عماد نفيسة

تتصـدر رشكتـا “كانـون” و”سـوين” 
مبيًعـا  األكـر  التجاريـة  العامـات 
للكامـرات الرقميـة، مع تفـوق الركة 

األوىل.
ساسـل  عـدة  الركتـان  وتقـدم 
بحيـث  الكامـرات،  مـن  وإصـدارات 
تشـمل جميـع فئـات املسـتخدمن من 
هـواة ومحرتفـن وبأسـعار مختلفـة، 
بـن  مسـتمر  سـجال  يـدور  كـام 
املصوريـن حـول أي الركتـن أفضل.
بـن  املقارنـة  تعتـر  الواقـع،  يف 
نظامـي  بـن  كاملقارنـة  الركتـن 
"وينـدوز" و"مـاك" لتشـغيل أجهـزة 
األفضليـة  تعتمـد  إذ  الكمبيوتـر، 
واحتياجاتـه  نفسـه  املسـتخدم  عـى 

. نيتـه وميزا

متقاربـة  فـرتة  يف  أُسسـتا  الركتـان 
بالعقـد الثالـث مـن القـرن العريـن، 
بداياتهـا  منـذ  “كانـون”  وتخصصـت 
والكامـرات،  البرصيـات  مجـال  يف 
لعقـود  السـوق  عـى  واسـتحوذت 
“سـوين”  تأخـرت  بينـام  طويلـة، 
حتـى  الكامـرات  سـوق  دخـول  يف 
وبـدأت  املـايض،  القـرن  مثانينيـات 
مبـارشة مـع الكامـرات الرقميـة دون 
حينهـا،  الرائجـة  الفيلميـة  الكامـرات 
واسـتطاعت الركـة املنافسـة برسعـة 

املجـال. دخـول  يف  تأخرهـا  رغـم 
متتلك “كانـون” 21 مجموعـة مختلفة 
يف  تتنـوع   "DSLR" كامـرات  مـن 
السـعر واملواصفـات، وتبدأ من سلسـلة 
األعـى  ثـم  سـعرًا،  األدىن   "Rebel"
مثـل كامـرا "EOS 80D" والكامرات 
 EOS-5D Mark" ذات اإلطـار الكامـل

IV" و"EOS-1D X Mark I" وكامرا 
"EOS RP"، التـي أصـدرت حديثًا، مع 
ميزة اإلطـار الكامل وبسـعر منخفض.
تدعـى  كامـرات  “سـوين”  متتلـك 
"SLT"، وتسـتخدم مرآة شـفافة ومنها 
 A77"و  ،"A99 II" إصـدارات  ثاثـة 

."A68"و  ،"II
أمـا الكامـرات العدميـة املرايـا والتـي 
تشـتهر بهـا “سـوين” فهناك سلسـلتا 
تسـتهدفان  اللتـان   ،"A“9و  ،”A“7
بصـور  الفئتـان  وتتميـز  املحرتفـن، 
جانـب  إىل  الدقـة،  عاليـة  احرتافيـة 

."4K" بدقـة  التصويـر 
بألوانهـا  “كانـون”  كامـرات  تتميـز 
الواقعيـة وتتفـوق عى “سـوين” بهذه 
النقطـة، بينام تتفوق “سـوين” بجودة 

الصـور الكليـة وفـق عدة اختبـارات.
فتتفـوق  التصميـم  حيـث  مـن  أمـا 

“كانـون” بأنهـا متنحك شـعوًرا أفضل 
عنـد حملها، خاصـة مع تـوزع أزرارها 
بشـكل جيـد، ووجـود زر التصوير يف 
كامـرات  أمـا  مناسـب متاًمـا،  موقـع 
“سـوين” فتكـون أصغـر حجـاًم مـن 
كامـرات “كانون” بشـكل عـام، وذات 

تعقيـد أكـر بـاألزرار واإلعـدادات.
مـن  كثـرة  أنواًعـا  “كانـون”  توفـر 
التـي  “سـوين”،  بعكـس  العدسـات 
يلبـي  توفـر عـدًدا قليـًا منهـا لكنـه 
ميكـن  كـام  املصوريـن،  احتياجـات 
 "DSLR" ”اسـتخدام عدسـات “كانون
املرايـا. عدميـة  “سـوين”  لكامـرات 

حيـث  مـن  الركتـان  وتتنافـس 
كامراتهـام  وتبيعـان  السـعر، 
 250 مـن  تبـدأ  متقاربـة،  بأسـعار 
دوالًرا أمريكيًـا، وتتزايـد مـع ارتفـاع 

الكامـرا. مواصفـات 

“سوني” أم “كانون”.. ماذا تشتري؟

https://www.enabbaladi.net/archives/339805
https://www.enabbaladi.net/archives/339766
https://www.enabbaladi.net/archives/339766
https://www.enabbaladi.net/archives/339805
https://www.enabbaladi.net/archives/339816
https://www.enabbaladi.net/archives/339816
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تسالي

عروة قنواتي 

منـذ 30 عاًمـا، ال تتغري مشـاهد الفسـاد والتواطؤ 
واالسـتبداد والتعـايل عـىل القانـون يف الرياضـة 
السـورية، ففـي عهد الجراالت يحـدث كل ما ميكن 
لإلنسـان أن يتصـوره، كـام يحـدث مـا ال يتصوره، 
عـىل أنـه فلكلور شـعبي ويخـدم الرياضـة ويخدم 

الرياضة. أساسـات 
إشـهار السـالح، إطفاء الكهرباء، تزوير االنتخابات، 
التهديـد،  االنتخابـات،  بنتائـج  للتالعـب  الضغـط 
الخطـف... دون أي رادع ملثـل هذه التجـاوزات، التي 
قـد ترتقـي إىل حد الجرائـم، كل ذلك مسـتمر ما دام 
قائـد الحـزب والشـعب قد احتـل املنشـآت واملالعب 
أسـلحتهم  مـع  لسـنوات  العسـكر  فيهـا  ووضـع 
الثقيلـة، يف حربـه عـىل "املؤامـرة الكونيـة" كام 

يقولون.
إشـهار السـالح مؤخـرًا يف انتخابات نـادي الوحدة 
يف العاصمـة السـورية دمشـق، مـا هـو إال امتداد 
مـن  الالذقيـة،  مالعـب  يف  السـالح  ذات  إلشـهار 
رجـال كبـري محبـي نـادي ترشيـن، مـع سـيارات 
سـوداء ترعب أي طاقم تحكيمـي يف العامل، فلامذا 
يخـرس النـادي الـذي يشـجعه وميولـه أحـد أقارب 

"آل األسـد"؟!
كتبت صفحـة نادي الوحـدة الرسـمية، عرب "فيس 
بـوك"، بعد األحـداث التي رافقت اإلعـالن عن نتائج 
االنتخابـات، "فـرع الحزب يف دمشـق يؤجـل البت 
بالنتائج النهائيـة النتخابات مجلـس إدارة النادي".

أحـداث مؤسـفة هنا، ففـرع الحزب )البعـث( يعني 
السـالح، ويعني أنه اآلمر الناهـي يف كل يشء عىل 

مسـتوى رياضة سوريا.
ال يهـم هنـا إن كان مـن أطلـق النار محسـوبًا عىل 
طـرف الالعـب الـدويل السـابق ماهر السـيد )الذي 
غيـاث  السـيد  طـرف  مـن  أو  االنتخابـات(  ربـح 
الدبـاس )الـذي خـرج خـارًسا ومتوعـًدا بالرفـض 
واالعـرتاض(. املهـم أن الفلكلـور مـا زال بـني أيدي 

رجـال النظـام وصبيتـه جيـاًل بعـد جيل.
وهـو ذات السـالح الـذي أطلـق بـه رجـال يتبعـون 
لالعـب نـادي جبلـة سـابًقا أحمـد شـلبي، عـىل 
حافلـة لجامهـري نـادي االتحـاد يف التسـعينيات، 

وقتـل إثرهـا مشـجع، وماتـت القضيـة.
هـو ذات السـالح الـذي كان بحوزة مسـؤويل هيئة 
املسـلحة،  والقـوات  الجيـش  يف  البـدين  اإلعـداد 
أي العـب  لجلـب  الجيـش،  نـادي  املرشفـني عـىل 
ال يريـد اإلكـامل مـع النـادي بعـد انتهـاء خدمتـه 

اإللزاميـة.
هـو السـالح الـذي قد نسـمع عـن اسـتخدامه يف 
األروقـة الرسيـة قبـل أي انتخابـات أو مؤمتـر أو 
ملـف عالـق قد يفتح بـاب الهمز واللمـز يف رياضة 
سـوريا، سـابًقا وحالًيـا ومسـتقباًل، مـا دام نظام 

موجوًدا. األسـد 
إن كانـت أخبـار إطـالق الرصـاص رفًضـا لنتائـج 
االنتخابـات يف نـادي الوحـدة صحيحـة أو مبالًغـا 
فيهـا، فهـذا الفلكلـور ليـس غريًبـا علينـا وعـىل 
مـن يتابـع هـذه الرياضـة وكرة القـدم تحديـًدا يف 
السـوري، وخاصـة يف  النظـام  مناطـق سـيطرة 
أنديـة مثـل الوحـدة والكرامـة واالتحـاد والفتـوة، 
أنديـة كان لهـا ثقلهـا واسـمها وإنجازاتهـا بالرغم 
مـن كل اإلشـكاليات والتحزبـات التي نخـرت عظم 

الرياضـة السـورية منـذ زمـن طويـل.
نادي الوحدة الدمشـقي الذي جلـس يف رأس إدارته 
اليـوم الالعـب الـدويل السـابق ماهر السـيد، كانت 
أيـدي محمد حمشـو وصفـوان نظام الديـن وخالد 
حبوبـايت تتشـارك فيـه بـكل حقبـة زمنيـة، بـدًءا 
باملال وانتهاء بإشـهار السـالح عند الغضـب، أو عند 

انتهـاء املهمة.

السالح واالنتخابات 
والرياضة في سوريا 

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
العب كرة قدم مرصي. 1
مدينة لبنانية - مدينة سورية. 2
آلة تعمل عن طريق قوة الرياح لتوليد الطاقة  . 3

- اسم استفهام
)إنا . 4 اآلية  أكمل   - )معكوس(  موسيقية  آلة 

مرسلو الناقة فتنة لهو فارتقبهم.......(
من أوجه القمر - أخاف أو أخى. 5
واملعارشة . 6 السلوم  آداب  يف  معرفة  له  من 

 - )معكوس(  لن  أو  غض   - )معكوس( 
عكس حلو

أعطى - الشخص الذي اليستطيع اإلقاع عن . 7
عادة أو فعل معن 

أقداد . 8 اسم  عليه  يطبق  القوارض  أرسة  من 
)معكوس( - مادة لزجة

مدخل . 9 عند  تقع  األحمر  البحر  يف  جزيرة 
تران

أحد . 10  - )معكوس(  للمكفوفن  كتابة  نظام 
امللكان الذان هبطا ببابل فعلام الناس السحر 

امتحانًا لهم )معكوس(

عمودي
مطرب مرصي. 1
عدم امليل اىل أي طرف من أطراف متخاصمة . 2

- ماركة سيارات فخمة
أثنى عليه مباله من صفات حسنة - رشاب . 3

شعبي حلو مشهور عربيًا وخاصة يف باد 
الشام ومرص )معكوس(

من األنبياء - ختم بطرف إصبعه )معكوس(. 4
للملك . 5 الثانية  الزوجة  القرينة,  مرص  ملكة 

فاروق
من . 6 يعر  غرفة   - )معكوس(  الفرس  صوت 

خالها للدخول إىل مبنى ما )بصيغة الجمع(
أشجار . 7 سيقان  من  تستخرج  مادة   - والد 

)معكوس(  الحارة  املناطق  تنمو يف  خاصة 
- من األسامء الخمسة 

8 . - الساح  بقوة  وسلبهم  املارة  طريق  قطع 
كثر التأييد والعون بدعم وقوة

9 . - الفيديو  ألعاب  يف  مشهورة  شخصية 
)معكوس( - اسم بلدة قبيلة عاد )معكوس(

حسد - عاصمة أوروبية. 10
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رياضة

أنسو فاتي العب نادي برشلونة اإلسباني )موقع برشلونة(

الصحافـة  تحتـِف  مل   2005 عـام  منـذ 
الكاتلونيـة مبوهبـة شـابة كـام تحتفـي 
اليـوم بالفتى الذهبي أنسـو فـايت، الذي 
ظهـرت ملسـته مبكـرًا مـع "الباوغرانا" 
وأبـدى رغبتـه يف إثبات ذاته مـع الفريق 
األول، وهـو مـا يسـاعده عليـه حصولـه 
يف  ودخولـه  اإلسـبانية  الجنسـية  عـى 

اإلسـباين. للمنتخب  العمريـة  الفئـات 
وشـبهت الصحافـة الكاتلونيـة انطاقته 
 ،2005 ليونيـل ميـي عـام  بانطاقـة 
"الفتـى  جائـزة  عـى  حصـل  حينـام 
الذهبـي" التـي متنح ألفضل العب شـاب 

يف العـامل، يف سـن العريـن وأقـل.

البدايات
الخميـس 31 مـن تريـن األول املايض، 
احتفـل نـادي برشـلونة بالعيـد السـابع 
عـام  ولـد  الـذي  فـايت،  مليـاد  عـر 
2022 يف دولـة غينيـا بيسـاو، وأصبـح 
قـادًرا  األول  الفريـق  مـن  اليـوم جـزًءا 
عـى املشـاركة بشـكل كامـل بالـدوري 

أوروبـا. أبطـال  ودوري  اإلسـباين 
الشـابة إىل برشـلونة  املوهبـة  انضمـت 
يف سـن العـارشة، وظهـر الاعـب مـع 

املـايض،  آب  25 مـن  األول يف  الفريـق 
وحقق عـدًدا مـن األرقـام القياسـية يف 
األسـابيع الثامنيـة األوىل له مـع الفريق 

األول.

أرقام قياسية
25 مـن آب املـايض، أصبـح أنسـو  يف 
يف  يلعـب  العـب  أصغـر  ثـاين  فـايت 
الفريـق األول لرشـلونة، بعمـر 16 عاًما 
مارتينيـز  بعـد فيسـينتي  يوًمـا،  و298 
 16 بعمـر  الـذي شـارك مـع برشـلونة 

سـنة وتسـعة أشـهر وسـبعة أيـام.
برشـلونة  مـع  األوىل  الاعـب  مشـاركة 
كانـت يف مواجهـة فريـق ريـال فيتيس 
انتهـت  التـي  اإلسـباين،  الـدوري  يف 
بخامسـية مقابـل هدفـن، وظهـر حن 
اسـتبدله املـدرب إرنسـتو فالفـردي يف 
كارليـس  محـل  ليحـل   78 الدقيقـة 

بريـز.
بعـد سـتة أيام دخـل فايت برقـم جديد 
مـع برشـلونة، خـال لقـاء أوساسـونا 
الـذي انتهـى بهدفـن ملثلهـام، وعـرف 
طريق الشـباك رسـميًا ألول مـرة، وبلغ 
و304  عاًمـا   16 حينهـا  العمـر  مـن 

أيـام، وجـاء هدفـه األول، الـذي جعله 
برشـلونة،  يف  تسـجيًا  العـب  أصغـر 
سـكنت  التـي  بريـز   عرضيـة  مـن 
الشـباك وأنقـذت الفريق من الخسـارة.
يف  فالنسـيا  ضـد  مشـاركته  ويف 
الـدوري اإلسـباين، يف 14 مـن أيلـول 
أرقـام  ثاثـة  فـايت  سـجل  املـايض، 
قياسـية مـع برشـلونة، إذ أصبح أصغر 
العـب كـرة قـدم، مـع برشـلونة، تطـأ 
قدمـه معقـل النـادي )كامب نـو(، يف 
اللقـاء الـذي انتهـى بخامسـية مقابـل 

هدفـن.
هدفًـا  املواجهـة  يف  فـايت  وسـجل 
مبكـًرا، يف الدقيقـة الثانيـة مـن عمـر 
اللقـاء، ليصبـح أصغـر العـب يسـجل 
و318  عاًمـا   16( نـو"  "كامـب  يف 
يوًمـا(، كام سـجل رقـاًم قياسـيًا بكونه 
حاسـمة  متريـرة  ميـرر  العـب  أصغـر 
لفرانـي  مـرر  حينـام  برشـلونة  مـع 
دي يونـج كـرة سـجل منهـا هدفًـا يف 

السـابعة. الدقيقـة 
وسـجل فـايت ظهـوره األول يف دوري 
أبطـال أوروبـا، وهـو بعمـر 16 عاًمـا 
برشـلونة  التقـى  حينـام  يوًمـا،  و321 

دوري  يف  دورمتونـد  بروسـيا  بنـادي 
مجموعـات أبطـال أوروبا، عـى ملعب 
معقـل  بـارك"،  إيدونـا  "سـيجنال 

النـادي األملـاين.

فتى برشلونة مرشح لجائزة "الفتى 
الذهبي"

يف 15 مـن ترين األول املـايض، أعلنت 
الرياضيـة   "Tuttosport" صحيفـة 
اإليطالية قامئة املرشـحن الـ 20 لجائزة 
"الفتـى الذهبـي" لاعبـن املولودين يف 
عـام 1999 أو بعد )أعامرهـم 20 عاًما أو 
أقـل(، وكان فـايت املمثـل الوحيـد لنادي 

اإلسباين. برشـلونة 
مل يتجـاوز الاعـب عمـر الــ 17 عاًمـا، 
يف ترشـيحه، وهو أصغر بثاث سـنوات 
مـن عـدد مـن املرشـحن، باإلضافة إىل 
بتمثيـل  متثلـت  التـي  الثانيـة  جائزتـه 
املنتخـب اإلسـباين ملـن هم تحـت الـ 21 

. ًما عا
وشـملت القامئة كًا من ألفونسـو ديفيز 
وجيانلويجـي  ميونـج،  بايـرن  العـب 
دونارومـا حارس نادي ميـان، وماتيس 
دي ليخـت العـب نادي يوفنتـوس، وفيل 

فـودون العب مانشسـرت سـيتي، وماتيو 
وإرلينـغ  أرسـنال،  العـب  غينـدوزي 
النمسـاوي،  سـالزبورغ  العـب  هاالنـد 
وكاي هافرتـس العـب بايـرن ليفركوزن، 
وجـواو فيلكـس العـب أتلتيكـو مدريـد، 
أينرتاخـت  العـب  يوفيليتـش  وديـان 
العـب  كـن  ومويـس  فرانكفـورت، 
إيفرتـون، وكانـغ-إن يل العب فالنسـيا، 
بلـد  العـب  أوليكسـيجوفيتش  وأندريـه 
الوليـد، ودانييل مالن العـب أيندهوفن، 
تشـيلي،  العـب  ماونـت  وميسـون 
ورودريغـو العب ريال مدريـد، وجادون 
سانشو العب بروسـيا دورمتوند، وفران 
وفينسـيوس  فالنسـيا،  العـب  توريـس 
مدريـد،  ريـال  نـادي  العـب  جونيـور 

ونيكولـو زانيلـو العـب نـادي رومـا.
وسـيكون فـايت يف حـال حصـل عـى 
الجائـزة ثالـث العـب لرشـلونة يحصل 
عـام  يف  ميـي  ليونيـل  بعـد  عليهـا، 
2005 وسيسـيك فابريغاس عام 2006، 
وسـيكون واحـًدا من ضمن نجـوم اللعبة 
الحاليـن الذيـن حصلـوا عـى الجائزة، 
وبـول  أغويـرو  سـرجيو  بينهـم  ومـن 
بوجبـا ورحيم اسـرتلينغ وكيليان مبايب.

أنسو فاتي.. فتى برشلونة الذهبي

بـن  املسـتمرة  املقارنـات  خضـم  يف 
األرقـام  وصاحـب  واملميـز  األفضـل 
حـارس  يدخـل  واملوهـوب،  القياسـية 
أتلتيكو مدريد سلسـلة هـذه املفاضات، 
جانـب  إىل  صورتـه  توضـع  فتـارة 
حـارس برشـلونة، األملاين مـارك أندريه 
تجـاور  أخـرى  وتـارة  ترشـتيغن، 
الرازيـي  ليفربـول،  عمـاق  صورتـه 

بيكـر. أليسـون 
وإن غابـت املقارنـات بـن الحـراس، ال 
يغيـب بالتأكيـد الحديـث عن قـوة دفاع 
أتلتيكـو مدريـد، التـي كانـت، إىل حـٍد 
ما، سـببًا يف سلسـلة أرقام السـلوفيني 
أوبـاك، والتـي متيـزه عـن غـره مـن 

املرمى. حـراس 
اإلسـباين  الـدوري  يف  لقطـات  ولكـن 
باملوسـم الحـايل أظهرت ميـزات عديدة 
ال  فريقـه،  مـع  الحـارس  بهـا  يتمتـع 
سـيام يف ضـوء النتائـج غـر املرضيـة 

اإلسـباين. بالـدوري  للجامهـر 

رقم قياسي
مدريـد،  أتلتيكـو  حـارس  وصـل 
الرقـم  إىل  عاًمـا،   26 بعمـر  وهـو 
القيـايس الـذي سـجله سـلفه حـارس 
"الروخيبانكوس"، أبيل رسـينو، كأطول 
مـدة للمحافظـة عـى الشـباك نظيفـة.

رسـينو الذي عرف باسـم "صاحب الشباك 
العـذراء"، حافـظ عى شـباكه ملـدة 1275 

دقيقة خـال موسـم 1991-1990.
أسـطورة  رقـم  إىل  أوبـاك  ووصـل 
حراسـة أتلتيكـو، عندمـا فـاز أتلتيكـو 
عـى نظره بلبـاو يف مواجهـة الدوري 
اإلسـباين التـي انتهت بهدفـن دون رد، 
وصل فيهـا إىل املباراة رقـم 95 دون أن 

يتلقـى أي هـدف.
ولكن الحـارس السـلوفيني خرس فرصة 
سـانحة للتفوق عـى رقم سـلفه، حينام 
وحرمـه  أالفيـس،  ديبورتيفـو  واجـه 
عندمـا  الفرصـة  هـذه  بريـز  لـوكاس 
كانـت املبـاراة تلفـظ أنفاسـها األخرة.

فيـه  ال ميـر  وقـت  أوبـاك، يف  أثبـت 
أتلتيكـو مدريـد بظـروف جيـدة، بأنـه 
واحـد مـن أفضـل حـراس املرمـى يف 
أفضلهـم،  إذا مل يكـن  الحـايل،  الوقـت 
وحافـظ يف املوسـم الحايل عـى نظافة 
شـباكه سـبع مرات مـن عـر مباريات 
لعبهـا يف الـدوري اإلسـباين، ومرتـن 
ثاثـة  أصـل  مـن  األبطـال  دوري  يف 

لقـاءات لعبهـا. 

أتلتيكو يحمي حارسه
الحـايل، جـدد  العـام  يف نيسـان مـن 
نـادي  أوبـاك عقـده مـع  السـلوفيني 

 ،2023 عـام  حتـى  مدريـد  أتلتيكـو 
وحـاول النـادي بذلـك حاميـة حارسـه 
الـذي خرج بشـباك نظيفـة يف أكر من 
نصف املباريـات التي لعبها مـع النادي يف 
جميع املسـابقات، منذ انضاممه يف 2014.

وحقق الحارس السـلوفيني مـع أتلتيكو 
مدريـد جائـزة "زامـورا"، التـي متنـح 
اإلسـباين،  بالـدوري  حـارس  ألفضـل 
أربع مـرات متتالية يف املواسـم األخرة، 
ويتفـوق حاليًـا عـى أقـرب منافسـيه، 
ترشـتيغن بنسـبة التصديـات، إذ حقق 
أوباك نسـبة تصديـات %79.3 بنظافة 
شـباكه سـبع مـرات، بينام بلغت نسـبة 
 62.1% برشـلونة  حـارس  تصديـات 

بنظافـة شـباك يف ثـاث مناسـبات.
وبحسـب موقـع "90 دقيقـة"، املختص 
بأخبـار كرة القـدم، فإن أتلتيكـو مدريد 
رفـع قيمـة كرس عقـد أوبـاك إىل 250 

مليـون يورو مـع زيـادة أجوره.
ووفـق املوقـع، فإن نيـة النـادي تجديد 
انتقـال  صفقـات  بعـد  جـاءت  العقـد 
أليسـون بيكـر مـن رومـا إىل ليفربـول 
وكيبـا أريزباالجـا مـن أتلتيـك بلباو إىل 
تشـيلي مببالغ وصلـت إىل 80 مليون 
يـورو، وتلك أرقام قياسـية عـى صعيد 

الحراس. انتقـال  صفقـات 
رصيد من ذهب

خـروج  بعـد  أساسـيًا  أوبـاك  شـارك 
حـارس أتلتيكو السـابق وحـارس ريال 
مدريد الحـايل، البلجيي تيبـو كورتوا، 
يف  القـوي  األداء  بعـد  مكانـه  وأخـذ 
 )16 )الـدور  املغلـوب  خـروج  مرحلـة 
موسـم 2015 أمـام بايـرن ليفركـوزن، 
حـن نجح بالتصـدي لركلة جـزاء أهلت 
أبطـال  نهـايئ  ربـع  دور  إىل  النـادي 

أوروبـا.
حمـل أوبـاك مـع "الروخيبانكـوس" 
كأس السـوبر اإلسـباين موسـم 2014، 
 )2018-2017( األورويب  والـدوري 
املوسـم  يف  األورويب  السـوبر  وكأس 
املـايض، وكان ضمن التشـكيلة األفضل 
يف دوري أبطـال أوروبا موسـم 2016 

الـدوري  وتشـكيلة  و2017، 
األورويب 2018، وحصـل عى 

لقب أفضل العب سـلوفيني 
ألربعـة مواسـم متتالية، 

-2016-2015 هـي 
.2018-2017
السـجل  ورغـم 

أتلتيكـو،  نـادي  مـع  لاعـب  الذهبـي 
فإنـه يواجه عقـاًم عى صعيـد املنتخب 
السـلوفيني املتواضـع، وهـو مـا يحول 
دون تسـميته مـن بـن أفضـل الاعبن 
العـامل، كحـال الرازيـي أليسـون  يف 
بيكـر، واإليطـايل جان لويجـي بوفون، 

واإلسـباين كاسـياس.

يان أوبالك.. عقد حماية مشترك مع أتليتكو مدريد

https://www.enabbaladi.net/archives/339783
https://www.enabbaladi.net/archives/339783
https://www.enabbaladi.net/archives/339811
https://www.enabbaladi.net/archives/339811
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َعال الصياُح من "املَْقطَع الرشقي" الذي يأوي 
اشون املتقاعدون" عىل  إليه اإلخوُة "الَحشَّ
وقع الخالفات الحادة التي نشبت بينهم إثر 

تلقيهم خرب مقتل أمري الدولة اإلسالمية يف 
العراق والشام الشيخ أيب بكر البغدادي.

كرع "أبو عاجوقة" ما تبقى يف قدح العريان 
الذي أمامه دفعة واحدة بعدما كان مُيَزِْمُز 

فيه َمزَْمزَة، ورضَب كعب القدح باألرض 
وقال محتًدا: ال تقولوا َمْقَتل البغدادي، قولوا 

استشهاد، الرجل استشهد يف سبيل الله، 
وصعدت روحه الطاهرة إىل بارئها.

سحب أبو أيوب سحبة طويلة من سيجارة 
الحمراء الطويلة، وحبس أنفاسه لُيبقي 

الدخان أطول فرتة ممكنة محتبًسا يف رئتيه، 
وقال: حط بالخرج عمي. صار عندنا خالل 

التمن سنوات املاضية أكرت من مليون قتيل، 
من الثوار واملجاهدين وجامعة النظام وحزب 
الله والحشد الشعبي وتنظيم داعش والنرصة 

واألحرار والجند.. وكل واحد من القتىل 
جامعُته بيسموه شهيد، والناس التانيني 

بيعتربوه من الـ "َفطَاِيْس". 
رصخ أبو عاجوقة والزبد يتطاير من فمه: عيّل 
الطالق من مريت "أم عاجوقة" الشيخ أبو بكر 

البغدادي مو فطايس، بشبايب وِبِعرْْض أختي 
مو فطايس.. الزملة كان بده يعمل لإلسالم 

دولة ويرفع الرايات السودا عالية خفاقة يف 
كل أنحاء األرض، وأجوا األوباش األمريكان 

وقتلوه. صح وال مو صح؟
بدا "أبو عثامن البقبوق" أنه ال يزال محتفظًا 

برباطة جأشه وهدوء أعصابه، ال سيام أنه 
استطاع الحصول عىل سيجارة حشيش 

نرصاوية )أي مام يتاجر به حسن نرص الله( 
ورشع يدخنها ويعبئ رأسه بها زاعاًم أمام 

رفاقه أنها سيجارة "مارلبورو اليت". وقال: 
- أرجوكم يا شباب روقوا. ويا ريت أخونا أبو 

عاجوقة يطلع بَرَّة املقطع ويتخلص من البول 
املوجود يف مثانته، ألنه من الِحكَم الَقيِّمة 

اليل ورتناها عن آبائنا أن الزملة ملا يشّخْ يرتاْح، 
وملا الزملة يرتاح يصري تفكريه هادئ ومتوازن، 

ونحن اليل معروفني يف البلد باسم "شلة 
الحشاشة" ما هي حلوة بحقنا إنه الناس 
يقولوا عنا مختلفني وأصواتنا طالعة برة 

املَْقطَْع، وعىل يش فايض. وبالنسبة للرفيق، 
عفًوا قصدي الشيخ البغدادي، صحيح أنه كان 

مفكْر يرفع راية اإلسالم، ولكْن أّيْ إسالْم؟ 
قال أبو أيوب: نعم. أنا من رأي أخونا البقبوق. 
يا عمي أنا ببصم لك بالعرشة إنه اإلسالم دين 

محبة وسالم، ولكنَّا تعلمنا من تجربة السنوات 
املاضية أن معظم الشباب املسلمني ملا بيشيلوا 

سالح ما عاد يعجبهم "إسالم املحبة والسالم"، 
وكل واحد ما بيقبل بإسالم غريه. إذا بتقعْد مع 

املسلم املسلح عرش دقايق بتكره حياتك، ألنه 
بيقول عن واحد من املسلمني اآلخرين َخَوارِْج، 

والتاين مرتد، والتالت كافر، والرابع رويبضة، 
والخامس زنديق، والسادس خنزير، وهاد الحيك 

مو مجرد عالك فايض متل اليل منحكيه نحنا 
الحشاشني التايبني، إنه حيك َعْم يندفْع مَتَُنه 

من َدّم والدنا.. ويكون بعلمكم أن الضحايا اليل 
انقتلوا ضمن رصاع املسلمني بني بعضهم كبري 

كتري.. وهادا الرفيق، قصدي الشيخ البغدادي، 
أكرت ضحاياه اليل قتلهم خالل هالست سنني من 

املسلمني اليل إسالْمُهْم أحسْن من إسالُمه وأرقى. 
)مالحظة: هذه القصة ُمَتَخيَّلة(.

خالفات حادة 
حول مقتل 

البغدادي

تعا تفرججرد حساب للنجوم في شوراع لبنان
  خطيب بدلة

نبيل محمد

مـن الجيـد أن الشـتائم، وهي جزء 
اللبنانيـة  الشـوارع  أدبيـات  مـن 
اليـوم يف التعاطـي مع الشـخصية 
توفّـر  ال  النجـوم،  ومـع  الرسـمية 
أحـًدا ممـن يحَنـق عليـه الشـارع، 
سـواء ذاك الَحنق الرتاكمـي القديم 
كام يبـدو ضـد رئيـس الجمهورية 
وصهـره وزيـر الخارجيـة، أو ذلك 
الحنـق الـذي يـأيت كـرد فعل عى 
مـن  وخاصـة  مـا،  أحـد  ترصيـح 
الذين يتم اسـتبدال اسـم  الفنانن، 
جـران باسـيل بأسـامئهم بشـكل 
رسيـع، ليلقـوا تلـك الشـتائم عى 
املئـات  العـرات، وأحيانًـا  لسـان 
واآلالف. لـذا فـام كان سـهًا مـن 
قبـل فنـان أحـب التغنـي بالحراك 
لركوبـه  وجهـد  بـل  اللبنـاين، 
وكأنـه جـزء منـه، مل يعـد سـهًا 
عـى  رسيـع  فالحسـاب  اليـوم، 

لسـان الشـارع، ومنوذج السـوريّة 
فايـا يونـان، بـات منوذًجـا عاًمـا 
ألـف  جـراءه  الفنـان  سيحسـب 
بالشـارع  التغنـي  قبـل  حسـاب 
اللبنـاين، الـذي مل يكـن بانتظـار 
أحـد مـن أولئـك النجـوم للتغنـي 
بـه.. تغنيـه بنفسـه يكفـي بقدرته 
نجـاًم  يكـون  أن  عـى  الرسيعـة 

الشاشـات. عـى مختلـف 
انعـدام املعيـار املنطقـي، توضـح 
جليًـا فيـام بـرز مـن ترصيحـات 
ولبنانيـن،  سـورين  فنانـن 
ب لـدى كثريـن  وهـو معيـار ُغيِـّ
منهـم يف قضايـا أخـرى سـابقة، 
جـاد  سياسـية  تحليـات  يف  أو 
الفضائيـات،  بهـا مـن جـاد عـى 
بـل  التناقـض  مـن  بعضهـا  كان 
والكوميديـا مبـكان، ال ميكن أصًا 
بعـده تفّهـم أي تحليـل مـن بـاب 
ولعـل  األخـاق،  أو حتـى  املنطـق 
نسـيان  عـى  أغلبيتهـم  تعويـل 
الشـعوب ملا قالـوه، هو مـا دفعهم 
والتغنـي  أخـرى،  مـرة  للظهـور 
أو  أعـداءه،  كانـوا  بشـارع، طاملـا 

األقـل. أعدائـه عـى  حلفـاء 
فايـا يونان وعـارف الطويل وعابد 
فهـد وسـاف فواخرجـي وغرهم 
مواقفهـم  لهـم  كان  فنانـن  مـن 
يف  الشـعبي  للحـراك  املضـادة 
سـوريا، يف سـلميته قبل تسليحه، 
ارتبطـت  بعضهـم  وجـوه  ولعـل 

العـريب  املشـاهد  ذهنيـة  يف 
سـوريا،  يف  السـلطة  بوجـوه 
أظهـروا  مـا  لشـّدَة  واعتُـِروا 
املنظومـة  مـن  جـزًءا  تأييـد  مـن 
يف  تهـدأ  ال  وأبواقًـا  السياسـية، 
تريـر الجرميـة. هـؤالء كان لهـم 
موقـف مخالف فيام يخـص لبنان، 
معجبـن بحراكـه، متمنن للشـعب 
يطمـح  الـذي  التغيـر  اللبنـاين 
ببعضهـم  الامنطـق  يصـل  إليـه. 
أراد  يوًمـا  الشـعب  "إذا  يكتـب  أن 
يسـتجيب  أن  بـد  فـا  الحيـاة 
الشـعري  البيـت  هـذا  القـدر"، 
اسـتخدمته الفنانـة سـوزان نجـم 
مـن  موقفهـا  عـن  تعبـرًا  الديـن 
يـرف  أن  دون  اللبنـاين  الشـارع 
لهـا جفـن. بعـد أيـام قليلـة مـن 
تعبـر عنـرصي وجهتـه ملواطنيها 
لبنـان،  يف  الاجئـن  السـورين 
حـن وصفتهـم بالدونيـة والجهل، 
لبنان.  أكـر مشـكات  واعترتهـم 
لبنـان الـذي ترى يف حراك شـعبه 
أبـًدا  ترهـا  مل  محقـًة  انتفاضـة 
مـا  الذيـن  ذاتهـم  السـورين  يف 
أوجدهـم كاجئـن يف لبنـان إمنـا 
للنظـام  الحربيـة  الفعـل  رد  هـو 
السـوري، الـذي طاملا دبكـت نجم 
الديـن عـى وقـع جنازيـر دبابته، 
بعـض  خجـل  أثـارت  بطريقـة 
مواقـف  يحملـون  الذيـن  أقرانهـا 
مشـابهة ملواقفهـا، لكـن ليـس إىل 

هـذا الحد مـن املبالغـة يف التعبر 
والترصيـح.

سيشـعر  كان  مـا  نقيصـة  لعـل 
بهـا بعضهـم يف موقـف الشـارع 
هـؤالء  يُشـتَم  مل  إن  اللبنـاين، 
اللبنانيـة،  الشـوارع  يف  النجـوم 
إىل جانـب نجـوم لبنانيـن كراغب 
بالسـيي  تغنـى  الـذي  عامـة 
قبـل أيـام دون أي مناسـبة. لكـن 
إال  عليـه  شـيئًا  يـرتك  مل  الشـارع 
أخاقيـة  ديونًـا  يركّـب  ومل  وأّداه، 
يف  اليـوم  فهـو  أكتافـه،  عـى 
موقـع يفـي بـه كل ديونـه تجـاه 
الجميـع، بُجملـه الشـعبية، وأغانية 
املبتكـرة، ولوحاتـه وجدارياته.. تلك 
الجداريـات التـي قُمعـت يف مـرص 
وأُحرقـت يف سـوريا، والتي مل يكن 
لهـا  امتـداًدا  إال  اللبنـاين  الشـارع 
إمنـا بهويتـه الخاصـة، يف محاولة 

للتغيـر دون خـوف. جديـدة 
يدافـع  أبالشـتيمة  قائـل  ويقـول 
وبالـكام  حقـه،  عـن  شـعب 
الخـارج عـن اآلداب العامـة يتحرك 
تـؤيت  وهـل  الشـارع،  يف  شـعب 
ولعـل  مثياتهـا؟  سـوى  الشـتائم 
الشـارع يـرد.. نعـم  لسـان حـال 
ذو  سـواها  مـن  وهـل  بالشـتيمة، 
وقـع ممتـع ومؤثـر وسـلمي، حن 
ال ميلـك أعداؤك ضـدك إال الرصاص 
إذا فُتحـت لهم األبواب للـرد.. لذا فـ 

هياهيـا هيـا هيـا هـو ...
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