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النصر وتوحيد الصفوف

الثورة  انطالق  على  ونصف  عام  من  أكثر  بعد 
ومالحم  تضحيات  من  شهدته  وما  السورية 
الوطن،  امتداد ساحة  على  الثوار  بطولية سطرها 
الشعب  بحق  وبطشه  النظام  قمع  تزايد  ومع 
المطالب بحريته وكرامته، تبرز الحاجة إلى توحيد 
في  الثوري  للعمل  كأولوية  والتكاتف  الجهود 
الوقت الحاضر وفي المستقبل. فما مرت به ثورتنا 
مهما  المبذولة  الجهود  أن  ويؤكد  يثبت  ومدننا 
عظمت لن تكون قادرة على الوصول إلى هدفها 

وتحقيق مبتغاها إال إذا تضافرت وتوحدت. 
البد  غايتنا،  وبلوغ  هدفنا  تحقيق  سبيل  وفي 
يكون  بحيث  الهدف  هذا  نحدد  أن  من  اواًل  لنا 
واضح  ثورتنا  وهدف  تاًما،  وضوًحا  واضًحا 
في  ويتمثل  أطيافها،  جميع  بين  ومشترك 
األسد  نظام  وإسقاط  والكرامة،  والعدالة  الحرية 
أال  يجب  الذي  الهدف  وهو  القمعي،  الوحشي 
نحيد عنه وأال يشغلنا عنه شيء. والبد ثانًيا من 
لتحقيق  الجميع  بين  والتعاون  الجهود  توحيد 

هذا الهدف. 
وتنوع  وثقافاتنا،  أفكارنا  تعدد  على  فجميعنا 
والعدالة  بالحرية  مطالًبا  خرج  واتجاهاتنا  رؤانا 
مارسه  الذي  والقمع  الظلم  رافًضا  والكرامة، 
التعدد  وهذا  السابقة.  العقود  طيلة  النظام 
لثورتنا  قوة  نقطة  يكون  أن  ينبغي  والتنوع 
للخالف  سبًبا  يكون  أن  ال  وبهاًءا،  ألًقا  فيزيدها 
نذكر  أن  علينا  الجهود.  وتبديد  واالختالف 
عنه خالف  وأال يشغلنا  المشترك،  دائًما هدفنا 
األمور  أو سواه من  التفاصيل  على تفصيل من 
والغاية،  الهدف  هو  النصر  تحقيق  الثانوية. 
أن  ال  لتحقيقه،  تنصب  أن  يجب  الجهود  وكل 
إسقاط  بعد  ما  مرحلة  حول  بخالفاتنا  ننشغل 
النظام، أو أن ُنمضي أوقاتنا في محاربة بعضنا 

البعض على حساب هدفنا المشترك. 
المظاهرات  في  ترفع  الفتة  حول  خالفاتنا 
والجهد  للوقت  وتتسبب بشق الصف، مضيعة 
وَحرٌف لثورتنا عن مسارها، وسبب لتأخير النصر.
حول  الحر  الجيش  ومجموعات  كتائب  خالفات 
سبب  السالح  ولحمل  للقيادة  األفضل  هو  من 

للهزيمة وسقوط المزيد من الشهداء األبرياء. 
وحده إيماننا بالثورة ومبادئها، وتوحيد جهودنا 
وتحقيق  ثورتنا  بنجاح  كفيٌل  صفوفنا  ورّص 

أهدافها والوصول إلى دولة الحرية والكرامة.

www.enab-baladi.com
enabbaladi@gmail.com
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ماذا بعد فشل
هدنة العيد ؟

المجلس المحلي
لمدينة داريا

وللحج كلمة !!

من آثار القصف على حي الشعار بحلب - عدسة شاب حلبي

المرحلة االنتقالية في بلدان الربيع العربي
ماذا نستفيد منها في سوريا

 مع تزايد أعداد المظاهرات

النظام يخترق الهدنة في أول أيام العيد ويتابع قصفه 
ا عشرات الجرحى والشهداء للمدن السورية موقعً

8

313 5

36



 

www.enab-baladi.com

عنب بلدي - العدد السادس والثالثون - األحد  28 تشرين األول 2012 2

36

حمص || دارت اشتباكات في أحياء حمص 
القديمة في الخالدية وجورة الشياح والقصور 
متواصل  لقصف  تتعرض  التي  هود  وباب 
كما هزت انفجارات حي الخالدية، وقصفت 
والرستن  والغنطو  الحولة  النظام  قوات 
والقصير والحميدية والقريتين ووادي السايح 
والهاون  والدبابات  بالمدفعية  وتلبيسة 
الثقيلة  والرشاشات  الصواريخ  وراجمات 
والجرحى  الشهداء  من  العديد  سقط  حيث 
الجمعة  يوم  وفي  المنازل.  من  عدد  وتهدم 

خرجت في حمص 12 مظاهرة. 

|| قصفت قوات النظام أطراف مخيم  درعا 
الالجئين وحي طريق السد في درعا المحطة 
والمتاعية  غزالة  وخربة  اللجاة  منطقة  وقرى 
ومعربة  الحرير  وبصر  وطفس  والطيبة 
وأم  والمزيريب  وكحيل  ونصيب  والحراك 
وبصرى  وإزرع  وعلما  ونوى  والكرك  المياذن 
ودمار  لقصف  آثارها  تتعرض  التي  الشام 
والمدفعية  الصواريخ  براجمات  ممنهج 
والجرحى  الشهداء  من  عدد  إلى سقوط  أدى 
الحارة  في  انفجارات  ودوت  أطفال  بينهم 
كما انفجرت عبوة ناسفة في حي الكاشف 
في درعا وعثر على عدد من الجثث المشوهة 
في مشفى درعا الوطني هذا وقد شنت حملة 
والطيبة  وإزرع  الصنمين  في  واعتقال  دهم 
المنازل.  من  العديد  وأحرقت  المطار  وحي 
شارع  ضخم  انفجار  دوى  الجمعة  يوم  وفي 
الشهداء في درعا المحطة أوقع 40 شخًصا 
ما بين جريح وشهيد وخرجت في درعا يوم 

الجمعة 30 مظاهرة.  

لمعرة  النظام  قوات  || يستمر قصف  إدلب 
قصف  في  شهداء   8 سقط  حيث  النعمان 
المعرة  شرق  وقرى  بالل  مسجد  استهدف 

بالقرب من وادي الضيف وسلقين وكفرومة 
وكفرنبل  ومعرشمشة  وحاس  ومعرشورين 
وكفرسجنة  وحيش  وبنش  شيخون  وخان 
ومعرتمصرين  وكنصفرة  وسراقب  وكفرعويد 
والمدفعية  والحربي  المروحي  بالطيران 
من  العديد  سقوط  إلى  أدى  ما  والصواريخ 
وأطفال  نساء  بينهم  والجرحى  الشهداء 
ودارت اشتباكات في وادي الضيف وسلقين 
وسيطر الجيش الحر على حارم وشنت قوات 
النظام حملة دهم في الناعورة بمدينة إدلب 
ودارت اشتباكات في سراقب وجسر الشغور 
يوم  إدلب  وسجلت  الضيف   وادي  ومعسكر 

الجمعة 100 مظاهرة.     

بقصف  النظام  قوات  قامت   || حماه 
مورك وسهل الغاب في ريف حماة موقعة 
منطقة  انفجار ضخم  وهز  الجرحى  من  عدًدا 
مدينة  في  الملعب  جنوب  وحي  الشريعة 
دهم  حملة  النظام  قوات  شنت  حماة 
األربعين  وحي  الحاضر  حي  في  واعتقال 
ومشاع األربعين. وسجلت حماة يوم الجمعة 

خروج 101 مظاهرة .      

العسكرية على  الحملة  || وتستمر  الزور  دير 
على  العشرين  و  السابع  لليوم  الزور  دير 
أحياء  على  القصف  استمر  حيث  التوالي 
والحويجة  والعرفي  والحميدية  الجبيلة 
بالمدفعية الثقيلة وأعدمت 5 مدنيين على 
منحهم  أن  بعد  والجبيلة  القصور  بين  حاجز 
في  شهداء   8 وسقط  األمان!  النظام  جنود 
في  وأطفال  نساء  بينهم  الحسينية  قرية 
قصف صاروخي. كما قصفت قوات النظام 
الشحيل والخريطة والصعوة وسفيرة تحتاني 
بالمدفعية الثقيلة واعتقلت 25 مدنًيا في 
بحياة  القناص  رصاص  وأودى  الجبيلة  حي 
الموظفين  حي  في  كهل  ورجل  سيدة 

الرشدية  حي  في  مفخخة  سيارة  وانفجرت 
 4 الستشهاد  أدى  ما  الوحدة  كنيسة  أمام 
إلى  إضافة  جريح  عشرين  وسقوط  مدنيين 
األضرار المادية. ودارت اشتباكات في أحياء 
دير  وسجلت  والموظفين  والرشدية  الجبيلة 

الزور خروج 53 مظاهرة. 

حلب || تعرضت أحياء الكالسة وباب النصر 
ومساكن هنانو والسكري والعويجة  وبستان 
الباشا وشارع الخضر والشرعية لقصف عنيف 
بالمدفعية وراجمات الصواريخ على يد قوات 
النظام ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء 
في  انفجارات  ودوت  الجرحى  وعشرات 
تجمًعا  النظام  قوات  وقصفت  الفرقان  حي 
آلي  مخبز  أمام  هنانو  مساكن  في  للمدنيين 
إعزاز  تعرضت  كما  شهيًدا   23 سقط  حيث 
وعندان والراموسة لقصف عنيف بالمدفعية 
الثقيلة استهدف منازل المدنيين ما أدى إلى 
ودارت  والجرحى  الشهداء  من  عدد  سقوط 
اشتباكات في باب جنين وكرم الجبل وصالح 
الدين وخان العسل وجامع الرحمن والسريان 
الحر  الجيش  وسيطر  النيرب  وجسر  الجديدة 
على مبنى األمن الجنائي وسجلت حلب يوم 

الجمعة 37 مظاهرة.    

النظام  قوات  قصفت   || وريفها  دمشق 
ثم  والمدفعية  بالدبابات  القابون  حي 
اقتحمته كما قصفت أحياء دمشق الجنوبية 
المروحي  بالطيران  جوبر  وحي  عيشة  ونهر 
المقاتالت  من  عنقودية  قنابل  وألقت 
وعين  وحمورية  زملكا  من  كل  على  الحربية 
الشهداء  من  عدد  سقوط  إلى  أدى  ما  ترما 
المنازل وقصفت  والجرحى وتهديم عدد من 
عربين وسقبا وببيال وكفربطنا وحرستا ودوما 
بالمدفعية الثقيلة حيث شهدت حركة نزوح 
جراء  أوتايا  في  شهيًدا   12 وسقط  واسعة 

القصف بطائرات الميغ كما قصفت مضايا 
والزبداني ومعضمية الشام وداريا ودير سلمان 
ما  سكنية  أبنية  مستهدفة  ويبرود  والضمير 
والجرحى  الشهداء  من  عدد  سقوط  إلى  أدى 
القلمون  منطقة  على  عسكرية  حملة  وشنت 
المنازل  من  عدًدا  وحرقت  عرطوز  واقتحمت 
واندلع  الرابعة  الفرقة  منطقة  انفجار  وهز 
حريق فيها وارتكبت قوات النظام مجزرة في 
المعضمية راح ضحيتها أكثر من 50 شهيًدا 
بينهم 13 طفاًل وأكثر من 100 جريح جراء 
استهداف موكب للمشيعين وأعدمت حوالي 
20 مدنًيا معظمهم من النساء واألطفال في 
دوما ودارت اشتباكات في التضامن والقابون 
والمتحلق  والعسالي  والقدم  فلسطين  وشارع 
الجنوبي وشنت حملة دهم واعتقال في حي 
المهاجرين وسقط عدد من الشهداء والجرحى 
في انفجار سيارة مفخخة في حي الزهور في 
الجمعة  يوم  وريفها  دمشق  وسجلت  دمشق 

40 مظاهرة.     

في  عنيفة  اشتباكات  دارت   || الحسكة 
الحسكة  منطقة فردوسة وبالقرب من سجن 
وسيطر  والفدغمي  المبروكة  وقرية  المركزي 
الجيش الحر على 11 شاحنة محملة بالقمح 
معدة للتهريب إلى ميناء بانياس وطرطوس 
الكردستاني  العمال  حزب  عناصر  يزال  وال 
والتهجم  التشبيح  يمارسون  للنظام  الموالي 
على الناشطين في كل  من المالكية ومعبدة 

والهول وسجلت يوم الجمعة 24 مظاهرة.

النظام  قوات  قصف  يستمر   || الالذقية 
لقرى جبل التركمان ومصيف سلمى وكنسبا 
شنت  كما  والصواريخ.  المتفجرة  بالبراميل 
قنينص  حي  في  واعتقال  دهم  حمالت 
بتهديم  وقامت  المغربي  ساحة  وحاصرت 

عدد من المنازل. 

عنب بلدي

 ٢٩٢ حالة خرق لهدنة العيد في أول يوم لها و ٤٩٨ حالة في ثاني 
أيامها مع استمرار قصف النظام للمدن الثائرة بشتى أنواع األسلحة  

١٠٣ شهداء  في جمعة »الله أكبر، نصر عبده، وأعز جنده، وهزم األحزاب وحده« و ٣٨١ مظاهرة سجلت في ٣٢٥ نقطة تظاهر في أنحاء سوريا
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التي  بالشرعية  للتظاهر  منه  محاولة  في 
شعبه،  على  حرب  بشن  بدأ  أن  منذ  فقدها 
اإلبراهيمي،  الهدنة وخطة  للعبة  واستكمااًل 
أصدر  المعتقلين،  سراح  بإطالق  طالبه  الذي 
بمنح  يقضي  تشريعًيا  مرسوًما  األسد  بشار 
عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 
تشرين األول 2012 لكنه استثنى الجرائم 
والفارين  والسالح  باإلرهاب  تتعلق  التي 
والمتوارين عن األنظار!! إال إذا قاموا بتسليم 
أنفسهم خالل مدة أقصاها ستون يوًما، وهو 

الثورة  في  النشطاء  االستثناء  بهذا  يقصد 
السورية. 

وعفو األسد المزعوم هذا ليس هو األول خالل 
وألكثر  سابًقا  أصدر  فقد  السورية،  الثورة 
السجون  رواد  شملت  عفو  مراسيم  مرة  من 
المخدرات!!  وتجار  والمجرمين  القتلة  من 
فيما احتفظ بالمعتقلين الذين غصت بهم 
سجونه ممن طالبوا بحريتهم وكرامة بالدهم. 
الحاكم  بمظهر  إعالمًيا  الظهور  منه  أراد  عفو 
كافة  بتطبيق  ملتزم  وبأنه  للبالد  الشرعي 

الدولي  المجتمع  بها  يطالبه  التي  الشروط 
للشرعية  فاقد  بأنه  عليه  أحد  يحكمّن  فال 
أو بأنه ال يقوم بتنفيذ ما يطلب منه!! وإن 
كان من خطأ يرتكب في سوريا، فابحثوا عن 

عصابات مسلحة.. 
وزير  قال  »إعالمًيا«  األسد  يلمع صورة  وكي 
العفو  قرار  بأن  األحمد  حمد  نجم  العدل 
يأتي في إطار التسامح االجتماعي والوحدة 
المشترك  العيش  ومتطلبات  الوطنية 
المبارك،  األضحى  عيد  حلول  وبمناسبة 
أنه يمثل خطوة في سلسلة متصلة  واعتبر 
من  أكثر  في  األسد  »الرئيس«  عنها  أعلن 
يتحدث  ووحدة  تسامح  أي  فعن  مناسبة!! 
وزير »العدل« وانتهاكات النظام لم تتوقف 
منذ سنة وسبعة أشهر!! وهو الذي لم يحترم 
الجرائم  حرمة العيد بل عمد الرتكاب أفظع 
خالل أيام العيد التي اختارها هدية يقدمها 
المشروعة  له بحقوقه  لقاء مطالبته  للشعب 
التي  ومجازره  األسد  جرائم  فاقت  حتى 
ارتكبها في معظم المدن السورية كل المجازر 
ارتكبت في تاريخ اإلنسانية وأدانتها  التي 
حقوق  ومنظمات  المتحدة  األمم  تقارير 

اإلنسان؟؟!! 
السوريين  من  أحد  ال  أن  جيًدا  يعلم  واألسد 
ينتظر عفًوا منه البتة، أواًل ألنه المجرم األول 
في البالد فكيف له أن يصدر عفًوا!! وثانًيا 
معتقلي  من  أًيا  يشمل  لم  العفو  قرار  أن 

من  جًدا  قليلة  قلة  وبأن  سوريا  في  الرأي 
بعد  النظام  سجون  من  خرجوا  المعتقلين 
الذين  المعتقلين،  بقية  ومازال  القرار  صدور 
في  مغيبين  ألف،  المائة  عددهم  قارب 
أقسى الظروف اإلنسانية فقط ألنهم طالبوا 
بحريتهم في التعبير عن رأيهم ضمن حقوق 
بديهية أخرى وهم مستثنون من القرار ألنهم 
متهمون باإلرهاب وبحمل السالح، حتى رواد 
الموجهة  والتهم  منهم!!  السلمي  الحراك 
دون  من  دبابة  حيازة  بين  ما  تتراوح  لهم 
تمويل  إلى  بالسالح  االتجار  إلى  ترخيص!! 

المسلحين. 
فنجان  في  زوبعة  مجرد  فقط  يبقى  والعفو 
التلفزة  شاشات  تتصدر  أن  لها  األسد  أراد 
بات  الذين  لداعميه  ليؤكد  أواًل  المحلية 
والخارجية  متسارع  انحسار  في  معدلهم 
قائمة  شرعيته  بأن  للجميع  ليؤكد  ثانًيا 
في  بتطبيقها  وعد  التي  إصالحاته  وبأن 
على  تجري  السورية  الثورة  انطالقة  بداية 
تضعها  التي  العقبات  لوال  وساق  قدم 
الكونية  والمؤامرات  المسلحة  »العصابات 
والدول التي تدعم العصابات اإلرهابية من 
الجميع  أمام  »البراقة«  أجل تشويه سمعته 
في طريق تحقيقها فتجبره على السير في 
لتطهيرها  إال  لشيء  ال  سوريا  لتدمير  خطته 

من فلول اإلرهابيين!! 

بعد أن انبرى اإلبراهيمي وهو »يخرفق« من 
دولة إلى أخرى بحًثا عن دعم لهدنته التي 
يمثل  وهو  النظام،  عليها  ووافق  اقترحها 
الدولي،  المجتمع  أمام  احترافية  بكل  دوره 
توحي  »المشروطة«  األسد  موافقة  وكانت 
على  ستطفو  األسد  خيانة  أن  تأكيد  وبكل 
التي  كعادته  أنيابه  عن  وسيكشر  السطح، 
بات السوريون يحفظونها عن ظهر قلب. قرر 

األسد خرق الهدنة.
األول  اليوم  األضحى،  عيد  أيام  أول  ففي 
للهدنة، تم تسجيل أكثر من 220 حالة خرق 
شهيد  مائة  من  وأكثر  سوريا،  في  للهدنة 
وعشرات الجرحى على طول امتداد البالد، فال 
البنادق  رصاص  وال  توقف،  المدافع  قصف 
هدأ أزيزه، وال طائرات النظام حطت رحالها 
قد  أنه  األسد  قال  التي  الهدنة  إلى  لتركن 

للهدنة،  النظام  خرق  ونتيجة  عليها.  وافق 
حين  به  وعدوا  ما  الحر  الجيش  قادة  نفذ 
أكدوا عزمهم على الرد في حال خرق النظام 

الهدنة.
الثوار  التزم  التنفيذ  الهدنة حيز  ومع دخول 
النظام لن يلتزم بها  بها، رغم يقينهم بأن 
كما لم يلتزم بوعود قطعها قبل ذلك خالل 
للوراء  نعد  لم  إن  هذا  السورية،  الثورة  أيام 
الثوار  وحشد  عاًما.  أربعين  عن  يزيد  ما  إلى 
في  درعا  من  البالد  عارمة جابت  لمظاهرات 
أقصى  في  عامودا  إلى  الجنوب  أقصى 
مطالبهم  على  للتأكيد  الشرقي  الشمال 
أن  إال  البداية،  منذ  أجلها  من  خرجوا  التي 
معرة  في  قصٌف  سبقهم،  قد  النظام  مكر 
في  وتفجيرٌ  لها،  المجاورة  والقرى  النعمان 
درعا المحطة وآخر في حي الزهور في دمشق، 
في  إنخل  في  متظاهرين  على  للنار  وإطالق 
الرقة  في  بالقوة  لمظاهرة  وتفريق  درعا، 
وصواريخ هزت محيط مسجد خالد بن الوليد 
التي  االنتهاكات  من  وغيرها  حمص  في 

باتت سمة فارقة لنظام األسد. 
حاول  التي  اإلبراهيمي  هدنة  أن  ويبدو 
إهداءها للسوريين في أيام العيد، قد سارت 
الذي  عنان،  كوفي  سلفه  خطة  ُخطى  على 
صال  أن  بعد  حنين  بخفي  سوريا  من  خرج 
وجال ولم يترك أمرًا إال وجربه إلنجاح خطته 
خروقات  تتوقف  لم  اللحظة  وإلى  الفاشلة. 

عن  التوقف  على  يجرؤ  وكيف  النظام، 
مسلسل إجرامه ولو للحظة واحدة؟؟!! كيف 
له أن يترك السوريين ليعيشوا لحظاتهم دون 
خوف أو رعب من قذائف طائشة أو طائرات 
أويتركهم  رؤوسهم؟؟!!  فوق  تحلق  ميغ 
كان سابق  كما  بمليونيات  الشوارع  يجوبون 
إلى  ليصلوا  الثوارَ  أيترك  الثورة؟؟  عهد 
الساحات، والجيش الحر يطبق سيطرته على 
فيحشر  عليها  سيطر  التي  واألحياء  المدن 
يصيح  أن  وينتظر  اليك«  »خانة  في  األسد 

بوجهه أحدهم قائاًل: »كش ملك«!! 
األسد بهدنة مهما  يقبل  أن  المستحيل  من 
رعب  من  حالة  يعيش  فهو  مدتها،  قصرت 
بات يخامره ليل نهار من وصول الثوار إلى 
أهدافهم  تحقيق  من  واقترابهم  الساحات 
واحد  ليوم  األسد  رصاص  توقف  حال  في 
فقط، فهو يعلم علم اليقين أن سقوطه بات 
قاب قوسين أو أدنى، وما عملياته العسكرية 
إال مجرد محاوالت بائسة إلطالة عمر بقائه 
في  سيستمر  وهو  أخرى...  معدودات  أليام 
أكبر  على  للقضاء  السورية  المدن  قصف 
مبتغاه  إلى  يصل  عّله  السوريين  من  قدر 
السوريون  سطرها  ثورة  على  القضاء  في 
ال  بوجهها  يقف  أن  يستطع  ولم  بدمائهم 
برمته  الدولي  العالم  وقوف  وال  األسد  عنف 
»نيروني«  قمعي  وحشي  نظام  جانب  إلى 

طوال تسعة عشر شهرًا. 

عنب بلدي

عفوك يا أسد... ال ينتظره أحد!! 

ماذا بعد فشل هدنة العيد ؟

تم تسجيل أكثر من 220 حالة خرق للهدنة في أول أيام عيد األضحى

األسد يعلم جيًدا أن ال أحد من السوريين ينتظر عفًوا منه البتة
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وفق خطة محكمة لعدة كتائب من الجيش 
الحر »أبو عمارة، أحرار الشام، جبهة النصرة« 
تم االستيالء على فرع األمن الجنائي بحلب. 
متوقعة،  وغير  للنظام  مباغتًة  عمليًة  كانت 
فهي بعيدة عن مرمى الجيش الحر واألحياء 
أنها  المفترض  من  أحياء  هي  به  المحيطة 

تحت سيطرة النظام.
كانت عمليات الجيش الحر سابًقا تتركز في 
واألمن  الجوية  المخابرات  فرع  على  الهجوم 
العسكري وحاجز دوار بلليرمون مع حاجز دوار 
شيحان. وكانت أغلب تعزيزات النظام تتركز 
على تلك المناطق في األحياء الغربية بحلب.
فدخل الجيش الحر حّيي األشرفية والسريان 
الليل،  خالل  فيهما  وانتشر  الجديدة 
فيرى  الخميس  يوم  النظام صباح  ليستيقظ 
»بيك أبات« الجيش الحر منتشرة في تلك 

المناطق وهي تنصب حواجزها هناك. 
وخوف  هلع  بحالة  النظامي  الجيش  أصيب 
بتلك  المحيطة  المناطق  في  ينتشر  وبدأ 

وشارع  السبيل  حيي  في  خاصة  األحياء 
النظامي  الجيش  أفراد  وأصبح  تشرين. 
نقاط  عند  السكنية  المباني  في  يختبئون 
جرأتهم  لعدم  الحر  الجيش  مع  التماس 
االشتباكات  أصوات  وعلت  المواجهة.  على 
كان  الغربية.  حلب  أحياء  كل  في  لُتسمع 
وإيهامه  النظام  إرباك  الحر  الجيش  هدف 
ليبسط  الجديدة  المناطق  هذه  دخل  بأنه 
والتوسع  االمتداد  من  كنوع  عليها،  سيطرته 
في عملياته. وفي هذه األثناء وفيما الجيش 
ودباباته في  قواته  مرتبك بحشد  النظامي 
المناطق المتاخمة لنقط انتشار الجيش الحر، 
نفذ األخير هجومه على فرع األمن الجنائي 
المساء كان قد  بخطوة غير متوقعة، وحتى 
من  عدًدا  قتل  أن  بعد  عليه  فرض سيطرته 
الضباط وأسر البقية وتمكن من تحرير كافة 

المعتقلين داخل هذا الفرع.
الفرع  من  الحر  الجيش  انسحب  ذلك  وبعد 
السريان  منطقة  من  تدريجًيا  ينسحب  وبدأ 
بعد أن وصلت حواجزه حتى جامع الرحمن 
انسحب  ثم  ومن  فيصل«،  شارع  »بداية 

االتفاق مع حزب  األشرفية بعد  من منطقة 
الموالي  البي كي كي،  الكردستاني،  العمال 
للنظام، وذلك كي ال يكون وجوده في الحي 
سبًبا لقصف النظام له ودكه عن بكرة أبيه. 
حلب  في  الشخصيات  ألحد  تعليق  وفي 
له: »هل يتلخص  والموالية  للنظام  الداعمة 
األحياء  قصف  على  النظامي  الجيش  دور 
من  أليس  إليها؟  المسلحين  دخول  بعد 
المفترض أن يحمونا بتحصين هذه األحياء 
أين  مسبًقا؟  إليها  المسلحين  دخول  ومنع 

تكون  أن  يجب  التي  وحواجزه  دباباته 
بالمرصاد؟! هل ثالثة آالف مجند من  لهم 
الجيش النظامي عدد كاٍف لحماية حلب؟« 

أن جيش  إشارة على  إال  وما تعليقاته هذه 
النظام قد فقد هيبته وسيطرته على حلب، 
يبسطون  الذين  الثوار  بجهود  فقط  ليس 
يوم،  بعد  يوًما  المدينة  على  سيطرتهم 
ضربات  مسببة  النوعية  عملياتهم  وتزداد 
امتدت  لكنها  مقتله،  في  النظام  تصيب 

أيًضا إلى نفوس الموالين له. 

عنب بلدي

إسالم الحمصي / عنب بلدي - خاص

بعد أن عجز نظام األسد عن كبح جماح الثورة 
أساليب  إلى  عمد  حمص،  عاصمتها  في 
على  خانق  حصار  بإطباق  جديدة  عسكرية 
ثلث  حوالي  تشكل  حمص،   في  حًيا   13

المساحة العمرانية للمدنية المنكوبة.
بعملية  الجديدة  العسكرية  الخطة  ترافقت 
والمدنيين  لألهالي  وممنهجة  واسعة  تهجير 
لتنفيذها  النظام  اتبع  األحياء،   تلك  في 
إلى  االعتقاالت  من  بدًءا  كثيرة  أساليب 
القصف  عمليات  ثم  ومن  القناصة  نشر 
العشوائي بالهاون، األمر الذي دفع بعشرات 
األحياء،  مغادرة  إلى  المدنيين  من  اآلالف 
تاركين خلفهم آالًما ال تنتهي، إلى وجهات 
ومنها  حمص،  خارج  ماهو  منها  مختلفة 
والتي  للعنف  تعرًضا  األقل  األخرى  األحياء 

ُسميت الحًقا بـ »اآلمنة«.
فوجئت األحياء التي تدفق إليها النازحون 
شح  ظل  في  السيما  الكارثة،  بحجم 
حتى  بيوتهم  الناس  فتقاسم  اإلمكانيات، 
امتألت، ومن ثم توجه النازحون إلى المدارس 

والحدائق في ظروف معيشية صعبة.
فانقسمت حمص إلى ثالثة أقسام: 

بثالثة  محاصر  قسم  المحاصرة:  األحياء   -
من  وأكثر  الحر  الجيش  يحوي  أمنية  أطواق 

800 عائلة لم تتمكن من المغادرة.

يعج  قســـم  وهي  »اآلمنة«:  األحياء   -
بالنازحين باإلضافة إلى المدنيين المقيمين 
ألف   400 بحوالي  ويقدر عددهم  باألصل، 

نسمة.
بكافة  سكانها  ينعم  الموالية:  األحياء   -
وسائل الراحة واألمان وهي األحياء المؤيدة 
الطائفة  إلى  قاطنيها  أغلب  ينتمي  والتي 
العلوية الكريمة وتعتبر نقطة انطالق وتمركز 

لقطعان الشبيحة.
المطروحة: هل »الحارات  األسئلة  أهم  لعل 

اآلمنة« فعاًل »آمنة«؟ 
بدقة  سؤال  هكذا  على  نجيب  حتى 
أواًل ما معنى  أن نتساءل  وموضوعية، علينا 

كلمة »آمنة«؟
الجواب  يكون  أن  جدًا  البديهي  من  ولعل 
هو آمنة من الموت، من االعتقال، من الذل، 
الظلم... من هنا علينا أن نقّيم وضعها  من 
للناس  وأمان  أمن  من  توفره  ما  خالل  من 
المدنيين، وهذا ما توضحه الحقائق التالية:

-1 كافة فروع األمن بال استثناء تقع في داخل 
السكنية  األبنية  مع  ومتداخلة  اآلمنة  الحارات 
يشكل  مما  بالمدنيين  تحتمي  فهي  بشدة،  

عائقًا أمام الجيش الحر من أي عملية ضدها.
-2 جميع مداخل الحارات اآلمنة بال استثناء 
المئات  باعتقال  قامت  شرسة  حواجز  رهن 
من األشخاص عشوائًيا أو بعد التحقق أنهم 

مطلوبون.

-3 جميع الحارات اآلمنة بال استثناء تحوي 
الظاهرة  بعضها  للقناصة،  تمركز  أماكن 
بعد  إال  بوجوده  تشعر  ال  المخفي  وبعضها 

قنصه ألحد المدنيين.
استثناء  بال  اآلمنة  الحارات  جميع   4-
على  لمرة  ولو  بالهاون  لقصف  تعرضت 
أنهم  للمدنيين  النظام  من  كتذكير  األقل 

تحت قبضة مدافعه.
قام  استثناء  بال  اآلمنة  الحارات  جميع   5-
النظام بزرع مئات من المخبرين فيها يقومون 

بالتدليل على الناشطين والثوار.
استثناء  بال  اآلمنة  الحارات  جميع   6-
المداهمة  لحمالت  يومية  بصورة  تتعرض 
واالعتقاالت العشوائية واالختطاف ومن ثم 

القتل بدم بارد.
استثناء  بال  اآلمنة  الحارات  جميع   7-
الحر  الجيش  ضد  تهديد  كورقات  تستخدم 
فك  الحر  الجيش  فيها  يحاول  مرة  كل  في 

الحصار عن المدينة.
عن  مفصولة  اآلمنة  الحارات  جميع   8-
ككانتونات  غدت  حتى  البعض  بعضها 
المعتقالت  بمخيمات  أشبه  كبيرة  اعتقال 

في الحرب العالمية الثانية.
أحد  نور«   « قاله  ما  لكم  أنقل  بعد كل هذا 
المحاصرة،  القديمة  حمص  داخل  من  الثوار 
هي  الوحيدة  اآلمنة  »المناطق  قال:  حين 
تحت  كانت  لو  حتى  المحررة  المناطق 

الحصار«.

األحياء اآلمنة.. هل هي آمنة ؟!

تحرير فرع األمن الجنائي بحلب
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المجلس المحلي لمدينة داريا
25 تشرين األول 2012 || 9 ذو الحجة 1433 )يوم عرفة(

بيان إشهار صفحة المجلس المحلي لمدينة داريا

بسم الله الرحمن الرحيم
اِبرِيَن }  قال تعالى { َوَأِطيُعوْا الّلَه َورَُسوَلُه َواَل َتَنازَُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب رِيُحُكْم َواْصِبرُوْا ِإنَّ الّلَه َمَع الصَّ

مع استمرار الشعب السوري في استعادة دوره في صنع حاضره ومستقبله، وحتى ال تتشتت جهود المبادرين 
لفعل الخير والعمل بالشأن العام، تزداد الحاجة إلى وجود تنظيم أشمل وأفضل وإلى تعاون الجميع في تجاوز 

األزمات والتعامل مع الواقع الجديد في مدينتنا الغالية داريا. 
وقد كانت الحملة األخيرة على مدينة داريا، التي خلفت مئات الشهداء وآالف المصابين والمتضررين، نقطة 
فاصلة في العمل األهلي والثوري في المدينة، مما استدعى اجتماع عدد كبير من الفاعلين على األرض يمثلون 
المدينة  أهالي  إليها  تاق  طالما  خطوة  وهي  المدينة،  في  موحد  مجلس  لتشكيل  داريا  مدينة  أطياف  معظم 

وناشطوها وعملوا على الوصول إليها. وقد اتفق على تسمية المجلس باسم )المجلس المحلي لمدينة داريا(.
والعسكرية  واإلغاثية  واإلعالمية  الثورية  المجاالت  مختلف  في  وتنسيقها  الجهود  توحيد  على  المجلس  يقوم 
وغيرها، والتواصل والتنسيق مع المجالس والجهات األخرى على امتداد سوريا وخارجها، ويعمل على التأسيس 

لسوريا الجديدة وضمان االستقرار والسلم األهلي بعد سقوط النظام.
وبعد مدة من انطالقة المجلس الفعلية على األرض وترسيخ دوره في المدينة، قرر المجلس إشهار صفحته الرسمية

https://www.facebook.com/majles.daraya
لتكون ناطقة باسمه وتعكس نشاطاته وأعماله، وتعزز التواصل بينه وبين أهالي داريا ومتابعيه وذوي الصلة به .

يسعى المجلس إلى أن يكون عمله خطوة إضافية على طريق دعم الثورة السورية المباركة وبناء سوريا الحرة الكريمة.
والله الموفق والمستعان

ريف دمشق - داريا 
9 ذو الحجة 1433  -   25 تشرين األول 2012

في سبيل توحيد جهود الناشطين والفاعلين 
مختلف  في  وتنسيقها  األرض  على 
المجاالت، اجتمع عدد كبير من أبناء المدينة 
يمثلون  والذين  والفاعلين  الناشطين  السيما 
واتفقوا  المدينة،  أبناء  من  واسعة  شريحة 
موحد  مجلس  لتشكيل  محددة  آلية  على 
في المدينة. وبتطبيق اآللية المتفق عليها 
تشكيل  تم  واجتماعات  لقاءات  عدة  وبعد 

على  واتفق  المدينة،  في  موحد  مجلس 
داريا«  لمدينة  المحلي  »المجلس  تسميته 
المدينة،  أبناء  لجميع  مظلة  يمثل  والذي 
مع  المدينة  باسم  ويتواصل  الجهود  ينسق 
الداخل  في  المختلفة  والهيئات  المجالس 
لسوريا  التأسيس  في  ويسهم  والخارج، 
ضبط  على  ويعمل  األسد،  بعد  ما  الجديدة 
الوقت  في  المدينة  شؤون  وإدارة  األوضاع 

الحالي وفي مرحلة ما بعد السقوط.
داريا«  لمدينة  المحلي  »المجلس  ويتكون 
والتي  المختصة  المكاتب  من  عدد  من 
واإلغاثية  والطبية  الثورية  بالشؤون  ُتعنى 

واإلعالمية والعسكرية.
 2012 األول  تشرين   25 الخميس  ويوم 
على  صفحته  وإطالق  المجلس  إشهار  تم 

اإلنترنت

عنب بلدي:
جريدة  عنب بلدي تتمنى للمجلس المحلي 
عمله  في  والتوفيق  النجاح  داريا  لمدينة 
كما  وأبنائها.  داريا  لمدينة  الخير  فيه  لما 
المظلة  المجلس  هذا  يصبح  أن  تتمنى 
جهود  رايتها  تحت  تتوحد  التي  الشاملة 
جميع أبناء المدينة من مدنيين وعسكريين 
لتحقيق  ورؤاهم  أرائهم  اختالف  على 
والعدالة  الحرية  في  المشترك  الهدف 

والكرامة.
عن  تفاصيل  ذكر  عن  بلدي  عنب  تتحفظ 
بسبب  وأعضائه  وهيكليته  المجلس  بنية 
أن  وتأمل  المعروفة،  األمنية  الظروف 
المجلس  مع  مستقبلية  وقفات  لها  يكون 

الستعراض نشاطاته وإنجازاته الفعلية.

أوس العربي- دير الزور/ خاص عنب بلدي 

دير الزور، المدينة المحاصرة المنكوبة والتي 
 84 لـ  مروعة  مجزرة  مؤخرًا  فيها  ُاكتشفت 
جثة، أو باألصح، بقايا جثث ُأعدمت ميدانًيا 
الزور  بدير  المقابر  منطقة  في  وأحرقت 
للمدينة،  شرقي  الجنوب  بالمدخل  الواقعة 
والتي تعد النقطة الوحيدة للمدنيين للعبور 
خاللها من وإلى خارج المدينة، والتي يقيم 
بأنها  عرفت  لجيشه  حواجز  النظام  عليها 
والخطف  القتل  حاالت  من  العديد  شهدت 
وأطفال  نساء  بينهم  سابًقا،  واالغتصاب 
الجثث  معظم  سنوات.   3 لـ  تصل  بأعمار 

المكتشفة في حالة تفسخ أي أنهم تعرضوا 
حيث  للتعذيب  وأيًضا  مدة،  منذ  للتصفية 
أجسادهم  على  ظاهرة  التعذيب  عالمات 

باإلضافة آلثار حروق جلية. 
حكاية كغيرها من حكايات الشعب السوري 
أرقام  مجرد  وشهداؤها  أبطالها  أصبح  التي 
شاشات  على  واألخرى  الفينة  بين  ُتعَلن 
يحزن  االجتماعي،  التواصل  ومواقع  التلفزة 
عليها البعض لبضع ثوان ويسترجع، ويوّحد 
وفزعا ًيحوِقل ثم ينصرف إلى ما كان يقوم 

به قبل قراءته لهذه األرقام. 
لسبعة  حكاية  والقتل،  األرقام  عن  بعيًدا 
أن  في  كبير  دور  األقدار  لعاثر  كان  أبطال 

ثانًيا وعلى قدر  أواًل، ووطنيين  أطباء  يكونوا 
المسؤولية ثالًثا وأخيرًا، حتى يبقوا في  من 
عاتقهم  على  لُيلقى  المحاصرة  المدينة 
واجب معالجة الجرحى أحياًنا... بل ومهمة 
هي األصعب نقل الرسالة بالنيابة عن ملك 

الموت لذوي من يستشهد أحياًنا أخرى. 
أسنان، هم  أطباء  أربعة  أطباء، منهم  سبعة 
الزور ويعملون في شبه  اآلن في مدينة دير 
الجرحى  عالج  على  يقومون  وحيد،  مشفى 
والمصابين بل ومن يصاب من أبطال الجيش 
وال  مكرهين  غير  مختارين  المعركة  في  الحر 
مرغمين... حتى أصبح طبيب األسنان ضليًعا 
واستخراج  األمعاء  وخياطة  الصدر  فتح  في 

الطلق الناري!!
لكم أن تتخيلوا المأساة التي يعيشها هؤالء 

ولألسف  لكنني  ابتالء،  من  يعانونه  وما 
وحتى ال أطيل أعود مجبرًا إلى لعنة األرقام 
ُكّلف  1720 شهيًدا  الرسالة،  توصل  علها 
هؤالء األطباُء بنقل خبر وفاتهم إلى ذويهم 
خالل األربعة أشهر المنصرمة والتي هي عمر 
إما  بتر  حالة   463 الزور،  دير  على  الحملة 
لساق أو ذراع، 120 حالة حرق يعتقد هؤالء 
بعضهم  لعمر  الرملية  الساعة  أن  األطباء 
مصاٍب  و7000  االنتهاء،  على  شارفت 
الزور  دير  حال  هذه  متنوعة.  بإصابات 
خالل فترة حصارها وهي ذي حالة أطبائها 
وحصار  إعالمي  تعتيم  ظل  في  السبعة، 
الغذائية  المعونات  في  ونقص  خانق 

واإلنسانية والطبية. 

المجلس المحلي لمدينة داريا
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مافي عيد وكل يوم شهيد
خرج أحرار داريا أول أيام عيد األضحى المبارك بعد صالة العيد بمظاهرة حاشدة، وذلك تأكيًدا منهم على مواصلة الثورة حتى 
تحقيق أهدافها، ونصرًة لدماء شهدائها وللمدن التي تتعرض لالقتحام والقصف، وهتف فيها الثوار للشهداء وللمعتقلين، 

ونادوا بتوحيد الصفوف. وقد ُبثت المظاهرة على عدد من القنوات الفضائية بشكل مباشر. 
وبعد ذلك توجه الثوار إلى مقبرة الشهداء حيث زاروا قبور الشهداء الذين تجاوزت أعدادهم الـ 1200 شهيًدا منذ انطالق الثورة 

السورية، وزينوها بالورود. كما أدى الثوار صالة الغائب على أرواح الشهداء وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

المزيد من الحواجز الحديدية وأكوام التراب يضعها النظام على 
أطراف داريا لمنع خروج ودخول المواطنين إال عن طريق حواجزه 
النظام مؤخرًا  المدينة، وقد قامت قوات  المتمركزة على مداخل 
بالحواجز  تام  بشكل  التجنيد  بشعبة  المحيطة  المنطقة  بإغالق 
البلدي  داريا  لملعب  المحاذي  الطريق  قطع  وتم  كما  الحديدية، 
من  عدد  النتشار  إضافة  حديدية  بحواجز  الزهراء  صالة  مقابل 
المارة.  على  عشوائًيا  النار  بإطالق  أحياًنا  تقوم  التي  العناصر 
وأثناء اقتحام جديدة عرطوز القريبة من داريا قامت قوات النظام 
داريا(  لمدينة  الغربي  )المدخل  األربعة  الفصول  طريق  بإغالق 

حيث انتشر عدد كبير من الجنود الذين منعوا أي أحٍد من المرور إلى 
تلك المنطقة بما فيهم أصحاب األراضي والمزارع الذين ُمنعوا 
من التوجه إلى أعمالهم وبساتينهم. وإضافة لهذا التضييق على 
أبناء المدينة، فقد شهدت عدة أحياء من المدينة انقطاًعا للتيار 
اثنتي  االنقطاع  مدة  وتجاوزت  يومًيا  ساعات  لعدة  الكهربائي 
عشرة ساعة يومًيا، وترافق ذلك مع انقطاع متكرر أو بطء شديد 
في خدمة االنترنت )ADSL( فيما ال تزال خدمة الهاتف الجوال 
في المدينة سيئة جًدا. وفي الوقت نفسه ال يزال األهالي يعانون 
من نقص في المواد التموينية والغذائية األساسية والمحروقات 

في ظل ندرة المواد األولية والغالء الفاحش لألسعار.

جثث مجهولة الهوية
مع استمرار ظاهرة القتل التي يمارسها النظام بحق الشعب السوري، ُعثر صباح يوم األحد 
21 تشرين األول على اتوستراد درعا المحاذي للمدينة على ثالث جثث مجهولة الهوية، 

بينها جثة إمرأة، وقد تم نقل الجثث إلى المشفى الوطني في داريا

إحياء حملة النظافة
في لفتة رائعة من شباب داريا قامت مجموعة منهم 
الخميس2٥  يوم  وذلك  داريا  لشوارع  تنظيف  بحملة 
»وقفة  يوم  مع  توافق  والذي   2012 األول  تشرين 
عرفات«، وذلك إتباًعا لسنة النبي محمد عليه الصالة 
والسالم، وتأكيًدا منهم على روح المبادرة واإلخاء التي 

يحاول النظام بشتى الوسائل إخمادها.
هؤالء هم شباب الغد، أمل سوريا المستقبل...

داريا.. شهداء وجرحى جراء القصف الصاروخي
نشاطات ومشاريع جديدة تجمع بين أحرار وحرائر المدينة

في حادثة هي األولى من نوعها في داريا 
 22 اإلثنين  يوم  النظام  طائرات  شنت 
قصفت  جوية  غارة   2012 األول  تشرين 
عن  وأسفرت  الشرقية  داريا  بساتين  فيها 
رعبة  أسعد  رضوان  الشاب هيثم  استشهاد 
كانوا   - آخرون  وتعرض  كما  عاًما(،   30(
إلصابات  البناء-  مهنة  في  مًعا  يعملون 

متفاوتة الخطورة.

الصواريخ  عدد  في  كبير  تزايد  ُسجل  وقد 
أحياء  على  يومًيا  ُتطلق  التي  والقذائف 
دمشق وريفها مع استمرار تحّليق المروحيات 
ملقية  األجواء،  في  يومي  بشكل  الحربية 
قذائفها على األحياء الثائرة وأماكن تواجد 
وذلك  بها،  يحيط  وما  الحر  الجيش  عناصر 

للجيش  الشعبية  الحاضنة  ضرب  بهدف 
الحر والفتك بعناصره.

طائرات الميغ تقصف بساتين داريا للمرة األولى
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مزيد من التضييق على أهالي داريا 

الشهيد هيثم رعبة
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تجمع حرائر داريا – عنب بلدي

في نشاط مشترك وتعاون بين حرائر وأحرار داريا، قامت 
لشخصيات  صورًا  تتضمن  لوحات  بتحضير  داريا  حرائر 
وقد  وأحالمهم.  األطفال  قتل  لوقف  تدعو  كرتونية 
كتبت على اللوحات عبارات تبعث على األمل والتفاؤل 
حضارتنا  مجد  »سنعيد  السورية  الثورة  جمال  وتعكس 
رغم  وطني  يا  أحبك  »سأظل  ظلمكم«،  أنقاض  على 
داريا  أحرار  قام  وقد  أحالمي«.....  قتل  »أوقفوا  األلم«، 
وأحياء  شوارع  مختلف  في  اللوحات  هذه  بتعليق 
المدينة، وذلك خالل ورشة عمل ليلية مساء األربعاء 24 
تشرين األول 2012. كما وقام األحرار في الليلة نفسها 
وضمن حملة »ثورتنا ثورة أخالق« بتزيين شوارع المدينة 

بالفتات طرقية تحتوي رسائل توعوية »كن أنت الثورة، 
داريا  ومواساة ألهالي شهداء  التخوين«،  أنا سوري ضد 
محاكمة  على  شاهدين  سيكونوا  الثورة  رموز  »شهداؤنا 
أخالق«  ثورة  »ثورتنا  المجرمين«.... حيث تهدف حملة 
المفاهيم  بناء  وإعادة  المدينة  وأبناء  الشارع  توعية  إلى 
غابت  ان  بعد  بها  والتذكير  ألجلها  الثورة  قامت  التي 
عن أذهان الكثير من األهالي تحت وطأة العنف المتزايد 

للنظام ضد المدينة وباقي المدن السورية.
كما عمل األحرار على توجيه نشاط الرجل البخاخ لجهة 
عن  واالبتعاد  السامية  ومعانيها  الثورة  مفاهيم  طرح 
التي ال تحمل  تلك  أو  واالستفزازية  المسيئة  العبارات 
الوطن  بناء  في  تسهم  ووطنية  سياسية  مضامين 

وتوحيد أبنائه.

تحت  سوريا  في  منطقة  اليوم  يوجد  ال 
إما  أمنية،  حواجز  وفيها  إال  النظام  سيطرة 
للجيش أو للمخابرات أو لكليهما مًعا، وغالًبا 
أطراف  على  منتشرة  الحواجز  هذه  ماتكون 
كل مدينة، والبعض منها داخلها، لكن في 
المناطق،  بقية  عن  تختلف  الحواجز  دمشق 
أزمة  من  تعاني  كانت  الثورة  قبل  فدمشق 
يشتكون  المواطنون  وكان  خانقة،  مرورية 
منها على الدوام، فكيف بهم اليوم والحواجز 

تقطع شوارعها وتغلق ساحاتها؟!!
المكان: دمشق – الفحامة، الزمان: كل يوم

األمنية  الحواجز  أحد  عن  ع.ش.  يحدثنا 
المتمركزة في منطقة الفحامة وسط دمشق 

قائاًل:
من  ألكثر  معي  ومن  أنا  السيارة  في  بقيت 
كامل،  بشكل  متوقف  والسير  دقيقة   40
ألن حاجزًا مؤلًفا من عدة عناصر تحت جسر 

المشاة ُيوِقفون جميع السيارات، يفتشونها 
ألصحابها  الشخصية  الهويات  ويتفحصون 
ببطء شديد، أو قد يوقفون السير بشكل كلي 

بدون سبب واضح!
الناس  أتتبع  بملل صرت  ننتظر  كنا  وبينما 
من حولي في سياراتهم، والتذمر يمأل تعابير 
وجد  جانبي  إلى  وتصرفاتهم..  وجوههم 
فتناول  ستطول  الوقفة  أن  التكسي  سائق 
وغط  كرسيه  وأرخى  بجانبه  كانت  وسادة 
منه  نزلوا  خلفنا  السرفيس  ركاب  نائًما!.. 
مئات  بين  مشًيا  طريقهم  إكمال  وقرروا 
السيارات الواقفة من موقف الغواص وحتى 
جسر المشاة في الفحامة وآخرون كثر أطفئوا 

محركات سياراتهم ونزلوا منها ضجرًا!!
توجيهها  وأود  فكرة  ببالي  خطرت  هنا 
بالمناسبة إلى قراء جريدتكم، وهي أن يحمل 
كتيبات  وسياراتهم  حقائبهم  في  الناس 

على  المتكررة  وقفاتهم  يستغلون  صغيرة 
الحواجز المنتشرة في كل مكان في قراءتها 
نقطع  ما  لبين  »يعني  منها،  واالستفادة 
الحاجز ونوصل ع شغلنا منكون استفدنا من 
هالوقت أحسن من اللطعة بالشمس ببالش«
لكن ما أثار غيظي أكثر من هذه الوقفة وهذا 

الوقت الضائع هو اللوحة التي وضعت عند 
نهاية النفق أمام نقابة الفالحين - أي قبل 
إلى كل من  الحاجز بأمتار-  مكتوب عليها: 

يريد أن نعرف من نحن... نحن سوريا!!
نعم .. وال فخر !!

تجمع حرائر داريا – عنب بلدي

داريا  حرائر  قامت  وملفت،  جديد  نشاط  في 
بتنظيم   2012 األول  تشرين   24 األربعاء  يوم 
عبارة  وهي  األطفال«.  حج  »حفلة  أسموه  ما 
شهداء  ألطفال  ترفيهي   – تعليمي  نشاط  عن 
األطفال  برفقة  خالله  قمن  داريا،  ومعتقلي 
مجسمات  مستخدمين  الحج  شعائر  بتمثيل 
دعم  بغية  وذلك  المقدسة،  للمشاعر  صغيرة 
وتعويضهم  معنوياتهم  ورفع  نفسًيا  األطفال 
جراء  فقدوه  الذي  والحب  الحنان  بعض  عن 

ممارسات النظام.
األبيض  اللباس  بارتداء  األطفال  قام  وقد 
وبدأوا بالطواف حول مجسم الكعبة وهم يلّبون 
ويدعون، ثم سعوا بين ما يمثل الصفا والمروة 
ثم صعدوا  والفرح.  بالسعادة  مليئة  أجواء  في 
يلبون  وراحوا  عرفات  لجبل  صغير  مجسم  على 
الثورة  لنصرة  تعالى  لله  بالدعاء  ويتوجهون 

السورية وإحالل األمن واألمان على البالد. كذلك 
مراسم  ُينهوا  أن  قبل  الجمرات  برمي  قاموا 

حجهم بطواف الوداع.
العيد  مأكوالت  بتوزيع  ذلك  بعد  الحرائر  قامت 
بوشار(   – نابت  فول   – سميد  )حالوة  الشعبية 
منها  األطفال  ُحرم  والتي  بإعدادها،  قمن  التي 
طيلة األعياد الثالثة الماضية. كما وزعت الحرائر 
العيد في علب على شكل  األطفال هدايا  على 
خاروف العيد. وقد غمرت األطفاَل سعادٌة كبيرة 
لم  التي  ضحكاتهم  وفي  وجوههم  على  بدت 

تنقطع في هذه األجواء الجميلة.
على  داريا  حرائر  تشكر  بلدي  عنب  جريدة 
استمرارهن في نشاطاتهن االجتماعية الالفتة، 
الفترة األخيرة بما يتناسب  والتي تزايدت في 
الشهداء  لعائالت  النفسية  االحتياجات  مع 
والذي قمنا برصد  المنكوبة،  واألسر  والمعتقلين 
بعض  مع  لقائنا  أثناء  اإليجابية  آثاره  بعض 

األهالي والمنكوبين.

عنب داراني

نشاط جديد يرسم البسمة على وجوه األطفال

استئناف حملة »ثورتنا ثورة أخالق«.. الفتات جديدة تزين المدينة

إلى كل من يريد أن نعرف من نحن!!  
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تونس: 

بدأت الثورة التونسية في 17 كانون األول 2010، حيث 
عمت المظاهرات مختلف المدن التونسية وانتهت في 14 
كانون الثاني 2011 بخروج زين العابدين بن علي، وتولي 
بصفة  الجمهورية  رئاسة  الغنوشي  محمد  الحكومة  رئيس 
مؤقتة، ولكن تدخل المجلس الدستوري وإعالن شغور منصب 
فؤاد  البرلمان  رئيس  تنصيب  إلى  أدى  الجمهورية  رئيس 
المبزع رئيًسا للبالد، وليقوم محمد الغنوشي بتشكيل حكومة 
السابقة. وبعد خروج  الحكومة  جديدة غالبية أعضائها من 
تعيين  ليتم  استقالته  أعلن  الغنوشي  ضد  مظاهرات  عدة 
باجي قائد السبسي رئيًسا للحكومة. وفي 23 تشرين األول 
2011 جرت انتخابات المجلس التأسيسي الذي من مهامه 
عن  تنفيذية  سلطات  وتحديد  للبالد،  جديد  دستور  صياغة 
إلى  باإلضافة  للبالد،  رئيس  وتعيين  طريق تشكيل حكومة 
ممارسة مهام التشريع مؤقًتا وبصفة انتقالية، وذلك لحين 
تنظيم انتخابات عامة في إطار الدستور الجديد. وقد فازت 
في هذه االنتخابات حركة النهضة، وتم انتخاب المنصف 
للحكومة  رئيًسا  جبالي  وحمادي  للبالد،  رئيًسا  المرزوقي 
ومصطفى بن جعفر رئيًسا للمجلس التأسيسي، وتم اإلتفاق 
وأن  رئاسًيا(   - )برلمانًيا  الحكم مختلًطا  أن يكون نظام  على 
تنتهي المرحلة االنتقالية في شهر حزيران 2013 بإجراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية.
المعالم  بوضوح  تونس  في  االنتقالية  المرحلة  تميزت 
كان  إذ  جذرية،  تغييرات  حدوث  وعدم  النسبي  واالستقرار 
التغيير يحدث بشكل تدريجي من النظام القديم إلى النظام 
انقساًما حول  الفترة  تونس في هذه  كما شهدت  الجديد. 
هوية الدولة انتهى األمر إلى اعتماد المادة األولى نفسها من 
دستور 1956 في الدستور الجديد. وتميزت تونس أيًضا أن 
السابق  النظام  الرسمي بقي تحت سيطرة  التونسي  اإلعالم 

بشكل كامل.

مصر: 

وانتهت   2011 الثاني  كانون   25 في  المصرية  الثورة  قامت 
بتنحي الرئيس محمد حسني مبارك في 11 شباط 2011. وبعد 
ذلك أصدر المجلس العسكري إعالًنا دستورًيا في 13 شباط 2011 
تعديالت  إلعداد  لجنة  وبتشكيل   1971 بدستور  العمل  بتعليق 
دستورية تمهيًدا إلجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وكتابة دستور 
جديد للبالد. وبعد إنجاز التعديالت الدستورية والموافقة عليها من 
قبل الشعب، أصدر المجلس العسكري إعالًنا دستورًيا في 30 آذار 
2011 بتعطيل دستور 1971 وهذا ما أدخل البالد في حالة من 
الفوضى فيما بعد. تشكلت في هذه المرحلة ثالث حكومات برئاسة 
كل من أحمد شفيق وعصام شرف وكمال الجنزوري. حاول المجلس 
جعلته  المظاهرات  قيام  لكن  االنتقالية  المرحلة  إطالة  العسكري 
يقبل بتسليم السلطة بموعد محدد وهو 30 حزيران 2012، كما 
الدستور،  حاول وضع مبادئ فوق دستورية تضمن له مكانته في 
انتخابات  وأجريت  الشعبي،  الضغط  نتيجة  ذلك  في  فشل  لكنه 
الخالفات  وبدأت  اإلسالميون.  فيها  وفاز  والشورى  الشعب  مجلس 
انتهت بصدور حكم  العسكري  المجلس  وبين  الشعب  بين مجلس 
قضائي بحل مجلس الشعب قبيل االنتخابات الرئاسية، ثم ُشّكلت 
جمعية تأسيسية أول مرة وصدر حكم قضائي بحّلها، ثم ُشّكلت 
جمعية تأسيسية أخرى. وبعد ذلك يصدر المجلس العسكري إعالًنا 
دستورًيا مكماًل، قلص فيه من صالحيات الرئيس القادم واستعاد 
)المجلس العسكري( سلطة التشريع. جرت انتخابات رئاسية ووصل 
إلى الدورة الثانية المرشحان محمد مرسي وأحمد شفيق ليفوز فيها 
محمد مرسي بفارق ضئيل عن منافسه. أعلن الرئيس مرسي إلغاء 
ومن  العسكري،  المجلس  قيادات  وأقال  المكمل،  الدستوري  اإلعالن 
المتوقع أن يتم إقرار الدستور وإجراء االنتخابات البلدية والنيابية 

بنهاية عام 2012.
تميزت المرحلة االنتقالية في مصر بغموض أسباب حالة االنفالت 
للرأي  البالد، وغياب الشفافية والُمصارحة  التي تشهدها  األمني 
وتأثر  االنتقالية،  للفترة  الواضحة  االستراتيجية  وغياب  العام، 
االقتصاد بشكل كبير. وخالل هذه المرحلة لعب القضاء والجيش 
دورًا كبيرًا في تحديد مجريات األحداث. ومنه نجد أهمية تحديد 
من  التخلص  ووجوب  واضح  بشكل  االنتقالية  المرحلة  مراحل 

تحكم  قد  سياسية  قوة  ألي  بدياًل  اتخاذهم  وعدم  العسكر  حكم 
البالد نتيجة االنتخابات، ويجب التنبه إلى أجهزة الدولة القديمة 
)القضاء واإلعالم( في ضرب الثورة، ويجب على القوى السياسية 
من  التأكد  قبل  الحادة  السياسية  المنافسات  في  الدخول  عدم 
الرئاسية  فاالنتخابات  الدولة،  الثورة على مفاصل  قوى  سيطرة 
أسوء  بشكل  السابق  النظام  عودة  إلى  لُتفضي  كانت  المصرية 

فيما لو تمكن شفيق من الفوز باالنتخابات الرئاسية. 

اليمن:

 قامت الثورة اليمنية في 11 شباط 2012 حيث شهدت 
الصدامات  وبعض  الكبيرة  الشعبية  المظاهرات  من  الكثير 
في  االنشقاقات  من  الكثير  حدوث  إلى  وأدت  المسلحة، 
والديبلوماسي.  العسكري  السلكين  وخاصة  الدولة  أجهزة 
التي  الخليجية  المبادرة  على  بالتوقيع  الثورة  وانتهت 
الرئاسة  عن  صالح  الله  عبد  علي  الرئيس  تنازل  تضمنت 
وأعوانه حصانة  ربه منصور هادي، ومنح صالح  لنائبه عبد 
قضائية، وتشكيل حكومة مناصفة بين صالح والمعارضة، 
ومن ثم انتخابات رئاسية توافقية ومن ثم كتابة الدستور. 
ومن مهام عبد ربه منصور هادي إعادة هيكلة الجيش، وقد 
نجح في ذلك بعض النجاح، وكذلك من مهامه التفاوض مع 

الحراك الجنوبي المطالب باالنفصال والحوثيين.
تميزت المرحلة االنتقالية بعدم وجود استقطاب بالمجتمع بين 
اإلسالميين والعلمانيين، ألن المجتمع اليمني بطبيعته محافظ 
وطبيعته ملتزمة، لكنه عانى من القبلية والمناطقية التي كانت 
التخلص  مهمة  من  وصّعبت  النظام،  عمر  إطالة  في  مساعدة 
كما  كبير،  بشكل  اقتصاده  انهيار  من  اليمن  عانى  كما  منه، 
إعادة  وصعوبة  اليمني  الجيش  عن  المنشقين  مشكلة  ظهرت 
دمجهم في الجيش من جديد. كما أن التهديد بانفصال جنوب 
اليمن اليزال قائًما رغم أن األمور ماتزال تحت سيطرة الدولة. كما 
تميزت المعارضة في اليمن بأنها موحدة بالرغم من اختالف 

توجهاتها وهذا ساعد كثيرًا في نجاح الثورة اليمنية.

المرحلة االنتقالية في بلدان الربيع العربي
ماذا نستفيد منها في سوريا

في جميع البلدان التي حصلت فيها ثورات، تحتاج 
مرحلة  لتتم  زمنية  فترة  إلى  والدول  الشعوب 
ومن  الديمقراطية،  إلى  اإلستبداد  من  التحول 
إلى  للحاكم  العبودية  ومن  العدل  إلى  الظلم 
القبول  يتم  المرحلة  هذه  وفي  الكاملة،  الحرية 
الظروف  في  بها  يُقبل  ال  التي  األمور  ببعض 
الطبيعية وذلك لظروف هذه المرحلة الحساسة. 
خطورة هذه المرحلة بأن األوضاع فيها تكون غير 
مستقرة والخطأ فيها قاتًلا، وكثيًرا ما أدى الفشل 
الثورة، وأحياًنا  إلى ضياع  المرحلة  في قيادة هذه 
السابق  النظام  يعود  إذ  عكسية  نتائج  إلى  تؤدي 

بصورة أبشع..
المرحلة  سريعة  لمحة  في  هنا  سنستعرض 
شهدت  التي  العربية  البلدان  في  اإلنتقالية 

تغييرات أو ثورات:



enabbaladi@gmail.com
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ليبيا:

ما  وسرعان   2011 شباط   17 في  الليبية  الثورة  قامت 
قرار  وصدر  القذافي،  قمع  بسبب  مسلحة  ثورة  إلى  تحولت 
قصف  من  القذافي  لمنع  الطيران  بحظر  األمن  مجلس  من 
شعبه وكان ذلك بعد شهر تقريًبا من انطالق الثورة الليبية. 
برئاسة  االنتقالي  الوطني  المجلس  ذلك  بعد  وتأسس 
المحررة.  المناطق  إدارة شؤون  ليتولى  الجليل  عبد  مصطفى 
وفي 23 تشرين األول 2011 تم اإلعالن عن تحرير ليبيا من 
حكم القذافي، تال ذلك تأسيس حكومة مؤقتة لحين إجراء 
انتخابات للمجلس الوطني، ليكون من مهام المجلس الوطني 
تشكيل حكومة وانتخاب جمعية تأسيسية لكتابة الدستور، 
انتخابات  بإجراء  ليبيا  في  االنتقالية  المرحلة  وتنتهي 

رئاسية ونيابية وفق الدستور الجديد.
تميزت المرحلة االنتقالية في ليبيا باتفاق القوى السياسية 
الدولة،  اتفاق حول شكل  يوجد  ال  ولكن  الدولة  حول هوية 
فالشرق الغني بالنفط والذي تعرض للتهميش سابًقا يطالب 
بالفيدرالية. كما تعاني ليبيا من عدم وجود مؤسسات يمكن 
االعتماد عليها خاصة مؤسسة الجيش. وثمة عدة مشكالت 
من  لعل  االنتقالية  المرحلة  خالل  معها  التعام  ينبغي 
المجرمين  مع  التعامل  كيفية  حول  العدالة  مشكلة  أهمها 
الذين ارتكبوا جرائم في عهد القذافي، إضافة إلى مشكلة 
ولكن  ضّحى  فالبعض  والتضحية،  الكفاءة  بين  المفاضلة 
المناصب، وبالمقابل  الكفاءة لتولي منصب من  ليس لديه 
هناك من لديه الكفاءة ولكنه وقف على الحياد أثناء الثورة.

 
سوريا: 

سنوات  بعد   2011 آذار   15 في  السورية  الثورة  قامت 
الشديد  بالقمع  النظام  قابلها  واالستبداد  الظلم  من  طويلة 
حالة  رفع  مثل  الشكلية  اإلصالحات  بعض  عن  اإلعالن  مع 
عملًيا.  ذلك  تطبيق  دون   2011 نيسان   21 في  الطوارئ 
حتى  السورية  المحافظات  كل  إلى  المظاهرات  وامتدت 
شهدت سوريا مظاهرات مليونية في حماه ودير الزور، ليبدأ 
ضد  كبرى  عسكرية  بحملة   2011 تموز   31 في  النظام 
بالتحول  التاريخ  ذلك  منذ  الثورة  وبدأت  المدينتين.  هاتين 
الحر بالتشكل. وفي الوقت نفسه  التسلح وبدأ الجيش  نحو 
شامل  سياسي  تكتل  إليجاد  محاوالت  عدة  هناك  كانت 
الوطني  المجلس  تشكل  عن  وأسفرت  المعارضة،  ألطياف 
السوري الممثل لقوى المعارضة في 2 تشرين األول 2011. 
عدة  وجرت  العربية  الجامعة  في  تجميد عضوية سوريا  تم 

محاوالت لحل األزمة السورية من قبل الجامعة العربية واألمم 
المتحدة دون جدوى، وتحولت أرض سوريا كلها إلى ساحات 
قتال، وترافق ذلك مع سقوط عدد كبير من الشهداء قّدر لحد 

اليوم بـ 35 ألف شهيد وآالف المعتقلين والجرحى.

المرحلة االنتقالية حسب رؤية المعارضة: 
اتفقت المعارضة السورية في مؤتمرها بالقاهرة على عدة 

إجراءات بعد سقوط النظام من أهم بنودها: 
- إقالة الحكومة الحالية وحل مجلس الشعب الحالي وتشكيل 

حكومة مؤقتة
- حل حزب البعث وإعادة ممتلكاته إلى الدولة.

- تشكيل جسم تشريعي مؤقت وحكومة انتقالية.
- يعمل الجسم التشريعي المؤقت على إصدار إعالن دستوري 
مؤقت يستند إلى وثيقة العهد المقررة في مؤتمر القاهرة، 
ويتضمن وضعية الرئاسة ومجلس القضاء وباقي المؤسسات 

المفصلية والهامة في البالد.
- خالل مدة أقصاها سنة يتم انتخاب برلمان تأسيسي ُيِعّد الدستور 
الجديد ويشكل حكومة جديدة، ومن ثم يتم انتخاب برلمان ورئيس 

وفق الدستور الجديد وبذلك تنتهي المرحلة االنتقالية.
أهم تحديات المرحلة االنتقالية وآراء حول هذه التحديات:

الربيع  دول  في  الموجودة  التحديات  أن  القول  نستطيع 
هوية  حول  الخالف  سواًء  سوريا  في  موجودة  كلها  العربي 
الدولة -خصوًصا أن سوريا فيها تنوع طائفي وعرقي كبير- أو 
الخالف حول شكل الحكم - خاصة مع مطالبة األكراد بحكم 

ذاتي- أو عدم وجود جيش منظم متماسك.

سنذكر أهم هذه التحديات وكيفية 
تفاديها وحلها:

لماهية  تصور  أو  وضوح  وجود  عدم   - األولى  المشكلة   •
المرحلة االنتقالية: 

هو  هل  سوريا،  في  بالحل  التكهن  نستطيع  ال  األن  فحتى 
كل  وطبًعا  البوسني،  الحل  أم  الليبي  الحل  أم  اليمني  الحل 
حل من هذه الحلول يفرض تحديات مختلفة عن التحديات 
المعارضة  الحل اآلخر، وهذا يقتضي تهيئة  التي يفرضها 

والمجتمع لمواجهة كل الظروف والحلول.
• المشكلة الثانية - الخالف حول هوية الدولة:

في مصر وتونس اللتان شهدتا نقاًشا وانقساًما حول هوية 
الدولة توصلت األطراف في النهاية إلى إعتماد المواد في 
متميزة  سوريا  الدولة.  بهوية  المتعلقة  السابقة  الدساتير 
دستور  في  الدولة  هوية  حول  نقاًشا  سابًقا  شهدت  بأنها 
عام 1950 وانقسم المجتمع وقتها بشدة بسبب اختالف 
الرؤى حول هوية الدولة حتى اتفق الجميع أن يكون الفقه 
ال  سوريا  ظروف  أن  ويبدو  التشريع،  مصدر  هو  اإلسالمي 
تتحمل استقطاًبا جديًدا حول هذا الموضوع، لذلك قد يكون 
من األفضل اعتماد مواد دستور عام 1950 المتعلقة بهوية 

الدولة كما هي دون تغيير.
• المشكلة الثالثة - مطالبة األكراد بحكم ذاتي بحيث يكون 

وضعهم شبيه بوضع األكراد في العراق:
متعلقة  صيغة  أية  أن  هو  الموضوع  هذا  في  ما  أهم  إن 
القوة والسيطرة على  أال تتم تحت تهديد  بهذا األمر يجب 
أية صيغة  أو االستعانة بالخارج، وأن  أو االنفصال  األرض، 
للحل ينبغي أن تكون موضع توافق بين الجميع، وهنا يجب 
على العرب أن ُيقّدموا تطمينات لألكراد ُتنسيهم الظلم الذي 

تعرضوا له من النظام باسم العروبة.
• المشكلة الرابعة- عدم وجود جيش منظم له عقيدة قتالية 

وطنية واحدة:
الموضوع  هذا  حول  ليبيا  في  حدثت  التي  المشاكل  ولعل 
ولم  النظام  لم ينشقوا عن  الذين  السوريين. فالضباط  تفيد 
من  اإلستفادة  علينا  هل  السوريين  بدماء  أيديهم  تتلوث 
رتبهم  بحكم  العليا  المناصب  سيتولون  وهل  خبراتهم؟ 

امتالكهم  لعدم  المناصب  هذه  من  المقاتلون  الثوار  ويحرم 
التسييس  من  الجيش  نحمي  كيف  المطلوبة؟  الكفاءة 
والحزبية؟ كيف يمكن معالجة الطائفية داخل الجيش بحيث 
الجيش  إعادة تسليح  ال نعاني منها مستقباًل؟ كيف يمكن 
بعد سقوط النظام خاصة إن أمريكا لن تسلح الجيش بأسلحة 
ستكون  وروسيا  إسرائيل،  ضد  استخدامها  خشية  متطورة 
عالقتها سيئة مع النظام الجديد بسبب دعمها لألسد؟ هل 
قبل  وتقني  فني  بشكل  نفسه  بناء  الحر  الجيش  يستطيع 
سقوط النظام ألن ذلك سيكون أصعب بعد سقوط النظام؟.

• المشكلة الخامسة - العدالة االنتقالية:
الشعب  بحق  جرائم  ارتكبوا  الذين  محاكمة  ستتم  كيف 
السوري، وخاصة العوام؟ وهل من األفضل العفو أم تحقيق 
العدالة؟ وكيف سنحمي المجتمع من الثأر واالنتقام؟ وهل 
يتم  وكيف  المهمة؟  بهذه  للقيام  مؤهل  القضائي  الجهاز 

تأهيله ليصبح ضمانة لكل المجتمع؟.
• المشكلة السادسة - الطائفية:

من  المجرمين  وأغلب  معينة  طائفة  من  الضحايا  فأغلب 
تأكيد،  بكل  المستقبل  على  سينعكس  وهذا  معينة  طائفة 
ومن يدرس تاريخ سوريا بعد االستقالل يالحظ حقد البعض 
طائفًيا دون سبب موضوعي وكيف استغلوا ذلك، فكيف إذا 
وفي  المجتمعية  البالد  وحدة  سيهدد  وهذا  الحكم؟  خسروا 
تعرضت  التي  سوريا  في  األغلبية  أن  نظن  ال  الوقت  نفس 
التي  التجربة  ستنسى  األخيرة  العقود  خمسة  خالل  للظلم 
مرت بها وتتعامل إزاءها بنفس الحس الوطني الذي تحلت 
المجتمع  األمور تجعل  وهذه  فرنسا،  االستقالل عن  بعد  به 

غير متماسك ومعرض للتفكك والفتن في المستقبل.
• المشكلة السابعة - إعادة بناء االقتصاد السوري:

في مصر تدهور االقتصاد بشكل كبير مع أنه لم يحدث تخريب 
للبالد، أما في ليبيا ومن قبلها العراق فالثروات الموجودة فيها 
أما  الحرب.  في  تهدم  ما  إعمار  إعادة  بتغطية  كفيلة  كانت 
سوريا فال يوجد بها ثروات تغطي الدمار الذي فاق كل الحدود، 
ويجب أال نكرر تجربة الحريري في لبنان الذي أعاد إعمار لبنان 
بالدين الذي أثقل كاهل لبنان مما يفرض على السوريين أعباء 
إضافية. ويمكننا في ظل ذلك استذكار النهضة اليابانية بعد 
بجعل  االستثمار  الممكن  من  انه  إذ  الثانية،  العالمية  الحرب 

سوريا بلًدا زراعًيا صناعًيا محقًقا لالكتفاء الذاتي. 

الخاتمة:
كانت هذه لمحة سريعة عن المرحلة اإلنتقالية والتحديات 
التي قد تواجه سوريا خاللها، مع لمحة مختصرة عن التجارب 
لدراسات  يحتاج  البنود  هذه  من  بند  كل  أن  إذ  المحيطة، 
عميقة، إضافة لوجود الكثير من التفصيالت التي لم نذكرها. 
هذه األمور -وغيرها- يجب أن تكون موضع نقاش بين جميع 
مجتمعًيا  نقاًشا  مناقشتها  المثقفين  وعلى  الشعب  أبناء 
من  أسوء  وضع  إلى  بسوريا  تعود  أخطاء  في  نقع  ال  حتى 
وال  الشهداء  دماء  ال تضيع  وكي  البعث،  وضعها في عهد 

تذهب تضحيات الشعب السوري هباًءا.
والله الموفق والمستعان والحمد لله رب العالمين.
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 2012 شباط   ٣ بتاريخ  عشوائي  بشكل  تميم  اعتقل 
المخابرات  قبل  من  األمين  الصادق  مسجد  حصار  بعد 
الجوية، حيث تم إخراج المصلين على الهوية واعتقال 

العديد منهم عشوائًيا بحسب أسماء العائالت.
جامعة  من  الشرعية  العلوم  في  دبلوًما  يحمل  تميم 
وهو  األولى،  سنته  في  ماجستير  طالب  وهو  دمشق، 

يعمل مدرًسا في مدرسة الحكمة
شوهد أكثر من مرة من قبل المفرج عنهم في مطار المزة 
التابع للمخابرات الجوية كان آخرها بتاريخ 12 تشرين 
األول 2012. وقد روى بعض المفرج عنهم أن تميم أجبر 
تحت التعذيب على االعتراف بامتالكه لبندقية »بومب 
أكشين«  علًما أنه عندما أعيد إلى الزنزانة بعد اعترافه 
المعتقلين  زمالءه  يسأل  راح 

عن شكل هذه البندقية التي اعترف على حملها!
العيد  هو  وها  تميم،  اعتقال  على  مضت  أشهر  تسعة 
مغّيب  وهو  وأهله  وابنته  زوجته  على  يمر  الذي  الثاني 
ذنبه  تعيسة،  إنسانية  ظروف  وفي  السجون  ظالم  في 

الوحيد أنه ينتمي إلى عائلة الشربجي!
على  تميم  صفحة  على  ومحبيه  أصدقائه  أحد  كتب 

الفيسبوك:
«شعرت بالخيانة والغدر كيف أنني خرجت من 

المسجد وغيري هناك من ضرب واعتقل ...
بشو بدك تعترف ؟؟!! 
بشو بدك تعترف ؟؟!! 

أنك قلت ««« هللا أكـبر»»» أم أنك كنت تصلي 
في المسجد!!

تميم عبد الرحيم الشربجي

ومازال  من جديد  علينا  يمر  األضحى  عيد  هو  ها 
معتقلو داريا يقبعون في ظالم سجون النظام على 
الرغم من »العفو الرئاسي« األخير الذي تغاضى 
عن معتقلي الثورة ومن بينهم أبناء داريا الذين 
 670 الـ  العيد  صبيحة  حتى  عددهم  تجاوز 

معتقل.
من  المزيد  اعتقال  المنصرم  األسبوع  شهد  وقد 
شباب داريا، ففي يوم السبت 20 تشرين األول، 
أثناء عودته  الشاب محمد يوسف فياض  ُاعتقل 
تم  األول  تشرين   21 األحد  ويوم  لبنان.  من 
جديدة  على  الحملة  أثناء  ناعسة  موفق  اعتقال 
اعتقال  اإلثنين  يوم  تم  كما  المجاورة.  عرطوز 
الحواجز على  أيمن عليان على أحد  الشاب محمد 

طريق لبنان.

 20 السبت  يوم  أفرج  اإلفراجات  صعيد  وعلى 
خمسة  بعد  يحيى  زهير  رامي  عن  األول  تشرين 
أشهر من االعتقال، وأفرج عن كل من نزار محمود 
الناطور  العبار وحسن خليل جعمور ورياض سمير 
اعتقال  بعد  بكر  أبو  وربيع  عرابي  فارس  وجهاد 

دام خمسة أشهر.
اإلفراج  تم  األول  تشرين   22 االثنين  يوم  وفي 

أشهر  ثالثة  بعد  زيادة  محمود  عالء  الشاب  عن 
من االعتقال، كما أفرج عن أحمد خالد بلشة بعد 
اعتقال دام خمسة أشهر ونصف. وتم يوم الثالثاء 
اللطيف أحمد  اإلفراج عن عبد  األول  23 تشرين 
االعتقال.  من  شهرين  بعد  عاًما(   17( النكاش 
كما تم خالل هذا األسبوع اإلفراج عن كل من فايز 
رشيد مطر، رشيد فايز مطر، ومحمود فايز مطر بعد 
ثالثة أشهر من اعتقالهم، فيما تأخر اإلفراج عن 
الشابين عبادة الحي وأسامة المصري، واللذين لم 
تحويلهما  رغم  القانوني،  السن  أعمارهما  تتجاوز 
إلى  السبب بذلك  الزبلطاني، ويعود  إلى محكمة 
عدم توافر أية أوراق ثبوتية تثبت شخصيتيهما!!
وفي يوم الخميس 25 تشرين األول 2012 أفرج 
العبد(  )أبو  زيادة  الغني  عبد  فوزي  من  كٍل  عن 
عبد  والشاب  شهرين،  قرابة  دام  اعتقال  بعد 
المجيد مظهر العبار بعد اعتقال دام قرابة العشرة 
أشهر، والشاب مؤيد هاشم الغزي بعد اعتقال دام 
حمسة أشهر، وعن محمد علي العبار، وماهر عدنان 

جنح
قرابة  دام  اعتقال  بعد  السبت  أمس  أفرج  وكما 
)أبو  طه  سليم  الدين  عز  األخوين  عن  شهرين 

محمد(، وعادل سليم طه )أبو بشار(

رشيد مطر
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جهاد فارس عرابي عالء محمود زيادة

نزار العبار

ا من داريا ال يزالون في سجون النظام برغم العفو الرئاسي ٦٧٠ شابً

إفراجات جديدة عن بعض المعتقلين 

اعتقل الشاب وسيم البالغ من العمر 1٧ عاًما من قبل المخابرات الجوية بتاريخ 2 شباط 2012  في منطقة الشاميات قرب مسجد أنس بن مالك. 
وهو يعمل في مجال خياطة األلبسة. تمت مشاهدة وسيم ألخر مرة في مطار المزة التابع للمخابرات الجوية بتاريخ ٣ حزيران 2012  وال يزال حتى 

يومنا هذا بعيًدا عن أهله الذين ينتظرونه بفارغ الصبر.

وسيم محمد العبار



enabbaladi@gmail.com

11عنب بلدي - العدد السادس والثالثون - األحد  28 تشرين األول 2012

36

واإلجتماعي  السياسي  االستقرار  يشكل 
النمو  تحقيق  في  الرئيسي  العامل 
االقتصادي  الهيكل  وبناء  االقتصادي 
المواد  توفر  من  فالبرغم  للدولة.  المستقر 
وتمركز  الرخيصة  العاملة  والقوى  األساسية 
الشرق  منطقة  في  الطاقة  مصادر  جميع 
على  تنجح  لم  الدول  هذه  أن  إال  األوسط،  
من  مستقرة  مستويات  بتحقيق  عقود  مدى 
المستوى  تضمن  التي  االقتصادي  النمو 
العربي.  للمواطن  المعيشة  من  المالئم 
هناك العديد من األسباب التي لعبت دورًا 
هاًما في هذه اإلخفاقات، ولكن من أهمها 
المنطقة،  السياسي في  االستقرار  عدم  وهو 
فالعالقة بين االقتصاد واالستقرار السياسي 
سبيل  فعلى  طردية  عالقة  واالجتماعي 
األوروبية  الدول  استطاعت  عندما  المثال، 
حالة  إنهاء  الثانية  العالمية  الحرب  بعد 
مابينها،  في  الداخلي  واالقتتال  الصراع 
في  عالية  مستويات  تحقيق  في  نجحت 

معدالت النمو االقتصادي .
العنف  وتصاعد  السورية  الثورة  اندالع  منذ 
من قبل النظام، شهدت رؤوس األموال حركة 
وأوربا.  دبي  بنوك  نحو  الداخل  من  خروج 

وشّكل عامل انعدام األمن الداخلي واعتداء 
قوات األسد على الممتلكات الخاصة للناس 
من تدمير وسرقة حالة من التوقف - المؤقت 
الورش  معظم  في  العمل  عن  الدائم-  أو 
والمعامل الصناعية الصغيرة والكبيرة. فلم 
يعد باستطاعة العامل الذهاب إلى عمله أو 
الفالح إلى أرضه مع كل هذه الحواجز األمنية 
المنتشرة كالسرطان في كل مكان والمحيطة 

بالمدن والقرى السورية.
فهل تنجح هدنة عيد األضحى  في إعادة 
الداخلي  واالستقرار  األمن  من  تشكيل حالة 

النسبي؟
واحترام  التزام  على  الهدنة  نجاح  يتوقف 
وبنود  لميثاق  المتصارعة  األطراف  جميع 
لعب  عدم  على  تتوقف  وثانًيا  أواًل،  الهدنة 
وتبريرات  بإدعاءات  األوراق  وخلط  النظام 
الضروري  لمن  إنه  النار.  إطالق  وقف  لخرق 
الهدوء  تحقيق  إلى  نسعى  أن  جًدا  والمهم 
حتى  أيام،  لبضعة  ولو  النسبي  واالستقرار 
إيصال  اإلنسانية  المنظمات  تستطيع 
غذاء  من  الطارئة  والحاجات  المعونات 
المدن  داخل  إلى  أطفال  وحليب  ودواء 
للهدنة.  األهم  الجانب  هو  وهذا  السورية، 

وعلى الطرف اآلخر ربما تسهم حالة الهدوء 
إلى ما  الناس بالعودة  النسبي من مساعدة 
التحرك  على  والقدرة  أعمالهم،  من  تبقى 
والمزرعة  والشركة  المعمل  إلى  للوصول 
استمرار  اإلنتاج بشكل يضمن  إلعادة عجلة 
جزء من مقومات الحياة التي باتت معدومة 

في سوريا.
وتوفير  اإلنتاج  دورة  استمرار  أهمية 
الحاجيات األساسية للمواطنين في األسواق 
أصبح ضرورة ملحة اليوم، وال يقل أهمية عن 
النظام.  إسقاط  على  يساعد  ثوري  عمل  أي 
20 شهرًا تراجع  اليوم  السوري  الثورة  فعمر 
الثلث.  إلى  المحلي  الناتج  مستوى  فيها 
سوريا  في  الوضع  باستمرار  التوقعات  ومع 
محاولة خالق  علينا  أطول، يجب  لفترة  ربما 
حالة من االستقرار النسبي الداخلي وحصول 

العامل على دخل بسيط. 
أو  ربما يكون هذا الكالم غير قابل للتطبيق 
يصعب تطبيقه في كافة أرجاء المدن، لذا 
علينا التفكير باستثمار المناطق التي تتمتع 
وجعلها  السويداء  كمحافظة  نسبي  بهدوء 
وإستغالل  لإلنتاج  األساسية  القاعدة 
القصوى  بطاقتها  والورشة  المصانع 
العمل  عن  العاطلين  من  عدد  أكبر  لتشغيل 
وخاصة من الالجئين من المناطق المنكوبة. 
الحضارات  وتمركزت  نشأت  الماضي  في 
المياه،  ومصادر  الينابيع  حول  اإلنسانية 
تدفق  استمرار  ونضمن  نستطيع  فهل 
أساسيات الحياة لألطفال والجرحى من خالل 
أن  أم  القرى في كل محافظة  تشكيل هذه 
ستطالها  وصواريخه  النظام  طائرات  آليات 

يوًما ما.

سوق هال

في محاولة لوقف »النزيف« المالي الذي يشهده االقتصاد 
جديدة  تعليمات  مؤخرًا  المركزي  المصرف  أصدر  السوري، 
تتعلق بتقييد بيع العمالت األجنبية مقابل الليرة السورية 
في ثالث إجراء من نوعه منذ انطالق الثورة السورية المباركة. 
عمليات  تقييد  المركزي  المصرف  تعليمات  تضمنت  وقد 
بيع العمالت األجنبية وحصرها بالحاالت المبررة اقتصادًيا 
المستوردات.  لتمويل  الشراء  بعمليات  أساًسا  تتمثل  والتي 
ببيع  للسماح  السبعة«  »المبررات  التعليمات  تضمنت  كما 
والتي  التجاري  غير  التمويل  ألغراض  األجنبية  العمالت 

تتضمن:
• الشراء بداعي السفر: حيث سمحت التعليمات للمسافرين 
إلى الدول العربية عدا لبنان واألردن بشراء 1000 دوالر كحد 

أقصى، وثالثة آالف دوالر للمسافرين إلى بقية دول العالم 
عدا تركيا، وذلك لمرة واحدة في العام. واشترطت التعليمات 
المصرف  كوى  من  األجنبية  العملة  بشراء  المسافر  يقوم  أن 
التجاري السوري في المطارات حصرًا، وقبل موعد السفر بأربع 

وعشرين ساعة على األكثر. 
بشراء  التعليمات  سمحت  حيث  الدراسة:  بداعي  الشراء   •
العمالت األجنبية بما اليتجاوز 12 ألف دوالر كرسوم للدراسة 
في الخارج، ويضاف إليها ألف دوالر شهرًيا كنفقات الطالب 

في الخارج على شكل تحويل مصرفي.
• الشراء بقصد العالج: تم تحديد مبلغ 10 آالف دوالر كسقف 

لنفقات العالج في الخارج على شكل تحويل مصرفي.
• الشراء لتلبية االحتياجات الشخصية: حيث يسمح للمواطن 
بشراء مبلغ ال يتجاوز األلف دوالر أو األلف يورو لمرة واحدة 

في العام بقصد تلبية االحتياجات الشخصية.
بشراء  أيًضا  التعليمات  سمحت  اإلدخار:  بقصد  الشراء   •
مبلغ ال يتجاوز ٥ آالف دوالر أو يورو ولمرة واحدة في العام 
بهدف اإلدخار شريطة إيداعها في حساب مصرفي لدى أحد 

المصارف العاملة كوديعة لمدة ستة أشهر على األقل.
شهد  بخصوصه  المركزي  وتعليمات  القرار  هذا  صدور  ومع 
حيث  حاًدا  هبوًطا  الدوالر  أمام  السورية  الليرة  صرف  سعر 
وصل سعر الصرف إلى حدود ٧٧ ليرة للدوالر الواحد، ليتراجع 

في اليوم التالي إلى حدود ٧4٫٥/ ٧٥ ليرة للدوالر الواحد.
إن صدور هذا القرار وتعليماته تعتبر مؤشرًا مهًما على تراجع 
األجنبية،  العمالت  من  المركزي  المصرف  احتياطيات  حجم 
وتعزز التقارير الواردة حول تراجع هذا االحتياطي من حوالي 
1٨ مليار دوالر مع انطالقة الثورة السورية بداية العام 2011 
حيث انخفض بحسب هذه التقارير إلى حدود 4 مليار دوالر. 
إمداد  عن  الواردة  التقارير  االعتبار  بعين  أخذنا  ما  وإذا 
المساعدات  من  دوالر  مليارات   10 يتجاوز  بما  للنظام  إيران 
األوضاع  تردي  نتيجة  توقفت  والتي  األخيرة،  األشهر  خالل 
مدن  شهدتها  التي  واالحتجاجات  إيران  في  االقتصادية 
االقتصادية  نجاد  أحمدي  حكومة  سياسات  ضد  إيرانية 
توقف  وبعد  أنه  نجد  األسد،  لنظام  الالمحدود  الدعم  ومنها 
هذه المساعدات بات األسد ونظامه غير قادرين عل تأمين 
ضد  العسكرية  عملياته  لتمويل  الالزمة  األجنبية  العمالت 
شعبه ولتمويل صفقات شراء السالح التي دأبت إيران على 

سداد فواتيرها دعًما لحليفها السوري.
في ظل هذه المعطيات نجد أن قرار المصرف المركزي بتقييد 
عمليات بيع العمالت األجنبية يتناقض وبشكل كبير مع كل 
النظام وأعضاء حكومته  الصادرة عن مسؤولي  التصريحات 
يكرر  فتأ  ما  الذي  المركزي  سوريا  مصرف  حاكم  فيهم  بمن 
القول أن اإلحتياطي األجنبي اليزال كما هو وأن كل التقارير 
عن تراجعه بشكل حاد ليس سوى إشاعات مغرضة تهدف 
إلى إضعاف العملة السورية واالقتصاد السوري وزعزعة ثقة 

المواطن السوري بعملته واقتصاد بلده.

العمالت االجنبية
بين تراجع االحتياطي وتقييد البيع

الهدنة واالستقرار
عربون االقتصاد
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براعم عنب

في  الطفل(  )تربية  موضوع  يلقى  ال  الّشديد  لألسف 
من  العديد  بعكس  حقيقًيا  اهتماًما  الّشرقية  مجتمعاتنا 
مشكلة  هي  الواقع  في  فمشكلتنا  المتقدم،  العالم  دول 
أجياٍل بأكملها لم تتم تربيتها في صغرها على قيم الحرية 
أشكال  من  شكل  أّي  يوًما  تمارس  ولم  التعددي،  والمجتمع 
فحسب،  السياسي  الصعيد  على  ليس  الديمقراطية،  الحياة 
االجتماعية!  الحياة  بل حتى فيما يتعلق بأصغر تفاصيل 

بدًءا من األسرة وانتهاًءا بالمدارس ورياض األطفال!
العربية  بلداننا  التربوية في  المؤسسات  إلى تلك  لو نظرنا 
وآليات  وأدواتها  شكلها  في  تكون  ما  كثيرًا  أنها  لوجدنا 
حيث  الحاكم...  النظام  لسياسة  مصّغرة  صورًة  عملها، 
المناهج الّتعليمّية القائمة على التلقين والحفظ، إضافًة إلى 
األساليب الخاطئة التي يتم اتباعها في التربية والتوجيه، 
فتقريًبا في جميع المدارس ورياض األطفال والعديد من األسر 
القمع والعنف  اتباع وسائل تربوّيٍة قائمٍة أساًسا على  يتم 
غياب  مع  العمياء،  الطاعة  عن  فضاًل  واالستبداد،  والّتسّلط 
لوحده  التربوي  الحوار  غياب  وإّن  واضح.  بشكل  الحوار  لغة 
في  االختالف  قبول  وعدم  اإلقصاء  مظاهر  بتفسير  لكفيٌل 
مجتمعنا، فعندما يكون إرشاد الطفل إلى الصواب من خالل 
إلقاء األوامر المتكررة ومطالبته بتنفيذها فورًا دون السماح له 
بالسؤال أو االعتراض، ينّشئ الطفل ضعيَف الشخصية غير 
قادرٍ على قبول اآلخرين أو محاورتهم عندما تخالف آراؤهم 
والتخوين  اإلقصاء  فيكثر  الشخصية،  قناعاته  وتوجهاتهم 
لذلك  منها...  جدوى  ال  مشاحنات  إلى  النقاشات  وتتحول 
ما  كثيرًا  النفسي  واإلرشاد  الحديثة  التربية  علوم  أّن  نجد 
تركز على ضرورة الحوار مع الطفل كوسيلٍة تربويٍة إرشاديٍة 
وتعليميٍة أيًضا. كما أّن الحوار هو الوسيلة التربوية التي أمر 
بها اإلسالم، وهذا ما نستمده من هدي الرسول الكريم عليه 

الصالة والسالم..
أما بالنسبة لمظاهر القمع والعنف المتبعة في التربية، فهي 
أساليٌب خطيرٌة فعاًل وتحتاج منا إلى اهتماٍم وجدية بالغين. 

العقاب  ولعل من أسوأ األشياء في دورنا ومدارسنا أساليب 
أطفالهم،  لتقويم سلوك  المرّبون  إليها  يلجأ  التي  المتخلفة 
فقد أضحى ضرب األطفال من المشاهد اليومية التي ألَفها 
الناس وصارت أمرًا اعتيادًيا ال يواجه أّي رفٍض أو إنكارٍ من 
قبلهم، ورّبما ال يكون العنف النفسي واللفظي في العقاب 
العنف  من  وشخصياتهم  األطفال  نفسية  على  سوًءا  أقل 
أيًضا من األمور االعتيادية سماع من  الجسدي، حيث أصبح 
يوبخ طفله بكلماٍت من قبيل )ألفرمك( و )ألدبحك( وغيرها 
قواميس  بها  امتألت  التي  والشتائم  العنيفة  الكلمات  من 

التربية!!
علم  يشترطها  وأخالقيٌة  نفسيٌة  شروٌط  هناك  الواقع  في 
العقوبة  تؤدي  أن  أبًدا  يجوز  ال  إذ  للعقاب،  الحديث  النفس 
إلى إهانة الطفل وإهدار شخصيته وكرامته التي خلقها الله 
ليس  التربية  في  الطفل  كرامة  احترام  أّن  كما  فيه.  تعالى 
كرّسها  دينية  ضرورة  هو  بل  فحسب،  اجتماعية  ضرورة 
ا في َنْهي رسول الله صّلى  اإلسالم وأمر بها، ويظهر ذلك جليًّ
الله عليه وسلم عن العنف وإهانة كرامة الطفل عندما قال: 
»ال تضرب الوجه وال ُتقّبح«، »عّلموا وال ُتعّنفوا، فإن المعلم 
خيرٌ من الُمعّنف«، »إّن الرّفق ال يكون في شيٍء إاّل زانه، وال 

ُيْنزَُع ِمن شيء ِإال شاَنه« وغيرها الكثير...
لكن ما عالقة العنف التربوي بمشاكل الثورة التي نتناولها 

في هذا المقال؟ 
هذا الّسؤال تجيب عنه التساؤالت التالية التي تطرح نفسها 
اعتاد في صغره  السياق: كيف يمكن لطفٍل  بقوة في هذا 
على الضرب واإلهانات أن يدرك قيمة الكرامة والحرية التي 
أن  الناس؟! كيف يمكن  بها  ثورتنا ألجلها وطالب  خرجت 
نفهم تلك المفارقة بين أن ُيطالب  ثائرٌ ما بالكرامة لنفسه 
وأبناء بلده بينما ُيعاقب ولده المذنب بأسلوٍب يجرح كرامته 

اإلنسانية؟!
ترتيب  إعادة  إلى  تدفعنا  أن  وغيرها يجب  الّتساؤالت  هذه 
البالية.  وعقليته  النظام  قيود  من  أنفسنا  وتحرير  أولوّياتنا 

فالعمل على تغيير المنظومة الفكرية التربوية في المجتمع 
بشكٍل كامٍل هو في صميم العمل الثوري، ومن أهّم مرتكزات 

ثورة الحرية والكرامة التي خرج من أجلها الشعب السوري...
ألننا نحلم ببناء مجتمٍع حرٍّ كريٍم، علينا أن نعمل على بناء 
المدرك لقيم الحرية والكرامة اإلنسانية. وبناء  اإلنسان الحرّ 
هذا اإلنسان ال يكون إال من خالل القيام بثورٍة شاملٍة على 
التربوية،  المؤسسات  جميع  في  والتعليم  التربية  أنظمة 
وذلك من خالل خطة عمل مدروسٍة بدقٍة وعنايٍة يتعاون على 
وضعها وتطبيقها أهل العلم واالختصاص. والبّد أن تكون 
للتطبيق  قابلة  واضحٍة  تنفيٍذ  بآليات  ُمرفقًة  الخطة  هذه 
البدء  يجب  المثال  سبيل  فعلى  الالزمة...  األولويات  وفق 
األطفال،  ورياض  المدارس  من  الضرب  أشكال  كافة  بإلغاء 
بالوسائل  ُمرفٍق  قانوٍن  من خالل  بل  جامدٍة  بقوانين  ليس 
أنه  كما  الصحيحة.  التربوية  البدائل  توّفر  التي  التنفيذية 
ينبغي أال نسارع إلى تغيير مناهج التعليم قبل إعادة تأهيل 
ليكونوا  وغيرهم،  ومرشدين  معلمين  من  التعليمية  الكوادر 
يعتادوا  لم  بديلٍة  حضاريٍة  مناهج  استيعاب  على  قادرين 

عليها من قبل، وهكذا...
مّكة  )أهل  ُيقال  فكما  الحلول،  كاّفة  طرح  بصدد  هنا  لسنا 
من  أهله  له  الموضوع  هذا  مع  والتعامل  بشعابها(  أدرى 
وإّنما  وغيرهم.  اجتماعيين  وُمرشدين  نفسيين  أخصائيين 
نهدف من خالل هذا المقال إلى تسليط الضوء على مشكلٍة 

ظهرت آثارها بوضوٍح في ظل الثورة...

الشعب  ثورة  إليها  تحتاج  عارمٌة  فكريٌة  ثورٌة  هي  إذن، 
السوري، ندعو الله تعالى أن يوفقنا إليها ألّننا جمعًيا نحلم 
بسوريا المدنية التعددية، سوريا المواطنة والعدالة وسيادة 

القانون، سوريا الحرية والكرامة اإلنسانية لجميع أبنائها...

بيعي جًدا أن تظهر اآلن،  ككلّ الثورات في العالم، تواجه ثورتنا مشاكل وأخطاًء من الطّ
السهل  من  ليس  البعث  حكم  من  طويلةٌ  عقودٌ  فتها  خلّ التي  االجتماعية  فاألمراض 
من  ولعلّ  الحاكم...  النّظام  على  ثورةٍ  قيام  د  بمجرّ المجتمع  من  واقتالعها  اجتثاثها 
ربية  ة الّتي ينبغي تناولها بعنايةٍ واهتمامٍ هي مشاكل التّ أخطر هذه األمراض االجتماعيّ

وأساليبها!!

أطفالنا بين الحرية والتربية
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حنان - دوما    

تكرر المشهد على أنظارنا على مرّ سني عمرنا، 
عهدناه مذ كّنا صغارًا على شاشات التلفزة، 
تلك  خوض  مّنا  للمحظوظين  أتيح  ورّبما 

التجربة القدسية بنفسه...
كما  جديدة  بعيون  رأيناه  أن  سبق  هل  لكن 

يمكن لنا أن نراه اليوم؟
هل يمنحنا التفّكر والتأمل في الركن الخامس 
من أركان اإلسالم »الحج«، في ظل الثورة، أي 

ُبعد آخر جديد؟
تلك الجموع الغفيرة الهادرة، المتجهة بإصرار 
وعزيمة إلى عرفات، ثقافات مختلفة من كل 

واحد،  مكان  في  مًعا  تجتمع  األرض،  بقاع 
صعيد واحد، لهدف واحد، تنسى اختالفاتها. 
نفسك  في  تستشعر  المكان  ازدحام  رغم 
ا لكل من حولك، يكفي أن  رحابة وسعة وحبًّ
أو  اسمه  يهمك  ال  به،  يجمعك  ذاته  الهدف 
منشؤه، ال يهّم عرقه أو لونه أو ثقافته. هدفه 
جنب،  إلى  جنًبا  بجوارك  مسيرته  السامي، 
لعّل  لك،  أٌخ حقيقي  بأنه  ما سيشعرك  هي 
تلك المشاعر القدسية تذّكرك بمشاعر األخوة 
مع  مصادفة  يوًما  جمعتك  التي  القدسية 

صديق مظاهرة أو معتقل؟!
دورة  المقّدس،  المشعر  هذا  الحّج،  يكون  أال 
حول  العالم،  أنحاء  في  للمسلمين  تدريبية 

التعايش مع االختالفات الثقافية في مكان 
واحد، طالما جمعنا هدف واحد؟

أال يشّكل الحج، برأيك، أرقى نموذج الجتماع 
رابط  سوى  بينها  يربط  ال  مختلفة  ماليين 
عدد  أقل  مع  ضّيق،  واحد  مكان  في  الهدف 

من الخالفات، رغم النهائية االختالفات؟
هذا  االختالف،  مع  الرائع  التعامل  هذا 
مئات  منذ  المستمر  الباهر،  الحضاري  النموذج 
عسى  جديدة،  لنظرة  مّنا  يحتاج  أال  السنين، 
تضّم  لحضارة  بناء  بدروس  منه  نخرج  أن 
االختالفات بحّب وَسعة، لتجعل منها عوامل 

بناء ال عوامل هدم؟
قد تكون من عرٍق آخر، ال تتكلم لغتي وال أفهم 
عاداتي،  عن  تماًما  مختلفة  عاداتك  لغتك، 
لكن وحدة هدفنا ستجعلنا نمضي مًعا بحب، 
على  وتربيتة  ابتسامة  ستكون  تواصلنا  لغة 
اختالفنا،  رغم  جمعنا  واحًدا  وشعارًا  الكتف، 
لنصل إلى بر األمان مًعا، سأكون حريًصا على 
وصولك معي، حرصي على وصولي لهدفنا، 
ألنه مشترك، ألن سعينا له مًعا مهّم بأهمية 

الهدف ذاته!
هذا اللباس الواحد، الذي يصبغ الجميع بلون 
الطهر األبيض، أال يشعرك معي بمجتمع قائم 
يقوم  ال  مجتمع  أبنائه،  بين  المساواة  على 
مال  ال  وجاهة،  ال  وساطة،  ال  الطبقية،  على 
سواسية  الكل  هنا،  مميز  عرق  وال  منصب  وال 
يفاضل  وال  بينهم  يمايز  ال  المشط،  كأسنان 
دولة  في  نريده  ما  هذا  أليس  العمل،  إال 

مدنية قائمة على الكفاءات، وُتقيم ألبنائها 
االحترام بذات القدر؟

واإلرهاق،  التعب  والمسافة،  الشّقة  ُبعد  الَحرّ، 
اللباس البسيط الذي لن يريحك رّبما، إهمالك 
الذي  والعطر  للطيب  تركك  لحاجات جسدك، 
عليها،  اعتدت  التي  المظاهر  جميع  تحّب، 
لماذا؟ ألن ثّمة ما هو أهم، ثّمة هدف ُنصَب 
عينيك دائًما، كما جبل عرفات يلوح للحجيج 
إليه،  الوصول  على  ترّكز  يجعلك  جميعهم، 
يجعله أولويتك األولى التي سيحلو كل تعب 

دونها، وستطيب كل مشّقة في سبيلها...
في  شّدة  بلحظات  سنمرّ  أننا  لنا  دورة  لعّلها 
إاًل  فيها  لنا  يتاح  لن  بأوقات  سنمرّ  حياتنا، 
أقّل القليل، لعّل هذا التقّشف اآلني يشعرك 
من   - حّج  دون  من  يومّيا  يعيشه  من  بتجربة 
دون ثورة أو حرب- فتجود عليه غًدا.. في يوم 

النحر - أو يوم النصر...ال فرق!-
لمصير  بالنشوة  يشعرك  أال  الجمرات،  رمي 
محتوم سيأتي، وال بّد، لكل ظالم؟ بعد جهد 
القصاص  يوم  سيأتي  وألم،  وتقّشف  وتعب 
من الظالم، وسيشارك فيه الجميع بعدل، كما 
عدوهم  على  جمارهم  برمي  الحجيج  يشارك 

في الجمرات الثالث..
قد تستشعر معي كل ذلك، وقد ال تشاركني 
فاض  ما  لكّنه  المقال،  هذا  في  ذكرته  ما 
بوحدة  الحجيج  مشهد  تأملت  إذ  قلمي  به 
أن  شعرت  ما  هذا  هتافهم.  وحدة  صّفهم، 

الحج يحاول أن يقوله لنا!

من فكر الثورة

عتيق - ُحمص    

الماضي حديثنا حول  العدد  بدأنا في 
يكون  وكيف  العلمّية،  العقلّية  هي  ما 
بالقول  وبدأنا  سليًما،  منطقًيا  تفكيرُنا 
المنطقّية  المغالطات  إلى  التنبه  بأن 
أهم  من  واحدٌة  وتجنَبها  الحوارات  في 
وعرضنا  ذلك.  سبيل  في  الخطوات 
وهي:  المنطقية  المغالطات  من  لثالٍث 
الشخصنة )مناقشة الشخص ال الفكرة(، 
الرجل القش )مناقشة فكرة مصطنعة 
غير الحقيقية(، الشيوع أو القدم )إثبات 
قدمها(،  أو  لشيوعها  نظرًا  فكرة  صحة 

ولنتابع مًعا:

• المغالطة الرابعة: 
التوليد:

إلى مصدر  تبًعا  الفكرة  والذي يعني تقييم 
قائلها. لكن في الحقيقة فالمصادر السيئة 
ال  لذا  دوًما،  وصواب  حق  على  تحتوي  قد 
يجوز رفض فكرة ألننا نختلف مع صاحبها 
»صدق  الحديث:  وفي  واالنتماء،  بالتوجه 
وهو كذوب«، والمقصود به إبليس. فعلينا 
عن  النظر  بغض  ونقيمه  بالكالم  نفكر  أن 
فالن  ألن  فكرة  يقبل  من  وبالمثل  قائله، 
المعروف قالها، وهذه حقيقة تجربة كثيرًا 
غريًبا  قواًل  آخُذ  عندما  بها،  القيام  أحب  ما 
الناس  يبدأ  وأعرضه،  المفكرين،  ألحد  شاًذا 
)أنا(، وما  الكالم وقائله  بالهجوم على هذا 
حتى  القائل،  هو  فالًنا  أن  لهم  أقول  إن 
تجدهم سكتوا مرّة واحدة، وشعروا بالتورط، 
كل  في  تصح  المناقشة  أن  الصحيح  لكن 

األحوال، مهما كان القائل.
ليس  المصدر  في  الثقة  عدم  أو  الثقة  إن 
بالشيخ  يذكرنا  وهذا  للحقيقة،  ضامًنا 
أنتم؟  »من  متلفزة:  له  كلمة  في  البوطي 
فنتبينكم؟؟!!«  هوياتكم  لنا  أخرجتم  هاّل 
وقتها  والحرّية  اإلصالح  مطالب  فبرأيه، 
من  كانت تصدر  إذا  إال  لها،  ذاتية  قيمة  ال 

أشخاص معروفين وموثوقين بحسبه!.

• المغالطة الخامسة:
االحتكام إلى التقاليد:

تجد هذه المغالطة في ُجمٍل وعبارات مثل:
{ما سمعنا بهذا في آبائنا األولين} ، »ليس 
الخلف أفضل من السلف« ، »من أنت حتى 

تعرف أكثر من فالن« ...
جماعة  ألي  شعارات  هي  المقوالت  هذه 
المجتمع  تحكم  أن  استطاعت  مؤسسة  أو 
جاء  فإذا  الزمن،  من  طويلة  لفترة  وأفكاره 
بهذه  له  برزت  التغيير،  عن  يتحدث  من 
المقوالت، التي تفترض أن األفكار التي قال 
بها حكماء وعلماء عصر ما سابق، وتسلموها 
هم سلًفا عن سلف، هي أفضل من األفكار 

الحديثة المبتدعة.
»الخالفة  مسألة  مثاًل  يناقش  كمن 
اإلسالمية«، باعتبارها شكل الحكم الذي كان 
سائًدا في عصر الصحابة، ومن أنت لتعرف، 
خيرًا من أبي بكر وعمر، ما يصلح لهذه األمة.

وتطبيقها  الفكرة  ِقدُم  ُيعتبر  ما  غالًبا 
دون  صحتها،  على  دلياًل  السلف  قبل  من 
والبيئة  الظروف  تغير  إمكانية  مناقشة 
والثقافة والمجتمع، وهي العناصر التي تفرز 

شكل نظام الحكم.

من  الشهيرة:  القذافي  بكلمة  يذكرنا  وهذا 
أنتم؟؟!! فهو زعيم ليبيا منذ أربعين سنة... 
من أنتم؟؟ مجرد شباب حديثين ليس لكم 

في التاريخ سيرة...

• المغالطة السادسة: 
االحتكام إلى ثِقةٍ من الثقات 

في غير تخصصه: 

فيكون الحديث في السياسة مثاًل فيزجُّ أحد 
في  مرموق  معروف  لشخٍص  اسًما  األطراف 
الناس  على  التأثير  محاواًل  االقتصاد،  مجال 
الذي  الشخص،  باسم  وإنما  الفكرة،  بقوة  ال 
تخصصه  عن  خارًجا  الكالم  موضوع  يعتبر 

الذي جعله معروًفا ومرموًقا.
صفحات  على  نراه  ما  كثيرًا  األمر  وهذا 
في  الحديث  فيكون  االجتماعي،  التواصل 
السياسة فيأتي أحدهم باسم فالن الروائي 
هذا  لكن  معروفة،  مرجعية  اعتباره  على 
في  أما  األدب،  في  مرجعّية  هو  الشخص 

السياسة فرأيه ال يأخذ كمرجعّية مطلقة.
دينية  مرجعيًة  ألنفسنا  نأخذ  ما  كثيرًا 
ونجعلها  نعممها  ثم  أدبية،  أو  فكرية  أو 
األدب  في  الحياة،  في  المطلقة  مرجعيتنا 
وهذا  وغيرها،  واالقتصاد  والسياسة  والدين 

خطأ منطقي فادح.
أن نعرض  رجاُله، وال مانع من  فلكّل مجاٍل 
آراء أحد الشخصيات المعروفة حول موضوع 
خارج مجال تخصصه، لكن على أن نركز على 
الخارجة عن  الشخص  الرأي ال على مرجعية 

موضوع الحديث.

ونتابع إن شاء الله في األعداد القادمة.

وللحج كلمة !!

المغالطات المنطقية (٢)

وللحج كلمة !!وللحج كلمة !!وللحج كلمة !!وللحج كلمة !!
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للمشاركة في تحرير صفحات «عنب بلدي» يمكنكم إرسال مشاركاتكم إلى
enabbaladi@gmail.com :بريد الجريدة االلكتروني 

قد يصل المجتمع أحياًنا إلى حالة من التذمر واليأس تحت 
وطأة التضييق والتنكيل والعذاب -المادي والنفسي- فتزيغ 
األبصار عن الهدف الجماعي الذي يسعى المجتمع لتحقيقه 
في حراكه الثوري، إلنشغال الناس بلثم جراحاتها ومعالجة 
آالمها، ولكن البشر يختلفون في قدرتهم على تحمل تلك 
الضغوط، فبينما يصر بالل الحبشي على كلمة »أحٌد أحد« 
به  ياسر يصل  بن  عمار  أن  نجد  المشركين،  بثباته  مغيًظا 
العذاب إلى حد سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهة 

المشركين بخير، كي يتركوه.

الرؤية  تبقى  ممن  واأليمان  الثبات  أصحاب  دور  يأتي 
واضحة أمامهم في إعادة ضبط البوصلة الجمعية للحراك، 
ورفع الروح المعنوية للجماعة، فها هو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يمر على آل ياسر وهم يقلبون على الرمضاء في 
الجنة(،  موعدكم  فإن  ياسر،  آل  )صبرًا  منادًيا  الظهيرة  حر 
في  شهيدة  أول  ياسر  زوجة  خياط  بنت  سمية  لتكون 
النبي فيقول له:  اإلسالم. وتشتد األزمة بياسر حتى يأتي 
يا رسول الله الدهر هكذا؟ فيقول الرسول: اصبر، ثم يقول: 

اللهم اغفر آلل ياسر، وقد فعلت.

فيأتي  المسلمين،  على  وتسلطهم  المشركين  ضغط  يزداد 
الخباب بن األرت رسوَل الله صلى الله عليه وسلم فيقول 
له: أال تستنصر لنا، أال تدعو الله لنا، فقعد رسول الله وهو 
الرجل فيمن قبلكم يحفر له في  محمرّ وجهه، فقال )كان 
رأسه،  على  فيوضع  بالمنشار  فُيجاء  فيه،  فيجعل  األرض 
فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه... ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب، وما يصده عن دينه. 
إلى  من صنعاء  الراكب  يسير  حتى  األمر  هذا  ليتّمّن  والله 
ولكنكم  غنمه،  على  والذئب  الله  إال  يخاف  ال  حضرموت، 
له  الخباب  لسؤال  الله  لم يكن غضب رسول  تستعجلون(. 
الفرج  تلتمس  قلوب  من  الطلب  هذا  وراء  لما  بل  الدعاء، 
العاجل، وتستبطئ النصر، يكاد أن يدخل أبوابها اليأس، 
مرهونة  الله  سنة  أن  الخباب  قلب  في  يثبت  أن  فأراد 
اإلبتالء  صنوف  من  وإرهاصاتها  أسبابها  ولها  بالوقت، 

التي تسبق أي رسالة حتى تصل إلى التمكين.

وهناك العديد من القصص التي ال يتسع المكان لذكرها 
تدل على دور الرسول في خلق األمل عند المحن.

ويمكن القول بأن المنهج التربوي للرسول القائد صلى الله 
عليه وسلم في وقت المحنة يتمثل في:

1- عرض سنن الله في المحن واالبتالء والتمكين، والتأسي 
بالسابقين من الرسل واألنبياء وأتباعهم في تحمل األذى.

2- التذكير بما أعده الله من جزاء للصابرين في اآلخرة من 
جنة ونعيم، وأن مصير هذه القوة التي يملكها المشركون 

اليوم إلى زوال ما دام استخدامها ضد الحق.

وعد  الذي  التمكين  بعد  المشرق  المستقبل  رسم صورة   -٣
الهدف  على  المجتمع  أعين  تبقى  بحيث  رسله،  به  الله 

والرؤية المرسومة للجماعة.

كل ذلك بالطبع كان بجانب تخطيط واستفادة من الظروف 
أتباعه،  عن  والظلم  األذى  ورفع  التخفيف  لمحاولة  المادية 

وكّف المشركين عن فتنتهم ما استطاع.

دورنا اليوم في الثورة السورية العمل على تطبيق المنهج 
المستطاع  قدر  عليه  جديدة  أفكار  وإضافة  بل  السابق، 
حالة  نجد  فأحياًنا  الواضحة،  والرؤية  التخطيط  ُحسن  مع 
مختلفة  ألسباب  الناس  بعض  لدى  واليأس  التململ  من 
)قصف، تعذيب في أحد الحواجز أو المعتقالت، إنخفاض 
المدة  طول  توقفه،  أو  العمل  فتور  بسبب  المادي  الدخل 

الزمنية للثورة ... وغيرها(.

من األفكار التي يمكن العمل عليها:
- منشورات تتناسب مع مستوى الوعي العام، تدعو الناس 
إلى الصبر، عرض قصص مختصرة قدر المستطاع عن سنن 

التمكين، وعواقب الصبر وقت المحنة.

- تدعيم تلك المنشورات بأنشطة سلمية موجهة للمجتمع 
المعنوية  الروح  يجدد  النفس  على  مريح  أثر  من  لها  لما 
إرفاق المنشورات  لدى الناس )كالغرافيتي، بوالين الحرية، 
السابقة مع ورورد وتوزيعها، إعتماد على طابات البينغ – 

بونغ لتوصيل الرسائل .. إلخ(

التواصل  شبكات  على  الصفحات  وأصحاب  المدونون،   -
اإلجتماعي، عليهم خلق حالة من اإليجابية عبر كتاباتهم.

واالهتمام  وأسرهم،  والمعتقلين  الشهداء  بأبناء  العناية   -
بالجرحى وإقناع الناس بأن ذلك واجب اجتماعي مفروض 

على الجميع.

- الدعم المعنوي والمادي ألفراد الجيش الحر وتخفيف ما قد 
يعانونه من جهد ونقص في الحاجات، وتشكيل حاضنة 

شعبية له.

يقول نابليون »القائد هو تاجر األمل«.. سوريا اليوم بحاجة 
له  أمل فقط، بل صانعون  تجار  ليسوا  الشباب  لقادة من 
دماء  من  واإليجابية  التفاؤل  ملؤه  مجتمًعا  يخلقون  أيًضا، 
الشهداء وآالم الجرحى وركام الدمار. يعيدون لشعلة الثورة 
جذوتها كلما سعى اليأس واإلحباط والتعب إلخمادها في 

نفوس الناس.

ومضات قيادية من السيرة

اإليجابية في المحنة

ورة
ّ
قرآن من أجل الث

 خورشيد محمد -  الحراك الّسلمي الّسوري

البدايات والمآالت

َوَسْوَف  ْسَتَقرٌّ  مُّ َنَبٍإ  {لُِّكلِّ  تعالى:  الله  يقول 
َتْعَلُموَن} )سورة األنعام، ٦٧) إذا أدرنا الطاولة ونظرنا 
األمر  مستقرُّ  معناها:  فيكون  عقبها  من  اآلية  إلى 
محكٌّ لصّحته، ومآالت األعمال ونتائجها خيرُ مفّسر 
ُيحّدث أخبارها ليعلمها الجميع الحًقا. فلننظر كيف 
نسوق داّبتنا، ألّن ذلك سيحّدد مكان استقرار أمرنا.

في التعامل مع المغمورين

الداخلي؟  الشعور  مستوى  على  فالن  ُأهمل  لماذا   
ألّنه ذو رتبة اجتماعية وظيفية أدنى مّني {َعَبَس 

ْعَمٰى} )سورة عبس، 2-1)  َوَتَولَّٰى * َأن َجاَءُه اأْلَ
أصّعر  واستيائي؟  تبرّمي  وأبدي  اآلخر  أنهر  لماذا 
تكون  ال  عندما  هناك  بوجهي  وأشيح  هنا،  خدي 
لي حاجة عندهم؟ أّما من أطمع في عطائه فأقبل 
عليه ليقابلني بالجفاء، تماًما كما فعلت مع الذين 
َمِن  ا  {َأمَّ المريض«  تصنيفي  »بحسب  دوني  من 
 .(٥-٦ عبس،  )سورة  ى}  َتَصدَّ َلُه  َفَأنَت   * اْسَتْغَنى 
ومتميزة  فريدة  كشخصية  اآلخر  إلى  النظر  قرّرت 
إلى  المعرفة  بوابة  لي  ُفتحت  عندها  متكررة،  غير 
فهو  بصري  عن  رفع  غطاٌء  وكأنما  العلم،  مدينة 
كنوزًا  يملك  أستاذ  إلى  تحّول  شخص  كلُّ  حديد. 
من العلم يمكنني االستفادة واالستزادة منها، لكن 
هناك لعنة واحدة اصطحبتني كانت تنّغص علّي 
فرحتي، وهي الحكم على الشخص، وتقييم تجربته 
ينّفرهم  كان  ما  هذا  الخاصة،  موازيني  خالل  من 
وألّني  فتحوها.  التي  الكنوز  أبواب  وُيغلق  مّني 
الحين وفي كل  الحالوة، فأنا منذ ذلك  ُذقت تلك 
الناس  تجارب  على  تحكم  »ال  نفسي  أذّكر  فرصة 
اآلخر«.  منك  يطلبه  أن  قبل  النصح  تتسرع  وال 
حقول  ألّنهم  المغمورين  عن  أبحث  يوم  كّل  وفي 
أحد بعد. وذلك  لم يستثمرها  التي  البرية  الذهب 
عندما  العالم  لموسى  الله  أعطاه  الذي  الدرس  كان 
التعّلم  فرصة  أفقده  ثم  المغمور  العبد  إلى  ألجأه 
منه عندما تسرّع وحكم على أفعاله قبل أن يطلب 

منه المغمور ذلك.
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ميزة   Facebook  | بوك  الفيس  شبكة  توفر 
حجب الدردشة عن أشخاص معينين واستثناء 
وبدون  العمل  جلسات  خالل  آخرين  أشخاص 

تعطيل للدردشة بشكل كامل
تشغيل  كيفية  عن  العدد  هذا  في  سنتحدث 
تشغيل  وكيفية  فقط  األصدقاء  لبعض  الدردشة 
الدردشة لجميع األصدقاء باستثناء بعضهم عن 
طريق اتباع بعض االوامر البسيطة وفق التالي:

لتشغيل الدردشة لبعض األصدقاء فقط: 
• إضغط على رمز المسنن في الشريط الجانبي 

للدردشة كما هو موضح بالشكل التالي:

تالحظ  سوف   ، متقدمة...  إعدادات  حدد   •  
ظهور نافذة وفق الشكل التالي :

 

لبعض  الدردشة  تشغيل  على  إضغط   •
األصدقاء فقط...

تريد  الذين  باألصدقاء  قائمة  بإدراج  قم   •
أول  كتابة  طريق  عن  معهم  الدردشة 
ضمن  ليندرج  الصديق  اسم  من  حرف 

القائمة. 

• اضغط على حفظ | Save ليتم حجب 

األصدقاء المراد منع الدردشة عنهم 
لتشغيل الدردشة لجميع األصدقاء 

باستثناء بعضهم: 
الدردشة  تشغيل  حدد   •
باستثناء...   األصدقاء  لجميع 
المتقدمة  اإلعدادات  في 

الخاصة بك

باألصدقاء  قائمة  بإدراج  قم   •
الدردشة  إيقاف  تريد  الذين 

معهم.

تشغيل  إيقاف  يمكنك 
الدردشة لصديق واحد بشكل 
قائمة  على  بالضغط  سريع 
العلوي  الجزء  في  المسنن 
هناك،  من  الصديق.  هذا  مع  الدردشة  إلطار 

مالحظة:
رسائل  ستنتقل  الدردشة،  تشغيل  إيقاف  أثناء 
الدردشة الواردة من األصدقاء تلقائيًا إلى علبة الوارد 
لقراءتها الحًقا. سوف تتلقاها أيًضا كرسائل على أي 
تثبيتها  تختار  المحمول  للهاتف  بوك  فيس  تطبيقات 

على هاتفك. 

أفقي : 
ثورة  في  داريا  معتقلي  من   -1

الكرامة
من   – السورية  الثورة  عاصمة   -2

مناطق ريف دمشق الثائرة
٣- مدينة أردنية 

4- يقع - سجن
٥- من معتقلي داريا في ثورة الكرامة

٦- الباقي إلى األبد - للتأوه
مرض  مكتشف   – األبجدية  من   -٧

المنغولية
٨- سواق صغيرة – تمني زوال النعمة 

٩- اليهود )مبعثرة( - متشابهان

عمودي : 
1- من شهداء داريا في ثورة الكرامة

2- من شهيدات داريا في ثورة الكرامة
٣- نظام سياسي يطمح للسيطرة على 

العالم
 - )معكوسة(  الخضار  من   - نمنع    -4

متشابهان
٥- أشير  - مكان مرتفع

٦- من األبجدية اإلنكليزية – نّساك
٧- الشاب الصغير – في البيضة

٨- جواب – رجال دين مسيحيون 
٩- أسأم – اتفاق على الوقف المؤقت 

للقتال  )معكوسة(
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منذ  سورية  في  األزمة  حدة  تصاعد  مع 
الضحايا  عدد  وازدياد  آذار 2011،  منتصف 
وخاصة بعد استهداف النظام للمشافي في 
الحاجة  استدعت  السورية،  والمدن  البلدات 
في  عاملة  ميدانية  مشاف  تجهيز  إلى 
المنظمات  اتحاد  أشرف  الساخنة.  المناطق 

على   UOSSM السورية  اإلغاثية  الطبية 
ودعم  المشافي  هذه  بعض  وتجهيز  إنشاء 
الحرجة  الحاالت  نقل  تم  و  اآلخر،  بعضها 
الجوار،  دول  في  وخاصة  عامة  مشاف  إلى 

وعلى نحو خاص في تركيا.
 UOSSM في شهر أيار 2012 أجرى اإلتحاد

التي يتم  العمليات اإلسعافية  تقييًما لسير 
نقلها إلى تركيا، ومن خالل متابعة عدد من 
تبين  التركية  المشافي  داخل  من  الحاالت 
ضرورة إنشاء مراكز استشفاء. ونتيجة ذلك 
وكان  المراكز،  هذه  مثل  بإقامة  البدء  تم 
في  صغير  استشفاء  مركز  طليعتها  في 
أنطاكية في شهر حزيران 2012 بسعة 20 
الريحانية  مركز  افتتاح  تالها  تقريًبا،  سريرًا 
لالستشفاء في مطلع شهر آب 2012 بسعة 

سبعين سرير.

أهدف المشروع:
بعد  بالجرحى  والنفسية  الصحية  العناية   •
الجريح  المشافي: لدى تخريج  تخريجهم من 
من المستشفى بعد انتهاء العمل الجراحي 
المستشفى  مغادرة  إلى  الجريح  يضطر 
بسبب الضغط الكبير على المشافي التركية. 
يكمن دور المركز في استقبال هذه الحاالت 
أيًضا  يشمل  كما  استشفائها  ومتابعة 
إجراء  بانتظار  هم  الذين  الجرحى  متابعة 

عمل جراحي آخر.
• تخفيف العبء عن المشافي الميدانية: يضطر 
داخل  جراحية  عملية  له  أجريت  الذي  الجريح 
المشفى  زيارة  معاودة  إلى  ميداني  مشفى 
يشكل  الذي  األمر  الصحي،  وضعه  لمتابعة 
الميدانية  المشافي  عمل  على  إضافًيا  عبًئا  
مركز  باألساس.  المحدودة   اإلمكانيات  ذات 

الريحانية ساهم بتخفيف هذا الضغط.

الجنوب  لالستشفاء في  الريحانية  مركز  يقع 
التركية،  الريحانية  قرية  في  التركي 
مزود  وهز  سريرًا،  سبعين  المركز  ويستوعب 
أيًضا بسيارتين لنقل الجرحى من وإلى المركز. 
اإلداري  المبنى  كتلتين،  من  مؤلف  المركز 
ومستلزمات  لألدوية  مستودع  على  ويحوي  
معالجة  وصالة  ومطعم   الخدمية،  المركز 
فيزيائية وغرف نوم لمرافقي الجرحى  بسعة 
من  العاملين  لبعض  نوم  وغرف  سرير،   ٣٥
أطباء و إداريين.  أما المبنى الطبي فهو مجهز 
والمبنى  بالمرضى،  خاًصا  سريرًا  بسبعين 
مجهز بغرفتي ضماد ووحدة إسعافية، وكل 
سيروم  وحامالت  بسريرين  مجهزة  غرفة 

وخزانة مالبس وبراد صغير وتلفاز.

الكادر الطبي:
سكرتيرة،  األطباء،  حركة  مشرف  طبي،  مدير 
 ،  2 عدد  جراحة  )طبيب  مقيمين  أطباء   4
طبيب داخلية، طبيب تخدير( طبيب معالجة 
  ،2 عدد  فيزيائي  طبيب  مساعد  فيزيائية، 
بعدد  متبرعين  زوار  أطباء  إلى  باإلضافة 
زمنية محددة، باإلضافة  ساعات عمل وفترة 
سبعة  من  المؤلف  التمريض  طاقم  إلى 

أشخاص، مرضات وممرضون
وتقوم عدة منظمات بتقديم الدعم والتمويل 
أو  مالية  منًحا  تقديمها  خالل  من  للمشروع 
تبرعات عينية من تجهيزات ومعدات وغيرها. 

كما يتلقى المشروع التبرعات من األفراد. 

األردنية  الجامعات  في  السوريين  الطلبة  تجمع  أطلق   
بالتعاون مع رابطة المرأة السورية ورابطة شمس يوم السبت 
وذلك  الّنصر«  أضاحي  »حملة   2012 األول  تشرين   20
المشاركون  أيام عيد األضحى، حيث تبرع خاللها  أول  حتى 
ألهل سوريا في الداخل، وسلمت المبالغ حسب مندوب كل 
جامعة، وكانت القيمة األقل للتبرع 5 دينار، وسعر األضحية 

180 دينار.

عيد  صالة  السورية  الثورة  مع  متضامنون  وأدى  كما   
اعتصام   رافقها  عمان،  في  السورية  السفارة  أمام  األضحى 
وهزم   .. وأعز جنده   .. عبده  .. نصر  أكبر  الله   « تحت شعار 
المعتصمون عن تضامنهم مع  أعرب  األحزاب وحده«حيث 
خالل  من  سوريا  شعب 
التي  والالفتات  دعائهم 

زينوا بها اعتصامهم.

 كما وقام متضامون مع 
مدينة  في  السورية  الثورة 
بأداء  المصرية،  االسكندرية 
والدعاء  العيد  صالة وخطبة 
وأهدوا  سوريا،  ألهل  نصرًة 

أبناء سوريا علم االستقالل زُين بالبوالين وأطلقوه في سماء 
المدينة تعبيرًا عن تضامنهم العميق مع الشعب السوري.

 وفي مصر أيًضا قام أبناء طلبة هندسة شبرا في مدينة 
بجمع   2012 األول  تشرين   25 الخميس  يوم  أكتوبر   6
الحصري  حديقة  عند  األعمار  لكافة  ثياب  قطعة   1300
تضامنهم  عن  تعبيرًا  السورية  للعائالت  بتقديمها  وقاموا 

معهم.

 وفي العاصمة البريطانية لندن أدى متضامون مع الثورة 
السورية صالة وخطبة العيد أمام السفارة السورية، ثم خرجوا 

بعدها باعتصام تضامن مع الشعب السوري، نددوا من خالله 
نصرًة  لله  بدعاء  اعتصامهم  ختموا  ثم  ومن  بشار  بمجازر 

للشعب الجريح.

 25 الخميس  أيًضا قامت حرائر سوريا يوم  لندن  وفي   
قمن  حيث  الصائمين  إفطار  بمشروع   2012 األول  تشرين 
بطهي وجبات من األرز والدجاج وتوزيعه على الصائمين في 
إحدى جامعات لندن، وتخلل ذلك جمع التبرعات للسوريين 

في الداخل.

التشريق  أيام  ثاني  الحجاج في  السعودية، خرج  وفي   
 2012 األول  تشرين   27
بمظاهرة حاشدة على جسر 
منى،  مشعر  في  الجمرات 
للجمرات،  رميهم  أثناء 
حيث هتفوا نصرًة لسوريا، 
على  يمن  أن  الله  ودعوا 
بالنصر  السوري  الشعب 

القريب

UOSSM يفتتح مراكز استشفاء في تركيا

مركز الريحانية لالستشفاء 



كي ال ننسى شهداءنا - حملة توثيق شهداء مجزرة داريا الكبرى

نضال هدلة

49

هديل محمد العبار

50

يوسف محمد هدلة

51

يحيى بدر الدين الضبع

52

سمير أحمد بالقسي

57

مهند أحمد الزهر

58

أحمد محمد نمورة

59

بشار شحادة

60

ابراهيم عز الدين الضبع

53

ملك أبو الهوا

54

كمال صنديحة

55

وائل أكرم بالقسي

56

عمار طه

61

رامي عدنان قفاعة

62

باسل مسلم أبو اللبن

63

36

سامر أحمد صليبي

64



»سمعت عن كثير من الشهداء لكني لم أكن اتوقع أن عدًدا منهم كانوا أصدقائي 
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 شهداءنا والتعرف عليهم من أجل تخليد ذكراهم

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


