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مطار تفتناز
بيد الثوار
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العاصمة االقتصادية،
إلى أين؟

الخبر السيﺊ ...
ﻃريقة نقله وأثر وقعه
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ذاب اﻟﺜﻠﺞ وﺑﺎن اﻟﻤﺮج
لم تكن صفقة التبادﻝ التي توصل إليها
الجيش الحر مع نظام اﻷسد اعترافًا من قبل
النظام بـ »العصابات اﻹرهابية« كقوة فاعلة
على اﻷرﺽ فحسب ،بل كانﺖ برهانًا على
وطنية هذا الجيش الحر ووالئه للوطن كل الوطن،
مع إصرار مفاوضيه على أن تشمل الصفقة
معتقلين من جميع المحافظات والطوائف
والمذاهب .كما كانﺖ تأكي ًدا على ﺧيانة النظام
لكل من ال يزاﻝ موال ًيا له ،بعد أن ﺧان وطنه
وشعبه.
فمنذ اليوم اﻷوﻝ للثورة علم معارضو نظام اﻷسد
أن ثمنهم عند النظام إنما هو رصاصة قناﺹ أو
شظية من برميل أو صاروﺥ يستهدف مدنهم
وقراهم ،في حين كان مﺆيدو النظام وشبيحته
يوهمون أنفسهم أن لهم ثمنهم المرتفع لدﻯ
النظام ،رﻏم إدراكهم أن ثمنهم أقل من تلﻚ
الرصاصة بكثير.
وبعد الصفقة تأكد لمﺆيدي النظام أن
»صرماية« إيراني واحد تساوي عند النظام
ألف ألف شبيﺢ ومﺆيد ،كيف ال وقد بذﻝ النظام
قصارﻯ جهده لتحرير إيرانيين من قبضة الجيش
الحر ،في حين لم يفكر يو ًما بﺈجراء صفقة تبادﻝ
أصوات
لكبار ضباطه فكيف لشبيحته! وتعالﺖ
ٌ
في صفوف مﺆيديه تستنكر موقف النظام ،بعد
أن أكد لها رأﺱ نظام المقاومة والممانعة أنه
باال ال لسوريا وال للسوريين ،بل إن ّ
ال ُيلقي ً
جل
همه الذي من أجله قتل شعبه وقصف مدن
سوريا وبلداتها وشرد أهلها وج ّوعهم وحاربهم
بلقمة عيشهم فاستهدف اﻷفران ومحطات
الوقود كل ذلﻚ من أجل تمرير أجندات ﺧارجية،
ولحماية مصالﺢ دوﻝ أﺧرﻯ ولو كان الثمن تدمير
البالد وقتل العباد.
والمفارقة أن صفقة تبادﻝ اﻷسرﻯ جاءت عقب
إلقاء اﻷسد ﺧطبته الفقاعية التي تحدﺙ فيها
فداء
عمن يبيع الوطن وهو الذي باﻉ مﺆيديه ً
ﻹيرانيين.
رئيسا عقد صفقة
سيسجل التاريخ أن
ً
لتحرير إيرانيين بينما حرر الجيش الحر -ممن
يصرّ الرئيﺲ نفسه على اتهامهم بأنهم
»إرهابيون« -سوريين .فهل تستفيق جموﻉ
النائمين؟؟
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ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺤﻤﻼﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺜﻮار ﻳﺤﺮرون اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎرات
• دمشق وريفها

جددت قوات اﻷسد قصفها بقذائف الهاون
على منطقة المادنية في حي العسالي ،فيما
شهد حي الحجر اﻷسود واﻷحياء الجنوبية
للعاصمة قصفًا بالمدفعية الثقيلة ،في
حين دارت اشتباكات بين الجيش الحر
وقوات اﻷسد في حي التضامن ومﺨيم
اليرموﻙ .من جهة أﺧرﻯ قامﺖ قوات اﻷسد
باقتالﻉ حواكير الصبارة في منطقة ُدمر،
والتي يمتد عمرها لعشرات السنين .أما في
ريف دمشق فقد تجدد القصف على يلدا
في ﻇل انفجارات ضﺨمة هزت البلدة ،يأتي
هذا فيما تشهد القطيفة قصفًا بالمدفعية
الثقيلة وسﻂ تحليق لطيران الميغ في سماء
البلدة ،في حين قصفﺖ قوات اﻷسد بلدة
بيﺖ سحم بالمدفعية وقذائف الهاون لليوم
 39على التوالي ،وذلﻚ بالتزامن مع انقطاﻉ
التيار الكهربائي واالتصاالت ونقﺺ حاد
في المواد الطبية .كما تعرضﺖ سقبا وعدد
من مدن وبلدات الغوطة الشرقية للقصف
ذاته ،هذا ودارت اشتباكات بين الجيش
الحر وقوات اﻷسد في عربين في ﻇل قصف
ضا
على المدينة بالمدفعية والذي شمل أي ً
جديدة عرطوﺯ في الغوطة الغربية في حين
قصفﺖ قوات اﻷسد بيﺖ سحم وعقربا
ودير العصافير بالمدفعية الثقيلة وراجمات
الصواريخ  ،وتعرضﺖ دوما للقصف ذاته .من
ناحية أﺧرﻯ ال تزاﻝ مدينتا داريا ومعضمية
الشام تتعرضان لحملة عسكرية شرسة في
محاولة من قوات اﻷسد القتحامهما حيﺚ
قامﺖ باستﺨدام المواطنين كدروﻉ بشرية
في ﻇل مقاومة عناصر الجيش الحر.

• حلب

سيطر عناصر الجيش الحر على فندق
الضباﻁ المجاور لمدرسة الشرطة في بلدة
ﺧان العسل وتمركزوا داﺧله وذلﻚ عقب
اشتباكات عنيفة مع قوات اﻷسد .إلى ذلﻚ
تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر
وقوات اﻷسد في محيﻂ مبنى المﺨابرات
الجوية ،فيما تعرﺽ حي الراشدين لقصف
بالمدفعية وقذائف الهاون وسﻂ اشتباكات
بين الجيش الحر وقوات اﻷسد ،كما سقﻂ
ﺧمسة شهداء وأصيب  15مدن ًيا في حي
السكري جراء سقوﻁ قذيفة هاون على
حافلة كانﺖ تقلهم ،فيما تصدﻯ الجيش
الحر لمحاوالت اقتحام حي بستان الباشا،
في حين تدور اشتباكات بين الجيش الحر
وقوات اﻷسد على أطرف معامل الدفاﻉ في
السفيرة ،يأتي هذا فيما تستمر االشتباكات
بين الجيش الحر وقوات اﻷسد داﺧل مدرسة
الشرطة ،كما تدور اشتباكات مماثلة في
مطار منغ وسﻂ أنباء عن إحراﺯ الجيش الحر
لتقدم ملحوﻅ ،من ناحية أﺧرﻯ قامﺖ
كتائب الثوار بقصف مطار الجراﺡ العسكري
في مسكنة بقذائف الهاون في محاولة
للسيطرة عليه ،كما شهد المطار انشقاق عدد
من قوات اﻷسد وانضمامهم للثوار.
• حمﺺ

جددت قوات اﻷسد قصفها على حي
الحميدية بالمدفعية والرشاشات الثقيلة،
فيما يستمر القصف على أحياء حمﺺ
المحاصرة .يأتي هذا فيما اقتحمﺖ عناصر
اﻷمن والشبيحة قرية تسنين وقامﺖ بﺈعدام

ﻣﻄﺎر ﺗﻔﺘﻨﺎز ﺑﻴﺪ اﻟﺜﻮار

عنب بلدي  -إدلب
ُأعلن منذ حوالي عشرة أيام عن معركة تحرير مطار
تفتناﺯ العسكري في ريف إدلب ،ويعد هذا المطار أكبر
مطار للمروحيات العسكرية في سوريا ،وهو المطار
الوحيد في إدلب ومنه انطلقﺖ براميل الموت
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عوائل كاملة ثم أحرقﺖ جثثهم وذلﻚ بحسب
شهادات مواطنين ناجين من المجزرة ،حيﺚ
عرف من الشهداء ثمانية مدنيين حتى اآلن،
إلى ذلﻚ قصفﺖ قوات اﻷسد مدينة القصير
والمناطق المحيطة بالمدفعية وراجمات
الصواريخ ،وتشهد مدينة الحولة قصفًا ً
مماثال،
في حين سقﻂ عدد من الشهداء والجرحى في
مدينة الرستن جراء القصف.
• حماة

قصفﺖ قوات اﻷسد بلدة قلعة المضيق
بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون ،كما
شهدت مدينة حلفايا قصفًا براجمات
الصواريخ .يأتي هذا فيما تعرضﺖ مدينة
اللطامنة ومدن وقرﻯ الريف الغربي لمدينة
حماة لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة
وراجمات الصواريخ من قبل قوات اﻷسد ما
أدﻯ إلى سقوﻁ عدد من الجرحى ودمار كبير
في مناﺯﻝ اﻷهالي.
• إدلب

تعرضﺖ مدينة جسر الشغور للقصف
بالمدفعية وقذائف الهاون ،فيما قصفﺖ
قوات اﻷسد الموجودة في حاجز اليعقوبية
بلدة دركوﺵ يأتي هذا فيما تعرضﺖ بلدة
محمبل وقرة الجبل الوسطاني للقصف
بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ من
قوات اﻷسد الموجودة في حاجز المعصرة،
فيما تعرضﺖ قرﻯ الريف الشمالي للقصف
بالدبابات وراجمات الصواريخ ،إضافة إلى
ذلﻚ تشهد تفتناﺯ قصفًا بالمدفعية الثقيلة
من قوات اﻷسد المتواجدة في معمل القرميد.

إلى كافة المدن والقرﻯ في المنطقة ،كما يعتبر مركز توﺯيع
الذﺧائر للمعسكرات الموجودة في المنطقة .وقد شاركﺖ في
عملية التحرير كل من صقور الشام وحركة الفجر ولواء داوود
وجبهة النصرة وأحرار الشام وكتائب الطليعة اﻹسالمية .وعن
عملية تحرير المطار ،قاﻝ إياد ياﺯجي من المكتب اﻹعالمي في
لواء داوود لجريدة عنب بلدي أن الكتائب أتاحﺖ الفرصة في
اليوم اﻷوﻝ للعناصر التي تريد االنشقاق من داﺧل المطار ،إذ
تم تأمين انشقاق  26عنصرًا بين ضابﻂ وصف ضابﻂ ،وفي
اليوم التالي تم التمهيد لدﺧوﻝ المطار من ﺧالﻝ قصف الثوار
له باﻷسلحة الثقيلة كما تم قصف مراكز المعسكرات من معمل
القرميد ومعسكر الشبيبة ومعسكر الطالئع لتأمين اقتحام المطار
بأقل الﺨسائر .أما عملية االقتحام فقد تمﺖ من محورين من
ﺧالﻝ القصف بالدبابات وعربة بي ام بي وتمهيد بالهاون
وصواريخ محلية الصنع .وبعد ذلﻚ تجهز الثوار لالقتحام بعد
أن فقدوا اﻷمل باستسالم باقي العناصر التي كانﺖ متحصنة
داﺧل المباني ،وتم بعون الله تعالى في صباﺡ الجمعة السيطرة
على المطار بشكل كامل وقتل كل من فيه من جنود واﻏتنام ما
فيه من أسلحة وذﺧائر.
وعن الصعوبات التي واجهتهم ﺧالﻝ عملية التحرير ،قاﻝ
ياﺯجي أن القصف العنيف كان من معسكرات النظام القريبة،
والقصف الجوي من الطائرات الحربية إذ تم رمي قنابل
عنقودية وصواريخ بعيدة المدﻯ .لكن الكتائب استﺨدمﺖ

• درعا

قصفﺖ قوات اﻷسد بالمدفعية الثقيلة
وراجمات الصواريخ مدن وبلدات الشيخ
مسكين وداعل وطفﺲ وبصر الحرير وحيﻂ
وأم المياذن ووادي اليرموﻙ في ريف
المحافظة .كما قصف دبابات النظام
اﻷراضي الواقعة جنوﺏ بلدة محجة في
حين دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش
الحر وقوات اﻷسد في محيﻂ اللواء  38في
الغارية الشرقية في ﻇل قصف عنيف من
قبل تلﻚ القوات على المناطق المحيطة
بالفوﺝ.
• السويداء

قامﺖ قوات اﻷسد باعتقاﻝ  14شابًا ممن
شاركوا بتشييع الشهيد صالﺡ يحيى صادق
الذي وصل جثمانه من تركيا بعد ﺧروجه
للعالﺝ فيها إثر تعرضه لشظايا قصف في
مدينة حلب أثناء عمله في مجاﻝ اﻹﻏاثة
فيها.
• دير الزور

قصفﺖ قوات اﻷسد بالمدفعية الثقيلة
وقذائف الهاون معظم أحياء المدينة ما
أدﻯ إلى سقوﻁ عدد من الشهداء والجرحى
وإلحاق دمار كبير في مناﺯﻝ المدنيين .يأتي
هذا فيما دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش
الحر وقوات اﻷسد في محيﻂ فرﻉ اﻷمن
السياسي في المحافظة ومطار دير الزور
العسكري الذي يحاصره الجيش الحر منذ
أسابيع تمهي ًدا القتحامه.

مضادات جوية للتصدي لضربات طائرات النظام ،وتم
إسقاﻁ طائرتين حاولتا النزوﻝ في المطار .وتمكنﺖ الكتائب
من تحرير المطار بدبابتي تي  72وعربة بي ام بي وأسلحة
فردية وقواذف ﺁر بي جي وتم اﻏتنام معظمها من جيش
النظام وسقﻂ ﺧالﻝ عملية التحرير  15شهي ًدا من عناصر
الجيش الحر .وحصلﺖ الكتائب بعد تحرير المطار على ثالﺙ
دبابات تي  72وعربتين بي ام بي ورشاشات  23وراجمة
صواريخ والكثير الكثير من اﻷسلحة الفردية والسيارات
العسكرية باﻹضافة إلى الطائرات.
وذكر الياﺯجي أنه تم قتل قائد المطار في اليوم اﻷوﻝ
بواسطة قذيفة دبابة استهدفﺖ المبنى الذي كان موجو ًدا
به كما تم أسر العديد من الجنود وهم يحاولون الهرﺏ
ﺧارﺝ المطار إذ تسللوا ليلة الﺨميﺲ فقامﺖ إحدﻯ الكتائب
الموجودة في المنطقة بﺈلقاء القبﺾ عليهم.
وأكد ياﺯجي أنهم لن يتﺨلوا عن المطار وسيحافظون عليه
حتى تأتي حكومة منتﺨبة جديدة نسلمها كل السالﺡ
والمواقع التي استولينا عليها .وقاﻝ الياﺯجي» :مطار تفتناﺯ
ليﺲ الموقع اﻷوﻝ الذي حررناه في لواء داوود إذ قمنا قبل
حوالي الشهر بتحرير كلية الشﺆون اﻹدارية واستولينا عليها،
وقبلها كتيبة الدفاﻉ الجوي بريف حلب.
وال يتوقع الياﺯجي أن ينﺨفﺾ معدﻝ القصف اليومي على
إدلب ولكن »معدﻝ البراميل المدمرة سينتهي بﺈذن الله«.

عنب بلدي  -العدد السادﺱ واﻷربعون  -اﻷحد  6كانون الثاني 2013
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اﻷﺳﺪ ﺧﺎرج اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﺮت »اﻷﺧﻀﺮ«

استبعد اﻷﺧضر اﻹبراهيمي بشار اﻷسد من الحكومة
االنتقالية التي س ُتشكل استنا ًدا إلى ﺧطة جنيف التي
تم االتفاق عليها بين روسيا وأمريكا .هذا االستبعاد
المفاجﺊ للنظام السوري لم يكن ضمن توقعات اﻷسد،
ذلﻚ أن اﻹبراهيمي ومنذ استالمه لمهامه كمبعوﺙ
للجامعة العربية واﻷمم المتحدة إلى سوريا ،لم يتﺨذ
أي موقف صريﺢ وواضﺢ من مطالب الشعب السوري
بتنحي بشار اﻷسد .إضافة إلى أن هذا التصريﺢ جاء بعد
عدة لقاءات أجراها اﻹبراهيمي في روسيا وإيران ،وهذا
يعبر إ ّما عن توافق بين اﻹبراهيمي من جهة والروﺱ
واﻹيرانيين من جهة أﺧرﻯ على هذا الموقف ،أو أن هناﻙ
ﺧالفًا بينهما ،اﻷمر الذي سيزيد من إحراﺝ موسكو وطهران
أمام المجتمع الدولي.
وكان النظام السوري قد ندد قبل أيام بما وصفه بـ
»انحياﺯ« اﻹبراهيمي »بشكل سافر« ،وطالبﺖ بعﺾ
وسائل اﻹعالم المقربة من النظام بﺈنهاء مهمة
اﻹبراهيمي ،مما يلقي بظالﻝ من الشﻚ حوﻝ إمكانية
استمرار مهمة الوسيﻂ المشترﻙ لﻸمم المتحدة وجامعة
الدوﻝ العربية.
هذا وقد بدأ اﻹبراهيمي جولة جديدة من اللقاءات في
جنيف مع مسﺆولين روﺱ وأمريكيين من أجل الوصوﻝ إلى
اتفاق نهائي بﺨصوﺹ المرحلة االنتقالية التي تعتبر
أولى ﺧطوات الحل السياسي في سوريا.
الموقف اﻷﺧير لﻸﺧضر اﻹبراهيمي يعتبر ً
تحوال ها ًما في
مسار تصريحات ومواقف اﻹبراهيمي ،ال سيما تشديده
أنه ال يمكن االنتظار إلى العام القادم من أجل الحل
السوري ،بل إنه من الضروري أن يكون الحل في ،2013

ومن المﺆكد أن هذا التحوﻝ ليﺲ موقفًا شﺨص ًيا يتبناه
االبراهيمي ،بل هو تحوﻝ في المواقف الدولية إﺯاء
القضية السورية.
اﻹبراهيمي لم يﺨالف توقعات النظام السوري فحسب،
بل ﺧالف كل توقعات المعارضة السورية ،ذلﻚ أن تلكﺆه
في اتﺨاذ هذا الموقف الذي يتفق مع الحيادية والنظرة
الموضوعية للمشهد السوري ،جعله محل شﻚ وشبهة لدﻯ
المعارضة وعموم الشعب السوري ،بل إن الكثيرين اتهموه
بالتواطﺆ مع النظام السوري ومن ورائه النظام اﻹيراني
في سفﻚ الدم السوري وﺯيادة معاناته.
ﺧطة اﻹبراهيمي تعتمد بشكل أساسي على تشكيل
حكومة انتقالية حيادية ،يتبعها إجراء انتﺨابات برلمانية
بﺈشراف ومراقبة اﻷمم المتحدة بعي ًدا عن أي شكل من
أشكاﻝ التدﺧل العسكري ،ذلﻚ أن التدﺧل العسكري
سيلقي ﻇالله على مرحلة ما بعد اﻷسد ،وسيشكل عبﺌًا
أمنيا كبيرًا على البلدان المجاورة لسوريا.
اﻹبراهيمي لم يتطرق فقﻂ إلى استبعاد اﻷسد من
ضا على ﺧطاﺏ
الحكومة االنتقالية فحسب ،بل علق أي ً
اﻷسد واعتبره ﺧطابًا يعبر عن مواقف متصلبة مشيرًا إلى
أن اﻷسد قد ضيق مبادرته باستبعاد بعﺾ اﻷطراف من
مبادرته للسالم وإنهاء اﻷﺯمة السورية.
ﺧطاﺏ الحل كما سماه مﺆيدو النظام السوري لم يأت
بجديد .وعلى المستوﻯ الدولي اتفقﺖ معظم المواقف
على عدم جدواه أو فاعلية المبادرة التي تضمنها ،بل
إن ردود اﻷفعاﻝ عليه كانﺖ شديدة ،فالعديد منها اتهم
اﻷسد بالنفاق والبعد عن الواقع.
اﻹبراهيمي أمام مهمة أساسية تتجلى بﺈقناﻉ روسيا
بتبني ﺧطته في الحكومة االنتقالية استنا ًدا إلى ﺧطة
جنيف ،وتقريب وجهات النظر بين الروﺱ واﻷمريكيين،
ومﺆدﻯ ذلﻚ تبني مجلﺲ اﻷمن لﺨطة جنيف ،واستصدار
قرار أممي ُملزِم لكل أطراف النزاﻉ السوري بالوقف الفوري
لكافة اﻷعماﻝ العسكرية ،والبدء بتشكيل حكومة
انتقالية تشرف على انتﺨابات برلمانية تحﺖ رقابة اﻷمم
المتحدة ،وتتزامن هذه التطورات مع تسريبات بقرﺏ
التوافق بين أطياف المعارضة على تسمية رياﺽ حجاﺏ
رئيسا للحكومة االنتقالية اﻷمر الذي قد ُيع ّجل في إنهاء
ً
معاناة الشعب السوري وتحقيق طموحاته.

ً
ﺗﺤﺮﻳﺮ  ٢١٣٠ﻣﻌﺘﻘﻼ وﻣﻌﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺒﺎدل
تم يوم اﻷربعاء التاسع من كانون الثاني  2013إجراء
صفقة تبادﻝ أسرﻯ بين نظام اﻷسد والجيش السوري الحر
قضﺖ بﺈطالق  48إيران ًيا من الحرﺱ الجمهوري اﻹيراني
محتجزين لدﻯ الجيش الحر من قبل لواء البراء قبل عدة
أشهر ،مقابل إطالق ً 2130
معتقال ومعتقلة في سجون
النظام .وذلﻚ ضمن المرحلة اﻷولى من عملية التبادﻝ
والتي اس ُتكملﺖ يوم السبﺖ.
وكانﺖ إيران قد طلبﺖ من منظمة اﻹﻏاثة التركية التوسﻂ
لدﻯ قوات الجيش الحر ﻹتمام عملية التبادﻝ .ووافق القائد
المسﺆوﻝ عن احتجاﺯ اﻹيرانيين على الوساطة شريطة
اﻹفراﺝ عن سبعة محتجزين قبل البدء بعملية التبادﻝ
بحسب بولنﺖ يلديريم رئيﺲ منظمة اﻹﻏاثة التركية.
هذا وقد وصل اﻹيرانيون الـ  48إلى بالدهم على قيد

الحياة وبصحة جيدة ،في حين ذكر شهود عيان أن
المعتقلين الذين أفرﺝ عنهم النظام من مقر قيادة الشرطة
ﺧرجوا بحاالت مزرية .منهم من ﺧرﺝ بمالبسه الداﺧلية.
ومنهم من كان يتعثر في مشيه من شدة التعذيب،
كما سجلﺖ عدة حاالت وفاة للمعتقلين المفرﺝ عنهم
بعد أيام من ﺧروجهم وسﻂ شكوﻙ حوﻝ لجوء النظام
إلى حقن المعتقلين بعقاقير مميتة كما تناقلﺖ بعﺾ
المواقع االلكترونية.
ويضم المعتقلون المفرﺝ عنهم في الصفقة 1155
ً
معتقال مدن ًيا ،و  975معتقلة.
وقد أثارت الصفقة سﺨﻂ الكثير من الموالين للنظام الذين
رأوا في العملية استهتارًا بمعتقليهم لدﻯ الجيش الحر
مقابل اهتمام النظام باﻹفراﺝ عن المعتقلين اﻹيرانيين.
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ﺑﺸﺎر إن ﺣﻜﻰ...

أحمد الشامي
»سكﺖ دهرًا ونطق كفرًا« يبدو ﺧير ما يلﺨﺺ ﺧطاﺏ
»بشار اﻷسد« اﻷﺧير الذي أفرﺡ السوريين مع عودة
الكهرباء لﺨمﺲ وﺧمسين دقيقة بالتمام والكماﻝ،
استفاد منها المواطنون في التدفﺌة وشحن البطاريات
وقالئل منهم هم من أضاعوا هذه الدقائق الثمينة من
الكهرباء في اﻹصغاء لحديﺚ مكرر وممجوﺝ.
مع ذلﻚ ،نتمنى على الرئيﺲ الوريﺚ أن يزيد من
�طالالته التلفزيونية وأن يكثر من االستقباالت
والتشريفات� ،ن كان هناﻙ من ال ﺯاﻝ يرﻏب بـ
»التشرف« بزيارة الرئيﺲ القاتل .الروﺱ واﻹيرانيون
وكل مرتزقة العالم ندعوهم لطلب مقابلة »السيد
ضا،
الرئيﺲ« وطلب تغطية نشاطاتهم تلفزيون ًيا .أي ً
نرجو من الرئيﺲ الوريﺚ أن يجعل �طاللته يومية،
سبعة أيام في اﻷسبوﻉ على اﻷقل وأن يجعل ﺧطاباته
طويلة بقدر اﻹمكان ،على اﻷقل من ثالثة �لى أربعة
ساعات وأن يقتدي بزميله »فيدﻝ كاسترو« الذي كان
قادرًا على الحديﺚ لثمانية ساعات متواصلة ،أو الراحل
»القذافي« الذي ﻇل »يع ّلﻚ« على منصة اﻷمم
المتحدة في أيلوﻝ  2009لمدة ستة وتسعين دقيقة
حتى أوقفه رئيﺲ الجلسة كونه تجاوﺯ »العشرين
دقيقة« المﺨصصة له.
من المستحسن أن تكون هذه الﺨطابات في الليل،
هدوءا من النهار وﻷن الكهرباء تلزم
ﻷن الليل أكثر ً
للمواطنين في الليل أكثر من النهار .مع ذلﻚ ،ال مانع
من �عادة ﺧطابات »السيد الرئيﺲ« نهارًا أكثر من
مرة بشرﻁ أن ال تنقطع الكهرباء أثناء الﺨطاﺏ و ُيحرم
المواطنون »ال سمﺢ الله« من التمتع بالدرر الكالمية
وبالبالﻏة اللغوية للسيد الرئيﺲ.
بهذا التصرف سوف يرضي الرئيﺲ الوريﺚ ﻏروره
ونرجسيته وسيقدم ﺧدمات جلى للمواطنين الذين
سيتمتعون بنعمة الكهرباء لعدة ساعات كل يوم،
وسيتوقف الطيارون عن قصف المﺨابز من أجل
اﻹصغاء للﺨطاﺏ ومثلهم سيفعل سدنة المدفعية
لكي »ال يشوشوا« على ﺧطاﺏ الرئيﺲ.
الثورة من جهتها ستستفيد أكبر فائدة ،فالرئيﺲ الوريﺚ
هو من أهم أسباﺏ انتفاضة السوريين وهو من أكبر
»داعمي« الثورة بشكل ﻏير مباشر ،يكفي اﻹصغاء
له لدقائق كي نفهم لماذا يثور السوريون على
هكذا نظام أﺧرق ولماذا يرفﺾ السوريون بقاء
هذا الرئيﺲ السفيه.
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اﻟﺴﻜﻮد اﻟﺴﻮري ..

استﺨدمﺖ قوات النظام السوري »صواريخ
بالستية« في قصف مدن حلب وإدلب
شماﻝ سوريا بحسب تصريحات لحلف
شماﻝ اﻷطلسي »الناتو«.
وأشار مسﺆولون إلى أن أجهزة الحلف
رصدت إطالق صاروﺥ بالستي قصير
المدﻯ يوم اﻷربعاء التاسع من شهر كانون
الثاني الجاري ،وهي المرة الثالثة التي
ترصد فيها صواريخ مشابهة هذا الشهر.
وتنطبق ﺧصائﺺ هذه الصواريخ مع
صواريخ سكود الروسية التي يمتلكها

النظام السوري من حيﺚ المسار والمسافة
التي قطعتها ،لكن الحلف لم يستطع
تحديد نوعية هذه الصواريخ بدقة.
وكان الحلف أكد على لسان اﻷمين العام
اندرياﺱ راسموسن أن قوات النظام
أطلقﺖ عدة صواريخ سكود داﺧل سوريا
في كانون اﻷوﻝ المنصرم ،وذلﻚ بقوله
»أستطيع التأكيد بأن النظام السوري قام
مﺆﺧرًا بﺈطالق صواريخ من نوﻉ سكود ،اﻷمر
الذي اعتبره ﺧطوة يائسة على يد نظام
شارف على السقوﻁ«.

أوﺑﺮا اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﺴﺎﻣﻲ

عمر اﻷسعد
أيام االحتالﻝ الفرنسي لسوريا
َ
» «1946 - 1920كان يطلق
اسم المندوﺏ السامي على
الحاكم العسكري الذي تعينه
فرنسا لحكم البالد .ربما تغير
47

الزمان وتغيرت أوضاﻉ سوريا منذ ذاﻙ
العهد حتى هذا اليوم ،لكن يتضﺢ أن
»جوهر الحكم العسكري« لم يتغير ،كما
أن المندوﺏ السامي ال ﺯاﻝ يتحكم بمصائر
البلد وأهلها بشدة ووحشية ال توصف.
هكذا أطل بشار اﻷسد بﺨطابه اﻷﺧير من
دار اﻷوبرا على جمهور شبيحته فقﻂ ،إذ
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صاروﺥ سكود هو واحد من سلسلة صواريخ
بالستية طورها االتحاد السوفيتي السابق
ﺧالﻝ الحرﺏ الباردة ،وصدرتها روسيا
لدوﻝ عديدة منها سوريا والعراق .وبحسب
التقارير تملﻚ سوريا  400صاروﺥ سكود
قصيرة ومتوسطة المدﻯ والتي يصل
مداها إلى نحو  700كم ،والتي يمكن أن
تحمل رﺅوﺱ تقليدية ذات قدرة تفجيرية
رﺅوسا نووية
عالية ،كما يمكن أن يحمل ً
أو كيماوية .كما تحدثﺖ مجلة »فورين
بوليسي« اﻷمريكية عن امتالﻙ سوريا
لترسانة كبيرة من الصواريخ الطويلة المدﻯ
قادرة على عبور الحدود ومنها صواريخ
سكود ،بما فيها صواريخ سكود »«D
التي تستطيع أن تحمل  1500رطل من
الرﺅوﺱ الحربية على مسافة  900ميل،
عدد من صواريخ سكود
باﻹضافة إلى ٍ
 ««SS21سوفيتية المنشأ ،والتي يصل
مداها إلى  70كم فقﻂ ،وتكمن أهميتها
بﺈعاقة الزحف البري نحو مواقع النظام.
وأشار تقرير لوكالة االستﺨبارات اﻷمريكية
 ««CIAإلى أن دمشق تمتلﻚ مﺨزونات
كبيرة من اﻷسلحة الكيماوية والبيولوجية،
مثل ﻏاﺯ الﺨردﻝ وﻏاﺯ اﻷعصاﺏ وﻏيرهما،
وهي قادرة على أن تزود رﺅوﺱ هذه
الصواريخ بها.
وإلى الحدود التركية السورية المعرضة
لﺨطر صواريخ سكود وصل فريق عسكري
هولندي يوم الثالثاء الثامن من شهر كانون

الثاني الجاري ،وأصدر الجيش التركي بيانًا
يذكر فيه أن الفريق المﺆلف من  30جنديًا
وصل إلى قاعدة »انجرليﻚ« التركية
اﻷمريكية المشتركة في إقليم أضنة
تحضيرًا للقوة المﺆلفة من  270جنديًا
تباعا مع بطاريتي باتريوت.
التي ستأتي ً
وذكرت وكالة أنباء اﻷناضوﻝ التركية أن
عسكريين ألمان مك ّلفين باﻹشراف على
نشر منظومات صواريخ باتريوت ،وصلوا
اﻹثنين الماضي إلى أضنة .ويأتي هذا
ضمن ﺧطة حلف شماﻝ اﻷطلسي الهادفة
إلى نشر سﺖ بطاريات صواريخ باتريوت
على الحدود التركية  -السورية استجابة
لطلب أحد أعضائه  -تركيا  -لحماية
حدوده تحس ًبا ﻷية صواريخ قد تأتي من
الجانب السوري .ووافقﺖ كل من أمريكا
وألمانيا وهولندا علﯩأن ترسل كل منها
بطاريتين مع فرقهم العسكرية .وكان
قسم من الفريق اﻷمريكي المﺆلف من
 400جندي أوﻝ الواصلين إلى المنطقة
يوم الرابع من كانون الثاني الجاري.
وكان حلف الناتو أعلن رسم ًيا في الـثاني
والعشرين من الشهر الماضي أن صواريخ
باتريوت اﻷلمانية ستنشر في محافظة
قهرمان مرعش ،والهولندية في محافظة
أضنة ،واﻷميركية في محافظة ﻏاﺯي
عنتاﺏ ،مع توقعات االنتهاء من تركيب
بطاريات الباتريوت في مطلع الشهر
القادم.

أن »باقي السوريين ﻏير موجودين ً
أصال«،
والرجل كان صادقً ا مع نفسه فلم يأت
بأي جديد يضاف إلى لغة الدمار والتﺨوين
ووعود القتل التي ﺧبرها السوريون منه
على امتداد  22شهرًا من عمر ثورتهم .ال
جديد سوﻯ ما أسماه اﻷسد مبادرته للحل
والتي تبين الحقً ا أنها نوقشﺖ و ُأقرّت
في إيران ،وأتى المندوﺏ السامي ليرددها
في عرضه المسرحي اﻷﺧير ،ويﺨبرنا
أنه ينوي البقاء في سدة الرئاسة حتى
انتهاء واليته وبعد انتهاء واليته سيقرر
الترشﺢ لوالية جديدة .هكذا ببساطة وكأن
شيﺌًا لم يكن ،وكأن ستين ألف سوري لم
ُيقتلوا ،وكأن مدنًا وقرﻯ وبلدات على
امتداد أرﺽ سوريا لم تنسف وتهدم
فوق رﺅوﺱ أصحابها الذين شردوا ونزحوا
بين ليلة وضحاها ،أو بين طلعة طائرة
وقصف صواريﺨها »وهذه اﻷﺧيرة ربما
تكون وحدة قياﺱ جديدة للزمن يبتدعها
السوريون من مأساتهم«.
لم تمﺾ على ﺧطاﺏ المندوﺏ السامي
أيام إال وكانﺖ صفقة
في دار اﻷوبرا ٌ
تبادﻝ اﻷسرﻯ بين نظامه والجيش الحر
قد تمﺖ ،وفيها أطلق النظام سراﺡ ما

يقارﺏ  2200معتقل سوري في السجون
السورية! مقابل إطالق سراﺡ الجيش الحر لـ
 48إيران ًيا كان اعتقلهم في وقﺖ سابق.
هذه الصفقة هي وكالة حصرية للنظام
شبها لها
لم يسبق للتاريخ أن سجل ً
على اﻹطالق ،فﻸوﻝ مرة تشهد البشرية
مقايضة حاكم لشعب يفترﺽ أن يكون
منه بمعتقلين أجانب!
حتى في هذه الصفقة كان اﻷسد صادقً ا
مع نفسه ،فما ُيبقي الرجل في السلطة
حتى اآلن هو الرهان على العالقة مع
موسكو وطهران وال عالقة تجمع الرجل
بالشعب السوري.
ال جديد في الﺨطاﺏ وال ﻏريب في عملية
تبادﻝ اﻷسرﻯ إال أن »الرئيﺲ السوري«
كشف أوراقه وقالها على العلن أنه مجرد
سام لنظام طهران« ،بالمقابل
»مندوﺏ ٍ
ستستمر معركة االستقالﻝ الثاني من
جهة الثورة حتى يتحقق لنا االستقالﻝ
عن دولة االستبداد والفساد ونموذجها
ضا
اﻷكثر انحطاط ًا »الشبيحة« ،هﺆالء أي ً
ليسوا ﻏريبين عن النظام بل هم أبناء
الطغمة الحاكمة في طور انحطاطها
المطلق.
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اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،إﻟﻰ أﻳﻦ؟

ﺯين الجبيلي  -حلب
تتعرﺽ مدينة حلب  -الحاضرة
االقتصادية لسوريا -إلى تدمير واسع
وممنهﺞ من قبل نظام اﻷسد لتتحوﻝ من
عاصمة اقتصادية للبالد إلى مدينة تشكو
الفقر واﻹفالﺱ .وبنظرة سريعة ،تم في
العام  2009إنشاء المنطقة الصناعية
في حي الشيخ نجار لتكون من أضﺨم
اﻷحياء الصناعية في المنطق ،حيﺚ
تقدر االستثمارات فيها بأكثر من  2مليار
دوالر حتى بداية العام . 2010وبعد

حوالي ﺧمسة شهور على بدء معركة
حلب ،تعرضﺖ العديد من المنشﺂت
الصناعية للقصف والتﺨريب ،فأضحﺖ
 75%من معاملها مغلقة وﻏادر أكثر من
 25%من الصناعيين البالد للبحﺚ عن
استثمارات في الدوﻝ المجاورة مﺨلفين
وراءهم مصانع ضﺨمة ومستودعات
مملوءة بالبضائع.
وتضم مدينة حلب نصف مطاحن سوريا
تقري ًبا ،وقد أدﻯ توقف  23مطحنة فيها
نتيجة القصف وانقطاﻉ التيار الكهربائي
إلى انﺨفاﺽ إنتاﺝ سوريا من الطحين

ﻣﺤﻄﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﺤﺴﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻣﻘﺎﺗﻼت اﻟﻨﻈﺎم
ساالر الكردي  -الحسكة
بعد أن جعلﺖ طائرات النظام حشود
المدنيين هدفً ا لها ،قررت استهداف
أماكن التجمعات الكثيفة فكانﺖ اﻷفران
أوﻝ التجربة ،وانطلقﺖ بعدها الستهداف
محطات الوقود وانتهى بها المطاف في
الحسكة الستهداف محطة الكهرباء في
قرية الهوﻝ الواقعة في الريف الشرقي
للمدينة .إذ قامﺖ طائرة ميغ  23عند
الساعة الرابعة إال ربع عصر الﺨميﺲ
10كانون الثاني باﻹﻏارة على القرية
بأكثر من  4صواريخ ألقتها على محطة
الكهرباء حيﺚ كان اﻷهالي يجتمعون.
وذكرت مصادر لعنب بلدي أن مدافع
ضا بالتزامن مع
النظام قصفﺖ القرية أي ً
قصف الطيران الحربي فكانﺖ الكارثة ،إذ
ذهب ضحية هذا القصف أكثر من 50
شهي ًدا في حصيلة أولية معظمهم من
النساء واﻷطفاﻝ.

وبعد المجزرة أصيب أهالي القرية بحالة
من الﺨوف والهلع الكبيرين لتبدأ بعدها
حركة نزوﺡ واسعة إلى الحسكة المدينة
وإلى المدن اﻷﺧرﻯ كالقامشلي .وذكرت
مصادر بأن هذا القصف جاء عقب سيطرة
الجيش السوري الحر على حقوﻝ تشرين
النفطية ،فقرر النظام االنتقام من القرية
وأهلها على طريقته الﺨاصة.
ويذكر أن ﺧدمات اﻹنترنﺖ واالتصاالت
الﺨلوية باﻹضافة إلى التيار الكهربائي
مقطوعة منذ أكثر من  10أيام ،كما
تعاني من نقﺺ حاد في المواد الغذائية،
وتنعدم فيها مقومات الحياة اﻷساسية
كافة ،وهي التي تحتضن أكثر من 400
ألف ناﺯﺡ ،إذ تعاني من نقﺺ حاد في
حليب اﻷطفاﻝ كما أصبحﺖ مادة الﺨبز
والماﺯوت شبه معدومتين داﺧلها ناهيﻚ
عن انقطاﻉ المياه لساعات طويلة تزامنًا
مع انقطاﻉ التيار الكهربائي في محاولة
من النظام لعزﻝ المدينة عن العالم.
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عنب المراسلين
بنسبة  40%لينعكﺲ ذلﻚ على المواطن
صا في قوته اليومي وليصل سعر
نق ً
ربطة الﺨبز في المدينة ﻷسعار ﺧيالية .
كما استهدفﺖ طائرات النظام بعﺾ
المنشﺂت الصناعية كنوﻉ من العقاﺏ
الجماعي للمدينة ،إضافة إلى قطع التيار
الكهربائي ﻷيام متواصلة ،ليقضي على
ما تبقى من تلﻚ المعامل التي بقيﺖ
في حالة عمل .باﻹضافة إلى التهديدات
والﺨطف الذي طاﻝ بعﺾ الصناعيين
الحلبيين واﻷتاوات التي فرضﺖ عليهم،
كما جاء على لسان الصناعي م .ﺱ:
»فوجﺌﺖ بعدد من العناصر المسلحة
التي ادعﺖ تبعيتها للجيش الحر وبأنهم
مطالبون بتفتيش المنشأة بحجة وجود
أسلحة وبعد التأكد من ﺧلوه طلبوا مني
دفع مبلغ مالي أو جعل المصنع نقطة
عسكرية وما يعنيه ذلﻚ من تعرضه
للقصف سواء من جيش النظام أو كتائب
الحر« .وقد تم إثر ذلﻚ فرﺯ كتيبة (ﺯيد بن
حارثة) التابعة للواء التوحيد لسد مداﺧل
ومﺨارﺝ المدينة الصناعية ،إضافة
إلى إقامة حواجز لتفتيش الداﺧلين
والﺨارجين ً
حفظا لﻸمن من جهة ولمنع
نهب المصانع من جهة أﺧرﻯ.
وعلى صعيد ﺁﺧر ،يعاني صغار الصناعيين
من تصاعد حدة اﻷﺯمة باعتمادهم على
تدوير رﺅوﺱ أمواﻝ صغيرة ،والتضﺨم
الذي طاﻝ الليرة السورية جعل احتمالية
عودة هذه المهن في حاﻝ انتهاء اﻷﺯمة
من أكبر الصعوبات المستقبلية وهي
مهددة باالندثار .ويروي م .ﺝ الذي

اشتهرت عائلته منذ قرنين بالحفاﻅ
على الطريقة التراثية والتقليدية لصناعة
صابون الغار الذي تشتهر به مدينة حلب،
ويقع معمله في قلب حلب القديمة في
منطقة تفور بالمعارﻙ» :عانﺖ صناعة
الصابون منذ بداية اﻷﺯمة من نقﺺ
المواد اﻷولية المستوردة من دوﻝ الجوار
كتركيا والتوقف التام لعمليات البيع
والشراء« ويضيف »ال وجود للقوات
النظامية ولكنها تقوم بﺈطالق النار على
كل ما يتحرﻙ والمشكلة الكبرﻯ أننا ال
نستطيع الوصوﻝ إلى البضائع المكدسة
في معملنا الصغير ،وال نعلم عنها شيﺌًا
وكل ما يصلنا نسمعه من الجيران ومن
بقي من سكان المنطقة«.
وبعد تفاقم حدة المشكلة قام بعﺾ
الثوار واللجان المدنية بﺈنشاء هيﺌة
مدنية تابعة لمكتب اﻹدارة المحلية في
المجلﺲ االنتقالي الثوري لمحافظة حلب
نجار
بﺈعالن المدينة الصناعية في الشيخ ّ
منطقة ﺁمنة للصناعيين والعماﻝ وذلﻚ
بالتزامن مع مغادرة فصائل الجيش
الحر منها واالقتصار على عناصر أمنية
لحماية المنطقة وتأمين التيار الكهربائي
للمنطقة لتشجيع عودة الصناعيين ،اﻷمر
الذي يساعد بعودة اآلالف من العماﻝ
إلى أماكن عملهم .وبذلﻚ تعاود حلب
نهوضها ببﻂء ،لتأﺧذ دورها المستقبلي
في ﻇل حكومة ديمقراطية عادلة نادﻯ
بها السوريين عند قيام الثورة لتنصف
العامل والمالﻚ في ﺁن واحد كما يأمل
ويتوقع السوريين بعد سقوﻁ النظام.

ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺎت اﻟﺠﻮع
وسام الديري  -دير الزور
تستمر معاناة مدينة دير الزور وسياسة
التجويع مع استمرار الحملة العسكرية
لسبعة أشهر متتالية ،والتي كانﺖ
وضعا
كفيلة بجعل المدينة تعيش
ً
صا مع
إنسان ًيا صع ًبا للغاية ﺧصو ً
تدني درجات الحرارة وعدم توفر
الوقود والمواد اﻷساسية ،حيﺚ يلجأ
اﻷهالي اآلن إلى قطع ما أمكن من
أشجار أو تكسير أﺧشاﺏ المقاعد
الدراسية الستﺨدامها في التدفﺌة .أما
الﺨبز ،فحدﺙ وال حرﺝ ،حصة كل عائلة
مهما كان عدد أفرادها ال تتجاوﺯ أربع
أرﻏفة من الﺨبز يوم ًيا والمواد الغذائية
مفقودة بشكل كامل وال يوجد منها
إال ما يتم تهريبه من بعﺾ المعابر.
وفي حي الحويقة المحاصر ،قامﺖ
قناصة النظام بقتل شاﺏ يوصل
مساعدات ﻏذائية لسكان الحي فقام

الجيش الحر بسحبه تحﺖ وابل من
رصاﺹ القناصة .لتكتشف أم محمد،
وهي إحدﻯ سكان الحي وبطريق
الصدفة وهي تشاهد قناة دير الزور
اﻹﺧبارية أن الشهيد هو أﺧوها أحمد،
الذي اعتاد ﺯيارتها ليجلب ما أمكن
من الﺨبز والمواد الغذائية كيال تضطر
للﺨروﺝ من المنزﻝ.
وكانﺖ المفاجأة كما تقوﻝ أم محمد
عندما اقترﺏ المصور ليوثق صورة
الشهيد وهو يردد» :شهيد مجهوﻝ
الهوية ،استشهد أثناء محاولة
إيصاﻝ المواد الغذائية إلى أهله في
الحويقة« ،ليتعالى صراﺥ ابنها »إنه
ﺧالي أحمد ،إنه ﺧالي أحمد« لتغيب
أم أحمد عن الوعي وتستفيق
وهي تصرﺥ »هذا أﺧي
أحمد وليﺲ مجهوﻝ
الهوية«.
47

6

عنب داراني

عنب بلدي  -العدد السابع واﻷربعون  -اﻷحد  13كانون الثاني 2013

www.enab-baladi.com

اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ دارﻳﺎ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺴﺘﻴﻦ
داريا  -عنب بلدي
أكثر من ستين يو ًما وقوات اﻷسد تحاوﻝ اقتحام مدينة
داريا من جميع المداﺧل وكافة الطرق ،حيﺚ تتوافد بشكل
يومي ومنذ ساعات الصباﺡ اﻷولى قوات مدعمة بالدبابات
والمدرعات محاولةً الدﺧوﻝ إلى المدينة للسيطرة عليها
واستعادتها من قبضة الجيش الحر ،والذي بدوره يتصدﻯ
لهذه القوات ببسالة ملحوﻇة ويوقع فيها ﺧسائر بالعتاد
والجنود رﻏم ضعف إمكانيات السالﺡ الذي يمتلكه نسبة إلى
سالﺡ قوات اﻷسد ..
وتدور االشتباكات بين قوات اﻷسد والجيش الحر منذ ساعات
الصباﺡ اﻷولى وحتى المساء لتتراجع بعدها أﻏلب اﻷرتاﻝ

ضا بعﺾ االشتباكات
العسكرية إلى ثكناتها ،وتدور أي ً
الليلية على بعﺾ الجبهات أثناء محاولة جنود اﻷسد التسلل
إلى داﺧل المدينة.
وتترافق محاوالت االقتحام تلﻚ مع قصف شديد على
المدينة منذ أكثر من شهرين براجمات الصواريخ والمدفعية
الثقيلة وصواريخ (أرﺽ أرﺽ) من مقار عدة رصدها ناشطو
داريا كسرايا الصراﻉ والفرقة الرابعة ومطار المزة العسكري
وحواجز جامع الوهاﺏ والفصوﻝ اﻷربعة باﻹضافة إلى
القصف بالطيران الحربي ،وأدﻯ القصف على المدينة إلى
دمار هائل في اﻷبنية السكنية والمحالت التجارية والشوارﻉ
الرئيسية والفرعية وسقوﻁ ما بقارﺏ الـ  400شهيد منذ
بداية الحملة بتاريخ  8تشرين الثاني . 2012

ﺛﻮار وأﻫﺎﻟﻲ دارﻳﺎ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﻓﻲ ﺟﻤﻌﺔ ) ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻤﻮت(
داريا  -عنب بلدي
ﺧرجﺖ مظاهرة عقب صالة الجمعة  11كانون الثاني 2013
من أحد مساجد داريا في جمعة أطلق عليها الناشطون اسم
»جمعة مﺨيمات الموت« .وضمﺖ المظاهرة من تبقى من
أهالي المدينة وبعﺾ أفراد الجيش الحر .وطالب المتظاهرون
فيها بﺈسقاﻁ النظام واﻹفراﺝ عن المعتقلين في سجون
النظام وحيو الشهداء والجيش الحر ،كما رفعوا العديد من
الالفتات التي عبرت عن صمودهم وتحديهم لنظام اﻷسد ،وقد

كتب في إحداها »الربيع العربي يثلﺞ اﻷمل والتفاﺅﻝ« والفتة
أﺧرﻯ كتب عليها »مأساة اﻹنسان السوري وصمة عار في جبين
ما يسمى الجنﺲ البشري«.
وﺧرجﺖ المظاهرة برﻏم الثلوﺝ التي تغطي المدينة وحالة
البرد الشديد التي تلف المنطقة بسبب المنﺨفﺾ الجوي
الحالي .واستمرت االشتباكات بين قوات اﻷسد والجيش الحر
على أطراف المدينة بالتزامن مع المظاهرة ،كما لم يتوقف
القصف الصاروﺧي والمدفعي الذي تشنه قوات اﻷسد منذ
بداية الحملة.

ّ
ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻨﻔﺬ اﻋﺪاﻣﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺤﻖ  ٦أﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف دارﻳﺎ
داريا  -عنب بلدي
قامﺖ عناصر تابعة لقوات اﻷسد بﺈعدامات ميدانية بحق
 6أشﺨاﺹ على أطراف مدينة داريا اﻷسبوﻉ المنصرم ،ففي
يوم االثنين الماضي  7كانون الثاني وجدت جثﺚ كل من
الحاﺝ ﺧليل قاووق وﺯوجته كوثر العبار وابنهم ياسر قاووق
في منزلهم الواقع في المنطقة الشرقية بعد أن كانﺖ قوات

النظام تحتل تلﻚ المنطقة متّﺨذة إياها نقطة عسكرية
مﺆقتة ،وفي يوم الﺨميﺲ  10كانون الثاني  2013تم
إعدام ًكال من راتب بورمة »أبو محمود« ووليد بورمة ومظهر
بورمة ميدان ًيا في طريق ثالﺚ في المنطقة الشرقية من
المدينة ،حيﺚ وجدت جثثهم هناﻙ ،كما قامﺖ قوات
النظام بﺨطف شقيق الشهيد مظهر بورمة وطفلة الشهيد
راتب بورمة والتي ال تتجاوﺯ الﺨمﺲ سنوات من العمر.

اﻟﺜﻠﺞ ﻳﻐﻄﻲ دارﻳﺎ وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎة أﻫﻠﻬﺎ
داريا  -عنب بلدي
يعاني الناشطون والمقاتلون ومن تبقى من أهالي داريا في المدينة في ﻇل المنﺨفﺾ الجوي التي تشهده
المنطقة من البرد الشديد وذلﻚ بسبب عدم توافر وقود التدفﺌة كالماﺯوت والغاﺯ ،إضافة إلى انقطاﻉ التيار
الكهربائي بشكل كامل ،ما دفعهم إلى االستعاضة بالحطب المتوفر وما كُسر من اﻷشجار نتيجة القصف
العشوائي.
وذكر أحد الناشطين في المدينة لعنب بلدي أن بعﺾ اﻷهالي المتبقين يحصلون على مادة الماﺯوت
من مﺨزون العام السابق .وذكر ﺁﺧر أن العديد من الناﺯحين عن المدينة أعطوا الثوار واﻷهالي المتبقين
إذنًا باستهالﻙ الماﺯوت الموجود في ﺧزانات مناﺯلهم والتي تتعرﺽ بشكل يومي للقصف ما يﺆدي إلى
ﺧسارتها أو اشتعالها ملحقةً أذ ًﻯ أكبر بالمباني والممتلكات.
وقد عرقلﺖ الثلوﺝ الكثيفة التي هطلﺖ في اﻷيام السابقة الحركة ضمن المدينة وأ ّثرت على حركة اﻹﻏاثة
ونقل الجرحى في ﻇل انقطاﻉ وسائل االتصاﻝ وفقر المدينة بوسائﻂ النقل إضافة إلى البرد الشديد.
ومن جهة أﺧرﻯ يعاني اﻷهالي الذين نزحوا من المدينة إلى المناطق المجاورة من البرد وبﺆﺱ
العيش إذ أن معظهم لجأ إلى مدارﺱ ومناﺯﻝ ﻏير مهيﺌة للسكن ،وتنعدم فيها مقومات الحياة ،ما
أدﻯ إلى إصابة الكثير من اﻷطفاﻝ باﻷمراﺽ تزامنًا مع نقﺺ الغذاء والدواء.
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ﺷﻬﺪاء اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ دارﻳﺎ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
ﺷﻬﺪاء ﺗﻢ ادراﺟﻬﻢ ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ً
اﻷﻋﺪاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎ

ﺷﻬﺪاء ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﻢ ﻓﻲ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻷﻋﺪاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

•  29تشرين ثاني  158 2012عماد سعيد الكحيل
 159حسن موفق حموي
•  25كانون أوﻝ  320 2012فادي جهاد البلشة
 321محمود السيد عمر
 322هناء صبحي همر

•  21تشرين ثاني 2012
 186مجهوﻝ الهوية
 218مجهوﻝ الهوية
 376مجهوﻝ الهوية

أﺧﻄﺎء أﺧﺮى وردت ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
كانون أوﻝ 2012
 186تم تﺨطي الرقم ﺧطأ (سيتم منﺢ الرقم لشهيد ﺁﺧر)
 9كانون أوﻝ 2012
 218هشام عزت النجار (اسم الشهيد مكرر)
(سيتم منﺢ الرقم لشهيد ﺁﺧر)

•  8كانون أوﻝ 2012
 377مجهوﻝ الهوية
•  31كانون أوﻝ 2012
 378محمود حبيب
بهذا يكون قد بلغ عدد شهداء
داريا في هذه الحملة  378شهيد
حتى تاريخ 2013/1/5

ﺷﻬﺪاء اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻔﺎﺋﺖ
• اﻷحد  6كانون ثاني 2013
 379علي محمود (أبو حميد)
 380هشام أحمد اﻷسود
• اﻹثنين  7كانون ثاني 2013
 381ﺧليل قاووق
 382كوثر العبار
 383ياسر قاووق
• الثالثاء  8كانون ثاني 2013
 384علي عرابي (أبو عرﺏ)
 385أبو أحمد الحلبي (أبو الورد)
• اﻷربعاء  9كانون ثاني 2013
 386عبدو سيد سليمان (أبو محمد)
 387ياسين نوﺡ (أبو عمر)

• الﺨميﺲ  10كانون ثاني 2013
 388محمد راتب محمود بورمة
 389وليد محمد بورمة
 390مظهر أحمد بورمة
• الجمعة  11كانون ثاني 2013
 391عبد الله عدنان بورمة (أبو
عناد)
 392ﺧالد حبيب (أبو جميل)
 393ﻏسان شما
• السبﺖ  12كانون ثاني 2013
 394ﺧالد محمود شحادة (أبو
محمود)
 395عاطف اﻷقدر (أبو محمد)

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﻏﺎﺛﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ دارﻳﺎ ﺣﻮل ﻧﺰوح اﻷﻫﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺪن و اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ وزﻋﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺐ
قام المكتب اﻹﻏاثي منذ بداية العسكرية على داريا بعملية إحصاء لمن تبقى من أهالي
المدينة ومن نزﺡ منها ،وكانﺖ النتائﺞ على النحو التالي:
تم إحصاء ما ال يقل عن ( 13000ثالثة عشر ألف نسمة) ممن بقوا داﺧل داريا.
 ّتم إحصاء ما ال يقل عن ( 17000سبعة عشر ألف) عائلة ناﺯحة بمعدﻝ  7سبعة
 كما ّأفراد لكل عائلةُ .وﺯعﺖ على النحو التالي:
 صحنايا وأشرفيتها  2800عائلة. منطقة شواقة ومحيﻂ الفصوﻝ اﻷربعة  630عائلة. جديدة وعرطوﺯ وجديدة الشيباني  3350عائلة. الدرﺧبية  930عائلة. ﺧان الشيﺢ ودروشا وأشرفية العباسي  2100عائلة. ﺯاكية وكناكر 2800عائلة. المقيلبية  650عائلة. الطيبة والكسوة  850عائلة. عين الفيجة ووادي بردﻯ  760عائلة. كفرسوسة (320عائلة. مناطق متفرقة من دمشق وأحيائها وبداية الريف الحوراني  2300عائلة.هذا وقد قام المكتب اﻹﻏاثي منذ بداية اﻷﺯمة بتوﺯيع ما اليقل عن ( 8500ثمانية
ﺁالف وﺧمسمائة) سلة ﻏذائية.

ضا بتوﺯيع ما ال يقل عن ( 3000ثالثة ﺁالف) حرام وﻏطاء .وحوالي 4000
كما قام أي ً
ضا حوالي ( 2000ألفي) سلة
(أربعة ﺁالف) قطعة ألبسة /أطفاﻝ/رجاﻝ/نساء .ووﺯﻉ أي ً
صحية لﻸدوية وتوابعها.
ولكن :رﻏم كل هذه الجهود المبذولة لم يستطع المكتب اﻹﻏاثي أن يغطي كامل اﻷعداد
لعدم قدرته على ذلﻚ وبسبب وإمكانياته المحدودة والبسيطة.
لذلﻚ يناشد المكتب اﻹﻏاثي المنظمات والهيﺂت والحكومات و الدوﻝ واﻷفراد ،المبادرة
بالمساعدة سري ًعا ﻷن الوضع اﻹنساني للناﺯحين مأساوي وسيء للغاية.
• حاجيات المكتب اﻹﻏاثي وما يلزمه ﻹتمام عمله :
 -1أﻏطية و حرامات و فرشات.
 -2مواد ﻏذائية بكافة أنواعها وﺧاصة الﺨبز ،السيما بعد الشﺢ الشديد والنقﺺ الحاد
بمادة الطحين التي ال تكفي ﻷكثر من عشرة أيام.
 -3ألبسة بكافة أنواعها  //أطفاﻝ – رجاﻝ – نساء . //
 -4أدوية وحليب أطفاﻝ بكافة أرقامه  3-2-1وحليب بودرة وفوﻁ أطفاﻝ وفوﻁ للعجزة.
 -5مساعدات مالية تقدم لمن نزﺡ ومن بقي ،فأﻏلب من ﺧرﺝ من المدينة لم يحمل معه
شيء
ويذكّر المكتب اﻹﻏاثي بأن ما يزيد عن  80%من البنى التحتية في داريا د ّمرت وهدمﺖ
جراء القصف العنيف من مدافع وطائرات وﺁليات النظام ،وأن المدينة ال تزاﻝ ترﺯﺡ تحﺖ
حصار شديد من أكثر من شهرين.
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ملف العدد

www.enab-baladi.com

اﻟﻤﺸﻔﻰ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻲ دارﻳﺎ

داريا مدينة ساخنة ،انﻀمت للثورة السورية منذ
بداياتها وكان لها نصيبها من قمع النﻈام
وبطشه .فكان وجود المشافي الميدانية فيها
ملحا وﺿروريًا.
أمرً ا
ً
بدأﺕ المشافي الميدانية بالعمل في داريا منذ
بداياﺕ الثورة ،ففي «الجمعة العﻈيمة» ( 22نيسان
 )2012كان هناﻙ «مشفى ﻃيار» يقوم بمعالجة
المصابين من رصاﺹ اﻷمن وقنابل الﻐاز المسيل
للدموﻉ .ومنذ ذلك الوقت ونتيجة ارتفاﻉ عدد
الجرحى وكثرة اﻹصاباﺕ الخطرة مع ازدياد وتيرة
إجرام النﻈام ،تم التعاقد مع بعﺾ المشافي
الحكومية والخاصة في داريا ﻹدخال الجرحى
بشكل سري إلى تلك المشافي ومعالجتهم.
وما لبﺚ أن انكشف اﻷمر ﻷجهزة اﻷمن التي بدأﺕ
بمداهمة المشافي واعتقال الجرحى والمصابين
حتى من ﻏرف اﻹسعاف أو المتابعة ،كما تم
اعتقال بعﺾ المصابين وهم مخدرون وعلى
وشك الخﻀوﻉ لعمل جراحي أو أثناءه ،وهو ما
حدﺙ مع عدد من أبناء المدينة.
هم الثوار والكادر الطبي هو تجهيز مشفى
فكان
ﱡ
ميداني بشكل كامل ،مشفى يحوي ﻏرفة عملياﺕ
ً
وﻏرفة لمتابعة الجرحى بعد العملياﺕ،
وﻏرفا
لﻺسعاف ....وهذا ما تم إنجازه بالفعل قبل ارتكاب
النﻈام لمجزرته الكبرى في داريا أواخر شهر آب
 .2012إال أن العدد الكبير للجرحى والمصابين خالل
تلك الفترة القصيرة كان أكبر من أن يستوعبه
أي مشفى كبير ومجهز ،فكيف إذا كان المشفى
ميدانيً ا صﻐيرً ا يﹸخشى من معرفة اﻷمن لمكانه.
وأثناء اقتحام المدينة بعد المجزرة ،وصلت قواﺕ
النﻈام إلى مكان المشفى الميداني فﺄحرقت
مستودعاﺕ اﻷدوية وأعدمت أو اعتقلت عددً ا
من الجرحى الذين لم يتمكن الطاقم الطبي
والمسعفون من نقلهم.
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اآلن وﺧالﻝ الحملة الحالية المستمرة على المدينة،
ومع عدم قدرة اﻷمن على اقتحام المدينة ،وفي ﻇل
نزوﺡ معظم اﻷهالي من المدينة فﺈن الضغﻂ على
المشفى أقل ،وبالتالي فﺈن الوضع أفضل مما كان
عليه أثناء المجزرة اﻷولى حسب ما قاله لنا ( م .ﺵ)
الذي يعمل في المشفى كمسﺆوﻝ عن تجهيز ﻏرفة
العمليات.
فالمشفى الميداني في داريا اآلن مﺆلف من ﻏرفة
كبيرة لﻺسعاف ،وﻏرفة عناية مشددة ،وﻏرفة
لمعاينة المرضى من نساء وأطفاﻝ وشيوﺥ ممن بقي
في المدينة ،إضافة إلى صيدلية وﻏرفة للعمليات.
كما ُجهز مكان ﺁﺧر بعيد عن المشفى لمتابعة
الجرحى بعد ﺧروجهم من العملية .وقد تم إحضار
عدد من التجهيزات الضرورية للمشفى ،إال أن الكثير
من التجهيزات الضرورية ال تزاﻝ ﻏير متوفرة.
أكثر ما يلفﺖ اﻹنتباه في المشفى هو التنظيم رﻏم
ابتداءا من باﺏ المشفى وحتى
الظروف القاسية
ً
ﻏرفة المتابعة .فعلى باﺏ المشفى يقف عناصر من
الشرطة والجيش الحر ،يمنعون دﺧوﻝ أي عنصر من
الجيش الحر يحمل سال ًحا معه» ،ال نريد للجرحى أن
يﺨافوا ،أو أن يﺆثر منظر السالﺡ على نفسياتهم وهم
بحالة حرجة ...كما نﺨاف من أي حادﺙ قد يحصل
داﺧل المشفى« يقوﻝ أحد اﻷطباء.
ورﻏم هذا التنظيم والتجهيزات التي تم تأمينها،
تبقى ﻇروف المشفى قاسية ،فانقطاﻉ التيار
الكهربائي عن المدينة منذ ما يقارﺏ الشهرين
تسبب بالكثير من المشكالت والصعوبات التي
يواجهها الفريق الطبي وفي مقدمتها تأمين مولدات
كهربائية ووقود لتشغيلها .وفي إحدﻯ المرات
توقف المولد عن العمل أثناء إجراء إحدﻯ العمليات
الجراحية فسارﻉ الممرضون لتشغيل المنفسة يدويًا،
فيما قام بعضهم بﺈشعاﻝ أضواء جواالتهم ليتمكن
الطبيب من متابعة عمله ....انقطاﻉ الكهرباء ولو
لمدة  10دقائق قد يتسبب بكارثة في المشفى
بعﺾ من أبناء المدينة.
وﺧسارة أرواﺡ ٍ

وحوﻝ طرق التعقيم المتبعة يﺨبرنا م .ﺵ .بأن
طرق التعقيم المتبعة ﻏير كافية –في ﻇل الظروف
االعتيادية -ﻹستﺨدامها لعملية جراحية » ،إال أنه
ما باليد حيلة«.
أما عن الدواء وتأمينه فقاﻝ» :قمنا بجلب اﻷدوية
من الصيدليات التي تم قصفها ،ونقوم بتوﺯيعها
بالمجان على الجرحى وعلى المرضى من المدنيين
ضا«.
أي ً

يعمل الكادر الطبي بظروف ﺧطيرة نتيجة القصف
المستمر وﻏارات الميغ على المدينة .ولكن أكثر
شﺨﺺ معرﺽ للﺨطر بالكادر هو المسعف الذي يقوم
بجلب الجرحى من أماكن اﻹشتباكات أو القصف،
مستﺨد ًما سيارة اﻹسعاف المتواضعة التي تحتوي
بعﺾ الشاﺵ والقطن إضافة إلى قطعة اسفنﺞ
رقيق ج ًدا وحمالة لنقل المصابين والجرحى.
الشاﺏ أ .ﻉ .المسﺆوﻝ عن سيارة اﻹسعاف يحدثنا
ً
قائال» :رقم هاتفي المحموﻝ مع ﻏالبية الناﺱ
ومع عناصر الجيش الحر ليستطيعوا إﺧباري بمكان
الجرحى فأذهب بسيارتي ﻹحضارهم .وكثيرًا ما
نتعرﺽ لمواقف ﺧطرة قد تودي بحياتنا أثناء
صا من مواقع اﻹشتباﻙ«.
إحضارهم ونقلهم ،ﺧصو ً
عمل المسعف فيه درجة عالية من المﺨاطرة ويتطلب
الكثير من الجرأة والشجاعة ،وربما أكثر ممن يقف
على الجبهة لكونه أعزﻝ» .اﺧترت هذه المهمة
ﻷنني ال أحب حمل السالﺡ ...ولكن مع كثرة الجرحى
الذين ننقلهم كل يوم لم نعد نشعر بأن الجريﺢ هو
إنسان ....أصبحنا نشعر أثناء حمل المصاﺏ وكأننا
ننقل ﻏرفة نوم ،وهذا يزعجني كثيرًا و ُيشعرني
باﻹشمﺌزاﺯ من نفسي« يقوﻝ لنا أ .ﻉ.
سألناه عما قد يكون موقفه فيما لو وجد مصابًا من عناصر
النظام بحاجة ﻹسعافه وهل سيكون مستع ًدا ﻹسعافه؟؟
فقاﻝ» :لم أتعرﺽ لهذا الموقف حتى اآلن ...و لكن إن
تعرضﺖ له ال أتﺨيل نفسي قادرًا على إسعاف أحد منهم
وهم الذين يقتلون منا كل يوم المﺌات«.
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جريﺢ على فراشه في قسم المتابعة يقوﻝ لنا » :الكادر
الطبي يقدم كل ما لديه من أجل راحتنا ،ولكن اﻷسرة ﻏير
مريحة ﻷنها ﻏير مﺨصصة للمرضى ،هي أسرة عادية ،ولكن
ال ذنب للكادر بهذا فهم يسهرون على راحتنا«
بعد انتظار طويل تمكنا من الحديﺚ مع أحد اﻷطباء الذين
يجرون العمليات للجرحى ،ليتبين لنا ﺧالﻝ الحديﺚ أنه ليﺲ
طبي ًبا ،بل أنه يدرﺱ الطب ولم ينهي دراسته بعد ،ولكن
بسبب نقﺺ اﻷطباء اضطر ﻹجراء عمليات ال يقوم بها عادة
اال أﺧصائيون بمساعدة طبيب مﺨتﺺ .أما في المشفى
الميداني فال يوجد سوﻯ طبيب واحد» .أجرينا حتى اآلن
أكثر من 100عملية جراحية ،ومنذ بداية الحملة على داريا
وحتى اآلن جاءنا أكثر من  600جريﺢ حالة أﻏلبهم بين
الﺨطيرة والمتوسطة«.
وحوﻝ النقﺺ في عدد اﻷطباء يقوﻝ» :أكثر ما يزعجنا هو
حاجتنا لطبيب مﺨتﺺ أوعية وعصبية ﻷنه كثيرًا ما نضطر
لبتر أطراف الجرحى بسبب نقﺺ الكادر الطبي وحاجتنا
لطبيب أﺧصائي باﻷوعية وﺁﺧر مﺨتﺺ باﻷعصاﺏ ....ولكن
مع جريﺢ واحد استطعنا أن نجري عملية كانﺖ بحاجة إلى
طبيب أوعية دون أن يكون موجو ًدا ...أجرينا العملية بنجاﺡ
ولكننا اضطررنا لبتر ساقه ....كثيرًا ما اضطررنا ﻹجراء

عمليات ليسﺖ من اﺧتصاصنا«
كاف من اﻷطباء ومن
وحوﻝ سبب عدم وجود عدد ٍ
االﺧتصاصات المطلوبة ،يرﻯ أحد أعضاء الفريق الطبي
أن استهداف قوات النظام واﻷمن لﻸطباء والمسعفين
باالعتقاﻝ والتعذيب من أهم أسباﺏ عدم وجودهم في
المشافي الميدانية .ويورد هذا الطبيب ً
مثاال سمعه من أحد
المعتقلين أنه» :في المعتقل كان يتعرﺽ الشﺨﺺ المتهم
بمشفى ميداني أو مساعدة جريﺢ للتعذيب أكثر من حامل
السالﺡ ،كانوا يسلﺨون جلدهم وكنا نسمع صوت أنينهم
طواﻝ الليل« .وقد يكون هذا الهاجﺲ اﻷمني سبب امتناﻉ
كثير من اﻷطباء عن »أداء واجبهم«.
ﺡ .ﺵ .طبيب أﺧر في المشفى الميداني في درايا يستنكر
على اﻷطباء تﺨاذلهم رﻏم الدعوات المتكررة لهم للحضور،
ورﻏم حاجة الجرحى الملحة لهم«...عرضنا عليهم مبلغًا
شهريًا مغريًا لقاء عملهم في المشفى ،ولم يأتوا ...المالحقة
اﻷمنية ال تبرر تﺨاذلهم«.
أما الطبيب ر .ﻉ .فيقوﻝ» :بعد سقوﻁ النظام أتمنى أن تتم
محاسبتهم مهن ًيا وأﺧالق ًيا ،وأن يعاد النظر بالشهادات التي
يحملونها والقسم الذي أقسموه«
حاجة المشافي الميدانية – ليﺲ في داريا وحدها -لﻸطباء
اﻷﺧصائيين لم يعد يﺨفى على أحد ،فصفحات التواصل
اﻹجتماعي تدعو يوم ًيا اﻷطباء على العلن للمساعدة في
المشافي الميدانية من شدة حاجتهم لهم .ففي دير الزور
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يعرﺽ المشفى الميداني مرتب  2500دوالر شهريًا على
كل طبيب.
بعي ًدا عن المشفى الميداني يقع قسم المتابعة الذي ُينقل
إليه المصاﺏ أو الجريﺢ بعد استقرار حالته في حاﻝ كان
بحاجة لرعاية طبية ومتابعة .وفي هذا القسم يوجد قسم
من الكادر الطبي .وهذا القسم مسﺆوﻝ عن متابعة حاﻝ
المرضى .وهذا التقسيم السيما الفصل بين مكان اﻹسعاف
والعمليات وقسم المتابعة ﺧفف كثيرًا من الضغﻂ الذي
كانﺖ تشهده المشفى في ما مضى .كما أنه يﺨفف الضغﻂ
الذي يعيشه الفريق الطبي نتيجة تقسيم العمل.
مكان المتابعة ﻏرفة كبيرة مﺆلفة من  10أسرة عادية ،وفوق
رأﺱ كل مريﺾ ع ّلقﺖ ورقة كتب عليها وضع المصاﺏ
وحالته واﻷدوية التي يجب إعطاﺅها له مع توقيتها .وكما
يوجد مكان صغير فيه جهاﺯ لتحليل الدم.
في ﻇروف قاسية وﻏير اعتيادية على اﻹطالق ،من نقﺺ
الطعام والماء والكهرباء ووسائل اﻹتصاالت ومتطلبات
التعقيم واﻷمان ،و فوق كل هذا تحﺖ القصف الشديد على
المدينة ،يقوم الكادر الطبي في المشفى الميداني في داريا
بمعجزات طبية لحماية وإنقاذ أرواﺡ الناﺱ وحمايتهم من
المرﺽ ولتجنيبهم ،قدر المستطاﻉ ،اﻹعاقة الدائمة .اليوجد
كالم واللغة يمكن أن تعبر عن وفائهم وإﺧالصهم لوطنهم،
وأمام تضحياتهم ال يمكننا إال أن نسأﻝ رﺏ مالئكة السماء
أن يحمي مالئكة الرحمة على اﻷرﺽ.

ﻣﻠﺨﺺ ﻧﺸﺎط اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻲ ﺧﻼل أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
استقبل المشفى الميداني في داريا العديد من الحاالت نتيجة القصف المستمر على المدينة أﻏلبها في حالة
حرجة ،وقد أجريﺖ ع ّدة عمليات جراحية كانﺖ إحداها عملية لفتﺢ بطن واستﺌصاﻝ طحاﻝ ،وأﺧرﻯ لتثبيﺖ
كسر لمصاﺏ بشظايا أحد القذائف ،كما تم تقديم العالﺝ لع ّدة أطفاﻝ مصابين بتشنّﺞ قصبات ربوي ناتﺞ عن
ضا تقديم العالﺝ ﻷطفاﻝ مصابين
الغاﺯات الصادرة عن انفجار صواريخ النظام في مﺨتلف أحياء داريا ،وتم أي ً
باﻹنفلونزا وأمراﺽ البرد نتيجة شﺢ اﻷﻏطية والمحروقات ،ورﻏم اﻹمكانيات البسيطة في المشفى تم استقباﻝ
ما يقارﺏ  90مصابًا على مدﻯ أيام اﻷسبوﻉ الماضي وقد أجريﺖ لهم  28عملية جراحية ﻹصابات مﺨتلفة،
وجميع المرضى ما يزالون تحﺖ عناية اﻷطباء والممرضين لتقديم الدواء والرعاية الطبية لهم.
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اﻷﺳﺘﺎذ
ﻋﺒﺪ اﻷﻛﺮم اﻟﺴﻘﺎ

اﻋﺘﻘﺎﻻت ﺗﻄﺎل اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻲ دارﻳﺎ وﺑﻌﺾ
ﻣﻦ اﻹﻓﺮاﺟﺎت
اعتقل يوم االثنين  7كانون الثاني
 2013الشاﺏ حسان محمد سليمان
ﺧوالني بعد إطالق النار عليه من قبل
قوات النظام ،وفي يوم الثالثاء  8كانون
الثاني اعتقل أحمد عمر العبار بعد أن
قامﺖ قوات النظام بﺈطالق النار عليه في
منطقة الﺨليﺞ دون أن تصبه.
أما يوم الﺨميﺲ  10كانون الثاني فشهد
اعتقاﻝ كل من عدنان وسعيد وأحمد
مشمشتين بعد عملية مداهمة في جديدة
عرطوﺯ.
على صعيد اﻹفراجات ،تم اﻹفراﺝ يوم
اﻷربعاء  9كانون الثاني عن كل من عبد
الرحمن محمد ﺧوالني بعد شهرين من
االعتقاﻝ ،وعن أسامة ميسر ﺯيادة وأيمن
الصيصي بعد قرابة شهر ونصف من
االعتقاﻝ ،وتم اﻹفراﺝ عن كل من شفيق
حمودة أبو مروان ،وعصام كريم ،وعبد
المجيد الحو ،وﺯياد عبد المجيد العزﺏ،
ووصل نبأ اﻹفراﺝ عن الحاﺝ عزّت ﺯيادة
أبو عدنان قبل يومين .بينما لم يعرف من
أسماء المفرﺝ عنهم ضمن صفقة تبادﻝ
اﻷسرﻯ من معتقلي داريا إال الشاﺏ حسن
البحري الذي فرﺝ عنه يومها.
وفي يوم الﺨميﺲ تم اﻹفراﺝ عن محمد
نزار العبار بعد سبعة أشهر من االعتقاﻝ
وعن أحمد اللحام بعد قرابة الشهرين وعن
أبو أيمن عالوي وكانوا قد قضوا أيامهم
اﻷﺧيرة في االعتقاﻝ في سجن عدرا
المركزي.

www.enab-baladi.com

مرﺏ فاضل ورجل
اﻷستاذ عبد اﻷكرم السقا (أبو كماﻝ) ٍ
مدرسة فقهية -فكرية ﺧرّجﺖ
من أهل الﺨير ،ومﺆسﺲ
ٍ
العديد من الشباﺏ المعروفين داﺧل وﺧارﺝ سوريا .كان له
الدور اﻷكبر  -ولله الفضل ًأوال وﺁﺧرًا -في تأسيﺲ عدد من
المشاريع الﺨيرية والتنموية والتعليمية في المدينة ،والتي
جميعا.
ال يزاﻝ ﺧيرها يعم أبناء المدينة ً
كان ﺧطي ًبا لمسجد أنﺲ بن مالﻚ لمدة إثنتي عشرة سنة
(1988م-2000م) ،كما كان مديرًا لمعهد تحفيﻆ
القرﺁن الكريم في المسجد نفسه ،والذي كان يحتضن في
ذاﻙ العام اﻷﺧير قرابة  500طالب وألف طالبة.
إثر موت الرئيﺲ حافﻆ اﻷسد تم اعتقاله لمدة شهرين.
وفي منتصف 2003م اعتقل مع  24من طالبه من
قبل المﺨابرات العسكرية ،وذلﻚ عقب قيامهم بالعديد
من اﻷعماﻝ الﺨيرية واالجتماعية (أعماﻝ نظافة-
مكافحة فساد -مقاطعة بضائع أمريكية  ،)...وبقي
قيد االعتقاﻝ ﻷحد عشر شهرًا ،فيما بقي بعﺾ
طالبه معتقلين ﻷكثر من عامين ونصف العام.
أسﺲ دارًا للنشر ،وطبع فيها الكثير من
ّ

مﺆلفاته الﺨاصة ،أه ّمها (مﺆمن ﺁﻝ فرعون -اليمسه إ ّال
المطهرون -الصيام-الصبر-التوكل  )...إضافةً للعديد من
ّاﺏ ﺁﺧرين.
المطبوعات لكت ٍ
ومع بداية الثورة السورية تم استدعاﺅه من قبل اﻷجهزة
اﻷمنية والتحقيق معه أكثر من مرة .وفي منتصف شهر
تموﺯ من عام  2011قامﺖ المﺨابرات الجوية بمداهمة
منزله وتفتيشه ،واعتقلﺖ الشيخ السبيعني الذي اليزاﻝ
رﻏم مرضه ووضعه الصحي السيء مغي ًبا
ﺧلف القضبان في ﻏياهب سجون
الظلم والعار.
اﻷستاذ عبد اﻷكرم السقا؛
عشﺖ حرًا كري ًما ،وأسسﺖ
فكرًا طالما رفﺾ التقليد
والتقوقع على الذات...
أنﺖ في سجونهم نعم،
ولكنﻚ حرٌ وحرٌ وحر.

ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮ

إﻳﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ااﻟﻌﺒﺎر

ﻋﻤﺎد ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻮﻻﻧﻲ

اعتقلﺖ قوات المﺨابرات الجوية
حسين محمد الحو البالغ من العمر 44
عا ًما بتاريخ  1ﺁذار  2012بعد أن
داهمﺖ منزله بعدد كبير من العناصر
بحجة التفتيش عن أسلحة ،وكان
قد اعتقل في مرة سابقة لمدة 67
يو ًما ،حسين لديه معرﺽ لﻸدوات
الكهربائية وهو متزوﺝ وعنده ثالثة
ﺯوجات وإثنا عشر ول ًدا.
شوهد ع ّدة مرات في مطار المزة التابع
للمﺨابرات الجوية من قبل المفرﺝ
عنهم كان ﺁﺧرها بتاريخ  24تشرين
اﻷوﻝ .2012

اعتقل إياد
عبد اللطيف
العبار البالغ
من العمر 24
عا ًما بعد أن
داهمﺖ قوات
ا لمﺨا بر ا ت
الجوية منزله
بتاريخ  1أذار
 2012بدون سبب ،اياد يعمل في حفر اآلبار
وهو متزوﺝ ولديه ولد ،شوهد من قبل المفرﺝ
عنهم مرتين في مطار المزة كانﺖ اﻷﺧيرة
بتاريخ  15حزيران 2012

اعتقلﺖ قوات المﺨابرات
الجوية عماد سعيد ﺧوالني
البالغ من العمر  24عا ًما
بتاريخ  4أذار  2012من
أمام مسجد الﺨوالني في
داريا دون أي تهمة ،وكان
قد اعتقل في مرة سابقة
من مسجد الرفاعي بتاريخ  27ﺁﺏ  ،2012يعمل
عماد في البناء ،وقد شوهد عدة مرات في مطار المزة
التابع للمﺨابرات الجوية ومن ثم شوهد مرتين في
ضا للمﺨابرات الجوية وقد
فرﻉ القصاﻉ والذي يتبع أي ً
كانﺖ أﺧر مرة شوهد فيها بتاريخ  30تشرين اﻷوﻝ
2012

47

سوﻕ هال

عنب بلدي  -العدد السادﺱ واﻷربعون  -اﻷحد  6كانون الثاني 2013

enabbaladi@gmail.com

ﻧﻈﺮة ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري ﺧﻼل ﻋﺎم (٢) ٢٠١٢
محمد حسام حلمي
تحدثنا في الجزء اﻷوﻝ من هذا المقاﻝ عن تراجع النمو
االقتصادي منذ بدء الثورة السورية في  15مارﺱ 2011
وأن حجم الﺨسائر اﻹجمالية لالقتصاد الوطني وصلﺖ إلى
مايقارﺏ  100مليار دوالر ،وأنه رﻏم تراجع موارد الدولة
فقد كانﺖ مواﺯنة عام  2012هي اﻷعلى في تاريخ سورية
بزيادة  58%عن عام  ،2011والتي يمكن اعتبارها مواﺯنة
حرﺏ لتمويل جزء من العمليات العسكرية .وبلغ عجز المواﺯنة
في السنة الحالية ( 45.84% )2013وأن المشكلة تكمن
في كيفية تمويل هذا العجز واآلثار السلبية الناتجة عنه.
ونتابع في هذا العدد تحليل المﺆشرات االقتصادية
للسنة المنصرمة  2012من ﺧالﻝ التطرق إلى التضﺨم
وتدهور سعر صرف الليرة السورية وماهي تحديات ﺧسارة
االحتياطي النقدي؟ وماهو وضع البنوﻙ السورية؟
فقد تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام العمالت اﻷجنبية
وﺧسارتها بلغﺖ أكثر من  50%من قيمتها ،حيﺚ وصل
سعر صرف الليرة أمام الدوالر في نهاية عام  2012حسب
السعر الرسمي إلى  77.74مقابل  91.25في السوق
السوداء .أما على صعيد اﻷسعار فقد شهدت معدالت
التضﺨم ارتفا ًعا كبيرًا ،حيﺚ بلغ الرقم القياسي ﻷسعار
المستهلﻚ حسب التقارير الرسمية  220%في شهر أيلوﻝ
 ، 2012فعلى سبيل المثاﻝ فقد ارتفع سعر كيﺲ الطحين
من  1900ليرة إلى  4100ليرة .أما سعر ربطة الﺨبز فقد

إن التحدي اﻷكبر للحكومة الجديدة بعد سقوﻁ النظام على
الصعيد االقتصادي والنقدي يتمثل في استالم بلد يكاد
يكون رصيده من االحتياطي النقدي يعادﻝ الصفر .فتمويل
االستيراد يحتاﺝ إلى وجود رصيد نقد أجنبي لدﻯ الحكومة
لتلبية الطلب على الدوالر واليورو .فﺨسارة االحتياطي تعني
عدم قدرة الحكومة على تمويل عمليات االستيراد وتراجعها
بشكل كبير ،إلى جانب عامل عدم االستقرار الداﺧلي
ضا لن تستطيع الحكومة دعم
وانعدام الدﺧل في سوريا .وأي ً
سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت اﻷجنبية بدون
وجود احتياطي نقدي لدﻯ المركزي يمكنه من التدﺧل في
سوق العمالت لضبﻂ سعر الصرف .وكم تحتاﺝ الحكومة
من السنوات لتكوين احتياطي نقدي من جديد يسهم في
تحقيق االستقرار االقتصادي والسياسي في سوريا.

وصل إلى  75ليرة في عدة مناطق وإلى  200ليرة في
بعﺾ المناطق الساﺧنة وبشكل ﺧاﺹ في مدينة حلب،
عل ًما أن سعرها الرسمي في اﻷفران ماﺯاﻝ  15ليرة لكن
تكلفة الزمن تصل إلى عدة ساعات في طابور االنتظار .ومن
الطريف ذكره أنه حتى أسعار القبور في دمشق قد ارتفعﺖ
من  20ألف ليرة سورية إلى  800ألف ليرة سورية بسبب
ارتفاﻉ عدد الشهداء وضيق المساحة.
بالرﻏم من عدم توافر إحصائيات وأرقام عن حجم االحتياطي
النقدي لدﻯ المصرف المركزي إال أن التوقعات تشير إلى أن
الحكومة استنزفﺖ معظم االحتياطي المقدر بـ  18مليار
دوالر في عام الثورة اﻷوﻝ (.)2011
أما على الصعيد المصرفي فقد تراجع حجم أعماﻝ المصارف
العاملة في سوريا بنسبة تتجاوﺯ 40%منذ بدء الثورة
السورية ،وكذلﻚ انﺨفضﺖ قيمة رساميل المصارف نتيجة
تراجع سعر صرف الليرة السورية بأكثر من النصف أمام
الدوالر .أما على صعيد ﺧسارة البنوﻙ فيمكن قراءتها من
ﺧالﻝ تصريﺢ حاكم مصرف لبنان المركزي عن ﺧسائر البنوﻙ
اللبنانية العاملة في سوريا إذ بلغﺖ  400مليون دوالر.

إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﺳﻮرﻳﺎ

دﻳﺮ اﻟﺰور »اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ«

م .أسامة نعناﻉ  -رئيﺲ منظمة إعادة إعمار سوريا
فراﺱ كاكاﺧان  -عضو منظمة إعادة إعمار سوريا  /ﺧاﺹ عنب بلدي
همشﺖ مدينة الزور –المدينة الﺨيرة–
صاحبة الماء والنفﻂ عم ًدا لعقود عديدة
من قبل النظام السوري ،فال بنى تحتية وال
تطوير وال اهتمام في المباني وال تحديﺚ
للنظم العمرانية.
واآلن يحاوﻝ النظام عزﻝ هذه المدينة عن
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ً
وتقتيال بأهلها.
أﺧواتها عابثًا بها تدميرًا
فمنذ ما يزيد عن  190يو ًما تتعرﺽ الكثير
من أحياء المدينة لحصار ﺧانق ولقصف
بالطيران والمدفعية ،كأحياء العرضي
والشيخ ياسين والجبيلة والعماﻝ والموﻇفين
والرشيدية والمطار القديم والعرفجي

أما على صعيد حجم الودائع فقد صرﺡ مدير عام مصرف
»بلوم« سعيد أﺯهري أن حجم الودائع انﺨفﺾ تقري ًبا بنسبة
 61.1%مقارنة بالعام الماضي  ،2011والتي بلغﺖ
 1.8مليار دوالر .وعلى صعيد القروﺽ فقد انﺨفﺾ حجم
القروﺽ لدﻯ بنﻚ بلوم من  670مليون دوالر عام 2011
إلى  210مليون دوالر في العام الحالي .2012
وﺧسارات وكنامات والحويقة ومساكن
الحزﺏ وحي الحميدية .وتتعرﺽ هذه
اﻷحياء لتدمير متفاوت النسب ،حيﺚ تصل
نسبة الدمار في بعضها إلى  ،80%وتشكل
هذه اﻷحياء ما يقارﺏ  75%من مدينة الزور،
وعليه فﺈن نسبة الدمار في هذه المدينة
(المنسية) ستكون ﺧيالية فحجم الدمار
هناﻙ كبير ج ًدا ونقدره -برقم ﻏير دقيق-
بما يقارﺏ الـ  60%في عامة المدينة ،إذ
شمل التدمير الدور السكنية والمﺆسسات
العامة الحيوية والممتلكات الﺨاصة ،كمبنى
النفوﺱ ومبنى المالية والجواﺯات والتجنيد
ومشفى الفرات والمشفى الوطني وجسر
كنامات وهو جسر رئيسي كما دمر جسرين
للمشاة .كما دمرت أسواق المدينة الرئيسية
حيﺚ تم قصف سوق المقبي اﻷثري والمطل
على ساحة الحرية.
وكما هو الحاﻝ إعالم ًيا وإﻏاث ًيا وحتى عسكريًا
من حيﺚ شﺢ المعلومات أحيانًا وضعف
التغطية واﻹهماﻝ في أحيان أﺧرﻯ ،كذلﻚ
هو الحاﻝ بالنسبة لنا كمنظمة ﻹعادة اﻹعمار،
فليﺲ لدينا هناﻙ حتى اﻷن أية تغطية
للمدينة أو فرق عاملة فيها ،والمعلومات
أعاله حصلنا عليها بصعوبة بالغة .فتقدير
تكاليف اﻷضرار وتوثيقها على اﻷرﺽ
يحتاﺝ لفرق هندسية عاملة تجوﺏ المدينة
وتمسﺢ المباني المتضررة وتعطي نتائﺞ
دقيقة عن حجم الدمار الكلي .حاولنا كثيرًا
وعلى عدة ﺧطوﻁ الوصوﻝ لمدنية دير الزور

وكنا في كل مرة نصطدم بواقع مرير ،هو
الحصار الﺨانق وعدم إمكانية دﺧوﻝ فرقنا
الهندسية العاملة وتوثيق اﻷضرار هناﻙ.
لذلﻚ بقيﺖ دير الزور المدينة الوحيدة التي
لم نستطع العمل بها رﻏم علمنا بحجم الدمار
فيها.
والمعلومات التي أدرجناها في هذا المقاﻝ
تكاد تكون معلومات إﺧبارية أكثر منها
هندسية ،وال نعتبر هذه النسب دقيقة مالم
تتوفر لدينا قاعدة بيانات واضحة وموثقة.
بينما نالحﻆ أن الكثير من السياسيين
يعطون أرقا ًما متضاربة عن تكاليف إعادة
إعمار سوريا ،ال نعلم حقيقة على ماذا تستند
تلﻚ اﻷرقام والتقديرات.
الموضوﻉ ليﺲ بتﺨمين أو »صرة عرﺏ«،
فاﻷرقام هي ترجمة لوثائق ومعلومات
من اﻷرﺽ وثقﺖ وقدرت بشكل هندسي
وأكاديمي مدروﺱ ،وعليه نقوﻝ إن حجم
اﻷضرار وقيمتها في دير الزور -المدينة
المنسية -ال نملﻚ عنه أي تصور دقيق يمكن
أن نعطيه لهذه المدينة لﻸسباﺏ التي
ذكرناها سابقًا.
وهنا نناشد الناشطين واﻹعالميين
والمهندسين من أهالي مدينة دير الزور أن
يمدوا يد العون لنا لنتمكن من
تقدير التكاليف بشكل دقيق،
هندسي ،أكاديمي صحيﺢ
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بداية الثورة ،وفي استمراريتها وحتى في أحلﻚ الظلمات
من المﺂسي التي تمرّ بها على امتداد البالد .ولعل حاﻝ
الناﺯحين إحدﻯ هذه المﺂسي ،بل وحاﻝ اﻷطفاﻝ منهم هو
مأساة المأساة ...
من الطبيعي أن يكون الطفل أكثر المتأثرين بما يجري حوله
من تغيرات وتحوالت طارئة لﻸسرة والمحيﻂ االجتماعي
الذي يعيش ضمنه ،فكيف إذا كان التغيير بهجرة قسرية
من محيﻂ ينعم فيه بحقوقه أو بجزء منها إلى َفق ٍْد شبه
تام لحقوق الطفولة ،فالحق في الحياة والحرية واللعب
والتعليم والطبابة واﻷمن واالستقرار هي ما أجمعﺖ عليه
اﻷمم.
إ ّن تكامل الشﺨصية السوية للطفل يشتمل على أربعة
جوانب هي:
• الجانب الجسمي بأبعاده الفيزيولوجية والبيولوجية
والحسية والحركية.
محمد داريا
• والجانب العقلي بنشاطاته اﻹدراكية والتعليمية
والمعرفية.
تستمرّ الثورة… وتتوالى االنتصارات ،ويق ُصر الطريق • والجانب النفسي وما يشتمله من عواطف وانفعاالت.
نحو نيل حرية اﻹنسان وكرامته ،والتفاﺅﻝ بالغد المشرق • والجانب االجتماعي والذي ينطوي على السلوكيات
الكريم هو السمة الغالبة على الشعب السوري اﻷبي منذ االجتماعية والتفاعل ضمن الجماعة.

إن تحقيق نمو طبيعي وسوي لشﺨصية الطفل بهذه
الجوانب يتطلب بيﺌة أسرية مستقرة اجتماع ًيا
واقتصاديًا ،تساعده في إشباﻉ حاجاته ورﻏباته ودوافعه،
وهذا ما يفتقده الطفل الذي فقد مكان استقراره مع
عائلته قسرًا ،وفقد معه المحيﻂ الذي كان يعيش فيه من
اﻷقارﺏ إلى اﻷصدقاء إلى المدرسة .بل بمعنى أشمل فقد
ﻏالبية حقوقه التي تتغنى جميع الدوﻝ بكفالتها.
إن طوﻝ حياة اللجوء بما تحمله من معاناة إنسانية ،إنما
تلقي بظاللها على سالمة تكوين شﺨصية الطفل فتﺆدي
إلى تشوه في بناء شﺨصيته نظرًا لضعف قدرته على
تحمل واستيعاﺏ الحاﻝ التي هو عليها ،وهذا ما يﺆدي
بدوره إلى ضعف مستقبلي في التحصيل والتعليم ،بل
وربما إلى اضطرابات نفسية وانحرافات سلوكية ،وبالتالي
فالعمل على التنبه لذلﻚ والتﺨفيف بكل ما نستطيع من
معاناة الطفل في اللجوء وتأمين الحد اﻷدنى من حقوقه
مﺂﺱ مستقبلية أساسها
لهو اﻷمر اﻷهم لكي نﺨفف من ٍ
الغفلة في المﺂسي الحاضرة عما هو ﻏرﺱ مستقبلنا.
تبقى الطفولة الغرسة التي يتحتم علينا العناية واالهتمام
ً
مستقبال مبشرًا وقادرًا على
بها تحﺖ أقسى الظروف لتثمر
صيانة ثورة يبذﻝ فيها كل ﻏاﻝ وثمين ..

الشﺨﺺ الذي سيستقبل الﺨبر ،فهل هو بحالة تسمﺢ له
بتأذ مباشر.
بتلقي الﺨبر أم أن ذلﻚ سيصيبه ٍ
 -2إن التدرﺝ في نقل الﺨبر واالبتداء بالتمهيد له وتقديم
ﺧبر أقل إيال ًما ثم التقدم في النقل مع العمل على تهدئة
حاﻝ المتلقي ليصل إلى تلقيه لكامل الﺨبر.
 -3إحاطة عملية نقل الﺨبر بأجواء تتضمن روحانية دينية
تساعد المتلقي على الهدوء وتﺨفف من شدة االنفعاﻝ
المتوقع.
 -4اﺧتيار المكان والزمان المناسبين ،كعدم وجود أداة
حادة بين يدي المتلقي أو وجوده في مرتفع إلى ﻏير ذلﻚ
من أمور ﺧارجية قد تكون إحاطتها أو وجودها بالقرﺏ من
المتلقي ذات ﺧطورة في حاﻝ حدوﺙ هيجان أو ضيق في
مستوﻯ الوعي لديه.
 -4تعتمد شدة الصدمة على اﻷسلوﺏ والطريقة في نقل
الﺨبرً ،
فمثال إيقاﻅ المتلقي من نوم بشكل مفاجﺊ قد ال
يجعله في حالة نفسية تسمﺢ له بتلقي أي ﺧبر.
إن بعﺾ اﻷشﺨاﺹ ال يملكون قدرة نفسية تمكنهم
من تحمل صدمة قوية في تلقي ﺧبر محزن ،ما ينعكﺲ
عليهم جسديًا كالوقوﻉ في شلل أو جلطة إلى ﻏياﺏ وعي
وقرحة معدية ،وهذه بعﺾ اﻷمراﺽ السيكوسوماتية
(النفسيجسمية) أي العضوية ذات السبب النفسي.

حدﺙ وتﺨتلﻂ مشاعر الغضب والقهر ويﺨتلﻂ ما هو عليه
من معايير ومفاهيم وقيم.
المرحلة الرابعة وفيها يبدأ القبوﻝ باﻷمر الواقع ،فيتم
االستسالم للﺨبر وقبوله نفس ًيا وبداية التوجه للتعامل مع
الحدﺙ.
في المرحلة الﺨامسة يتم اﺧتيار السلوكيات التي سيتم
التعامل فيها مع الﺨبر من قبل المتلقي ،فيبدأ بتصور
ما سيقوم به بعد أن يقنع نفسه بفكرة معينة لما حدﺙ
ولماذا حدﺙ وهل كان له دور معين بما جرﻯ وهل كان
بﺈمكانه عمل شيء لمنع ذلﻚ وما الذي كان يتوجب عليه
فعله لمنع ما جرﻯ.
المرحلة السادسة ،وفيها يجري البحﺚ والتفكير للتحقق
من الطريق التي سيسلكها الفرد بعد ما حدﺙ ،فقد يسير
باتجاه تتطور فيه حاله وقد يقرر االنسحاﺏ مما يجري
حوله
المرحلة السابعة ،مرحلة استيعاﺏ الحدﺙ والتكامل في
السلوﻙ واالنتقاﻝ إلى محلة حياتية أﺧرﻯ باالستفادة من
التجربة اﻷليمة التي مرّ بها.
وقد يتفاوت اﻷشﺨاﺹ في سرعة المرور بهذه المراحل،
فالزمن يﺨتلف بحسب الشﺨﺺ في تجاوﺯ هذه المراحل
فالبعﺾ يتجاوﺯها بسرعة ،بينما قد يتوقف البعﺾ عند
إحداها إلى نهاية أجله.
إ ّن من بعﺾ ما جاء في سيرة الصحابة –رضوان الله
عليهم -عبرة فيما تكلمنا عنه كحاﻝ أم سليم التي توفي
وراق
ولدها ولم تﺨبر ﺯوجها أبا طلحة ّإال بأسلوﺏ متدرﺝ ٍ
حينما أﺧفﺖ عنه الﺨبر إلى أن وفرت له الراحة وق ّدمﺖ
لذلﻚ في مقدمات تسعده على أن يكون وقع الﺨبر عليه
بأقل درجة من اﻷثر السيء الذي سيتعرﺽ له ﺯوجها.

ﻏﺮﺑﺔ وﻃﻔﻮﻟﺔ

اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺴﻴﺊ ...
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻘﻠﻪ وأﺛﺮ وﻗﻌﻪ

كل منّا ال بد له من أن يتعرﺽ لمواقف نقل ﺧبر سيء
أو استقباله ﻷنباء قد ال يحبها وال يتمناها ،ولكنه يجبر
على تلقيها باعتبارها من صلب واقع حياتنا كبشر،
نحمل مشاعر فرﺡ وحزن .وبالتالي ،فﺈن نقلنا لﺨبر محزن
أو مفرﺡ أحيانًا دون حسبان للشﺨﺺ المتلقي ومراعاة ما
سيكون عليه بعد تلقي هذا الﺨبر لهو اﻷمر الذي قد تكون
شدته مواﺯية للﺨبر اﻷوﻝ أو أشد منه ،فكثير من الناﺱ قد
ال يتقنون أو يتفكرون بشكل جدي بأسلوﺏ نقل الﺨبر،
وﺧاصة في عميالت نقل الﺨبر السيء لشﺨﺺ مستقبل
لهذا الﺨبر ،وما تترﻙ عليه من ﺁثار نفسية شديدة ،فكثير
من اﻷمراﺽ العضوية ترد إلى عوامل نفسية يتعرﺽ لها
اﻹنسان ،ومن أهمها تأثيرات تنجم عن تلقيه أﺧبارًا سيﺌة
بطريقة ف ّجة دون مراعاة لحاﻝ الشﺨﺺ المتلقي.

• بعﺾ الحاالت التي يتعرﺽ لها اﻹنسان ﺧالﻝ تعرضه
لﺨبر مفاجﺊ أو مزعﺞ:
إن اﻹنسان بشكل عام عندما يتعرﺽ لﺨبر مفاجﺊ وشديد
الوقع عليه فﺈنه يمر بع ّدة مراحل نفسية:
ففي المرحلة اﻷولى يصاﺏ بشلل فكري يفقد فيه قدرته
على التفكير وربما التركيز فينطلق لسانه بكالم ﻏير واﻉ
دون إحساﺱ أو شعور بما ينطق ،وقد يصمﺖ فال يتفوه
• وبالتالي ال بد للشﺨﺺ الناقل للﺨبر من التقيد بأية كلمة على اﻹطالق.
ببعﺾ اﻷمور التي تساعد على التﺨفيف من وطأة أ ّما المرحلة الثانية فهي مرحلة النكران التي ينكر فيها
الﺨبر من أجل أن يهدﺉ نفسه ،فينفي حدوﺙ الﺨبر الذي
الصدمة على الشﺨﺺ المتلقي منها:
 -1معرفة الحالة النفسية التي تعتري سمعه ويشكﻚ بصحته ويرفضه.
في المرحلة الثالثة يسود الشعور بالعجز الكامل أمام ما
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ضا على ما نحن فيه من شدة،
فلنكن عونًا لبعضنا بع ً
ولنرحم بعضنا حتى بكلماتنا ليكن وقعها من بعضنا
بأقل ما يمكن من القسوة فالكلمة الطيبة صدقة عسى
أن يكون تراحمنا ببعضنا سب ًبا من أسباﺏ نصرنا على من
ﻇلمنا.
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ﺧﻄﺮ اﺳﻤﻪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ !

عتيق ُ -حمﺺ
ربّما ال يكون الدمار (الجزئ ّي أو الكل ّي) الذي
أصاﺏ مﺌات المدارﺱ تقري ًبا على امتداد
الجغرافية السوريّة هو اﻷسوأ م ّما أصاﺏ
السلﻚ التدريسي ،فهذا الدمار الﺨارج ّي ما
هو إال انعكاﺱ لفكرة لم تط ّبق كما يجب،
حسبما يقوﻝ مالﻚ بن نبي ،إذ الفكرة
(حسب قوله) إن لم يبلورها صاحبها بشكل
متقن ويعمل على تنفيذها كما يجب ،فﺈنها
تثبﺖ فشلها في الواقع الماد ّي الحقًا.
لقد أساءت المدارﺱ الحال ّية (ليﺲ في عهد
اﻷسد فحسب ،وإن كان وضعها في عهد

اﻷسد أوضﺢ وأجل) ،إلى فكرة التعليم أيّما
إساءة ،وأساءت إلى أجياﻝ بكاملها!
ثالﺙ صفعات قاسية وجهتها المدرسة
(التي تمثّل الثقافة السائدة) إلى أبنائها
ثﺖ مسبقًا عن
من الطالﺏ
(وكنﺖ قد تح ّد ُ
ُ
مقاﻝ سابق) .أ ّما اﻷولى
في
أﺧرﻯ
صفعات
ٍ
فهي قتل اﻹبداﻉ.
ما هو اﻹبداﻉ؟ هو اﻹتيان بالجديد أو
تعديل القديم.
وكيف يمكن تحقيقه؟ عبر محاوالت
ومحاوالت كثيرة ج ًدا ،يفشل معظمها،
حتى تنجﺢ الفكرة اﻹبداع ّية وتتمثل واق ًعا
بعد أن كانﺖ حل ًما.

أﻣﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻨﻀﺞ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

حنان  -دوما
القوة اﻷساسية ﻷي مجتمع ،أهم فترة عمرية
يمكن أن تحدد نمو أي أمة ومدﻯ تطورها ،من
يقودون المجتمع ،فيعلون نظا ًما ويسقطون
ﺁﺧر!
عن الشباﺏ أتكلم ،كما يفترﺽ أن يكونوا،
عن طالﺏ الجامعات الذين يفترﺽ أن يكون
منسوﺏ الوعي واالهتمام بأحداﺙ البلد وما
يجري فيه من أوﻝ أولوياتهم!
هذا هو المفروﺽ والمأموﻝ ،لكن هل هو
الواقع بحق؟؟
المتأمل لحاﻝ أي إضراﺏ تمﺖ الدعوة له منذ
بداية الثورة ،يدرﻙ بقليل من معاينة للواقع
أن أقل اﻹضرابات تجاوبًا هي الجامعية

منها ،ولو أرادت كاميرات النظام ووسائل
إعالمه أن تﺆكد بأن »سوريا بﺨير« يكفيها
أن تنزﻝ ﻹحدﻯ كليات جامعة دمشق ً
مثال،
لتناﻝ مبتغاها بأن سوريا بﺨير حقًا!!
قد تسمع أصوات القصف في منطقة قريبة
بأذنيﻚ وأنﺖ في المحاضرة ،قد تصادفﻚ
حواجز كثيرة ،قد تنفجر سيارة أسدية
مفﺨﺨة أمام جامعتﻚ ،قد يعتقل ﺯميلﻚ
أمامﻚ على باﺏ الجامعة ،لكنﻚ صامد..
ستستمر بالدوام اليومي تحﺖ القصف والبرد
والعواصف» ..ﻷنﻚ تريد التﺨرﺝ بسرعة«
وهذا حقﻚ طب ًعا!
لكن ما أريده ..هو تحليل للواقع أكثر ..م ًعا..
عندما أعلن عن بدء اضراﺏ الكرامة ،في
أواﺧر عام  ،2011أي في فترة االمتحانات
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بعبارة أﺧرﻯ :الﺨطأ والمحاوالت الفاشلة هو
اﻷساﺱ السلوكي لﻺبداﻉ.
لكن كيف تتعامل مدارسنا مع الﺨطأ
والمحاوالت الفاشلة؟ يقوم النظام
االمتحاني على مبدأ »الدرجات« التي تق ّيم
»الصواﺏ« فقﻂ لدﻯ الطالب ،والطالب
إجابات صائبة هو الطالب
الذي يحوﺯ أكبر
ٍ
اﻷكثر تقديرًا وتفوقًا ،الﺨطأ والفشل هي
أشياء سلب ّية ال تعني المدرسة ،ما يعنيها
هو النجاﺡ واﻹجابات الصائبة.
تقتل المدرسة عند الطالﺏ التفكير الحرّ،
وذلﻚ بسبب أن النظام قائم على اﻷسلوﺏ
التلقيني ،م ّما يﺨلق ً
عقال اتكال ًيا ينتظر
إجابات الم ّدرﺱ ،أو تصحيﺢ اﻹجابات (ﻷ ّن
من يمتلﻚ الصواﺏ المطلق في الصف هو
اﻷستاذ ،الذي عليه يجب أن يقيﺲ الطالﺏ
إجاباتهم) ،حتى اﻷسﺌلة التي هي من
قبيل (ما هو رأيﻚ؟  /ما مشاعرﻙ؟  /لو
كنﺖ مكان المﺆ ّلف )...يجيب عنها المدرّﺱ
َ
ليعطي صوابه لعموم ّ
الطالﺏ.
إنها القولبة ،الجميع يجب أن يدﺧلوا في
قالب واحد ،ومن يمانع ويعاطل الدﺧوﻝ في
ٍ
ً
»فاشال«» ،كسالن«،
قالب المدرسة يسمى
يﺆنّب دو ًما ،ويسمع أقذﻉ الكلمات في حق
شﺨصيته! ﻷنّه متهم بجريمة كبرﻯ ،إنه ال
يطيع القوانين ،إنّه يريد أن يﺨالف ما يراد منه!
الجريمة الكبرﻯ ستكون مجرد التشكيﻚ
في جدوﻯ ما نقوم به ،أو التبﺨيﺲ بقيمة

الكتاﺏ المدرس ّي »المق ّدﺱ« ،أو طرﺡ سﺆاﻝ
محرﺝ ﻷستاذ ال يرضى أن يفكّر أحد بطريقة
تهز ثقة الطالﺏ بما يدرسون!
النتيجة اﻷﺧيرة لذلﻚ ،هي تأﺧير نضﺞ
الطالﺏ!
يتﺨرّﺝ الطالﺏ بعد ثمانية عشرة عا ًما
دراس ًيا ،وﻏالبيتهم تسيطر على تفكيرهم
قضايا سطح ّية ،وال يمكنهم إبداء رأي
مستقل في قض ّية ما ،هناﻙ ضياﻉ فكري،
عدم فهم للدين ،تش ّوﻩ في إدراﻙ الهويّة،
تقديم مفردات مجتزأة من ثقافة ال تنبي
أنباءا من
مجتمع حضاريًا (السيف أصدق ً
الكتب!! أتذكرون؟).
يتﺨرﺝ الطالب من المرحلة الثانويّة وهو
تائه ،ال يدري ماذا يريد؟ ماذا يدرﺱ؟ ما
يحب دراسته؟ ما الذي يجب أن يحيا
الذي ّ
وفقه؟ ماهي مبادئه العظمة؟ ما هدفه؟!!
حيرة فكريّة شديدة!
ويتجلى عدم النضوﺝ النفسي ،في الكثير
من المشاكل االجتماع ّية ،مع اﻷهل،
واﻷصدقاء ،وعشرات المﺌات من قصﺺ
الحب التي تذوﺏ لق ّلة نضﺞ في الشﺨص ّية.
بينما يفترﺽ القرﺁن أ ّن س ّن الرشد هو س ّن
البلوﻍ! في حاﻝ لو تلقى الفرد تربيته
وثقافته بطريقة قرﺁنية ال مدرس ّية.
لذي نحتاﺝ إليه (في عالمنا العربي ،بل
العالمي!) هو أسلوﺏ ونظام تعليمي جديد،
يﺨتلف ج ًدا عن كل ما نعرفه.

النصفية ،لم يكن وضع الريف الدمشقي
كحاله اليوم!
دمشق أيضا كانﺖ بحاﻝ أمني أفضل..
وكانﺖ االستجابة الطالبية لﻺضراﺏ يومها
متمثلة بحاالت فردية قليلة ج ًدا..
المشارﻙ باﻹضراﺏ يومها كان المتضرر
الوحيد ..بينما صاﺡ به رفاقه :وما ينفع
ثورتﻚ تأﺧرﻙ الدراسي؟
كان كالمهم اﻷقرﺏ للواقعية يومها..
اليوم ..الوضع مﺨتلف تما ًما..
الوصوﻝ ﻷي كلية من أية منطقة هو أقرﺏ
لسفر بعيد الشقة متعدد المﺨاطر ،ومكان
نفوسﻚ على هويتﻚ -إن كنﺖ من منطقة
ثائرة -هو تهمة تحملها في جيبﻚ مسبقًا،
وتﺨاف من مغبتها أمام كل حاجز تمر به،
المعارﻙ تدور قري ًبا من بعﺾ كليات دمشق،
يصل صوت الرصاﺹ واالشتباكات إلى
طالبها بوضوﺡ ..فيغلقون النافذة ليتابعوا
اﻹنصات للدرﺱ!
مع كل ما يجري ،فأمور الجامعات »عاﻝ
العاﻝ« ،كما كانﺖ قبل الثورة تما ًما ..المطالبة
بالحضور وااللتزام به ،امتحانات النظري
والعملي والدوام والبرنامﺞ ،دون أدنى مراعاة
لكل الطالﺏ الذين بعدت عليهم الشقة ،أو
فقدوا مساكنهم في الريف الدمشقي!
بل دون مراعاة للحالة النفسية قبل ذلﻚ..
ودون أدنى اهتمام -من قبل الكثير من
الطالﺏ -لما يجري ،دون تفهم أو شعور
بالمسﺆولية تجاه من أبعدتهم ﻇروفهم عن
مقاعد الدراسة ،باستعداد بالغ الجتياﺯ أي

مﺨاطر ،أمام مصلحة الذات!!
الناﻇر لحاﻝ »الطالب الجامعي« اليوم ،يشعر
بحالة تقزم حقيقي في الوعي واﻹدراﻙ
وتحمل المسﺆولية..
ال أتكلم عن الجميع طب ًعا ،بل عن حاﻝ فﺌة
كبيرة..
فاجأتني نوعية اﻷحاديﺚ التي سمعتها
عف ًوا في ﺯيارتي اﻷﺧيرة للجامعة ،لكن أكثر
ما قصم ﻇهري كان سﺆاﻝ أحدهم لزميله
»وين قضيﺖ ليلة راﺱ السنة؟!« فيجيب
اآلﺧر »بيروت طب ًعا!!«
بربكم ،هل ثمة أدنى إحساﺱ بالمسﺆولية
تجاه بلد يدمر عند من انسلخ عن واقعه
لهذه الدرجة -ولو كان مﺆيدا للنظام-
لسﺖ هنا ﻷدعو ﻹضراﺏ جامعي جديد،
ﻷن الطالﺏ القادرين على اتﺨاذ قرار بهذه
الدرجة من المسﺆولية عملة نادرة!
ما أدعو له حقيقة ،هو حملة محو أمية
بالوعي والنضﺞ في الجامعات ..ﻹعادة
الطالب الجامعي لسنه الحقيقي ،ودوره
الريادي المفترﺽ...
كالمي هذا مستقل وال عالقة له بكل من
يداوم ويستمر بحياته الجامعية..
انما هو تحليل لقلة الحراﻙ والنشاطات
باسم الجامعيين..
هي دعوة لنشر النضﺞ الفكري في
جامعاتنا..
فمن دون ذلﻚ ،لن يجدي إضراﺏ..
وال ﻏيره!
47
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ّ
ﻗﺮآن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺜﻮرة

السوري
السلمي ّ
ﺧورشيد محمد  -الحراﻙ ّ

اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ
ُوﻉ الشَّ ْم ِﺲ
}فَا ْ
ص ِبرْ َع َلى َما يَقُ ولُو َن َو َس ِّب ْﺢ ِب َح ْم ِد رَبِّﻚَ َق ْب َل ُطل ِ
َو َق ْب َل ﻏُ رُو ِب َها َو ِم ْن ﺁنَاء ال َّل ْي ِل ف ََس ِّب ْﺢ َو َأ ْطرَ َاف ال َّن َهارِ َل َع َّلﻚَ
ضى{ (سورة طه )130 ،تتعرﺽ لبالء أو مصيبة أو مشكلة
َترْ َ
فتصبر وتتفكر وتﺨرﺝ منها سال ًما ...على طوﻝ الطريق تكون
متص ًال باسم من أسماء الله متعلق بالمشكلة فتدعوه بذلﻚ
االسم ثم تسمو فوق المشكلة وتصبﺢ مني ًعا عليها من ﺧالﻝ
ذلﻚ االسم وبالتالي »تس ّبﺢ باسمه« .مث ًال  :تعرّضﺖ لظلم في
عملﻚ فصبرت وفكّرت كيف تعيد العدﻝ لنفسﻚ وللمجتمع،
وفي طريق الﺨالﺹ تدعو الله العادﻝ وتطلب منه العدﻝ...
يعطيﻚ البصيرة ويجعل لﻚ نورًا وكفلين من رحمته فتﺨرﺝ
من الظلم وتصبﺢ مني ًعا عليه وتسبﺢ باسمه العادﻝ .وهكذا
مع ّ
كل مشكلة وصبر وتفكّر وجهاد تس ّبﺢ باسم من أسمائه
َ
ْ
َّ
الحسنى أو أكثر بحسب الحاجة } َو ِلل ِه اﻷ ْس َماء ال ُح ْس َنى
فَا ْد ُعو ُه ِب َها َو َذرُو ْا ا َّل ِذي َن ُي ْل ِح ُدو َن ِفي َأ ْس َما ِئ ِه َس ُي ْجزَ ْو َن َما كَانُو ْا
َي ْع َملُونَ{ (سورة اﻷعراف.)180 ،

ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻤﻮت
ﺧرجوا على ركام بيوتهم حاملين ثيابهم التي على
أجسامهم ،وفي جيوبهم مبالغ ﺯهيدة ،فرارًا من جحيم
الموت والرصاﺹ ورعود الصواريخ ...قطعوا مﺌات
الكيلومترات ع ّلهم يجدون مكانًا ﺁمنًا يلجأون إليه
ريثما تغادر النيران ديارهم ،لكنهم وجدوا أنفسهم
في جحيم ﺁﺧر ومعاناة جديدة ،في الالمكان داﺧل
ﺧيمة التجد قطرات المطر أية صعوبة في اﺧتراقها،
وال تكابد عواصف الثلﺞ أي عناء في اقتالعها وترﻙ
قاطنيها تحﺖ حباﻝ الثلﺞ وموجات الصقيع المميتة.
إنهم الالجﺌون السوريون في مﺨيمات الموت في
الدوﻝ المجاورة ،في مﺨيم الزعتري ومﺨيمات معبر باﺏ
السالمة ،الذين بلغﺖ أعدادهم مﺌات اآلالف .مأساة
أﺧرﻯ من مﺂسي الشعب السوري ،وحرﺏ أﺧرﻯ يكابدها
السوريون ﺧارﺝ وطنهم.
ﺧرجوا من جحيم الرصاﺹ والصواريخ ،لتعيدهم
عواصف الثلﺞ إلى جحيم ﺁﺧر ومعاناة أﺧرﻯ وتُش ِعرهم
باقتراﺏ الموت من جديد .يعيشون في عراء دون
كهرباء والوقود والدواء والطبيب والحتى طعام يسد
جوعهم وينقذ أطفالهم من شبﺢ الموت.
اليوجد هناﻙ سوﻯ الكاميرات والصحفيين الذين
يأتون في كل يوم ليشاهدوا ويصوروا هذه المعاناة
و ُيص ّدروا صوت هﺆالء المساكين إلى العالم العربي

والغربي ،ولكن هيهات من يسمع هذا الصوت؟ وإن
سمعه أحد رد عليه بتصريحات وﺧطابات »متجلدة«
كتجلد الماء من حولهم وليلقى كلمات التسمن
والتغني من جوﻉ ،ليزاود على معاناة هﺆالء ودمائهم
ويستجلب عواطفهم.
هربوا من الموت إلى موت من نوﻉ ﺁﺧر ،فمن لم
يمﺖ هناﻙ بالرصاﺹ والصواريخ والقذائف الغبية،
سيموت من البرد والجوﻉ والمرﺽ هنا في هذه
المﺨيمات الﺨالية من كل مقومات الحياة.
ً
مجهوال
أطفاﻝ ونساء وعجائز يكابدون مصيرًا
»ينتظرهم الموت إن طاﻝ حالهم« ليتردد على
لسانهم ....سأعود ﻷموت على أرﺽ سوريا ﺧير من
الموت هنا من البرد والجوﻉ.
إنه العالم ال ُمزايد على دماء الشعب والمتاجر
بمعاناته .هﺆالء الذين ركبوا على ﻇهوره وقبضوا
ماليين الدوالرات على ركامه ،ليعيش مﺌات اآلالف من
السوريين في ﺧطر الموت المحدق ،من البرد القارﺱ
الذي يكاد يفتﻚ بأجسامهم ويشل أرجلهم ،أو من
الجوﻉ الذي ﺧرﺏ بطونهم ومزق أمعاءهم ،أو مرﺽ من
دون طبيب والدواء لينتظروا الموت في أية لحظة....
ولﻸسف الحياة لمن تنادي ..أرجو أن ُيسمع الصوت
هذه المرة.

اﻟﻨﻔﺲ ّ
اﻟﻠﻮاﻣﺔ

إذا اتبعﺖ منهﺞ االستغفار التفصيلي والتسبيﺢ بأسماء الله
الحسنى من ﺧالﻝ مجريات الحياة فﺈنﻚ ستقوم بعملية محاسبة
لنفسﻚ يومية وستصل إلى مستوﻯ النفﺲ اللوامة التي هي
مقدمة للنفﺲ المطمﺌنة .النفﺲ اللوامة قرنها الله بيوم القيامة
ﻷنها نفﺲ أحضرت قيامتها إلى حياتها الدنيا َ}ال ُأق ِْس ُم ِب َي ْو ِم
ا ْل ِق َيا َم ِة * َو َال ُأق ِْس ُم ِبال َّنف ِْﺲ ال َّل َّوا َم ِة{ (سورة القيامة )2-1 ،وقامﺖ
بحسابها »أو ًال بأوﻝ« فكان حسابها في اآلﺧرة يسير ًا } َف َأ َّما
اس ُب ِح َسابًا ي َِسيرًا{ (سورة
َم ْن ُأو ِت َي ِكتَاب َُه ِب َي ِمي ِن ِه ،ف ََس ْو َف ُي َح َ
االنشقاقَ } )8 ،ف َأ َّما َم ْن ُأو ِت َي ِكتَاب َُه ِب َي ِمي ِن ِه َف َي ُقوﻝُ َهاﺅ ُُم ا ْقرَﺅُوا
نﺖ َأنِّي ُم ٍالق ِح َسا ِب َي ْه{ (سورة الحاقة.)20-19 ،
ِكتَا ِب َي ْه * ِإنِّي ﻇَ َن ُ
وإذا لم نقم بعملية المحاسبة اليومية التفصيلية نتحوﻝ إلى
نفﺲ ﻏافلة أمارة بالسوء تتفاجأ بحسابها يوم القيامة الذي
سيكون عسيرًا .ومن هنا قاﻝ أحد الصالحين» :ليﺲ منا من لم
يحاسب نفسه في اليوم ساعة« ،والرقم ال يقصد فيه
قصر المدة على ساعة واحدة بل تﺨصيﺺ ورد يومي
من التفكر والمحاسبة قد يكون ساعة أو أقل أو أكثر
بحسب المشكلة والوقﺖ المتاﺡ.
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عاصفة ثلجية ﻏير مسبوقة تتقاسمها الﺨيام،
الصقيع يهبﻂ ،يحاصر الهواء ويﺨنق اﻷنفاﺱ.
الصلوات تشبه لعبة الكلمات المتقاطعة ،وأوﻝ من
استجاﺏ لنداء االستغاثة كان فعل الموت؛ ليقابله
سماء الله
جاحد ،إلى ٍ
حاقد ٍ
ارتفاﻉ السوريين من عا َل ٍم ٍ
ليبتسموا من جديد.
في السماء تتعالى موسيقاهم ،تنتشر رقصات الفرﺡ،
وبصﺨب شديد يقولون :تعالوا إلينا ،عندنا الكثير
ٍ
بنكهة أﺧرﻯ .من
من الدفء ،الحب ،وعندنا الحرية
ٍ

أرضهم وبعي ًدا عما يشاﻉ الحق ..يقولون لكم الحق:
عاصفة ثلجية تهب على البالد ملحقة اﻷضرار
بتقويم الموت ،ضباﺏ كثيف يحجب رﺅية الطائرات،
الجنود يرفضون الﺨروﺝ من ثكناتهم ،وال حواجز
تعترﺽ اﻷحالم.
قري ًبا ُيغمى على الطاﻏية ً
ﻏيظا ،والرياﺡ المتواطﺌة
ضا.
مع النرجﺲ تَحرِ ُف الرصاﺹ الطائش و تكومه أر ً
صمتًا أيتها اﻷرﺽ ..السماء تتسع ..وتتسع ..وتتسع..
وقبل الفهرﺱ نهاية سعيدة ..إنها تثلﺞ الحقد!..

ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﻔﺤﺎت »ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪي« ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ إرﺳﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻜﻢ إﻟﻰ

ﺑﺮﻳﺪ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲenabbaladi@gmail.com :

عنب مشكل

عنب بلدي  -العدد السادﺱ واﻷربعون  -اﻷحد  6كانون الثاني 2013

enabbaladi@gmail.com
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ﺳﻨﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ | .Facebook
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑﻚ ،ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻔﺎء ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻚ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻚ ﺃﻭ ﻋﺮﺽ
ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
ﻭﺍﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ |  Facebookﻻﺣﻘًﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻣﺠﺪﺩًﺍ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻳﺪﻙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ | Email
ﻭ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮ | .Password
ﺇﺫ ﻳﺘﻢ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻚ |  Timelineﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.
ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺴﻨﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻳﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ.
 -2ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﺪﻟﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎﺭ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ | Account
.settings
ﺳﻮﻑ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻚ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﺗﺴﻤﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ | General
ﻭﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ.
Account Settings
 -3ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻣﺎﻥ |  Securityﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ،
ﺳﻮﻑ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻚ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ |  Security Settingsﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻅﺎﻫﺮ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

أفقي:
-1شهيد من مجاهدي داريا في ثورة
الكرامة
 -2من معتقلي داريا في ثورة الكرامة
 -3رماد  -نصف (داعل)  -ﻏزاﻝ
 -4لمع  -متعبد (في دير نصارﻯ)
 -5عاصمة أوربية
 -6من مناطق حلب الثائرة  -عقاﺏ
(معكوسة)
 -7إعطاء العهد بقبوﻝ الوالية  -مدينة
يمنية (معكوسة)
 -8للنداء  -يجر (الشيء) حتى يسحق
-9من معتقلي داريا في ثورة الكرامة

 -4ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎﺭ ﻗﻢ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑﻚ | Deactivate your account
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ،ﺳﻮﻑ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻚ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ) ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑﻚ؟(
 -5ﺳﻮﻑ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺫﻛﺮ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﻓﻖ ﻋﺪﺓ
ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺗﺄﻛﻴﺪ | .Conﬁrm
 -6ﺳﻮﻑ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻚ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮ | Password
ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻚ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﺗﺬﻛﺮ ﺃﻧﻚ ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ |  Emailﻟﺘﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﺸﻴﻄﻪ.

عمودي :
 -1شهيد من مجاهدي داريا في ثورة
الكرامة
 -2حاﻝ المجتمع الدولي في أيامنا  -عملة
عربية
 -3رﺝ  -بارﻉ
 -4مرﺽ عيني  -كل مايﺨﺺ الذات
اﻹلهية (معكوسة)
 -5بريق اﻷلماﺱ
 -6متشابهان  -الشريف
 -7يقامر  -قواعد
 -8يشتﺖ  -ضد باطل
 -9من ﺁلهة قريش  -المصائب (معكوسة)

حل العدد السابق
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 א¥
حملة ﺧُصصﺖ لجمع الحاجيات
مصر
تحﺖ ٍ
ﺧرﺝ سوريون ومصريون في القاه<رة الشتوية لناﺯحي وأطفاﻝ مﺨيم الزعتري.
يوم الجمعة  11كانون الثاني ،2013
لبنان
في مسيرة انطلقﺖ بعد الﺨطبة التي
ألقاها الشيخ العريفي في مسجد عمرو دعا سوريون في لبنان لحملة جمع
بن العاﺹ ،وذلﻚ تضام ًنا مع الشعب مستلزمات مواجهة البرد للناﺯحين
وحدد يوما
ضا للمجاﺯر المرتكبة بحقه .السوريين في الشماﻝُ .
السوري ورف ً
الجمعة والسبﺖ  12-11كانون الثاني
لجمع المواد العينية المطلوبة والتي
بريطانيا
دعﺖ منظمة الرعاية اﻹنسانية العالمية تتضمن (حرامات ،كفوف صوف،
في بريطانيا إلى سهرة وحفلة ترفيهية طواقي صوف ،وشاالت )....سواء كانﺖ
نسائية مساء يوم السبﺖ  12كانون جديدة أو مستعملة لكنها ال تزاﻝ بحالة
الثاني في نادي بارﻙ رويل لدعم جيدة وصالحة لالستﺨدام.
الشعب السوري ،إذ سيعود ريع هذا
فلسطين
النشاﻁ النسائي ﻹﻏاثة السوريين داﺧل
سوريا ..وتتضمن السهرة نشاطات تعبيرًا عن تضامن الشعب الفلسطيني
متنوعة (تصفيف شعر ،مكياﺝ ،حنّا ،مع الشعب السوري رفعﺖ إحدﻯ حرائر
ومسابقات )...باﻹضافة إلى وجبة فلسطين يوم الﺨميﺲ  10كانون
عشاء .وكان السوريون في العاصمة الثاني ،علم االستقالﻝ السوري في
البريطانية لندن وفي مدن بريطانية ساحة مسجد اﻷقصى ..كما ورُفعﺖ
أﺧرﻯ قد استغلوا تﺨفيضات رأﺱ الفتة في الﺨليل كتب عليها »اللهم
السنة لشراء أحذية ومعاطف شتوية انصر إﺧواننا في سوريا«.

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ

إن نضاﻝ اﻹنسان من أجل حريته وأفكاره ومعتقداته
قديم قدم الحضارة والمدنية ،إال أن حرية المعتقد كانﺖ
وما تزاﻝ من أكثر القضايا إثارة للجدﻝ ،وقد أدت إلى كثير
من الصراعات الدموية عبر التاريخ .وعلى الرﻏم من أن مثل
هذه الصراعات ماﺯالﺖ قائمة ،إال أن مطلع القرن العشرين
شهد بعﺾ التقدم ،إذ أقرت بعﺾ المبادﺉ المشتركة بهذا
الشأن ،فقد اعترفﺖ اﻷمم المتحدة بأهمية حرية الديانة
أو المعتقد في اﻹعالن العالمي لحقوق اﻹنسان الذي اعتمد
عام  ،1948حيﺚ تنﺺ المادة  18منه على أن:
»لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل

إلى فخامة الملك
عبد اهلل الثاني

ذلﻚ حريته في أن يدين بدين ما ،وحريته في اعتناق أي
دين أو معتقد يﺨتاره وحريته في إﻇهار دينه أو معتقده
بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم ،بمفرده أو مع
جماعة ،وأمام المﻸ أو على حدا«.
يعتبر التمتع بالحرية الدينية من قبل اﻷفراد والدوﻝ في
العالم حقًا أساس ًيا وفقًا للقوانين والشرائع الدولية ،وفي
الدوﻝ التي تعتمد أسلوﺏ دين الدولة تعتبر حرية الدين
والمعتقد مق ّيدة في أﻏلب اﻷحيان ،حيﺚ تمنﺢ الحكومة
حق الممارسات الدينية للطوائف اﻷﺧرﻯ إلى جانب الدين
اﻷساسي للدولة.
وقد تلى اعتماد اﻹعالن العالمي لحقوق اﻹنسان محاوالت
عدة لوضع اتفاقية ﺧاصة بالحق في حرية الدين والمعتقد،
إال أن كافة تلﻚ المحاوالت قد باءت بالفشل نظرًا ﻷن لكل
القوانين والشرائع التي أصدرتها اﻷمم المتحدة ﻏير ملزمة
للدوﻝ والحكومات.
وتب ًعا لذلﻚ تفاوتﺖ درجة تقبل هذه الحريات بين الدوﻝ
المﺨتلفة .حيﺚ نجد بعﺾ الدوﻝ قد تقبل أحد أشكاﻝ
الحرية الدينية ،لكنها في الواقع تفرﺽ بعﺾ الضرائب
التأديبية على اﻷقليات الدينية ،وتعمل على سن بعﺾ

يا فخامة الملك :نحن أبناء الشعب السوري ،النزال
ننﻈر بعين الحسرة والحزن العميق إلى حال نازحينا
في مخيم الزعتري.
يا سعادة الملك :الكل يتكلم اليوم عن بيع دماء
شعبنا والمتاجرة بها ،وكسب الدعم المالي واﻹﻏاثي
من وراء معاناته ،وأصبﺢ القاصي والداني يلوﻙ
سيرتكم بﺄسوء الكلماﺕ وأبشع العباراﺕ.
ياجناب الملك :الشعب السوري ال يرﺿى أن يﹸخ ﱠلد
ذكرﻙ وذكر الشعب اﻷردني الكريم في خانة البخل
شعب أنهكه التﺂمر والذبﺢ المستمر
والمتجارة بلحوم
ﹴ
منذ سنتين ،وقبلها عقودﹲ من الموﺕ البطيء.

التشريعات االجتماعية كأسلوﺏ من أساليب القمع
باﻹضافة إلى حرمانهم من حقوقهم السياسية.
ويرﻯ العديد من المفكرين أن من مصلحة المجتمعات ككل
ومصلحة الحكومات على وجه الﺨصوﺹ على المدﻯ الطويل
السماﺡ للناﺱ باتباﻉ دينهم وممارسة شعائرهم بحريّة ﻷن
صب .وأن
ذلﻚ يساعد على منع الفتن المدنية وتقليل التّع ّ
القوانين التي تمنع الحرية الدينية وتسعى للحفاﻅ على
السلطة واﻹيمان بدين واحد ال تﺆدي إال إلى إضعاف وإفساد
الدين على المدﻯ البعيد.
في ﻇل الوضع السوري واالنتماءات الدينية والمذهبية
المتعددة ال يستقيم الوضع إال في إطار دولة مدنية
ديمقراطية تكفل للجميع حرية المعتقد وتشدد على احترام
الشعائر الدينية وال تقف حرية المعتقد عند حدود اﻷديان
فقﻂ ،بل يجب احترام الحرية الفكرية لﻸشﺨاﺹ الذين
ضا.
يتبنون مذاهب فكرية أو ﺁيدولوجيات أي ً
إن اضطهاد المتمايزين دين ًيا أو مذهب ًيا على مر التاريخ لم
يستجلب سوﻯ المﺂسي والمحن والنكبات على العالم ،وإذا ما
توسعنا في قراءة التاريخ نرﻯ أن أكثر العصور اﺯدهارًا لدﻯ
اﻷمم والدوﻝ هي العهود التي سادها التعايش والتسامﺢ.

هل يليق بكم وبدولتكم الهاشمية هذه السمعة
التي خ ﹼلفها هذا المخيم الذي يشبه الجحيم البادر
أوالصحراء القافرة .مخيم الزعتري ،أو مخيم الطين
والﻐرقى والميﹼتين من البرد.
النازحون في مخيم الزعتري ،ومن ورائهم الشعب
السوري أجمع ،ينتﻈرون تدخلكم لتخفيف
معاناتهم ،ﹼ
عل الدفء والطمﺄنينة والحنان ترجع مرة
أخرى لمشردين ينتﻈرون منكم الكثير.
عنب بلدي

كي ال ننسى شهداءنا
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180

179

سليمان أحمد الهندي

183

184

عدنان خالد حبيب

187

191

محمد موفق قفاعة

لين خالد ذوكاري

185

عمر يوسف العبار

188

مهند رجب

182

181

عز الدين شرف المصري

شادي حسين هدلة

192

عبد اهلل خليل رهواني

47

محمد جميل قفاعة

189

محمود عبد اهلل رهواني

193

سيف عبد المجيد عيسى

محمد أحمد الهندي

186

ماجدة ياسين رجب

190

عدنان جميل قفاعة

194

أحمد ديب سويد

عددا منهم كانوا أصدقائي
«سمعت عن كثير من الشهداء لكني لم أكن اتوقع أن
ً
أيام المدرسة أو ممن كنت ألتقي بهم في المسجد أو في الطريق إلى العمل..
عرفت ذلك بعدما رأيت صورهم ملصقة على جدار المدرسة»

كي ال ننسى شهداءنا
هي حملة لتوثيق شهدائنا والتعرف عليهم من أجل تخليد ذكراهم

تستطيع المساهمة في هذه الحملة من خالل نسخ وتوزيع
هذا المنشور أو إلصاقه على أحد جدران المدينة

1
1
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4
5
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7
8
9

2

3

4

5

6

7

8

9

أفقي :
 -1من معتقلي داريا في ثورة الكرامة
 -2يتبع – طرق (معكوسة)
 -3من شهداء داريا في ثورة الكرامة
 -4كرر – اعترف (بالذنب)
 -5للمساحة (معكوسة)
 -6مادة قاتلة -نبات اعتاد %90من
ذكور اليمن على مضغ أوراقه
(معكوسة) – عالمة موسيقية
 -7من أسوأ جرائم قوات النظام
 -8مدينة محررة في إدلب – طاعة
ونصرة
 -9أبو الطب (معكوسة)

عمودي :
 -1من معتقلي داريا في ثورة الكرامة
 -2هزم العدو وأبعده (معكوسة) – ملجأ
 -3مايفعله جيش النظام بأي حي
يقتحمه – للمساحة
 -4عطاء – طغمة (مبعثرة)
 -5من المطبخ الشامي
 -6امرأة حامل – ضعف
 -7مصدر الصوت في الكثير من اآلالت
الموسيقية – لمعان وبريق
 -8أشهر كلمة ففي لهجة أهل الساحل
(معكوسة) – درجات (السماء)
 -9صوت الطائرات  -متشابهان
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