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يف أثنـاء مروره بأحد شـوارع 
بياقـة  شـاب  أمسـك  دمشـق، 
الجمهوريـة  رئيـس  قميـص 
القوتـي،  شـكري  األسـبق، 
وقـال له: "يـا سـيادة الرئيس 
بدنـا حرية"، فأجابـه القوتي: 
"يـا ابنـي أنـت ماسـك قميص 
الرئيـس وعـم تـرخ بوجهو، 
مـن  أكـر  حريـة  بـدك  شـو 
مـدى  يُعـرف  ال  هيـك؟". 
دقـة هـذه القصـة يف تاريـخ 

السـيايس، لكـن يكرث  سـوريا 
عـر  سـوريني  بـني  تداولهـا 
االجتامعـي  التواصـل  وسـائل 
بشـكل شـبه يومـي، عـن فرة 
سياسـية "ذهبيـة" مـن عمـر 
سـوريا، بـني عـام االسـتقالل 
ووصول   ،)1946( فرنسـا  عن 
السـلطة  إىل  "البعـث"  حـزب 

.)1963 (
القصـة  يفتـح االهتـامم بتلـك 
هـو  هـل  التسـاؤل،  بـاب 

حنـني للـاميض وهـروب مـن 
الواقـع الـذي يعيشـه الشـعب 
بإعـادة  طمـوح  أم  السـوري، 
الحيـاة السياسـية والثقافيـة؟

من  الخمسـينيات  فـرة  متيزت 
شـهدت  أنهـا  سـوريا  تاريـخ 
إىل ذلـك الحني تداواًل للسـلطة 
بني عـدة شـخصيات، إذ وصل 
مـن  الحكـم  تـوىل  مـن  عـدد 
االنتـداب  )بعـد   1922 عـام 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - علي درويش

أفغانسـتان، الشيشان، البوسـنة، العراق، 
وغريهـا مـن الـدول التي شـهدت حروبًا 
منـذ مثانينيـات القرن املـايض، محطات 
عامدهـا  وفصائـل  تشـكيالت  كانـت 
الجهـات  أبـرز  مـن  "الجهاديـون" 

العسـكرية. العمليـات  يف  املشـاركة 
املعـارك، وسـمع  أرض  قتـال رشس يف 
"الجهاديـني"  أكسـب  للقائـد،  وطاعـة 
يف  املحليـة  املسـتويات  عـى  شـهرة 
معـارك،  فيهـا  خاضـوا  التـي  الـدول 
خاصـة "املهاجريـن" الذيـن تركـوا كل 
يشء لهدف رسـموه سـابًقا وفـق عقيدة 

عقولهـم.  يف  ترسـخت 
انتقلـت بعض هـذه الجامعـات بخرتها 
سـوريا،  إىل  ومقاتليهـا  العسـكرية 
مـع قياديـني قاتلـوا يف بلـدان سـابقة، 
وبـدأت تحـركات هـذه الجامعـات تظهر 

إىل العلـن يف العـام 2012، مـع تبنيهم 
أبرزهـا  سـوريا،  يف  متفرقـة  عمليـات 
الهجـوم عى قيـادة األركان يف العاصمة 
النـرة  "جبهـة  تبنتـه  الـذي  دمشـق، 
ألهـل الشـام"، التـي تحولـت بعـد فـك 
ارتباطهـا بتنظيم "القاعـدة" واندماجها 
مع عـدة فصائـل عـام 2017 إىل "هيئة 

تحريـر الشـام".
أخـرى  واندمـاج  فصائـل  حـل  وبعـد 
املعارضـة  سـيطرة  وانحسـار  ومعـارك 
الفصائـل  نفـوذ  انحـر  السـورية، 
"الجهاديـة" حاليًـا يف محافظـة إدلـب 
شـامل غريب سوريا، التي تسـيطر عليها 
أيًضـا فصائـل "معتدلـة" مـن "الجيش 
وشـهدت  تركيًـا،  املدعـوم  الوطنـي" 
اقتتـااًل خالل األسـبوع الحـايل بني أكر 
الشـام(  )تحريـر  املنطقـة  يف  فصيـل 
وعدة "جامعـات جهاديـة" بعضها يتبع 

"القاعـدة". لتنظيـم  مبـارشة 

قياديـني  الشـام"  "تحريـر  واعتقلـت 
الجامعـات، بعضهـم  بارزيـن يف هـذه 
عـى  حلفاءهـا  كانـوا  بعدمـا  أجانـب، 
مـدى السـنوات السـابقة، مـا فتـح باب 
التسـاؤل حول مسـتقبل هـذه الفصائل، 
وهـل تحـل نفسـها، أم تنتقـل إىل خارج 
سـوريا، أم تقاتل وتحارب حتـى النهاية.

تعامل يحتاج إلى اهتمام دولي
"الجامعـات  يف  والخبـري  الباحـث 
أوضـح  هنيـة،  أبـو  حسـن  الجهاديـة" 
الحـركات  مسـتقبل  أن  بلـدي  لعنـب 
رهـن  هـو  سـوريا  يف  "الجهاديـة" 
بتطـورات الديناميكيـات )سـري األحداث 
والتطـورات والقـرارات( الداخلية، إضافة 
للديناميكيـات الدوليـة التـي هـي األهم، 
خاصـة باالتفاقـات بـني القـوى األكـرث 
فاعليـة بامللـف السـوري وتحديـًدا تركيا 

وروسـيا. 

وسـبق لهاتـني الدولتـني الطلـب مبكرًا، 
منـذ محادثـات "أسـتانة" يف العاصمـة 
الكازاخيـة، مـن الدول الضامنـة ألطراف 
تجمعهـام  )التـي  سـوريا  يف  الـراع 
إىل جانـب إيـران( ثـم يف "سـوتيش"، 
تفكيـك هـذه الجامعـات، وبالتـايل دمج 
إطـار  يف  الشـام"  تحرريـر  "هيئـة 
"الجيـش الوطنـي السـوري" واملرحلـة 
االنتقاليـة، لكـن كل هـذا مشـكوك فيـه. 
والتعامـل مـع املقاتلـني "الجهاديـني"، 
دامئًـا  معضلـة  األجانـب،  خاصـة 
والبوسـنة  والعـراق  أفغانسـتان  منـذ 
والشيشـان، بحسـب "أبـو هنيـة"، لكن 
هـذا كله ميكـن التوصـل إىل اتفاق حوله 
للمسـألة  بحـل  اهتـامم  هنـاك  كان  لـو 
السـورية، الـذي مل يوجـد حتـى اآلن إال 
دون  موضعيـة،  أو  تكتيكيـة  باتفاقـات 

اسـراتيجية.  حلـول 
ويـرى "أبـو هنيـة" أنـه ال يوجـد هناك 
اهتـامم دويل كبري بامللف السـوري، وما 
تقـوم بـه الواليـات املتحـدة األمريكيـة 
فيام يسـمى مسـألة "محاربـة اإلرهاب" 
هـو تأمـني حـدود إرسائيـل ومواجهـة 
النفـوذ اإليـراين، لذلـك هي غـري معنية 
كثـريًا مبسـتقبل كبـري لهـذه الجامعات. 
كـام أن روسـيا وتركيـا لديهـام ملفـات 
شـائكة ومصالـح متضاربة أيًضـا، وهذا 
كلـه رهن املسـتقبل، وحتـى اآلن ال يوجد 
مسـتقبل  حـول  متاًمـا  وضـوح  هنـاك 
شـامل غـريب سـوريا، وبالتـايل تبقـى 
االتفاقـات  رهـن  الجامعـات  مصـري 

والدوليـة.  اإلقليميـة 
الجامعـات  هـذه  قـوة  تنحـر  وال 
بشـكل  الذاتيـة  قوتهـا  أو  بوجودهـا 
أسـايس، وإمنـا متتلـك قـوة موضوعية 
بعـدم وجـود أي تصـورات حول مسـألة 

هنيـة".  "أبـو  نهـايئ، حسـب  حـل 

"تحرير الشام" تصارع للبقاء
ترهـن  أن  الشـام"  "تحريـر  وتحـاول 
أنهـا تتكيف مع الشـأن الداخـي، وتريد 
أن يكـون لهـا أي نصيـب يف أي عمليـة 
مسـتقبلية، لذلـك نشـاهد دامئًا، حسـب 
"أبـو هنيـة"، أن هنـاك خطًـا  لهـا مـع 
األتـراك، لكـن العالقـات ال تتمتـع بثقـة 

. فية كا
كـام تحـاول "تحريـر الشـام"، بقيـادة 
تبعـث  أن  الجـوالين"،  محمـد  "أبـو 
رسـائل، سـواء كانـت دوليـة أو إقليمية، 
كام حـدث يف لقـاء "الجـوالين" األخري 
مـع "مجموعة األزمـات الدوليـة"، الذي 
أكـد فيـه أن جامعتـه حركـة محليـة وال 

الخارجـي. متـارس "اإلرهـاب" 

ووصـف “الجـوالين”، يف مقابلـة مـع 
مجموعـة   ”Crisis Group“ موقـع( 
20 مـن شـباط  الدوليـة(، يف  األزمـات 
املـايض، العالقـة مـع تنظيـم “حـراس 
الديـن” )الجامعـة التـي يقاتلهـا اليوم( 
بأنهـا “معقدة”، لكـن تم إلزامهـم بعدم 
انطـالق  كـ”منصـة  سـوريا  اسـتخدام 
للجهـاد الخارجي”، واالعـراف بحكومة 
أمنيًـا  لـ”الهيئـة”  التابعـة  “اإلنقـاذ”، 

وفـق تريحاتـه.  وعسـكريًا، 
لذلـك فـ"الجوالين" يقدم نفسـه لألتراك 
أي  ينهـي  أن  يسـتطيع  بأنـه  والـروس 
مظاهـر لحـركات عابـرة كام هـي الحال 
يف غرفـة عمليـات "فاثبتـوا" )املشـّكلة 
الجامعـات  مـن  مجموعـة  مـن  حديثًـا 
كانـوا  قـادة  رأسـها  وعـى  الجهاديـة 
تنظيـم  وتحديـًدا  الشـام(،  تحريـر  يف 
"حراس الديـن" فرع تنظيـم "القاعدة" 
يف سـوريا، وشـوهد ذلك عر الصدامات 
أو االعتقـاالت وحتـى املعـارك املبـارشة 
وعمليـات القتـل بـني الجانبني، بحسـب 

هنية". "أبـو 
الجامعـات  شـؤون  يف  الباحـث  لكـن 
الجهاديـة ينفي أن تكون هنـاك محددات 
هنـاك  تكـون  أن  أو  لالقتتـال،  نهائيـة 
مواجهـة شـاملة، رابطًـا اسـتمرار هـذه 

الدوليـة. باالتفاقيـات  الحـال 

صراعات فيما بينها.. هل تؤدي إلى 
حلها؟ 

الجهاديـة" دامئًـا  وتدخـل "الجامعـات 
يف رصاعـات مـع بعضهـا عـى أسـس 
الهيمنـة  أسـس  وعـى  أيديولوجيـة، 

عديـدة. قضايـا  عـى  والسـيطرة 
وكانـت كل هذه الحـركات موجودة ضمن 
تأسـيس  منـذ  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
"جبهة النـرة"، وخرجت تباًعا، سـواء 
بعد فـك االرتبـاط بـ"القاعـدة"، أو عى 
خلفيـة قضايـا داخليـة بـإدارة املناطـق 
أو  سـوريا،  غـريب  وشـامل  إدلـب  يف 
بسـبب االعراض عـى األيديولوجيا بعد 
االتفاقـات الروسـية- الركيـة، وبشـكل 
خـاص اتفـاق آذار املـايض بـني الرئيس 
الـريك، رجب طيـب أردوغـان، ونظريه 
الـرويس، فالدميري بوتـني، يف العاصمة 

موسكو.  الروسـية 
وانشـق إثر هـذا االتفاق عدد مـن قيادات 
"تحريـر الشـام"، كـ"أبو مالـك التي" 
الذي شـّكل الحًقا فصيل "لـواء املقاتلني 
واألنصـار"، و"أبـو العبـد أشـداء" الذي 
الجهـاد"،  "تنسـيقية  فصيـل  أنشـأ 
وانضـام إىل غرفـة عمليـات "فاثبتـوا"، 
التـي  الحـايل،  حزيـران  مـن   12 يف 

هل يرسم 
اقتتال إدلب 

مصير "الجماعات 
الجهادية" فيها؟

مقاتل من قوات النخبة في "هيئة تحرير الشام" 2020 )إباء(

تخريج دورة لقوات النخبة في "هيئة تحرير الشام" - 18 أيار 2020 )إباء(
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تجمع لحركة "رجال الكرامة" وأنصارهم في محافظة السويداء )السويداء 24(

ضمـت أيًضـا كاًل من تنظيـم "حـراس الدين"، 
أنصـار  و"جبهـة  الديـن"،  أنصـار  و"جبهـة 

اإلسـالم". 
عمليـات  غرفـة  إىل  "التـي"  انضـامم  بعـد 
"فاثبتـوا" اعتقلتـه "تحريـر الشـام"، يف 22 
مـن حزيـران الحـايل، مـررة ذلـك بأنـه كان 
يحـاول "إضعـاف الصـف ومتزيـق املمـزق"، 
القيـادي يف صفـوف "أنصـار  اعتقلـت  كـام 
املعـروف  مختـاروف،  الديـن  رساج  الديـن" 
بـ"أبـو صالح األوزبـي"، يف 18 من حزيران 
الحـايل، وهو مطلـوب لـ"اإلنربـول" الدويل.

طالبـت بعدها "فاثبتـوا" من "تحرير الشـام" 
وهـددت  "التـي"،  عـن  الفـوري  باإلفـراج 
بالتصعيد، لكـن "الهيئة" مل تسـتجب ملطالبها. 
نـر  بعـد  الطرفـني  بـني  التوتـر  تصاعـد 
حواجزهام، وتطور الشـتباك باألسـلحة الخفيفة 
واملتوسـطة، يف 23 مـن حزيـران الحـايل، كام 
اسـتخدمت "تحريـر الشـام" األسـلحة الثقيلة 

يف بعـض األحيـان. 
قبـل  مـن  غاضبـة  فعـل  ردود  ذلـك  والقـى 
شـخصيات دينية وعسـكرية يف إدلـب، ودعت 
إىل وقـف القتال بـني الطرفني وتشـكيل قيادة 

واحدة.
أليـام،  الطرفـني  بـني  االشـتباكات  واسـتمرت 
مبناطـق  اتفاقـات  ثالثـة  بتوقيـع  لتنتهـي 

الحـايل.  حزيـران  مـن   25 يف  مختلفـة، 
سـعيد  عـرب  منطقـة  يف  كان  األول  االتفـاق 
عـى  ونـص  إدلـب،  غـريب  الـروج  وسـهل 
وقـف إطـالق النـار بـني الطرفـني يف هاتـني 
املنطقتـني، ورفـع الحواجـز واالسـتنفار، عـى 
أن يبقـى أبنـاء قريـة عـرب سـعيد بسـالحهم 
منهـا  الخـروج  أراد  الشـخيص، ويخـرج مـن 

أيًضـا. الشـخيص  بسـالحه 
عليهـم  املدعـى  العنـارص  بعـض  يُحـال  كـام 
مـن الطرفـني إىل فصيـل “الحـزب اإلسـالمي 

قضائيًـا. أمرهـم  يف  للنظـر  الركسـتاين” 
“حـراس  تنظيـم  مقـر  إغـالق  إىل  إضافـة 
الديـن”، أحد فصائـل غرفة عمليـات “فاثبتوا”، 
يف عـرب سـعيد، وتعّهـد األخري بعـدم نر أي 

حواجـز يف املنطقـة.
االتفاق الثـاين يف مناطق الحاممـة واليعقوبية 
والجديـدة غـريب إدلـب أيًضـا، وتضّمـن إخالء 
فوريًـا ملقرات “حـراس الديـن” باسـتثناء مقر 
واحـد، ومنـع نـر الحواجـز إال من قبـل إدارة 
املعابـر، واإلفـراج عـن أحـد العنـارص، وإحالة 

القضاء. إىل  بعضهـم 
االتفـاق الثالـث شـمل مناطـق حـارم وأرمنـاز 
والشـيخ بحر وكوكو شـاميل إدلـب، وكان نصه 

مشـابًها لالتفـاق الثاين.
وسـبق االتفاق إعـالن غرفة عمليـات "فاثبتوا" 
قبولهـا دعـوات وقـف القتـال ضـد "تحريـر 
الشـام" لكـن بضامنـة كتيبتي "جنود الشـام" 

و"أحفـاد القوقـاز"، ملـدة ثالثـة أيام.

عنب بلدي - ريان األطرش

تراجعـت وتـرية االحتجاجـات عقـب اعتقـال قـوات 
األمن السـورية 11 ناشـطًا، ليسـود السـويداء هدوء 
تخللتـه بعض االعتصامـات، منها اعتصـام مجموعة 
مـن الناشـطات يف 22 مـن حزيـران الحـايل، أمام 

مبنـى املحافظـة للمطالبة باإلفـراج عـن املعتقلني.
وجـاء االعتصام بعدما قـررت اللجنـة األمنية تحويل 
املعتقلـني إىل دمشـق، وذكـرت شـبكة “السـويداء 
24” املحليـة أن هنـاك مخـاوف من أن “صـدور أمر 
تحويـل املعتقلـني إىل دمشـق عـن اللجنـة األمنيـة، 
يعد تجـاوزًا للنيابـة العامة يف السـويداء، ورمبا يتم 
تحويـل املعتقلـني إىل محكمـة اإلرهـاب عـن طريق 
إدارة األمـن الجنايئ بدمشـق، وقد يتـم تحويلهم إىل 

أقبيـة األفـرع األمنية".
مصـري  عـن  تسـاؤل  يـرز  املشـهد،  هـذا  ووفـق 
املظاهـرات يف السـويداء ومـدى ارتباطهـا بتحقيق 
إىل  املعتقلـني،  عـن  اإلفـراج  املحتجـني يف  مطلـب 
جانـب السـؤال عـن دور "حركـة رجـال الكرامـة" 
صاحبـة الحضور الكبري يف السـويداء، يف مسـتقبل 
املحافظـة، فيـام إذا اسـتمرت االحتجاجـات، وقابلها 

النظـام بالقمـع.

معتقلو الحراك
وثقـت “الشـبكة السـورية لحقوق اإلنسـان” اعتقال 
قـوات النظام عـرة متظاهريـن، أولهم رائـد عبدي 
اقتحـام  السـويداء، عقـب  أحـد ناشـطي  الخطيـب 
عنـارص مـن قـوات األمـن مكتبـه بعـد سـاعة مـن 
املظاهـرة التـي نُظمـت يف 9 مـن حزيـران الحايل.

كام هاجمـت قوات األمن، يف 15 من الشـهر نفسـه، 
مظاهـرة لناشـطني يف السـويداء، واعتـدت عليهـم 

بالـرب، واعتقلـت عـدًدا منهم.
منظمـة  طالبـت  الحـايل،  حزيـران  مـن   24 ويف 
“العفو الدولية” )آمنسـتي( حكومة النظام السـوري 
باإلفـراج “فوًرا وبـال قيد أو رشط” عن 11 شـخًصا، 
اعتقلـوا يف مدينـة السـويداء، إثـر االحتجاجات التي 

املدينة. جـرت يف 
وقالـت مديرة أبحـاث الرق األوسـط يف املنظمة، 
السـوري تشـن  النظـام  قـوات  إن  لـني معلـوف، 
عـى  أخـرى  مـرة  تنطـوي  “تخويـف”،  حملـة 
حـاالت اختفـاء قرسي واحتجـاز تعسـفي، ملحاولة 
عـن  اإلعـراب  مـن  السـلميني  املتظاهريـن  منـع 

مخاوفهـم. 
يف  املـدين  الناشـط  أكـد  السـياق،  هـذا  ويف 
السـويداء وائـل حاتـم، أن أصواتًـا كثـرية تعالـت 
العقـل"  و"مشـايخ  الكرامـة"  "رجـال  مطالبـة 
يف  للمجتمـع  الدينـي  الجانـب  متثـل  )جهـات 

محافظـة السـويداء(، بالتدخـل مـن أجـل الضغط 
باتجـاه إخـراج معتقـي حراك السـويداء السـلمي، 

الـذي رفـع شـعارات إسـقاط النظـام.
بالقـول  الجهـات،  هـذه  دور  حاتـم  وائـل  وانتقـد 
إن "الزعامـات واملشـيخة والطائفيـة ابتعـدت عـن 
مهامهـا االجتامعيـة الحقيقيـة، عـدا عـن ترذمهـا 
وتفككهـا لتصبـح بيادق وذيـواًل متيـل وتعمل وفق 

مصلحـة مشـغليها".
ولفـت إىل أن حراك السـويداء الـذي متثل مبظاهرات 
مناوئـة لـرأس هرم السـلطة، ورفع شـعارات الحرية 
والعدالـة االجتامعيـة ودولـة املواطنـة، جـاء ليعـر 
عـن رأي هـذه األغلبيـة الصامتـة وعـن ضامئرهـم، 
وفـق قولـه، مشـريًا إىل وجـود عوامل الخـوف لدى 

. ملحتجني ا

أين "رجال الكرامة"؟ 
التقـت عنـب بلـدي بأحـد قياديـي "حركـة رجـال 
الكرامـة" )فضـل عدم نـر اسـمه(، بعـد أن أجاب 
عـن عدة نقاط حـول دور الحركة يف الوقـت الراهن.  
وقـال القيـادي، إن أصواتًـا كثـرية ارتفعـت لتطالب 
"حركـة رجـال الكرامـة" بحاميـة الحـراك السـلمي 
يف السـويداء، معظمهـا ملحسـوبني عـى املعارضة، 
يتهمـون "رجـال الكرامـة" بالتخـاذل، مشـريًا إىل 
أن "شـعار وأهـداف الحركـة معروفـة للجميع، وهو 
األرض والعـرض، ال نتعـدى وال نقبـل التعـدي، الدم 

السـوري عى السـوري حـرام".
وطالب القيـادي بعدم الترسع يف إطـالق االتهامات 
واألحـكام عـى الحركـة، داعيًـا إىل الـروي وضبط 
تعمـل  كثـرية  جهـات  هنـاك  أن  معتـرًا  النفـس، 
وتسـعى جاهـدة إلشـعال الخالفـات والفتنـة بـني 
أهـايل السـويداء، مـن أجـل خلـق مواجهـة ورصاع 

مسـلح ال تحمـد عقبـاه، وفـق قولـه.
مـدين  السـويداء  حـراك  أن  نعلـم  "نحـن  وأردف، 
وسـلمي، لذلـك ال ميكـن أن نسـاعد أو نسـهم فيـام 

يريـده أعـداء سـوريا، وهـو عسـكرة الحـراك".
وكانـت "حركة رجـال الكرامة" أصـدرت، بعد ميض 
نحـو 15 يوًمـا عـى الحـراك يف السـويداء، بيانًـا 
اسـتنكرت فيـه اعتقـال أجهزة األمن شـبابًا شـاركوا 
االنقسـامات  مـن  وحـذرت  سـلمية،  مبظاهـرات 

الداخليـة.
وانتقـد البيان مـا وصفـه بـ“السياسـات الخاطئة” 
التـي أدت إىل تجـدد االنقسـام والـرخ بالشـارع 
بـني مـواٍل للنظام ومعـارض لـه، محذًرا مـن تعمق 
الـرخ، وزج املحافظـة يف رصاع “ال يسـتفيد منـه 
سـوى املربصـني بنا والذيـن ال يضمرون لنا سـوى 

الر".
وقالـت الحركـة إنهـا مع مبـدأ حرية التعبـري، “عى 

أال تتجاوز هـذه الحرية مبادئنا وأخالقنـا املعروفة"، 
كـام رفضت كل أشـكال االعتقال التعسـفي، وخاصة 
مـا ينتـج عـن رأي أو فكـر سـيايس، عـى أن يكون 
بعيـًدا عن منهـج االقتتـال والتحريـض"، ودعت إىل 
وحـدة الصف، وتجنب االنقسـامات داخـل املحافظة، 
ووجهـت رسـائل حـذرت فيهـا مـن الفتنـة وممـن 

وصفتهـم بـ"أبـواق الفتنة واألقـالم املأجورة".

هل يستمر الحراك؟
مظاهـرات  تحولـت  األمنيـة،  القبضـة  تزايـد  مـع 
االعتصامـات  مـن  مجموعـة  إىل  النظـام  إسـقاط 
الصامتـة، وبـرزت قضيـة اإلفـراج عـن املعتقلـني 
إىل رأس األولويـات، وهـو مـا تجـى يف مجموعة 

مـن التحـركات املدنيـة.
وانتـرت خـالل األيـام املاضيـة دعـوات ملزيد من 
بتضييـق  النظـام  قابلهـا  السـلمية،  االعتصامـات 
أمنـي أكـر، كـام حصـل يف مدينة شـهبا شـاميل 
السـويداء، حيـث رصـدت شـبكة "السـويداء 24" 
املحليـة، يف25   مـن حزيـران الحـايل، تعزيـزات 
أمنيـة اسـتبقت اعتصاًمـا كان ناشـطون قـد دعوا 

املعتقلني. للمطالبـة باإلفـراج عـن  إليـه 
ونقلـت الشـبكة أن تعزيـزات أمنيـة وباًصـا لحفظ 
النظـام حـرت إىل مـكان االعتصـام قبـل بدئـه 
املجمـع  داخـل  ومتركـزت  سـاعة،  نصـف  بنحـو 
الحكومـي، حيـث كان مـن املقـرر أن يتـم التجمع، 
مـا جعل الناشـطني يؤجلـون موعـد االعتصام إىل 

يـوم الحـق، خوفًـا مـن االعتقال.
يف  املحامـني  مـن  عـدد  اجتامعـات  تتكـرر  كـام 
مجلس فـرع نقابـة املحامـني بالسـويداء للمطالبة 
بتطبيـق القانون، وإعـادة املعتقلني إىل السـويداء، 

الشـبكة. بحسب 
ورصـدت عنـب بلـدي، عـر لقائهـا مع ناشـطني 
ومـن  املظاهـرات،  بتنشـيط  رغبـة  املحافظـة،  يف 
بينهـم الناشـط جايـد عـزام، الـذي يعتـر أن ذلك 
رد فعـل طبيعـي عى التدهـور الـكاريث لألوضاع 
املعيشـية واألمنيـة والخدميـة، حسـبام قـال لعنب 

. ي بلد
يتجـى  املحتجـني  طمـوح  أن  إىل  جايـد  وأشـار 
كل  أمـام  تتيـح  أساسـية،  تغيـريات  إحـداث  يف 
السـوريني العيـش بأمـان وحريـة وكرامـة وعدالة 
أشـكال  كل  مـن  أيًضـا  والخـالص  اجتامعيـة، 

الخارجـي. والتدخـل  االحتـالل 
الحـراك  لقمـع  واالعتقـال  العنـف  مامرسـة  أمـا 
السـلمي، كـام حصـل يف السـويداء، "فقـد تقـود 
الناشـط،  نظـر  وجهـة  مـن  كارثيـة"،  لنتائـج 
املعيـيش  الوضـع  يعـد  "مل  مرحلـة  يف  وخاصـة 

لالحتـامل". قابـاًل  فيهـا 

تعيش محافظة السويداء جنوبي سوريا حالة من الترقب من قبل مئات الناشطين، الذين ينتظرون اإلفراج عن آخرين 

شاركوهم، خالل حزيران الحالي، مظاهرات رًدا على تدهور الظروف المعيشية.

اإلفراج عن المعتقلين أولوية للمحتجين.. 
هدوء حذر في السويداء لحلحلة ملف المعتقلين
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األخـري  الفيضـان  مـن  بلغـت خسـارته 
الـذي رضب منطقة الشـيخ بحر شـاميل 
إدلـب، األسـبوع املـايض، أكـرث مـن 30 
دوالر  ألـف   40 يعـادل  مـا  أو  دومنًـا، 

أمريـي.
مل تتـنَّ أي منظمـة تعويـض الخسـارة 
التـي لحقـت باملـزارع عبد الله إسـامعيل 
حلـب  ريـف  مـن  النـازح  اللـه،  العبـد 
الغـريب إىل بلـدة كلـي شـاميل إدلـب، 
قـال  كـام  طاقتـه،  يفـوق  مـا  ليتحمـل 

لعنـب بلـدي، واصًفـا حاله وحـال كثري 
غـريب  شـامل  مناطـق  مزارعـي  مـن 

سـوريا.
وكانت هطوالت مطريـة وعواصف رعدية، 
أغرقـت  الحـايل،  حزيـران  مـن   18 يف 
األرايض الزراعيـة يف الشـامل السـوري، 
كـام ألحقـت أرضارًا بعـرات املخيـامت.

اإلنذار المبكر "معّطل".. الوقاية هي 
الحل

الزراعيـة يف جمعيـة  املشـاريع  منسـق 
صـايف  اإلنسـانية"،  لإلغاثـة  "عطـاء 

الحايك، قـال لعنب بلـدي، إن الفيضانات 
املتوسـط  األبيـض  البحـر  منطقـة  يف 
عموًمـا وسـوريا خصوًصا، تعتـر نادرة 
مناطـق  يف  تحـدث  حيـث  الحـدوث، 

اسـتوائية بشـكل أكـرث. 
وباعتبـار أنـه ال توجد أجهـزة إنذار مبكر 
عـن حدوث فيضانـات يف البلدان النامية، 
فمـن الصعـب توقـع حـدوث أي فيضان 
للحايـك،  ووفًقـا  مؤخـرًا،  حصـل  كـام 
فـإن ذلك يفـرس الحاجـة املاسـة لوجود 
الطقس  منظومـة متخصصـة بتوقعـات 
لتخفيـف  سـوريا،  غـريب  شـامل  يف 

املخاطـر الناتجـة عـن األحـوال الجويـة 
والفيضانـات.  كالصقيـع 

وأضـاف الحايـك أنهـم يأخـذون بعـني 
أثنـاء  يف  بيئيـة  مخاطـر  أي  االعتبـار 
تصميم مشـاريعهم الزراعيـة، ويضعون 

خطـة تخفيـف للمخاطـر. 
ورضب مثـااًل عى ذلك، بحادثـة الصقيع 
الشـتاء  يف  املحاصيـل  رضبـت  التـي 
املايض، حينهـا بلّغت الجمعيـة املزارعني 
بوجـود منخفـض جـوي قـاٍس ميكن أن 
يؤثـر عـى محصولهم مـن القمـح، كام 
وزعـوا عليهـم "سـامد يوريا" ملسـاعدة 
النبـات عـى النمـو واسـتعادة حيويتـه 

الصقيع. موجـة  بعـد 
أمـا بالنسـبة للموسـم الحـايل، فخفـف 
حصـاد القمـح يف وقـت مبكـر مخاطر 
األمطـار الغزيـرة التـي هطلـت مؤخـرًا، 
الحصـاد ألدى  قبـل  كان هطولهـا  ولـو 
وخسـائر  "كبـرية"،  كارثـة  إىل  ذلـك 

الحايـك. بحسـب  "هائلـة"، 
وفيـام يخـص اإلجـراءات املتخـذة حاليًا 
لإلغاثـة  "عطـاء  جمعيـة  قبـل  مـن 
خطـر  مـن  للتخفيـف  اإلنسـانية" 
الزراعيـة،  األرايض  عـى  الفيضانـات 
أكـد الحايك عـدم وجودهـا حاليًـا، ألنها 
اآلثـار  الحـدوث، وللتغلـب عـى  نـادرة 
الكارثيـة للفيضانـات، فإنهـا تحتاج إىل 
ال  الحكومـات  مسـتوى  عـى  التدخـل 

فقـط. املنظـامت 
حكومـة  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
وكان  املنطقـة،  يف  العاملـة  "اإلنقـاذ" 
ردهـا أن "وزارة الزراعـة منشـأة حديثًا، 
وسـتدرس مسـائل كهذه يف املسـتقبل".

الفيضانات مشكلة مؤقتة
إىل جانـب األخطـار البيئيـة التـي تحيـط 
بـاألرايض الزراعيـة، ترز مشـاكل عدة يف 
قطـاع الزراعـة بالشـامل السـوري، وعى 
رأسـها األمـراض املختلفـة التـي يعانيهـا 
املحاصيـل  يف  سـواء  الزراعـي،  القطـاع 
الحقليـة، أو الخـراوات املوسـمية، وقـد 
تكون السـبب الرئيـس يف خسـارة املزارع 

بالشـامل السـوري. 
وحدد املهندس الزراعي املختص باملحاصيل 
األمـراض  تلـك  طربـوش،  أبـو  أنـس 
بالفريوسـية التي تنتقل من البذور نفسـها، 
أو عـن طريـق بعـض الحـرات، وتكـون 

تكاليـف عالجهـا مرتفعـة غالبًا.
أمـا األمـراض التـي تلحـق بالخـراوات 
املوسـمية )الصيفية( كالخيـار، والبندورة، 
والكوسـا، وغريهـا، فهـي نبـات أو طفيي 
قالـه  مـا  وبحسـب  "الهالـوك"،  يسـمى 
املهندس لعنب بلدي فـإن مكافحته صعبة، 
ويسبب خسـارة للمزارع بنسـبة %100 أو 

%50، حسـب انتشـاره يف الحقـل.
كـام يعـاين املـزارع عبـد اللـه إسـامعيل 
العبـد اللـه، إىل جانـب خسـائره األخـرية 
جـراء الفيضانـات، من نقص وغالء أسـعار 
ذلـك  أن  إىل  مشـريًا  واملبيـدات،  األسـمدة 
"سـيجر كثـريًا من الفالحني عـى التخي 

زراعتهم". عـن 
التيـار  وزاد مـن املعضلـة، عـدم توفـر 
واالعتـامد  مسـتمر،  بشـكل  الكهربـايئ 
يف شـامل غـريب سـوريا عـى املولدات 
وباملقابـل  الجوفيـة،  امليـاه  السـتخراج 
ارتفـاع أسـعار الوقـود، مـا زاد األعبـاء 

املاليـة عـى املـزارع.

غرق األراضي.. 
ُ

فيضانات ت

خسائر إضافية لقطاع الزراعة في ريف إدلب
موظف في جمعية "عطاء" لإلغاثة اإلنسانية، وهو يشرف على عملية حصاد القمح في منطقة معرة مصرين- 14 من حزيران 2020 )عنب بلدي/ شادية تعتاع(

ريف حمص - عروة المنذر
 

رغم عـودة أغلب الفالحـني إىل أراضيهم 
يف ريف حمص الشـاميل، واسـتقرارهم 
عـى  عامـني  بعـد  فيهـا  وعملهـم 
السـوري  النظام  "التسـوية" وسـيطرة 
عـى املنطقـة، ارتفعـت حـوادث رسقة 
املحاصيـل الزراعيـة يف ريـف حمـص 
الشـاميل بشـكل كبري، ما سـبب معاناة 
للفالحـني تُضـاف إىل ارتفـاع األسـعار 

املعيشـة. وغالء 
رصـدت عنـب بلـدي، عـر تواصلها مع 
عـدد مـن املزارعني يف املنطقـة، عمليات 
الزراعيـة  واألدوات  للمحاصيـل  رسقـة 
بشـكل شـبه يومـي، يف حـني تحولـت 
دوريـات الرطة التـي تجـوب املزارع، 
إىل عالـة عـى املزارعـني، تطلـب منهم 

اإلتـاوات بسـبب أو دونه.

محاصيل وأدوات 
اشـتىك املـزارع محمـد سـليامن، وهـو 
الفرحانيـة،  قريـة  يف  املزارعـني  أحـد 
مـن أن "الوضـع مل يعـد يُحتمـل" يف 
ظـل "اسـتمرار الرسقات"، لتطـال "كل 
مـا تصـل إليـه األيـدي مـن محاصيـل 
وتجهيـزات زراعية، مبا فيها الغطاسـات 

واملضخـات".
وقـال املـزارع لعنـب بلـدي، إن إخفـاء 
ممكـن"،  "غـري  الزراعيـة  املحاصيـل 

الواسـعة  األرايض  مسـاحات  بسـبب 
"التـي تحتـاج إىل جيـش لحراسـتها"، 
الغطـاس مـن  كـام "يسـتحيل سـحب 
داخـل  ووضعـه  يـوم  كل  يف  البـر 

لرسقتـه. منًعـا  املنـزل" 
مـزارع آخـر مـن مدينـة تلبيسـة بريف 
نـر  عـدم  )طلـب  الشـاميل  حمـص 
اسـمه ألسـباب أمنية(، قال لعنـب بلدي 
إنـه خـرس بسـبب الرسقـات أكـرث مـن 
45 مضخـة ميـاه، سـعر الواحـدة منها 
400 ألـف لـرية سـورية،  ال يقـل عـن 
محصـول  مـن  دومنـات  إىل  إضافـة 
اليانسـون وحبـة الركـة، األمـر الـذي 

سـبب لـه خسـائر كبـرية.

دوريات للحراسة
تفاقم مشـكلة رسقة املحاصيـل الزراعية 
يف ريـف حمص الشـاميل، دفـع رابطة 
الفالحـني يف املنطقـة إىل تشـكيل لجنة 
الرطـة  قائـد  املشـكلة عـى  وعـرض 
باملنطقـة، يف محاولة لضبـط الرسقات.

وقـال أحـد أعضـاء الرابطة لعنـب بلدي 
)تحفظ عى نر اسـمه ألسـباب أمنية(، 
إن "األعـامل الزراعيـة مجهـدة جـًدا، إذ 
تجعـل املزارعـني عاجزيـن عـن السـهر 
لحامية مسـاحات شاسـعة، ما دفع رابطة 
الفالحـني للذهـاب إىل مديـر املنطقة يف 
الرسـن لبحث الحلـول، وطالبوا بتسـيري 

دوريـات يف مـزارع املنطقة".

وقـال عضـو الرابطـة، إن مديـر املنطقة 
رد بأنـه "من املسـتحيل تغطيـة املنطقة 
بالدوريـات، ألن عـدد العنـارص بالـكاد 
يكفـي لثـالث دوريـات"، إال أنـه اقرح 
مـا  وهـو  املنطقـة،  يف  حواجـز  نـر 
رفضـه املزارعون بشـكل قاطع، بسـبب 
اإلتـاوات التي سـتفرضها تلـك الحواجز 

نرها. حـال  يف 
وأضـاف أن "مديـر املنطقة قرر تسـيري 
ليبـدأ  املـزارع،  محيـط  يف  دوريتـني 
عنارص تلـك الدوريـات بطلـب املال من 
املزارعـني كرشـاوى، ثم بـدؤوا الدخول 
إىل املـزارع وقطـف كميـات مـن مثـار 
األشـجار، ما دفـع رابطـة الفالحني إىل 

طلـب إلغـاء الدوريـات".

من القمح إلى حبة البركة.. السارقون 
مستفيدون

يشـكل العمـل الزراعـي الدخـل الرئيس 
لجزء من سـكان ريف حمص الشـاميل، 
اىل  غربًـا  الحولـة  سـهل  مـن  امتـداًدا 
األطـراف الغربيـة ملدينـة سـلمية رشقًا، 
الخصبـة  بربتهـا  املنطقـة  ومتتـاز 

الصالحـة ألغلـب الزراعـات املرويـة.
وشـهد املوسـم الزراعـي الحـايل تحواًل 
عـن زراعـة القمـح ملصلحـة محصويل 
اليانسـون وحبـة الركـة، فمـع انقطاع 
ميـاه الـري عن ريـف حمص الشـاميل، 
انتقلـت زراعـة القمـح مـن املرويـة إىل 

البعليـة، ما يعنـي اعتامدها بشـكل كي 
املوسـمية. األمطار  عـى 

يُعـد  مثـاًل  الركـة  حبـة  محصـول 
للتصديـر، كـام يُسـتخدم يف الصناعات 
الدوائيـة، لذلـك أصبحت زراعتـه أفضل 
يخضـع  الـذي  القمـح،  زراعـة  مـن 
لتحديـد سـعره من قبل حكومـة النظام.

أمـا دونـم اليانسـون، فمعـدل إنتاجـه 
آالف  أربعـة  بسـعر  كيلوغراًمـا،   150
لرية للكيلـو، أي 600 ألف لرية، بحسـب 

مـا قالـه مهنـدس زراعـي مـن مدينـة 
كفرالهـا يف سـهل الحولـة )تحفظ عى 
نـر اسـمه ألسـباب أمنيـة( يف لقـاء 

سـابق مـع عنـب بلدي.
نتيجـة ذلـك، اسـتهدفت الرسقـات هـذا 
املحصول خالل املوسـم الحايل، بحسـب 
قـال  الـذي  سـليامن،  محمـد  املـزارع 
لعنـب بلـدي إنـه "مل يسـمع يف حياته 
عـن عصابـة تحصد محصول اليانسـون 

وترسقـه، إال يف العـام الحـايل".

فالحو ريف حمص الشمالي 
مخّيرون بين سرقة محاصيلهم أو دفع اإلتاوات

أراٍض زراعية في ريف حمص )سانا(
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عـى  عـام  قبـل  صديقـي  "شـجعني 
تعاطـي حبـة واحـدة لتجعلنـي أعيـش 
يف عـامل آخـر، ومـن حينهـا مل أسـتطع 
تركهـا"، يلخص فراس، الـذي يعيش يف 
مدينـة الرقـة لعنب بلـدي، قصـة إدمانه 
عـى الحبـوب املخـدرة بعد تشـجيع من 

. يقه صد
وقال فـراس إنـه كان يعاين مـن الضيق 
والتوتر ويشـتي لصديقه، الـذي أعطاه 
حبـة مهدئة قـال إنهـا ستنسـيه كل هذه 

الظروف.
وأضـاف الشـاب، الـذي مل يبلـغ الــ20 
بـني  متوافـرة  الحبـوب  أن  عمـره،  مـن 
أصدقائـه، ومـن يحتـاج إليهـا يجدهـا، 
لـه  يقدمهـا  سـعرها  ميلـك  ال  و"مـن 
األصدقـاء كَديـن، هكـذا نحـن، أصدقـاء 

تعبـريه. بحسـب  بعضنـا"،  نسـاعد 
يتمنـى فـراس تـرك الحبوب لكنـه يربط 
إدمانـه بظـروف الحيـاة الصعبـة التـي 
الحبـوب  سـيرك  إنـه  وقـال  يعيشـها، 
إقـراره  رغـم  ظروفـه،  تتحسـن  عندمـا 

عنهـا. االسـتغناء  بصعوبـة 
طـارق أبو زيـاد، شـاب عمـره 27 عاًما، 
اختـار هـذا االسـم يف حديثـه إىل عنـب 
إنـه مل يكـن يفكـر بهـذه  بلـدي، قـال 
الحبـوب، لكنه مريض أعصـاب، ووصف 
لـه أحـد األطباء ذات مـرة حبوبًـا مهدئة، 
"ارتاحـت أعصـايب بها، وبـدأُت أتعاطى 
حبوبًـا مخدرة مـن ذلك الوقـت، ومل أزر 
أي طبيـب بعدهـا، وأنـا يف قوة شـبايب، 

وال أبحـث سـوى عـن الراحة".
ويـزداد تفـيش تعاطـي املـواد املخـدرة 
البيانـات  تغيـب  حـني  يف  املدينـة،  يف 
الرسـمية مـن الجهـات املسـؤولة فيهـا، 
حمـالت  املنظـامت  بعـض  تنفـذ  بينـام 

توعيـة حـول خطـر تلـك املـواد.

كيف تصل المواد المخدرة إلى 
المدينة؟

تتبعت عنـب بلـدي مبسـاعدة "متعاٍط" 
مصدر هـذه الحبوب، ووصلنـا  إىل بائع 
مـواد مخـدرة وافق عـى الحديـث، لكنه 
رفـض التعريـف عـن نفسـه بغـري لقب 

"الرنس".
أوضـح البائـع أن تجـارة املـواد املخدرة 
انترت قبـل عامني، مع سـيطرة "قوات 
عـى  )قسـد(  الدميقراطيـة"  سـوريا 
املدينـة، وخروج تنظيـم "الدولـة" الذي 
كانـت تخشـاه النـاس بسـبب معاقبتـه 
الوحشـية ألدىن جـرم، بحسـب تعبـريه.

يف  املخـدرات  ببيـع  "بـدأُت  وأضـاف، 
بعـض  مبسـاعدة  عامـني  قبـل  الرقـة 
األشـخاص، اسـتطعت التوصل لشخصية 
الحبـوب  بتأمـني  سـاعدتني  أمنيـة 
وبيعها"، مشـريًا إىل أن مصـدر الحبوب 
مدينـة الطبقـة غـريب الرقـة، وتصل إىل 
هنـاك عـر تجـار مـن مناطـق سـيطرة 

النظـام.
أنهـم  البائـع  يوضـح  زبائنـه،  وعـن 
مـن الشـباب والفتيـات وكبـار السـن، 
لكنـه  أيًضـا،  املـواد  األطفـال  ويطلـب 
يرفـض بيعهـا لهـم وينصحهـم بعـدم 
مضيًفـا،  قولـه،  حـد  عـى  تعاطيهـا، 
"أعمـل بهـذه التجـارة ألن لـدي ظروفًا 
أعـامل  مزاولـة  مـن  متنعـي  صحيـة 
أخـرى، بعـد غـارة جويـة مـن طـريان 

."2013 يف  النظـام 
املدينـة،  يف  الوحيـد  ليـس  البائـع 
وال  التجـار  مـن  العـرات  فـ"هنـاك 
نعـرف بعضنـا، لكـن أسـمع بهـم مـن 
بعـض املتعاطـني، وجميعنـا نبيع رًسا، 
ورغـم  األمنيـة،  السـلطات  مـن  خوفًـا 
لكـن  الشـخصيات،  ببعـض  معرفتنـا 
االتفـاق بيننـا أننـا ال نعـرف بعضنا إذا 

قولـه. اعتقلنـا"، عـى حـد 

ما تفسير الباحثين االجتماعيين؟
طـالل  االجتـامع  علـم  يف  الباحـث 
مصطفـى، أوضح لعنب بلدي أن انتشـار 
تاريخيًـا  مرتبطـة  املخـدرات  ظاهـرة 
باشـتعال الحـروب،  وهذا مـا حصل يف 
لبنـان وأفغانسـتان واآلن يف  دول مثـل 

سـوريا.
وتدّر هـذه التجـارة مبالغ ماليـة ضخمة 
عـى القـوات التـي تسـيطر عـى مـدن 
منفصلـة كحـال مدينة الرقة التي سـيطر 
"قـوات  ثـم  "الدولـة"،  تنظيـم  عليهـا 
سـوريا الدميقراطيـة" )قسـد(، وفصائل 
سـلطات  وتوفـر  أخـرى،  عسـكرية 
األمـر الواقـع هـذه املـواد يف املجتمـع، 
وتتغـاىض عـن مروجيهـا إىل حـد مـا.

يـرى  املتعاطـني،  عـدد  زيـادة  وعـن 
يف  طبيعيـة  أنهـا  االجتامعـي  الباحـث 
مدينـة عانـت الحـرب لسـنوات، ومل توِل 
أي جهـة تسـيطر عليهـا أهميـة للبنيـة 
املجتمعيـة خاصـة للشـباب واملراهقـني، 

إضافـة إىل تقّصـد بعض سـلطات األمر 
منهجيـة  سياسـات  مامرسـة  الواقـع 
املـواد،  بهـذه  الفئـة  تلـك  السـتهداف 
ومحاولـة تجنيدهـا يف صفوفهـا، ومـن 
املقاتلـني يجـدون نسـيان  أن  الطبيعـي 

املـواد. همومهـم يف هـذه 

السلطات تحارب
مديـر املكتـب اإلعالمي يف مجلـس الرقة 
لعنـب  قـال  العبـد،  مصطفـى  املـدين، 
بلـدي إن ظاهـرة تعاطـي املـواد املخدرة 
تفشـت بشـكل كبـري قبـل نحو عـام يف 
مدينـة الرقة، وصارت اآلن شـبه منعدمة.

وتحـدث عـن إجـراءات تعمـل بهـا عدة 
جهـات ملحاربـة هـذه الظاهـرة، إذ يعمل 
مكتـب سـياحة تابـع للمجلـس مؤسـس 
املـواد  تعاطـي  محاربـة  عـى  حديثًـا 
املخـدرة واملروبـات الكحوليـة املمنوعة 
إجـراءات  واتخـاذ  املدينـة،  مقاهـي  يف 
صارمـة تصـل إىل حـد إغـالق املقهـى.

بدورها، تنـر "بلدية الشـعب"، التابعة 
لوحـات  الرقـة،  يف  املـدين  للمجلـس 
توعيـة حول املـواد املخـدرة، ونفذت عدة 

ملحاربتها. حمـالت 
كام تسـتهدف لجنـة الشـباب والرياضة 
مهنيـة  بـدورات  الشـباب  املدينـة  يف 
بهـدف  مجـاالت،  عـدة  يف  وعلميـة 
لهـم  عمـل  فـرص  وتوفـري  إشـغالهم 
أن  ميكـن  الـذي  الفـراغ  عـن  تبعدهـم 
يقودهم إىل سـلوكيات اجتامعية سـلبية، 

العبـد. بحسـب 
وتعمل هـذه الجهات مع مكتـب الجرمية 
املنظمـة يف قـوى األمن الداخـي بالرقة، 

ملحاربـة ظاهرة تعاطـي املخدرات.
املـدين  املجتمـع  منظـامت  تنفـذ  كـام 
العاملـة  اإلغاثيـة  واملنظـامت  املسـتقلة 
حـول  توعيـة  حمـالت  املدينـة،  يف 
مـا  بحسـب  املخـدرة،  املـواد  مخاطـر 
الصفحـات  عـر  بلـدي  عنـب  رصدتـه 

منظـامت. لعـدة  الرسـمية 

متوافرة والظروف الصعبة تغذي فكرة إدمانها.. 

الحبوب المخدرة ملجأ لشباب في الرقة لتجاوز أزماتهم
مجموعة أطفال في شوارع الرقة 6 حزيران 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - الالذقية  

دون أن يجـرؤ أحـد عـى اللحـاق بهـا، 
نـوع  مـن  مرسعـة  سـيارة  صدمـت 
"بـورش" أًمـا وابنتهـا، يف أحـد الطرق 
مبحافظـة  "الزراعـة"  لحـي  التابعـة 

الالذقيـة. 
املشـفى  إىل  املصابتـني  نقـل  وبعـد 
عـى الفـور، هـدد عنـارص مـن قـوات 
حـال  يف  أقاربهـام  السـوري  النظـام 
ذكـر تفاصيـل الحادثـة، وطلبـوا منهم 
"قضـاء  الحادثـة  إن  بالقـول  االكتفـاء 
وقـدر" نتجـت عـن عـدم انتباههام يف 
الرئيـس،  األوتوسـراد  قطعهـام  أثنـاء 
بحسـب مـا روتـه قريبـة للعائلـة كانت 
شـاهدة عـى الحادثـة، تحفظـت عنـب 
بلـدي عى ذكـر اسـمها ألسـباب أمنية.

أهـم  مـن   " "الزراعـة  حـي  ويعتـر 
املناطق السـكنية يف محافظـة الالذقية، 
القـرن  مـن  السـبعينيات  يف  أُنشـئ 
كامـل  بشـكل  االنتهـاء  بعـد  املـايض، 
مـن بنـاء جامعـة "تريـن" واملدينـة 
الجامعيـة، ويعـد الحـي اليـوم من أكرث 

ونشـاطًا. تنظيـاًم  املناطـق 
األبنيـة  مـن  عـدًدا  الحـي  ويحـوي 
أعـامم  أوالد  يسـتخدمها  "الفخمـة"، 
رئيـس النظام السـوري، بشـار األسـد، 
وهـم عـي األسـد وأبنـاء هـالل األسـد 
وفـواز األسـد، والعديـد من املسـؤولني 

النظـام. حكومـة  يف 

"أبـو زهـري" )45 عاًمـا( يـرى أن الحي 
أبنيـة  إن  إذ  للفسـاد"،  "بـؤرة  أصبـح 
فيـه تحولت إىل مقـرات أمنيـة لعنارص 
مـن قـوات النظـام، ينطلقـون منها يف 

األمنية.  مهامتهـم 
مـن  الحـي  إن  زهـري"   "أبـو  وقـال 
"أسـوأ" األحيـاء أمنيًـا، بسـبب انتشـار 

واألسـواق. الطرقـات  يف  السـالح 
رصـدت عنـب بلـدي خلـو الحـي مـن 
مراكـز الرطـة، ويعتر عـدد من أهايل 
الحي أن ضبط األسـلحة املنتـرة داخله 
من "أكـر" الصعوبـات، بسـبب وجود 
ورفاقهـم  املسـلحني  األمـن  عنـارص 
بصفتهـم غـري الرسـمية، كام يـرون أن 
يف  املنتـرة  املـرور  رشطـة  دوريـات 
الحـي ال متلـك صالحيـات لتوقيـف أو 
ضبـط حوادث السـري التـي تحصل فيه. 
ويُعـد حاجـز "املواصالت" العسـكري، 
يف املدخـل الرئيـس ملحافظـة الالذقيـة، 
املشـرك بـني عـدة أفـرع أمنيـة والذي 
يضـم عـدًدا مـن الضبـاط، بينهـم رتبة 
إجـراء  عـن  املبـارش  املسـؤول  عقيـد، 
"الفيـش األمنـي الرباعـي"، منـذ عـام 
يرغبـون  ممـن  املـارة  لجميـع   ،2012
املحافظـة.  الخـروج مـن  أو  بالدخـول 

أسـموه  ملـا  الحـي  سـكان  ويتعـرض 
"عمليـات تشـبيح" متارسـها سـيارات 
وسـيارات  "همـر"  نـوع  مـن  حديثـة 
دفـع رباعـي، ال متتلك لوحات تسـجيل، 
هـذه  ملكيـة  الحـي  سـكان  ويُرجـع 

السـيارات ألبنـاء آل األسـد املقيمـني يف 
املنطقـة. 

مؤيـد )30 عاًمـا( أحـد سـكان الحـي، 
يعتـر أن الوضـع األمنـي يف الحـي ال 
يشـبه املناطـق األخـرى الواقعـة تحـت 

سـيطرة قـوات النظـام السـوري. 
تحـدث مؤيـد لعنـب بلـدي عـن توتـر 

اليومـني  خـالل  الحـي  شـهده  أمنـي 
املاضيـني، بعـد إطـالق نـار مـن قبـل 
شـخص قال إنه أحـد أبناء عائلة األسـد، 
يف السـوق الرئيـس، من دون أي سـبب 
مبـارش، األمر الذي شـكل حالـة "رعب" 
لـدى األهـايل، الذيـن مل يجـرؤوا عـى 

إيقافـه أو االقـراب منـه. 

وسـبق أن شـهدت املدينـة عـدة حوادث 
إطـالق نار مبـارش يف األحياء السـكنية 
عـام  منـذ  شـخصية،  خالفـات  بسـبب 
العميـد  مقتـل  أبرزهـا  ومـن   ،2011
حسـان الشـيخ عـى يـد سـليامن هالل 
أحقيـة  عـى  خـالف  بسـبب  األسـد، 

.2018 آب  يف  املـرور، 

من يضبط الفلتان األمني في حي "الزراعة" بالالذقية

من أحياء الالذقية )سانا(
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عنب بلدي - الباب

يف  الحيـاة  عـادت  معـدودة  لدقائـق 
البـاب، يف ريـف  ميـاه مدينـة  أنابيـب 
حلـب الشـاميل، وامتـألت بامليـاه، بعدما 
صدئت وتكلسـت، فبعـد انتظـار طويل، 
 20 يف  املحـي،  املدينـة  مجلـس  بـدأ 
الحـايل، ضًخـا تجريبيًـا  مـن حزيـران 
إمتـام  بعـد  الشـبكة  أرضار  الكتشـاف 

للـرب. الصالحـة  امليـاه  مـروع 
تعـاين مدينـة البـاب مـن انقطـاع املياه 
الرئيسـة منذ سـيطرة فصائـل املعارضة 
 ،2017 عـام  مـن  شـباط  يف  عليهـا، 
امليـاه  رشاء  عـى  سـكانها  يعتمـد  إذ 
املسـتخرجة مـن آبار يف قـرى املدينة عن 
طريـق صهاريـج عامـة تابعـة للمجلس 

املحـي أو خاصـة.
تـأيت هـذه الخطـوة بعـد االنتهـاء مـن 

إصالح وتعبئـة الخزان الرئيـس للمدينة، 
"إحسـان  منظمـة  بـه  تكفلـت  الـذي 
خطـوط  ومتديـد  والتنميـة"،  لإلغاثـة 
امليـاه من آبـار يف مدينـة الراعي وقريتي 
سوسـيان وسوسـنباط، يف ريـف حلـب 
املضخات مبسـاعدة  الشـاميل، وتجهيـز 
مـن الحكومـة الركية، بحسـب مـا قاله 
رئيـس بلديـة البـاب، مصطفـى عثامن، 

بلدي. لعنـب 

وبـرر عثـامن تأخـر مـروع امليـاه بأن 
املدينـة  يف  التحتيـة  البنيـة  يف  الدمـار 
"كبري"، وتصل نسـبته إىل 50 أو 60%، 
أربعـة  إىل  اآلن  املدينـة  قُّسـمت  لذلـك 
شـبكة  صيانـة  أعـامل  لتيسـري  أقسـام 

. ه مليا ا
خطـة  وفـق  الصيانـة  عمليـة  وتسـري 
زمنيـة، مل يحددها مديـر املجلس املحي، 
مشـريًا إىل أنها تتناسـب مـع اإلمكانيات 
أنـه  موضًحـا  املجلـس،  لـدى  املتاحـة 
امليـاه  سـتكون  العاجـل  "القريـب  يف 
منـازل  جميـع  يف  للـرب  الصالحـة 

املدينـة".
يغطـي املـروع "%85 عـى األقـل من 
بيـوت املدينـة، وسـيغني أغلب السـكان 
عن رشاء امليـاه من الصهاريج"، حسـبام 
قـال عثـامن، مضيًفـا أن تكاليـف امليـاه 
سـيحددها املجلـس املحـي مبا يتناسـب 

مـع الوضـع املعيـيش يف املدينة.
وطلب املجلـس املحي، عـر صفحته يف 
"فيـس بـوك"، مـن سـكان البـاب إجراء 
الصيانـات املنزليـة الالزمة لتفـادي هدر 
امليـاه، مؤكـًدا بأنها غري صالحـة للرب 

. ليًا حا

مخاوف من تأخر إصالح الشبكة وغالء 
المياه

ميـاه الـرب مشـكلة مسـتمرة لسـكان 
أسـعارها  ترتفـع  فمـرة  البـاب،  مدينـة 
ومـرة تزيـد نسـبة تلوثها، واسـتطلعت 
عنـب بلـدي آراء بعـض سـكان املدينـة 

املياه. حـول مـروع مـّد 
سـكان  أحـد  الكـرز،  محمـد  يعتمـد 
املدينـة، عـى ميـاه الصهاريـج، ويدفع 

مثن خزان بسـعة خمسـة براميل 3500 
لـرية سـورية، مـع أن املجلـس املحـي 
وضـع تسـعرية للصهاريـج التابعـة لـه 
بسـعة  للخـزان  سـورية  لـرية   3500
لعنـب  قـال  حسـبام  براميـل،  عـرة 

بلـدي.
املحـي  املجلـس  أن  محمـد  وأضـاف 
أعلـن عـن بـدء املـروع منذ متـوز عام 
2019، وسـبقت ذلـك وعـود كثـرية من 
املجلـس منذ سـيطرة فصائـل املعارضة 
عـى املدينـة عـام 2017، لكنهـا بقيـت 
وعـوًدا حتى تكفلـت منظمة "إحسـان" 

بصيانـة الخـزان الرئيـس.
وبـرأي محمـد يف حـال وصلـت امليـاه 
مسـتمرًا  العمـل  وبقـي  البيـوت،  إىل 
عـى متابعة تنظيـف الخـزان، ومل تكن 
التكلفـة كبـرية ومناسـبة لـكل النـاس، 
فعندهـا ميكـن القـول إن مشـكلة املياه 

. ُحلّت
تعبئـة الخـزان وبدايـة ضخ املـاء يعني 
املشـكلة،  وحـل  املنـازل  إىل  وصولهـا 
بـرأي عبـد املطلـب عثـامن مـن سـكان 
املحـي  املجلـس  طالـب  لكنـه  البـاب، 
ومراعـاة  الصيانـة،  أعـامل  بترسيـع 
يف  املـادي  ووضعهـا  النـاس  ظـروف 

مسـتقباًل. امليـاه  وتكلفـة  أجـور 
وبحسـب تقرير مكتب تنسـيق الشـؤون 
املتحـدة  لألمـم  التابـع  اإلنسـانية 
)OCHA(، الصـادر يف 12 من حزيران 
غـريب  شـامل  سـكان  فـإن  الحـايل، 
تأمـني  يواجهـون صعوبـة يف  سـوريا 
امليـاه الصالحـة للـرب، و1.3 مليـون 
شـخص ال يحصلـون عى املـاء النظيف 

املنطقـة. يف 

بعد انقطاع طويل.. 

المياه تعود إلى مجاريها في مدينة الباب
فيضان المياه بسبب أعطال في شبكة المياه بمدينة الباب بريف حلب الشمالي - 20 حزيران 2020 )عنب بلدي(

 بناء كتل سكنية عوضا عن الخيام تقوم به المنظمات والموسسات العاملة بالشمال السوري - 25 حزيران 2020 )صفحة المجلس على فيسبوك(

عنب بلدي - عبد السالم مجعان 
 

ليـس  منـزل  يف  العيـش  حقـي  "مـن 
بقـر وال بخيمـة". هـي أمنيـة الحـاج 
أحمـد الصالح مـن مدينة السـفرية بريف 
حلـب الرقـي، الـذي يقطـن يف مخيـم 
"املـرج" ببلـدة احتميـالت رشقـي حلب. 
طفـاًل،  لــ12  أب  هـو  أحمـد،  الحـاج 
نـزح منـذ تسـع سـنوات، قـى األربع 
األخـرية منهـا يف مخيم "املـرج"، حيث 
افتتـح دكانًـا داخـل املخيـم ليعينه عى 

مصاريـف املنـزل.
ويف حـني يأمـل باالنتقـال مـن خيمتـه 
بـدأت  التـي  األسـمنتية  الغـرف  إىل 
مؤخـرًا  بإنشـائها  إنسـانية  منظـامت 
شـاميل حلـب، مل يحالفـه الحظ بسـبب 
الروط الخاصـة بتلك القرى السـكنية، 
التـي غالبًا مـا تكـون أولويتهـا لأليتام، 

أوىل. كمرحلـة 
وسـعت كثـري مـن املنظـامت والهيئـات 
اإلنسـانية يف شـاميل سـوريا إىل إنشاء 
مخيـامت جديدة، سـواء غرف أسـمنتية 
أو خيـام قامشـية، أفضـل مـن الحالية، 
وأُنشـئت عـدة قـرى سـكنية يف ريفـي 
إدلـب وحلـب مع اسـتمرار أعـامل البناء 
حتى تلبـى احتياجات النازحـني مؤخرًا.

إدلب وحلب
يف ريـف إدلب، أطلقت منظمـة "بنيان" 
مروًعـا إلنشـاء سـتة مخيـامت جديدة 
ومـن  واملهجريـن،  النازحـني  إليـواء 

املتوقع أن تسـتوعب قرابـة 2500 عائلة، 
املـروع،  مسـؤول  قالـه  مـا  بحسـب 

أحمـد قطـان، لعنـب بلدي.
وسـيكون املـروع يف مناطق إسـقاط 
بحـر  والشـيخ  بنـى  وكفـر  وكوكنايـا 
وكفـر تخاريـم يف ريف إدلب الشـاميل، 
منطقـة  يف  واحـد  مخيـم  إىل  إضافـة 

عفريـن، شـاميل حلـب. 
وسـتخّدم املخيـامت بالكامـل بالـرف 
إىل  إضافـة  امليـاه،  وشـبكات  الصحـي 
توفـري امليـاه الدافئـة، وتنظيـم شـوارع 

رئيسـة داخـل تلـك املخيـامت.
ويف ريفـي حلـب الشـاميل والرقـي، 
قـال عبد الوهـاب محمد، مدير مؤسسـة 
"رحمـة حـول العـامل" يف ريـف حلـب 
بـدؤوا  إنهـم  بلـدي،  لعنـب  الشـاميل 
مـن  مبنيـة  سـكانية  قريـة  مبـروع 
الطـوب بالقـرب مـن قريـة بحورتة يف 
مـع  بالتشـارك  الشـاميل،  ريـف حلـب 
اسـم  تحـت  للتنميـة"  "بنـاء  مؤسسـة 

السـكني". "بنـاء رحمـة 
وأضـاف أن عـدد الكتـل الـذي سـتُبنى 
األهـايل  وتسـتهدف   ،100 إىل  يصـل 
الذيـن يقطنـون يف مخيـامت عشـوائية 
يتـم  محـددة،  معايـر  حسـب  وذلـك 
االتفـاق عليهـا بـني املنفذيـن واملجلـس 

املحـي.
وحاليًـا وصـل املـروع إىل بنـاء آخـر 
عر كتل سـكنية، ثم سـتُجّهز األسـقف 
وتُركّـب األبـواب والشـبابيك، إضافة إىل 
تجهيـز املياه والـرف الصحي، وتوفري 

عـدة خدمـات، منها إنشـاء نقطـة طبية، 
ومسجد.  ومدرسـة، 

لمن تتبع ملكية األراضي؟
تُبنـى  التـي  األرايض  مللكيـة  بالنسـبة 
عليهـا املخيامت، فهـي إما عامـة )أمالك 
عليهـا  بالبنـاء  املوافقـة  أُخـذت  دولـة( 
مـن املجالـس املحليـة، أو خاصـة تـرع 
أصحابهـا بهـا بعـد التأكـد مـن ملكيـة 
العقـاري  السـجل  طريـق  عـن  األرض 
يف املنطقـة، بحسـب مسـؤول مـروع 

أحمـد  "بنيـان"،  منظمـة  يف  اإلسـكان 
قطـان. 

تحديـد  طريقـة  أن  قطـان  وأضـاف 
املستفيدين سـتكون من خالل استبيانات 
يف التجمعـات العشـوائية بنفس املنطقة 
وذلـك  املخيـامت،  فيهـا  ستنشـأ  التـي 
لضـامن التكيّـف املسـبق للنازحـني مع 
تلـك املناطـق، عوًضا عن مراعـاة معايري 

اإلنسـاين". "االسـتضعاف 
ويف حالـة مخيـامت ريف حلـب، أوضح 
مديـر مؤسسـة "رحمـة حـول العامل"، 

التـي  األرض  أن  محمـد،  الوهـاب  عبـد 
أُنشـئت عليهـا بيوت الطوب، اسـتؤجرت 
قابـل  والعقـد  سـنوات،  لعـدة  بعقـد 

للتمديـد.
أمـا املسـتفيدون فهـم األيتـام بالدرجـة 
الحـرب  مصـايب  إىل  إضافـة  األوىل، 
الذيـن ال معيـل لهـم، بينام يأمـل الحاج 
أحمـد الصالـح، يف ريف حلـب الرقي، 
أن يتوفـر لـه مكان يف أحد تلك املسـاكن 
أو  املـروع،  توسـعة  متـت  حـال  يف 
شـملت املراحـل املقبلـة منه فئـات أكرث.

من القماش إلى الحجر.. 

خيام أسمنتية في الشمال السوري
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المصدر: برنامج الغذاء العالمي، 26 من حزيران 2020 

امتحانات في مدينة أخترين وضواحيها بريف حلب - 26 أيار 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب

عـى مبـدأ اتبـاع الخيار األضمـن، قررت 
طالبة الشـهادة الثانويـة يف مدينة اعزاز 
بريـف حلـب الشـاميل تسـنيم كنجـو، 
تجنـب مشـاكل ميكـن أن تواجههـا يف 
التسـجيل الجامعـي، واختـارت أن تقدم 

امتحانهـا عـى الطريقـة الركية.
حلـب  ريـف  يف  الطـالب  يواجـه  إذ 
النمـوذج  تحديـد  مشـكلة  الشـاميل 
مـع  الثانويـة،  للشـهادة  االمتحـاين 
وتحريـري. مؤمتـت  بـني  اختالفـه 

نفسـها  إرهـاق  عـدم  فضلـت  تسـنيم 
ذلـك  وأرجعـت  النموذجـني،  بتقديـم 
للظـروف يف املنطقة، بحسـب مـا قالته 
لعنـب بلـدي، إضافـة إىل املشـاكل التي 
املاضيـة  السـنة  طـالب  لهـا  تعـرض 
لـرورة ختـم الشـهادة الركيـة للقبول 

"حلـب".  جامعـة  يف 

منهاج واحد وشهادتان
نظـام تقديـم امتحـان شـهادة الثانويـة 
العامـة األول يف ريـف حلـب الشـاميل، 
هو تـريك مؤمتت مدته سـتة أيـام فقط، 
يُصحَّـح يف تركيـا وتعـرف بشـهادته، 
جامعـات  إىل  بهـا  الدخـول  وميكـن 

مناطـق سـيطرة املعارضـة أيًضـا. 
تنظم االمتحان املؤمتـت مديريات الربية 
املحليـة، ومديريـات  للمجالـس  التابعـة 
الربية الركيـة، ويتطلب التسـجيل عليه 
املحليـة،  املجالـس  عـن  صـادرة  هويـة 
أال  عـى  الركيـة،  بالنفـوس  ومرتبطـة 

يتجـاوز عمـر املتقـدم 27 عاًمـا. 
أما نظـام "الحكومة املؤقتـة"، املعروف 
باسـم "نظام االئتالف"، فهـو تحريري، 
وفـرة التقديـم عليـه تسـتمر عى مدى 
عريـن يوًمـا، وشـهادته معـرف بهـا 
األوروبيـة،  الـدول  مـن  العديـد  يف 
الربيـة،  وزارة  توضحـه  مـا  بحسـب 

وميكـن لحاملهـا التسـجيل يف جامعات 
مناطـق سـيطرة املعارضـة، أيًضـا.

التركي "أسهل" والسوري "أعدل"
فضلـت الطالبـة تسـنيم النظـام الريك 
املؤمتـت بسـبب صعوبـة حفـظ املـواد 
امتحـان  أسـئلة  فحـل  لهـا،  بالنسـبة 
ويتطلـب  أطـول  املؤقتـة"  "الحكومـة 
تفصيـاًل يف اإلجابـة، عـى اعتبـار أنهـا 

األديب. الفـرع  طالبـات  مـن 
فالنظـام  للعالمـات،  بالنسـبة  لكـن 
تجـزّأ  إذ  "رحمـة"،  أكـرث  التحريـري 
العالمـة عـى الحـل، أمـا االمتحـان عى 
الطريقـة الركيـة فهـو أسـهل بالحـل، 
لكن يسـبب خسـارة أكـرث يف العالمات، 

تسـنيم. بحسـب 
الطالـب بكـر السـقا، مـن مدينـة الباب، 
يوافق تسـنيم، وهو اختار أيًضـا التقديم 
بنظـام األمتتـة، ألنه يتناسـب مـع كونه 
"فالسـؤال  األديب،  الفـرع  طـالب  مـن 
املؤمتـت يقـدم الخيـارات ويسـاعده يف 

اإلجابة" تذكّـر 
لكـن االمتحـان املؤمتـت أصعـب لطالب 
الفـرع العلمـي، ألن االمتحـان التحريري 
يتيـح لـه فرصـة للحصول عـى عالمات 
أكـرث يف حـال وجـود أخطـاء بالحـل، 
املثـال، يف  بكـر، عـى سـبيل  بحسـب 
النظـام املؤمتـت الخطأ الحسـايب يعني 
خسـارة كامـل العالمـة، عكـس النظـام 
التحريـري الـذي يحصـل فيـه الطالـب 

عـى عالمـة كتابـة قانـون الحل. 

التربويون يفّضلون التحريري
لـدى  املسـجلني  طـالب  عـدد  يقـّدر 
التابعة لـ"الحكومـة املؤقتة"  املديريـات 
عى امتحانـات الشـهادة الثانوية، بأكرث 
مـن مثانيـة آالف طالب وطالبة، بحسـب 
وزيـرة الربية، هـدى العبـي، وتعتمد 

الـوزارة النظـام التحريـري.

النظـام  عـى  تربويـون  ويعـرض 
يف  الطالـب  يختـر  ال  ألنـه  املؤمتـت، 
جميـع النواحي، وال يعطي تقييـاًم دقيًقا 
التخمـني  عـى  اعتـامده  مـع  للطالـب، 

والتذكـر.
وبحسـب موجهة تربويـة )تحفظت عى 
نـر اسـمها ألسـباب شـخصية(، ميكن 

يف  مـادة  مـن  بأكـرث  الطالـب  اختبـار 
اليـوم الواحـد يف النظـام املؤمتـت، أمـا 
مـن ناحيـة التصحيح فهـو ال يحتاج إىل 

وكـوادر.  خرات 
بينـام نظـام األسـئلة التحريريـة يركـز 
عى قيـاس مدى حفـظ الطالـب وتذكره 
امللخصـات  عـى  ويعتمـد  للمعلومـات، 

الخصوصيـة.  والـدروس 
طويـل  وقـت  إىل  يحتـاج  أنـه  ورغـم 
للدراسـة، متنـح الـوزارة أياًمـا مناسـبة 
للتحضري بـني كل مادة وأخرى، بحسـب 
املصحـح  مبوجبـه  ويقيـس  املوجهـة، 
بعـض النواحي التي ال ميكن أن يقيسـها 

باألسـئلة املؤمتتـة.

مؤتمت وتحريري.. 

نظامان لالمتحانات في ريف حلب بشهادتين مختلفتين
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فيكتوريوس بيان شمس

أّدى تسارع االنهيارات االقتصادية 
وانهيار قيمة اللرية يف سوريا ولبنان 

إىل ربط األزمة من قبل البعض 
باقرتاب بدء تطبيق قانون "قيرص"، 
وهو التفسري الذي يتبّناه النظام يف 

سوريا بشكل أو بآخر ويعمل عىل 
ترويجه انطالًقا من افرتاض ضمني، 

أنه قبل تطبيق القانون األمرييك 
عىل النظام "املعادي لإلمربيالية" 

و"املكافح لإلرهاب"، كانت األوضاع 
طبيعية، مع أن نسبة من وصلوا ملا 
دون خط الفقر قبل تطبيق القانون 

بأشهر طويلة وصل إىل 80%. 
هذا باإلضافة إىل من يفرتضون أن 
القانون جاء متهيًدا لعملية تقسيم 

سوريا، وكأن أمريكا تحتاج إىل 
قانون كهذا لتقسيم سوريا إذا ما 

كان التقسيم جزًءا من اسرتاتيجيتها، 
يف حني أن النظام حكم قبل الثورة 
ما أنتجته "سايكس- بيكو"، إال أنه 
يف الواقع كّرر ما يُعرف بـ"االتحاد 

السوري" الذي فرضته فرنسا عام 
1922، لكن بشكل أكرث جهنمية. 

جاء قانون "قيرص" نتيجة جهود 
الجالية السورية يف الواليات املتحدة، 

التي استطاعت أن توصل صوتها 
إىل الربملان األمرييك، متاًما كام 

استفاد الناشطون السوريون يف 
أملانيا من مبدأ "الوالية القضائية 

العاملية" ملالحقة أكرث من 1000 قاتل 
سوري تسلّلوا إىل األرايض األملانية، 
وهم مّمن كانوا يعملون يف أجهزة 
مخابرات النظام السوري. يذكر أن 

الرئيس اللبناين الحايل كان قد لجأ 
إىل الكونجرس األمرييك منذ العام 

2001 الستصدار ما بات يعرف فيام 
بعد بـ"قانون محاسبة سوريا". 

هذا يعني أن السوريني استفادوا من 
القوانني والظروف يف البلدان التي 

يقيمون فيها الستصدار القوانني 
ومالحقة املجرمني، وال يعني، بحال 

من األحوال، أن هذه البلدان غرّيت 
اسرتاتيجياتها، وقّررت محاسبة َقَتلة 

الشعب السوري. 
ويف حني ينعم االقتصاد 

"اإلرسائييل" بالتقّدم واالستقرار 
واالزدهار واألمان، تنهار األوضاع 

االقتصادية بشكل غري مسبوق يف 
دول ما يعرف بـ"محور املقاومة"، 

وهي تسمية تخفي وراءها التسمية 
الرصيحة للدول املسيطَر عليها إيرانًيا 

)أي مذهبًيا( يف املنطقة العربية، 
والتي انهارت اقتصاداتها كلها تقريًبا، 
مبا فيها إيران نفسها، ال بل إن الفشل 

واالنهيارات يالحقان حتى الدول 
"التوتاليتارية" البعيدة عن املنطقة 
واملتحالفة مع هذا املحور، ككوريا 

الشاملية وفنزويال، وهذه كلها دول 
تتشّدق بالعداء لإلمربيالية التي ثبت 

أنها تُعاِقب )بكرس القاف( بينام ال 
تستطيع تلك الدول سوى الرضوخ 
للعقوبات، أو اعتبار تلك العقوبات 

"جائرة"، وكأنها تربأ بعدوها أن 
يعاقبها، وتعيب عليه ذلك!

هل يشبه قانون "قيرص"، الذي 
فرضته الواليات املتحدة عىل النظام 

السوري، ما ُفرض عىل النظام 
العراقي السابق من عقوبات شاملة 

يف آب عام 1990؟
من املعروف أن العقوبات التي ُفرضت 
عىل العراق بعد احتالل الكويت كانت 

عقوبات شاملة، منع عىل إثرها 
من كل أشكال التصدير واالسترياد، 
وهو ما تسّبب بكارثة إنسانية راح 

ضحيتها مليونًا ونصف مليون طفل، 
ودفعت مجلس األمن يف العام 1995 

إلعادة النظر بالعقوبات، فأصدر 
القرار "986" الذي عرف فيام بعد 

بربنامج "النفط مقابل الغذاء" والذي 
بدأ العمل فيه يف العام 1996. أُتيح 

للعراق بعده أن يستورد الغذاء والدواء 
بشكل حرصي، إال أن األوضاع مل 
تتحسن عام سبقها كثريًا بسبب 

املحسوبيات وعمليات الفساد التي 
ارتبطت بصفقات بيع النفط يف إطار 

ذلك القانون.
مل يستطع النظام العراقي آنذاك 

االحتيال عىل القانون، وهو املحاط 
من كل االتجاهات بأنظمة شديدة 

العداء. وقد بقيت هذه العقوبات 
مفروضة حتى سقوط النظام يف 

العام 2003.
النظام السوري  يف املقابل، اعتاد 

عـىل العقوبات، التي كانت فيام 
سـبق تؤثّر فعلًيا عىل املواطنني 
األمريكية  كالعقوبات  عليه،  ال 

التي ُفرضت عىل سـوريا يف العام 
1979 بعد عملية مطار "هيرثو"، 

ثـم العزلة الخانقة التي تعّرضت 

لها سـوريا طوال عقد الثامنينيات، 
العام  األمريكية يف  والعقوبات 
2004 عىل خلفية حرب العراق 

البالد  النظام السوري حدود  وفتح 
العقوبات  املقاتلني، وُحزَم  أمام 

بعد  واألمريكية  واألوروبية  العربية 
2011، وصواًل  انطالق ثورة العام 

إىل قانون "قيرص" الذي ُفرض عىل 
سلوكه"  لـ"تغيري  السوري  النظام 
كام رّصح املسؤولون األمريكيون 

مراًرا وتكراًرا. 
عىل امتداد كل تلك السـنوات، كّون 

النظام السوري خربة يف عملية 
العقوبات،  والهروب من  االحتيال 

إضافة إىل أنه كان يعتمد يف 
كثـري من األحيان، كام هو حاصل 

اليـوم، عىل لبنان كمنفذ، ميكن 
من خالله مترير ما يشـاء ذهابًا 

وإيابًـا، باإلضافة طبًعا إىل إمكانية 
اسـتخدام العراق كمنفذ، عىل غرار 
مـا تفعل إيران للتهّرب من الحصار 
املفـروض عليها، هذا عدا عن بعض 

املناطق السـورية التي يستثنيها 
أنها خارج سيطرة  القانون، مبا 
النظام، كإدلب، والجزيرة  قوات 
السـورية، والتي قد يجد النظام 

طريقة ما لالسـتفادة منها، خاصة 
أن هنالك محاوالت جرت خالل 

أيـار املايض من قبل "هيئة تحرير 
الشـام" يف إدلب لفتح معرب تجاري 

النظام، قوبلت مبظاهرات  مع 
معارضة من أنصار الثورة السـورية.

تشمل العقوبات القطاعات التالية:
الطريان، والطاقة، واملرصف 

املركزي، وأجهزة األمن واملخابرات، 
الذين يقدمون  والرشكات واألفراد 

دعـاًم للنظام. كام مُينع بيع قطع 
الغيار واملواد املسـتخدمة يف أنشطة 
عسـكرية وعمليات استخراج النفط.
وهـي يف أغلبها ال عالقة للمواطنني 
السـوريني فيها، إذا ما استثني منها 

قطـاع الطاقة، ال بل إن بعض هذه 
للشعب  العداء  شديد  القطاعات 

السوري.
واضح:  بشكل  القانون  يستثني 

الدولية واملنظامت غري  املنظامت 
الحكومية التي تقدم املسـاعدات يف 

سوريا، وهو يسمح بشكل واضح 
بدخول األغذية واألدوية واملواد 

اإلغاثية.
ومن املعروف يف هذا السياق، 

أن هنـاك كثريًا من الفضائح التي 
توّرطت بها بعض لجان "األمم 

املتحدة"، عندما كانت ترسل 
النظام بداًل  املساعدات إىل مناطق 

من أن ترسـلها إىل املناطق التي 
النظام. يحارصها 

ميكـن وقف العمل بقانون "قيرص" 
يف حال نّفذ النظام التايل:

- التوقف عن استخدام املجال 
املدنيني. الستهداف  الجوي 

- التوقف عن استهداف املراكز 
واملناطق  واملدارس  الطبية 

السكنية. والتجمعات 
- إطالق رساح جميع املعتقلني 

للمنظامت  والسامح  السياسيني، 
املعتقالت. بدخول  اإلنسانية 

- السامح بوصول املساعدات 
اإلنسانية إىل املناطق املحارصة من 

النظام. قبل 
وهي كلهـا نقاط تفّوق فيها النظام 

السوري عىل النظام النازي، ومن 
املتوّقـع أال يلتزم بأي رشط منها.

أسامة آغي

ميكن القول إن التشّدد السيايس 
الديني ال يعيش خارج منظومة 

الخلخلة األمنية، فهذه الخلخلة متنحه 
قوة ومربر وجود، ولعل ما يحدث 

بالرصاع الداخيل يف إدلب بني القوى 
املتشددة، إمنا ميكن قراءته ضمن 

هذا السياق، وتحديًدا مع وجود اتفاق 
دويل عىل إغالق ملف القوى املتطرفة 

يف سوريا، كحلقة أساسية ميّر بها 
الحل السيايس القادم.

لقد صنفت املنظومة الدولية، وعرب 
قرارات من مجلس األمن، مجموعة 

من املنظامت الدينية "املتشّددة" 
ضمن قامئة "منظامت إرهابية"، 

وهذه املنظامت ذات جذور تنحدر من 
تنظيم "القاعدة" الدويل، الذي أّسسه 

أسامة بن الدن، ويقوده حالًيا أمين 
الظواهري.

هذه املنظامت "املتشددة"، وجدت 
نفسها مبواجهة اتفاقات "سوتيش" 
املوّقعة بني تركيا وروسيا عام 2018، 
واتفاق 5 من آذار املايض يف روسيا، 

والتي تنّص عىل تفكيك هذه املنظامت 
ضمن منطقة "خفض التصعيد" 

الرابعة، التي تقع تحت ضامنة تركيا.
تفكيك التنظيامت "املتشددة"، يرتبط 

بالرضورة بالحركة عىل الطريقني 
"M4" و"M5" اللذين يعتربان 

طريقني حيويني لربط مناطق 
متعددة تقع عليهام، وكذلك يرتبط 

بالحل السيايس النهايئ للرصاع 
يف سوريا، ومبا أن  التنظيامت 

"املتشددة" رفضت اتفاق "سوتيش"، 
فهي كانت تدرك أن املوافقة عىل 

هذه االتفاقية يعني تفكيك وجودها 
وزوالها، وخسارة مرشوعها 

"املتشدد" املتمثل بإقامة "خالفة 
إسالمية".

الرصاع العسكري الحايل بني "هيئة 
تحرير الشام" )النرصة سابًقا( 

ومنظامت منضوية تحت مسمى 
"تنسيقيات التشّدد" رغم محدوديته، 

يكشف عن فروق فكرية سياسية 
جوهرية بينهام، فـ"هيئة تحرير 

الشام" باتت أكرث اقرتابًا من التحول 
السيايس يف بنيتها الحالية، وقد 

تقرتب يف مرحلة قريبة إىل تفكيك 
بنيتها العسكرية، من خالل االندماج 

مع قوات "الجيش الوطني"، التابع 
لـ"الحكومة املؤقتة"، املنبثقة عن 

"ائتالف قوى الثورة واملعارضة".
بينام ترفض "تنسيقيات التشّدد" 

تفكيك نفسها، أو القبول 
بـ"سوتيش" وملحقاته. هذه 

التنظيامت التابعة لغرفة عمليات 
"فاثبتوا" تدرك أن زمن نهايتها 

يقرتب، ولهذا فهي تحاول ما 
استطاعت املحافظة عىل نفوذها يف 
محافظة إدلب، وتخريب أي اتفاق قد 

يؤدي إىل هذا التفكيك.
ولكن كان ال بّد من رشارة لهذا 

االقتتال املحدود بني أبناء الجذر 
الفكري/ السيايس الواحد سابًقا، 

فكل هذه التنظيامت مبا فيها 
"جبهة النرصة" كانت تنتمي لتنظيم 

"القاعدة"، إال أن "هيئة تحرير 
الشام" فكّت كام تدعي ارتباطها 

بـ"القاعدة" نهاية شباط عام 2018.
لكّن بقية التشكيالت العسكرية 

"املتشددة" )تنسيقية الجهاد، ولواء 
املقاتلني األنصار، وحّراس الدين، 

وأنصار اإلسالم، وأنصار الدين( 
أنشأت غرفة عمليات واحدة، يف 

12 من حزيران الحايل، تحت اسم 
"فاثبتوا".

إّن الهدف من تشكيل هذه الغرفة 
هو املحافظة عىل الجسم التنظيمي 

للمنظامت "املتشددة"، إضافة 
إىل تحويل هذه الغرفة إىل نقطة 
استقطاب لقواعد "هيئة تحرير 

الشام"، عىل أرضية رفض اتفاق تركيا 
مع روسيا يف سوتيش وموسكو.

اتفاق "سوتيش" وتعديالته الالحقة 
غايته الرئيسة تفكيك املنظامت 
"املتشددة"، ولعل "هيئة تحرير 

الشام" تعرف البعد االسرتاتيجي 
لهذا االتفاق، وتحاول التكّيف معه 

تدريجًيا، وهو ما يعني تحول 
"الهيئة" من صيغتها العسكرية 

والسياسية الحالية إىل صيغة أكرث 
واقعية، وأكرث قبواًل مبا يريده 

الضامن الرتيك.
لذلك لجأت "هيئة تحرير الشام" إىل 

توجيه رضبة استباقية لغرفة عمليات 
"فاثبتوا"، هذه الرضبة متّثلت 

باعتقال "أبو مالك التيل" و"أبو صالح 
األوزبيك"، وكالهام من املتشددين 

الرافضني للتفاهامت واالتفاقات 
الروسية- الرتكية بشأن إدلب.

إن مقتل "أبو القسام األردين"، نتيجة 

رضبة نفذتها طائرات "درون" تابعة 
للتحالف الدويل، الذي تقوده الواليات 

املتحدة األمريكية، مع االعتقالني 
السابقني لقائدين "متشددين"، 

ال ميكن فهمه بغري خوف "هيئة 
تحرير الشام" من حدوث استقطاب 

لـ"املتشددين" يف قواعدها، وهذا 
يعني انزالق تنظيم "الجوالين" إىل 

مربع التفكك، ما يفقده كل االمتيازات 
التي حققها سابًقا كتنظيم.

هذا الخوف عرّب عنه بيان صادر عن 
"هيئة تحرير الشام"، مينع انفصال 

أي عنرص من عنارصها من دون 
موافقة الهيئة العليا للتنظيم.

ولكن، ما حدود هذا الرصاع بني 
املنظامت "املتشددة"؟ ومن يدفع به 

إىل حّد الصدام والقتال، وما مآله؟
إن الجواب عن هذه األسئلة ال يخرج 

عن السياق العام للوضع السوري 
بتناقضاته القامئة، التي تدفع 

بها قوى الرصاع املنخرطة بامللف 
السوري، إقليمًيا ودولًيا، هذه القوى 

صارت تبحث عن معادل سيايس 
جديد مقبول بحّده األدىن من هذه 

القوى، ولكن يبدو أن أكرب املترضرين 
من رسيان فعالية اتفاق "سوتيش" 

وتفاهم آذار بني األتراك والروس 
سيكون التنظيامت املنضوية ضمن 

غرفة عمليات "فاثبتوا".
هذه التنظيامت ال يناسبها تنفيذ 

االتفاقات، وبالتايل هي ال تستطيع 
تربير وجودها خارج الرصاعات، 

وهو ما يجعلها ترفض كل االتفاقات، 
حتى لو أّدت إىل حل سيايس مبوجب 

القرار الدويل رقم 2254.
هذه الحالة تتطلب سياسة ذكية 
تنفذها تركيا بالتوافق مع "هيئة 

تحرير الشام"، ونقصد بذلك 
تجنيب إدلب وزر قتال حياة أو 

موت، ستضطر لخوضه التنظيامت 
"املتشددة"، وهو سيكون قتااًل مكلًفا 
للسكان ولالستقرار يف هذه املنطقة، 

وهو ما تبحث عنه روسيا وحلفها.
وباملقابل، ميكن إحداث اخرتاقات 

يف بنية قيادة هذه التنظيامت، وترك 
األبواب مفتوحة بصورة مواربة، 
الحتامل اتفاق يؤدي إىل فكفكة 

هذه التنظيامت، ونزع حجة روسيا 
واملجتمع الدويل، التي تقول برضورة 

القضاء عىل املنظامت "اإلرهابية" 
يف إدلب.

إن الرصاع بني "هيئة تحرير الشام" 
وتنظيامت غرفة عمليات "فاثبتوا" 

هو رصاع بني اتجاهني سياسيني 
مختلفني بزاوية رؤية، قد تتطور 

إىل زاوية تناقض ورصاع أكرب، 
وهذا قد يشمل إشاعة الفوىض من 

عمليات تفجري واستدراج للروس عرب 
رضبات تتلقاها قوتهم العسكرية، 

أو من خالل عمليات اغتيال متبادلة 
بني "هيئة تحرير الشام" وهذه 

التنظيامت.
إن االنتقال من مرحلة التنظيامت 

"املتشددة" إىل مرحلة الحل 
السيايس، وفق قواعد تتفق عليها 

مجموعة القوى الدولية، ال ينبغي أن 
يكون خارج حسابات حياة املدنيني 
وممتلكاتهم وأمن املنطقة، ال سّيام 

أنها منطقة حدودية بني سوريا 
وتركيا، وتدرك تركيا أن الفوىض 

الناتجة عن رصاع عسكري بني "هيئة 
تحرير الشام" وهذه التنظيامت 

"املتشددة" ستيسء ألمنها القومي 
وهو ما ال تسمح به أنقرة.

رأي وتحليل

في المقارنة بين "قيصر" و"النفط مقابل الغذاء"

"متشددو" إدلب.. بحث عن موقع قدم سياسية
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استثمار ما بعد الحرب
األسد يستنهض 
روح "البعث" 
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خـالل السـنوات املاضيـة مـر حـزب 
كشـفت  كبـرية  بتحـوالت  "البعـث" 
ترهلـه وهشاشـة بنيتـه التنظيميـة، 
وهو األمـر الذي اعتـربه رئيس النظام 
واألمني العام لـ”حزب البعث”، بشـار 
األسـد، يف كلمـة لـه بالذكـرى الـ51 
آذار  الحكـم يف  إىل  الحـزب  لوصـول 
سـاعدت  صحيـة"،  "ظاهـرة   ،2014
وصفهـم  ممـن  بالتخلـص  الحـزب 

بـ“االنتهازيـني".
انحيـاز  كان  التحـوالت  هـذه  أبـرز 
اآلالف مـن أعضـاء الحزب عـن الرؤية 
الرسـمية لـه، إىل جانب االنشـقاقات 
الجيـش  يف  طالتـه  التـي  الكثـرية 
واألمـن، ويف املقابـل انخـرط الحزب 
كلًيـا يف قمـع الثـورة السـورية، عرب 
مسـريات  يف  "البعثيـني"  مشـاركة 
التحـول  قبـل  للمظاهـرات،  مضـادة 
الحًقا إىل العمل املسـلح عـرب "كتائب 
عـام  يف  أُسسـت  التـي  البعـث" 
2012، لتكـون ذراًعـا رديفـة لقـوات 
متطوعـني  تضـم  السـوري  النظـام 
ومتطوعـات مـن معظـم املحافظـات 
معـارك  يف  وتشـارك  السـورية، 
عسـكرية يف مختلـف املناطـق، تحت 
إرشاف مبـارش مـن قبل األمـني العام 

الهـالل. للحـزب، هـالل  املسـاعد 
أضعـف االنخـراط يف الثـورة صفوف 
مـن  تنظيمًيـا  وعـاىن  الحـزب، 
العجـز، ومل يعـد قـادًرا عـىل التعبئة، 
بحسـب مـا قالـه الباحـث يف مركـز 
االسـرتاتيجية"،  للدراسـات  "عمـران 
ليدخـل  بلـدي،  لعنـب  طـالع،  معـن 
كبـرية،  "انكفـاء"  مرحلـة  الحـزب 
إىل  تحـول  األرض  عـىل  املشـهد  ألن 
العمـل العسـكري ملصلحة ميليشـيات 
نشـطت مـع دخـول إيـران و"حـزب 

وروسـيا. اللـه" 

هـذا الرتهـل دفع الحـزب للجـوء إىل 
مـن  اسـتعداًدا  وتغيـريات  إجـراءات 
قبلـه للتامهي مـع املرحلة السياسـية 
عـن  املتعـددة،  واحتامالتهـا  املقبلـة 

طريـق عـدة خطـوات:
االنكفـاء  كانـت  األوىل  الخطـوة 
نحـو الداخـل، والتحـول مـن اإلطـار 
مـن  املحـيل،  اإلطـار  إىل  اإلقليمـي 
اسـم  واسـتبدال  تغـريات  خـالل 
"القيـادة املركزيـة لـ”حـزب البعـث” 
مـا  بحسـب  القطريـة"،  بـ"القيـادة 
الرسـمية  الحـزب  صفحـة  ذكرتـه 
ترشيـن  يف  بـوك"،  "فيـس  عـرب 
األول 2018، إذ مل يعـد هنـاك "أمـني 
عـام"،  "أمـني  بـل  للحـزب"  قطـري 
وتحول االسـم التنظيمـي من "األمني 
القطـري املسـاعد" إىل "األمـني العام 
"القيـادة  أعضـاء  وصـار  املسـاعد"، 
القطريـة" أعضاء "القيـادة املركزية"، 
إضافة إىل اسـتبدال تسـمية "املؤمتر 

القطـري". بـ"املؤمتـر  العـام" 
التغيـريات،  هـذه  الحـزب  وأرجـع 
التـي تعتـرب األوىل مـن نوعهـا منـذ 
“الحاجـة  إىل   ،1947 يف  تأسيسـه 
الراهـن  الوضـع  تطـورات  ملواكبـة 
مبـا  الحـزب”،  يف  القومـي  والعمـل 
يحقـق “مصلحـة الشـعب”، يف داللة 
الداخليـة  السياسـة  يف  تبـدل  عـىل 
لــحزب "البعث"، ما يعنـي أنه مل يعد 
حزبًـا “عابـًرا للحـدود السـورية” من 

التنظيميـة. الناحيـة 
الخطـوة الثانيـة كانـت االعتامد عىل 
وكان  الـوالء،  الشـديدة  الشـخصيات 
مـن أهمهـا هـالل الهـالل، الـذي بـدأ 
بتحـركات دبلوماسـية نشـطة داخـل 
وخـارج سـوريا، وهـو ميتلـك عوامل 
شـخصية سـاعدته يف ضبـط حالـة 
الرتهـل التي كانـت موجـودة بالحزب 

الـذي  الشـديد  األمنـي  الفكـر  عـرب 
انتهجه يف سياسـته املحلية، بحسـب 

. طالع
وزار الهـالل كاًل مـن الصني وروسـيا، 
بهـدف   ،2019 الثـاين  ترشيـن  يف 
التعـاون بني حـزب "البعـث" وأحزاب 
الدولتـني، مـن أجل تنسـيق "مكافحة 
اإلرهـاب"، والتخطيـط ملرحلـة إعادة 
السـورية  الروايـة  بحسـب  اإلعـامر، 

. سمية لر ا
أما الخطـوة الثالثـة فكانـت االعتامد 
الختيـار  “االسـتئناس”،  آليـة  عـىل 
مرشـحيه النتخابات مجلس الشـعب، 
التـي تقـوم عـىل اختيـار املرشـحني 
مـن خـالل مؤمتـرات موسـعة ألفرع 
الحـزب، واالعتـامد عىل آراء كـوادره، 
االختيـار  عمليـة  كانـت  حـني  يف 
الحـزب  اختيـار  عـىل  تقـوم  سـابًقا 
تُعـرف  قوائـم  بإصـدار  مرشـحيه 
 ،“ الوطنيـة  الجبهـة  “قامئـة  باسـم 
التـي تضـم أيًضـا مرشـحي األحـزاب 
األخـرى املعـرتف بهـا واملمثلـة ضمن 

التقدميـة”. الوطنيـة  “الجبهـة 
مكتوبـة  كلمـة  يف  األسـد،  واعتـرب 
 15 يف   ، “الحـزب”  موقـع  نرشهـا 
“تجربـة  أن  الحـايل،  حزيـران  مـن 
عـىل  دامـغ  دليـل   )…( االسـتئناس 
ديناميكيـة البعـث وتطـوره، وقدرتـه 
نحـو  واالنطـالق  التكيـف  عـىل 
املسـتقبل"، كـام اعتـرب أنـه "كان ال 
بـد مـن القيـام بأهـم إجـراء يحفـظ 
ويطورهـا  الحزبيـة  املؤسسـة 
مشـاركة  توسـيع  وهـو  ويقويهـا، 
القواعـد الحزبية يف اختيـار ممثليهم 
ملجلـس الشـعب )...( هـذه الخطـوة 
رضورية لتجديده تنظيمًيـا وعقائديًا، 
املوضوعـي والسـاطع  الـرد  وتشـكل 
بالشـمولية  وصفـوه  مـن  عـىل 

والتكلس واالنفصـال عن روح العرص".
وبحسـب الباحـث معـن طـالع، فـإن 
الحزب يف "االستحقاقات االنتخابية" 
أدرك واسـتغل لعبة املحليات، مستفيًدا 
قانونيـة واضحـة، وهـي  ثغـرة  مـن 
أن املـادة الثامنـة التـي ُسـحبت مـن 
الدسـتور ال تـزال مفاعيلهـا القانونية 
وظائـف  مـن  العديـد  يف  سـارية 
وظيفتـني:  يف  وخاصـة  الدولـة، 
األوىل التـي تتعلـق بالجهـات األمنية 
والعسـكرية، إذ ال يـزال الحـزب ميتلك 
إدارة التوجيـه السـيايس يف الجيش، 
يوميـة  نـرشات  توزيـع  وميكنـه 
إعالمية وسياسـية، وبالتـايل الجيش 
الحـزيب  للتنظيـم  يخضـع  يـزال  ال 
البعثـي، أمـا الوظيفـة الثانيـة فهـي 
اسـتمرار الرقابـة عـىل أجهـزة الدولة 

بـكل تفاصيلهـا.

محاوالت اإلحياء 
والتحـركات  الخطـوات  هـذه  تعطـي 
محاولـة  عـىل  مـؤرشات  للحـزب 
الراهنـة،  األوضـاع  مـع  التكيـف 
ودفعـه للعـب دور أكـرث فاعليـة، عرب 
"إعـادة تأهيـل بعـض الرشائـح التي 
كانـت حاضنـة للفـوىض واإلرهـاب، 
ثغـرة  الرشائـح  هـذه  تكـون  لكيـال 
يتـم اسـتهداف سـوريا يف املسـتقبل 
مـن خاللهـا"، بحسـب تعبـري األسـد 
يف  املركزيـة"  "اللجنـة  اجتـامع  يف 

.2018 األول  ترشيـن 
إىل  أدت  بـ"أخطـاء"  األسـد  اعـرتف 
طريقـة  وهـي  الحـزب،  دور  تراجـع 
اعتربهـا الباحث السـوري واألكادميي 
عبـد العزيز ديـوب، "منـاورة لتلبيس 
الحـزب ثـوب الفشـل بـداًل عنـه )عن 
األسـد("، إال أن السـؤال املطـروح هنا 

النظـام  سـيكون  مـدى  أي  إىل  هـو: 
قادًرا عىل إعـادة تفعيـل دور الحزب؟

عبـد  األكادميـي  الباحـث  واعتـرب 
العزيـز ديـوب، يف حديـث إىل عنـب 
بلـدي، أن تفعيـل دور الحـزب مخالف 
يف  ُحذفـت  التـي  الثامنـة  للـامدة 
كان  الهـدف  لكـن   ،2012 دسـتور 
اسـُتهلكوا  الذيـن  األعضـاء  إقصـاء 
من خـالل عمليـة "االسـتئناس" التي 
الشـعب،  اتُّبعـت للرتشـيحات ملجلس 
يتطـور  ولـن  مل  "الحـزب  أن  مؤكـًدا 

الخشـبي". بخطابـه 
بينام يـرى القيادي السـابق يف حزب 
أن  نـارص سـابا،  الدكتـور  "البعـث"، 
"الحـزب اآلن هـو حزب عائلة األسـد، 
مسـمى  عليـه  نطلـق  أن  ونسـتطيع 
العسـكرية("،  املجموعـة  )حـزب 
معتـربًا محاولـة تفعيـل دوره "كمـن 
مثقوبـة"، وهدفـه  قربـة  ينفـخ يف 
األسـايس هـو االسـتمرار واإلمعـان 
يف تحقـري فكـرة "البعـث" القامئـة 
الوحـدة  هـو  أسـايس  جوهـر  عـىل 
أنـه  النظـام  يزعـم  والتـي  العربيـة، 

يرفعهـا.
واعتـرب سـابا، يف حديـث إىل عنـب 
مجـدًدا،  يحـاول  النظـام  أن  بلـدي، 
بحـق  ارتكبهـا  التـي  الجرائـم  بعـد 
السـوريني، اسـتثامر اسـم "البعـث" 
مجدًدا، ومـا اعرتاف األسـد باألخطاء 
إال مـن بـاب اللغـو الـذي ال قيمـة له، 
سـوريا،  يف  لـه  دور  ال  الحـزب  ألن 
لجهـات  تابـع  تنظيـم  هـو  وإمنـا 
طبيعـة  وذات  وعسـكرية،  أمنيـة 
أمنيـة ال عالقـة لهـا مبعنـى األحزاب 
التـي تقـوم عـىل الحرية واملامرسـة 

الـرأي. وإبـداء  السياسـية 
وأشـار إىل أن النظـام السـوري دعس 
عـىل الحزب وأفـكاره باألقـدام، ودّمر 
الفكـر الحقيقي لـ"البعـث"، والدالئل 
التاريخيـة عـىل ذلـك كثرية، بـدًءا من 
إعـدام القيـادات البـارزة، وصـواًل إىل 
تقسـيم الصف الفلسـطيني والوقوف 
يف صـف إيـران ضـد العـراق وحـزب 
"البعـث" هناك يف حـرب الخليج، عدا 
عـن املجـازر التي ارتكبهـا النظام عرب 

تاريخـه يف عـدة مناطق سـورية.
ووصـف سـابا املحـاوالت التـي يقوم 
بهـا الحـزب يف الوقت الحـايل، بأنها 
"إعـادة الـروح إىل جثـة ميتـة"، ألن 
الحـزب حالًيا منـزوع اإلرادة وفاقد أي 
اسـتقاللية، وكل الهيئات واملؤسسـات 
التعامـل  إطـار  خـارج  لـه  التابعـة 
وتسـتخدم  والسـيايس،  الحـزيب 
شـعارات الحـزب ألغـراض سياسـية، 
والعائلـة،  الحكـم  مصلحـة  تخـدم 
مؤكـًدا أن الحـزب غـري "قـادر عـىل 
مواكبـة التطـورات بصفتـه الراهنة".

“حـزب البعث قائـد الدولـة واملجتمع"، عبـارة كانت 
غطـاء لحكـم سـوريا ألكـرث من نصـف قـرن، تحت 
سـتار مـن الشـعارات الحزبيـة الرنانـة، التـي نادت 
مطلـق  وتعظيـم  واالشـرتاكية  والحريـة  بالوحـدة 
للعروبـة، لكن سـنوات الثـورة السـورية زادت تعرية 
هـذه الشـعارات، خاصة مـع انخراط الحـزب املبارش 

يف قمـع املتظاهريـن السـلميني.
مـن  الثامنـة  املـادة  جوهـر  وهـي  العبـارة،  هـذه 
"البعـث"  حولـت   ،1973 يف  السـوري  الدسـتور 
وهياكلهـا  الدولـة  مبفاصـل  لإلمسـاك  أداة  إىل 
ومؤسسـاتها، مـن قبـل الرئيـس السـوري السـابق، 
املـادة  إلغـاء  حافـظ األسـد، ونجلـه بشـار، ورغـم 
مفاعيلهـا  تـزال  ال   ،2012 دسـتور  مـن  وسـحبها 
سـارية يف العديـد مـن وظائـف الدولـة حتـى اآلن.

ومـع تقـدم سـنوات الثـورة، وحـرص نشـاط الحزب 
يف حـدود سـوريا بعـد نـزع صفـة القوميـة عنـه، 
يف  الحـزب  دور  تفعيـل  إعـادة  النظـام  يحـاول 
الشـارع السـوري، عرب ترتيـب بيته الداخـيل وضبط 
الـدول وداعميـه، وتوسـيع  صفوفـه وعالقتـه مـع 
مشـاركة "القواعـد الحزبيـة" يف اختيـار ممثليهـم 
النتخابـات مجلـس الشـعب التـي سـتجري يف متوز 

. ملقبل ا
وتحـاول عنـب بلـدي يف هـذا امللـف تسـليط الضوء 
الحـزب،  يف  التنظيميـة  التغيـريات  أبـرز  عـىل 
اسـتعداًدا  الراهنـة  املرحلـة  اسـتثامر  ومحاولـة 
اسـترشاف  جانـب  إىل  املسـتقبلية،  للتطـورات 
الرؤيـة  سـيناريوهات  ضـوء  يف  الحـزب  مسـتقبل 

لسـوريا. املقبلـة  السياسـية 

"البعث" والثورة.. 
خطوات إلحياء الحزب

الحزب في "االستحقاقات 
االنتخابية" أدرك واستغل 
لعبة المحليات، مستفيًدا 

من ثغرة قانونية واضحة، 
وهي أن المادة الثامنة التي 

ُسحبت من الدستور ال تزال 
مفاعيلها القانونية سارية 

في العديد من وظائف 
الدولة،

برأيك.. 
هل تراجعت أدوار حزب البعث 
بعد تعديل الدستور عام 2012

دور الحزب لم يتراجع

دور الحزب تراجع

أجـرت عنـب بلـدي اسـتطالًعا، عـرب صفحتهـا يف 
"البعـث"  تراجـع دور حـزب  "فيـس بـوك"، حـول 
بعـد إلغاء املـادة الثامنـة يف دسـتور 2012، واعترب 
%71 مـن املصّوتـني، البالـغ عددهـم 400 مشـارك، 
البقيـة  أن دور الحـزب مل يرتاجـع، يف حـني تـرى 

ذلك. خـالف 
وبينـام قلّـل املعلّقـون عـىل االسـتطالع مـن أهمية 
الدسـتور يف سـوريا، ووصفـوه بأنـه "حـرب عـىل 
ورق"، قـال أحمـد محمـد إنـه "يف سـوريا ال وجود 
لألحـزاب، هي مجـرد واجهـات وديكـورات ملنظومة 

اإلجرام".
وأكـد حسـاب عـامد عـامد ذلـك بقولـه، إن "حـزب 
سـوريا  يحكـم  مـن  لـه،  دور  ال  باألسـاس  البعـث 
هـو خليـط قذر مـن األجهـزة األمنيـة وامليليشـيات 

الفاسـدين". األعـامل  ورجـال  الطائفيـة 

71%

29%

مسيرات مؤيدة لنظام السوري ترفع شعار حزب البعث )القيادة القطرية فيس بوك(
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ميتلـك حـزب "البعـث" أدوات ملـا يقـول إنـه تصحيـح 
يلغـي  ال  األولويـات  "تبديـل  قاعـدة  تحـت  املسـار، 
التـي  كلمتـه  يف  األسـد  أكدهـا  التـي  األساسـيات"، 

أسـبوعني. قبـل  الحـزب،  إىل  وجههـا 
وبحسـب الباحث معـن طالع، فإن الحـزب يفكر بأدوات 
جديـدة وفًقـا للسياسـات القدميـة ذاتها، لـيك يتحكم 
بقناتـني رئيسـتني هـام "التحشـيد والتامهـي" مع أي 
أشـكال جديـدة يف سـوريا، وهـذا مـا أعطـاه هامًشـا 
كبـريًا لتصحيـح االعوجـاج الـذي مر بـه الحـزب، كام 
يحـاول االسـتفادة مـن املصالحـات التـي يجريهـا مع 
املعارضـني يف عدة مناطق، لتشـكيل طبقة "الوسـطاء 
املجتمعيـني" من خالل املخاتـري والقانونيـني البارزين، 

وترشـيحهم أعضـاء ملجلس الشـعب.
كـام ال يـزال الحـزب ميتلـك بنيـة تحتيـة مـن أمـالك 
الدولـة، إىل جانـب النقابـات واملنظـامت، التي يفرتض 
الفالحـني واتحـاد  أن تكـون غـري مسّيسـة، كاتحـاد 
العـامل واالتحـاد النسـايئ و"طالئـع البعـث" وغريها، 
وكلهـا أقنيـة يحاول مـن خاللهـا الحـزب التموضع من 
جديـد، إىل جانب اسـتغالل شـعار "محاربـة اإلرهاب" 
للدخـول إىل الدوائر الخدمية، سـواء كانـت اجتامعية أو 

مادية. أو  ثقافيـة 
ويـرى طالع أن حديث بشـار األسـد عن تـدارك األخطاء 
ليـس القصـد منـه االعـرتاف بهـا، بقـدر ما هـو مجرد 
عـىل  والعمـل  أدواتـه،  تنويـع  عـىل  للحـزب  تحفيـز 
عناويـن كثـرية خـالل املرحلة املقبلـة، كام أنـه محاولة 

مـن األسـد للتامهـي مـع القيـادة الجامهريية.
الحـزب ُمطالـب اليـوم، تحـت وطـأة الحصـار واألزمة 
االقتصاديـة، بضبط املجتمـع والحيلولـة دون االنفجار، 
وهـي جـزء مـن األخطـاء بنظر األسـد التـي متنعه من 
قدرتـه عـىل التحكـم باملشـهد، بحسـب طـالع، الـذي 
مضـادة  مسـريات  خـروج  مشـهد  إىل  بذلـك  اسـتند 
ملظاهـرات السـويداء، خـالل حزيـران الحـايل، تهتـف 

بشـعارات "الحـزب خلـف القيـادة".
ويف كلمـة لـه خـالل اجتـامع "اللجنـة املركزيـة"، يف 
ترشيـن األول 2018، اعتـرب األسـد أن "البعـث يجـب أن 
يلعب دوًرا يف معالجة تبعات الحرب، وأن يقوم بدراسـة 
عميقة للمجتمـع والتحـوالت التي طرأت عليـه، وطرح 
تصوراته وتعريفاتـه حول العناويـن واملصطلحات التي 
يتـم تداولهـا يف املجتمـع، والقيام بعمليـة مواءمة بني 
الخطـاب واملامرسـة وبـني العقيـدة، يك يكـون قـادًرا 

عـىل الوصـول إىل مختلف رشائـح املجتمع".
واعتـرب طالع أن الحزب يسـتعد لدخول الحياة السياسـة 
املقبلـة مـن خـالل تنظيـم أكرث عىل مسـتوى سـوريا، 
كونـه ميتلـك بنية تحتيـة وقواعـد تنظيميـة، وبالتايل 
سـيكون جاهزًا لركـوب املرحلة املقبلة بغـض النظر عن 
شـكلها، كام يحـاول الحـزب التواصل وتكويـن طبقات 
داخـل أقنيـة صنع القـرار يف روسـيا والصـني وإيران، 
وبالتـايل الحصـول عـىل منـارصة لسياسـات النظام، 
الـذي يحاول إيصـال صورة أنـه قادر عـىل التامهي مع 

أي تحـوالت مقبلة يف سـوريا.

يشـغل بشـار األسـد منصب األمني القطري 
يف  "انتخابـه"  عقـب  "البعـث"،  لــحزب 
حزيـران  يف  التاسـع  القطـري"  "املؤمتـر 
عـام 2000، وقال يف كلمته حينهـا "أنا ابن 
البعث"، ثـم جدد الحـزب "انتخابه" يف عام 

.2005
مل يتـدرج األسـد االبـن يف مناصـب الحزب، 
عكـس أبيـه الـذي انتسـب إىل "البعث" يف 
عام 1946، بحسـب املوقع الرسـمي للحزب، 
وخـاض مـن خاللـه رصاعـات عـدة، حتى 
وبالتـايل  فيـه،  أعـى منصـب  إىل  وصـل 
فـإن عالقة بشـار بالحزب مختلفـة كليًا عن 

عالقـة حافـظ بحزبه.
ويـرز االختالف عر تحركات بشـار األسـد 
نفسـه تجاه "البعث"، ومحاولة تطويعه مبا 
يناسـب الظرف السـوري الراهن ومسـتقبل 
العمليـة السياسـية يف سـوريا، وهـو مـا 
دفعه إللغـاء "القيـادة القوميـة والقطرية" 

واسـتبدال "القيـادة املركزيـة" بها.
ويـرى الباحـث واألكادميـي السـوري عبـد 
العزيـز ديـوب أن الحـزب مرتبـط باألسـد، 
لكنـه يسـتخدمه باعتبـاره "حـزب الحكـم 

وليـس حكـم الحـزب".
يف حـني يصف القيـادي "البعثي" السـابق 
نـارص سـابا العالقـة بـني األسـد وحـزب 
"البعـث" بـأن األخـري "عصا بيد األسـد يف 
وجـه الشـعب السـوري"، مضيًفـا أن رئيس 
النظـام يعتـر "البعـث أحـد األمـالك التي 
ورثهـا عن أبيـه"، فال هـو حـزيب وال يفهم 
معنـى املصطلح، بحسـب تعبـريه، فالحزب 
"نضال وسياسـة وتضحيات" وهذه املراحل 
مل ميـر بهـا األسـد االبـن باألسـاس، بينـام 
الحـزيب  التنظيـم  األسـد  حافـظ  اسـتغل 

كواجهـة ليحكم سـوريا باسـمه.
وأوضح الباحث يف مركز "عمران للدراسـات 
االسـراتيجية"، معن طاّلع، أن حافظ األسـد 
قياداتـه  وصفـى  الحـزب  هندسـة  "أعـاد 
ملغيًا معنـاه املدين"، وامتلـك اإلدارة الكاملة 
للتحكم السـيايس عر ضبط املشـهد املحي 
وتحويـل "البعـث" مـن حزب سـيايس إىل 
"الحـزب القائـد للدولة واملجتمع"، مؤسًسـا 

ملا ُعـرف بـ"الجبهة الوطنيـة التقدمية".

ما "الجبهة الوطنية التقدمية"؟ 
تضـم "الجبهة" التي أُسسـت يف عام 1972 
حـزب "البعث العـريب االشـرايك"، وحزب 
"االتحـاد االشـرايك العـريب"، و"الحـزب 
وحـزب  "العهـد"،  وحـزب  الشـيوعي"، 
"االتحـاد العـريب الدميقراطـي"، و"الحزب 
املركـز"،  االجتامعـي-  القومـي  السـوري 
واالتحـاد العـام للفالحـني، واالتحـاد العام 

العامل. لنقابـات 
كـام تضـم "الجبهـة" حـزب "الوحدويـني 
الوحـدوي  و"الحـزب  االشـراكيني"، 
و"الحـزب  الدميقراطـي"،  االشـرايك 

املوحـد". السـوري  الشـيوعي 
وبحسـب ميثاق "الجبهة"، فهدفها األسـاس 
"ترسـيخ مبـدأ التعددية السياسـية، وتعزيز 
النهـج الدميقراطي، واإلسـهام الشـعبي يف 

الحياة السياسـية".
وتـرى أن مـن مهامتهـا "تحريـر األرايض 
العربيـة املحتلـة منـذ تاريخ 5 مـن حزيران 
يف  واالسـتمرار   ،)1967 )نكسـة   1967
األسـد،  بقيـادة  الشـامل  اإلصـالح  مسـرية 

وتأكيـد االشـراكية كنهـج اقتصـادي".

إىل  األب سـعى  األسـد  أن  وأضـاف طـاّلع 
تأطـري املجتمع السـوري بأقنية عدة، سـواء 
كانت منظامت أو اتحادات، ليضمن السـيطرة 
عـى املجتمع وانضباطه، ملنـع وجود أي خط 
يعـارض النظـام وأي حركـة احتجاجية يف 

الشارع.
مـن جهته، نفـى نارص سـابا، لعنـب بلدي، 
"البعـث"  حـزب  بـني  ارتبـاط  أي  وجـود 
وبشـار األسـد، فمصـري األخـري بيـد إيران 
وروسـيا، ويـرر رأيـه بـأن مصري سـوريا 

أصبـح مرتهًنـا لخمسـة احتالالت مـن دول 
إقليميـة وعامليـة، باإلضافـة إىل امليليشـيات 
والتنظيـامت املسـلحة، وبالتايل فإن األسـد 
بشـكل  سـوى  بـ"البعـث"  مرتبـط  غـري 

صـوري.

اجتثاث أم تصحيح
ويف حـني تحـاول الـدول الفاعلـة حلحلـة 
امللـف السـوري والتوافق عى حل سـيايس 
يضمـن التعددية السياسـية، تتجـه األنظار 
أن  خاصـة  "البعـث"،  حـزب  مصـري  إىل 
الجـارة العراق شـهدت "اجتثـاث الحزب مبا 
مينـع وصـول أعضائـه إىل السـلطة"، بعد 

الغـزو األمريـي يف 2003.
ويعتقـد الباحـث السـوري واألكادميـي عبد 
العزيز ديوب، أن أي حل سـيايس يف سوريا 
مسـتقباًل سـوف يـؤدي إىل تـاليش الحزب 
واألسـد مًعا، بينام يرى القيادي السـابق يف 
حـزب "البعـث" نـارص سـابا، أن اسـتمرار 
الحـزب سياسـيًا يف مرحلـة مـا بعـد رحيل 
النظـام "أمـر مهـم"، كـون أفـكار الحـزب 
ونظرياتـه تجـاه "الهويـة العربية" ليسـت 
مسـألة "أيديولوجيـة" فحسـب، بـل هـي 
هويـة وطنية قـادرة عـى جمع السـوريني 

مجـددًا للتعايـش مـع بعضهم.
واستشـهد سـابا يف أثنـاء حديثـه بتاريـخ 
"اململكـة  تشـكيل  منـذ  الحديـث،  سـوريا 
 ،1920 عـام  آذار  مـن   8 يف  السـورية" 
التـي كانـت نتاًجـا النسـحاب قـوات الدولة 
العثامنيـة، عقب ما ُعرف بـ"الثـورة العربية 
الكـرى"، إذ قامـت اململكـة حينهـا "عـى 
األسـاس العـريب" بحسـب سـابا، وصـواًل 
إىل "الثـورة السـورية الكرى" عـام 1925 
الفرنـي )-1920  االحتـالل  يف مواجهـة 
1946(، التـي رفضـت التقسـيم الطائفـي، 
وذلـك عقب استشـهاد وزير الحربيـة آنذاك، 

يوسـف العظمـة، عـام 1920.
وأوضح سـابا أن كل ما سـبق بحسب وجهة 
نظـره، يعنـي أنـه عـى العـامل العـريب أن 
يقف يف وجه كل التحديـات املفروضة عليه، 
وبالتـايل ال يتعلـق األمر باجتثـاث "البعث" 
مـن عدمه، وإمنا باسـتمرار أفـكاره القومية، 
إذ رمبـا يـأيت حـزب جديـد باسـم مختلف 

ينـادي باألمـر ذاته.
لكـن ميكـن النظـر إىل مسـتقبل الحزب من 
زاويتني، بحسـب طـالع، األوىل هي "الزاوية 
الثوريـة"، التـي تنادي بـرورة حل الحزب 
واجتثاثـه كليًا، ملنعـه من العـودة إىل الحياة 
السورية السياسـية يف املستقبل عر تطبيق 

"قانـون العزلة".
وتتفـق هـذه الزاوية مـع التجربـة العراقية، 
األمـر،  التـي أسسـت لجنـة خاصـة لهـذا 
ووضعـت قوائـم مبئـات األشـخاص ممـن 
امتلكـوا صالت مـع الحزب، ونـرت القوائم 
والقـرارات عـر املوقـع الرسـمي لـ"الهيئة 

الوطنيـة العليـا للمسـاءلة والعدالـة".
أمـا الزاويـة الثانية، فتذهـب إىل أن أي عملية 
سياسـية بـني النظـام السـوري ومعارضيه 
تتضمن حاًل سياسـيًا سـيوجد ضمنها حزب 
"البعـث" بطبيعـة الحـال، باعتبـاره الحزب 
الحاكـم الـذي ينتمـي إليـه بشـار األسـد، 
وميتلـك مجموعة مـن األدوات القانونية التي 

تخولـه للعـودة إىل حكم سـوريا.

أدوات الحزب.. 
التحشيد والتماهي

األسد والحزب.. 
من يرتبط بمن؟

مسيرات مؤيدة لنظام السوري ترفع شعار حزب البعث )القيادة القطرية فيس بوك(
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مـن  كل  عـودة   1934 عـام  شـهد 
ميشـيل عفلـق وصـالح الديـن البيطار 
السـورية  العاصمـة  إىل  فرنسـا  مـن 
دمشـق، عقـب تخرجهـام يف جامعـة 

الفرنسـية. "السـوربون" 
الشـخصني  هذيـن  عـودة  تكـن  مل 
أفكارهـام  لنـرش  سـعيا  إذ  عاديـة، 
ورضورة  العربيـة  القوميـة  حـول 
وحـدة البـالد العربية يف دولـة واحدة، 
وتزامنـت دعوتهـام مـع صعـود نجـم 
زيك األرسـوزي، الـذي يعـد أحـد أبرز 

العربيـة. القوميـة  منظـري 
مقهـى  ويف  سـنوات،  سـت  بعـد 
"الرشـيد" يف شـارع "29 أيار" وسط 
دمشـق، أعلن كل مـن البيطـار وعفلق 
قبـل  العـريب"،  اإلحيـاء  عـن "حركـة 
رشـيد  "ثـورة  بعـد  الحًقـا  تتغـري  أن 
الكيـالين" ضـد بريطانيـا يف العـراق 
إىل كلمـة "بعـث" بـداًل مـن "إحياء"، 
وعمًقـا"،  جذريـة  "أكـرث  األوىل  ألن 
بحسـب كتـاب "األسـد والـرصاع عىل 
الـرشق األوسـط"، للكاتـب الربيطاين 
باتريـك سـيل، ثم تقدم كل مـن البيطار 
وعفلـق بطلـب الحصول عـىل ترخيص 
العـام  ويف   ،1945 عـام  يف  الحـزب 
التايل انضـم حافظ األسـد إىل الحزب، 
وهـو العـام نفسـه الـذي أُسسـت فيه 

.1946 صحيفـة "البعـث" عـام 
ويف عـام 1952، اندمج حـزب "البعث 
االشـرتايك"  "الحـزب  مـع  العـريب"، 
واعُتمـد  الحـوراين،  أكـرم  بقيـادة 
اسـمه رسـمًيا حـزب "البعـث العـريب 
االشـرتايك"، ليصبـح ثاين أكـرب كتلة 
يف الربملـان السـوري يف انتخابات عام 

.1954
مل تسـتمر الحياة السياسية يف سوريا 
طويـاًل، ورسعـان مـا أُعلنـت الوحـدة 
 ،1958 بـني مـرص وسـوريا يف عـام 
وهـو مـا أدى إىل إلغـاء األحـزاب، مبـا 
فيها حـزب "البعـث"، وذلـك حتى عام 
عسـكريًا  انقالبًـا  شـهد  الـذي   ،1961

بقيـادة عبـد الكريـم نحـالوي، وعادت 
الحيـاة الربملانيـة إىل سـوريا، وانتخب 

رئيًسـا. القديس  ناظـم 
الرئيـس  اتخـذ  الوحـدة،  سـنوات  يف 
املـرصي الراحـل، جـامل عبـد النارص، 
قـراًرا بنقل ضباط سـوريني إىل مرص، 
وكان بينهم حافظ األسـد، الذي أسـس 
مع صـالح جديـد يف القاهـرة "اللجنة 
الحًقـا  لهـا  ُقـّدر  التـي  العسـكرية"، 
حكـم سـوريا لسـبع سـنوات متتالية.

التـي  العسـكرية"،  "اللجنـة  وأعلنـت 
ومحمـد  األسـد  حافـظ  مـن  تكونـت 
عمـران وعبـد الكريم الجنـدي وصالح 
مـن  ومبباركـة  املـري،  وأحمـد  جديـد 
عـن  الحـزب،  يف  املدنيـة"  "اللجنـة 
انقـالب عسـكري يف عـام 1963 أُطلق 
عليـه الحًقـا "ثـورة 8 مـن آذار"، وهو 
إعـالن  ذكـرى  مـع  يتزامـن  تاريـخ 
سـوريا ملكية دسـتورية، حـني نُّصب 
فيصـل بـن الحسـني ملـكًا عليهـا يف 

.1920 عـام 
رسعـان مـا دبـت الخالفات السياسـية 

بني اللجنتـني، واسـتبعد كل من صالح 
البيطـار وميشـيل عفلـق مـن الحزب، 
العسـكرية" مقاليـد  "اللجنـة  وتولـت 
سـمي  فيـام   1966 عـام  يف  األمـور 

"بحركـة 22 مـن شـباط".
عقـب االنتهـاء مـن "اللجنـة املدنية"، 
نشـب رصاع جديـد بـني حافظ األسـد 
وصـالح جديـد عـىل خلفيـة عـدد من 
هزميـة  بينهـا  السياسـية،  القضايـا 
وزيـًرا  األسـد  كان  وحينهـا   ،1967
يف  الفلسـطينيني  دعـم  ثـم  للدفـاع، 
عـرف  فيـام  األردين  امللـك  مواجهـة 
 1971 عـام  ويف  األسـود"،  بـ"أيلـول 
نفـذ حافظ األسـد مـا أسـامه "الحركة 
الـدرب  رفـاق  واعتقـل  التصحيحيـة"، 
وكتـب  منفـرًدا،  السـلطة  وتـوىل 
دسـتوًرا جديـًدا، حمل يف طياتـه املادة 
القائـد  هـو  البعـث  "حـزب  الثامنـة: 

واملجتمـع". للدولـة 

نهاية المؤسسين
بعد انقـالب 1966، رحـل كل من عفلق 

والبيطـار إىل بـريوت، ثـم توجه عفلق 
إىل العـراق وانضـم إىل حـزب "البعث" 
العراقـي، وهـو ما دفع األسـد للتواصل 
إيجـاد  ملحاولـة  البيطـار  صـالح  مـع 
تـوازن سـيايس، والتقـى الرجـالن يف 
سياسـية  ظـروف  وسـط   1978 عـام 
بالغـة التعقيـد، بحسـب مقـال نـرشه 
الكاتـب صـالح نيـوف عـام 2005 يف 

املتمدن". "الحـوار  مجلـة 
البيطـار  باسـتاملة  األسـد  ينجـح  مل 
باريـس،  يف  منفـاه  إىل  عـاد  الـذي 
وأسـس مجلـة "اإلحياء العـريب"، التي 
هاجـم مـن خاللهـا األسـد وتواصلـه 
مـع معارضيـه، حتـى اغتيـل يف عـام 
1982، أمـا ميشـيل عفلـق فتـويف يف 
باريـس وُدفـن يف بغـداد عـام 1989.

"اللجنة العسكرية".. نهاية مخضبة 
بالدماء

التصحيحيـة"  "الحركـة  تنفيـذ  سـبق 
تسـاقط رفـاق األسـد، إذ اتفـق كل من 
عـىل  األسـد  وحافـظ  جديـد  صـالح 

التخلـص مـن محمـد عمـران، بسـبب 
إرصاره عـىل إعـادة الوحـدة مع مرص، 
واعتقـل عمران يف عـام 1966، وأفرج 
مدينـة  إىل  لريحـل   1967 يف  عنـه 
طرابلـس اللبنانيـة، ثم اغتيـل عىل باب 
منزلـه يف عـام 1972، رغـم تحذيرات 

تلقاهـا مـن محـاوالت الغتيالـه.
أما عبـد الكريـم الجنـدي فانتحـر بعد 
علمـه بقـدوم دوريـة العتقالـه، بعدما 
حافـظ  قبـل  مـن  سياسـًيا  حـورص 
1969، وتـرك رسـالة  األسـد يف عـام 
بالخيانـة،  اتهـم فيهـا حافـظ األسـد 
وبـنّي وجهـة نظره بالرصاع السـيايس 

بـني أجنحـة حـزب "البعـث".
وتـويف صـالح جديـد يف عـام 1993 
الـذي  العسـكري"  "املـزة  بسـجن 
1970، أمـا  ُسـجن فيـه بعـد انقـالب 
 ،2007 عـام  يف  فتـويف  املـري  أحمـد 
وكان األسـد أعفـاه مـن منصبـه كآمر 
 ،1968 العـام  يف  الجـوالن  لجبهـة 
وانتقـل إىل العمل الدبلومايس سـفريًا 

مدريـد. يف  لسـوريا 

من عفلق إلى األسد

محطات في تاريخ "البعث"
مقاتلون من كتائب حزب البعث في سوريا )كتائب البعث فيس بوك(

أبرز الشخصيات التاريخية في حزب البعث

مواليد 1910 يعتبر 

مؤسس حركة اإلحياء 

العربي التي تحولت إلى 

حزب البعث الحًقا، توفي 

في باريس عام 1989 

ودفن في بغداد.

ميشيل عفلق 

حافظ األسد

صالح جديد

مواليد 1926 انتسب إلى 

الحزب القومي السوري 

ثم إلى حزب البعث، سجنه 

حافظ األسد بعدما انقلب 

عليه حتى وفاته في عام 

1993 في سجن المزة 

العسكري.

مواليد 1930 انضم 

إلى حزب البعث في 

عام 1946، قاد انقالب 

1971 وأصبح رئيًسا 

لسوريا حتى وفاته في 

عام 2000.

مواليد 1912 أسس 

حركة اإلحياء العربي إلى 

جانب عفلق، ونفي معه 

إلى بيروت، وصدر ضده 

حكم غيابي باإلعدام عام 

1969، واغتيل البيطار 

في 1980.
هالل الهاللصالح الدين البيطار

مواليد 1966 شغل 

العديد من المناصب في 

حزب البعث، ليصبح 

منذ 2013  األمين العام 

المساعد في الحزب.

عبد اهلل األحمر

مواليد 1936 كان من 

أبرز شخصيات الحزب 

المقربة من حافظ األسد، 

ومسؤول عن العالقات 

الخارجية للحزب مع 

الدول.
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اقتصاد

إن قانون "قيصر" سُيطبق 
حصاًرا بشكل كامل على 

سوريا، مانًعا االستيراد 
والتصدير والحواالت 

البنكية، ما يؤدي إلى 
عدم تمكن النظام من 

بيع سندات الخزينة مجدًدا، 
وعدم قدرة أحد من الدول 
الحليفة على إدانته أو إدانة 

البنك المركزي في سوريا

طرح العملة التركية عن طريق بنك الشام التابع لحكومة اإلنقاذ في مدينة إدلب شمال سوريا - 18 حزيران 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

عنب بلدي - زينب مصري

بعـد انخفـاض تاريخي للـرية وصل فيه 
سـعر الـرف أمـام الـدوالر إىل 3500 
لـرية، يف 8 مـن حزيران الحايل، سـجل 
سـعر الـرف 3000 لـرية يـوم فرض 
الحزمـة األوىل مـن العقوبـات، ليعـاود 
االسـتقرار عنـد 2500 لـرية، يف 5 مـن 
الشـهر نفسـه، بحسـب موقـع "اللـرية 

اليـوم" املتخصـص بأسـعار العمـالت.
هـذا  رسـمية  غـري  تحليـالت  وأرجعـت 
التـوازن إىل حصـول النظـام السـوري 
دون  األجنبـي،  بالقطـع  دعـم  عـى 
مـع  تأكـد  مـا  وهـو  مصـدره،  تحديـد 
أبرزهـم  مـن  للنظـام،  مؤيديـن  نـر 
عضـو "هيئـة املصالحة" عمـر رحمون، 
واإلعالمي شـادي حلوة، عر حسـاباتهام 
تظهـر  صـوًرا  التواصـل،  وسـائل  يف 
كميـات كبرية مـن الـدوالرات، إىل جانب 

صـور رئيـس النظـام، بشـار األسـد.
ومـع عـدم اإلعالن الرسـمي عـن مصدر 
هـذا القطـع األجنبـي، يُطـرح التسـاؤل 
وكيـف  املاليـني،  وصـول  طريقـة  عـن 
ميكـن للنظـام االلتفـاف عـى العقوبات 

التـي تسـتهدف عزلـه اقتصاديًـا.

استنزاف القطع األجنبي في المركزي 
السوري

تتمثـل مصـادر النظـام للقطـع األجنبي 
السـوريني  ومدخـول  بالصـادرات 
وصـايف التحويالت القادمة مـن الخارج 
األجنبـي  االسـتثامر  تدفـق  وصـايف 
للداخل، بحسـب ما قاله األسـتاذ املسـاعد 
يف االقتصـاد، بكليـة العلـوم االقتصادية 
مسـلم  الركيـة  "مارديـن"  جامعـة  يف 

طـاالس، يف حديـث لعنـب بلـدي.
وملعرفـة مصـادر القطع األجنبـي، يجب 
فهـم ميـزان املدفوعات، بحسـب طاالس، 
حسـابات  ثالثـة  مـن  يتكـون  الـذي 
الرصيـد  يكـون  أن  ويجـب  أساسـية، 
النهـايئ لهـا مسـاويًا للصفـر، ليكـون 
متوازنًـا، مبعنـى عـدم وجـود عجـز أو 
الجـاري+  الحسـاب  )رصيـد  فائـض 
حسـاب رأس املـال+ تعامـالت )حركـة( 

صفـر(. الرسـمية=  االحتياطيـات 
وبحسـب أحدث اإلحصائيـات املتاحة عن 

ميـزان املدفوعـات القومـي يف سـوريا، 
اإلحصائيـة  "املجموعـة  عـن  الصـادرة 
2011، واجـه رصيـد  لعـام  السـورية" 
الحسـاب الجـاري عجـزًا بقيمـة تسـعة 
مليـارات و872 مليـون لرية سـورية، أي 
إن النظـام اسـتهلك قطًعـا أجنبيًـا بذلك 
املقـدار، وكان رصيـد التحويـالت ملياًرا 
ورصيـد  سـورية،  لـرية  مليـون  و219 
الحسـاب الرأسـاميل ملياًرا و914 مليون 

سـورية. لرية 

االحتياطيـات  لحركـة  السـالبة  اإلشـارة 
الرسـمية تعنـي تراكـم االحتياطيات لدى 
املـرف املركـزي، بينام اإلشـارة املوجبة 
للحسـابني اآلخريـن )الحسـاب الجـاري 
وحسـاب رأس املال( تعنـي أنهام مصّدر 

األجنبي. للقطـع 
وبحسـب األرقام املتاحـة، يوجد عجز يف 
الحسـاب الجـاري يقـّدر بسـتة مليارات 
غطتـه  سـورية،  لـرية  مليـون  و739 
حكومة النظام بالسـحب مـن احتياطيات 

املـرف املركزي، بحسـب طـاالس.

األرقـام  بحسـب  إنـه  طـاالس،  وقـال 
املتاحـة حاليًا، والصـادرة عـن "التقرير 
االقتصـادي العريب املوحـد"، كان امليزان 
التجاري السـوري عاجـزًا يف عام 2017 
مبقدار 5.5 مليـار دوالر، أي إن الحكومة 
القطـع  مـن  املقـدار  ذلـك  اسـتنزفت 

. ألجنبي ا
يعنـي ذلـك أن الحكومـة رصفـت كامـل 
احتياطـي القطـع األجنبـي مـن املرف 
حاجـة  وبالتـايل  املركـزي،  السـوري 
خـالل  مـن  األجنبـي  للقطـع  النظـام 

أخـرى. وسـائل 

ما المصادر األخرى؟
يـرى طـاالس أن االسـتثامرات املبـارشة 
الخـاص،  القطـاع  املبـارشة مـن  وغـري 
ال ميكـن أن تـأيت إىل سـوريا يف مثـل 
أن  ميكـن  لذلـك  الحاليـة،  الظـروف 
تكـون االسـتثامرات الحكوميـة اإليرانية 
والقـروض التـي قدمتهـا هـي مصـدًرا 
أساسـيًا للقطـع األجنبي بالنسـبة للنظام 
السـوري، إىل جانـب سـحب النظام من 
االحتياطـي القديـم يف البنـك املركـزي.

وبعـد فـرض آخر دفعـة مـن العقوبات، 
عـام 2019، عى إيـران، مل تعـد مصدًرا 
للقطـع األجنبـي للنظام السـوري، إال أن 
أعـداًدا كبـرية مـن االسـتثامرات اإليرانية 
عقـارات  واشـرت  إىل سـوريا،  دخلـت 
بحسـب  امتيـازات،  عـى  وحصلـت 

. الس طا
أمـا الباحـث االقتصـادي محمـد موىس 
فـريى أنـه إىل جانب عائـدات الصادرات 
الخارجيـة والحواالت املالية مـن الخارج، 
اعتمد النظـام السـوري يف تأمني القطع 
الحليفـة،  الـدول  دعـم  عـى  األجنبـي 
معامـالت  وعائـدات  وإيـران،  روسـيا 
القنصليات السـورية يف الخـارج، ودعم 
مبناطـق  العاملـة  األجنبيـة  املنظـامت 
النظـام، حيث تُدّر أموااًل تصـل إىل البنك 
السـورية،  باللـرية  وتُـرف  املركـزي 
أو  أدوات لوجسـتية  أو  لـراء منتجـات 

غذائية. مـواد 
إضافـة إىل عمليـات بيع السـندات، التي 
تلجـأ إليهـا الـدول لالسـتدانة، بتحديـد 
وبنسـبة  السـنوات  مـن  معـني  عـدد 
فائـدة محـددة، وعائدات املعابـر الجوية 

والريـة والبحريـة، التي تعتـر ضئيلة، 
بسـبب غياب السـياحة وضعـف الحركة 
الجويـة وعـدم وجـود أسـطول جـوي 
أو حركـة جويـة، مـع اسـتيالء روسـيا 
وإيـران عـى املوانـئ البحريـة، وعـدم 
فاعليـة املعابـر الريـة، إال تلـك الواصلة 

بـني سـوريا ولبنـان واألردن.
وقـال مـوىس لعنـب بلـدي، إن قانـون 
"قيـر" سـيُطبق حصاًرا بشـكل كامل 
عـى سـوريا، مانًعا االسـترياد والتصدير 
والحـواالت البنكيـة، مـا يـؤدي إىل عدم 
متكـن النظـام من بيـع سـندات الخزينة 
مجـدًدا، وعـدم قـدرة أحـد مـن الـدول 
البنـك  إدانـة  أو  إدانتـه  عـى  الحليفـة 

املركـزي يف سـوريا.
كـام أن توقـف الدعـم اإليـراين للنظـام 
من املشـتقات النفطية والقطـع األجنبي، 
بسـبب العقوبات املفروضة مـن الواليات 
املتحـدة واالتحاد األورويب، دفـع النظام 
إىل اسـتهالك مـا ميتلك مـن عملة صعبة 
لـراء القمـح والنفط مـن روسـيا، التي 
مل تعـد تدين النظـام وإمنا تبيعه بشـكل 

حًرا. نقـدي 
وأضـاف مـوىس أن لبنـان صـار أيًضـا 
غـري قـادر عـى تغذيـة النظـام بالقطع 
األجنبي، بسـبب أزمة املصـارف اللبنانية 
)الضالعـة بغسـيل أموال النظام بحسـب 
لبنـان  وفقـد  حاليًـا،  القامئـة  مـوىس( 

للدوالر.
وأشـار مـوىس إىل أن املناطـق الواقعـة 
املعارضـة  فصائـل  سـيطرة  تحـت 
أساسـيًا"  "مصـدًرا  تعـّد  السـورية 
اللـرية  تصديـر  يجـري  إذ  للتمويـل، 
السـورية إىل مناطق الشـامل السـوري، 
الـدوالر  السـوري  النظـام  ويشـري 
األمريـي، الـذي يُؤّمـن مـن تركيـا من 
"تجـار كبار"، مـن خالل حركـة التجارة 
بـني  الحدوديـة  املعابـر  عـر  القامئـة 

السـوري. الشـامل  ومناطـق  تركيـا 
رشكات  تثبيـت  أن  مـوىس  ويعتقـد 
والتجـار  والحـواالت  الرافـة 
تعامالتهـم يف مـدن الشـامل السـوري 
باللـرية الركيـة أو الـدوالر، واالبتعـاد 
السـورية  باللـرية  التعامـل  عـن 
"سـيوجه الربـة القاضيـة للنظـام"، 

تعبـريه. بحسـب 

كـام يتحـرك مـرف سـوريا املركـزي 
اللـريات  مليـارات  عـى  للحصـول 
السـورية، جـراء طـرح شـهادات اإليداع 
مثانيـة  قبـل  مـن  عليهـا  واالكتتـاب 

مصـارف.
املركـزي،  عـن  صـادر  بيـان  وبحسـب 
بعـد يوم مـن فـرض الحزمـة األوىل من 
عقوبـات "قيـر"، بلغ إجـاميل القيمة 
االسـمية للشـهادات املكتتـب عليها 74.3 
مليـار لـرية سـورية، ألجل سـتة أشـهر، 

وبفائـدة سـنوية 6.5%..
وكان املـرف طـرح اإلصـدار األول من 
شـهادات اإليـداع باللـرية السـورية لعام 
وفـق  املـايض،  آذار  مـن   9 يف   ،2020
طريقـة مـزاد السـعر املوحـد للمصارف 

التقليديـة العاملـة يف سـوريا.
وبلغـت القيمة االسـمية لشـهادة اإليداع 
سـورية،  لـرية  مليـون  مئـة  الواحـدة 
ومبدة اسـتحقاق سـتة أشـهر، بـدًءا من 
يـوم التسـوية املحـدد يف 25 مـن آذار 

املـايض.
وتلجـأ الدولـة أو الجهـات التـي متثلهـا 
اإليـداع  شـهادات  مـن  كل  إصـدار  إىل 
كإحـدى  الخزينـة،  وأذونـات  وسـندات 
أهـم وسـائل تغطيـة العجـز املـايل يف 

للدولـة. العامـة  املوازنـة 
سـحب  إىل  املـرف  خطـوة  وتهـدف 
السـيولة الفائضـة مـن اللـرية السـورية 
مـن األسـواق، وتوجيههـا نحـو املرف 
بهـدف سـد عجـز املوازنـة، إضافـة إىل 
يف  الدخـول  مـن  األمـوال  هـذه  منـع 

الـدوالر. املضاربـة عـى 
وكان مديـر مديرية الديـن العام واألوراق 
املاليـة يف املـرف، محمـد زيـن الدين، 
قـال لوكالـة األنبـاء السـورية الرسـمية 
)سانا(، يف شـباط املايض، إن “شهادات 
اإليـداع تسـاعد عـى التحكم بالسـيولة 
مبـا يسـاعد عى الوصـول إىل اسـتقرار 

املسـتوى العام لألسـعار".
كـام رفـع مرف سـوريا املركزي سـعر 
الخـارج  الـواردة مـن  املاليـة  الحـواالت 
سـورية  لـرية   1250 إىل   700 مـن 
للـدوالر الواحـد، بهـدف “ردم الفجـوة 
بـني سـعر السـوق وسـعر الحـواالت، 
وجذبهـا عر الطـرق الرسـمية اآلمنة”، 

تعبـريه. بحسـب 

من أين يحصل النظام السوري على القطع األجنبي
لم تشهد الليرة السورية انخفاًضا كبيًرا في قيمتها، وحافظت على الحدود التي كانت تتأرجح عندها، مع دخول الحزمة األولى من قانون "قيصر" حّيز التنفيذ، 

في 17 من حزيران الحالي.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 21  126170  
  ليرة تركية  مبيع 379 شراء 363 دوالر أمريكي  مبيع 2600 شراء 2500

الذهب 18  108146

 يورو   مبيع 2917 شراء 2800
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عنب بلدي - يامن مغربي

ال يُعـرف مـدى دقـة هـذه القصـة يف 
يكـرث  لكـن  السـيايس،  تاريـخ سـوريا 
وسـائل  عـر  سـوريني  بـني  تداولهـا 
التواصـل االجتامعي بشـكل شـبه يومي، 
عـن فـرة سياسـية "ذهبيـة" مـن عمر 
سـوريا، بـني عام االسـتقالل عن فرنسـا 
)1946(، ووصـول حـزب "البعـث" إىل 

.)1963( السـلطة 
بـاب  القصـة  بتلـك  االهتـامم  يفتـح 
للـاميض  حنـني  هـو  هـل  التسـاؤل، 
يعيشـه  الـذي  الواقـع  مـن  وهـروب 
بإعـادة  طمـوح  أم  السـوري،  الشـعب 

والثقافيـة؟ السياسـية  الحيـاة 
متيـزت فـرة الخمسـينيات مـن تاريـخ 
الحـني  ذلـك  إىل  أنهـا شـهدت  سـوريا 
تـداواًل للسـلطة بـني عـدة شـخصيات، 
إذ وصـل عـدد مـن تـوىل الحكـم مـن 
الفرنـي  االنتـداب  )بعـد   1922 عـام 
بعامـني( وصـواًل إىل عـام الوحـدة مـع 
مـر 1958، إىل 12 رئيًسـا، مبن فيهم 

العسـكرية. االنقالبـات  أصحـاب 
انتـرت  السـلطة،  تـداول  جانـب  إىل 
امتلكـت  التـي  السياسـية  الصحـف 
سـقف حريـة مرتفًعـا وصـل إىل حـد 

السـخرية من رئيـس الجمهوريـة، أديب 
.1953 عـام  الشيشـكي، 

تلـك الحريات هي مـا دعا له السـوريون 
بعـد أكرث مـن 50 عاًمـا، أي يف األشـهر 
األوىل للثورة السـورية، بحسـب الدكتور 
طـالل  االجتـامع  علـم  يف  السـوري 
مصطفـى، معتـرًا أن نظـرة كثـري مـن 
تنبـع  ال  الخمسـينيات  إىل  السـوريني 
مـن كونهـا "حنيًنـا" فقـط، بـل جاءت 
السـورية كـرد عـى  الثـورة  بدايـة  يف 

السـوري. النظـام  مامرسـات 
مـن  ملزيـد  دعـوات  انتـرت  حينهـا، 
الحريـات وتـداول السـلطة، وذلـك كلـه 
قبـل املطالبـة بإسـقاط النظـام، بل كان 
يُحَمـل العلـم السـوري، الـذي اكتسـب 

اسـم "علـم النظـام" الحًقـا.
لكـن بعد كل مـا ارتكبه النظام السـوري 
من جرائم، وجد السـوريون يف أنفسـهم 
االسـتقالل  علـم  ويف  للنظـام،  نقيًضـا 
رمـزًا لهـذا النقيـض، خاصـة أنـه رمـز 
وطنـي لـكل السـوريني، وفًقـا للباحـث 
يف مركـز "حرمـون للدراسـات"، طالل 

. مصطفى
وحتـى عـام 2011، كان علم االسـتقالل 
الحكومـة  مؤسسـات  لـدى  موجـوًدا 
الطوابـع  بـه، عـر  السـورية ومعرفًـا 

الريديـة، أو برمـز النـرس املوجـود عى 
السـورية  العاصمـة  يف  الريـد  مبنـى 
دمشـق، كـام ظهـر يف احتفـاالت عيـد 
الجـالء عـام 2010، عندما حمـل فارس 
ميتطـي جـواًدا العلـم يف محافظة حلب 

شـاميل سـوريا.

كل التفاصيل تؤدي إلى الحنين
يـرى الباحث طالل مصطفى أن اإلنسـان 
املـايض  إىل  "الحنـني"  بحالـة  يشـعر 
سياسـيًا أو اجتامعيًا، عندمـا يقف عاجزًا 
عـن إيجاد الحلـول للمشـاكل التي يعاين 
العـامل  يف  مالحـظ  أمـر  وهـذا  منهـا، 

عموًما. العـريب 
السـوري،  الصحفـي  يفـرسه  مـا  وهـو 
نضـال  "سـرييانيوز"،  موقـع  ومديـر 
معلـوف، بـأن الوضـع الحايل بالنسـبة 
تلقـايئ  بشـكل  يدفعهـم  للسـوريني 
إىل  الحنـني  مـن  النظـرة  هـذه  إىل 
الخمسـينيات، يف ظـل "حـارض كاريث 
ومسـتقبل مجهـول"، خاصـة أن الوضع 
املعيـيش كان أفضـل عرات املـرات من 

اليـوم. الوضـع 
"كان راتـب املوظـف يف تلـك األيام لعدة 
أشـهر كافيًا ليشـري للفرد بيتًـا ويدخر 
االحتياجـات  تأمـني  بعـد  املـال  بعـض 

حديثـة  دواًل  نـرى  وبينـام  األساسـية، 
فيهـا  تحّسـن  آسـيا  رشق  يف  التكويـن 
دخـل الفـرد عـرات املـرات يف العقود 
الثالثـة أو األربعـة املاضيـة، وصل دخل 
الفرد السـوري اليـوم إىل مـا يقارب 40 
دوالًرا شـهريًا فقـط"، بحسـب معلوف.

الباحثـة  نظـر  وجهـة  تختلـف  وال 
االجتامعيـة السـورية كريـاء السـاعور، 
طـالل  مـن  كل  نظـر  وجهتـي  عـن 
أن  مصطفـى ونضـال معلـوف، وتـرى 
حالـة "الحنـني" تجـاه فـرة مل يعشـها 
كثـري مـن السـوريني اليـوم، نابعـة من 
كـون هـذه الفـرة هـي "أفضـل عـى 
كل املسـتويات السياسـية واالقتصاديـة، 
ومتطلبـات الحيـاة أقل، مع حيـاة مدنية 
وحريـة إعـالم وحيـاة سياسـية"، حتى 

لـو مل تكـن فـرة مثاليـة باملطلـق.

هل كانت الفترة األفضل؟
أن  الثالثـة  بلـدي  عنـب  محدثـو  يتفـق 
الخمسـينيات  هنـاك عوامـل أخـرى يف 
تسـهم بشـكل مبارش يف الحنني إىل تلك 
الفـرة، وهـي هامـش الحريـة الواسـع، 
والتـداول السـلمي للسـلطة، واألوضـاع 

واالجتامعيـة. االقتصاديـة 
فحتـى يف ظـل االنقالبـات العسـكرية، 

وأحـزاب  دولـة  رجـال  هنـاك  كان 
سياسـية، وهو مـا قى عليـه "البعث" 
يف عـام 1963، ثـم حافـظ عليه األسـد 
مـع وصوله إىل السـلطة يف عام 1971.

إذ نفـذ عـدة ضبـاط مـن حـزب "البعث 
باسـم  ُعرفـوا  االشـرايك"،  العـريب 
اللجنـة العسـكرية، انقالبًا عسـكريًا، يف 
بالرئيـس  وأطاحـوا   ،1963 آذار  مـن   8
الراحـل، ناظـم القديس، وحكومـة خالد 

بيـك العظـم، رئيـس الـوزراء. 
األسـد  حافـظ  مـن  اللجنـة  وتكونـت 
ومحمـد عمـران وصـالح جديـد وأحمـد 
وخـالل  الجنـدي،  الكريـم  وعبـد  املـري 
سـبع سـنوات نُفي محمد عمـران واغتيل 
عى يـد مجهولني يف لبنـان عام 1972، 
وانتحر عبـد الكريم الجنـدي عام 1969 
تاركًا رسـالة اتهـم فيها األسـد بالخيانة.

يف  لسـوريا  سـفريًا  املـري  عمـل  بينـام 
مدريـد وتـويف يف سـوريا عـام 2007، 
سـجن  يف  فتـويف  جديـد  صـالح  أمـا 
"املـزة العسـكري" عـام 1993، بعدمـا 

انقلـب عليـه األسـد عـام 1970.
أعقبـت تلـك التطـورات فـرة طويلـة من 
الجمـود السـيايس مع سـيطرة آل األسـد 
لفـرة 50 عاًمـا عـى الحكم يف سـوريا، 
جعلـت كل ما قبلها أجمـل وأجدر بالحنني.

حلم بالديمقراطية أم حنين 
إلى "الزمن الجميل"..

لماذا يتذكر 
السوريون 

الخمسينيات

ساحة الشام في مطلع الخمسينيات قبيل مبنى العباسية وترام الشيخ محي الدين )عماد األرمشي(

في أثناء مروره بأحد شوارع دمشق، أمسك شاب بياقة 

قميص رئيس الجمهورية األسبق، شكري القوتلي، وقال له: 

"يا سيادة الرئيس بدنا حرية"، فأجابه القوتلي: "يا ابني أنت 

ماسك قميص الرئيس وعم تصرخ بوجهو، شو بدك حرية أكتر 

من هيك؟".

عنب بلدي - تيم الحاج 

مـا إن فّعلـت واشـنطن قانـون "قير"، 
يف 17 مـن حزيـران الحايل، حتـى أغرق 
االجتامعـي  التواصـل  مواقـع  سـوريون 
مبنشـورات مرحبـة بالخطـوة األمريكية، 
معتقدين أنها تؤسـس للمرحلة األوىل يف 
رحلة محاسـبة النظـام السـوري وأركانه.

تفاعـل املرحبـون بقانـون "قيـر" مع 
نـر آالف الصـور للمعتقلـني املعذبـني 
التـي رسبها "قير" بشـكل مكثف عى 
مواقـع التواصـل االجتامعـي، وانقسـموا 
بوقـف  ينـادي  األول  تياريـن،  ضمـن 
نـر الصـور حفاظًا عـى مشـاعر ذوي 
الضحايـا، واآلخر ير عـى إغراق "فيس 
"واتسـاب"  وحتـى  و"تويـر"  بـوك" 
بهـا، بغيـة إظهـار حقيقة النظـام، ولي 
يتعرف أهـايل الضحايا، الذيـن ينتظرون 
عودتهـم، إىل أبنائهـم إن كانـت عدسـة 

"قيـر" التقطـت صـورًا لهم.

بين التأييد والرفض
يف اسـتطالع للـرأي أجرتـه عنـب بلدي 
بـوك”،  “فيـس  يف  صفحتهـا  عـر 

الذيـن بلـغ  %75 مـن املشـاركني  أيّـد 
نـر  مسـتخدم،   1700 نحـو  عددهـم 
صـور "قيـر" يف وسـائل التواصـل 
ذويهـم،  اسـتئذان  دون  االجتامعـي 
معتريـن أنـه سـبيل لكشـف انتهاكات 
تلـك  أن  جانـب  إىل  السـوري،  النظـام 
إىل  التعـرف  يف  تسـاعد  قـد  الصـور 
املعتقلـني املجهـويل املصـري واملختفـني 

منـذ سـنوات.
بينـام رأى %25 أن نـر الصـور يزيـد 
خاصـة  املعتقلـني،  ذوي  عذابـات  مـن 
التعذيـب  مالمـح  تظهـر  الصـور  أن 

للضحايـا. والتشـويه 
أحـد  والـد  وهـو  الهـاين  إسـامعيل 
املعتقلـني، مييـل لوجهـة نظـر املؤيدين 
لنـر الصـور، ويقـول إنـه تعـرف إىل 

.2011 املعتقـل منـذ عـام  ابنـه 
وقال إسـامعيل، يف مقابلـة أجرتها معه 
وكالـة "األناضـول" الركيـة، إنـه فُجع 
مبشـاهدة ابنـه قتيـاًل تحـت التعذيـب، 
وأوضـح أن ابنـه محمـد كان يبلـغ 40 
عاًمـا عندمـا اعتُقل عـى حاجـز لقوات 
معـرة  مدينـة  بـني  السـوري  النظـام 
بريـف  معرشـورين  وقريـة  النعـامن 

إدلـب الجنـويب، عـام 2011.
وأضـاف، متحدثًـا بصعوبـة لشـدة أمله، 
"سـمعنا مؤخـرًا أن هنـاك قانونًـا صدر 
يف  أشـخاص  فجـاءين  قيـر،  باسـم 
القريـة التي نزحت إليهـا وأروين الصور 
التعذيـب،  للقتـى تحـت  التـي نُـرت 

بينهم". ابنـي محمـد  فوجـدت 
باملقابـل، تحدث ناشـطون عـن وفاة أب 
سـوري بأزمـة قلبيـة بينـام كان يبحـث 
التعذيـب  ابنـه بـني صـور قتـى  عـن 
وتؤكـد  السـوري،  النظـام  يف سـجون 
هـذه الحادثـة ما ذهـب إليـه الرافضون 
لنـر الصـور مـن أنها مؤملـة عى ذوي 

الضحايـا.

بين القانوني واألخالقي
السـورية  "الشـبكة  مديـر  يـرى 
لحقـوق اإلنسـان"، املتخصصـة برصـد 
عبـد  فضـل  سـوريا،  يف  االنتهـاكات 
الغنـي، أن نر صور "قير" "مسـألة 
مركبـة وحساسـة"، مؤكًدا أنـه ضد نر 
صـور ضحايا االعتقال بشـكل عشـوايئ 
ومـن دون هـدف، الفتًـا يف الوقـت ذاته 
الصـور  نـر  يؤيـد حظـر  ال  أنـه  إىل 

أيًضـا بشـكل تـام.
إنـه  بلـدي،  لعنـب  الغنـي  عبـد  وقـال 
تخولـه  أحـد ميلـك صالحيـة  مـن  مـا 
منـع نـر صـور "قيـر"، موضًحـا 
ضمـن  يكـون  أن  يجـب  النـر  أن 
اسـراتيجية وآليات، يجب إطـالع أهايل 

عليهـا. املعتقلـني 
وبـرر عبـد الغنـي رفضـه نـر الصور 
إىل  باإلشـارة  منظمـة،  غـري  بطريقـة 
تعرفـوا  الضحايـا  ذوي  مـن  عـدًدا  أن 
إىل ذويهـم منـذ زمـن، وأن إعـادة نر 

صورهـم يؤثـر سـلبًا عـى األهـايل.
الغنـي، فـإن  ومـن وجهـة نظـر عبـد 
األهـايل هـم مـن لديهـم الحـق يف نر 
صـور ذويهم، مشـريًا إىل رضورة توعية 
أنهـا  مـن يبحـث يف صـور "قيـر" 
توثـق الفـرة ما بـني أيلـول 2011 وآب 

.2013
عبـد  قـال  اآلن،  إعـادة نرهـا  وحـول 
عـى  فعـل  كـرد  جـاءت  إنهـا  الغنـي، 
مـا  حـول  وإعالمـه  للنظـام  املوالـني 
يروجونـه عـن قانـون "قيـر"، بأنـه 
مناطـق  يف  االقتصـاد  تدهـور  سـبب 
الصـور  اسـتخدام  أن  معتـرًا  النظـام، 

تداول صور "قيصر".. 
ذاكرة ضحايا 
التعذيب ملك 

ذويهم أم لخدمة 
القضية؟
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منصور العمري

استقبلت فئات واسعة من السوريني 
دخول قانون “قيرص” حّيز التنفيذ، 
يف 17 من حزيران/ يونيو الحايل، 

بالرتحيب والفرح ومشاعر كثرية تعرب 
عن معاناتهم من نظام األسد، بعد أن 

نكّل بهم وأذاقهم الويالت، ودمر بالدهم 
وعائالتهم، وهذا حق لهم. لكن يف 

املقابل ال يجب أن تطول هذه الحالة 
الشعورية املرحبة برمزية القانون يف 
معاقبة األسد، فيجب عىل بعضنا عىل 

األقل إزاحة املشاعر جانًبا لُنعمل عقولنا 
ونبدأ بطرح األسئلة عن مدى فاعلية 

هذا القانون، وتوافق نتائجه مع مصالح 
السوريني التي قد ال تكون متطابقة مع 

مصالح الواليات املتحدة فيام تتوخاه 
من قانون “قيرص”.

ال يجب التسليم بأن قانون “قيرص” 
يف مصلحة معاريض األسد، بل تجب 
دراسته وفهمه أواًل، ثم اتخاذ املوقف 
والتقييم املناسب. ففي سبيل الدفاع 
أو التأييد لقانون “قيرص” أو رفضه 
ومعارضته، يجب أال نتحول إىل أداة 
“بروباغندا” تخفي نصف الحقائق، 
لنتحمل بهذا مسؤولية أخالقية عىل 

األقل يف تشويه معلومات عدد كبري من 
السوريني أصحاب الشأن.

تعريف الدعاية أو “الربوباغندا”: هي 
نرش رسائل ومعلومات أحادية املنظور 

للتأثري عىل الجمهور وتعزيز أجندة 
معينة، بال موضوعية، وتقديم الحقائق 
بشكل انتقايئ بهدف التأثري عىل آراء أو 

سلوك أكرب عدد من األشخاص. كثريًا 
ما تعتمد “الربوباغندا” عىل إعطاء 
معلومات ناقصة، وبذلك يتم تقديم 

معلومات كاذبة عن طريق عدم تقديم 
معلومات كاملة، وهي تقوم بالتأثري 

عىل األشخاص عاطفًيا عوًضا عن 
الرد بعقالنية. غالًبا ما ترتبط الدعاية 

مبواد تعدها الحكومات، لكن الجامعات 
الناشطة والرشكات واملنظامت ووسائل 

اإلعالم واألفراد ميكنهم أيًضا إنتاج 
“الربوباغندا”، بهدف تغيري الرسد 

املعريف لألشخاص املستهدفني ألجندات 
وغايات معينة.

مهام كان املوقف من العقوبات، معها 
أو ضدها كلًيا أو جزئًيا، ال يجب الرتويج 

ألكاذيب وإخفاء الحقائق أو تقديم 
حقائق منقوصة مبا يتعلق بقانون 

“قيرص”، كام يجب عند الحديث عن 
القانون وآثاره أن يكون املتحدث عىل 
دراية تامة بتفاصيل قانون “قيرص” 
ومبنهج العقوبات االقتصادية، وأن 

يكون قادًرا عىل تقديم معلومات 
واضحة وحقيقية للجمهور، لتتشكل 

لدى السوريني صورة واضحة ومكتملة 
عن القانون، ومدى تأثريه، وخاصة 

مبا ينسجم مع مصلحة السوريني قبل 
مصلحة أي طرف آخر. يجب أن يحظى 

السوريون بحقهم يف املعرفة، يك 
يستطيعوا تشكيل آرائهم تجاه القانون 
بال تعرضهم لتحايل أو ترويج بريء أو 

مدروس.
يف وسائل اإلعالم، يك ال تكون رشيكًا 

يف خداع السوريني وإخفاء الحقائق 
أو تشويهها لديهم بقصد أو من دونه، 

يجب أن تستضيف خرباء يف العقوبات 
االقتصادية، ال معارضني أو مؤيدين 

سياسيني ليتحدثوا خارج مجال 
اختصاصهم. حتى مقاالت الرأي، يجب 

أن تكون واضحة متاًما يف طرحها 
إن كانت قامئة عىل الرأي الشخيص، 

الذي قد ال يكون رأيًا خبريًا بالعقوبات 
االقتصادية، أم أن املقال يستعني 
مبصادر أو خرباء يف هذا املجال.

رشح حقائق القانون بال انحياز قائم 
عىل املوقف معه أو ضده، رضورة 
حاسمة لفهم أثره بشكل فعيل. ال 

ميكن تقييم وتوقع أثر قانون "قيرص" 
بال فهم حقيقي للقانون بحد ذاته، 

وأنظمة العقوبات االقتصادية عموًما. 
كيف ميكن تطوير القانون وسد ثغراته 

القانونية دون فهمه حقيقة؟ كيف 
ميكن للسوريني دعم القانون والعمل 

إلنجاحه إن مل تقدم لهم معلومات 
حقيقية وكاملة عنه؟

من الواضح أن قانون “قيرص” سيلعب 
دوًرا مهاًم يف منع إعادة تأهيل نظام 
األسد دولًيا، رغم أن الواليات املتحدة 
منعت ذلك من قبل، حني رأينا تراجع 

دول الخليج عن محاوالتها إعادة 
عالقاتها الدبلوماسية واالقتصادية، 

لكن من خالل قانون “قيرص” وضعت 
الواليات املتحدة منع تأهيل النظام ضمن 

قوانينها لخمس سنوات عىل األقل. 
كام أن القانون أىت مختلًفا بشكله عن 

العقوبات السابقة التي كانت تصدر 
بأوامر تنفيذية من الرئيس األمرييك، ما 

يصعب إبطال القانون.
لفهم أهمية قانون “قيرص” ومدى 

فاعليته، يجب أن يُدرس يف إطار 
العقوبات السابقة املفروضة عىل 

النظام، وما الجديد يف هذا القانون، 
وكيفية تعامل النظام مع العقوبات 
السابقة، وما الثغرات التي اعتمدها 

للتهرب منها، وهل متت معالجة 
تلك الثغرات، وهل هناك ثغرات 

أخرى محتملة؟ هل ستلتزم اإلدارة 
األمريكية القادمة بهذه العقوبات، 

وهل ستستخدمها كورقة للمقايضة 
والضغط يف ملفات أخرى، كام فعل 

أوباما يف صفقته مع إيران، حني 
ألغى تصويًتا عىل قانون “قيرص” من 
أجل إمتام صفقته النووية. كام يجب 

التوجه إىل خرباء ومختصني حقيقيني 
يف العقوبات االقتصادية، ال سياسيني 

أمريكيني أو معارضني ومؤيدين 
سوريني، أو من شارك يف وضع قانون 

“قيرص”. يجب أن يكون املصدر ورأيه 
أكرث اختصاًصا وشفافية وحيادية، 

كخبري أممي أو أورويب يف العقوبات 
االقتصادية، أو اعتامد منهج البحث 

العلمي ال املواقف العاطفية أو السياسية 
يف دراسة هذا القانون. كام يجب 

أن يدرس “قيرص” يف ضوء سياسة 
العقوبات االقتصادية والدبلوماسية 

الدولية بشكل عام، واعتامد منهج 
املقارنة يف البحث.

العقوبات األمريكية 
على النظام السوري.. 
مقاربة بال جدوى

فـرة  الخمسـينيات  تكـن  مل  "رمبـا 
إذا  لكـن  مصطفـى،  يقـول  ذهبيـة" 
األسـدين  حكـم  بفـرة  قورنـت  مـا 
فهـي "ذهبية حكـاًم عـى الصعيدين 
السـيايس واالجتامعـي، باإلضافة إىل 

واملؤسسـايت". التعليمـي  الجانـب 

ليس للماضي فقط.. بل للمستقبل
قد يبـدو أن تداول الصـور والحوادث 
عن املجتمع السـوري يف خمسـينيات 
القـرن العريـن أمـرًا مؤقتًـا ناتًجـا 
عـن األزمـات الحاليـة التـي يعيشـها 
أجراهـا  دراسـة  أن  إال  السـوريون، 
مركـز "حرمـون"، أظهـرت أن حنني 
السـوريني تتبعـه رغبة بإعـادة مثى 

السياسـية. للحياة 
بحسـب الدراسـة، التي نُرت يف 15 
من حزيـران الحـايل واطلعـت عليها 
عنـب بلـدي، فـإن نسـبة واسـعة من 
أعامرهـم  تـراوح  الذيـن  السـوريني 
بـني 18 و35 عاًمـا، يريـدون نظاًمـا 
برملانيًـا دميقراطيًـا، يف دولـة مدنية، 
بعـد رحيـل األسـد عـن السـلطة يف 

. يا سور
مل  أنهـم  إىل  الدراسـة  أشـارت  كـام 
يفضلـوا تطبيـق الريعة اإلسـالمية 

يف سـوريا، وهـو مـا ينفـي بالتـايل 
الدينيـة  التوجهـات  سـيطرة  فكـرة 
عـى رشيحة واسـعة من السـوريني، 
املناطـق  يف  املقيمـني  وخاصـة 

النظـام. عـن سـيطرة  الخارجـة 
"اتجاهـات  الدراسـة  ووجـدت 
بوجـود  الشـباب  لـدى  إيجابيـة" 
لجميـع  موحـد  مـدين  تريـع 
صيغـة  إىل  والوصـول  السـوريني، 
مـن املسـاواة بـني جميـع املواطنـني 
أعراقهـم  اختـالف  عـى  السـوريني، 

. هبهـم ا ومذ
الدراسـة  تكشـفها  التـي  الصـورة 
تظهـر  الشـباب،  توجهـات  عـن 
مـا  بقـدر  سـوري  مبجتمـع  أمـاًل 
يشـابه مجتمـع الخمسـينيات، لكنـه 
يتجـاوزه إىل رشوط سياسـية وحياة 

أفضـل. دميقراطيـة 

كيف ُيستفاد من الحنين؟
بحسـب  السـوري،  النظـام  حـاول 
إزالـة  مصطفـى،  طـالل  الباحـث 
الثقافيـة والفكرية  املـؤرشات  جميـع 
عـن  واالقتصاديـة  والسياسـية 
ذاكـرة  ومحـو  الخمسـينيات، 
شـبابًا  أن  درجـة  إىل  السـوريني، 

سـوريني ال يعرفـون سـوى سـوريا 
"األسـد".

كـام عمـل عـى زرع فكـرة أن هـذه 
الحياة التـي تغيب عنهـا الدميقراطية 
وتختفـي منهـا االنتخابات هـي حياة 
"طبيعيـة"، وبالتـايل عودة الشـباب 
إىل نبـش التاريـخ املـيضء أمـر مهم 

ملواجهـة مـن يعتقـد العكس.
مـن وجهـة نظـر الصحفـي نضـال 
مـن  يُسـتفاد  أن  ميكـن  معلـوف، 
بالتعـرف  الخمسـينيات  إىل  الحنـني 
بهـا  مـر  التـي  التجـارب  إىل 
الـدروس  مـن  والتعلـم  السـوريون، 
التـي دفعـوا مثنهـا غاليًا، معتـرًا أنه 
مـن الروري للشـعوب التي فشـلت 
يف تحقيـق نتائـج إيجابيـة، مراجعة 
تاريخها جيـًدا وتحديـد مواقع الخطأ 
وتجـاوزه، واصًفا العـودة إىل املايض 

بالـرورة. السـوريني  حالـة  يف 
أمـا الباحـث طـالل مصطفـى فريى 
األسـد  قبـل  مـا  فـرة  اسـتعادة  أن 
هـي "مواجهـة للتزويـر الـذي قـام 
بـه حافـظ األسـد"، وإبـراز صـورة 
مختلفة عـن سـوريا للجيل الناشـئ، 
سـوريا  تكـون  أن  إمكانيـة  وتأكيـد 

دميقراطيـة. وطنيـة  دولـة 

لهـذه الغاية "غري مناسـب"، مشـدًدا عى عـدم توظيف 
الصـور إال مـن قبـل أهـايل الضحايـا.

"احتراًما لذوي الضحايا"
أصـدرت "مجموعـة ملفـات قيـر" بيانًـا موجًها إىل 
أهـايل الضحايـا، نفـت فيه مسـؤوليتها عن إعـادة نر 
الصـور، جـاء فيه، "ليسـت لنـا أي عالقة بنـر وتداول 
الصـور مـن حسـابات أخـرى عـى املواقـع اإللكرونية 
والصحـف"، كام حّملـت كل من ينر تلـك الصور دون 

الرجـوع إليها "كامـل املسـؤولية القانونية".
وأوضـح البيـان أن "مجموعـة ملفـات قيـر" تعمـل 
عـى التواصـل مـع األهـايل بشـكل مبـارش مـن دون 
الضحايـا  لخصوصيـة  احراًمـا  العلـن،  يف  النـر 
وذويهـم وملشـاعرهم، مؤكـدة أنـه ميكـن ألي كان مـن 
ذوي املعتقلـني التواصـل معهـم عر املوقـع اإللكروين 

للمجموعـة. الرسـمي 
الناشـط  للمعتقلـني"،  السـورية  "اللجنـة  رس  أمـني 
الحقوقـي مـروان العش، يرى أنـه من الواجب الكشـف 
عـن مصـري كل شـخص اعتقـل أو أُخفـي أو ُخطـف، 
وأن التعامـل مـع كامـل ملـف املعتقلـني "عقـد قانوين 

ودويل"، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي.
وقانونيًـا  أخالقيًـا  واجبًـا  هنـاك  أن  العـش  ويعتقـد 
واجتامعيًـا يف نـر صـور "قيـر"، يكمـن يف وقف 
ابتـزاز األهـايل، لكنه يؤيد نـر الصـور بطريقة تراعي 
مشـاعر ذوي املعتقلـني، وتبتعد عن صدمتهـم من رؤية 

أحبتهـم عى الشـكل الذي أظهرتـه الصور، مشـريًا إىل 
رضورة أن تنـر يف مواقـع محـددة ومبعايـري خاصة، 

و"ملـن يرغـب فقط".

"قيصر" وتاريخ صوره
يعود اسم "قيرص” إىل الضابط السوري 

املنشق عن النظام السوري، الذي رّسب 
55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 

2014، ُقتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب 
التحقيق الفيدرايل )FBI( صحتها، 

وأثارت الرأي العام العاملي حينها، 
وُعرضت يف مجلس الشيوخ األمرييك.

الصور التي انترشت خالل حزيران 
الحايل، يف مواقع التواصل االجتامعي، 
ليست جديدة يف مجملها، بل ُنرش قسم 

منها منذ العام 2014. 
إال أن التفاعل مع الدفعة الجديدة منها بدا 
واسًعا بعد تفعيل قانون "قيرص"، وتجىل 

يف املنشورات املؤثرة لعائالت الضحايا 
الذين كتبوا يف مواقع التواصل عن 

صدمتهم بالتعرف إىل أحبابهم فجأة يف 
الصور التي تظهر موتهم تحت التعذيب 

بطريقة وحشية.
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تربية وأسرة

ما الذي تعرفه عن دواء

نيو هيالر؟

نيو هيالر )Neo Healer( هو مستحضر طبيعي يعمل 

بمجرد  الشرج  منطقة  في  الملتهبة  األنسجة  تهدئة  على 

مالمسته لها، ويتم الشعور بتخفيف فوري لآلالم، ويؤدي 

إلى تقليل سريع للتورّم دون تهيّج الجلد، كما يعمل على 

بشكل  الشرج  فتحة  منطقه  في  المتشرخ  الجلد  شفاء 

سريع، ويعمل على استعادة األوردة المنتفخة والملتهبة 

إلى حالتها الطبيعية، ويحّسن تدفق الدم إلى المستقيم، 

التالفة وتشكيل أنسجة  الذي ينتج عنه إصالح األنسجة 

نيو هيالر  الطبية الحتواء  الخواص  جديدة، وتعود هذه 

على مواد مستخرجة من أربعة نباتات طبيعية:

العطري  الزيت   :)Lupinus Albus( األبيض الترمس   •

وانتعاشه  الجلد  ترميم  في  فاعلية  ذو  منه  المستخلص 

 ،E فيتامين  من  مرة  آالف  عشرة  من  أكثر  إلى  تصل 

.C وخمسة آالف مرة من فيتامين

المر من  راتنج   :)Vateria Indica( الهندية  الفاترية   •

شجر صنوري يعمل على مكافحة االلتهابات.

ناعم  عشب   :)Mentha Piperita( الفلفلي  النعناع   •

مع أوراق وزهور صغيرة بيضاء أو أرجوانية، تنتج زيتًا 

التهيّج  ويخفف  الملتهبة،  األنسجة  يهدئ  الذًعا  عطريًا 

والحكة.

توليد  األلوفيرا  صبار  يحّفز   :)Aloe Vera( األلوفيرا   •

الكوالجين وتجديد البشرة.

استخداماته
والخثرات  والخارجية،  الداخلية  البواسير  التهاب  عالج 

الباسورية.

تخفيف النزيف الشرجي.

فتحة  في  المتورمة  األنسجة  في  األلم  وتسكين  تهدئة 

الشرج.

والوالدة  اإلمساك  عن  الناتجة  الشرجية  الشروخ  عالج 

الطبيعية.

يقلل من اإلمساك المزمن والضغط على فتحه الشرج.

الشروخ  نتيجة  المتهالكة  الشرج  فتحة  أنسجة  إصالح 

والبواسير.

من  الشرج  فتحه  حول  المتورمة  األنسجة  استعادة 

البواسير إلى حالتها الطبيعية، وتشكيل أنسجة جديدة.

تطهير والتئام الجروح الشرجية.

معلومات صيدالنية
وتحاميل،  مرهم  شكل  على  نيوهيالر  مستحضر  يتوفر 

طبية،  وصفة  إلى  الحاجة  دون  من  استخدامها  ويمكن 

االستخدام  جرعة  لتحديد  الطبيب  استشارة  ويفضل 

ومدة العالج حسب األعراض المرضية ومدى االستجابة 

للعالج، لكن عادة ما تكون الجرعة العالجية ثالث مرات 

يوميًا لمدة ثالثة أسابيع على األقل، ويتم استخدامها على 

الشكل التالي:

جرعات  ثالث  على  مقسمة  واحدة  أخذ  يتم  التحاميل: 

خالل اليوم.

ثم توضع كمية  الشرج جيًدا،  يتم غسل منطقة  المرهم: 

مناسبة من المرهم على فتحة الشرج من الخارج إذا كانت 

أو  الداخلية  البواسير  وجود  عند  أما  خارجية،  البواسير 

الشقوق الشرجية فيتم تثبيت األداة الخاصة المرفقة مع 

على  وضعها  يتم  ثم  المرهم،  أنبوب  فوهة  على  المرهم 

في  المرهم  ليدخل  األنبوب  على  والضغط  الشرج  فتحة 

الشرج، ثم تسحب األداة من فتحة الشرج بلطف.

مالحظات
أربع  لمدة  هيالر  نيو  تطبيق  بعد  التبرز  عدم  يجب 

ساعات على األقل، وفي حال حدث التبرز فيجب تطبيق 

المستحضر مرة أخرى.

شديد  نزف  وجود  عند  هيالر  نيو  استخدام  عدم  يجب 

ومتكرر.

يستخدم بحذر عند وجود أورام خبيثة أو أمراض خطيرة.

الجانبية  يمكن أن يسبب تطبيق نيو هيالر بعض اآلثار 

التي ال تستدعي إيقاف استخدامه مثل: حكة وحرقان في 

منطقة الشرج، احمرار والتهاب جلد المنطقة.

د. كريم مأمون

إن عـالج كيـس الشـعر )الناسـور العصعـيص( 
متاحـة،  طبيـة  خيـارات  عـدة  عـى  ينطـوي 
جراحيـة وغري جراحيـة، ولكن قبل البـدء برسدها 
يجـدر التنويـه إىل أن كيس الشـعر غـري املصاب 
أعـراض وال يحتـاج إىل  أي  بالعـدوى ال يسـبب 
عـالج، وإمنـا يكفـي الركيـز عـى إزالـة الشـعر 
الزائـد، واالهتـامم بالنظافـة الشـخصية الجيـدة، 
الداخليـة بشـكل  املالبـس  كاالسـتحامم وتبديـل 
يومـي، فمـن املمكـن أن تسـهم هـذه العوامل يف 
إزالـة كيس الشـعر، أو منع إصابتـه بالعدوى، أما 
عند حـدوث العـدوى وااللتهـاب فيحـدث احمرار 
وتـورّم يف املنطقـة، مـع أمل شـديد عنـد الجلوس 
أو عنـد ملـس مـكان الكيس، مـع خـروج مفرزات 
)دم وصديـد( ذات رائحـة كريهـة جًدا مـن فتحة 
املعالجـة  تصبـح  الحالـة  هـذه  ويف  الناسـور، 

. رضورية

ما المعالجات غير الجراحية العرضية لكيس 
الشعر؟

ينصـح باملحافظـة عـى موضـع كيـس الشـعر 
جافًـا ونظيًفـا باإلضافـة إىل املنطقـة املحيطة به، 
وإجـراء مغاطـس باملـاء الدافـئ التي قد تسـاعد 
عـى فتـح الكيـس وتريـف مـا بداخلـه، مـا 
يخفـف األمل، كـام ميكن تناول املسـكنات يف حال 
الشـعور بـاألمل، أما بالنسـبة للمضـادات الحيوية 
فهـي غـري مفيـدة يف عـالج كيـس الشـعر بحـد 
ذاتـه، ولكن ميكن اسـتخدامها عند وجـود التهاب 

يف النسـيج الخلـوي املحيـط بكيس الشـعر.

ما اإلجراءات الجراحية الممكنة لعالج كيس 
الشعر؟

-1 عمليـة شـق وتفريغ الكيس مع إغـالق الجرح: 
يف هـذه الطريقـة، يتـم إحـداث شـق جراحـي و 
تفريـغ محتويـات الكيـس، ثـم يتم إغـالق الجرح 
وخياطتـه كاماًل، ولكـن هذه الطريقـة تحتاج إىل 
غرفـة عمليـات مـع تخدير عـام وليـس موضعيًا، 
كـام أنها كثـرية املضاعفـات، ومن أبرزهـا أنه من 

الصعـب إزالة الكيـس كاماًل.
خياطـة  مـع  الكيـس  وتفريـغ  شـق  عمليـة   2-
هـذا  يف  الكيـس:  أسـفل  إىل  القطـع  حـواف 
الشـعر  كيـس  يف  شـق  إجـراء  يتـم  الطريقـة 
وتفريغـه مـن محتوياته، ثـم تتم خياطـة حواف 
الجـرح إىل قعـر الكيـس، ومـع أن هـذه اإلجـراء 
العالجـي يعتر عمليـة جراحية، فإنـه يتم مبخدر 

دون  خارجيـة  عيـادات  يف  وأحيانًـا  موضعـي 
الحاجـة إىل غرفة عمليات يف مستشـفى، وتحتاج 
هـذه الجراحـة عـادة إىل فـرة قد تصل إىل سـتة 

أسـابيع أو أكـرث ليحـدث الشـفاء التـام. 
-3 االسـتئصال الجراحي الواسـع لكيس الشـعر: 
إذا  العـالج  طـرق  أفضـل  الطريقـة  هـذ  وتعـد 
كانـت هـذه هـي املـرة األوىل التـي يصـاب فيها 
تفريـغ  يتـم  حيـث  الشـعر،  بكيـس  الشـخص 
وبصيـالت  الشـعر  وإزالـة  الكيـس  محتويـات 
وأي  الكيـس  مـن  املمتـدة  والتجاويـف  الشـعر 
جـزء ملتهـب مـن الجلـد حـول الجـرح، ويُرك 
الجـرح مفتوًحـا ليسـمح بشـفائه مـن الداخـل 
إىل الخـارج، وهـذا يقلـل مـن نكـس اإلصابـة، 
وتتـم تعبئة املسـاحة املتبقيـة بالشـاش الطبي، 
ومـن إيجابيـات هـذه الطريقـة أنـه باإلمـكان 
إجراؤهـا دون الحاجـة إىل تخديـر عـام، بل إن 
التخديـر املوضعي يفـي عادة بالغـرض، كام أن 
هـذه الطريقـة بسـيطة ومبارشة وغـري معقدة، 
إىل  الحاجـة  فتشـمل  القليلـة  سـلبياتها  أمـا 
تبديـل الشـاش املوضـوع عـى الجـرح بشـكل 
مسـتمر لفرة قـد تصـل إىل ثالثة أسـابيع، كام 
أن الجـرح يسـتغرق فـرة تسـتمر من سـتة إىل 

عـرة أسـابيع حتـى يغلـق متاًمـا.

ما المضاعفات المحتمل حدوثها بعد العمل 
الجراحي؟

مـن  عـدد  مـع  الجراحـي  التدخـل  يرافـق  قـد 
اآليت: النحـو  عـى  وهـي  املضاعفـات، 

• حـدوث عـدوى أو التهابـات يف منطقـة اإلجراء 
الجراحـي، نتيجـة عـدم االهتامم بتنظيـف الجرح 
الجـرح  حالـة  يف  وخصوًصـا  العمليـة،  بعـد 
املفتـوح، وميكـن أن تنتر االلتهابـات إىل مناطق 

أُخـرى يف الجسـم.
• تطـور الخـراج وحـدوث ناسـور مـن جديـد، 
وهـذا مـا يحـدث يف كثـري مـن حـاالت عـالج 
كيـس الشـعر، إذ تُقدر نسـبة عودة ظهـوره بني 

 .50% إىل   40
• يف حـاالت نـادرة قـد يتطـور األمـر إىل حدوث 

نوع مـن أنـواع رسطانـات الجلـد يف الكيس.
الشـعر  إزالـة كيـس  إمكانيـة  إىل  أخـريًا نشـري 
بالليـزر، ويتـم ذلـك عن طريـق اسـتعامل ألياف 
مـن الليـزر مرونتهـا عاليـة، تدخـل عـن طريـق 
فتحـة من كيـس الشـعر الخارجـي، حيـث يعمل 
ضـوء الليـزر عـى إزالـة الغشـاء املبطـن لقنـاة 
كيـس الشـعر بشـكل محكم وحـذر، ولكن نسـبة 
نكـس كيـس الشـعر مـرة أخـرى تكون أعـى إذا 

بالليزر. إزالتـه  متـت 

ما التعليمات الواجب 
على المريض اتباعها 
بعد العمل الجراحي؟

الجراحـات، يجـب عليـك  آخـر مـن  أي نـوع  مثـل 
االنتبـاه جيـًدا إىل تعليـامت الطبيـب قبـل الجراحة 

وبعدهـا، وهـذه بعـض النصائـح العامـة:
• املحافظة عىل النظافة العامة.

التـي  الجراحيـة  اإلجـراءات  يف  الضـامد  تغيـري   •
ذلـك. تتطلـب 

• املحافظة عىل املنطقة نظيفة من الشعر.
• التنبـه إىل أي عالمـات أو أعـراض لحـدوث التهاب 
أو عـدوى )مثـل: االحمـرار، الحكـة، األمل، القيـح(، 

وإخبـار الطبيـب بذلك.
وعـدم  الطبيـة،  املراجعـات  مبواعيـد  االلتـزام   •

التعـايف. فـرتة  يف  إهاملهـا 

بعد فشل المعالجة العرضية..
العالج الجراحي لكيس الشعر
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"إىل الـروح التـي عانقـت روحـي، إىل القلـب الذي 
سـكب أرساره يف قلبـي، إىل اليد التي أوقدت شـعلة 
عواطفـي، أرفع هذا الكتـاب". بهذه الكلامت اسـتهل 
اللبنـاين جـران خليـل جـران  الكاتـب والشـاعر 
التـي  املتمـردة"  "األرواح  القصصيـة  مجموعتـه 
أصدرتهـا جريـدة "املهاجر" يف عـام 1908، أي قبل 

أكـرث مـن مئـة عام.
تتحـدث القصـص يف 117 صفحـة عـن أشـخاص 
متـردوا عـى الثقافـة االجتامعيـة التـي ال تكـون إال 
نتيجـة عـدم وعـي أصحابهـا، ومتثـل تقاليـد مبنية 
عـى جهـل تـام، يـؤرق سـعادة اإلنسـان، بحسـب 

. ن جرا
تجعـل  التـي  والتعاليـم  االعتقـادات  هـي  "باطلـة 
اإلنسـان تعًسـا يف حياتـه، وكاذبـة هـي العواطـف 
التـي تقوده إىل اليـأس والحزن والشـقاء، ألن واجب 
اإلنسـان أن يكون سـعيًدا، وأن يعلم ُسـبل السـعادة 

ويهـدي النـاس إليها أينـام كان”.
تتضمـن "األرواح املتمـردة" أربع قصـص اجتامعية، 
هـي "وردة الهـاين"، و"رصاخ القبـور" و"مضجع 

العـروس"، و"خليـل الكافر".
وكـام يف كتابـه "عرائـس املـروج"، يتخـذ جـران 
مـن القصص ثـورة عى الـزواج القهري واالسـتبداد 
اإلقطاعـي، فاألشـخاص عنـد جـران دمـى يحركها 
عـى هـواه، وأبـواق تنقـل صوتـه املناهض ملـا يراه 

مجتمعه. يف  جهـاًل 
يف القصـة األوىل مـن الكتـاب يتحـدث عـن "وردة 
الهـاين"، وهـي شـابة تخلـت عـن زوجهـا "رشـيد 
بـك نعـامن" الـذي مل تكـّن لـه أي مشـاعر، لتلتقي 
بالشـخص التـي تحبـه فيام بعـد، بعـد أن كانت يف 
منزل رجـل يغمرها بأموالـه وعطاياه لكنـه "ال يقدر 
أن يالمس قلبها بشـعلة الحب، وال يسـتطيع أن يشبع 
روحهـا مـن الخمرة السـاموية التي يسـكبها الله من 

عـني الرجـل يف قلب املـرأة".
تتحـدث القصـة الثانيـة، "رصاخ القبـور"، عن ظلم 
األمـراء ورشائعهـم، حـني يكـون العـدل محصـورًا 
بـإرادة قلـة آمثة، مجـردة مـن اإلنسـانية، خالية من 

لبصرية. ا
العـدل  مفهـوم  القصـة  هـذه  يف  جـران  يتنـاول 
يف العـامل الظـامل، فمنـذ بدايـة الدهـر حتـى اليوم 
"والفئـة املتمسـكة بالرف املـوروث تتحالف وتتفق 
مـع الكهـان ورؤسـاء األديـان عـى الشـعب. هـي 
علـة مزمنـة قابضـة بأظفارهـا عـى عنـق الجامعة 
البريـة، ولـن تـزول إال بـزوال الغبـاوة مـن هـذا 

العـامل".
أمـا يف قصـة "مضجـع العـروس" فيصـف الكاتب 
بـروز  الفكـر  ومـوت  التقاليـد"  "غبـاء  اللبنـاين 
التبعيـة العميـاء للسـابقني، حـني مُيكن للحيـاة أن 
تكـون "جحياًم حقيقيًـا يف كنف مجتمـع ظامل"، ال 

يعـرف سـوى القيـل والقال.
يحـارب جـران يف هـذه القصـة "السـموم التـي 
تُغـرس يف كـروم املجتمع"، وهي التقاليـد التي تولد 
من رحـم املايض وال تتناسـب مع سـياقات الحارض، 
التـي ال تُثمـر تيًنا بحسـب جـران، ويقـول إن "الله 
ال يريـد أن يكـون معبـوًدا مـن الجاهـل الـذي يقلد 

جدوى. دون  غـريه" 
خـالل  مـن  جـران  يـروي  األخـرية،  القصـة  يف 
شـخصية "خليـل" فسـاد اسـتعامل الديـن تجـاه 
النـاس كأدة لفرض خضوعهـم له بداًل مـن أن يكون 
رحمـة للعاملـني، فـ"نفوسـكم يف قبضـة الكاهـن، 
وأجسـادكم بني مخالـب الحاكم، وقلوبكـم يف ظلمة 
اليـأس واألحـزان، فـأي يشء يف الحيـاة ميكنكم أن 

تشـريوا إليـه قائلـني هـذا لنا"؟ 

أرواح جبران تتمرد 
على تقاليد مجتمعها

كتاب

سينما

يندفـع "دان ميلـامن"، الشـخصية 
األمريـي  املمثـل  جسـدها  التـي 
حلمـه  يف  ميشـلويكز،  سـكوت 
للفـوز بامليداليـة الذهبيـة يف لعبـة 
واليـة  أوملبيـاد  ضمـن  الجمبـاز، 

األمريكيـة. كاليفورنيـا 
ويعيـش "ميلـامن"، باإلضافـة إىل 
كونـه العـب جمبـاز محرفًـا، حياة 
تنصبـغ  التـي  الجامعـي  الشـاب 
مـع  والسـهر  بالرفاهيـة  أيامـه 
األصدقـاء، دون أي تعقيـد وخوض 
التـزام  أو  الحيـاة،  فلسـفات  يف 

السـلوك.   بضوابـط 
يأخـذ الفيلـم، الـذي بُنيـت أحداثـه 
عـى قصـة حقيقيـة وتـم توثيقهـا 
نفسـه،  االسـم  حملـت  روايـة  يف 
"دان  األمريـي  الجمبـاز  لالعـب 
أبعـاد  إىل  املشـاهد  ميلـامن"، 
فلسـفية عميقـة تحّول حيـاة البطل 
مـن خـالل عالقتـه بـ"سـقراط".

مـن  ليلـة  ذات  "ميلـامن"  يعـاين 
هـذا  تعويـض  ويحـاول  األرق، 
طـول  عـى  بالجـري  الشـعور 
الشـمس،  رشوق  قبـل  الشـوارع 
ويف أثنـاء الجـري يصادف الشـاب 
السـيارات،  لخدمـة  وقـود  محطـة 
يعلـم  عجـوز،  رجـل  فيهـا  يعمـل 
بشـكل مل توضحـه أحـداث الفيلـم 

"ميلـامن". مشـكلة 
أطلـق "ميلـامن" عـى هـذا الرجل 
العجـوز اسـم "سـقراط" يف وقت 
مـن  كلهـا  الحيـاة  لرؤيتـه  الحـق، 

الجانـب الفلسـفي لهـا. 
يستسـغ  مل  تعارفهـام،  بدايـة  يف 
بطـل الفيلـم الحديث الفلسـفي مع 
الذهـاب  عـدم  وقـرر  "سـقراط"، 
وبسـبب  لكـن  أخـرى،  مـرة  إليـه 
إليـه  يتعـرض  الـذي  الحـادث 
عـى  قدرتـه  ولعـدم  "ميلـامن"، 
املشـاركة يف بطولة الجمبـاز، يلجأ 
إىل "سـقراط" لتدريبـة نفسـيًا أواًل 
عن طريق الفلسـفة، قبـل أن يتمكن 
الريـايض. تدريبـه  اسـتكامل  مـن 

يف  الفلسـفة  "سـقراط"  يدمـج 
حيـاة "ميلـامن" مـن خـالل مبـدأ 
أن اإلنسـان يجـب أن يعيـش ضمن 
ومـا  فيهـا،  يكـون  التـي  اللحظـة 
مـن  النفايـات  يرمـي  أن  إال  عليـه 
عقلـه، بحسـب وصف "سـقراط".

بالنسـبة  تلـك  النفايـات  وتكـون 
لـ"سـقراط" هي كل يشء ال يتعلق 
بشـكل مبارش مـع "اآلن"، فالتفكري 
نفايـات  باملسـتقبل  أو  باملـايض 
تشـوش تفكـريه، وتفقده السـيطرة 
عـى اللحظـة التـي يعيـش فيهـا.

الفيلـم مـن بطولـة كل مـن املمثلل 
نيـك  سـكوت ميشـلويكز، واملمثـل 
سـامرت،  إميـي  واملمثلـة  نولتـي، 
وحّقـق، بعـد إنتاجـه عـام 2006، 
أربعـة ماليـني دوالر مـن األربـاح 
ثالثـة  العـامل،  أنحـاء  جميـع  يف 
الواليـات  داخـل  منهـا  ماليـني 
املتحـدة األمريكيـة، بحسـب موقـع 
ببيانـات  املتخصـص   "IMDb"

السـينامئية. األفـالم 
موقـع  عـى  النّقـاد  وبحسـب 
التمثيـي  األداء  فـإن   ،"IMDb"
يف  ميشـيلويكز،  سـكوت  للممثـل 

املخـرج  بكامـريا  املصـور  الفيلـم 
األمريـي فيكتور سـالفا، مل يتوافق 
مـع أبعـاد الشـخصية التـي كانـت 

لألحـداث. األصليـة  الروايـة  يف 

 .."Peaceful Warrior"
عن حاجة الحياة إلى فلسفة

عنب بلدي - عماد نفيسة

تحديثًـا  "أدويب"  رشكـة  أطلقـت 
"فوتوشـوب"  لرنامـج  جديـًدا 
عـدة  التحديـث  وحمـل  الشـهري، 
اإلصـدار  عـن  جوهريـة  فروقـات 

. بق لسـا ا
جديـًدا،  اسـاًم  يحمـل  ال  التحديـث 
فـام زلنـا يف إصـدارات 2020، لكنه 

الحـايل. حزيـران  إصـدار 
وميكـن مالحظـة تغيري شـكل أيقونة 
برامـج  بقيـة  كـام  "فوتوشـوب"، 
"أدويب"، لتصبـح أكـرث بسـاطة يف 
األيقونـات منـذ  أول تحديـث لشـكل 

سـنوات. عدة 
يف  التحديثـات  أبـرز  وتتلخـص 

بــ: الجديـد  "فوتوشـوب" 

تحديث على عملية التحديد 
األوتوماتيكي

التحديـد  عمليـة  مقارنـة  عنـد 
الجديـد  األوتوماتيـي بـني اإلصـدار 
والـذي سـبقه، سـنجد فرقًـا واضًحـا 
ومتييـز  التحديـد  جـودة  حيـث  مـن 
ونظافـة  الصـورة،  يف  األشـخاص 
كالشـعر  الدقيقـة  العنـارص  تحديـد 
مثـاًل يف النتيجـة النهائيـة، وهـو مـا 
كان يحتـاج إىل تدخـل يـدوي سـابًقا 

الجـودة. نفـس  عـى  للحصـول 

 "camera raw filter" تحديث على
جـاء اإلصـدار الجديد مـع تحديث عى 
أحد أهم الفالتر وأكرثها اسـتخداًما يف 
برنامـج "فوتوشـوب"، وتغري شـكله 
بالكامـل مـع قوائـم أكـرث تنظيـاًم، إذ 
يوفـر عـرض الصـورة بطريقـة "قبل 
وبعـد التعديل" يف آن واحد، ملشـاهدة 

املقارنـة بشـكل مبارش.
كام ميكن اسـتعادة اإلعـدادات األصلية 
لكل قسـم مـن الفلـر بشـكل منفصل 

وهـو ما مل يكـن متاًحا سـابًقا.

"pattern"تغيير زاوية الـ
كثـرية   "pattern"الــ خاصيـة 
االسـتخدام يف برنامج "فوتوشـوب"، 
وتُسـتخدم إلضافـة أشـكال وخلفيات 
معينـة للنصـوص واألشـكال املختلفة.

جـرى تحديثهـا يف اإلصـدار الجديـد 
بزاويـة  التحكـم  إمكانيـة  بإضافـة 
الــ"pattern"، وهو مـا مل يكن متاًحا 

. بًقا سا

"automatically activate fonts"
مشـكلة الخطـوط املفقـودة موجـودة 
منذ ظهـور برنامج "فوتوشـوب"، عند 
فتح ملف مصمم مسـبًقا تظهر رسـالة 

تفيد بوجـود أنواع خطوط مسـتخدمة 
داخـل التصميـم وليسـت موجودة يف 
ملفـات الجهـاز، وهـو ما يعتـر خطًا 

مفقـوًدا وال ميكن التعديـل عليه.
حلّـت  الجديـد  اإلصـدار  يف 
بإضافـة  املشـكلة  هـذه  "أدويب" 
 automatically activate" ميـزة 
عـن  األوتوماتيـي  للبحـث   "fonts
الخطـوط يف قاعدة بيانـات "أدويب" 

. يثهـا تحد و

تحديث أداة التعرف إلى الخطوط 
)match font(

إىل  التعـرف  يف  األداة  هـذه  تفيـد 
الصـور  يف  املسـتخدم  الخـط  نـوع 
امللتقطة بواسـطة كامـريا أو املصممة، 
وجـرى تحديـث برمجيـة التعرف إىل 
يف  فاعليـة  أكـرث  لتصبـح  الخطـوط 

الخـط املسـتخدم. إيجـاد 

ميزات جديدة في "فوتوشوب 2020"
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عروة قنواتي 

وظـروف  اسـتثنائًيا،  التوقيـت  يكـن  مل  لـو 
األرضيـة  الكـرة  عـىل  والصحـة  والطبيعـة  املنـاخ 
العاشـقة  "الريـدز"  جامهـري  لكانـت  اسـتثنائية، 
مسـجلة  اآلن،  الشـوارع  تجـوب  أجيالهـا  مبختلـف 
أروع سـطر يف تاريخهـا بعـد غياب طويل، السـطر 
بهـا  سـار  قاسـية  لسـنوات  الصـرب  بعـد  القـادم 
فريـق كـرة القـدم وحيـًدا، حـاول وحيـًدا، صـارع 
ويف  والجامهـري،  العشـاق  حـرضة  يف  إال  وحيـًدا، 
والحـزن:  بالدمـوع  يكتـب  املشـهد  كل موسـم كان 

"لـن تسـري وحيـًدا أبـًدا".
لـو مل تكـن ظـروف املوسـم الحـايل اسـتثنائية ملـا 
ظهـر لنا "الريـدز" مرعًبـا ومغـرًدا وحيـًدا وبعيًدا، 
املنصـة  مـن  برسعـة  يقـرتب  جولـة  مـرت  وكلـام 
التـي طال اشـتياق الراقصـني لها، منذ أول أسـابيع 
املوسـم، وبانتهـاء الذهـاب، وقبـل التوقـف وبعده، 
كانـت ثقـة الجامهـري تعلـو أن ليفربـول وصـل أو 
عـىل وشـك أن يصـل، ولـن يصـل معـه أحـد، خّدر 
الشـمس  ضـوء  عانـق  وحيـًدا،  وسـار  الخصـوم 
وحيـًدا، إال يف حـرضة أصحـاب الحلـم الذيـن كانوا 
يحملـون دامئًـا قمصانًـا كتبـوا عليهـا "لـن تسـري 

أبًدا". وحيـدا 
لنحـيك  بـ"الريـدز"؟  الغـزل  ولكـرثة  لنـا  مـا 
30 عاًمـا،  الوصـول  تأخـر موكـب  الحقيقـة، فقـد 
الراقصـون نحـو  بأكملـه ومل يصعـد  واندثـر جيـل 
ُحسـمت  قليلـة،  أيـام  قبـل  إال  األغـىل  منصتهـم 
لتصبـح  الحـايل  املوسـم  كتـاب  وأُغلـق  األمـور 

حاصـل. تحصيـل  املتبقيـة  جوالتـه 
األرقـام  وتحطيـم  الدكـة  ولتجربـة  الطيـب  لـألداء 
ليفـرض  بعيـد  كلـوب مـن  فرديًـا وجامعًيـا، جـاء 
هـذه النظريـة عـىل خصومـه، قبـل سـبع جـوالت 

النهايـة. مـن 
األبطـال  دوري  نهـايئ  إىل  وصـل  الـذي  كلـوب 
مرتـني مـع ليفربـول فسـقط مـرة وانتـرص أخرى، 
كلـوب الـذي مـى مـع زمالئـه يف الفريـق مرتني 
سـقط  وأيًضـا  املمتـاز،  الـدوري  صـدارة  نحـو 
الـذي  كلـوب  املـرة،  هـذه  للعنـاق  ويسـتعد  مـرة 
كأس  ويف  لألنديـة  العـامل  كأس  يف  رقـاًم  سـجل 
السـوبر األورويب، ذرف الدمـع بعـد زراعـة دامـت 
عـرش  عـىل  يرتبـع  باملعقـول،  وحصـاد  سـنوات 
عـن  األنديـة  بقيـة  تبحـث  بينـام  "الربميريليـغ" 
سـنة  وهـذه  الرتتيـب،  سـلم  يف  متبقيـة  مكاسـب 

القـدم. كـرة  يف  الحيـاة 
مـا أجمل أن تشـاهد جوقـة موسـيقية تعـزف لحًنا 
وممتـع!  حضـاري  بأسـلوب  قدميًـا،  لحًنـا  عذبًـا، 
فعلهـا محمـد صـالح ومـاين وأرنولـد وفـان دايـك 
وفريمينيـو ومـن معهـم يف غرفـة الفريـق األول.

كانـت املالمـح منـذ املوسـم السـابق، وتحديـًدا منذ 
تحـايك  أوروبـا،  أبطـال  لـدوري  النهائيـة  املبـاراة 
اإلنجليـزي،  الـدوري  مسـتوى  عـىل  مـؤزًرا  نـرًصا 
وتوحـي بـأن التوقيـت اقـرتب والصـورة سـتفاجئ 
الحسـم  يكـون  أن  بالفعـل  ممكًنـا  وكان  الجميـع، 
يف  "الريـدز"  تعـرث  لـوال  أيًضـا  جولتـني  قبـل 
اللقـاءات األخـرية قبل التوقـف االضطراري بسـبب 
املسـتجد"  "كورونـا  فـريوس  جائحـة  تفـيش 

.)19 )كوفيـد- 
لسـان حـال العشـاق كان يقـول أيًضـا "لعـل الرتكيز 
األبطـال  دوري  باسـتكامل  يـأيت  كان  أكـرب  بشـكل 
بـدل الخـروج املبكر مـن األدوار اإلقصائيـة، إال أن ما 
حصـل قـد حصـل وانتهـت الحكاية، هـذه مكاسـبنا 

والقادمـات أجمـل وأفضـل".
وهنيًئـا  املنتظـر،  اللقـب  "الريـدز"  لعشـاق  هنيًئـا 
للطريـق الـذي سـلكه ماكاممنـان ودالغليـش وإيان 
راش وهوبـس، فقد سـار عليـه مجـدًدا يورغن كلوب 
مـع كل أعضـاء وتاريـخ وعظمـة الفريـق... تهانينا.

لن تسير وحيًدا.. 
فاز ليفربول!

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
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رياضة

يعتـر العـب الوسـط لنـادي يوفنتـوس 
اإليطـايل، الـذي كان معـارًا لنـادي بارما، 
ديـان كولوسيفسـي )20 عاًمـا(، إحدى 
مفاجـآت الـدوري اإليطـايل يف املوسـم 
إذ يتمتـع بجـودة تجمـع بـني  الحـايل، 

القـدرة الفنيـة والقـوة البدنية. 

سـبب  شـقيقته  كولوسيفسـي..  ديـان 
عشـقه للكـرة

ولـد كولوسيفسـي يف 25 مـن نيسـان 
2000، يف مدينـة سـتوكهومل السـويدية، 
ألبوين مقدونيني شـامليني، واكتسـب حب 
كـرة القـدم من خـالل شـقيقته سـاندرا، 
بحسـب تقريـر ملوقـع "Goal" الريايض. 
"برومابويكارنـا"  بأكادمييـة  والتحـق 
للشـباب يف السـويد، التـي خرّجـت عدًدا 
مـن الالعبـني الدوليـني السـويديني، مثل 

أنديـرش ليمبـار، وجـون جويديتـي.
مسـريته  يف  كولوسيفسـي  ولعـب 
كمدافـع قبل أن ينتقـل تدريجيًـا إىل خط 
الوسـط، ويف عمـر 16 عاًمـا وخالل لعبه 
رئيـس  أنظـار  لفـت  للشـباب،  دورة  يف 
أكادميية أتاالنتا "زينجونيا"، ماوريتسـيو 
كوسـتانزي، وكذلـك األمر بالنسـبة لنادي 
آرسـنال الـذي بدأ يهتـم بخدمـات املوهبة 

بة. لشا ا
لكـن كولوسيفسـي اتخذ قـراره النهايئ 
واختـار االنتقـال إىل أتاالنتـا، الـذي دفع 
لـ"برومابويكارنـا"  يـورو  ألـف   100

للحصـول عـى خدماتـه.

وخـالل أول موسـم له يف إيطاليا، سـجل 
17 هدفًـا يف 22 مبـاراة فقـط، رغـم أنـه 
العـب خط وسـط لفريق أتاالنتـا تحت 17 

. ًما عا
بزغ نجمه أكرث يف موسـم -2018 2019 
الفـوز  عـى  أتاالنتـا  ناديـه  مبسـاعدته 
ببطولة "برميافـريا" الوطنية للمرة الثالثة 
فقـط يف تاريخـه، وحصـل أيًضـا عـى 
جائـزة "موروسـيني" ألفضـل العـب يف 

املراحـل النهائيـة من املسـابقة.
جـذب أداء كولوسيفسـي عى مسـتوى 
األول  الفريـق  مـدرب  اهتـامم  الشـباب 
ألتاالنتـا، جيـان بيريو جاسـريني، مقررًا 
منحـه الظهـور األول مع الفريـق األول يف 
كانـون الثـاين 2019، حني شـارك كبديل 
يف فـوز أتاالنتا عى فروزينوين بخمسـة 

نظيفة. أهـداف 

بارما نقطة التألق الحقيقية.. ما نقاط 
قوته؟

انتقـل بعدهـا كولوسيفسـي إىل بارمـا 
عـى سـبيل اإلعارة ملـدة موسـم يف متوز 
للفريـق  مبـاراة  أول  وخـاض   ،2019
يف املوسـم الحـايل أمـام حامـل اللقـب 

يوفنتـوس.
لعب كولوسيفسـي أقـل من سـاعة أمام 
وبعـد  اسـتبداله،  قبـل  "البيانكونـريي" 
أسـبوع واحـد فقـط أظهـر ملـدرب بارما، 
روبرتـو دافريسـا، مهاراتـه حـني صنـع 
الفـوز  أميـن، يف  هدفـني، وهـو جنـاح 

بثالثـة أهـداف لواحـد عـى أودينيـزي.
وقـال دافريسـا، عـن نجمـه الشـاب، "إذا 
قمت بتحليـل البيانات، ميكنـك أن ترى أنه 
فتى يغطـي يف كل مباراة مـن 13 إىل 14 

كيلومرًا".
وأضـاف، "إذا تعلـم كيـف يُحافـظ عـى 
نفسـه، ليكون أقل حامسـة وأكرث حسـاًم، 
فيمكنـه أن يصبـح العبًـا مهـاًم بالفعـل، 
ليس لـدي أي خـوف من القـول إنه ميكن 

أن يصبـح العبًـا رائًعا."
اسـم  أصبـح  الحـني  ذلـك  ومنـذ 
وسـجل  وأقـوى،  أثقـل  كولوسيفسـي 
أول هـدف له عى مسـتوى الفريـق األول 
أمـام تورينـو يف أيلـول 2019، قبـل أن 
يلعـب دورًا مبـارشًا يف ثالثـة مـن أهداف 
فريقه الخمسـة )هدف واحـد، ومتريرتني 

حاسـمتني( ضـد جنـوى بعـد شـهر.
وحتـى يف حالة عدم نجاحه يف التسـجيل 
أو صناعـة األهـداف، كان كولوسيفسـي 
يُظهر قـدرات كبرية يف التمريـر واملراوغة 
والتحكـم يف نسـق املبـاراة، عـى سـبيل 
املثـال مسـتواه يف املبـاراة التـي انتهـت 

بالتعـادل مع اإلنـر بهدفـني ملثلهام.
كـام ميتلـك الالعب بنيـة جسـدية مميزة، 
ويبلـغ طولـه 186 سـنتيميرًا، ولديه قدم 
يـرسى ال ترحـم، ويسـتطيع اللعـب عى 
ثـالث جهات )جنـاح أمين وأيرس ووسـط 

هجومي(. 
وبحسـب تقرير لصحيفة "As" اإلسبانية، 
كولوسيفسـي يف  فـإن معـدل ركـض 
كل  يف  كيلومـر  يبلـغ 11.841  امللعـب 

مباراة.
وسـجل يف املوسـم الحـايل سـتة أهداف 
وصنع سـبعة أخـرى، خـالل 25 لقاء يف 

اإليطايل.  الـدوري 
كانـون  يف  الالعـب  يوفنتـوس  اشـرى 
الثـاين املايض، لكنه أعاره مبـارشة لبارما، 

وتنتهـي  لـه،  يلعـب  كان  الـذي  النـادي 
اإلعـارة يف نهايـة حزيـران الحـايل.

هل يصحح آرسنال خطأه؟
وقـد يكون كولوسيفسـي أيًضا مسـاعًدا 
ملنتخب السـويد يف يـورو 2020، إذ ظهر 
ألول مـرة مـع منتخـب تحـت 21 سـنة 
يف أيلـول 2019، عـى الرغـم مـن متثيله 
سـابًقا ملقدونيـا الشـاملية عى مسـتوى 

لناشئني. ا
وكان مانشسـر سـيتي مرتبطًـا مـن قبل 
بالالعـب الشـاب، لكـن آرسـنال، الفريـق 
الـذي رفضـه الالعب منـذ أكرث مـن ثالث 
سـنوات، هـو األكـرث رغبـة بالتكفـري عن 

وضمه. خطئـه 
يونايتـد  ومانشسـر  آرسـنال  وأجـرى 

محادثـات مـع يوفنتوس، بحسـب 
 "The Sun" صحيفـة 

صفقة  حـول  الريطانيـة، 
إىل  قيمتهـا  تصـل 

48 مليـون يـورو 
 . لضمـه

ويف حالـة عـدم وجـود مسـتقبل طويل 
ملسـعود أوزيـل مبلعـب "اإلمـارات"، ومل 
يحتفظ آرسـنال بـداين سـيبايوس )املعار 
مـن ريـال مدريـد( عـى أسـاس دائـم، 
أنـه  فعندهـا قـد يثبـت كولوسيفسـي 
الالعـب رقـم 10 الذي ينادي به مشـجعو 

آرسنال.

ديان كولوسيفسكي.. 
فتى يوفينتوس الذهبي

لقطة من مباراة تشرين والطليعة في الدوري السوري والتي أثارت جداًل تحكيمًيا واسًعا بسبب تصريحات العب الطليعة- 13 من حزيران 2020 )الوحدة(

والرشـاوى  الفسـاد  قضايـا  عـادت 
التحكيميـة يف "االتحـاد السـوري لكـرة 
القـدم" إىل الواجهـة من جديـد، لتتطلب 
تدخـل "االتحـاد اآلسـيوي" فيهـا، إثـر 
قضيـة التسـجيالت املرسبة ملدافـع نادي 
الطليعـة شـعيب العـي، التي اتهـم فيها 
رئيـس نـادي تريـن بالتالعـب بنتائج 

الـدوري السـوري. 
وخاطـب "االتحـاد اآلسـيوي" "االتحـاد 
السـوري لكـرة القـدم" بشـأن القضيـة، 
لألخـري،  العـام  األمـني  أعلـن  حسـبام 
إبراهيـم أبازيـد، يف تريـح صحفـي، 
مطالبًـا  الحـايل،  حزيـران  مـن   27 يف 
بالتوسـع يف التحقيق من أجـل الوصول 

إىل الحقيقـة واتخـاذ القـرار املناسـب.
االتحـاد  "أخرنـا  أبازيـد،  وأضـاف 
اآلسـيوي أن هنـاك كالًما شـفهيًا من قبل 
الالعب ويتـم التحقيق معه، وستُسـتكمل 

التحقيقـات وتُرسـل لكـم".
وهنـاك  التحقيقـات مسـتمرة،  أن  وأكـد 
تحقيقاتهـا،  وسـتواصل  مشـّكلة  لجنـة 
ومـن املمكـن أن تظهـر النتائـج نهايـة 

الحـايل.  األسـبوع 
وبحسـب مـا جـاء عـى لسـان أبازيـد، 
فـإن "االتحاد السـوري" لـن يتهاون يف 
محاسـبة وتطبيـق الئحـة العقوبـات يف 

حـال ثبتـت محاولـة التالعب.
القـدم"،  وتحـدث رئيـس "اتحـاد كـرة 
القضيـة  عـن  الغايـب،  حاتـم  العميـد 
ويتابـع  بهـا،  مهتـم  "االتحـاد"  بـأن 
والكبـرية،  الصغـرية  التفاصيـل  كل 
ويتوسـع  املعطيـات،  كل  ويـدرس 
الحاجـة،  اقتضـت  كلـام  بالتحقيقـات 
"الوطـن"  صحيفـة  نقلـت  حسـبام 

27 مـن حزيـران الحايل. املحليـة، يف 
القـرار،  اتخـاذ  الغايـب  يسـتعجل  وال 
ألن مـا يهمـه أن يكـون القـرار صحيًحـا 

رسيًعـا.  ال  وعـاداًل 
خـارج  مـن  بجهـات  االسـتعانه  وعـن 
"االتحـاد" للوصـول إىل الحقيقـة، أكـد 
الغايـب أنهـم يفعلـون مـا يجـب وفـق 
األطـر القانونيـة دون التـواين عـن هذه 

إليهـا.  الحاجـة  تطلبـت  إن  االسـتعانة 
وحسـب األعـراف الدوليـة، فـإن االتحاد 
القـاري يحق لـه التدخـل بقضايا تخص 
أن  وميكـن  املـايل،  الفسـاد  أو  النزاهـة 
يفـرض عقوبـات مالية أو مسـلكية مبدد 

متفاوتة. إيقـاف 

تسجيالت شعيب العلي 
وكان "االتحـاد السـوري" شـّكل لجنـة 
يف  للتوسـع  الغايـب،  برئاسـة  تحقيـق 
قضية الرشـوة التـي أثارها العـي، والتي 
نـادي  مـن  املقربـني  أحـد  فيهـا  اتهـم 
تريـن مبحاولـة رشـوته لتسـهيل فوز 
التـي  املبـاراة  يف  فريقـه  عـى  األخـري 
جـرت قبـل أسـبوعني يف حـامة، ضمـن 
املرحلـة العريـن مـن بطولة الـدوري، 
وانتهت بفـوز ترين بهدفـني لال يشء.

وجـاءت تريحـات شـعيب العـي يف 
لقـاء مصّور ملوقع "سـرييانا سـبورت"، 
أكـد فيـه أن أحـد املقربـني مـن نـادي 
تريـن عرض عليـه مبلًغـا ماليًـا لتعّمد 
الخسـارة بحضـور العبـني مـن تريـن 

املبـاراة. ليلة 
وسـبقه انتشـار تسـجيل صـويت للعي، 
يف  واألزرق"  "األبيـض  صفحـة  عـر 
"فيـس بـوك"، وهـو يتحـدث مـع العب 

تريـن باسـل مصطفـى الـذي سـجل 
هدفًـا يف تلـك املبـاراة.

طـارق  عـرض  التسـجيل  يف  ويتضـح 
لبيـع  العـي  عـى  ماليًـا  مبلًغـا  زينـي 
املبـاراة بحضور باسـل مصطفى ومحمد 
تأكيـد  التسـجيل  يف  ويوجـد  حمدكـو، 
ملحاولة حمدو سـلام وطـارق زيني رشاء 
املبـاراة مـن الشـيخ فضل مديـر الفريق. 

جدل تحكيمي واسع خالل الموسم 
الحالي

وال تعتـر قضايـا الفسـاد التحكيمي يف 
الـدوري السـوري أمـرًا جديـًدا، إذ شـهد 

حزيران الحايل انسـحاب فريـق الجزيرة 
مـن مباراتـه أمـام نـادي الوثبـة، عقـب 
قرار حكـم املبـاراة بربة جـزاء لألخري 

يف الدقيقـة األخـرية من املبـاراة.
عـدم  عـى  اعراضـات  القـرار  تبعـت 
احتسـاب ركلة جـزاء لنـادي الطليعة يف 
مواجهتـه لنادي تريـن املتصدر الحايل 
للـدوري، باإلضافـة إىل أخطـاء تحكيمية 

يف مباريـات أخـرى. 
دفعت تلـك الراكـامت لجنـة الحكام يف 
"اتحـاد كـرة القـدم" إىل إيقـاف حكام 
وحكـم  والسـاحل،  تريـن  مباريـات 
سـاحة مبـاراة جبلـة والكرامـة، والحكم 

املسـاعد ملبـاراة االتحاد والفتـوة، يف 15 
مـن حزيـران الحـايل.

وبحسـب ما قالـه الحكم الدويل السـابق 
مهنـد دبـا، لعنـب بلـدي، تعتـر ملفات 
الفسـاد يف تحكيـم كرة القدم السـورية 
التحكيـم  مشـبًها  أخالقيًـا”،  “انهيـاًرا 
بالسـلك القضـايئ، وهـو ما دعـا رئيس 
ال  حتـى  للتدخـل،  الريـايض  االتحـاد 
األمـور،  زمـام  عـى  السـيطرة  يفقـد 
خاصـة أن اسـتمرار الـدوري السـوري 
بخـري”،  “سـوريا  أن  انطباًعـا  يعطـي 
معتـرًا أن هنـاك “خوفًـا حقيقيًـا” من 

توقـف املسـابقة.

تشرين والعلي شرارتها.. 

قضايا فساد في التحكيم السوري 
تتطلب تدخل "االتحاد اآلسيوي"
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هذه األسطر ليست مخصصة للحديث عن 
رفعت األسد، فهذا الرجل الرميم أصبح 

تفصياًل صغريًا يف ذاكرة شعب منكوب. 
كان مجرًمـا عاتًيا، مرعًبا، واآلن يذهب، مثل 

التوتو، ليمثل أمام قضاء مسـتقل يف دولة 
دميقراطية، ويتلقى حكاًم قضائًيا بسجن 
عدُد سـنواته أكرب مام تبقى يف جعبته من 

ُعمر، ومصادرة أمالك هي أقل بكثري مام 
رسقه من خريات الشعب السوري. 

إذا أجرينا مقارنة بني موقفنا نحن السـوريني 
من رفعت األسد، اآلن، وموقفنا منه عندما 

كان عىل رسوج خيله قبل سـنة 1983، وبني 
موقفنـا من عبد الحليم خدام قبل اختالفه 

مع الوريث بشار يف أواخر سنة 2005 
ك  وبعده، وموقفنا من فالن وعالن وَعالَّ

البـان، قبل وبعد، نصل إىل نتيجة من ثالثة 
بنود، األول، أن اإلنصاف يقتيض منا أن 

نربئ السـوريني الذين سكتوا عن ظلم رفعت 
وبقية الطغاة بسبب الضعف، والعجز عن 

املواجهة، والثاين، أن ندين األشخاص الذين 
انبطحوا أمامهم، وامتدحوهم، وشبحوا لهم، 

ورضبوا بسيوفهم، وأكلوا من فتات موائدهم، 
والثالث، أن نزدري أولئك الذين انتقلوا من 
مرحلة التشـبيح الشديد للنظام وزمله قبل 

الثورة، إىل مرحلة الهجوم الشـديد عىل النظام 
وزمله بعد الثورة.

يجدر بنا، واملحرقة السورية ذاهبة إلمتام 
عامها العارش، أن نقف أمام أنفسـنا قلياًل، 
وننتقدها بهدوء، دون ضغينة، ودون عقد 

نفسية. ال نستخدم مصطلح "النقد الذايت" 
طبًعا، ألنه مصطلح "بعثي"، و"البعث"، 

بالنسـبة إلينا، رش مطلق ال يخلطه خالط، 
فإذا قال رجل "بعثي" -صادًقا أو كاذبًا- 

إن علينا أن نحرتم املرأة، نقول له خسـئت، 
أنت تريد أن تحرر املرأة لُتفسـد املجتمع، يا 

خارجي، يا رويبضة، يا شسـع النعل، ونكاية 
بك سوف نزدري املرأة وندعس عىل رأسها 

ورأس َمن ينارصها! وإذا زعم "بعثي" آخر أن 
الطائفيـة تؤدي إىل متزيق املجتمع، نرد عليه: 

اخـرس يا طائفي يا حقري، طائفيتك قذرة، 
نعم، وأما طائفيتنا فرائعة والحمد لله!  
أحببنا الدكتور صادق جالل العظم، من 

صامصيم قلوبنا، لوقوفه يف صف ثورة 
الشعب السوري، فصادق من مثقفي سوريا 

الكبار، ووجوده معنا يعطي ثورتنا مصداقية. 
ورحنا نتناقل يف مجالسنا عبارة منسوبة 
إليه تقول إن "الثورة ثورة سـواء تلربلت أو 

تعلمنت أو تأسلمت"، واعتربناها فلسفة 
عظيمـة تلخص القضية برمتها. مل نفكر 

بالدخول إىل كنه تلك العبارة، ومل نتساءل 
إن كان الدكتـور صادق قد قالها بالفعل، أم 

أنها لفقت عىل لسـانه. فهل صحيح أن الثورة 
تبقى ثورة إذا تأسـلمت؟ أمل يَر الدكتور صادق 

العظم ما فعله املتأسـلمون بالثورة يف الرقة 
وإدلب وريف حلب وريف دمشق؟ وكم نرشوا 

عىل الطرقات العامة من الفتات تقول إن 
العلامنية كفر وإن الدميقراطية دين الغرب؟ 

أمل يعارص ويَر ما فعله املتأسـلمون بالثورة 
اإليرانية، وباملقاومة اللبنانية، وإىل أين 

أوصلوهام؟ 
بظنـي أن اليشء الوحيد الذي مل يكن الدكتور 
صادق العظم يعرفه هو أن ينتظر املتأسـلمون 
وفاتـه بفارغ الصرب ليصنفوه يف خانة العبيد 

اآلبقـني، وما مل يتوقعه هو أن يصبح الرتحم 
عليه تهمة تستوجب اللوم والتقريع!

من رفعت األسد 
إلى صادق العظم 

تعا تفرجالصورة السورية.. ونهاية العالم
  خطيب بدلة

نبيل محمد

سـيناريو  يتمثّـل  أن  ميكـن  ال 
لنهايـة العـامل، مبفهومـه الخـايل 
إال  سـوري  أي  لـدى  الواعـي،  أو 
بصـورة مـن بـالده، فكيـف ميكن 
للعـامل أن ينتهـي بأقـى مـن هذا 
أن  ميكـن  وكيـف  ذاك،  أو  املشـهد 
تكـون حتميـة نهاية اإلنسـان عى 
الشـكل  هـذا  بغـري  الكوكـب  هـذا 
والدمـار  املطلـق،  للظلـم  الجامـع 
السـادية  والجرميـة  الهائـل، 
الـذي  بشـكله  والفقـر  الدمويـة، 
يفـوق املـوت صعوبـة، والخـذالن 
النفس.  أثـره عـى  بأعـى درجات 
صـور من البـالد السـورية ميكنها 
أن تكـون يف مخيلة أبنائها أنسـب 
مشـهد  لنهايـة اإلنسـان عـى هذا 

الكوكـب. 
صـورة مـن دمـار مدينـة حمـص 
لنهايـة  صـورة  متثّـل  أن  ميكـن 

التـي  املدينـة  تلـك  العـامل، 
حصـدت كل أشـكال الحيـاة فوقها 
وجعلـت  الحربيـة،  الطائـراُت 
أقـى  منهـا  الخارجـة  الصـور 
الجغرافيـا  يف  الدمـار  صـور 
السـورية، جـاءت صـورة حمـص 
املدمـرة متثيـاًل لنهايـة العـامل، يف 
 ،"Westworld" العاملـي  املسلسـل 
مـن  الخامسـة  الحلقـة  يف  وذلـك 
الجـزء الثالث الـذي ُعـرض مؤخرًا 
قـد  بشـكل   ،"HBO" قنـاة  عـى 
الـذي  للجمهـور  مفاجئًـا  يكـون 
ليسـت  الصـورة  أن هـذه  اكتشـف 
الغرافيـك،  مصممـي  صناعـة  مـن 
وال هـي مـن حـرب مدمـرة قدمية، 
وبالطبـع  مـن سـوريا،  هـي  إمنـا 
لهـذا  املتابعـون  السـوريون  كان 
العمـل هـم مـن نـروا الصـورة، 
وأثاروا التسـاؤالت عن اسـتخدامها 
بهـذا املجـاز، وبأنامل مخـرج مثل 
جوناثـان نـوالن الذي له مـا له يف 
الدرامـا. وبنـاء  الخيـال،  صناعـة 

مـن  واحـدة  يف  نـوالن  فانتازيـا 
الدرامـا  يف  التخييـل  شـطحات 
 ،"Westworld" وهـو  العامليـة، 
المسـت واقًعا معاًشـا لـراه معرًا 
عـن نهايـة البر يف املعمـورة، هو 
صـورة حمـص، الصـورة التي رأى 
متابعـون للمسلسـل أنـه ببسـاطة 
ميكـن للمخـرج االسـتعاضة عنهـا 
بـأي تصميـم آخـر يف عمـل يعـج 

بالتصميـامت الخياليـة، والغرافيك، 
الصـورة  تكويـن  أشـكال  وأحـدث 
ومعالجتهـا، لكن حمـص كانت هي 
الصـورة. يتفق نوالن هنـا مع خيال 
أهل املدينـة، أولئك الذيـن يتذكرون 
اليـوم لحظـات دمارهـا، ويجـدون 
تلـك اللحظـات هي األنسـب لتكون 
ختاًمـا للحيـاة بشـكل عـام، وكـم 
كانـت ختاًمـا لحيوات سـكان منها 
الـذي  ذاتـه  املشـهد  ركام  تحـت 

اسـتخدمه نـوالن.
بعضهـا  بـدأت  صـورة،  ألـف   55
تـدل منتظـري مصائـر األبناء عى 
حقيقـة تلـك املصائـر، هـي صـور 
ذاكـرة  مـن  الخارجـة  "قيـر" 
التقـط  منشـق،  مصـّور  كامـريا 
صـور القتـى تحـت التعذيـب يف 
لرمزيـة  وكيـف  األسـد،  سـجون 
النهايـة أن تكـون أكـرث من قسـوة 
جثـة  إىل  تعرّفـت  أخـت  مشـهد 
أخيهـا بصـورة مرّسبـة من مسـلخ 
السـجون  يف  القابـع  املعتقلـني، 
املظلمـة عـى أطـراف تلـك املـدن 
حملـت  التـي  املدمـرة  واملناطـق 
رمزيـة نهايـة العامل لـدى مخرجي 
والتلفزيـوين،  السـيناميئ  الخيـال 
النهايـات  آالف  صـور  تقابـل 
اإلنسـانية تلك، صـور يتـم تداولها 
االجتامعـي  التواصـل  مواقـع  يف 
ملنشـورات عائـالت الضحايـا الذين 
تـم التعـرف إليهـم، كلـامت الرثـاء 

التـي  األليمـة،  القاسـية  الصادقـة 
صيغـت كـراخ معلن بعـد تدقيق 
طويـل، يبحـث فيـه ذوو الضحايـا 
عـن عالئـم تدلهـم أن هـذه الجثث 
فـال  أبنائهـم،  جثـث  ليسـت  هـي 
يجـدون الدليـل. تقودهـم املعرفـة 
تلـك  ذويهـم،  بأشـكال  العميقـة 
التـي  للتشـوهات  العابـرة  املعرفـة 
نحـو  التعذيـب،  أدوات  رسـمتها 
التأكـد من أن هـذه الجثـة هي جثة 
األخـت،  وأخ هـذه  األم،  ابـن هـذه 

ووالـد تلـك االبنـة.
قانـون  إثرهـا  عـى  بُنـي  صـور 
آثـاره  بـدأت  اقتصاديـة،  عقوبـات 
وتفاقمـت  تطبيقـه  قبـل  تتبـدى 
الفقـر  بعـده، بصـور أخـرى مـن 
الـذي يـأكل أصابع وعيون وشـفاه 
ملداخيلهـم  ميكـن  ال  معدمـني، 
تلـك  الدولـة،  خبـز  رشاء  اليوميـة 
مخـرج  عـن  اليـوم  تبحـث  التـي 
ضـامن  خاللـه  مـن  ميكنهـا 
اسـتمرار الحصـول عى دعـم كاٍف 
لراء املزيـد من الصواريـخ القادرة 
عـى اسـتمرار إنتـاج الصـور ذاتها، 
وتوسـيع رقعة املأسـاة أكـرث فأكرث، 
فاملـوت الـذي أنتجته، من املسـتحيل 
أال يحقـق قـدرة عـى إنتـاج مـوت 
جديـد، وفق املنطق الحسـايب للقاتل 
املتعطش إلنهـاء الحيـاة أينام ُولدت 
عى هـذه الجغرافيا األنسـب لرسـم 

الطبيعيـة. باأللـوان  النهايـات 

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015

نبيل الشربجي أحمد شحادة محمد شحادة محمد قريطم

جانب من أحياء حمص القديمة المدمرة


