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الﻨﻈام يﺴﺘﺨﺪم الﻐاﺯاﺕ الﺴامة في داريا
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عنب د١راني

اﺷﺘباكاﺕ ﺑين الﺤر وﻗواﺕ اﻷسﺪ
والﺤر يﺪمر دﺑاﺑﺘين ويﻌﻄﺐ ثﻼﺙ

احﺘراﻕ مﺴﺘودﻋاﺕ اﻷﺧﺸاﺏ في داريا
قصفت المقاتلت الحربية التابعة لنظام
األسد مناطق في الجهة الغربية من
داريا يوم األربعاء  24نيسان مما أدى
إلى نشوب ع ّدة حرائق في مستودعات
أخشاب نتيجة لذلك.
وقد أورد المكتب اإلعلمي التابع للمجلس
المحلي في المدينة أن ع ّدة حرائق نشبت
جراء قصف طائرات الميﻎ بالقرب من
محطة عبد الباقي للوقود في المنطقة
الغربية من داريا مساء يوم األربعاء وكان

الحريق األكبر في مستودع لﻸخشاب
يملكه أحد سكّان المدينة ،حيث كان
الحريق ضخ ًما بسبب كم ّية األخشاب
التي كانت مخزّنة به وبقيت النيران
مشتغلة حتى ظهيرة اليوم التالي ،ولم
يستطع فريق اإلطفاء التدخل بسبب
الغازات السامة المنتشرة في أجواء تلك
المنقطة ،ما أدى إلى احتراق المستودعات
بشكل كامل والتسبب بخسائر مادية
كبيرة.
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استمرت قوات النظام بحملتها العسكرية
على داريا لليوم الواحد والسبعين بعد
المئة على التوالي للسيطرة على المدينة
واستعادتها بشكل كامل من قبضة الجيش
الحر ,اذ تعرضت المدينة طيلة األسبوع
الفائت إلى قصف صاروخي ومدفعي من
جبال الفرقة الرابعة ومطار المزة العسكري
وسرايا الصراع والفوﺝ  100باالضافة الى
قصف من الدبابات المتمركزة على أطرف
المدينة تركز على المنطقة الغربية كما أكد
المجلس الحلي للمدينة.
وأدى القصف إلى وفاة وإصابة العديد من
المدنين وأفراد الجيش الحر وازدياد مساحة
الدمار في كافة أرجاء المدينة.
ترافق القصف مع محاوالت اقتحام
وسط المدينة من قوات األسد بالدبابات
والمدرعات ,ولم تتمكن قوات األسد من
السيطرة على المدينة واستعادتها بشكل

كامل ,حيث دارت اشتباكات على عدة
جبهات في المدينة كان أعنفها على
الجبهة الغربية والجنوبية واشتباكات
متقطعة في محيط مقام سكينة ,وقد
استطاع أفراد الجيش الحر تدمير دبابتين
واعطاب ثلث باإلضافة إلى قتل العشرات
من جنود األسد ،بحسب ما أورد المكتب
اإلعلمي للواء شهداء االسلم.
هذا وقدا استقبل المشفى الميداني في
المدينة خلل األسبوع الفائت  20حالة
اصابة بشظايا القصف الصاروخي بين
مدنين وعناصر الجيش الحر أصيبوا أثناء
االشتباكات ,تراوحت اصابتاهم بين
الخطيرة والمتوسطة ،وقام األطباء في
المشفى بتقديم العلﺝ والدواء المناسب
لكل االصابات التي وصلت في ظل نقص
حاد في الكوادر والتجهيزات الطبية بحسب
أحد أعضاء المكتب الطبي.

الﻄيران الﺤرﺑي يﻜثﻒ ﻏاراتﻪ ﻋﻠﻰ المﺪيﻨة
قامت مقاتلت الميﻎ التابعة للنظام بشن
أربع غارات على مدينة داريا يوم األحد
الماضي  21نيسان بالقنابل الفراغية
والصواريخ ,مما أسفر عن دمار كبير في
األبنية السكنية وسط المدينة.
وتجددت الغارات على المدينة أيام -23
 26-25-24نيسان حيث شنت الطائرات
الحربية أكثر من  15غارة استهدفت بها
المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر
في المدينة بالقنابل الفراغية ،مما أدى

الى اصابة ومقتل العديد من المدنيين
ومقاتلي الجيش الحر ،ترافق ذلك مع قصف
صاروخي ومدفعي من مطار المزة وسرايا
الصراع .وقد شوهدت سحب الدخان من
منطقة المزة وهي تتصاعد من مدينة داريا
(بحسب أهالي المنطقة) ,كما بث ناشطو
المدينة على شبكة االنترنت عدة مقاطع
مصورة توضح لحظة سقوط تلك الصواريخ
واألضرار التي خلفتها.

ﺑيان مﺸﺘرﻙ تصﺪرﻩ داريا والمﻌﻀمية لﺪﻋﻢ ﺟﺪيﺪة الﻔﻀل
أصدر المجلس المحلي لمدينة داريا
وتنسيقية معضمية الشام يوم الخميس
25نيسان بيانًا مصورًا ،تضامنًا مع أهالي
جديدة الفضل بعد المجزرة التي ارتكبتها
قوات األسد يوم األحد  21نيسان بحق
سكان البلدة والنازحين إليها من أهالي
داريا والمعضمية« ،في ظل تخاذل عربي
ودولي».
وقد صرح عضو المكتب اإلعلمي في داريا
أن المجلس المحلي للمدينة سيخصص جزء
من الدعم المادي الذي يتوقع الحصول عليه

من الحملة التي أطلقها في اسطنبول تحت
عنوان «داريا حكاية صمود حتى النصر»
إلغاثة أهالي جديدة الفضل.
وأعرب عن تضامن المدينتين مع أهالي
الجديدة في محنتهم ،مذكرًا بمجزرتي داريا
والمعضمية في آب .2012
ودعا المتحدث باسم تنسيقية معضمية
الشام إلى إغاثة أهالي جديدة بكل الوسائل
الممكنة ،مشيرًا إلى أسفه «بأن يقتل أهل
الجوالن على أرض سوريا على يد النظام
المجرم».

ﺷﻬﺪاﺀ الﺤمﻠة الﻌﺴﻜرية ﻋﻠﻰ داريا ﺧﻼﻝ اﻷسبوﻉ الﻔاﺋﺖ
• األحد  21نيسان 2013
 734محمد غباش
 735جلل محمود بكري باشا (34
عام)
 736زهير سيد سليمان
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• الثلثاء  23نيسان 2013
 737جوي هلل خوالني ( 7أعوام)
 738هادي بيرقدار
 739بشير العشي
 740محمد عليان
 741جهاد الشربجي
 742حسان طلل موسى ( 16عام)

• األربعاء  24نيسان 2013
 743بسام الحصان
• الخميس  25نيسان 2013
 744صياح خشيني
 745هيثم العبار
 746زياد خشفة

• السبت  27نيسان 2013
 747محمود حمودة
 748نضال أبو حسن
 749حسان أبو يامن
 750أنس أبو حميد
 751أحمد أبو شفيق
 752أسامة أبو عبادة
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عنب داراني
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ﻗواﺕ اﻷسﺪ تﺴﺘﻬﺪﻑ داريا ﺑصواريﺦ تﺤمل »ﻏاﺯاﺕ سامة«
وأوﺑاما يﻌﺪ ﺑﺈﺟراﺀ »تﺤقيﻖ ﻗوﻱ« حوﻝ اﻷسﻠﺤة الﻜيمياﺋية ..ويﺤذر دمﺸﻖ

استهدفت قوات األسد مدينة داريا
بصواريخ وقنابل تحمل غازات سامة فجر
الخميس  25نيسان ،فيما وعد أوباما
بتحقيق «قوي» حول احتمال استخدام
أسلحة كيميائية في سوريا ،محذرًا دمشق
من استخدام تلك األسلحة ،األمر الذي من
شأنه أن يغير «قواعد اللعبة».
وأكد بيان مشترك للمكتبين الطبي
والعسكري في المجلس المحلي لمدينة
داريا قيام النظام بـ «تصعيد خطير
تمثل بقصف المدينة بعدة صواريخ
وقنابل تحمل غازات سامة ذات تأثير
على األعصاب ،مما أدى إلى ظهور أعراض
تسمم عند العشرات ممن تعرضوا لها،
ومعظمهم من المدنيين».
وأفاد الناشط مجد من المشفى الميداني
في داريا أن  130مصابًا وصلوا ليل
الخميس إلى المشفى الميداني ،بينهم
 10حاالت خطرة ،ظهرت عليها أعراض
اختناق ،وضيق تنفس ،وتقبض حدقات،
وتشنج قصبي ،مشيرًا إلى أن هذه األعراض

تدل على «التسمم بالغازات».
وبحسب ما ذكره مجد لعنب بلدي فإن
المخبريّين في المشفى أكدوا أن الغازات
المستخدمة هي من مشتقات «الفوسفور»،
وبالتحديد من «مركبات الفوسفور
العضوي» المستخدم غال ًبا في صناعة
المبيدات الحشرية ،مستندين بذلك إلى
تحليل بعض العينات ،باإلضافة إلى
األعراض التي ظهرت على المصابين.
وقال أحد األطباء في المشفى أن المواد
الكيمائية وخاصة مركبات السارين أو
الفوسفور بشكلها النقي ،تكون على شكل
سائل يتبخر بسرعة بأشعة الشمس ،لذلك
يضاف لها مواد مثبتة ومواد أخرى تجعل
الغاز السام ذو وزن جزيئي أكبر من الهواء،
مما يسهل من انتشارها ،ولذلك يتم إطلق
هذه المواد ًليل ،كما أشار إلى أنه يتوقع
إطلق هذه المواد في الليالي التي ال يكون
فيها تحرك للهواء.
كما ذكر ناشطون في المدينة أن الحيوانات
التي كانت موجودة في محيط القصف

نفقت بمعظمها ،بما فيها من دواجن وقطط
وطيور ،ويقول مهند أبو الزين (عضو المكتب
اإلعلمي في المجلس المحلي) الذي عانى
من آثار الغاز السام أن «األبقار -التي بقيت
على قيد الحياة -بات لون حليبها أخضر».
ويعاني المشفى الميداني الوحيد في
المدينة من عدم توفر مضادات نوعية
خاصة بالتسمم بالغازات ،باإلضافة إلى
نقص كبير في مصادر توليد األوكسجين،
لكن وصول الحاالت إلى المشفى تبا ًعا
خفف العبء عن المشفى ،إذ استمر وصول
الحاالت من الساعة الواحدة فجرًا وحتى
الساعة الثامنة صبا ًحا.
وحمل المجلس في بيانه النظام مسؤولية
استخدامه هذه الغازات ،وما ينتج عنها،
كما طالب المنظمات الدولية بتحمل
مسؤوليتها في الوقوف على حقيقة ما
يجري من استخدام النظام آللة القتل
الفتاكة ،وطالب بتزويد المشافي الميدانية
بمعدات وأدوية السلمة اللزمة.
ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

وعد الرئيس األمريكي بارك أوباما الجمعة
بالقيام بتحقيق «قوي ج ًدا» ،وبأجراء
مشاورات مع شركاء أمريكا في المنطقة،
وكذلك مع المجتمع الدولي واألمم المتحدة
للتحقيق في هذا األمر في أسرع وقت،
وأكبر قدر من الفاعلية ،بحسب وكالة
األنباء الفرنسية.
وأردف أوباما قبل لقائه العاهل األردني
في البيت األبيض يوم الجمعة  26نيسان
«نملك بعض المؤشرات التي تفيد أن
سل ًحا كيميائ ًيا استخدم ضد السكان في
سوريا ...إنها تقديرات أولية تستند إلى
عملياتنا االستخباراتية».

وجدد الرئيس االميركي توجيه تحذير
إلى دمشق وقال «كنت أفكر في ما قتله
وأكرره ...إن اللجوء المحتمل الى أسلحة دمار
شامل بحق مدنيين يتجاوز ح ًدا جدي ًدا على
صعيد القوانين الدولية وهذا يغير قواعد
اللعبة».
من جهتها ذكرت بريطانيا وجود «أدلة
متزايدة وخطيرة» لﻸسلحة الكيماوية فيما
اعتبرت تركيا أ ّن أي استخدام لﻸسلحة
الكيماوية «سينقل األزمة إلى مستوى آخر».
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن على
النظام السوري أن يلبي مطالب المجتمع
الدولي ،لجهة القبول بتحقيق دولي في
استخدام محتمل لﻸسلحة الكيميائية.
كما دعت المعارضة السورية إلى تحرك
«عاجل وحاسم» لﻸمم المتحدة بعد
إقرار الواليات المتحدة للمرة األولى
باحتمال استخدام النظام السوري لﻸسلحة
الكيميائية ضد معارضيه ،وقال مسؤول في
االئتلف الوطني لقوى المعارضة والثورة
السورية لوكالة فرانس برس« :تؤكد
فرنسا وبريطانيا حيازتهما معلومات حول
استخدام النظام لﻸسلحة الكيميائية ،واليوم
تقول الواليات المتحدة الشيء نفسه؛ آن
االوان ليتحرك مجلس األمن».
ووصفت الحكومة السورية على لسان
وزير إعلمها عمران الزعبي التصريحات
األمريكية بأنها «محض افتراء» ،في
وقت حذرت موسكو من التدخل العسكري
في سوريا بذريعة األسلحة الكيميائية.
يذكر أن المعارضة السورية تتهم قوات
األسد باستخدام األسلحة الكيماوية منذ
أشهر ،في حلب وبرزة وجوبر والعتيبة
ومناطق أخرى ،حسبما تؤكد مقاطع فيديو
بثها ناشطون عبر االنترنت.

من ﻗﻠﺐ اﻷلﻢ يولﺪ اﻷمل
هو اليوم السابع والستين بعد المئة ،بين أكوام
الركام وعبق رائحة دماء الشهداء ،وسط تعالي
أصوات التكبيرات في مﺂذن داريا ،وهدير الدبابات
ودوي الصواريخ ،ال شيء يدعو للتفاؤل سوى بعض
من التفاؤل واإلصرار في عيون المقاتلين.
لكن البسمة ارتسمت على وجوه المحاصرين داخل
المدينة بأول والدة في المدينة؛ الطفل يامن أو
طفل الحرب -كما أطلق عليه بعضهم -جاء إلى
الحياة في أقسى أيامها ،فمدينته تعاني األمريّن
بين حصار طويل وقصف يومي.
آثر والداه البقاء في منزلهما القديم على الرغم من
حمل األم ومعاناتها ،مترددين إلى ملجأ يقيهما
صواريخ األسد.

قبل الوالدة بساعات كانت الصواريخ تدك المدينة،
والقذائف تنهال في أرجائها ،لكن األم نقلت إلى
المشفى الميداني في رحلة محفوفة بالمخاطر من
كل حدب وصوب.
ال قابلة ،ال طبيب مختص ،مما اضطر األطباء إلجراء
عملية قيصرية إلخراﺝ المولود ،ورغم أدواتهم
البسيطة المستخدمة خرﺝ يامن إلى الحياة.
ومع صرخة بكائه األولى تنبعث الحياة أل ّمه من
جديد ولجميع من في المشفى ،وماهي إال ساعات
قليلة حتى بات حديث الثوار في المدينة وشغلهم
الشاغل.
من قلب الصغير المفعم بالحياة انطلقت صرخات
تعلن «أننا أحياء وسنبقى».
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أﺧﺒار بلدي

حﺰﺏ الﻠﻪ يﺤﺸﺪ ﻧﺨبة مقاتﻠيﻪ ﻋﻠﻰ
اﻷراﺿي الﺴورية
وكﺘاﺋﺐ مقاومة ﺇسﻼمية في لبﻨان
»لﻨصرة المﻈﻠومين في حمص والقصير«

واصل حزب الله اللبناني حشد مقاتليه
على األراضي السورية لمؤازرة قوات األسد
في ريف حمص الغربي ،فيما أعلن الشيخ
سالم الرافعي التعبئة العامة لنصرة
«العائلت اللبنانية من أهل السنة الذين
يتعرضون للعتداء في القصير السورية»،
في الوقت الذي أعلن فيه الشيخ أحمد

األسير عن تشكيل فصائل المقاومة الحرة
انطلقًا من صيدا.
وطالب رئيس االئتلف الوطني السوري
المؤقت جورﺝ صبرا الحكومة اللبنانية
بالتصدي لتدخل حزب الله في سوريا،
ووصف ما يجري في القصير بمثابة حرب
على الشعب السوري ،فيما طالب أحمد معاذ

الﺨﻄيﺐ يﻌﻠن اسﺘقالﺘﻪ أمام أﺻﺪﻗاﺀ
سوريا ،وﺻبرا يﺨﻠﻔﻪ في رﺋاسة اﻻﺋﺘﻼﻑ

أعلن معاذ الخطيب رئيس االئتلف الوطني
السوري المعارض األحد  21نيسان
استقالته من منصبه ،ليتم تعيين جورﺝ
صبرا خلفًا مؤقتًا له في اليوم التالي ،وسط
جدل كبير في األوساط المعارضة.
وكان الخطيب قد قدم استقالته من رئاسة
االئتلف الوطني بشكل مفاجئ بعد انتهاء
مؤتمر أصدقاء سوريا في اسطنبول ،فيما
أصدر االئتلف يوم االثنين  22نيسان
بيانًا يكلف فيه رئيس المجلس الوطني
جورﺝ صبرا بالقيام بمهام رئيس االئتلف
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إلى حين انتخاب رئيس جديد للئتلف.
وبدأ صبرا بممارسة نشاطه سري ًعا بعقد
مؤتمر صحفي ،وإجراء اتصاالت مع قادة
لبنانيين حول تدخل حزب الله في سوريا.
وأثارت استقالة الخطيب ً
جدال كبيرًا
في أوساط المعارضة في الوقت الذي
وجهت له انتقادات بأن االستقالة
تتعلق بتحالف «األخوان المسلمين» مع
«إعلن دمشق» ،بينما رأى معارضون أن
الموضوع ال علقة له بهذا التحالف ولكنه
نتيجة «تغريد الخطيب خارﺝ السرب» في
موضوع الحوار مع النظام.
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الخطيب في رسالة وجهها إلى حسن نصر
الله بسحب جميع مقاتليه من سوريا لضمان
عدم تحول النزاع في هذا البلد إلى حرب
طائفية.
من جانبه أشار النائب اللبناني أحمد فتفت
في مقابلة مع قناة العربية إلى «فتنة
سنية شيعية» أشعلها حزب الله بعد
تدخله المباشر في سوريا ،ومساندته للنظام
السوري بإرسال مقاتلين يقاتلون ضد الثورة
السورية.
وأكد نائب رئيس أركان الجيش الحر وقائد
جبهة حمص العقيد فاتح حسون للعربية،
أن عناصر حزب الله وصلت إلى إدلب وحلب.
تدخلُ حزب الله في سوريا دعا الشيخ سالم
الرافعي إمام مسجد التقوى في طرابلس،
إلى إعلن التعبئة العامة لنصرة اللبنانيين
السنة الذين يتعرضون للعتداء في القصير
السورية ،موج ًها أصابع االتهام إلى
الدولة اللبنانية بالتخلي عن واجباتها في
حماية مواطنيها ،وتأجيج الفتنة الطائفية
بسكوتها عن تدخل حزب الله في القصير.
كما أعلن الشيخ أحمد األسير في لبنان عن
تشكيل فصائل المقاومة الحرة انطلقً ا
من صيدا ،ودعا كل من يستطيع القتال
للتوجه إلى سوريا لمساعدة المظلومين
في القصير وحمص ،وبدأ شباب لبنانيون
بالتوافد إلى مسجد بلل بن رباح في
والتوجه إلى
صيدا لتسجيل أسمائهم
ّ

سوريا تلبية لدعوة األسير.
الجيش الحر من جهته لم يرفض تشكيل
الفصائل المقاومة ،إذ قال العقيد فاتح
حسون إن الجيش الحر ال يرفض دعوة الشيخ
األسير إلى القتال في سوريا.
ميدان ًيا أعلن الجيش الحر استعادته قرية أبو
حوري وقرية الموح من بين تسع قرى كان
الحزب قد سيطر عليها األسبوع الماضي ،كما
أعلنت هيئة الثورة مقتل  18عشر ً
مقاتل
من حزب الله في المعارك التي جرت في
القصير ،كما أكد األمين العام السابق لحزب
الله صبحي الطفيلي أن قتلى عناصر حزب
الله في سوريا وصل تعدادهم إلى أكثر
من ً 138
قتيل ،مشيرًا إلى أن حزب الله
ال يقاتل عن المزارات الشيعية في سوريا،
وإنما يدافع عن النظام السوري.
وأشعل حزب الله خمس جبهات في ريف
القصير بحمص ،بالترافق مع قصف عنيف
بالهاون وراجمات الصواريخ من قبل قوات
األسد التي أشعلت جبهة شرقي القصير،
تصدى لها الجيش الحر وتمكن من تدمير
أربع دبابات.
ويبدي مراقبون مخاوفهم من تورط الثورة
السورية بصراع طائفي (سني-شيعي)،
وتصفية حسابات مذهبية على األراضي
السورية ،على خلفية القتال الدائر في ريف
حمص الغربي ،وتدخل حزب الله اللبناني
فيه.

في الوقت الذي رأى فيه معارضون آخرون
أن الخطيب ال يريد أن يحط من شأنه ،فهو
ضغوطا عليه من
يعمل للثورة ،لك ّن هناك
ً
أجندات خارجية ليحيد عن مسار الثورة ،فرأى
من األفضل أن يستقيل.
واعتبر بسام الملك ،عضو المكتب التنفيذي
المستقيل من هيئة التنسيق الوطنية،
تعيين صبرا موضو ًعا «مفهو ًما وخرو ًجا
عن إطار اإلسلميين» واصفًا هذا التعيين
بالمؤقت.
من جانبه تحدث برهان غليون ،عضو
االئتلف الوطني ،عن الضغوط المتقاطعة
التي يتعرض لها من يتسلم موقع
المسؤولية في القضية السورية ،من خارﺝ
االئتلف ومن داخله على السواء ،بسبب
«الشللية» التي تحكم عمل المعارضين
السوريين ،والتي تدفع كل فريق إلى شد
البساط نحوه ،غير عابئ بأية مصلحة عامة،
ويفتقر لروح المسؤولية ،بل ألي مفهوم
للعمل العام ،وأبدى غليون عتبه على طريقة
تقديم الخطيب استقالته في مؤتمر اصدقاء
سوريا واص ًفا الموقف كما لو كان «موظفًا»
في شركة تابعة لهم ،وال يريد أن يستمر.
واعتبر غليون أن استقالة الخطيب بهذه
الطريقة أضعفت الثورة والمعارضة ،مشيرًا
إلى أن الثائر ال يستقيل ألن خصمه أو
حليفه لم يعترف به أو لم يتعامل معه
كما كان ينبغي ،بل يظل يطرق الباب
حتى تحقيق الهدف ،وال ينسحب وال
يضعف وال يقرف من سلوك خصومه أو
حتى حلفائه المفترضين.

من جهته اعتبر الخطيب القرار الذي اتخذته
رئيسا موقتًا
الهيئة الرئاسية بتعيين صبرا ً
ً
باطل ،وصلحيات الرئيس ليست من حق
أحد حتى االنتخابات القادمة للهيئة وقال:
«لست مهت ًما بأن يقطعوا علي الطريق
وبارك الله لهم في القطع والوصل ،هناك
استحقاقات مخيفة كنت ُأحذر منها وأطالب
القيام بمبادرة سياسية قبل الدمار ...لكن
لم يستجب أحد ،حتى الرؤية السياسية لم
تناقشها الهيئة العامة».
وأضاف بأن الدولة «ستنهار خلل أشهر
قليلة ويبقى النظام كعصابات لفترة ال
يعلمها إال الله ،وستتوسع دائرة الحرب
حتى تدخل فيها دول مجاورة ،وبأننا يمكن
أن نخرﺝ بحد أدنى من الخسائر لو اتفقنا».
وتلقى الخطيب ر ًدا الذ ًعا من المعارض
السوري كمال اللبواني ،الذي طالب باعتقاله
ومحاكمته بحسب المادة  286من (قانون
العقوبات العام) ،التي تنص على اعتقال
كل من يوهن األمة خلل الحرب.
فيما أعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران
فابيوس عن أسفه الستقالة الخطيب من
منصبه ،إذ قال في مقابلة مع مجلة «جون
أفريك» الفرنسية« :آسف الستقالة معاذ
الخطيب الذي كان اتخذ موقفًا مؤي ًدا للحوار
السياسي؛ للتقدم على هذا الطريق ،نحتاﺝ
إلى قادة مثله».
يذكر أن هذه ليست المرة األولى التي يقدم
فيها الخطيب استقالته ،إذ قدم استقالته
للمرة األولى في  24أذار الماضي لكن
االئتلف رفضها.
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ﻏموﺽ يﻜﺘﻨﻒ مصير مﻄراﻧين ﺧﻄﻔا في
حﻠﺐ ،وﺿﻐوﻁ دولية لﻺفراﺝ ﻋﻨﻬما

خطف مسلحون مجهولون مطرانا حلب
للروم األرثوذوكس وللسريان األرثوذوكس
يوم األحد  22نيسان ،وسط تنديد دولي
واسع ودعوات لﻺفراﺝ الفوري عنهما.
وقال عضو السريان في االئتلف الوطني
السوري المعارض عبد األحد اسطيفو ،إن

األسقفين بولس يازجي ويوحنا ابراهيم
خطفا على الطريق المؤدية إلى حلب
من معبر باب الهوى الذي تسيطر عليه
المعارضة والواقع على الحدود مع تركيا.
وقال مصدر في كنيسة السريان
األرثوذكس للحياة «بحسب المعلومات

أوروﺑا تﺨﻔﻒ الﻌقوﺑاﺕ ﻋن الﻨﻔﻂ الﺴورﻱ

والمﻌارﺿة لن تﺴﺘﻄيﻊ البيﻊ ﻗبل ﺷﻬر

 23نيسان تخفيف العقوبات المفروضة
على سوريا ،حتى تستطيع الحكومات
األوروبية استثمار النفط السوري الخام في
المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة،
فيما أكدت المعارضة أنها لن تستطيع
بيع النفط قبل شهر على األقل ،لـ «غياب
سلطة تنفيذية حقيقية تشرف على هذه
العملية».
وسمح القرار للمستوردين األوروبيين بشراء
أعلن وزراء خارجية االتحاد األوروبي خلل النفط من سوريا إذا «أجاز لهم ذلك تكتل
اجتماعهم في لوكسمبورﻍ اإلثنين الماضي يضم جماعات معارضة مختلفة» بحسب ما

الﻠبواﻧي يﻄالﺐ ﺑاﻋﺘقاﻝ مﻌاﺫ الﺨﻄيﺐ..
والﺨﻄيﺐ» :ﻻ يﺤيﻖ المﻜر الﺴيﺀ ﺇﻻ ﺑﺄهﻠﻪ«

طالب المعارض السوري كمال اللبواني
باعتقال رئيس االئتلف المستقيل أحمد
معاذ الخطيب ومحاكمته في تصريح
لجريدة زمان الوصل يوم السبت  27نيسان،
فيما أصدر الخطيب بيانًا يرد فيه على ما
وصفه «بحملة تشهير جديدة».

وقال اللبواني لو كنت قاض ًيا ألمرت باعتقال
الخطيب ومحاكمته بحسب المادة  286من
«قانون العقوبات العام» ،التي تنص على
اعتقال كل من يوهن األمة خلل الحرب،
مستن ًدا إلى القانون الذي تعمل به المحاكم
السورية ،والتي اعتقلت العديد من الناشطين
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أﺧﺒار بلدي
التي حصلنا عليها ،أوقفت مجموعة من
المسلحين الشيشان سيارة المطرانين
وأنزلتهما منها ،كما قتلت السائق» ،لكنه
لم يقدم تفاصيل عن مكان الخطف أو
ظروف مقتل السائق.
وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان أن
المنطقة التي حصلت فيها عملية الخطف
تشهد نشاطات «لكتيبة من مقاتلين
من جمهورية داغستان ،فيما أشار معاذ
الخطيب المستقيل عن رئاسة االئتلف
إلى عشرات األجهزة االستخباراتية
الغربية التي تنتشر في سوريا ،مرج ًحا أن
يكون أحدها وراء عملية الخطف.
من جهته نفى الجيش السوري الحر أي
علقة له في الخطف ،وتحدث عن جهود
يبذلها إلطلق سراح المطرانين؛ وقال
المنسق السياسي واإلعلمي للحر لؤي
المقداد أن المطرانين «ليسا على اإلطلق
لدى الجيش الحر ...نحن ندين هذا األمر

ونعتبر أن خطفهما يضر بمصالح الثورة»،
وأشار إلى أن الجيش الحر «يعمل حال ًيا
على ضمان اإلفراﺝ عن المطرانين اللذين
لم يطلقا بعد ،ونأمل في أن يحصل ذلك
خلل الساعات المقبلة».
الخارجية األمريكية سارعت بالحديث عن
ضغوطها من أجل اإلفراﺝ عن المطرانين،
من خلل اتصاالت عدة مع المعارضة
السورية ،فيما يترقب البابا فرنسيس
إطلق سراحهما ،مطال ًبا بعودتهما
السريعة إلى رعيتهما.
ودعا الرئيس اللبناني ميشيل سليمان
إلى إطلق سراح المطرانين فورًا ،كما أدان
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد
رشيد قباني عملية الخطف ،واستنكر
التعرّض ألي مرجعية دينية من أي
طائفة أو مذهب ،مشيرًا إلى محاوالت
إلشعال صراعات طائفية بين المسلمين
والمسيحين في سوريا.

ضا
نقلته وكالة األنباء(رويترز) ،وسيسمح أي ً
للشركات األوروبية باستئناف االستثمار
في البنية التحتية النفطية بسوريا بتقديم
األموال للمعارضين وبيع معدات ذات صلة
بالقطاع النفطي لهم ،على أمل توفير «دعم
مالي لمقاتلي المعارضة».
وأضاف مسؤولون باالتحاد األوروبي أن
تخفيف العقوبات المفروضة على النفط
سيتبع بمزيد من المساعدات والدعم اآلخر
للمعارضين.
ونقلت رويترز عن أسامة القاضي رئيس
مجموعة عمل اقتصادية تابعة للئتلف
قوله «بدون حكومة مؤقتة ال يمكن فعل
شيء حال ًيا ...بنهاية هذا الشهر سيتم
تقديم مقترح بشأن الحكومة المؤقتة إلى
االئتلف إلقراره».

وأشار القاضي إلى أن المعارضة ال تسيطر
على النفط الخام الذي ُيهرّب خارﺝ البلد عبر
الشاحنات من جهة الشمال الشرقي ،معتبرًا
ذلك إهدارًا للثروة السورية.
من جهته انتقد رئيس االئتلف المستقيل
أحمد معاذ الخطيب ،القرار األوربي بتخفيف
الحظر المفروض ،وتساءل عن الجهات التي
ستستفيد من بيع النفط واعتبرها «تشارك
في نهب ثروات سوريا».
يذكر أن أكبر حقول النفط السوري تقع
حول مدينة دير الزور بالقرب من الحدود
العراقية ،ويسيطر الثوار حال ًيا على بعض
هذه الحقول ،وكانت العقوبات فرضت
على قطاع النفط السوري عام  2011ر ًدا
على ممارسات قوات األسد خلل الثورة
السورية.

استنا ًدا إلى ذات المادة ،مثل المحامي والناشط
الحقوقي مهند الحسني بعد تجريمه بجناية
نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية األمة.
وعاب اللبواني على الخطيب تقديم
استقالته للدول الغربية ،في حين يجب
تقديمها لﻸمانة العامة للئتلف ،مشيرًا
إلى أن الخطيب ال يزال على اتصال مع
شخصيات مقربة من النظام السوري ،ووصف
مساعي الخطيب للتفاوض مع «القاتل» بـ
«شرعنة للمجرم بشار األسد».
واعترض على مبادرة الخطيب التي «أضرت
بالجيش السوري الحر على األرض» ،وقال أن
هذه المبادرة قلصت الدعم العسكري للحر.
وفيما يتعلق برئاسة غسان هيتو للحكومة
المؤقتة ،أكد اللبواني أن حكومة هيتو
«ميتة قبل أن تولد» ،ولن يكون «هيتو الذي
عاش  20عا ًما في أمريكا وال يعرف شيئًا
رئيسا للحكومة».
عن سوريا ً
من جانبه أصدر أحمد معاذ الخطيب بيانًا
على صفحته في الفيسبوك يرد فيه على

اتهامات اللبواني ،وعلى حملة التشهير
الجديدة التي تريد تشويه صورته.
وقال الخطيب «عندي من الشجاعة أن أجهر
للجميع بما أعتقده الصواب ،وحتى اآلن لم
أتصل بأحد وعندما اتصل فسوف أعلن
ذلك على رؤوس األشهاد».
وأكد الخطيب أنه يعمل على مبادرة تحقن دماء
السوريين ،وأن كل قراراته كانت بعد تشاور
مع عديد من األطراف ،وأردف أن استقالته لم
تتكرر وإنما هي استقالة واحدة لكن «اإلخوة
في االئتلف لم يتفضلوا حتى بمناقشتها»،
لذلك أعاد التذكير بها في اجتماع اسطنبول
«احتجا ًجا على تخاذل المجتمع الدولي»،
إضافة إلى أمرين أولهما زعم الخارجية
األمريكية بقاء الخطيب إلى نهاية فترته
االنتخابية ،وهذا «قرار سوري محض» ،وثانيهما
أمور تتعلق باالئتلف لم يذكرها الخطيب.
وختم الخطيب بيانه بالقول «ال نشتغل
بطابقين ...وال يحيق المكر السيء إال بأهله».
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عنب المراسلين

الركود القاتل
في حمص

خ ّلفت الكثير من الضحايا ،والكثير من
الخسائر المادية .لكن كيف تغير الواقع
على األرض من سنة إلى اآلن؟
إن شيئًا لم يتغير من حيث األحياء
الخاضعة لسيطرة قوات بشار األسد
واألحياء الخاضعة لسيطرة كتائب الثوار.
فمنذ أن انتهت الحملة العسكرية على ح ّي
(بابا عمرو) بانسحاب كتائب الثوار ،بدأت
حملة تالية على أحياء حمص القديمة
وبعض األحياء المجاورة لها ،وفُ رضت
عليها حصارًا خانقًا ،ولكن لم تستطع
قوات بشار األسد حتى اليوم أن تدخلها
بشكل كامل ونهائي.
يمكن أن نستثني بعض األحياء التي
حصل فيها نوع من االختراق لصالح قوات
األسد ،لكن لم تكتب لهذه االستثناءات
الدوام .فاستطاعت اً
مثل أن تتقدم وتسيطر
على ح ّي (القرابيص) المالصق لحي جورة
الشياح ،لكن بعد أشهر قليلة عادت كتائب
الثوار لتستعيد السيطرة على هذا الح ّي
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بشكل كامل .وكذلك الحال بالنسبة لحي
(القصور) الذي شهد منذ البدء توترًا في
تبادل نسبة تقاسم السيطرة عليه .ويمكننا
أحياء قليلة
على نفس الشاكلة أن نس ّمي ً
أخرى .لكن الصورة العامة واإلجمالية هي
عدم تغير أماكن السيطرة.
إن أبرز اختالف هو في احتشاد السكّان
ولجوئهم إلى األحياء التي تسيطر عليها
قوات األسد ،بينما تش ّبه األحياء التي
يسيطر عليها كتائب الثوار بأماكن
يسكنها «األشباح» فقط ،وهذا عائد طب ًعا
للقصف العنيف الذي تمارسه قوات األسد
على األحياء «المحررة».
إن عامل حماية المدنيين هو الذي يؤخر
إقدام كتائب الثوار على أ ّي تحرّك باتجاه
سعي منها لمد نفوذها وتحرير
األمام في ٍ
عدد أكبر من األحياء .حيث تصدم بواجب
مراعاة العامل البشري ،فتحرير أي حي ولو
كان ً
مكتظا بساكنيه ،سيدفع قوات األسد
ّ
لقصفه ،ولو خلف ذلك مئات القتلى.

وهذا ما يجعل ثوار حمص في حالة تفكير
وحيرة في الطريقة التي تكسر جمود
الموقف وتحقق تقد ًما عسكريًا ،وفي
نفس الوقت تبعد شبح القتل الجماعي
عن سكّان أحياء حمص .فمدينة كحمص
بعد أكثر من سنة من الحرب الشاملة ،ﻻ
تستطيع أن تقاوم قصفًا ألحياء أخرى.
وبالتالي ،فإننا سنبقى نسمع عن حاﻻت
من الخطف واالعتقال والتصفية في أحياء
حمص الخاضعة لسيطرة كتائب األسد،
دون أن تخاطر كتائب الثوار بتحرير هذه
األحياء ،تحت ضغط مبدأ درء الخطر األكبر،
وهو القصف والتصفية الجماعية.
إلى متى ستبقى حمص على هذه الحال...
يبقى هذا التساؤل قائ ًما في كل يوم ،وﻻ
أحد يستطيع التكهن بما ستأتي به األشهر
القادمة من تغييرات .فكل تغيير مرهون
بمخططات كتائب الثوار والطرق التي من
الممكن أن يوجدوها لكسر جمود الموقف.
وكذلك تو ّجهات النظام الذي يضع كامل

مع انطالق أول تكبيرة من الجامع الكبير
في قلب حلب القديمة ،حاول بعض
المشككين بالقول أن الثورة في مدينة
حلب هي إسالمية خالصة وما كان يتداول
همسا ارتفع ضجيجه (المسيحيون أدوات
ً
للنظام أو صامتون) لتتكسر هذه الفكرة
بكل ُبعدها عن الواقع أمام الوقائع،
فالمتعمق ببواطن الثورة يالحظ الدور
الكبير للحراك المسيحي والداعم للثوار
على أرض الواقع .وكان المحامي ح.م من
أوائل المسيحيين الذين أعتقلوا من جامع
آمنة في سيف الدولة خالل مشاركته في
إحدى المظاهرات كما كانت م.ش ،وهي
فتاة حلبية مسيحية ،من أوائل من ينطلق
صوتها بالتكبير في أغلب مظاهرات

ضا دورها الفاعل
حلب ويحسب لها أي ً
في المجال اإلغاثي ،كما كان دير وارطان
في منطقة السريان النبض الخفي لدعم
النازحين.
حكم إسالمي ،محكمة شرعية ،هيئة األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ،النقاب
وآخرها فرض الجزية على أهل الذمة وما
تستثير كلمة «أهل الذمة» من استياء
لديهم .هذه المخاوف التي تأججت مؤخرًا
مع دخول الجيش الحر لمنطقة الشيخ
مقصود وانتشار أخبار حول ممارسات بحق
المسيحيين.
وبالبحث عن األسباب الخفية التي
تكمن وراء سوء الظن الذي يتبادله
الطرفان أحيانًا من مسلمين ومسيحيين،
قالت الناشطة الحلبية ع .ز «تربيت
بمدرسة مسيحية وتخرجت منها مع

شعور خفي بأننا والمسيحيون بضفتين
منفصلتين ولكن مع قيام الثورة
اكتشفت أن أسباب نفوري منهم هي
نفس أسباب تخوفهم منا كمسلمين،
مع األسف هناك جهل فظيع حتى
بأعلى مستويات المثقفين بالتعامل
مع هذه المعضلة».
ومع ذلك ،هناك وقائع على األرض تبدد
وجود مثل هذه المخاوف ،وفي قد قال
قائد لواء التوحيد في الجيش السوري
الحرّ عبدالقادر صالح األسبوع الماضي عبر
برنامج نقطة نظام على قناة العربية:
«أصبحت أتمنى أن أكون من األقليات
ُ
لكثرة ما يتم ذكرها ،إننا متأكدون أن
األقليات ستعيش حياة طيبة أكثر بكثير
من الحياة التي عاشتها تحت الحكم
الحالي.

الزراعة والتجارة والثروة الحيوانية ،ولعل
النفط والغاز هما من أهم هذه الثروات في
المحافظة.
في األشهر الماضية ،شهدت هذه
المحافظة تعديًا على هاتين الثروتين من
قبل بعض من يسميهم األهالي «لصوص
الثورة» ،إذ بدأت المشكلة كما يقول
األهالي عندما بدأ بعض هؤالء اللصوص
بنهب معدات شركات النفط التي كانت
عاملة هناك من حواسب وسيارات وحتى
االثاث ،ثم بعد ذلك التعدي على الثروة
النفطية.
حيث يقوم هؤالء كما يقول سكان األرياف
أوس العربي  -دير الزور
بثقب األنابيب التي تنقل النفط لتستجره
إلى أماكن اخرى ليتم بعد ذلك وضعه في
تتمتع دير الزور ،المحافظة الواقعة شرقي بوتقات كبيرة يسمونها بالحراقات ،يتم
البالد بثروات باطنية متنوعة إضافة إلى بعدها تعريضه لدرجة حرارة كبيرة لينتج

عنه البنزين والديزل ،وهناك البعض اآلخر
الذي يوفر على نفسه كل هذا العناء ليقوم
بملء هذا النفط الخام في خزانات كبيرة
يتم بعدها نقله إلى تركيا وبيعها بأسعار
بخسة.
وقد أدت هذه الظاهرة إلى مخاطر كبيرة
أهمها التلوث الذي يولده الدخان السام
المتصاعد من هذه الحراقات ،وإجراء
هذه العملية بشكل يفتقر إلى قواعد
السالمة الشخصية والبيئية ،باإلضافة
إلى تسببه بتلف األراضي الزراعية والمياه
التي تشربت بالنفط ،بالشكل الذي
يجعلها غير قابلة للزراعة ،إضافة إلى
انتشار أمراض وأوبئة نتيجة لهذا العملية
والحوادث اليومية في عدة أماكن ،وهي
في مجملها حوادث ناجمة عن انزالق
السيارات والحافالت نتيجة النفط الخام

المتسرب من حافالت النفط الذي يتسبب
باالنزالقات على الطرق واشتعال السيارات
المحملة بالنفط.
ويشير األهالي إلى نشوء طبقة من
األشخاص فاحشي الثراء ،جراء المتاجرة
بالنفط ،وصل حد إحصاء المال بواسطة
الميزان الكهربائي وذلك باعتماد وزن
 1800غرام وزنًا قياس ًيا لمليون بحسب
بعض الشهود ،ويقول الناشطون
واألهالي أن هؤالء االشخاص لم يكونوا
يو ًما ممن شاركوا بالثورة ،عالوة على
ذلك فإن هذه األموال تصرف فقط
على المصالح الشخصية لهؤالء التجار
دون أن يخصص شيء منها لمساعدة
المقاتلين أو تسليح الثوار المحاصرين
منذ عشرة أشهر داخل المدينة ،على حد
زعمهم.

أمير  -حمص

حتى هذه األيام ،يكون قد مرّ على حمص
ما يزيد عن السنة وهي تواجه بشكل
يومي قوات بشار األسد ،في أطول فترة
مواجهة لمدينة سورية .وهذه المواجهات

سوريون...
أم أهل الذمة

حين تصبح الثورة
ثروة
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اﻹدارة األمريكية وﺻﻔعة الكيمياﺋي
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رأي بلدي

حﺪيث في الﻄاﺋﻔية

عامر مهﺪي

وأخيرًا ظهر وزير الدفاع األمريكي تشك هيغل ليعلن للعالم
أن األمريكيين يمتلكون أد ّلة على أن النظام السوري استخدم
السلح الكيميائي في سوريا .بدا هيغل متع ًبا وكأنه
تلقى خمسين صفعة على وجهه مع ّبرًا بذلك عن مأزق
إدارة الرئيس أوباما .األسوأ من ذلك أن إعلن األمريكيين
عن استخدام السلح النووي لم يأت ّإال بعد أن أعلن ذلك
اإلسرائيليون ،وكان قد أعلنه قبل ذلك البريطانييون
والفرنسييون .بمعنى آخر ،ال يمكن أن تكون أجهزة
االستخبارات هذه جميعها على خطأ ،يبدو أن األمر أصبح
حقيقةً لهم ولن يستطيعو إخفاءه بعد اآلن.
نعم لقد تجاوز النظام السوري الخط األحمر الذي رسمه
الرئيس أوباما واض ًعا نفسه في مأزق يدل على خطأ
مبدئي في السياسة الخارجية األمريكية خار ًقا ألهم قاعدة
من قواعد السياسة الخارجية وهي أن ال تتنطح بما لست
قادرًا على تنفيذه.
اآلن كل األنظار تتوجه إلى البيت األبيض لترى ر ّدة فعله
والكل يعلم أنهم ال يريدون التدخل في األزمة السورية وقد
نأوا بنفسهم لم ّدة تزيد عن السنتين ،اآلن وهم يشاهدون
يو ًما مشاهد القتل والدمار متنكرين ألبسط مبادئ حماية
حقوق اإلنسان.
ظ ّن البعض أن أوباما ،الذي فاز بجائزة نوبل للسلم ،يمتلك
مفهو ًما للعدل والسلم في سوريا يتعلق فقط باستخدام
الكيميائي ،والمضحك المبكي أنه يبدو أنه حتى الكيميائي
خطا واح ًدا ،وإنما عدة خطوط متدرّجة األلوان .هذا إن
ليس ًّ
ّدل على شيء فإنما ّ
يدل على اللأخلقية التي وصل إليها
سياس ّيو اليوم بما فيهم اإلدارة األمريكية.
يقولون ،تمخّض الجبل فولد فأرًا .لقد أخذ المراقبون كلم
الرئيس أوباما ،عندما ق ّدم تهديده الشهير في آب الماضي
بشأن استخدام النووي ،على أنه تحذير شديد اللهجة وعلى
أنه سيغ ّير قواعد اللعبة ويقلب الطاولة على نظام األسد،
ولكن ذهبت جميع هذه التهديدات أدراﺝ الرياح وها هو
أوباما اليوم يطالب بالتر ّوي والتأكد من الحقائق وما إلى
هنالك من لغة التقهقر واللإكتراث التي تنتهجها هذه

اإلدارة منذ بداية األزمة.
لطالما طالب بعض أعضاء الكونغرس األمريكي
الجمهوريون بإنشاء منطقة عازلة توقف آلة القتل األسدية
على األقل في األجزاء المحرّرة من سوريا وتسمح للحكومة
المتوقع والدتها قري ًبا ببسط سيطرتها على هذه األراضي
وتشكيل إدارة شرعية وعودة اللجئين واستكمال تحرير
باقي أجزاء سوريا من االحتلل األسدي ،ولكن تستمرّ هذه
اإلدارة في تعنتها ولم يفهم أحد حتى اآلن سبب هذه
التقهقر.
بعض السياسيين يتف ّهمون الحسابات الداخل ّية لﻺدارة
األمريكية الديمقراطية من أ ّن التدخل العسكري على األرض
في سوريا ليس فيه أي ربح سياسي على المستوى الداخلي،
والجميع يتفهم تخوفات وحذر السياسة الخارج ّية لهذه
اإلدارة في ضوء الفشل الذريع في العراق وأفغانستان وبعد
األحداث المؤسفة التي أ ّدت إلى مقتل السفير األمريكي
في ليبيا .ولكن ما ال يتفهمه أحد هو أن تصل الحسابات
السياسية األمريكية إلى هذا المستوى من الضعف بحيث
أنها ال ترى أ ّي فائدة ترجى من التدخل اإلنساني لحماية
المدنيين في األجزاء المحرّرة فقط في سوريا.
البعض اآلخر يقول بأن تقهقر اإلدارة األمريكية يعود إلى
أ ّن إسرائيل تريد ذلك وهي مسرورة ألن سوريا تد ّمرت ولن
تقوم لها قائمة لعشرات السنين .ولكن ما تخشاه إسرائيل
وأمريكا هو أن يفشل نظام األسد في حماية هذه األسلحة
وتقع األسلحة بيد المتطرفين أو حزب الله وعندها تكون قد
خسرت خسارة كبيرة على مستوى السياسة الخارجية وعلى
المستوى االستراتيجي.
اآلن وبعد أن تأكد أوباما من استخدام السلح الكيميائي
من قبل نظام األسد ،فإن أقصى ما نتوقعه منه أن يحاول
جزءا من الكعكة وهذا
بج ّدية أكبر إرضاء روسيا بإعطائها ً
سيعطيه بعض الوقت للماطلة أكثر .ولكن الدبلوماسية لن
ّ
تحل مشكلة استخدام الكيميائي في سوريا وأمام الرئيس
أوباما محنة وضع تهديداته موضع التنفيذ في األشهر
القادمة.

أحمﺪ الشامي

يطرح الدخول العلني والمكثف لحزب «نصر الله»
إلى األراضي السورية ً
سؤاال محر ًجا على كل أطياف
المعارضة السورية وخاصة العلمانية منها.
السؤال سبق طرحه أكثر من مرة بشكل خجول ومرتبك.
هل هي مصادفة أن تقف الدولة اليهودية مع روسيا
األورثوذوكسية في صف األسد؟ األورثوذوكسية
«أقلية» في الديانة المسيحية واليهود أقلية بين
الديانات.
ما تفسير بذل «إيران» للغالي والرخيص في سبيل
نظام قميء ،طائفي ومكروه ،يؤجر خدماته إلسرائيل
«عدو» الولي الفقيه المعلن؟ لماذا تستميت إيران
في الدفاع عن نظام يلفظه السوريون الذين اليكنون
عداوة ال إليران وال للشيعة؟ المزارات الشيعية في سوريا
بحماية أهلها من «السنة» كانت على الدوام مفتوحة
لﻺخوة الشيعة الذين عاشوا معنا في وئام واحترام
متبادل .ماذا جرى لكي يصبح «أهل الشام» أعداء
«للولي الفقيه» لمجرد رغبتهم في أن يختاروا هم من
يحكمهم؟ تما ًما كما يفعل اإليرانيون منذ سقوط الشاه
بداللة أن االنتخابات ستجري في إيران في حزيران
المقبل.
في أيلول من العام  1980اختار «حافظ األسد»
الوقوف في صف إيران ودعمها عسكريًا ضد المعتدي
الصدامي وذهب أبعد من ذلك حين حاصر العراق
في جبهته الغربية وقطع خط النفط العراقي ضد
مصلحة الشعب السوري االقتصادية .هل فعل الرئيس
المؤسس للعصابة األسدية ذلك رغبة منه في الوقوف
إلى جانب الضحية ضد المعتدي أم أن موقفه كان مبن ًيا
على أساس طائفي محض؟ ولتذهب مصالح سوريا
والسوريين إلى الجحيم...
اآلن حين يتدفق زعران «نصر الله» كالجراد على أطراف
حمص والقصير في حين التزم هؤالء جحورهم حين
كانت إسرائيل تعاقب حليفتهم «حماس» في غزة
فكيف لنا أن نفسر هذا الغزو؟ هل انتقلت «مزارع
شبعا» بقدرة قادر إلى جرود عرسال وقرر هؤالء تحريرها
من السوريين البسطاء؟ أم أن لهذا التكالب تفسيرًا
طائف ًيا؟
هل يكفي تجنب الحديث في الطائفية لجعل هذه
األخيرة تختفي من حياتنا؟ أم أن العقلنية والمنطق
يقتضيان النظر إلى األمور والواقع بجرأة وصراحة دون
دفن رؤوسنا في الرمال؟
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توحيﺪ الجهود
اﻹعﻼمية في داريا
ﺧاﺹ  -عنب بلﺪي

وحل تنسيقيتي اللجان واﻹسقاﻁ

ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺧﺎﻓﻴﺎ ﺃﻥ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺗﺤﻮﻻﺗﻬﺎ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻠﺖ
ﳲ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﹼﻟﺪ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﻦﻴ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺣﺪ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﻭﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ،ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺧﻠﻔﺖ ﺧﺼﻮﻣﺎﺕ ﻓﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺟﺬﺭ ﺍﳴﺸﻜﻠﺔ ﻣﺮﺧﻴﺎ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ
ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﳲ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺻﺮﺍﻉ ﺃﺟﻨﺪﺍﺕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ.

استثناء عن عموم سوريا،
ليست داريا
ً
إذ لطالما أخفى الوجه الجميل للنموذﺝ
الثوري الداراني خلفه الكثير من الصراعات
اإليديولوجية والجداالت الفكرية بين
مجموعات من النشطاء والثوار العاملين
على األرض ،لكنها انتهت أخيرًا وتحت
وطأة الحملة العسكرية األخيرة وبعد جهود
كبيرة ،بتوحيد جهود أبرز األوجه اإلعلمية
للثورة في داريا ،والمتمثلة بتنسيقيتي
اللجان واإلسقاط .فقد اجتمع يوم 3
نيسان  2013وتحت شعار «واعتصموا
بحبل الله جمي ًعا وال تفرقوا» ,نشطاء من
كل من «تنسيقية مدينة داريا – لجان
التنسيق المحلية» التابعة للجان التنسيق
المحلية في سوريا ،و «تنسيقية مدينة
داريا – الشعب يريد إسقاط النظام» التابعة
التحاد تنسيقيات الثورة السورية ،وبحضور
نشطاء مستقلين لحل مشكلة االختلف بين
التنسيقيتين الذي انعكس سل ًبا على العمل
اإلعلمي في المدينة في ظل تشتت الجهود
الكبيرة المبذولة في مجال اإلعلم ،وتم
االتفاق على حل التنسيقيتين واالنضمام
إلى المكتب اإلعلمي للمجلس المحلي
للمدينة ،وذلك بعد محاوالت متكررة على
مدى عامي الثورة لدمج التنسيقيتين وتوحيد
العمل اإلعلمي دون أن يكتب لها النجاح.
ونص االتفاق على الموقع بتاريخ  4نيسان
 2013على إغلق التنسيقيتين إغلقًا ً
كامل
بتاريخ  20نيسان  ،2013وضم أعضاء
منهما إلى المكتب اإلعلمي التابع للمجلس
المحلي للمدينة.
وعن سبب الخلف واألسباب التي دعت إلى
االتفاق كان لعنب بلدي لقاء مع متحدثين
عن التنسيقيتين «المنحلتين».
يقول «ح .م» أحد أعضاء «تنسيقية داريا
 الشعب يريد إسقاط النظام» أن الخلففي الواقع هو خلف فكري ,وأن فكر
«اإلسقاط» هو فكر ثوري لكن يميزه االلتزام
بالدين وفق منظور أعضاء التنسيقية للدين
62

اإلسلمي ,والذي يختلف -كما يقول -عن
منظور تنسيقية «اللجان» للدين وفهمهم
له .وب ّين أن منظور تنسيقية «اإلسقاط»
أقرب إلى المنهج «السلفي األصولي» ,بينما
منظور تنسيقية «اللجان» أقرب إلى مدرسة
األستاذ جودت سعيد أي كما سماه المنهج
«اإلسلمي الليبرالي أو العلماني» ,وأضاف
« كان هذا سبب الخلف الرئيس مع تطور
أحداث الثورة في داريا ،لكن اآلن الوضع
أصبح مختلفًا ,إذ ال يبقى شيء ثابت والبد
أن يحصل تقارب ولو بسيط بين الطرفين
ألن التجربة واأليام تعلم اإلنسان ما كان
يجهله».
في المقابل قال «م .ح ».عضو «تنسيقية
داريا  -لجان التنسيق المحلية» أن
التنسيقيتين كانتا على خلف جوهري
في صلب الثورة مابين العمل السلمي
والمسلح .فبينما كانت تعتقد إحداهما
بجدوى العمل السلمي وضعف موقف
السلح ,كانت األخرى تؤمن أن السلح في
مواجهة األسد هو الحل الوحيد للنتصار في
الثورة .ويضيف أنه بنشوء المجلس المحلي
وانضمام بعض أعضاء التنسيقيتين إلى
المجلس دون االنفصال عن التنسيقية أصبح
هناك واقع مفروض على أعضاء المجلس
جمي ًعا بالقبول بالحل العسكري كعامل مهم
في انتصار الثورة ,ودمج عمل التنسيقيتين
ضمن المجلس لدعم الثورة في مدينة داريا.
وخلل الحملة األخيرة على المدينة مطلع
تشرين األول الماضي أصبح هناك تعاون
ضمني بين كل من التنسيقيتين والمجلس
المحلي في العمل الثوري في المدينة ،مما
ساعد على تقارب وجهات النظر ولو بشكل
خفيف.
وقد ظل الخلف موجو ًدا بعد انخراط أعضاء
من التنسيقيتين في المجلس المحلي الذي
شكل مطلع تشرين األول الماضي ,إذ تبادل
الطرفان االتهامات بهيمنة أحدهما على
المجلس وتسلمه زمام األمر فيه .وقد عمل
العديد من النشطاء على إقناع التنسيقيتين

بحل الخلف بينهما والتوحد وأهمية هذه
الخطوة وأثرها على العمل بشكل عام,
إلى أن أطلق أحد األشخاص المستقلين
التوافقيين في المدينة بادرة قام بطرحها
على الطرفين ،تم إثرها تشكيل لجنة تحكيم
بين الطرفين مكونة من عضو المكتب
القانوني والشرعي (التابع للمجلس المحلي)
رئيسا لها وبعضوية أربعة من أبرز نشطاء
ً
المدينة ،وتم تعيين موعد اجتماع الطرفين
مع لجنة التحكيم واالستماع آلراء كل منها
في  3نيسان  ,2013وبعد مداوالت
صدر بيان لجنة التحكيم بتاريخ  4نيسان,
واعتبرت القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة
للطرفين وغير قابلة للطعن ،وأودعت نسخة
من البيان لدى المكتب اإلعلمي التابع
للمجلس المحلي وأخرى لدى لجنة التحكيم .
وقد نشرت التنسيقيتان «المنحلتان» على
صفحاتهما على الفيسبوك عقب االتفاق
بيانًا موح ًدا جاء فيه:
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
»ﻭﺍﻋﺘﺼﻤﻮﺍ ﺑﺤﺒﻞ ﺍﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮﺍ«
ﺇﺭﺿﺎ ًﺀﺍ ﻟﺮﺑﻨﺎ ﻭﻭﻓﺎ ًﺀﺍ ﻟﺸﻬﺪﺍﺋﻨﺎ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﺍ
ﻟﺼﻔﻮﻓﻨﺎ .
ﻧﻌﻠﻦ ﻧﺤﻦ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ )ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺍﺭﻳﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﳲ ﺭﻳﻒ ﺩﻣﺸﻖ )ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﺮﻳﺪ
ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ( – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺍﺭﻳﺎ ﻟﺠﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﳴﺤﻠﻴﺔ(
ﻭﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺛﻮﺭﺗﻨﺎ ﺍﳴﺒﺎﺭﻛﺔ
ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﳲ ﻫﺬﻩ ﺍﳴﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺛﻮﺭﺗﻨﺎ ﻧﻌﻠﻦ ﺇﻏﻼﻕ ﺻﻔﺤﺘﻴﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  20ﻧﻴﺴﺎﻥ ،2013
ﻭﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻨﺎ ﺇﳳ ﺍﳴﺠﻠﺲ ﺍﳴﺤﻠﻲ ،ﺣﺘﻰ ﻧﻘﻒ
ﻛﻠﻨﺎ ﳲ ﺧﻨﺪﻕ ﻭﺍﺣﺪ ﳲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﻔﺮ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﻡ .ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻦ ﺃﻥ ﺍﳴﺠﻠﺲ ﺍﳴﺤﻠﻲ
ﳴﺪﻳﻨﺔ ﺩﺍﺭﻳﺎ ﻫﻮ ﺍﳴﻤﺜﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﳲ
ﺍﳴﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﺸﻬﺪﺍﺋﻨﺎ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻟﺠﺮﺣﺎﻧﺎ
ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﳴﻌﺘﻘﻠﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﺜﻮﺭﺗﻨﺎ ﺍﳴﺒﺎﺭﻛﺔ.

وأكد أعضاء من التنسيقيتين
«المنحلتين» لعنب بلدي ,أنه بالتزام
األطراف باتفاقية التوحيد أصبح العمل
مركزًا بشكل أكبر ،وتوحدت الجهود
المبذولة لخدمة األهالي والثوار والعمل
اإلعلمي في داريا ،والتي ظهرت نتائجها
مؤخرًا على شاشات القنوات اإلخبارية،
ومنذ دخل القرار حيز التنفيذ في العشرين
من نيسان الجاري ،وانضمام التنسيقيتين
بأعضائهم إلى المجلس المحلي لمدينة
داريا كل حسب اختصاصه ،أصبح جو
العمل «أكثر راحة وانسجا ًما» ،وخاصة
بالنسبة لجمهور التنسيقيتين في داريا
حيث بدا «إعجابهم وإكبارهم» لهذه
الخطوة من خلل تعليقاتهم على
صفحات الفيسبوك ,إذ وصف بعضهم
يوم التوحيد بأنه «يوم تاريخي» في
مسيرة الثورة في داريا ,وأنه من «أجمل»
األيام التي مرت على المدينة منذ
بداية الثورة إذا «تصافت فيه القلوب
وتوحدت فيه الجهود لصالح داريا بعي ًدا
عن التحزب والتعصب ألي فكر أو جهة».
ويضيف عضو تنسيقية «اإلسقاط»
لعنب بلدي« :التوحيد كان حاجة
وضرورة برأيي ,ألن داريا أصبحت تعاني
من التحزب والعصبية العمياء لﻺسقاط
أو ِل ّلجان ,ويجب أن تنتهي هذه الحالة
من الفرقة ,وبإذن الله انتهت بهذا
التوحيد».
ويتابع عضو في تنسيقية «اللجان»:
«هذه خطوة مفصلية في العمل
الثوري في داريا ,وأحب أن أنوه إلى
المحاوالت المتكررة التي كانت تنشأ
جميعا في توحيد
من قبل األطراف
ً
العمل ولكن كانت تواجه بعض العوائق
والحساسيات الشخصية ,ولكن األزمة
الحالية علمتنا أن االتفاق والوحدة هما
السبيل لنيل الحرية التي طالبنا بها في
ثورتنا المباركة .ويقول المثل الشهير :أن
تأتي متأخرا خير من أن ال تأتي أب ًدا».

سوﻕ ﻫاﻝ
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أفران الﺨبز

في ريﻒ المعرة الشرﻗي

مهنﺪ األسعﺪ

في منطقة يزيد عدد سكانها عن مئتي ألف
نسمة (ما عدا النازحين من باقي المناطق
السورية) ،يبدو أن خيار التضييق بلقمة
العيش على الحاضنة الشعبية للثورة من
صا
أجل ضربها خيار جيد للنظام وخصو ً
عندما يتعلق األمر برغيف الخبز.
تقدر الحاجة اليومية من مادة الطحين لسكان
منطقة ريف المعرة الشرقي بمعدل 1684
كيس ،بوزن  50كيلو للكيس الواحد .حيث يقدر
عدد السكان المنطقة بــ  202000نسمة
تقري ًبا ،وعلى اعتبار أن الفرد الواحد يستهلك
ما يقارب  400غرام من مادة الخبز يوم ًيا ،وأن
وزن الربطة الواحدة يبلﻎ 1200غرام ،فإن
األفران يجب أن تنتج ما يزيد عن  68ألف ربطة
يوم ًيا ،ولكن المشكلة تكمن في كيفية إنتاﺝ
ﺟﻮﻟﺔ ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪﻱ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ
ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺭﻳﻔﻬﺎ ﻳﻮﻡ  26ﻧﻴﺴﺎﻥ

ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ
ﺑﻨﺰﻳﻦ/ﻟﻴﺘﺮ

 65ﻟﻴﺮﺓ

ﻣﺎﺯﻭﺕ/ﻟﻴﺘﺮ

 25ﻟﻴﺮﺓ

ﻏﺎﺯ/ﺟﺮﺓ

 3000ﻟﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ

ﻋﺠﻞ/ﻛﻎ

 750ﻟﻴﺮﺓ

ﻏﻨﻢ/ﻛﻎ

 1300ﻟﻴﺮﺓ

ﻓﺮﻭﺝ/ﻛﻎ

 350ﻟﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ

ﺑﻨﺪﻭﺭﺓ/ﻛﻎ

 100ﻟﻴﺮﺓ

ﺑﻄﺎﻁﺎ/ﻛﻎ

 110ﻟﻴﺮﺓ

ﺧﻴﺎﺭ/ﻛﻎ

 125ﻟﻴﺮﺓ

ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻁﺤﻴﻦ/ﻛﻎ

 100ﻟﻴﺮﺓ

ﺳﻜﺮ/ﻛﻎ

 90ﻟﻴﺮﺓ

ﺭﺯ ﻣﻐﻠﻒ/ﻛﻎ

 110ﻟﻴﺮﺓ

ﻋﻤﻼﺕ ﻭﻣﻌﺎﺩﻥ
ﺩﻭﻻﺭ

123.5/120

ﻳﻮﺭﻭ

162

ﺫﻫﺐ 21

 5100ﻟﻴﺮﺓ

هذا الكم الكبير من الخبز وخاصة مع توقف
النظام عن دعم األفران في تلك المنطقة،
واعتماد أغلبها على تأمين مادتي الطحين
والمازوت من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة
ج ًدا .باإلضافة إلى توقف عدد كبير من األفران
في المنطقة وخصو ًصا أفران منطقة معرة
جزءا كبيرًا من حاجة
النعمان التي كانت تنتج ً
المنطقة ،مما دفع أصحاب األفران التي مازالت
تعمل إلى زيادة ساعات التشغيل بهدف زيادة
طاقتها اإلنتاجية لتغطية النقص الكبير في
إنتاﺝ مادة الخبز ،ولكن ذلك أدى إلى زيادة
أعطال اآلالت وبالتالي ارتفاع تكاليف اإلصلح
وبالتالي زيادة تكلفة إنتاﺝ الخبز.
يشكو أبو عمر صاحب أحد األفران في
«معرشمارين» من ارتفاع أسعار المحروقات
بمعدل خمسة أضعاف تقري ًبا ،وقد ذكر لعنب
بلدي أنه كان يشتري ليتر المازوت من السوق
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السوداء بـ  150ليرة في أيام الشتاء .أما
اليوم ومع دخول الصيف فقد تراجع سعر
ليتر المازوت إلى  80 - 75ليرة ،وتعتبر مادة
المازوت من أهم مقومات اإلنتاﺝ في األفران
وخاصة مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل
كامل عن المنطقة .ويضيف أبو عمر أن الطاقة
القصوى التي ينتجها فرنه تصل إلى 1300
ربطة خبز يوم ًيا ،وهذه الكمية تحتاﺝ إلى طن
ونصف من الطحين يوم ًيا .ويتم توزيع ما
يعادل  400ربطة في مناطق خارﺝ القرية
بسبب توقف األفران في المناطق األخرى،
وتبلﻎ تكلفة الربطة الواحدة  65ليرة ويتم
بيعها بسعر  25ليرة ،ويتم تغطية الفرق بين
التكلفة وسعر البيع من المساعدات التي تصل
من المنظمات اإلغاثية في المنطقة.
وفي لقاء آخر لمراسل عنب بلدي مع محمد
عيد أحد مسؤولي اإلغاثة في قرية معرشورين
يشكو بأن قدم اآلالت في أفران المنطقة هو من
أهم المشاكل التي تؤدي إلى تعطيل األفران،
وبالتالي توقف اإلنتاﺝ وعدم القدرة على تغطية
حاجة الناس من الخبز ،وتؤدي هذه األعطال إلى
رداءة الخبز المنتج أحيانًا .أما عن تأمين مادة
الطحين لﻸفران فقد ذكر محمد أنه يتم تأمينه
من السوق السوداء إما من إنتاﺝ سوري أو تركي
حسب التوافر في السوق ،وغال ًبا ما يتم شراء
الطحين أو تأمينه عبر المنظمات اإلغاثية .وقد
أضطر أصحاب األفران في بعض األيام إلى
إيقاف إنتاجهم بسبب عدم توافر الطحين
لديهم .ويتراوح سعر كيس الطحين بين 2000
ليرة كأدنى سعر وقد يصل سعره إلى 3500
ليرة في بعض األحيان .ويكمن التحدي األكبر
أمام األفران في فصل الصيف بعدم القدرة
على تأمين الحاجة اليومية للسكان بسبب زيادة
الطلب اليومي ،حيث ال يمكن تخزين الخبز بسبب

عدم توافر وسائل التبريد بسبب انقطاع التيار
الكهربائي مما يدفع الناس إلى االعتماد إلى
شراء الخبز بشكل يومي من األفران.
وفي لقاء مع السيد حسن المنسق العام
للمجلس المحلي لبلدة (تلمنس) فقد عزا ارتفاع
تكلفة إنتاﺝ الخبز إلى ارتفاع أجور النقل .فقد
ارتفعت أجور النقل إلى أكثر من ثلثة أضعاف
ما كانت عليه في السابق ،ويضيف حسن أن
فرن الخبز الموجود في المنطقة يعمل بأقصى
طاقته اإلنتاجية بمعدل  18ساعة يوم ًيا،
وينتج يوم ًيا  4100ربطة يتم تخصيص ما
بين  2800إلى  2700منها للبلدة ،ويتم
توزيع نحو  1000ربطة على سكان معرة
النعمان والباقي  400ربطة توزع في باقي
المناطق ،ويتم بيع ربطة الخبز بسعر  30ليرة.
وفي لقاء مع محمد حشاش أحد سكان (تلمنس)
ذكر أن أسرته تعتمد إلى جانب الخبز العادي على
خبز التنور ،وكبديل أساسي في أوقات األزمة
كما العديد من األسر في منطقة ريف المعرة
الشرقي ،يقول محمد أن تكلفة الخبز التنور زادت
في الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعر الحطب
الذي يتراوح سعر الطن منه ما بين 19000
إلى  20000ليرة ،وارتفاع سعر الحنطة التي
تستخدم في صنع الخبز بعد طحنها إلى 32
ليرة في الوقت الذي كانت فيه األسعار قبل
األزمة بين  20-18ليرة ،وكما أن كيلو الحنطة
ينتج ما يعادل كيلو وربع من مادة الخبز بعد
معالجتها بالخميرة والماء وباقي المواد ،وقال
أن تكلفة التنور يبلﻎ بعد تركيبه  7500ليرة.
مقارنةً للتغير في سعر الخبز من  15ليرة
قبل الثورة إلى  30ليرة على األقل مع التغير
في أسعار باقي المواد يبقى هذا التغير
أفضل من غيره على الرغم من عدم كفاية
إنتاﺝ الخبز للحاجة في المنطقة بشكل كبير.
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تقرير التنمية البشرية

ﺇعﻼﺀ الﺼوﺕ والمشاركة والمساﺀلة

محمﺪ حساﻡ حلمي

تحدثنا في العدد ( )59الصادر بتاريخ 7
ابريل عن تقرير التنمية البشري لعام 2013
بعنوان «نهضة الجنوب :تقدم بشري في
عالم متنوع» وعن أهم محركات التحول في
التنمية التي حصلت في دول الجنوب وتشمل
على أربعة محركات رئيسية وهي الدولة
اإلنمائية الفاعلة ،واختراق األسواق العالمية،
واالبتكار في السياسات االجتماعية
وكيف كانت نهضة الجنوب ظاهرة فريدة
ألول مرة في التاريخ المعاصر من حيث السرعة
والنطاق .وأشار التقرير إلى أن عوامل التنمية
البشرية ال تقاس فقط بتحسن المؤشرات
االقتصادية ،وإنما تقاس بوضع خطط وسياسات
اقتصادية واجتماعية مناصرة للفقراء ،وتركز على
منطق المساواة والعدالة في الحقوق من حيث

التعليم والصحة وتأمين العمل اللئق بالفرد
سنتحدث في هذا العدد عن أهمية سماع
صوت الشباب ومشاركتهم في عملية
التنمية...
يؤكد تقرير التنمية أن ثمار التنمية ال يمكن
جنيها على صعيد المجتمع وال يمكن لعملية
التنمية أن تكون مستدامة ما لم يكن هناك
مشاركة حقيقية وفعلية في األحداث التي
تؤثر على مجرى حياتهم .حيث يجب تمكين
الشباب من التطلع إلى مزيد من الفرص
االقتصادية ،ومن المشاركة السياسية ومن
المساءلة .حيث نلحظ حالة االستياء العامة
من الحكومات في الشمال والجنوب فمن
األسباب الرئيسية للستياء االجتماعي،
قلة فرص العمل المتوفرة للشباب من ذوي
االختصاصات ،حيث يشير التقرير إلى أن
أي تجاهل لمطالب الشباب قد يؤدي إلى

تعثر التنمية البشرية ،ألن االحتجاجات
واإلضرابات وعدم االستقرار يحدث آثارا
مباشرة على االستثمارات والنمو االقتصادي.
فتتحول موارد الدولة الدكتاتورية بد ًال من
اإلنفاق على التنمية إلى الحفاﻅ على األمن
والنظام العام .إن استمرار تجاهل مشاركة
الشباب في الحياة السياسية واالجتماعية
واالقتصادية قد تترجم إلى احتجاجات
شعبية وال أحد يستطيع التنبؤ بلحظة انفجار
انتفاضة الشباب كما حصل في دول الربيع
العربي من تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا.
لم يكتف النظام في سوريا بتجاهل الشباب ،بل
دمر كل مقومات التنمية من بنى تحتية وموارد
طبيعية وبشرية ،ما ينذر بأن تصبح البلد رهينة
المال السياسي كثمن لفاتورة إعادة اإلعمار التي
تقدر في الوقت الراهن بــ  200مليار دوالر.
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 10معتﻘلون وسﺠون
مﺰيﺪ من اﻻﻋﺘقاﻻﺕ
ﺑﺤﻖ أهالي داريا
وﺇفراﺟاﺕ ﺟﺪيﺪة
اعتقل يوم االثنين  22نيسان
 2013أحمد عبد الله زيادة من
حاجز في جديدة عرطوز.
واعتقل يوم الثلثاء  23نيسان
كل من األخوين بلل ومحمد علي
خوالني إضافة للشاب فادي حسان
خوالني بعد حملة مداهمات في
منطقة المزة وسط العاصمة دمشق.
ويوم الخميس  25نيسان اعتقل
أسامة محمد الجزر من حاجز
األربعين في معضمية الشام.
أما على صعيد اإلفراجات
ففي يوم االثنين  22نيسان
 2013تم اإلفراﺝ عن كل من
مالك معضماني بعد اعتقال دام
حوالي السنة وثمانية أشهر ،كما
وتم االفراﺝ عن أسامة الون بعد
خمسة أشهر من االعتقال ،وتم في
نفس اليوم اإلفراﺝ عن أنس النجار
بعد شهرين من االعتقال ،إضافة
لﻺفراﺝ عن شخص من عائلة كمون
لم نستطع التأكد من اسمه بعد.
وأفرﺝ يوم الثلثاء  23نيسان عن
ّ
كل من سامر شمايط و غياث عليان
بعد شهرين من االعتقال ،كما وتم
اإلفراﺝ عن غياث محيي الدين
عوض بعد اعتقال دام سنة وتسعة
أشهر .إضافة لﻺفراﺝ عن تيسير
عيواﻅ ومحمد أبو حلمي

www.enab-baladi.com

الﺘﻌذيﺐ في الﺴﺠون ﱡ
الﺴورية
سوسن  -داريا

معروف للقاصي والداني أ ّن نظام األسد قد أذاق الشعب
ٌ
السوري جميع أصناف العذاب ،وعلى الرغم من الغصص التي
غيض من فيض ،فمنّا من
تجرعها على يده الظالمة فما هي إال ٌ
سمع ومنّا من رأى ومنّا من ذاق الويلت.
السورية ليس لها نهاية
السجون ُّ
إن قصص التعذيب في أقبية ُّ
وال حدود ،فلو كُتب المجلد تلو المجلد ال تنتهي فسأكتب هذه
السطور وما هي إال نقطة في بحرٍ عميق النهاية لعمقه.
ُّ
السجون ال
منذ عهد الثمانينيات
وشباب يختفون في ظلمات ُّ
ٌ
يعلم أح ٌد متى دخلوا ومتى سيخرجون ،منهم من خرﺝ بعد
عشرات السنين ومنهم من أعدم داخل الزنزانة على يدي
جلديه .إن سياسة التعذيب عقيدة عند هؤالء السجانين ال
أحد يعرف لماذا !!
فقد خاض النظام الحاكم قدي ًما وحديثًا دورًا تعسف ًيا لفرض
نفسه على المواطنين ،عن طريق االعتقال والتعذيب الذي
يستهدف بشكل خاص أصحاب الرأي والسياسيين ،وبتقديري
فإن من قتل داخل السجون أكثر بكثير ممن قتلوا منذ انطلق
الثورة إلى اآلن ،والفارق الوحيد هو أنه ما قبل الثورة يقتل
صمت مريع ،وفي هذه األحداث يقتلون أمام
الشباب في ٍ
البشرية جمعاء.
كثيرٌ من الشباب الذين قد تسلمهم ذويهم جثثًا هامد ًة قضوا
تعذيب قد تجرعوه حتى
أنفاسهم األخيرة تحت التعذيب ،أ ُّي
ٍ
تنتهي حياتهم!!
منهم مكثوا ساعات ومنهم أيا ًما لتخرﺝ أجسادهم بعدها
مشوهة حتى ذويهم ال يعرفونها إال بعد عناء مثل ثامر
الشرعي وقد سمعتم من أمه أنها لم تتعرف عليه إال بعد فترة.
في داريّا قضى كثيرون تحت التعذيب كان أولهم الشهيد
أيمن خوالني ثم زاهر المبيض فغياث مطر ،ثم نمرُ داريّا طالب

مﺤمﺪ ﻋمر الﻌبار
اعتقل الشاب من حاجز
طيار أقيم أمام المركز
الثقافي وسط مدينة
داريا بتاريخ  19نيسان
.2012
محمد يبلﻎ من العمر 23
عا ًما ،ويعمل في نجارة
الموبيليا.
تمت مشاهدة محمد في سجن مطار المزة العسكري
التابع للمخابرات الجوية ثلث مرّات وكانت آخرها
بتاريخ  31آب .2012
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السمرة وبعدهم وبعدهم!!
ومن أهم اللحظات في حياة السجين السياسي هي الدقائق
األولى في المعتقل ،أين ينتظره الجلدون ،الذين ال يهمهم
سوى كسر شوكة المقبوض عليه بزرع الرعب فيه من خلل
سهام متعددة تنهال عليه من كل صوب..
إ ّن السجون كلها ناطقة بلغة واحدة ،ومهما تفاوتت عمليات
التعذيب وأنواعها من سجين إلى آخر ومن تيار سياسي إلى
آخر ،يبقى مجرد اعتقال اإلنسان بتهمة التعبير الحر جريمة
إنسانية ،ومن هنا علينا استبعاد أي مفاضلة بين معتقل وآخر،
بدافع المزايدة في التنكيل ،فكلهم في النهاية بتسميات
واحدة داخل السجن «يعمل في السياسة» و «معارض» و
«ضد الحكومة» و «مخرب».
فهؤالء السجانين هل هم متعطشون لدمائنا أم ألرواحنا أم
إلذاللنا !!
وهكذا فرغم موانع القضبان التي تفصل حياة السجين عن
حياة اآلخرين الذين يتمتعون بالحرية خارﺝ أسوار السجن،
يبقى السجن مدرسة ال يتعظ من دروسها إال النبهاء ،والدعاء
واجب على
إلطلق سراح كل السجناء المظلومين في العالمٌ ،
كل مسلم ومسلمة ،فعسى أن يريهم الله نور الحرية بعد أن
قيدوا بظلمة االستبداد وجهالة المستبدين.

ﺟماﻝ أديﺐ ﻋﻠيان الﻌبار
اعتقل الشاب جمال من
حاجز طيار أقيم أمام المركز
الثقافي وسط داريا بتاريخ
 19نيسان .2012حيث
كان متواج ًدا في عمله
هناك ،جمال يعمل يعمل
في البناء ونجارة الباطون
وهو متزوﺝ وله أربعة

أبناء.
تمت مشاهدة جمال لثلث مرات في سجن مطار
المزة العسكري التابع للمخابرات الجوية ،كانت
األخيرة بتاريخ  5شباط .2013

السدود
أخي َ
أنت حرٌ وراء ُّ
أخي أنت حرٌ بتلك القيود
كنت في الله ُمستعصما
إذا َ
فماذا ُيضيرك كي ُد العبيد
جيوش الظلم
أخي ستبي ُد ُ
الكون فجرٌ جديد
في
شرق
و ُي
ُ
ِ

ﻋماد ﺯهير ﻋﻠيان الﻌبار
تم اعتقال الشاب عماد
البالﻎ من العمر  20عا ًما
من أمام المركز الثقافي
وسط مدينة داريا حيث
أقيم هناك حاجز طيار
من قبل قوات المخابرات
الجوية بتاريخ  19نيسان
 ،2012اعتقال عماد جاء
خلل فترة خدمته العسكرية حيث كان وقتها في
إجازة للطمئنان على أهله .يذكر أن عماد كان يخدم
في الفرقة  11في محافظة حماه .ومنذ ذلك الحين
لم ترد أي معلومات عنه أو عن مكان اعتقاله.

صحة هذه الروايات بالظهور.
لتفسير وفهم تصرفات عناصر النظام الﻺنسانية ،بدأت مؤشرات ودالالت حول
مراجعة .وبعد أن كانت كل تلك الروايات تعتمد على التكهنات وتحليل النفسيات
دون وعي أو إدراك بحيث يتبعون األوامر التي يتلقونها وينفذونها دون تفكير أو
أنواع من المخدرات والمشروبات الكحولية والمنشطات التي تجعلهم يتصرفون
الروايات التي تفيد بأن النظام يتبع سياسة ممنهجة تشجيع عناصره على تناول
ولكن هذه المرة لتطال قوات النظام وعناصره .إذ كثرت خلل األشهر األخيرة
واليوم وبعد غياب روايات الحبوب والمخدرات بدأ الحديث عنها يعود من جديد،
قالت أنها توزع على المتظاهرين ليشاركوا في المظاهرات.
االلكترونية أن عرضت حينها عينات لما قالت أنه «حبوب الجزيرة للهلوسة» والتي
لما يقولون .ووصل الحال ببعض المواقع والصفحات المؤيدة للنظام على الشبكة
تلك المظاهرات وليكرروا الكلم «المدسوس» الذي يهتف به البعض دون وعي
َ
حبوب «هلوسة» وأنوا ًعا أخرى من الحبوب المخدرة التي تجعلهم يخرجون في
عمّت أنحاء البلد ،ر وّﺝ النظام حينها لرواية مفادها أن المتظاهرين يتناولون
مع انطلق الثورة السورية وخروﺝ مئات اآلالف من السوريين في مظاهرات

المﺨﺪراﺕ والمﻨﺸﻄاﺕ ليﺴﺘمروا ﺑالقﺘاﻝ
هل حقا يﺘﻌاﻃﻰ ﻋﻨاﺻر الﻨﻈام
ﹰ

الحرب والمﺨﺪراﺕ

من محيط داريا في 16
عناد غرز الدين ،اعتقل مع

عنب بلدي  -العدد الثاني والستون  -األحد  28نيسان (أبريل) 2013

enabbaladi@gmail.com

البحث عن األسباب
نحو تشكيل منهج ّية علم ّية

عتيق  -حمص

تح ّدثنا في األسبوع الماضي عن أهم ّية
تشكيل «عقل ّية علم ّية» في المجتمع العرب ّي
كخطوة أولى ،ومدخل رئيس في إحداث
ثورة ثقاف ّية وفكريّة تنعكس على كل
ميادين الحياة.
وبدأنا بالعنصر األ ّول في هذه العقل ّية،
وهو «التساؤل» الذي يمكننا من التشكيك
في المسلمات التي نعتقد بها بق ّوة ،وهذا
التشكيك يدفعنا للبحث عن ص ّحة ما نؤمن
وما نعتقد ،لنكتشف بعد ذلك رجاحة
الموروث الديني والثقافي على ميزان العقل

والعلم ،ونميز الصحيح من الخرافي.
وسنتحدث هذا األسبوع عن العنصر الثاني
في هذه العقل ّية ،وهو «البحث عن األسباب
الحقيق ّية»:
فبعد تفنيد الثقافة القديمة الموروثة،
واكتشاف المتهافت منها ،تبرز هنا الحاجة
إجابات جديدة ،على أسس علم ّية،
إلى بناء
ٍ
وهو ما يعرف بمه ّمة البحث عن األسباب.
ويقصد بمبدأ السبب ّية بأ ّن الله جعل في هذا
الكون ّ
شيء س ّببا ،وبأنّه  -تعالى -يس ّير
لكل ٍ
الكون وفق هذه األسباب ،ووفقها فقط،
وأ ّن قوانينها ال تخرق البتّة (وهو ما يعرف
بمبدأ الحتم ّية) ،فصالح الرجل واستقامته ال
سيعطل ألجله قانون السبب ّية،
تعني أ ّن الله ّ
وينطبق القول على األمة كما على الفرد
{ولن تجد لسنّة الله اً
تبديل ،ولن تجد لسنّة
الله اً
تحويل}.
فالتمكين في األرض ال يكون بمطالبة الله
بخرق هذه السنن وتجاوزها ،بل يكون في

من فكر الثورة
التعب والدأب على اكتشافها وتسخيرها،
وفي معرض مدحه لذي القرنين يح ّدثنا
القرآن عن سرّ قوته قائال {وأتيناه من ّ
كل
شيء سب ًبا} ،وهذا سرّ ق ّوة الغرب ،البحث عن
ٍ
األسباب ،فما هو سبب المرض الفالني؟ ما
هو سبب إنهيار الدول ؟ ما هو سبب نجاح
المجتمعات؟ ما هو سبب العمر المديد ؟
ما هو سبب العيش الهانئ؟ ما هو سبب
الفشل ؟ ما هو سبب ضعف الدول؟ ما هو
سبب فساد األخالق؟ ما هو سبب تفشي
اإلنحالل الجنسي؟ الخ
وثقافة التخ ّلف ال تنفي وجود األسباب -
عاد ًة  -لكنها تعمل على تزويرها ،فتر ّد ّ
كل
شيء إلى إرادة الله المباشرة ،إلى رضاه أو
ٍ
سخطه ،إذ تس ّوق هذه الثقافة مقولة بأ ّن
كل التحديات والمشاكل والشرور واألمراض
واآلالم هي عقاب من الله وسخط منه ،على
بعد الناس عن اإللتزام الدين ّي ،وبأن القوة
والمكنة والغلبة والتقدم والحضارة هي
في العودة إلى األخالق الحميدة ،والشعائر
صا دينية
الدين ّية ،وتستخدم لذلك نصو ً
تعامل بشكل مجتزئ عن سياقاتها وعن
مجمل الخطاب الديني ،كقوله تعالى { َو َل ْو
َأ َّن َأ ْهلَ ا ْلقُ رَى َآ َم ُنوا َوا َّت َق ْوا َل َف َت ْحنَا َع َل ْي ِه ْم
الس َم ِاء َوالأْ َ رْ ِض َو َل ِك ْن َك َّذ ُبوا
َبرَك ٍ
َات ِم َن َّ
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َف َأ َخ ْذن َُاه ْم ِب َما كَانُوا َيك ِْس ُبونَ}
وعج ًبا إذا كان األمر على ذلك َلم يسبقنا
الغرب ويتفوق وينتصر علينا ،ويهزمنا مرارًا،
في الميادين كافّة؟!
بل إ ّن ّ
شيء في هذا الكون سنن
لكل ٍ
وأسباب ،من عمل بها تمكّن من نفسه ومكّن
حضارته ،ومن لم يعرفها ويعمل بها بات
لقمة سائغة لآلخرين.
لك ّن علماء الدين يظنون ،بأ ّن القول بغير
ذلك يعني دعوة الناس للذنوب والمعاصي
واالبتعاد عن الدين ،وعج ًبا على هذا المذهب
في التدين ،إن التدين يبنغي أن ينبع من
اإليمان بالله واليوم اآلخر ،وال أحد يختلف
على وجوب اإللتزام باألخالق والشعائر،
لك ّن ذلك يكون من منطلق اإليمان ،ال من
منطلق ،أنّنا نعود إلى الله ونتقي ونعمل
بالشرع فنتق ّدم ونزدهر ونحقّق النهضات
والحضارات ،فما هكذا تورد اإلبل.
علينا أن نبحث عن األسباب الحقيق ّية في
كل شيء ،وفي ّ
ّ
كل الميادين ،وأن ال ننخدع
بهذا التزوير الذي يدخل المجتمعات في
غيبوبة حضاريّة طويلة.
وبذا نخطوة خطو ًة إضاف ّية على درب
النهضة والتمكين.

عسر هضم ثقافي
نحو ثورة اجتماعية شاملة
حنان  -دوما

غالبا ما نشتكي من عدم شيوع القراءة
في المجتمعات ،وكثيرة هي اإلحصائ ّيات
والنسب التي تحكي وتترجم لنا واقع القراءة
المؤسف بيننا باألرقام  ،أحيانًا ،نبرر ذلك
بضيق الوقت ،بأسعار الكتب ،باالنشغال
بلقمة العيش ،بترتيب األولويات الذي
جزءا منه ،وما عاد نشر
ما عادت القراءة ً
الثقافة فيه ،بالمناهج المدرسية القائمة
على التلقين ،بالدكتاتوريات القائمة على
التعتيم ونشر الجهل ،وكل ذلك صحيح
طب ًعا ولكن ،ماذا عن ال ٌكتّاب؟
هل يشكل ال ُكتّاب اليوم أحد العوائق
اإلضافية أمام انتشار القراءة في المجتمع؟!
قد يبدو سؤالاً غري ًبا ،لكنه واقعي مع نفور
المجتمع من القراءة ،من تغذية العقول بهذا
الشكل!
عندما تق ّدم لطفلك طبقًا مغذيًا حاويًا على
العناصر األساسية التي يحتاجها جسمه،
فيرفض ويحجم ويرميه متج ًها نحو الشوكوال
اللذيذة التي ستضره من حيث ال يعلم،
فكّر في طريقة عرضك للطبق ،قد يكون
تقديمك له سيئًا ،قد يكون منظره منفرًا،

قد تكون نكهته غير محببة ،وقد يكون
اً
ثقيل عسير الهضم ،ومن األفضل استبداله
بوجبات عديدة خفيفة ،فيها ذات القيمة
الغذائية ،مع طريقة جذّابة في التقديم،
ومكونات أسهل للهضم!
ال زلت أتحدث عن القراءة ،إنما هو مثال
شبيه بواقع الحال ،الكتب مملة ،اللهجة
صعبة ،المصطلحات عسيرة على الفهم،
األسلوب ملتف وغير مباشر ،التلفاز مسل
وممتع ومفيد أكثر ،فلم أضيع وقتي في أمر
ال أحبه؟! ،نسمع هذه العبارات كثيرًا عندما
نشير إلى أهمية القراءة أمام أحدهم ،وال
لوم ?صحابها أب ًدا ،فمن منّا يحب أن يشعر
بأنه ال يفهم شيئًا ،ويشك في قدرته على
التهجئة أمام صعوبة كتاب يقرؤه!!
من الطبيعي أن يكون هناك كتب تخصصية
موجهة ?هل االختصاص والمتبحرين في
أي علم وتوجه ،لكن من حق رجل الشارع
ضا أن يجد ما يناسبه في المكتبة ،اللهجة
أي ً
المحببة ،األسلوب البسيط ،االفكار الواضحة،
المادة الجاذبة ،المفيدة وغير المملة في آن!
وال يسعني أن أذكر هنا إال أديبنا الشيخ علي
الطنطاوي رحمه الله ،بين األدباء تجده أدي ًبا
أري ًبا عارفًا باللغة ومراميها وألفاظها ،لكنه

يخاطب العامة في كتبه ،بلهجة تستقطبنا
جمي ًعا ،يشرح مشكالتهم ،يس ّلط حبره ليصف
موقفًا اجتماع ًّيا يحصل لكل منا ،في وسائل
النقل ،والشارع ،والمدرسة ،والبيت ...فيعطي
الموقف رو ًحا وحياة ،بلهجة سلسة مبدعة،
وأسلوب لطيف محبب ،يشير لمواضع الخلل في
المجتمع ويطرح الحلول مباشرة دون مواربة وال
إفراط بالتحليل بعي ًدا عن الواقع ،وهو ما يجعل
كتبه ِقبلة للصغير والكبير ،األديب والعامي،
المثقف والعادي ،تجد فيها المتعة إن أردت
المتعة ،والفائدة إن بحثت عن الفائدة ،وما
ذاك إال ?ن الشيخ الطنطاوي أحسن عرض
بضاعته ،وليت بعض الكتّاب اليوم ،يدركون
منه سرّ الصنعة فيتقنوها ،ليحببوا الناس
بالقراءة مجد ًدا ،وينشروا كتبهم وأفكارهم
بحسن عرضهم لها ،واقترابهم من واقع
الناس ،ال كتابتهم من أبراجهم بعي ًدا عنهم..
أؤكد على أن كالمي ليس للمفكرين
المتبحرين بمجال ما ،وال لالختصاصيين،
لكنه موجه للمفكرين ورواد القلم ،المخاطبين
للناس عامة ،والذين يهدفون لنشر العلم
النافع ،والثقافة والقراءة ،وإصالح العالقة
بين الناس وبين الكتاب في مجتمعاتنا،
الحل ال يكون بالمزيد من الكتب ،والمزيد من

الصفحات ،بل بالبحث في اللهجة األنسب،
في األسلوب األكثر سالسة ،في تقديم
وجبات خفيفة ومفيدة ،ممتعة وقريبة من
حياة الناس ،يسهل تناولها واستخالص
العبرة منها ،يقرؤها المثقف فيعجب
بقدرتك على التبسيط وإيصال الفكرة،
ويقرؤها العادي فيشعر أنها كتبت بلسانه،
قد تقتنص فيها موقفا أزعجك في الشارع،
لتسلط الضوء على مشكلة كبيرة ،بمثال
بسيط ويومي ،يجعل األمور أكثر فه ًما،
والمصطلحات أكثر قربًا من حياتنا...
ضا ،في إرشاد من
هي مسؤوليتنا كقراء أي ً
يستنصحنا للكتاب المناسب لثقافته،
ولطبيعته ،بذكاء وتقدير لما يناسبه ،حتى
يعاود الكرّة مجد ًدا.
البساطة ،سالسة اللغة ،هما من فنون البالغة
ضا ،وربما كانا أكثر ما نحتاجه في عرض
أي ً
أفكارنا اليوم لمن حولنا ،حتى ال نكون
نحن -حجر العثرة في وجه ما نرغب بنشرهمن حيث ال ندري!
ولعل آينشتاين أوجز ما أرمي اليه إذ قال
«إن لم تتمكن من شرح فكرتك لطفل في
السادسة ،فأنت نفسك لست متمكنا منها»
دمتم قرّاء ):
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من ﻛرﻡ الثورة

)ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺩﻳﺐ( ﻋﻴﻨﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﺴﻬﻤﺎ
ﺍﻟﻴﺄﺱ ،ﺗﺠﺪ ﻟﻬﻤﺎ ﳲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﺛﺮ،
ﺣﻠﻴﻔﻬﻤﺎ ﺍﻷﻣﻞ ،ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻋﻦﻴ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺮﻫﻨﺖ ﺗﻬﺎﻓﺖ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺤﺪﺙ ،ﻋﻦﻴ ﺃﺑﺖ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ،ﻋﺎﻳﻨﺘﻪ ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ
ﺃﺻﺪﻕ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﺮﻴﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻛﺎﻥ
ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻗﻠﺒﺎ ﻭﻗﺎﻟﺒﺎ ،ﺻﻮﺗﺎ ﻳﺼﺪﺡ
ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﺃﻧﺎﻣﻞ ﺧﻄﺖ ﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺩﺍﺭﻳﺎ ﻗﺼﺺ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﻭﺟﺎﻋﻬﻢ،
ﺷﺎﺏ ﺛﺎﺋﺮ ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻨﻔﻮﺍﻥ ،ﻧﺨﻮﺓ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﻟﺬﺍﻛﺮﺗﻨﺎ
ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﻫﺎ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ ﺍﳴﺠﻴﺪ ،ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﹰ
ﺭﺟﻼ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﻣﻔﻌﻤﺎ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﳴﺎﺿﻲ
ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻱ ،ﻓﻘﺪ ﺭﻓﺾ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻗﻤﺎ ﳲ ﺑﻠﺪﻩ،
ﻓﺂﻣﻦ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
ﻭﺃﻳﻘﻦ ﺃﻥ ﺳﻌﻲ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎﺀ
ﺫﺍﺗﻬﻢ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ
ﻫﻮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ.

www.enab-baladi.com

يمسهما اليﺄس
عينان لم ّ

محمﺪ أديب مﻄر
الشهيﺪ ّ
تميز محمد بقراءاته العديدة وشغفه
وشق
بمطالعة الكتب الدينية والتاريخيةّ ،
طريقه في الحياة بالمزاوجة بين التدين
والحداثة ،ودرس في مدارس مدينته
الصامدة داريا ،ودخل كلية االقتصاد
وتخصص في التمويل والمصارف ،ثم
التحق بالدراسات العليا ،لينال شهادته في
الفردوس ال في دنيا الظلم والطغاة ،وكان
مول ًعا بالتكنولوجيا وعلوم الحاسب ،ونال
عدة شهادات بالتحاقه لدورات متتالية
في عالم الشبكات والحاسب.
محمد كما يصفه أحد أصدقائه
«شعلة» كلما حاول النظام إطفاءها،
أوقدها حبه لبلده ،وانتفاضته من أجل
الحق ،إذ اع ُتقل محمد في مشاركته
باعتصام التضامن مع أهالي معتقلي
الرأي في سوريا ،وذلك في 16آذار
2011م ،أمام وزارة الداخلية،
حيث اع ُتقل يومها
وأفرﺝ عنه بعد
أسبوع متأثرًا
بإصابة في
رأسه من آثار
التعذيب التي
تعرض له في
األفرع األمنية،
ولم يردعه ذلك
عن إتمام مشاركته
نشاطاته
في
الثورية ،فقد عل

نعم ..أنا أد ّﺧن..

يجلس ذاك الطفل اليتيم كل يوم يرتّب العلب وين ّمقها..
ويمسح غبار الزمن عنها ..ليبدأ عمله اليومي مناديًا بين
الرعية أن خذوا منها فهي ترياق ُينسيكم مرارة األيام ،وآخر
يأخذ قس ًما منها ويجوب بها الشوارع لتلبية طلبات الناس،
فتكاد تصل إلى فم كل مواطن بأسرع من صاروﺥ سكودّ ،
عل
نفسا عميقًا منها ،ثم ُيخرجه مع زفير طويل
شاربها يسحب ً
ظانًا أن كل حنقه على أيامه خرﺝ مع هذا الزفير...
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صوته في كل أنحاء داريا هاتفًا باسم
الحرية ،إذ أبصرته شوارع داريا الحرة ،وج ًها
يعبق بالعنفوان ،لم يتوانى عن مظاهرة،
ولم يتأخر في تتبع أخبار المعتقلين ،فقد
سعى جاه ًدا إليصال أخبارهم إلى ذويهم،
ضا بالحرية ،وصوتًا صاد ًحا
فكان قل ًبا ناب ً
بالعدالة ،وج ًها آخر للحقيقة ،لواقع مأساوي
فرضه النظام الجائر.
رفض البقاء خارﺝ داريا بعي ًدا عن رفاق
الدرب ،شباب الثورة الذين أحيوا في
صدورنا صوت الحق المن ّيم فينا ،فحذا
حذوهم حتى نال شرف االستشهاد في
قلب الحدث ،كما أراد وتمنى ،فلم تردعه
إصابته في الفترة األخيرة من حياته عن
المشاركة في الثورةُ ،سمع يقول «لبيك
ياالله شهادة ترضاها عني ،لقد أخطأني
القناص» ،وما إن تماثل للشفاء حتى هرع
مسر ًعا إلى ميدان المعركة ،مشر ًعا قلمه
وعدسته لنقل الصورة الصادقة دونما
يرض بالمنزلة الدنيا ،فطموحه
مواربة ،لم َ
لم يقف عند حد ،فقد خرﺝ لبيان الحقيقة،
وكشف أساليب الزيف التي اتبعها النظام
لتحقيق أهدافه ،ثم حقق مبتغاه فقد ُسمع
ات
ات ال َّصا ِل َح ُ
يردد قوله تعالى { َوا ْل َبا ِق َي ُ
َخ ْيرٌ ِعن َد رَبِّكَ َث َواب ًا َو َخ ْيرٌ َأ َم ًل } (الكهف(46
مح ّمد أديب مطر شاب قل نظيره في
واقعنا ،شاب سيظل خال ًدا وكل الشهداء
في قلوبنا ،وسنظل نحيا على ذكراهم،
ونحذو حذوهم مادام في الروح بقية من
رمق ،وكلما الح طيف محمد أمامنا تذكرنا

نعم ..وأنا أد خّن ...فيكفي أن أشهد كل يوم لهاث األطفال
وهم يتضرعون لعابري السبيل أن يشتروا منهم ما طاب لهم
من أدخنة وسجائر ألشعر أنني أدخن ..وفي زاوية أخرى ترقب
عيني منظر األطفال والصبية يجتمعون في الحارات واألزقّة
مبتعدين عن أنظار أهاليهم ليمارسوا شعورهم بالرجولة
المبكرة -بنظرهم -وهم يستنشقون السيجارة تلو األخرى
ويتلذذون بنظرات الناس المتعجبة من صغر أحجامهم أمام
عظيم فعلهم ،وعلى صعيد آخر أجدني أمر أمام مقاهي
مخصصة الرتشاف القهوة مع نفَس أركيلة وسجائر...
ولعلمكم أكثر حديثهم عن ضيق أوضاعهم المادية ،في
غفلتهم عن المبالﻎ التي يحرقونها بأيديهم ..ويصطدم
كتفي بمد خّن في محاولة مني أن أبتعد عن سيجارة األول،
فأرتمي بين أحضان امرأة صالحة تبيع ما تيسر لها من علب
سجائر لتشتري قوت يومها ،ثم أصعد السيارة وأستمر في
ضا بأقدام من تلذذ
تتبع أعقاب السجائر وهي تُداس أر ً
بها ،وإذا بابن سائق التكسي يتصل به من بلد آخر بعد
أن هاجر طال ًبا من والده أن يرسل له  4كروزات دخان و 5
معسل ،ألجدني أضحك بألم وأخبر السائق «عمو طب
علب ّ
إذا بعتت له بلكة خلص مخزون السجائر ،كيف وقتها بدنا

أبيات شعر أحبها محمد وتمثّلها بكل ما
تعنيه الكلمة:
إن لله عبادا فطنا
طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا
نظروا فيها فلما علموا
أنها ليست لحي وطنا
جعلوها ل ّجة واتخذوا
صالح األعمال فيها سفنا
رحل محمد عنا ليبقى صوته أغنية
نرددها على مسامعنا ،وكلماته رس ًما يزين
مذكراتنا ،وستبقى أفكاره إرثنا وحافظتنا
لمستقبل أبنائنا ،إذ غاب عن دنيانا ليشرق
في جنة موالنا ،وليبقى في قلوبنا وذاكرتنا
ما حيينا.
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺩﻳﺐ ﻣﻄﺮ
ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺩﺍﺭﻳﺎ 1984
ﺇﺟﺎﺯﺓ ﳲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ.
ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎﺑﻖ ﳲ ﺷﺮﻛﺔ ) MTNﺃﺟﺮﺒ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻀﻪ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ(.
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ﺁﺫﺍﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
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نأمن لشباب بلدي»..
ألجدني في نهاية اليوم وقد تكونت لدي ثقافة -نعم
ثقافة -التدخين« ،وعينكم ما تشوف الحمرا الطويلة األنيقة،
ماذا أخبركم عن الكينت الساحر (انتبهوا األبيض ال األزرق)،
وباكيت اللوكي ذو الظل الفاتن ،والغلواﻅ بلونه الخمري
المثير ،وما تنسوا الوينستون الفضي ..بس بتعرفوا األنواع
صا الكروزايرو الكينﻎ دوم
الجديدة ما عم تعبي راسي خصو ً
والدينغر والحمرا القصيرة الكرتون ...وأرجل شي يا معلم
الدنهل  ...طب ًعا الدنهل غير متوفر بكثرة لكنهم وعدونا
بأن يجلبوه من الخليج ...فيكم تقولوا عم دخن وسط ًيا عشر
باكيتات يوم ًيا ..صحيح أنها تسبب في سعالي لكنه سعال
خفيف كما واعتاد عليه فكري ...نعم فكري...
أتصور لو دخلت مسابقة المدخنين السلبيين لكنت المدخن
السلبي األول في مجرة درب التبانة وما حولها!!...
وعلى الجهة األخرى تتربع على سماء مدينتي سحابة من
الدخان الكثيف ...وع قولة أحدهم إنها ليست دخان القصف
وقذائف الهاون والسكود وحرائق الممتلكات ،بل هي ناجمة
عن تنفس المعتقلين الذين شملهم العفو الذي أصدره
سيادة رئيس البلد وقاتل العباد...
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وأنا حلمي ميﻎ ..دوشكا ..سكود..

أﻃﻔالنا والسﻼﺡ

عاش أطفالنا في الفترة األخيرة الكثير
من المشاعر المتضاربة ما بين اإلحساس
بفقدان األمان والخوف الشديد من طلقات
النار وأصوات القذائف والصواريخ والطيران
الحربي ،ومشاعر الفخر بما فعله آباؤهم من
المشاركة بالتظاهرات أو المسيرات المؤيدة،
أو حمل السلح والوقوف في وجه الظلم،
إضافة إلى مشاركتهم آلبائهم في ساحات
التظاهر أو انفرادهم بهذه الساحات بما
حملوه من الفتات ورددوا من شعارات مؤيدة
للنظام أو معارضة له ،وما بين المشاعر
الخائفة والفرحة يقف أطفالنا حائرين
باحثين عن أسلوب واضح يساعدهم على
اجتياز ما مروا به .
وانعكس هذا الواقع على حياة األطفال
اليومية ،وعلى طريقة محاكاتهم

ألصدقائهم واختيارهم لنمط ألعابهم،
إذ التقينا «أبو سالم» صاحب متجر لبيع
ألعاب األطفال ،وأخبرنا بأن ألعاب األطفال
هي سوق رائجة في المجتمع بكل أشكالها،
إال أن األسلحة الخاصة بالطفل هي أكثر
شيء مرغوب فيه اآلن ،بأنواعها كافة
فمنها مسدسات الليزر ،واألخرى والتي تحمل
داخلها طلقات بلستيكية صغيرة كروية
الشكل ،ومنها تصدر أصواتًا وفرقعات،
وسيارات كالدوشكا مدججة بالسلح ،والكثير
الكثير من هذا القبيل.
ويقول عامر (ابن الثماني سنوات) ،والذي
صادفناه أثناء حديثنا مع بائع األلعاب،
«أنا بحب بابا وماما كتير وبخاف عليهم
لهيك بدي أشتري بارودة أدافع عنهم ألنو
كل يوم في مداهمات بحارتنا واشتباكات

األﻃﻔاﻝ...

كيﻒ يﻔهمون الموﺕ؟

هوشيار  -ﻗامشلو

يتحدث العالم النفسي «جان بياجيه» في
نظريته المعرفية عن مراحل تطور تفكير
اإلنسان ،ففي البداية يتعامل مع األمور في
ضاعته
الحياة كأشياء ،ال يميز بينها فيده ور ّ
جزءا منه ،ومن ثم ينتقل
شيئان تشكلن ً
الطفل إلى مرحلة يستطيع فيها تمييز
األشخاص ومعرفة الوجوه والتفاعل معها

وفي مقدمة هذه الوجوه وجه أمه ،وبعد
ذلك تأتي مرحلة التجريد ،حيث الربط بين
األمور وتصنيفها واالنتقال إلى ترميزها في
قوالب لغوية ،أي يصبح الطفل قادرًا على
التعامل مع األفكار.
إن مفهوم الموت من المفاهيم التي تربك
الكبار في غموضها وفجائيتها ومشاعرها،
الشخص الراشد يستطيع تخطي ذلك بما
يملك من مفاهيم ومدركات يضفيها على
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بين األمن والجيش الحر ،ولما أكبر بدي صير
طيار ويصير عندي أكبر طيارة ميﻎ».
أما محمد فقد أصيبت عيناه بحجارة عندما
كان يلعب في الحارة إذ كانت لعبته
المفضلة مع األوالد «النقيفة» وهي عبارة
عن قطعة جلدية سوداء تلف داخلها
الحجارة وتربط بمطاط ،ويحرك الطفل
المطاطة جيئة وذهابًا حتى تخرﺝ الحجارة
منها وتصطدم بعاثر حظ تلقاه أمامها،
و «نلعب متقاسمين األدوار بين مؤيد
ومعارض ،ليسجل كل واحد عدد األهداف
التي أصابها في نهاية اليوم».
أما أم فراس فتقول «إن ابني فراس (ابن
السابعة) كان مول ًعا بالطائرات الورقية
وكنت أصنع له منها الكثير ،وكان يطلق
عليها أسماء محببة من أفلمه الكرتونية،
واآلن أصبح شغله الشاغل ملحقتي في
المنزل كي أصنع له واحدة تلو األخرى،
وصوته يمﻸ المنزل (يا طيارتي طيري
طيري واضربي ع القصر الجمهوري) ،فبد ًال
من امتلكه األلعاب المنمية للذهن ،أصبح
(المسدس ،البندقية ،السيف ،الدبابات)
وباقي ألعاب األسلحة هي كل ما يعرفه عن
لعب األطفالً ،
وبدال من احتضاننا أوالدنا
وقت القصف ،أصبحنا نلهث وراءهم كي
يعودوا أدراجهم وال يلحقوا مكان سقوط
القذيفة أو الصاروﺥ بأعينهم».
أما في الحارات واألزقة حيث يلهو
األطفال ويقضون وقتهم مع أصوات
القصف ،أصبحت ألعابهم محصورة بين
تصوير مشهد إعلن انشقاق ،أو قتل أحد
أصدقائهم واعتقال آخر ،أو اختطاف شبيح
وأسره ،ومنهم من يمثل دور الطبيب المسعف

ضا
الذي يجلس جاث ًيا أمام صديقه الممدد أر ً
ليضمد جراحه ،ويخرﺝ الرصاصات والشظايا
من جسده ،وكثيرًا ما يجلس األطفال
على األرصفة -أو ما تبقى من أرصفة بين
الركام واألنقاض -يعقدون مؤتمرات للخروﺝ
بأطفال البلدة من األزمة التي يمرون بها،
مجسدين دور الفريقَين المتخاص َمين ،إذ
ّ
تقول «أم رامي» نجوت بأعجوبة من أيدي
قوات األسد على أحد الحواجز األمنية ،إذ
سأل عنصر األمن ابني «شو عمو أنت بتحب
الجيش الحر أو النظامي» ،فأخبرهم ابني وهو
يضحك فخرًا «أنا بحب الجيش الحر ،وهي
البارودة متل تبع بابا ،وبابا عنده بالبيت
مسدس ورصاص كتييييير ،وبارودات كتار
طمرهم بجنينة بيتنا وووو» ،ليبدأ مسلسل
التحقيق مع األم منته ًيا بإجبارها على
االتصال بزوجها كي يحضر إلى الحاجز ،وإال
تم اعتقالها هي وابنها ،وبالفعل حضر األب
وتم اعتقاله ،وهو اآلن مغ ّيب خلف القضبان.
وعلى الضفة األخرى كان حامد (ابن الحادية
عشرة) ،يقف جان ًبا في إحدى تظاهرات
األطفال يتتبع خطاهم ،وعندما سألناه
لماذا ال تشاركهم فأجاب« :أنا مؤيد ماني
معارض متلهم ...وما بحب الجيش الحر...
وبحب بشار ...وما بدي بابا وماما وأخواتي
يموتوا لهيك بدي أبقى أحب بشار...
وكمان رفيقي وائل ما بحب ال الجيش الحر
وال النظامي ألنهم بيقتلوا األطفال ودمروا
بيتهم واعتقلوا أبوه وعمه ..ومات رفيقه
بصاروﺥ نزل بالمدرسة»
هكذا أصبح حال أوالدنا يتق ّمصون أفكارنا،
يعتمدون التصنيف منهج حياتهم،
ويت ّمسكون بالسلح كحل وحيد لنجاتهم.

الموت فتجعله يفهم الموت ويتعامل معه
بشكل فعال.
مفهوم الموت مرتبط بمدى نضج الطفل
ضا يتأثر بالخلفية
فكريًا بشكل جوهري ،وأي ً
الثقافية والقيمية والخبرات التي يمر بها
الطفل ضمن أسرته ومحيطه.
أطفال ما قبل المدرسة يدركون الموت بشكل
جزئي ،فهم يعتقدون بأن الشخص الذي
يموت ربما يرجع ،وبأن هذا الغياب مؤقت،
ويتغير هذا اإلدراك فيما بعد عندما ينضج
الطفل بشكل تدريجي ،ولسنا بحاجة إلى
مداراة الطفل هنا بأن نقول له بأن الشخص
المفقود سيعود ،يكفينا أن ندعم الطفل كي
يفصح عن مشاعره تجاه هذا الشخص وإلى
أي درجة كان مهما وقري ًبا منه.
األطفال األكبر سنًا وأطفال سن المدرسة
يدركون واقعية الموت فيزيائ ًيا ،فالذي
يموت ال يرجع فيزيولوج ًيا ،ولكن ربما
يعانون من التباس حول روح الشخص الميت
الذي قد يعود ويحلق في المكان ،فيستطيع
الميت رؤيتنا وسماعنا! وما إلى ذلك من
تساؤالت وجودية وتخيلت ،طب ًعا هذا
ضا بعد فترة من النضج.
طبيعي ويزول أي ً
يركز الطفل في هذه المرحلة على الطبيعة
الفيزيائية للموت وأسبابه ،كالمرض

واألسباب الطبيعية للموت ،حيث يتوقف
التنفس وتتعطل الوظائف البيولوجية.
من المهم أن نعلم بأن األطفال في هذا
المرحلة يبدون تعاطفًا مع األصدقاء
واألقران الذين فقدوا أعزاءهم وتعرضوا
لحاالت فقدان ووفيات.
ضا علينا أن ننتبه بأن التفسيرات ليست
أي ً
دائ ًما مفيدة لﻸطفال ،فيجب أن نحذر من
تقديم التفسيرات التالية :
(والدك ينام بسلم إلى األبد) هذا التفسير
قد يفزع الطفل ويخيفه من الذهاب للنوم.
(سافر والدك إلى بعيد بشكل مؤقت
وسيعود قري ًبا) سيكتشف فيما بعد بأن
والده لن يعود وقد يصاب بالقلق وينشغل
تفكيره.
(أخذ الله خالتك ألنها إنسانة طيبة) يجعل
هذا التفسير الطفل قلقًا حول أشخاص
طيبين آخرين قد يأخذهم الله!
(لقد كان هذا عقابًا من عند الله) قد تجعل
الطفل يخاف من الله وتجعله قلقًا كلما
ارتكب خطأ.
( لقد ماتت شقيقتك ألنها كانت مريضة
وذهبت للمشفى) قد تجعل الطفل قلقا
كلما مرض.
وهكذا..
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الﻔيسبوﻙ والسياسة ...دونتي ميكﺲ!
اسماعيل حيﺪر

السوري
السلمي ّ
ﻏﻔار حكمﺖ محمﺪ  -الحراﻙ ّ

كﻠمة سواﺀ ﺑيﻨﻨا
«كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب ،وتدين
لكم بها العجم ،تقولون :ال إله إال الله ،وتخلعون ما
تعبدون من دونه» (حديث شريف).
ال إله إال الله ،يقولها أكثر من مليار وثلثمائة مليون
مسلم في العالم مرّات ومرّات كل يوم ،ولكنهم لم
يملكوا بها أح ًدا ،ولم يدن لهم أحد!!! في هذه اآلية
الكريمة شرح لمعنى التوحيد وأثره في المجتمع { قُ ْل
َاب َت َعا َل ْوا ِإ َل ٰى َك ِل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْي َن َنا َو َب ْي َنك ُْم
يَا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َأ َّال َن ْع ُب َد ِإ َّال ال َّل َـه َو َال ُنشْ رِكَ ِب ِه شَ ْيئًا َو َال َيت َِّخ َذ َب ْع ُض َنا
ضا َأرْبَابًا ِّمن ُد ِون ال َّل ِـه َف ِإن َت َو َّل ْوا َفقُ ولُوا اشْ َه ُدوا
َب ْع ً
ِب َأنَّا ُم ْس ِل ُمونَ} (آل عمران.(64 ،
ض ّمن الرسول الكريم هذه اآلية في رسائله لهرقل
وكسرى وغيرهم من سلطين زمانهم .اليوم ومع التطور
الكبير الحاصل ،صار كل من يعرف القراءة أهل كتاب،
حتى لو لم يكن يؤمن بديانة سماوية ،ولو كان ينكر
وجود الله ً
أصل .الدعوة في هذه اآلية مفتوحة
للجميع ،تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ،وكلمة
السواء ربما ال تحتاﺝ إلى الكثير من الشرح والتفصيل،
ببساطة لكم ما لنا ،وعليكم ما علينا ،كلنا سواء.
وكلمة السواء هذه هي أن ال نعبد إال الله وال نشرك
به شيئًا ،وهذا هو التوحيد« ،ال إله إال الله» ،وأن ال
ضا أربابًا من دون الله .ال نقول فقط
يتخذ بعضنا بع ً
ضا ،ال نقبل أن
الله موجود وهو واحد أحد ،ولكن أي ً
يكون هناك آلهة بشرية «مثل فرعون» يفرض نفسه
على الناس بالقوة ،وال تنطبق عليه القوانين التي
تنطبق على الجميع .باختصار شديد ،كلمة السواء هي
التوحيد ،كلمة السواء ،هي أن ال يكون هناك امتيازات
ألحد.
فثم شرع الله .لذلك ال يقبل
العدل ،وأينما كان العدلّ ،
أصحاب االمتيازات بكلمة السواء وال يريدون للعالم أن
يتحول إلى الديمقراطيةحتى يحافظوا على امتيازاتهم.
ال إله إال الله ،كلمة واحدة ،ستغير العالم عندما يفهمها
المستضعفون.
62

إنجاز مهم وإبداع خلق هو أقل ما يمكن توصيف أداء
المعارضة السورية به ،إذ ليس من السهل أب ًدا بعد
اآلن منافسة المعارضة السورية في أي شيء ،فهي
ماهرة في كل شيء السيما بالفشل.
منذ فجر التاريخ والبشرية تبحث عن جواب لسؤال
حير وجودها ،لم يفلح فلسفة اليونان وال حكماء
العرب وال حاخامات بنو إسرائيل في فهمه! لم يكن
ً
سهل وال متوفرًا بأدوات ذلك الزمان أن يعرفوا من
هو سمير؟! المعارضة السورية أنتجت سؤالها الخاص
الذي أطاح بالفلسفة واهتماماتهم وجعل حكماء
العرب وحاخامات بنو اسرائيل على هامش الكوكب،
هل استقال رئيس االئتلف بشكل نهائي أم ماذا؟
أمر وحيد هو ما يؤرق النظام السوري ويزعجه في
االستقالة المتجددة هذه ،إذ كيف يمكن ألمر ما في
سوريا أن يتكرر أكثر من عدد المرات التي قتل فيها
ماهر األسد وانشق فيها فاروق الشرع!!
ما هذا يا معارضينا النجباء؟! ما هكذا تورد اإلبل وال
حسابات الفيس بوك يا أسيادنا!
من المعروف أن سياسيي أوروبا يقرؤون كتاب األمير
لميكيافيلي حين يريدون دخول السياسة ،ومن
المعروف كذلك أن سياسينا يقرؤون كتاب أروع
رسائل الموبايل الذي يباع على رصيف كلية الحقوق
في حي البرامكة الدمشقي!
رسائل مختصرة مفيدة تدعو للحب واالحترام تتغزل
بجمال العيون والوجوه هي خلصة الحنكة السياسية
لقادتنا السياسيين النجباء!
ولكن والحق يقال فليس كتاب أروع رسائل الموبايل
هو الكتاب الوحيد الذي يقرأه المعارضون ،بل هناك
من يقرأ الدستور السوري وال ينسى آن يقرأ معه قانون
الطوارئ حتى! فالمعركة في سوريا محتدمة ونحن

في أمس الحاجة العتقال بعض من يوهنون عزيمة
األمة في زمن الحرب!
المعارضة السورية بحاجة إلعادة هيكلة ،لم يعد
ً
مقبوال ألحد أن ينضم لصفوفها ما لم يأتي بصورة
عن الهوية وإخراﺝ قيد ورقة ال حكم عليه وبراءة ذمة.
بعي ًدا عن ما قد يظهر أنه سخرية فإننا نقول أنه
مؤسف هو الحال الذي وصلت له المعارضة السورية،
من كان يتخيل أن تصل األمور إلى درجة المطالبات
باعتقاالت وفقً ا لقانون اعتقل به نظام البعث سوريا
لخمسين سنة!
الذين تصدوا للشأن السياسي في سوريا وأخذوا على
عاتقهم تمثيل الثورة في المحافل الدولية عليهم أن
يدركوا أن مسلحون بعشرات آالف الشهداء ومليين
النازحين الذين يذوقون مرارة التشرد والنزوح واالبتزاز
يوم ًيا.
ندرك تما ًما أن المعارضة السورية تشبه الشعب
السوري في شرذمتها وعدم اتفاقها وعشوائيتها،
جميعنا ما يزال ينتظر تحقق نبوءة أبو علي خبية على
سبيل المثال ،ولكن النخب السياسية التي انخرطت
في السياسة قبل أن تقوم الثورة بسنين عليها أن
ً
وتحليل على األقل.
تسبق الجماهير المكلومة تنظيريًا
احتجاجا على
ليس مقبوال وطنيا أن تكون االستقالة
ً
تخاذل الدول الغربية تجاه الثورة السورية ،وليس
ً
مقبوال على بقية المعارضين أن ال يكون احتجاجهم
على االستقالة من هذا الباب كذلك
الثورة السورية وما قدمته في تضحيات تستحق
ً
تمثيل أفضل مما ظهر إلى اآلن ،استقالة معاذ طوت
صفحة االئتلف وركزت األنظار على غسان هيتو
وحكومته المؤقتة ،فهل تفعل الحكومة ما لم يفعله
المجلس واالئتلف؟ نأمل ذلك.

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

ﺑﺮﻳﺪ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲenabbaladi@gmail.com :

• عمّق صلتك بالناس وال تهجرهم فل تدري متى تحتاﺝ إليهم.
• من النبل أال تهاجم الغائبين أو الضعفاء.
مجتمعه ،وإما أن تسود األخلق أو يعم الظلم وعندها يخسر الجميع.
علينا احترام انسانيتهم .وال فائدة من تقدم شخصي يظلم حقوق اآلخرين ،فاإلنسان ابن
• احترم ووقر إنسانية كل إنسان وارفع من شأنه ،فالله عز وجل قد كرم بني آدم وأوجب
ال تستطيع تقديمها أنت .والدنيا ال تستقر على حال ،فاحترم حقوق جميع الناس مهما كانت منزلتهم.
بمجتمعك وترقى .فقد ترى إنسانًا ال يعجبك شكله أو منزلته ،ولكنه ربما يقدم للناس منافع وخدمات
• عامل اآلخرين كما تحب أن يعاملوك ،واحفظ حقوق غيرك كما تحفظ حقوقك حتى تنهض

ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ:

المشاعر اإليجابية ،وتعميم الثقة بين أفراد المجتمع وفي هذا العدد نتابع مع الدعامة السادسة.
اجتماعية ،وأخلق حضارية وقد ذكرنا منها :نشر السكينة في المجتمع ،والمبادرة ،واللباقة ،وصناعة
واألمور المطلوبة للوصول إلى النهضة ليست أشياء مادية بالمقام األول ،وإنما هي سلوكيات
بمن حوله ،فإننا سننجح مهما كانت الظروف من حولنا.
إقليمية ،بل إنه يعتمد علينا كشعب ،فعندما يقرر كل واحد منا أن يرتقي بنفسه وينهض
تعتمد علينا أو ًال قبل أي شيء آخر ،فقرار التقدم والنهضة ليس متعلقًا بدول عالمية ،أو قوى
نتابع سلسلتنا هذه التي تتحدث عن دعائم نهضة بلدنا وتقدمها ،هذه العوامل التي
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حلوﻝ تقن ّية بسيﻄة
ﻫﺎ ﻫﻲ ﺃﺟﻬﺰﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﻳﻨﺎﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﻗﺪﻳﻤﺔ ،ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺒﻄﺌﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﺎﺧﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺮﻭﻋﺘﻬﺎ ..ﻭﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﻔﻜّﺮ ﺑﺸﺮﺍء
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻧﻨﺠﺮﻑ ﻭﺭﺍء ﺩﻭﺍﻣﺔ :ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﺣﺪﺙ <
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ < ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻘﺪﻡ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ؟ ﺃ ّ
ﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ...

ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻫﻨﺎ ،ﻫﻲ

ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴّﺔ ،ﺇﺿﺎﻓ ًﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧّﻪ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻭﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺭﻗ ً
ﻤﺎ
ً
ﻓﻌﻼ.
ﺳﺮﻳًﺎ ..ﺇﻧّﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ

ﻲ ﻭﻣﻔﺘﻮﺡ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ.
ﺍﻟﺨ ّﻔﺔ ،ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎﻧ ّ
ً
ً
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻷﻧّﻪ ﻳﻘ ّ
ﺪﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ،ﻻ

ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻳﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﻷ ّ
ﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ

ﺭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞhttp://infrarecorder.org :

ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺟ ًﺪﺍ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﻣﻦ

»ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ« ﻭ »ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ« ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻏﺎﻟﺒًﺎ

ﻣﻌﻈﻤﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﺕ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭ

ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ،ﺑﻞ ﺍﻟﻌﻜﺲ ،ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ.
ﺇﻧّﻪ ﻳﻘ ّ
ﺪﻡ ﺳﺒﻊ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻻ ﻏﻴﺮ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺧﻔﻴ ًﻔﺎ

ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎﺝ .ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻵﻻﻑ

ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺍﻟﻘﺺ ،ﺍﻟﺪﻣﺞ ،ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴّﺔ (...ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻼﺗﺮ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ،

ﺍﻟﺪﻭﺍﻣﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻧﺴﺐ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻨﺎ ،ﻫﻮ

ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ،ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻗﺮﺏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺤ ّﻘﻘﻬﺎ ،ﻭﺳﻴﻜﺘﺸﻒ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ

ﻳﻄﺮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﺷﻮﺏ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻤﺨﺮﺟﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴّﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ،ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭ،

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ،ﻣﺎ ﻧﺒﻐﻲ

ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺳﻴﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻭﺳﻂ ﻫﺬﻩ

ﻥ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻧﻪ ﺷﻲ ٌء ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ،ﻭﺑﺄ ّ
ﺑﺄ ّ
ﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﺨ ّﻔﺔ

ﻭﺭﻭﻋﺔ .ﻭﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ
ﻧﺴﺘﻜﺸﻒ ﻣ ًﻌﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺴﺦ ﺍﻻﻗﺮﺍﺹ ﺍﻟﻠﻴﺰﺭﻳّﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ،Nero :ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺜﺎﻝ ﺟﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺨﻢ ﺟﺪﺍ ﻭﺍﻟﺬﻱ

ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻴّﺔ ،ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴّﺔ ،ﺃ ّﻣﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ً
ﺑﺪﻳﻼ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Gimpﻭﻫﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺤﻖ
ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﺷﻮﺏ.
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  80ﻣﻴﻐﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ
ﺧﺎﺻّﺔ ﺍﻟﺒﺘّﺔ ،ﺇﺿﺎﻓ ًﺔ ﺇﻟﻰ

ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻭﺟﺪﻳﺮًﺍ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﻫﻲ :ﺍﻷﺩﺍء
)ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﻔﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ( ،ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ )ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ( ،ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ )ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴّﺔ( ،ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
)ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
 ،(Bookmarksﻗﺮﺍءﺓ ﺧﻼﺻﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ) ،(RSSﻣﺪﻗّﻖ ﻟﻐﻮﻱ،
ﻭﺃﺧﻴﺮًﺍ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺪﻣﺞ.
ﺭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ:
http://midoribrowser.org/download/choose
ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ:

ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ

ﻲ،
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎﻧ ّ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ،ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴّﺔ ﺍﻟﻤﺼ ّ
ﻤﻤﺔ

 ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﻳﺐ ﻗﺎﺭﺉ ﻣﻠﻔﺎﺕ  pdfﺃﻛﺜﺮﺧ ّﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ،ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ

ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ ﻋ ّﺪﺓ ﻣﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﻐﺎﻳﺎﺕ! ﻭﻫﻮ

ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻪ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

ﺑﺨﻤﺲ ﺩﻗﺎﺋﻖ؟ ﺇﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Sumatra PDFﺑﺤﺠﻢ

ﻳﻠﺘﻬﻢ ﻣﻘﺪﺍﺭًﺍ ﻛﺒﻴﺮًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﻭﻳﺴﺘﻨﺰﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ،
ﺭﻏﻢ ﺃ ّ
ﻥ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻫﻮ ﻧﺴﺦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻓﻘﻂ.

ﺭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞhttp://www.gimp.org :

ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻴﻐﺎ ،ﻣﺠﺎﻧﻲ ،ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ:

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  IRﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻤﻪ ،4M.B

ﻣﺘﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﺜﺎﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ

http://blog.kowalczyk.info/software/

ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﻜﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﻧﺴﺦ ﻭﺣﺮﻕ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﻭﺭﻏﻢ

sumatrapdf/download-free-pdf-viewer.html

ﺍﻻﻗﺮﺍﺹ ﺍﻟﻠﻴﺰﺭﻳﺔ ،ﻧﻌﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺒﺪﻭ
ﺳﺤﺮﻳًﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ

ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎﻫﺪ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ،
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺷﺎﻗﺔ ﺃﻛﺜﺮ ّ
ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ

ﻧﺴﺦ ﺍﻻﻗﺮﺍﺹ ﻣﺜﻞ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺎﺕ ﻭﻋﺮﺽ
ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻁﺤﻦ ﺍﻟﺒﻦ ﻗﺮﻳﺒًﺎ  ..ﺣﺠﻢ

ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻓﻘﻂ ،ﻻ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ،
ﺳﻨﻜﺘﺸﻒ ﻗﻮّﺓ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟـ  IRﻳﻌﻤﻞ ﺑﺨ ّﻔﺔ ﻭﺭﺷﺎﻗﺔ
ﺷﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻳﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ
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ﻭﻣﺘﻮﺍﻓﺮ

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻲ ﺩﻱ ﺍﻑ .ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ.

ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺟ ًﺪﺍ ﺃﻥ
ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺘﺼﻔﺤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺒﻨﻴّﺔ ﻷﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ.

 ﺇﻧﺸﺎء ﺭﺳﻮﻡ ﻛﺮﺗﻮﻧﻴّﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ،ﺇﻧﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﻣﻤﺘﻊ ﺟ ًﺪﺍ ،ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺑﻨﺴﻞ ،ﺃﻳ ً
ﻀﺎ ﺑﺤﺠﻢ  ،5MBﻟﻢ ﻻ ﺗﺠﺮّﺏ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻤﻜﻦ

ﻳﻌﺮّﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﺪﻭﺭﻱ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ:

ﻟﻠﺒﺴﺎﻁﺔ ﺃﻥ ﺗﻘ ّ
ﺪﻡ:

.A Lightweight, fast, and free web browser

أفقي :
 1من شهداء داريا في ثورة الكرامة 2من دول أوربا الشرقية التي أطاحتبطاغية إثر ثورة شعبية  -مدينة ألمانية
 3ساحل (معكوسة)  -جمال ونضارة 4أتى (معكوسة)  -الغطاء الكثيف 5االسم الثاني ألحد مبعوثي األممالمتحدة إلى سوريا  -محبة وقرب
(معكوسة)
 6تغيب الوعي  -بقايا مدمرة(معكوسة)
 7مهام  -سحب 8كح (معكوسة)  -زيادة 9-من معتقلي داريا في ثورة الكرامة

عمودي :
 1من معتقلي داريا في ثورة الكرامة 2راوي إحدى قراءات القرآن  -خبر 3شتم  -اسم عيد االستقلل في سوريا(معكوسة)
 4دولة يدعم نظامها النظام الساقطفي سوريا  -زوﺝ
 5قارن  -نيشان (معكوسة) 6قادم 7أبو الطب  -صنو 8علمة موسيقية  -قاصدو األماكنالمقدسة
 9االسم الثاني ألحد قيادات الثورةالسورية الكبرى  -مهرب (معكوسة)

/http://www.pencil-animation.org
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الورﻗﺔ األﺧيرة

عنب بلدي  -العدد الثاني والستون  -األحد  28نيسان (أبريل) 2013

عنب افرنﺠي
السودان
ضمن حملة «ارسم بسمة» المستمرة
منذ أشهر في السودان تم تنظيم
الحملة في ثمانية مساجد أخرى في
الخرطوم يوم الجمعة  26نيسان
لجمع التبرعات للشعب السوري،
كما ونظم برنامج جديد أقيم في
الجامعات السودانية بمشاركة
رابطة المرأة السورية في السودان
واتحاد الطلب األحرار وجمعية
صناع الحياة ،وتضمن البرنامج
ضا ابتدأ من  21نيسان ولغاية
معر ً
 25نيسان في جامعة السودان
للعلوم والتكنولوجيا في الخرطوم،
ومن النشاطات التي أقيمت في
المعرض مسرحية تحدثت عن
الوضع في سوريا وما وصلت إليه
الثورة من انتصارات ،كما وتضمن
ضا سوقًا خيريًا للطلب تم فيه
أي ً
بيع بعض الحلويات ،حيث أن ريع
النشاط عائد لصندوق حملة «ارسم
بسمة».

األردن
عقد تجمع الطلبة السوريين في
الجامعات األردنية بمشاركة فريق
«نماء» التطوعي وفريق «ألنك
إنسان» للتدريب الورشة الثانية
من مشروع «بذرة علم  »2في
ع ّمان يوم السبت  20نيسان وكان
المشروع تحت عنوان «كيفية
التعامل مع الظروف» حيث تم
تدريب النساء اللجئات واألمهات
على المهارات التي يحتاجونها
ليصبحن قادرات على التعامل مع
الحياة وضغوطاتها.
كما وقام طلب من الجامعة
الهاشمية في األردن باعتصام في
كلية الطب البشري يوم الخميس 25
نيسان وذلك تعبيرًا عن تضامنهم
مع الشعب السوري الجريح.
واعتصم سوريون بمشاركة أردنيين
أمام السفارة السورية في ع ّمان
يوم الجمعة  26نيسان ،حيث أدى
المعتصمون صلة الغائب على
أرواح شهداء جديدة الفضل ،وكان
االعتصام صامتًا وذلك تعبيرًا عن
بريﻄانيا
صمت المجتمع الدولي إزاء المجازر غادرت قافلة مساعدات من مدينة
والقتل واالعتقال والدمار اليومي ويلز البريطانية يوم السبت 27
بحق الشعب السوري.
نيسان ،لتمر عبر النمسا وتلتقي
بثلث سيارات إسعاف تابعة
فرنسا
لمؤسسة الرعاية اإلنسانية
اجتمع سوريون في ساحة نافورة العالمية ،لتتجه جميعها إلى
األبرياء في باريس يوم السبت  27سوريا.
نيسان في مظاهرة دع ًما للشعب السوري يذكر أن هذه هي القافلة السادسة
وتندي ًدا بالمجازر اليومية المرتكبة بحقه التي تنظم لدعم المنكوبين في
وبصمت المجتمع الدولي عنها.
الداخل السوري.

وكذلك لكونه محد ًدا لعلقتنا بالثقافة على اتساع
جوانبها .ومن هنا تقوم الدول وفي كل عام وفي هذا اليوم
بشكل خاص بتنظيم العديد من النشاطات والفعاليات
الهادفة إلى تعزيز دور الثقافة المقروءة في المجتمع ،لما
لها من أهمية بالغة في تنمية حب الناس للمطالعة ومن ثم
خلق بيئة ملئمة القتناء الكتب .وال تغيب عن أحد أهمية
الكتاب في تشكيل الوعي الثقافي لدى القارئ ،ومن ناحية
أخرى تعزيز مقومات المجتمعات المتينة.
لقد قلب التطور التكنولوجي عالم الكتاب الذي مر بمراحل
تاريخية عدة إلى أن وصل إلى هذا الشكل الذي بين أيدينا،
حيث فتحت هذه التطورات أبواب المنافسة على أشدها
بين الكتاب وثورة التي قادها الحاسوب وشبكة االنترنيت
ووسائل االتصال الجماهيرية األخرى التي استحوذت على
مركز المجتمﻊ المﺪني والﺪيمقراﻃية في سوريا اهتمامات الناس وأخذت الكثير من وقتهم ،وأدار الكثير
منهم ظهره للكتاب وانغمسوا لصالح التقنيات الحديث
في الثالث والعشرين من نيسان في كل عام تحتفل
التي تحقق الكثير من أساليب الجذب والتفاعل واعتبرها
اليونسكو باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف ،بهدف البعض كمصدر بديل للمعرفة لكن دور الكتاب كمصدر
تعزيز ثقافة القراءة لدى المجتمعات ونشر مفهوم حقوق أصيل للمعرفة ال يتأثر ويبقى في المقدمة.
المؤلف وحماية الملكية الفكرية.
صا على ما ينتجه ويبدعه العقل والفكر في مجاالت
حر ً
تنبع أهمية الكتاب من كونه التصوير المادي ألفكارنا ،األدبية من المؤلفات والفنون ،واألشعار ،والروايات،

الكتاب وحقوﻕ المﺆلﻒ
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هذه هي الحلقة الثامنة في سلسلتنا التي نكتب فيها
عن طريق النهضة التي سنصنعها بأيدينا من أجل
أمتنا وبلدنا وأهلنا ,وذلك لنستعيد المكانة الحضارية
التي نستحقها في العالم.
وقد كانت الحلقات في األعداد السابقة حول نشر روح
المبادرة ,واللباقة وصناعة المشاعر اإليجابية وبناء
السكينة االجتماعية ,وتعميم الثقة بين أفراد المجتمع,
ومراعاة حقوقهم ,والسعي وراء األهداف الكبرى .وفي
هذا العدد نتكلم عن دعامة جديدة هي:
الﺼﺒر والرحمﺔ

إن العوائق التي تواجهنا هي التي يبني شخصيتنا
وتقوي إرادتنا ,وإن أعظم مهندس هو من يبني سل ًما
للنجاح فوق بحور اليأس.
ال تجعل النَّزق والعجلة تضيع عليك الفرص ,فالرفق
في األمور ال يأتي إال بالخير.
انتظر واصبر حتى ينقشع الغبار عن الحقائق وال تظلم
أح ًدا.
في عصر العولمة وامتلك القوة والهيمنة كن أنت
الرحمة المهداة لﻺنسانية من حولك ,فالعالم مصاب
بحمى المادية وإن القلب الرحيم يجذب الناس
كالمغناطيس.
الرحمة تتجاوز الحقوق والواجبات إلى رتبة المروءة
والشهامة واإلحسان .فعندما تمارس عملك كأداء واجب
فلن تحقق أي إنجاز ,ولكن عليك أن تتقدم إلى مرحلة
اإلتقان وتقديم أفضل ما يمكن ,حتى تصل إلى اإلحسان
الذي يصبح بالصبر والتعود أحد طباعك الراسخة ,وعندها
تصبح ال تستطيع أن تعمل إال أعما ًال متقنة.
عفوك عن الزالت وغض الطرف عن التقصير رحمة
تنهض باألمة.
تقديرك لظروف اآلخرين رحمة تجعل علقاتنا
االجتماعية صافية وحميمة.

والمسرحيات ,والمصنفات الفنية فيما يخص الكتاب فهي
تسمح للمبدع أو المؤلف باالستفادة من حماية المصالح
المعنوية والمادية ضد أي تعد من الغير ,وتعد هذه الحقوق
جمي ًعا ذات قيمة مالية لمالكها نظرًا لتزايد أهمية اإلبداعات
واالبتكارات الفكرية ذات الطابع الحضاري المتميز ،وانطلقًا
من الحرص على ضرورة حمايته وتشجيعه قامت الدول
بإعداد القوانين اللزمة لحماية حقوق المؤلف ،حيث أصبحت
تكتسب أهمية دولية ويشتمل حقوق المؤلف األدبية
والمالية على التصرفات في ما يخص نشر المصنف باسمه،
واالعتراض على أي تعد عليه ،ومنع أي حذف ،أو تغيير ،أو
تحريف وإدخال ما يراه من تعديل ،أو إجراء وتبقى الحقوق
األدبية لصاحبها بعد وفاته ،وال تسقط بمنح حق استغلل
المصنف بأي وجه من وجوه االستغلل .كما يجوز للمؤلف
أو لمن يفوضه ممارستها؛ حق القيام بطبع المصنف ونشره
على شكل مقروء ،أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية.
في سوريا تأثر اإلبداع الفكري والنتاﺝ الثقافي باالستبداد الذي
ضرب المرتكزات الفكرية للمواطن السوري ،وعمل على تسطيح
تفكيره ومنعت آالف الكتب ،وحجبت آالف المواقع االلكترونية،
وأعمل موظفو األمن مقص رقابتهم على حرية التعبير والفكر
بهدف حظر وفود األفكار المنتجة وضرب البنى المعرفية.

اﻹعﻼﻡ السوري الﺒديل
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