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اﻟﺠﻨﻮن ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
تجري منذ األمس ـبل قدم وال ساق-
مشاورات االئتلف الوطني الختيار رئيس
جديد للحكومة السورية املؤقتة ،تلك
الحكومة التي مل يسمع السوريون عن
انجازاتها بقدر ما سمعوا عن خلفات
داخل مؤسساتها ،وقرأوا بيانات واتهامات
تقاذفتها املؤسستان عىل خلفية الرصاع
السيايس بني أطراف املعارضة نفسها ،من
إقالة األركان إىل رئيس الحكومة إىل وزراء
وموظفني مؤخ ًرا.
تشري األنباء أن الحكومة واالئتلف مهددين
باالنهيار التام النعدام الدعم املادي الدويل،
همسا بعض املوظفني يف
وهو ما يتناقله
ً
كل املؤسستني ،مستندين إىل تحذيرات
تلقوها بتوقف دفع الرواتب مع نهاية العام
 ،2014ومشريين إىل عودة الرصاع بني الكتل
السياسية التي متثلها ،ومن خلفهم الدول
الداعمة وعىل رأسها قطر والسعودية ،وهو
إن حصل -أي توقف الدعم -سيكون مبثابة
رصاصة الرحمة عىل العملية السياسية
التي حاولت املعارضة السورية االضطلع
بها منذ ثلث سنوات.
األحداث الدائرة ستدفع السوريني نحو
الجنون ،إن مل يكن الجنون قد استحكم بهم
أساسا… تحالف من أربعني دولة يقصفهم
ً
من الجو ،وتنظيم يقطع رؤوسهم عىل
األرض ،و»نظام» يقصفهم ويقتلهم يف
األرض والجو م ًعا ،وبحر من فوقه بحور
فاغر فاه لقواربهم ،وفوق كل هذا عملية
سياسية معدومة بل أفق وال أمل باد.
ال شك أن هذا القهر سيستحيل بركانًا سيلقي
بحممه يف وجه الجميع ،وأولهم يف وجه
أولئك الذي ادعوا أنهم أصدقاءه عىل مدى
السنوات السابقة ،ومل يحركهم يف املجازر
املمتدة عىل طول األرايض السورية إال تلك
التي نفذها تنظيم الدولة.
منذ صغرنا ونحن ال نسمع يف بيانات
الحزب الحاكم إال أن الصمود هو عنوان
املرحلة ،وإن كان من عنوان لهذه املرحلة
فهو الجنون ،الجنون الذي يساق له
السورييون سوقًا ،ولن يكون غري ًبا بالتأكيد
أن هذا الجنون سيكون «داعش» نفسه.

 2ﻋﻨﺐ د١راﻧﻲ
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ً
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ دارﻳﺎ ﻳﺼﺪر ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة
عنب بلدي  -داريا
أصدر املكتب القضايئ يف داريا يوم السبت
 11ترشين األول ،بيانًا حول العملية األمنية
التي قام بها مركز األمن مؤخ ًرا بالتعاون
مع القوى العاملة يف املدينة ،وأوضح
املكتب أهمية عمله يف هذه الفرتة التي
متر عىل املدينة ،ودوره الكبري يف «إقامة
العدل ورد الحقوق إىل أصحابها واألخذ
عىل يد الظاملني واملفسدين لردعهم» ،كونه
حك ًَام يفصل الخصومات ويقطع املنازعات
َ
ً
ومكمل لعمل مركز األمن القائم يف املدينة.
وجاء يف البيان الذي نرش عىل الفيس بوك،
أن املكتب متكن خلل املرحلة السابقة من
تجاوز العديد من العقبات بالحزم واللني،
ولكن العاقبة الكربى التي أدخلت املدينة يف
أزمة شديدة وجو من التوتر والحذر املرتقب،
كام يصفها البيان ،هي مترد مجموعة ممن
أطلقوا عىل أنفسهم اسم «لواء األحرار»،
ومخالفتهم للقوانني املعمول بها يف
املدينة ،وحاميتهم للمجرمني والتدخل
إلخراج مجرمني تم توقيفهم بالجرم
املشهود.
ويوضح البيان املحاوالت التي قام بها
مركز األمن العام لحقن الدماء وحفظ
أرواح شباب املدينة ،من خلل حل سيايس
مع الفئة «الباغية» عرب قيادته السابقة
والحالية وبالتنسيق مع بعض الوسطاء،
وإطلع املكتب القضايئ عىل كل ما يجري
من مفاوضات ،ومحاولة الوصول إىل
حل سيايس ،لكن استمرار الفئة املذكورة
بارتكاب املخالفات وإعلن التمرد ومن ثم
القيام باعتداءات ،دفع مركز األمن العام
التخاذ قرار بتوقيفهم ،وذلك بالتعاون مع

مكتب القضاء والقوى العسكرية العاملة
يف املدينة.
وأشار البيان إىل األسباب الرئيسية التي
دعت التخاذ إجراء حاسم بحق مجموعة
املتمردين ،وهي استمرار «لواء األحرار»
بحامية بعض املطلوبني بتهم جنائية،
ورفضه تسليمهم إىل مركز األمن العام،
وتدخل قائدي مجموعتني يف اللواء منذ
أشهر إلخراج سارق تم القبض عليه وهو
يه ّرب بعض املرسوقات لبيعها يف املعضمية
املجاورة ،إضافة إىل إقامة حواجز يف
املدينة واختطاف الناس من الشوارع ،كام
قامت مجموعة من اللواء باالعتداء عىل
منازل مدنيني ،ورفض املطلوبون حينها
الحضور الستجوابهم وسامع أقوالهم.
كام قامت مجموعة مسلحة من اللواء
بعملية رسقة كبرية بتهديد السلح ،إضافة
إىل زيادة عدد املطلوبني يف املدينة بقضايا
رسقة وحشيش ،والذين مل يتمكن املركز
من إحضارهم خلل الفرتة املاضية بسبب
حامية اللواء لهم.
ثم كانت العملية األخرية التي وصفها البيان
بالناجحة ،والتي «ما كانت لظلم أو ثأر أو
قتل ،ولكنها كانت إلحقاق الحق وإقامة
العدل يف املدينة».
ويختم البيان باإلشارة إىل أن املوقوفني
يف مركز األمن اآلن« ،هم أخوة أخطأوا
وضلوا الطريق ،وهم اآلن يف التحقيق
ثم سيعرضون عىل القضاء ،ليسأل كل
مخطﺊ عن خطئه دون طغيان ،كام إنهم
سيقدمون إىل محاكمة علنية عادلة تراعى
فيها القواعد الرشعية والقانونية واملبادئ
العامة التي تقرب القضية من العدل
واإلنصاف».

ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎل زوﺟﺘﻪ وأﺑﻨﺎﺋﻪ وأﺧﺘﻴﻪ

أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺒﺎر ..ﺷﻬﻴﺪ ﻗﻮارب اﻟﻤﻮت
عنب بلدي  -داريا
ليس هناك من موت مل يجربه السورييون يف محنتهم
املمتدة منذ حكم آل األسد سوريا ،ولكن بالنسبة للشهيد
أسامة فقد كان طريقه إىل املوت معبدً ا مبا هو أقﴗ.
أسامة العبار ...أبو أويس
من مواليد داريا  ،1980درس الثانوية يف داريا ثم أتم
دبلوم اللغة العربية يف بريوت ،يصفه أحد أصدقائه
بالشاب «شديد الذكاء واإلخلص» ،يعرفه من تعامل معه
عن قرب بقوته البدنية وشهامته وحسن أخلقه.
عندما انطلقت الثورة كان من أوائل الذين انضموا إليها
يف مدينة داريا ،شارك يف معظم التظاهرات التي خرجت
فيها ،وكان يتصدر صفوفها األوىل ،وعندما تسلحت
الثورة وصار وجود الجيش الحر رضوريًا بحكم قمع
النظام الكبري ألهايل املدينة كان من السباقني الذي
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دافعوا عن مدينتهم بوجه آلة األسد.
بعد ملحقات عديدة من قبل النظام ذهب إىل لبنان،
وهناك تابع نشاطه الثوري ألشهر عديدة ،ثم تعرض
للعتقال عىل يد األمن اللبناين لعدة أشهر بتهمة حمله
ألوراق مزورة ،ثم أفرج عنه وطلب إليه مغادرة لبنان.
ويف  ٢٢من شهر أيار  ٢٠١٤اعتقلت زوجته رشا ﴍبجي
(وهي حامل) مع أبنائه أويس ( ٤سنوات) ومنى (٣
سنوات) وبتول ،باإلضافة إىل شقيقتيه بنان ( ٣٨سنة)
وليىل ( ٣٧سنة) ،من مركز الهجرة والجوازات بدمشق
أثناء قيامهم باستصدار جوازات السفر ،وذلك للضغط
عىل أسامة ليسلم نفسه.
بعد ذلك غادر أسامة إىل تركيا ،وهناك دخل إىل شامل
سوريا ومنه انطلق مرة أخرى إىل ريف دمشق ودرعا ،ثم
عائدً ا إىل الشامل سوريا يف مهامت ثورية.
بعد أن سدت يف وجهه السبل ،ومل يبق له أي فرصة
يف البقاء ،استدان أسامة مبلغًا من املال وقرر الذهاب
إىل أوروبا بطريقة غري ﴍعية ،فاتجه إىل ليبيا ومنها

ركب يف القارب ليلقي حتفه بعد أن انقلب القارب قبالة
الشواطﺊ الليبية.
ما تزال رشا (زوجته) معتقلة لدى املخابرات ،وقد وضعت
يف سجنها توأ ًما مؤخ ًرا.
يقول أحد أصدقاء أسامة «لقد كانت األم وثلثة أطفال
ينتظرون الحرية لريوا أباهم ،واآلن باتوا خمسة يتامى
وأمهم ال ينتظرون إال الحرية».
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ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ« ﻳﻘﺘﺤﻢ ﻛﻮﺑﺎﻧﻲ وﺟﻴﻮب ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻛﺮدﻳﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻘﺘﺎل
عنب بلدي  -وكاﻻت
سيطر تنظيم «الدولة اإلسلمية» عىل
املربع األمني ملدينة كوباين (عني العرب)،
بعد معارك عنيفة ضد قوات الحامية
الكردية ،التي ما زالت تحاول صد تقدم
قوات التنظيم نحو باقي أحياء املدينة ،دون
أن تفلح رضبات التحالف الدويل يف إيقاف
زحف التنظيم.
وبات مقاتلو «الدولة» يسيطرون عىل نحو
 40يف املئة من املدينة ،التي تبلغ مساحتها
 6إىل  7كيلومرتات مربعة وتحيط بها 356
قرية ،وذلك بعد استحواذهم عىل ﴍقها،
وتقدمهم من جهتي الجنوب والغرب.
وبعيد سيطرتهم عىل املربع األمني الذي
يضم مبان ومراكز تابعة لإلدارة الذاتية
الكردية ،ش ّن مقاتلو التنظيم هجو ًما
«كبريًا» من جهة الجنوب ليل الجمعة ،إالّ
أن املقاتلني األكراد نجحوا يف صد الهجوم
بعد نحو ساعة ونصف من االشتباكات
العنيفة ،وفق املرصد السوري لحقوق
اإلنسان.
ورجح نائب مستشارة األمن القومي
األمرييك توين بلينكن إكامل التنظيم
السيطرة عىل املدينة رغم رضبات التحالف
التي تستهدفه يف املنطقة ،إذ قال الجمعة
إن التنظيم الذي يسيطر عىل  40يف املئة
من املدينة… قد يتمكن من السيطرة عليها
بالكامل».
وقال مدير املرصد السوري لحقوق اإلنسان
رامي عبد الرحمن ،يف اتصال هاتفي مع

وكالة فرانس برس« ،سيطر مقاتلو تنظيم
الدولة اإلسلمية عىل املربع األمني يف عني
العرب الواقع شامل املدينة ،والذي يضم
مقرات وحدات الحامية واألسايش (قوات
األمن الكردية) واملجلس املحيل للمدينة».
وأشار عبد الرحمن إىل أن مقاتيل «داعش»
حا أن «السيطرة
يتوغلون يف املدينة ،موض ً
عىل املربع األمني تتيح لعناﴏ تنظيم
داعش التقدم نحو املعرب الحدودي مع
ريا إىل
تركيا إىل الشامل من املدينة» ،مش ً
أن متكنهم من السيطرة عىل املعرب «يعني
محاﴏتهم املقاتلني األكراد يف عني
العرب» من الجهات األربع.
وأضاف املرصد أن «الجهاديني ط ّوقوا
حا شامل عني العرب للوصول إىل
صبا ً
حا أنّ
املعرب الحدودي مع تركيا» ،موض ً
التهديد التي متثله غارات «التحالف الدويل»
دفع مقاتيل التنظيم «إىل نقل الذخرية عرب

الدراجات النارية».
وكان انفجار قوي هز وسط كوباين يوم
الجمعة ،نتيجة هجوم بسيارة مفخخة
ش ّنه مقاتلو «الدولة» عىل بعد نحو 200
مرت غرب املواقع الكردية ،ومل تتوافر أي
حصيلة للهجوم.
ومل تفلح كثافة الرضبات الجوية لقوات
التحالف يف إيقاف تقدم التنظيم ،إذ أعلنت
القيادة املركزية يف الجيش األمرييك أن
الجيش ش ّن تسع رضبات جوية يف سوريا
استهدفت مقاتيل «الدولة» يومي الخميس
والجمعة ،بينها سبع رضبات قرب مدينة
كوباين الحدودية.
وأضاف الجيش يف بيان ،أن رضبتني
استهدفتا منطقة إىل الجنوب الرشقي
حا أن الرضبتني دمرتا
من كوباين ،موض ً
منشأيت تدريب تابعتني لـ «داعش».
وتابع الجيش أن أربع رضبات أخرى وقعت

إىل الجنوب من مدينة كوباين واستهدفت
عربات ودبابة ووحدتني صغريتني ملقاتيل
التنظيم.
واستهدفت الرضبة السابعة منطقة إىل
الشامل الرشقي من كوباين ،فيام استهدفت
رضبتان مدينتي دير الزور والحسكة.
وبلغ عدد الذين قتلوا منذ بدء هجوم
التنظيم عىل كوباين يف  16أيلول املايض
شخصا.
554
ً
وذكر املرصد يف بيان له ،أن «من بني
املجموع العام للخسائر البرشية  20مدن ًيا
كرديًا وما ال يقل عن  226من مقاتيل
وحدات (حامية الشعب الكردي) وقوات
األمن الداخيل الكردية (أسايش) خلل
االشتباكات مع داعش يف ريف مدينة
كوباين ومحيطها».
وأضاف أن «الحصيلة تشمل كذلك  298من
عناﴏ التنظيم و 10مقاتلني من الكتائب
الداعمة لوحدات الحامية الكردية».
وأكد البيان أن «العدد الحقيقي للخسائر
البرشية من الطرفني رمبا يكون ضعف
الرقم الذي متكّن املرصد من توثيقه حتى
اآلن ،بسبب التكتم الشديد عىل الخسائر
البرشية ،وصعوبة الوصول إىل الكثري من
املناطق والقرى التي شهدت اشتباكات
عنيفة وتفجريات بني الطرفني».
وأسفرت املعارك عن نزوح أكرث من  300ألف
شخص انتقل غالبيتهم إىل الجانب الرتيك
من الحدود ،فيام تشهد األرايض الرتكية
احتجاجات تتهم الحكومة بدعم التنظيم
ضد مسلحي األكراد.

اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻞ اﻟﺤﺎرة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﻗﻮات اﻷﺳﺪ ﺗﺮد ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ

عنب بلدي  -وكاﻻت
سيطرت قوات املعارضة عىل تل الحارة
االسرتاتيجي يف محافظة درعا يوم األحد
 5ترشين األول ،بينام ردت قوات األسد
باستهداف مدينة الحارة بالرباميل املتفجرة
والصواريخ ،ما أسفر عن سقوط  18شهيدً ا.
وبعد أقل من  48ساعة من إطلق مجموعة
من الفصائل العاملة يف منطقة درعا
والقنيطرة معركة «والفجر وليالٍ عرش»،

استطاع مقاتلو الجيش الحر السيطرة عىل
تل الحارة االسرتاتيجي بعد معارك عنيفة
مع قوات األسد.
وسقط خلل املعارك العرشات من مقاتيل
األسد بني قتيل وجريح ،باإلضافة اىل أرس
العديد من العناﴏ واغتنام مجموعة من
اآلليات الثقيلة ومستودعات الذخرية ،يف
حني اضطر ما تبقى من قوات األسد إىل
االنسحاب نحو مدينة الصنمني القريبة،
التي تتمركز فيها الفرقة التاسعة.

وتكمن أهمية تل الحارة كونه أعىل التلل يف
جنوب سوريا ،ويطل عىل املنطقة الجنوبية
والغربية من ريف دمشق ،واملنطقة
الشاملية من ريف درعا والقنيطرة.
وأوضح املرصد السوري لحقوق اإلنسان،
بأن «تل الحارة هو أعىل هضبة يف محافظة
درعا ،ومتكن السيطرة عليه املعارضة
رتا من
السورية من كشف حوايل  40كيلوم ً
املنطقة املحيطة».
وغداة تحرير تل الحارة ،أعلنت فصائل من
الجيش الحر عن بدء معركة «لبيك اللهم
لبيك» الرامية إىل فتح الطريق بني ريف
درعا ودمشق.
ويتطلب فتح الطريق إىل دمشق ،السيطرة
عىل تلول زمرين ،بلدة زمرين ،بلدة جدية،
كتيبة جدية ،بحسب الناشط اإلعلمي أبو
محمد الحوراين ،الذي أفاد عنب بلدي بأن
«املعركة تسري حتى اآلن بوترية مرتفعة»،
مؤكدً ا ”تحرير حاجز األعلف عىل طريق
زمرين ،والحاجز الرباعي بني زمرين
وجدية».
يقول أبو محمد إن ”الطريق إىل دمشق يبدأ
من هذه املعركة ،وتحرير مدينة الصنمني

بعدها“ التي تحاﴏها قوات املعارضة
حال ًيا ،مضيفًا أن “ الجيش الحر يبعد اآلن
 45كيلو مرتًا عن العاصمة“.
يف املقابل ردت قوات األسد بقصف عنيف
بالرباميل املتفجرة وصواريخ أرض-أرض
استهدف مدينة الحارة يوم الجمعة 12
ترشين األول ،ما أسفر عن مقتل  18مدن ًيا،
وعرشات الجرحى.
كام ألقى الطريان الحريب املروحي براميل
متفجرة عىل كل من إنخل وسملني ،مخلفًا
دما ًرا كبريًا يف املنازل ،وسقوط العديد من
الجرحى يف مدينة إنخل ،يف حني قصفت
قوات األسد باملدفعية الثقيلة وراجامت
الصواريخ أحياء درعا البلد.
يذكر أن قوات املعارضة تقدمت خلل
األشهر املاضية عىل محور القنيطرة
درعا ،وسيطرت عىل مساحات واسعة
عىل الرشيط الحدودي مع هضبة الجوالن
املحتل ،ما يشكل قواعد خلفية للنطلق
نحو ريف دمشق الغريب ،حيث تقع عدة
نقاط تحت سيطرة املعارضة إال أنها
محاﴏة من قوات األسد.
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عنب بلدي  -وكاﻻت
متكنت قوات املعارضة من إيقاف تقدم
قوات األسد نحو تلة حندرات وإنقاذ أحياء
حلب من خطر الحصار ،يف حني أعلنت
حركة أحرار الشام يوم األربعاء عن معركة
«زئري األحرار» للسيطرة عىل معامل الدفاع
جنوب حلب.
وبعد أسبوع عىل االشتباكات العنيفة عىل
محور حندرات ،متكنت قوات املعارضة من
إيقاف تقدم مقاتيل األسد ،موقعة خسائر
برشية يف صفوفهم.
وبثت حركة حزم تسجيلت مصورة تظهر
تدمري عد ٍد من آليات األسد ،وتراجعها من
املنطقة.
كام أعلنت الجبهة اإلسلمية عن أرسها
عددًا من الجنود األفغان واإليرانيني املقاتلني
إىل جانب األسد ،عىل محور حندرات يوم
الثلثاء  7ترشين األول.
وكانت قوات األسد شنت حملة عسكرية
عنيفة يف املنطقة يف محاولة لحصار
أحياء حلب التي تخضع لسيطرة املعارضة
منذ سنتني ،إذ تطل تلة حندرات عىل طرق
اإلمداد الرئيسية نحوها.

بدورها ،أعلنت حركة أحرار الشام أبرز فصائل
الجبهة اإلسلمية يوم األربعاء ،عن إطلق
معركة «زئري األحرار» ،الرامية إىل تحرير
معامل الدفاع يف محافظة حلب ،والتي
تعد أكرب تجمع لقوات األسد يف املنطقة
الجنوبية لحلب ،بالقرب من مدينة السفرية.
وبعد ساعات من اإلعلن عنها ،أفاد
الحساب الرسمي للحركة عرب موقع تويرت،
أن مقاتيل الحركة سيطروا عىل عدة ق ًرى
ونقاط عسكرية تحيط مبعسكر معامل
الدفاع يف منطقة السفرية يف ريف حلب
الجنويب ،وهي قرى باشكوي ،كاشوطة،
الز ّراعة الفوقانية ،الز ّراعة التحتانية،
الربزاين ،دميان وحاجز الشجرة ،التي تقع
غرب معامل الدفاع ،إضافة إىل مقتل 60
رصا من قوات األسد أثناء املعارك.
عن ً
وأضاف حساب الحركة يف تغريدة الحقة
عن مجريات املعركة ،أن الثوار أسقطوا أيضً ا
مروحيتني عسكريتني لقوات األسد داخل
معامل الدفاع.
واستمرت املعارك أمس السبت حيث شن
مقاتلو الجبهة اإلسلمية «هجو ًما مباغ ًتا»
عىل ثكنات األسد يف قرية العدنانية ،املطلة
عىل معامل الدفاع ،من عدة محاور.

وقد سيطرت املعارضة عىل مساحات
من القرية واغتنموا دبابة وعربة شيلكا
ورشاش « »23بحسب ما نقل الحساب
الرسمي للجبهة اإلسلمية عرب تويرت.
كام أحكمت قوات املعارضة سيطرتها عىل
قرية صدعايا املجاورة للعدنانية بعد معارك
رصا من قوات
عنيفة ،وقتلت فيها  15عن ً
األسد بينهم ضابط ،فيام تحاول األخرية
اخرتاق الجبهة عن طريق التسلل من عدة
محاور ،األمر الذي قوبل بالتصدي من قبل
قوات املعارضة باألسلحة الثقيلة موقعني
قتىل وجرحى يف صفوفهم.
يف سياق متصل ،أكدت حركة نور الدين

زنيك ،سيطرتها أمس السبت عىل عدة
مبان يف محيط البحوث العلمية بعد
اشتباكات عنيفة مع قوات األسد ،تزامنت
مع اشتباكات مامثلة باألسلحة الثقيلة يف
حي الراشدين ،قتل خللها  10عناﴏ من
قوات األسد وامليلشيات املساندة له.
وتعترب معامل الدفاع من أهم املراكز
العسكرية لقوات األسد يف محافظة حلب،
حيث يستخدمها النظام كقاعدة جوية
النطلق مروحياته ،كام تعدّ مرك ًزا لتصنيع
الرباميل املتفجرة واملدفعية محلية الصنع،
إضافة لكونها عىل الطريق الرئييس الذي
يصل الريف الجنويب مبدينة حلب.

اﻧﺸﻘﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﺟﻤﻮد ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻔﺎوض

عنب بلدي  -وكاﻻت
أعلن جندي رابع من الجيش اللبناين
منضام إىل تنظيم
انشقاقه عن الجيش،
ً
«الدولة اإلسلمية» أمس السبت ،يف حني
يشهد ملف املفاوضات جمودًا بعد اإلفراج
عن جنديني األسبوع املايض.
وكشف الجيش اللبناين أن الجندي عبد
القادر أكومي ،الذي ظهر يف تسجيل
مصور أمس السبت ،معل ًنا انضاممه إىل
تنظيم «الدولة» ،هو «جندي فار من الجيش
منذ  3أشهر وتحديدً ا يف  21متوز املايض،
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وأنه أحيل يف األول من الشهر الجاري
أمام املحكمة العسكرية لكرثة فراره من
الجيش».
وظهر عبد القادر أكومي يف تسجيل
ً
حامل بطاقته
مصور بزيه العسكري
العسكرية ،وقال «أنا جندي يف الجيش
اللبناين عبد القادر أكومي أعلن انشقاقي
عن هذا الجيش الكافر الصليبي».
وأضاف أكومي أن من أسباب انشقاقه
«قصف الجيش ألهلنا يف عرسال وأعامل
الجيش الوسخة يف الشامل وامتلء
السجون بالشباب من أهل السنة».
كام أفادت الوكالة الوطنية لإلعلم ،بأنّ

الجندي عبد الله شحادة ،وهو من عكار
شامل لبنان ،أعلن انشقاقه عن الجيش
والتحاقه بـ «جبهة النرصة» ،بعد ساعات
من بث الجبهة ﴍيطًا مص ّورا للجندي
محمد عنرت يعلن انشقاقه وانضاممه إليها.
وذكرت معلومات أن شحادة ف ّر يف سيارة
«هامفي» تابعة للجيش اللبناين يف
منطقة وادي الرعيان يف عرسال.
وعقدت عائلة الجندي شحادة مؤمت ًرا
صحاف ًيا يف منزلها يف بلدته مشحة،
بحضور رئيس هيئة العلامء املسلمني
الشيخ مالك جديدة ورئيس البلدية زكريا
الزعبي ،ناشدوه فيه بالعودة وطالبت
قيادة الجيش بضامن محاكمة عادلة له
يف حال عودته.
وقال عنرت يف تسجيل انشقاقه «أنا
الجندي محمد عنرت من كتيبة الحراسة
املدافعة عن مطار رفيق الحريري الدويل،
أعلن انشقاقي عن الجيش اللبناين الذي
عاعن حزب
يقاتل يف سبيل الطاغوت ودفا ً
الشيطان».
وارتفع بذلك عدد املنشقني عن الجيش
اللبناين ،الذين انض ّموا إىل جبهة النرصة،
إىل ثلثة مجندين.
يف سياق متصل يشهد ملف املحتجزين
لدى تنظيمي «الدولة» والنرصة جمودًا بعد
اإلفراج عن جندين األسبوع املايض.

يف حني فتح أهايل الجنود املحتجزين
طريق ضهر البيدر الذي أغلق للضغط عىل
الحكومة التخاذ إجراءات تساعد يف اإلفراج
عنهم ،بينام أكد متام سلم رئيس الحكومة
أنه مستمر يف التفاوض «ولن نيأس ألن
هذه القضية عىل رأس اهتامماتنا وهمنا
األول».
وكان اللواء عباس إبراهيم املدير العام
لألمن العام اللبناين ،أعلن األسبوع املايض
أن هناك بوادر لإلفراج عن املحتجزين
مطم ًنا األهايل ،لكن امللف توقف بانتظار
الوسيط القطري الذي تنقل يف جرود
عرسال واجتمع بأمري النرصة وقادة يف
تنظيم «الدولة».
واقتحم الجيش اللبناين منطقة عرسال بعد
دخول عناﴏ من التنظيم وجبهة النرصة
إىل املدينة عرب القلمون ،ليخوض اشتباكات
عنيفة أدت إىل اختطاف التنظيمني أكرث من
 30جنديًا ،أعدم منهم  3جنود.
وأعقبت االشتباكات انتهاكات بحق
السوريني اللجئني إىل عرسال وجنودها،
واحتجز الجيش قرابة  450منهم ،ثم أفرج
عن غالبيتهم بعد أيام.
يذكر أن الجيش اللبناين تلقى وعودًا من
السعودية وفرنسا بدعم مايل ولوجستي
يف «مواجهة اإلرهاب» ،لكنه مل يحصل إىل
اآلن عىل الدعم السعودي.

ﺧﺒﺮ بلدي 5

ﻋﻨﺐ بلدي  -العدد  - 138اﻷﺣد  12ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘوبﺮ 2014

enabbaladi@gmail.com

ﺟﻮﺑﺮ ﺗﺤﺖ اﻟﻨﺎر

Ammar AFR

وﻣﻨﺎﺷﺪات ﻟﺪﻋﻢ »ﺻﻤﻮدﻫﺎ«
عنب بلدي  -وكاﻻت حسان
تعرض حي جوبر الدمشقي األسبوع
املايض إىل حملة قصف عنيفة ،وسط
محاوالت من تقدم قوات األسد ،ومناشدات
من مقاتيل املدينة لدعم املدينة يف وجه
الحملة.
ويف بيان للمكتب اإلعلمي يف حي جوبر
صدر األربعاء  8ترشين األول ،أكد املكتب
عىل استمرار «صمود الحي وصمود
مقاتليه حتى اللحظة» ،لكنه أردف «نضطر
آسفني لذكر التخاذل الذي يستمر مع
استمرار االشتباكات واستمرار الصمود».
وحمل البيان املسؤولية للقيادة املوحدة
وفصائل الغوطة «نلوم ونعاتب القيادة
املوحدة وجميع الفصائل العاملة يف
الغوطة الرشقية عىل تركها لنا يف مواجهة
السيل».
لكن النقيب عبد الرحمن الشامي نفى لعنب
بلدي انسحاب أي من قوات القيادة املوحدة
من جوبر ،مؤكدً ا أنهم مازالوا «مرابطني
عىل الجبهات».
ويف تسجيل الحق أمس السبت أظهر

تعزيزات للواء «فسطاط املسلمني» تدخل
إىل حي جوبر «تلبية لنداء املجاهدين
املرابطني ،ليقفوا صفًا واحدً ا بوجه الجيش
النصريي وملحقاته» ،كام جاء يف البيان
الذي نرشه املكتب اإلعلمي يف الحي.
كام أظهرت تسجيلت مصورة بثها
ناشطون ،غارات لطريان األسد طيلة
األسبوع املايض عىل جوبر ما أدى إىل
دمار كبري يف األبنية السكنية.
وأفاد ناشطون ،أن قوات األسد تستخدم
أيضَ ا صواريخ جديدة من نوع «زلزال »-2
رأسا متفجرة
إيرانية الصنع التي تحمل
ً
بزنة  600كغ ،كام أنها عدمية التوجيه
ويصل دائرة الخطر فيها إىل قطر 300
رتا.
رتا ،بينام يصل مداها إىل  200كيلوم ً
م ً
يف املقابل ،متكن مقاتلو الجيش الحر من
تدمري دبابة لقوات األسد عىل جبهة طيبة
يف حي جوبر اليوم األحد ،بحسب موقع
الجيش الحر.
وأكدت الهيئة السورية لإلعلم ،متكن
الجيش الحر من السيطرة عىل العديد من
األبنية التي كانت تتمركز فيها قوات األسد،
تزام ًنا مع إرسال تعزيزات عسكرية إىل

الحي يف محاولة لقوات األسد السيطرة
عليه.
كام دارت «شتباكات عنيفة بني قوات
النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني
ومقاتيل حزب الله اللبناين من جهة،
ومقاتيل الكتائب اإلسلمية ومقاتيل
جبهة النرصة من جهة أخرى عىل أطراف
حي جوبر ،وأنباء عن خسائر برشية يف
صفوف الطرفني» ،وفق املرصد السوري
لحقوق اإلنسان.
يف حني نقلت وكالة األنباء الرسمية
سانا ،سيطرة قوات األسد عن شبكة أنفاق
عىل تخوم الحي ،مشرية إىل «انهيار يف
خصوصا بعد استعادة
صفوف اإلرهابيني»
ً
الدخانية خلل األسبوع.
وبالتزامن مع معارك جوبر ،تدور معارك

ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺮس اﻟﻼذﻗﻴﺔ وﻣﻮل ﻃﺮﻃﻮس..
ﻣﻮاﻟﻮن ﻳﺴﺨﺮون

عنب بلدي أونالين
أقيم الخميس املايض يف مدينة اللذقية
حفل زواج جامعي لذوي قتىل قوات األسد
خلل املعارك الجارية يف البلد ،تزام ًنا مع
افتتاح رئيس وزراء النظام وائل الحلقي ”مول
طرطوس“ يف مدينة طرطوس املجاورة بكلفة
 10مليارات لرية سورية ،وسط تهكم واستنكار
يف األوساط املؤيدة لألسد.
وكانت ﴍكة االتصاالت سرييتل ،اململوكة من
قبل رامي مخلوف ابن خال الرئيس األسد،
أقامت مساء الخميس  9ترشين األول حفل
زفاف لـ  120شابًا وشابة ”من ذوي شهداء
الجيش والقوات املسلحة“ ،بحسب صحيفة
ترشين الرسمية ،مؤكدة أن ”الهدف من إقامة
هذا العرس الوطني الجامعي هو إعادة ّ
بث
األمل والتفاؤل الذي كان وما زال يف قلوب

ذوي شهداء الجيش“.
وليس بعيدً ا عن اللذقية ،افتتح رئيس وزراء
ً
موال تجار ًيا يف مدينة
النظام وائل الحلقي
طرطوس ،بتكلفة إجاملية وصلت لـ 10
مليارات لرية سورية ،ويضم املرشوع مجموعة
من املطاعم الغربية والرشقية ،إضافة إىل
مدينة ألعاب لألطفال ،ومحلت تجارية ،بحسب
صفحة طرطوس اليوم املوالية.
وقوبل هذان الحدثان بتهكم واستهجان من قبل
األوساط املوالية ،غصت به صفحات التواصل
األجتامعي ،وقال أحد املوالني يف تعليقه عىل
الزواج الجامعي إن ”الحكومة ترقص عىل
دماء الشهداء“ ،بينام قال آخر يف تعليقه عىل
افتتاح املول ”هل لدينا مال لنشرتي به طعا ًما
ألطفالنا“ ،وأضاف ثالث ”املدينة مل يعد فيها
شباب ،كلهم شهداء للوطن“ ،وتهكم آخر ”م ًعا
لدعم الفساد الوطني… والفاسدين الوطنيني“.
يشار إىل أن حكومة األسد افتتحت يف قبل
شهرين مجم ًعا ترفيه ًيا يف حي دمر بالعاصمة
دمشق بتكلفة ملياري لرية سورية ،يف حني
ريا يف البنى
تشهد البلد انهيا ًرا اقتصاد ًيا ،وتدم ً
التحتية للعديد من املدن والبلدات ،إثر املعارك
اليومية واستهداف قوات األسد للمدنيني يف
أنحاء متفرقة من سوريا.

عنيفة يف حي عربني املجاور ،حيث
سيطرت قوات املعارضة عىل مبنى قالش
واملنشاة الصناعية وعدة أبنية اسرتاتيجية
مبحيط إدارة املخابرات الجوية يف عربني.
واستطاع مقاتلو املعارضة قطع طريق
اإلمداد عن إدارة املركبات ،يف حني حصلت
اشتباكات يف محيط مبنى إدارة املخابرات
الجوية يف عربني ،أسفرت عن مقتل
رصا من قوات األسد أمس السبت،
 20عن ً
بحسب تنسيقية مدينة عربني.
يذكر أن حي جوبر يخضع لسيطرة
املعارضة منذ عامني ،ويتعرض لحصار مع
الغوطة الرشقية من قبل قوات األسد ،التي
تحاول إيقاف تقدم مقاتيل املعارضة الذين
يبعدون  2كيلومرت عن ساحة العباسيني،
بوابة جوبر نحو دمشق.

ﻗﻮات اﻷﺳﺪ ﺗﻨﻔﺬ ﺟﺮاﺋﻢ
اﻏﺘﺼﺎب ﻓﻲ ﺣﻠﺐ
عنب بلدي أونالين
أكد االئتلف السوري لقوى الثورة
واملعارضة إقدام قوات األسد عىل
تنفيذ جرائم اغتصاب بحق النساء
يف قرية سيفات شاميل مدينة حلب،
وذلك بعد تسللها إىل القرية آخر أيام
عيد األضحى.
وقال االئتلف يف بيان صحفي اليوم
الجمعة ،أن قوات األسد أرست قرابة
 500مواطن من سكان قرية سيفات
شاميل مدينة حلب ،أغلبهم من النساء
واألطفال ،بعد تسللها إىل القرية آخر
أيام عيد األضحى ،وسط أنباء عن
”جرائم اغتصاب نفذها عناﴏ األسد
واملليشيات الطائفية املقاتلة إىل
جانبه بحق النساء يف قرية سيفات“.
ووصف االئتلف هذا الفعل بحق
السوريات بـ ”القذر الجبان“،
وطالب باإلفراج الفوري عن جميع
املحتجزين ،محذ ًرا من أن ”استمرار
األسد يف ارتكاب هذه الجرائم دون
رادع ،واستمرار التحالف يف رضب
تنظيم داعش والتغايض عن إرهاب

األسد ،من شأنه أن يصب يف صالح
التنظيم اإلرهايب ،بل ومن املمكن
أن يجذب إليه عناﴏ جديدة سواء
مجموعات أو أفراد“.
وكان ناشطون وقياديون يف
املعارضة املسلحة ،أكدوا قبل أيام أن
مقاتلني أفغان وإيرانيني يقاتلون إىل
جانب األسد ،وبثوا مقط ًعا صوت ًيا
عرب قبضات اللسليك يظهر تعرض
نساء من قرية سيفات لعمليات
اغتصاب بحقهن.
وتقع سيفات مبحاذاة منطقة
حندرات التي تخوض املعارضة
املسلحة فيها معارك عنيفة ضد قوات
األسد وامليليشيات األجنبية الداعمة
له ،إذ تحاول األخرية إطباق الحصار
عىل أحياء حلب املحررة.
يشار إىل أن مراكز توثيق االنتهاكات
يف سوريا ،وثق عرشات حاالت
االغتصاب يف مناطق عدة من
سوريا ،ويف معتقلت األسد ،يف
انتهاك واضح للقانون الدويل
واإلنساين.
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»ﻏﻨﺎﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ..أﻃﻴﺐ اﻟﺤﻼل«
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺸﻌﻴﻄﺎت ﺗﺒﺎع ﺑﺄﺑﺨﺲ اﻷﺳﻌﺎر وﺳﻂ ﺗﻬﻤﻴﺶ إﻋﻼﻣﻲ
األغراض ،رغم نهاية املعارك منذ أكرث من
شهرين (منتصف آب) ،يكون الجواب الذي
يتناقله عناﴏ التنظيم بلهجة مغربية «خذ
يا شيخ ومتع نفسك ،إنها غنائم مرتدين..
والله إنها أطيب الحلل إىل الله ..قرب وخذ
ياشيخ».

تهميش «متعمد»

سيرين عبد النور  -دير الزور
عىل بعد مئات األمتار من جرس السياسية
وعند مدخل دير الزور الشاميل يقع «دوار
الحلبية» ،الذي يفصل بني قريتي حطله
بداية الريف الرشقي والحسينية بداية الريف
الغريب ،من جهة ما يطلق عليه «جزيرة».

غنائم عىل البسطات

مل يشتهر املكان يو ًما بأنه سوق أو معرض
للبضائع ،ولكنه كان أشبه «بالكراج»
املفتوح ،حيث يتجمع عنده عدد من
السيارات الصغرية واملتوسطة والدراجات
النارية التي تقل األهايل إىل جهات مختلفة.
لكن مقاتيل التنظيم اختاروا املكان لعرض
غناﻤﺋهم من قرى ،أبو حامم ،والشعفة،

والكشكية ،والشعيطات ،يف الخط الرشقي
لديرالزور ،وهي مناطق انتفضت يف وجه
التنظيم.
يقول فاتح ،أحد أبناء قرية حطله ،لعنب
بلدي «ما يباع عند الدوار شمل كل أدوات
املنازل من إبر الخياطة إىل الغساالت
والثلجات» ،مضيفًا «مل تستﻦﺜ الغنائم
سوى حجارة املنازل».
وبحسب شهادات أهل املنطقة والناشطني
يف ديرالزور «تم االستيلء عىل كل ﳾء
حتى الدجاج واملواﳾ» ،التي بيعت بأسعار
بخسة التصل إىل عرش ﻤﺛنها الحقيقي.
وقد صادرت قيادات التنظيم األغراض
الثمينة والسيارات ،تاركة ما بقي للعناﴏ،
كام ينقل الشهود لعنب بلدي.
وعند استفسار الكثريين عن مصدر هذه

«أصبحت كوباين قضية عاملية ..يف الوقت
الذي نيس الجميع ما تعرضت له قرى ريف
ديرالزور من مذابح عىل يد داعش وبخاصة
عشرييت الشعيطات والعنابزة» ،بهذه
الكلامت يعلق الناشط محمد العلو ،منتقدً ا
التغطية اإلعلمية التي «تتعمد تهميش
األكرثية مقارنة مع غريهم من األقليات،
رغم أنهم واجهوا نفس املصري وبأعداد أكرب،
وفق تعبري محمد لعنب بلدي.
وأضاف العلو أن معارك كوباين تزامنت مع
«تفريق ممتلكات الشعيطات عىل مختلف
واليات الدولة ،موزعة عىل الغريب والقريب،
املشاركني مع داعش يف غزوتها ،التي أطلق
عليها فرشد بهم من خلفهم».
وكانت عشرية الشعيطات آخر املبايعني
لـ «الدولة» ،متعهدة بعدم قتالها وتسليم
أسلحة العشرية ﴍط عدم التعرض ألبنائها.
إال أن معارك اندلعت بني الطرفني منذ 31
متوز ،إثر قيام التنظيم بخطف  3من أبناء

الشعيطات ،وأدت املعارك إىل مقتل العرشات
وتهجري أكرث من  5آالف شخص.
وينقل الناشط محمد الخليف ،مراسل شبكة
شام اإلخبارية ،إهامل اإلعلم لنازحي عشائر
الشعيطات عرب صفحته يف الفيسبوك ،إذ
يقول «االئـتلف قدّ م  200ألف دوالر من أجل
إغاثة الجئي كوباين ،يف حني أكرث من 100
ألف نازح من عشرية الشعيطات ،من ُذ أكرث
من شهرين إىل يومنا هذا ،مل يقدم لهم وال
فرنك وال أي مساعدة».
ويشاطر الخليف عدد من الناشطني الذين
يصفون التمييز والظلم والتهميش الذي يقع
عىل هذه املنطقة وأهلها «مبشاركة املجرم
األسايس بجرميته يف إبادة أهايل املنطقة».
«إبادة منظمة» ال تزال فصولها مستمرة
حتى اليوم ،مع تزايد امللحقات واملداهامت
التي ينفذها عناﴏ التنظيم بحق من بقي
من أبناء العشرية يف مواطن نزوحهم ،بعد
أن تم رسقة منازلهم وتفجريها ،كام مينع
التنظيم حتى اليوم عودة املهجرين إىل
ديارهم.
يذكر أن الكثري من فصول معركة الشعيطات
بقيت مخفية عند األهايل ،بينام دفنت
بقيتها مع القتىل الذين تجاوزوا ،1200
واليزال أكرث من  2000شخص بني معتقل
ومفقود حسب إحصاءات ناشطني من
العشرية.

اﻟﺤﺴﻜﺔ ﺗﺸﻬﺪ أﻛﺒﺮ ﺣﻤﻠﺔ اﻋﺘﻘﺎﻻت ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﺟﺒﺎري
سراﺝ الحسكاوي  -الحسكة
شهدت محافظة الحسكة يوم السبت 11
ترشين األول أكرب حملة اعتقاالت ودهم
تعسفية شنتها وحدات حامية الشعب
الكردية ،والتي تعد األوسع واألشمل منذ
إعلن قانون التجنيد اإلجباري منتصف شهر
متوز املايض يف مناطق سيطرتها ،وتهدف
إىل اعتقال وأرس الشباب من حملة السلح
لتجنيدهم يف صفوفها.
وعززت الوحدات الكردية أعداد مقاتليها
عىل حواجزها منذ الصباح ،كام أنشأت
حواجز جديدة يف الحسكة والقامشيل،
وذلك يف محيط مراكز النقل ،باإلضافة
إىل توغلها ضمن أحياء القامشيل (حاجز
يف شارع منري حبيب – حاجز عىل دوار
سوين – حاجز عىل دوار الكراجات العنرتية
– وحاجز يف مدخل املدينة الرشقي) ،يف
حني أكد ناشطون أن هذه الحملة ال تشمل
األكراد فقط ،بل تشمل املكونات األخرى يف
الحسكة.
وتحدثت األرقام األولية أمس السبت عن
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شخصا من قرية تل حلف يف
اعتقال 30
ً
ريف رأس العني ،بينام اعتقل أكرث من 300
شاب يف القامشيل ،وتجاوز الرقم يف مدينة
ً
معتقل يف حي الصالحية
الحسكة 160
واملفتي وتل حجر ،كام طالت الحملة مناطق
تل متر ورأس العني وأبو راسني والدرباسية
والقحطانية واملالكية ورميلن ومعبدة،
باإلضافة إىل االعتقاالت التي جرت يف
املناطق التي تتقاسم فيها السيطرة مع
النظام ،وذلك يف أحياء القامشيل والحسكة.
كام شملت الحملة مدينة عامودا والتي
اعتقل خللها الناشط تيسري حتو ،وأفاد
شهود عيان باعتداء الوحدات الكردية
بالرضب والشتم عىل أهايل بلدة الجوادية
الرافضني لحملة التجنيد اإلجباري ،يف
حني أفاد ناشطون بأنه سيتم نقل جميع
املعتقلني إىل املعسكرات املتواجدة يف ناحية
املالكية ،وبحسب شهود عيان فإن املدارس
يف منطقة رميلن مليئة باملعتقلني ،منهم
من هم دون سن  18عام.
وكان املجلس الترشيعي لحكومة الكانتون
(مقاطعة الجزيرة) أصدر يف وقت سابق
قانونًا يختص بالتكليف نصت مادته الثالثة

عىل أن ”املكلف بأحكام هذا القانون كل
األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 18
و  30سنة من الذكور أما اإلناث فيكون
التزامهن به طوع ًيا“ ،وعىل خلف ذلك فقد
رصد ناشطون اعتقاالت لشباب ممن هم
دون سن التكليف.
قانون التجنيد اإلجباري ،الذي سنته إدارة
مقاطعة الجزيرة املعلن عنها يف النصف
األول من العام الحايل ،والذي جاء عىل
حاكام
أثره تعيني ”حميدي الدهام الجربا“
ً

عىل املقاطعة ،قد يحمل عواقب ”وخيمة“
من منطلقات عده ،أهمها الرفض الشعبي،
وخاصة يف صفوف الرشيحة الكردية
إضافة ،إىل خرقه املعايري الدولية من خلل
التجنيد القرسي لألطفال.
تُعد هذه الحملة هي األكرب حتى اآلن وليست
األوىل من نوعها ،وتدل عىل مدى الخسارة
العددية التي ُمنيت بها الوحدات الكردية
يف ظل معاركها الطويلة مع الثوار بريف
الحسكة سابقًا.
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كوباني وعين العرﺏ

مقالب العم اوباما

اسماعيﻞ حيدر
بالتزامن مع الحملة الرشسة التي يشنها تنظيم الدولة
اإلسلمية (داعش) عىل كوباين ،مرشدًا أهلها ومهددًا
من تبقى باإلبادة ،هناك «هوشة كلمية» عىل تسمية
املدينة ،هل هي عني العرب ..أم كوباين؟
والهوشة هذه مل يقترص االشرتاك بها عىل مرتادي
الفيس بوك الذين ال يعرف أعامرهم ومقدار اطلعهم،
وإمنا شملت صحفيني وكتاب وأعضاء أحزاب وغريهم.
هذا اللغط انتقل إىل وسائل اإلعلم حتى ،فتارة تقول
الجزيرة إنها كوباين ،وتارة عني العرب ،لتحسم الجدل
أخريًا بأن وضعت االسمني بشكل متلزم «عني عرب -
كوباين».
يخال لغري املطلع أن هناك مدينتني يشن عليهم تنظيم
الدولة حملته يف شامل سوريا ،هناك مدينة عني العرب
الذي يعتقد سكانها أن التنظيم يهدد العرب واألكراد
عىل السواء.
وهناك مدينة كوباين التي يعتقد سكانها أن التنظيم
يشن حربه عليهم ألنهم أكراد ،وألنه عريب عنرصي
صدامي شوفيني… إلخ.
يعتقد أهل مدينة عني عرب أن تركيا قدمت ما عليها،
وعىل حزب االتحاد الدميقراطي  PYDأن يقلع شوكه
بيديه ،فهو قد تحالف مع النظام السوري ،وعليه أن
يطلب من النظام أن يدعمه ال من تركيا عدوه التاريخي.
يف حني يعتقد أهل مدينة كوباين أن تركيا هي الداعم
واملمول األساس لـ «داعش» ،وهي بل أدىن شك ،قد
دفعت التنظيم ليشن حربه عىل كوباين ،ألن الحكومة
الرتكية تكره الكورد وال تريد لهم أن يبنوا دولتهم
املنشودة.
يعتقد أهل عني عرب أن اسم عني عرب هو أصيل سابق
عىل البعث ذاته ،وهو موجود يف سجلت الدولة
اسام
العثامنية بهذا االسم ،أما اسم كوباين فهو ليس
ً
كرد ًيا وإمنا مشتق من كلمة «كومباين» ﴍكة السكك
الحديدة التي كانت عاملة يف املنقطة هناك.
بينام يرى أهل كوباين أن حافظ األسد قد أطلق
تسمية عني العرب عىل املدينة ،مستهدفًا تغيري اسمها
ودميغرافيتها وفقًا لسياسة عنرصية شوفينية بغيضة.

أهل عني العرب يعتقدون أن مظاهرات األكراد يف تركيا
بلطجة ومدفوعة من الخارج ،بينام يرى أهل كوباين أن
هذه املظاهرات هي غضب نبيل.
ال يبدو أن أهل عني العرب يطيقون العيش مع أهل
كوباين ،والحال عىل ما يشكل من كوميديا سوداء هو
حال الكيان السوري املنكوب ،ال تطيق أقوامه العيش
مع بعضها ،ولكن ال ليس لها من دون ذلك من مناص.
لقد حكم نظام األسد الشعب السوري بالحديد والنار،
ولكنه كان ذك ًيا كفاية ليضطهد ً
كل من مكونات هذا
الشعب بشكل مختلف ،فهو ظهري للعرب ضد األكراد،
وظهري لألكراد ضد اإلسلميني العرب ،وظهري للعلويني
شعب طاملا أتقن
ضد السنة؛ وهكذا يقبع عىل أنقاض
ٍ
تدمريه.
الخطر الداهم عىل كوباين هو خطر عىل كل سوريا،
وهذا ليس كل ًما عا ًما وإمنا هو واقع وحقيقة وجودية
عىل جميع األطراف أن تدركها.
مهام اعتقد حزب االتحاد الدميقراطي أنه بتفرده
سينجح ال شك ستأتيه اللحظة الذي سيدرك فيها أن ما
بناه كان محض أضغاث أحلم ،ومهام تخىل العرب عن
الكورد يف محنتهم هذه ،فل شك ستأتيهم اللحظة التي
سيلتهمهم فيها نظام األسد أو تنظيم الدولة كام التهم
غريهم.
أيا يكن اسم املدينة ،هل هو كوباين ..أم هو عني
العرب؟ فإن هذا ال يغري من كونها مدينة منكوبة شي ًئا،
بل لعل النقاش واملهاترات يف اسم املدينة هو جزء من
نكبتها الحاصلة اآلن.
وبغض النظر عن اسم املدينة فيام مﴣ ،فإن ألهل
املدينة الحق يف تسمية مدينتهم كام يشاؤون ،فقد
تكون عني عرب وتصبح كوباين أو العكس ،أمل تصبح
يرثب املدينة املنورة بعد قدوم الرسول عليه السلم
عليها؟
ولكن وبغض النظر عن ذلك كله ،فإنه إذا مل يتفق أهل
كوباين وأهل عني العرب فيام بينهم ،فإن «داعش»
قادمة لتهجر أهل كوباين ،وتفقأ عني العرب ،وتكون
يف النهاية كام أرادتها« ..عني املسلمني»!

أحمد الشامي
منذ حصار مدينة «عني العرب» أو «كوباين» بحسب
األخوة األكراد ،الهم لوسائل ٳعلم الغرب غري هذه
املدينة! صباح مساء نتابع تحركات جحافل «داعش»
وأخبار املقاومة الباسلة للمقاتلني األكراد ،مرو ًرا بانتقاد
الجار الرتيك بسبب «المباالته».
هنا مربط الفرس ،الكل يدفع باتجاه تدخل عسكري
تريك ملواجهة «داعش» انطلقًا من «عني العرب»
إلنقاذ املقاتلني األكراد املحاﴏين (أنصار حزب العامل
الكردستاين ،صديق األسد واملعادي لرتكيا )...وطرد
مقاتيل «الخليفة البغدادي».
ما رس وقاحة هذا الخطاب الذي اليبايل مبعاناة تسعة
مليني سوري مهجر والبدماء مئات اآلالف من السوريني
ليلخص املأساة السورية يف أن «داعش» تقوم بغزو
مدينة يقطنها أكراد؟
هل هذا هو منطق «اوباما» وحلفائه يف حربهم عىل
اإلرهاب؟ اليهم ٳن سالت دماء مليني السوريني مادام
هؤالء من العرب السنة ،لكن حني يتم املس بغريهم فهذا
أمر آخر.
هل الدم الكردي أﻤﺛن من الدم السني بالنسبة الوباما؟
يف قناعتي أن السوريني جمي ًعا ،سنة ومسيحيني
وعلويني وأكراد وغريهم القيمة لهم لدى «اوباما» فكلنا
أشباه برش بالنسبة لسيد البيت األبيض.
ملاذا ،ٳ ًذا ،تضج وسائل ٳعلم الغرب بأخبار معارك «عني
العرب» بعدما تجاهلت سقوط الرقة واملوصل وبعدما
تناست مأساة مسيحيي ويزيديي العراق؟
الرس هو يف «الحرب عىل اإلرهاب» التي يريد السيد
«اوباما» تجيري فاتورتها لغريه وجعل الشقيق الرتيك
يدفع من دماء أبنائه ومن ازدهاره ﻤﺛن «الصعلكة»
االوبامية.
املطلوب أمريك ًيا من «اردوغان» أن يتنطع ملواجهة
«داعش» بريًا بدل «اليانيك» و»العرب العاربة» وأن يفتح
معها جبهة متتد من املوصل ٳىل حلب «باملجان» وكرمى
لسواد عيون «اوباما».
كل ذلك ليك تنعم «ٳرسائيل» باألمن والسلم من
الجوالن امل ُباع ٳىل غزة التي دمرتها دون أن يرف للرئيس
األسمر جفن ،ويستمر األسد يف قتل السوريني
وتهجريهم بالجملة واملفرق ثم يبقى «حالش» مسيط ًرا
عىل بلد األرز وتستمر «ٳيران» يف تسلحها النووي
وتحتل العواصم العربية الواحدة تلو األخرى ملد حدود
االمرباطورية الفارسية الجديدة ،بالتعاون والتفاهم مع
«الشيطان األكرب».
هل يوجد لهذا تفسري آخر غري كراهية «باراك حسني
اوباما» املرضية لكل ماهو سني؟
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المجلس المحلي في مدينة كفرزيتا
مشاريع خدمية وطبية ونشاطات إغاثية

عنب بلدي
مل تكن مدينة كفرزيتا مختلفة عن املدن
والبلدات األخرى املجاورة لها يف الريف
حا لغارات طريان
الحموي ،فقد كانت مرس ً
نظام األسد املكثفة منذ أشهر عديدة،
ما جعل منها مدينة منكوبة عىل كافة
ً
هائل يف
األصعدة ،إذ خلف الطريان دما ًرا
البنية التحتية ،كام كان له أثره اليسء
عىل الصعيد اإلنساين فيها ،والذي أدى
إىل ترشيد مئات العوائل ،كل ذلك دعا إىل
محاولة تنظيم العمل عىل أرض املدينة،
فكانت فكرة تأسيس مجلس محيل توافقي
لها يضمن تنظيم وتسيري أمور املدينة يف
ظل غياب الدولة عنها.

املجلس املحيل يف مدينة كفرزيتا

أصدرت اللجنة املكلفة بتشكيل املجلس
املحيل ملدينة كفرزيتا بيانًا لها بعد االجتامع
الذي عقد يف مسجد آمنة بنت وهب يف
املدينة ،والذي حرضته بعض القوى الثورية
واملدنية الفاعلة عىل األرض وموفدون
من النازحني ،اتُفق فيه عىل تكليف لجنة
تحضريية لتشكيل مجلس محيل لها ،كام
رفضت اللجنة رفضً ا قاط ًعا أي تشكيل
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آخر إن مل يتم االتفاق عليه بحضور جميع
القوى الفاعلة عىل األرض ،واشرتطت
تشكيله داخل املدينة ،وكان ذلك بتاريخ 20
نيسان  ،2014بحسب محمد راجح العبد
الله رئيس املكتب اإلعالمي للمجلس.
وقد شُ كل املجلس «بعد نقاشات طويلة
للجنة املكلفة ومبوافقة أغلب القوى
الفاعلة عىل األرض مع تحفظ بعض
قادة الكتائب عىل بعض األسامء بداخله»
بحسب العبد الله ،كام ضم املجلس عدة
مكاتب أساسية هي :املكتب املايل – املكتب
القانوين – املكتب الطبي – املكتب اإلغايث –
املكتب الخدمي – املكتب اإلعالمي – مكتب
العالقات الخارجية – املكتب األمني – مكتب
التوثيق واإلحصاء واملكتب التعليمي.
يف وقت الحق نرش مجلس محافظة
حامة بيانًا له عىل موقعه الرسمي أعلن
فيه عن تشكيل مجلس مدينة كفرزيتا
بحضور لجنتني مكلفتني ومجموعة من
أهايل كفرزيتا ،وذلك بتاريخ  15أيار2014
وبعضوية  17عرش عض ًوا مسم ًيا مكاتبه
عىل النحو التايل :مكتب االرتباط – املكتب
املايل – املكتب الخدمي – املكتب اإلغايث –
املكتب التعليمي – املكتب الطبي – مكتب
الرقابة واملتابعة – املكتب اإلعالمي –
مكتب املشاريع – املكتب القانوين – مكتب

املوارد البرشية – مكتب الالجئني – املكتب
األمني – وأخريًا مكتب الدفاع املدين.
وقد أدى هذا االنقسام إىل استقالة 4
أعضاء من املجلس املنتخب من قبل مجلس
املحافظة بحجة أن رئيس املجلس مقيم
يف تركيا منذ سنة ونصف ،وأن نائبه مقيم
يف قرية قاح عىل الحدود السورية الرتكية
منذ سنة أيضً ا ،كام أن رئيس املكتب املايل
محكوم من قبل الهيئة الرشعية بتهمة
«إساءة األمانة» بحسب العبد الله ،مشريًا
إىل أن «القوى الثورية واملدنية الفاعلة عىل
األرض وقعت ملجلس آخر عامل وفاعل عىل
األرض وأنها غري معرتفة بهذا املجلس كونه
مؤسس وفقًا ملصالح شخصية وليس عىل
أساس العمل والكفاءة» عىل حد وصفه.

املدينة ،وذلك بعد انقطاع التيار الكهربايئ
عنها لثالثة أيام بتاريخ  27متوز ،2014
بحسب مجلس املحافظة.
وقد كان للمكتب الطبي دوره الفاعل يف
املجلس ،وذلك بتوزيعه  3648علبة حليب
أطفال و 125علبة بسكويت مقدمة من
املركز الطبي السوري يف ييال داغ الرتكية،
ومن مؤسسة بصامت الرحمة الليبية يف
مدينة كفرزيتا وبعض البلدات املجاورة
لها ،بحسب ما نرش عىل صفحة املجلس
عىل موقع الفيس بوك.
كام توىل املكتب اإلغايث قبل بداية شهر
رمضان مهمة توزيع  4000كغ من التمر
مقدمة من منظمة هاند إن هاند فور
سرييا عىل أرس املترضرين والشهداء،
وقام بتوزيع  375سلة إفطار صائم يف
شهر رمضان مقدمة من مؤسسة جبهة
الحق اإلنسانية عىل الفقراء واملحتاجني
يف املدينة ،كام أطلق حملة «من بيت
لبيت» خالل شهر رمضان بغية توزيع
سالل غذائية عىل عوائل املدينة ،وقد انتهت
الحملة بتوزيع سلة غذائية لكل عائلة
موجودة يف املدينة ،وذلك بالتشارك مع
املكتب اإلغايث ملجلس املدينة املنتخب من
القوى الفاعلة عىل األرض.
من جانبه أشار العبد الله ،رئيس املكتب
اإلعالمي للمجلس املنتخب عىل األرض،
لعنب بلدي «وقّع مجلسنا عقدً ا مع
«الجمعية األمريكية» بقيمة  56ألف دوالر
أمرييك ،وقد قام مكتبنا الخدمي برئاسة
املهندس زهري الرجو خالل شهري حزيران
ومتوز املاضيني بأعامل صيانة لشبكات
املياه واآلبار االرتوازية ،كام جهزت ورشات
العمل قبو ًرا للشهداء يف املقربتني الجنوبية
والشاملية باإلضافة إىل إصالح ثالث مراكز
نسي
تحويل كهرباء (محولة) ،كام أننا
ّ
فرنًا آل ًيا للخبز يف املدينة».
وأضاف «تعاملنا مع عدد من الجمعيات
عن طريق املكتب اإلغايث ووزعنا العديد
من السالل الغذائية وحليب األطفال ،كام
قام مكتبنا التعليمي بافتتاح ثالث دورات
تعليمية مجانية لطالب املدينة من املرحلة
االبتدائية حتى املرحلة الثانوية ،ونظمنا
امتحانات للصف التاسع األسايس والثالث
الثانوي بدعم من االئتالف».

أعامل املجلس ونشاطاته

نفذ مجلس كفرزيتا التابع ملجلس املحافظة
العديد من املشاريع الخدمية للمدينة ،إذ
بدأت ورش العمل التابعة للمكتب الخدمي
بعد تشكيله بتنفيذ أعاملها يف إصالح
الطرق الرئيسة فيها ،وبشكل خاص طرق
اإلسعاف ،كام استمرت بشكل دوري بإزالة
آثار الدمار الذي تخلفه طائرات النظام،
وكان للمكتب الخدمي دوره األسايس
بتشغيل آبار املياه لضخ مياه الرشب ألهايل

يعمل املجلس قدر استطاعته عىل تسيري أمور
املدينة وفقًا لألهايل ،وذلك رغم االنقسام
الحاصل فيه بني مجلس مدعوم من القوى
الفاعلة عىل األرض وبدعم محدود ،وآخر
منتخب مصادق عليه بصفة رسمية من
مجلس املحافظة ومدعوم بشكل مستمر.
• أعدت هذه املادة بدعم من الربنامج اإلقليمي السوري
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تغطية نفقات العمليات العسكرية يزيد الموازنة بنسبة 11%
حكومة األسد تقر الموازنة العامة لعام  2015بقيمة  1554مليار ليرة سورية

محمد حسام حلمي  -عنب بلدي
أقرت حكومة األسد بجلستها املنعقدة يوم الثالثاء  7ترشين
األول ،مرشوع قانون املوازنة العامة للدولة للعام 2015
باعتامدات إجاملية ُقدّ رت بـ  1554مليار لرية سورية،
بزيادة مقدارها  11.80%عن موازنة عام  ،2014التي كانت
مقدرة بـ  1390مليار لرية.
ومن خالل ترصيحات وزير املالية الدكتور إسامعيل
إسامعيل لوكاالت األنباء والصحفيني بعد انتهاء اجتامع
مجلس الوزراء ،نالحظ أن الحكومة خصصت النسبة األكرب
من املوازنة لإلنفاق الجاري ،والتي بلغت  73.6%من إجاميل
اإلنفاق العام ،إذ بلغت اعتامداته  1144مليار لرية سورية
من إجاميل اعتامدات املوازنة.

بينام بلغت نسبة االنفاق االستثامري  26.4%من إجاميل
اإلنفاق الحكومي ،أي أن قيمة اعتامدات اإلنفاق االستثامري
بلغت  410مليار لرية سورية.
وباملقارنة بني أرقام اعتامدات املوازنة العامة للعام الحايل
 2014واألعوام السابقة مع موازنة عام  2015ميكن
قراءة التوجهات املستقبلية والعامة للحكومة وسياستها
االقتصادية للعام  ،2015حيث يالحظ استمرار توجه
الحكومة بزيادة االنفاق الجاري بنسبة  13.27%عن عام
 ،2014وبلغت قيمة الزيادة باألرقام املطلقة  134مليار لرية،
بينام بلغت نسبة الزيادة يف االنفاق االستثامري 7.89%
باملقارنة مع العام الحايل .2014
جدول يوضح اعتامدات املوازنة العامة للدولة بني عامي
 2015-2010مبليارات اللريات السورية:
السنة
2015
2014
2013
2012
2011
2010

املوازنة
العامة
1554
1390
1383
1326
835
754

نسبة
الزيادة

النفقات

11.80%
0.5%
4.30%
58.80%
10.74%
----

الجاري

1144
1010
1108
951
455
427

االستثامري

410
380
275
375
380
327

وتعترب موازنة العام  2015هي األعىل منذ بدء األحداث
الحالية يف سوريا عام  2011عىل الرغم من تراجع اإليرادات
الحكومية من عوائد النفط والرضائب والسياحة وتراجع
اإلنتاج املحيل.
ويعتقد أحمد حبوب ،الباحث يف االقتصاد ويحرض
رسالة الدكتوراه يف املحاسبة بجامعة برونيل بلندن ،أن
سبب الزيادة يف أرقام املوازنة العامة هو عبارة عن زيادة
اسمية وليست زيادة حقيقية تعود إىل االرتفاع الكبري
يف األسعار وتدهور قيمة اللرية السورية مقابل العمالت
األجنبية.
وأردف حبوب ،أن معدل التضخم وصل إىل  89.62%يف
العام  ،2013بعد أن بلغ  4.4%يف العام  2010بحسب
تقرير منظمة «األسكوا» الصادر يف  10أيلول .2014
كام أضاف أنه «ويف حال وجود ارتفاع حقيقي ببعض
بنود املوازنة العامة ،فإنه سيكون بسبب زيادة املجهود
الحريب وتكاليفه».
يرى العديد من املحللني االقتصاديني أن املوازنات الحكومية
منذ العام  ،2012التي ارتفعت بنسبة  58.80%باملقارنة
مع عام  ،2011هي موازنات حرب تهدف إىل تغطية بعض
نفقات العمليات العسكرية التي يقوم بها نظام األسد يف
معظم املدن واملناطق السورية.

تالعب بتعرفة المواصالت دون قرارات واضحة

تداعيات رفع أسعار المحروقات ترهق المواطنين في دمشق
عبد الرحمن مالك  -عنب بلدي
بدأت تداعيات قرار حكومة األسد مطلع
ترشين األول الجاري رفع أسعار املحروقات
تُلقي بظاللها عىل املواطنني ،حيث عمد
سائقو الرسافيس والباصات يف العاصمة
دمشق وريفها الخاضع لسيطرة النظام إىل
رفع تسعريتهم ،وذلك بدوافع ذاتية منهم
دون قرار حكومي واضح بذلك.
وزادت تعرفة ركوب الرسافيس إىل الضعف
تقري ًبا ،إذ وصلت أجرة رسفيس دمشق-
صحنايا من  35إىل  50أو  60لرية «حسب
مزاج السائق» ،كام ينقل لنا محمد أحد
سكان املدينة.
وارتفعت أجرة النقل داخل جرمانا لتصبح
بني  20إىل  25لرية ،ما يعني ارتفاعها
مبعدل  5إىل 10لريات عن التسعرية
القدمية ،يف حني وصلت التسعرية بني
جرمانا وخارجها إىل  40لرية وهو ضعف
التسعرية القدمية.
أما يف العاصمة فوصلت التسعرية التي
يفرضها سائقو التكايس عىل الطلبات إىل
بعض مناطق دمشق إىل  1000لرية ،ولدى
سؤال أيب أحمد ،أحد سائقي التاكيس،
عن سبب رفعه للتسعرية دون صدور قرار
رسمي بذلك قال «صدر قرار رفع سعر مادة
البنزين دون صدور قرار بتعديل عدادات

التاكيس ،عدا عن قلة املادة يف املحطات
وانتظارنا لفرتات طويلة من أجل الحصول
عىل بضع ليرتات».
يف حني رأى غسان ،وهو موظف يف أحد
الدوائر الرسمية ،أن حكومة األسد مل تكن
لرتفع أسعار املحروقات لوال أنها باتت
بحاجة ماسة للامل ،وقال «نحن اآلن يف
حالة حرب ،جميعنا ندفع الرضيبة».
وتابع غسان «كيف للحكومة أن تؤمن
املحروقات ،جميع آبار النفط خارج
سيطرتها ،والحصار االقتصادي يشتد»،
مردفًا «لو كانت الحكومة تستطيع إبقاء
األسعار عىل وضعها ألبقتها وارتاحت».

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قبل عيد
األضحى قرا ًرا رفع خالله سعر ليرت املازوت
الحر ليصل إىل  80لرية ،كام رفع ليرت
البنزين إىل  140لرية.
كام سبق القرار إغالق العديد من محطات
بيع الوقود يف العاصمة دمشق «حتى
إشعار آخر» ،لعدم توافر املادة ،وهو ما
تزامن مع إرضاب عن العمل نفذه سائقو
وسائط النقل العامة.
وال شك أن هذه الخطوة توفر لحكومة األسد
إيرادات كبرية ،فاالستهالك املحيل اليومي
من املازوت والبنزين يبلغ 25 ،مليون ليرت
مازوت ،ومليون ليرت من البنزين ،بحسب

ترصيحات سابقة لوزارة النفط.
وبحساب بسيط فإن حكومة األسد
بإمكانها أن توفر يوم ًيا من وراء رفع
األسعار قرابة  500مليون لرية من املازوت
( 2.5مليون دوالر تقري ًبا) ،و 20مليون لرية
( 103آالف دوالر) من البنزين عند سعر 193
لرية للدوالر ،وهي مبالغ يبدو أن حكومة
األسد تهتم بتحصيلها لتمويل خزينتها
املنهكة بعد أن دمرت الحرب أبرز القطاعات
االقتصادية الداعمة لهذه الخزينة.
بدوره اعترب رفعت عامر ،دكتور االقتصاد
يف الحكومة املؤقتة ،لصحيفة الرشق
األوسط ،قرار رفع سعر املحروقات من قبل
حكومة األسد «غري مربر» ،نظ ًرا لتزامنه
مع هبوط أسعار النفط العاملية إىل أدىن
مستوياتها منذ حزيران .2012
ولفت عامر إىل أن القرار «جاء اآلن
نتيجة رضب قوات التحالف ملقرات داعش
ومحطات املعالجة البدائية وآبار النفط التي
يسيطر عليها التنظيم؛ ما يؤكد أن النظام
كان يعتمد يف تلبية حاجته من النفط،
يف السوق املحلية عىل داعش« ،ما يعكس
عالقة وطيدة عىل املستوى االقتصادي بني
النظام والتنظيم».
ويف الوقت الذي يرتفع فيه لهيب النقاشات
والسجاالت حول خطيئة أو رضورة رفع
أسعار املحروقات ،الستمرار عمل دوائر
الدولة ،وعجزها عن دفع فرق الدعم،
يبقى الثابت أن األسعار ارتفعت ،وأن هذه
السجاالت ولهيبها لن تقي املواطن بردًا
أصبح عىل األبواب.
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أطفال يدفعون ثمن الحرﺏ
عبد الكريم صﻬيب« :إعاقتي لن تمنعني من إكمال مسيرتي التعليمية»

حسن ممس
ولد بعد أربع سنوات وعاش حياته يف
الكفاح إليجاد لقمة العيش له ولعائلته.
والده الذي تويف من غري أن يراه مل يرتك
لعائلته سوى البيت الذي يعيشون به.
عبد الكريم صهيب طفل عاش بني أربع
بنات وأمه ،تويف والده قبل قدومه بشهرين
بحادث مروري .عملت والدته يف الخياطة
والتطريز لتأمني لقمة العيش ألوالدها ،أ ّما

أخته الكبرية التي تبلغ من العمر  24عا ًما
كانت تعمل يف إحدى صاالت األفراح وكانت
تتقاﴇ رات ًبا بالكاد يسد حاجاتها.
تعيش العائلة يف ريف حامة منذ ما قبل
الثورة السورية ،ومع بدء الثورة بدأت
املعاناة وتوقف عمل الوالدة وابنتها بسبب
الظروف األمنية واألحوال املادية التي ال
تسمح بدفع الرواتب.
ويو ًما بعد يوم بلغ عمر عبد الكريم عرش
سنوات ،وشاءت الصدف أن يكون عيد

أتم
ميلده العاﴍ مع بدء الثورة ،فقد ّ
خصوصا أنه ال ميلك
العاﴍة لتبدأ معاناته،
ً
أقارب يساعدونه سوى خالته املتقدمة يف
العمر وابن عمه الذي مل يره أبدً ا منذ إقامته
يف دمشق.
فبسبب التدهور األمني الكبري يف ريف
حامة نزحت العائلة إىل ريف إدلب ،ليرتك
عبد الكريم مدرسته ألنه أدرك بأن العمل هو
حبل النجاة الوحيد للخروج من األزمة التي
حلّت بهم ،فبدأ يبيع األقلم والدفاتر يف
ً
أطفاال
غصة كلام رأى
الطرقات ويف داخله ّ
يذهبون إىل املدرسة ،لينتقل بعدها للعمل
يف أحد مغاسل السيارات ليتعلم املهنة
ويتقنها.
مضت األيام وأحوال العائلة تتحسن رويدً ا
رويدً ا ،حتى أصبح عبد الكريم يف الثانية
عرشة من عمره ،وهنا أصبحت أمور البلد
تتدهور بشكل متسارع ،والثورة تشتدّ يف ريف
ّ
ليحط
إدلب ،ما اضط ّرهم للنزوح مرة أخرى
بهم الرحال يف ريف جرس الشغور ويعيشوا
يف أحد املدارس التي تحولت إىل ملجأ.
ذهب عبد الكريم ليبحث عن عمل فلم
يجد سوى بيع املواد النفطية ،وبالفعل بدأ
بالعمل ليتحسن حال العائلة لألفضل ،حيث
استأجرت العائلة بي ًتا ،لكن االستقرار مل يدم
ً
طويل ،حتى أﻰﺗ الخرب لعائلة عبد الكريم
بأنّ ابنهم قد أصيب جراء سقوط قذيفة
بجانبه وهو اآلن باملشفى .هرعت األ ّم

املنكوبة عىل طفلها الذي مل ي َر من حياته
سوى الشقاء والتعب لتجد الفاجعة ..ساق
ابنها عبد الكريم بُرتت وهو اآلن يف غيبوبة.
مل تتح ّمل األ ّم املوقف فأصابها انهيار
عصبي وسقطت أرضً ا ،لتنقل إثره إىل
العناية املشددة ...بعد أيام خرجت األ ﱡم
وطفلها من املشفى إىل املنزل ،وبقوا هناك
يبق أمامهم سوى
حتى نفذت أموالهم ،فلم َ
النزوح األخري إىل تركيا لينتهي بهم املطاف
إىل أحد املخيامت الرتكية يف مدينة أضنة.
عبد الكريم الطفل النزيه األمني ،نبيل
األخلق وهادئ األعصاب ،أزرق العينني
ميتلك جثّة ضخمة تفوق عمره بكثري،
يتحدث لعنب بلدي عن طموحه ومستقبله
بعد إعاقته الجسدية «إعاقتي لن متنعني
من إكامل مسرييت التعليمية بالعكس متا ًما
فإنها سوف تزيدين عز ًما وإﴏا ًرا عىل
تحقيق طموح والديت».
أ ّما والدته التي كانت تطمح ألن تجعل عبد
مهندسا فتقول «ولدي اآلن يكمل
الكريم
ً
دراسته يف تركيا وسأسعى إىل تحقيق
حلمي وحلم والده يف هذه الحياة».
هنالك الكثري من هذه القصص األليمة التي
متخضت عن الثورة السورية ،ويف أتون
الحرب املستعرة تع ّرض الكثري من األطفال
للقتل واالختطاف واالغتصاب ،مل يرحم
براءتهم أحد ،حيث حاول بعض املتاجرين
بالثورة ومبعاناة السوريني أن يستغل
مأساة األطفال ،ويجمع تربعات بالغش
والتدليس لهم ،ويف ظل تواصل تلك املأساة
اإلنسانية املروعة ،ترفع املنظامت الدولية
املعنية باألطفال النداء من أجل مساعدة
أطفال سوريا ودعمهم بكافة أشكال الدعم،
إلنقاذ أجيال سوريا القادمة من الضياع.

هﻞ نموت ليحيا الوطن؟
حنين النقري  -ريﻒ دمشق
عبارة شهرية هي شطر من أحد أبيات
النشيد الوطني التونيس ،الذي كتبه
األديب مصطفى صادق الرافعي،
أستميح الرافعي عذ ًرا إذ ال أشاطره الرأي،
وأستميح أهل تونس ملخالفتي نشيدهم
الوطني ،آن لنا أن نفكر ..هل حقا علينا
أن منوت لتحيا أوطاننا؟ وهل تحيا
األوطان ً
فعل مبوتنا.
«الوطن هو املكان الذي يرتبط به شعب
ً
طويل ،املنطقة التي
ما ارتباطًا تاريخ ًيا
تولدت فيها الهوية الوطنية للشعب».
«املوطن هو البيئة التي يعيش فيها
الكائن الحي أو البيئة التي يؤثر ويتأثر
بها هذا النوع».
التعريفان حسب موسوعة ويكيبيديا،
يبدوان مألوفني وطبيعيني ،الوطن الذي
يعطينا الهوية الوطنية يستحق أن منوت
ألجله ،ألن ارتباطنا به تاريخي ..لكن هل
هذا صحيح بالكلية؟
138

ماذا كان الوطن قبل وجود شعب يقطنه،
ماذا متثل البرتاء قبل وجود األنباط
ممن عاشوا فيها وحفروا صخرها وبنوا
بيوتًا وحضارة؟ صحراء مرص هل كانت
لتكون سوى صحراء رملية خاوية أخرى،
لوال شعب بإرادة صلبة قاوم حرها
وحمل صخرها ورفع بناءها أهرامات
الزالت شاهدة؟ من الذي أعطى الصني
استمرارية إرثها الحضاري ،وبنى سورها
الشهري؟
لوال املواطنون ملا عاش أي وطن ،لوال
صنعت حضارة قط ،لوال
اإلنسان ملا ُ
زراعته األرض لظلّت بو ًرا ،لوال تحديه
املخاطر وفتحه طرقًا يف الجبال والغابات
لبقيت مجهولة بك ًرا ال علم ألحد بها.
اإلنسان هو من يعطي األوطان قيمتها،
قبل وجوده مل تكن أوطان ،وبعده ال
أوطان أيضً ا.
من الطبيعي أن ندافع عن أوطاننا ،كأي
رب منزل يحميه من اللصوص ويذود
ّ
عنه ،لكن أن يصبح هذا املنزل أهم من

أهله ،وسلمة أحجاره أهم من سلمة
سكانه ..فذاك لعمري اختلل مبوازين
التفكري واألولويات.
ﻤﺛة فرق كبري بني املوت كحادثة تقع
لإلنسان ُمكرها بعد أن أخذ األسباب
للحياة ،وبني أن يصبح رغبة وهدفًا
وغاية قصوى ،بل سوق جملة تحصد
حيوات كثرية باسم الوطن.
هذا املفهوم ال يخص الوطن فحسب ،بل
لعله مستمدّ أساسا من معتقدات دينية
جعلت اإلنسان مط ّية لبقائها وانتشارها،
وجعلت دماء الشباب فداء لنصوص ال
ترتوي منها.
الدماء الوحيدة التي تحتاجها األوطان،
هي الدماء الحية التي تنبض فينا ،يف
الطبيب املداوي والعامل والباحث واملفكر،
الرسام واملهندس والكاتب ،الفلح
واملهني والتاجر ،الدماء الوحيدة التي
تبني األوطان هي الدماء التي تصان ال
تلك التي تهدر.
واألوطان الوحيدة التي تستحق الحياة

والتي تتطور بالفعل -هي األوطانالحريصة عىل أرواح أفرادها؛ مزيد من
اإلبداع والحياة يف الشعب يعني مزيدً ا
من القوة يف الوطن ،وأي حياة وأي قوة
يف وطن ،مقربة؟
الرتاب يحتاج ليد تبنيه ،ال دماء ترويه!
وألن الشعر ليس سواء كله فإن ألحمد
مطر معنى قري ًبا يف مخالفة الرافعي
مبقولته «منوت منوت ويحيا الوطن»،
إذ يقول:
«منوت يك يحيا الوطن
يحيا ملن؟
من بعدنا يبقى الرتاب والعفن
من بعدنا تبقى الدواب والدمن
نحن الوطن..
إن مل يكن بنا كرميًا آمنا ..ومل يكن
محرت ًما ..ومل يكن ح ًرا
فل عشنا ..وال عاش الوطن»
لكنني أستميحه العذر أيضً ا ألقول ،رغبة
بأوطان قوية صحيحة ،ناضحة بالحياة:
«نعيش نعيش ..ليحيا الوطن».
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الحقيقة ليسﺖ مطلقة

«ليس هناك بديﻬيات ثابتة ،وإنما هي عادات فكرية»
هبة األحمد  -ريﻒ دمشق

منذ أمد بعيد والبرشية تسعى للوصول إىل الحقيقة
املطلقة ،وتخوض ﴏاعها املحموم يف سبيل البحث
عنها أو ادعائها وإعلئها ،ويُروى أن تلك الحقيقة
متوارية يف عليائها محتجبة عن األنظار ،وتقول
األساطري أنها تتجىل يف صور عديدة ومناسبات
كثرية ،وأنها تضحك كلام أشارت إىل غريها األصابع
أو أخطأتها الخناجر أو دافعت عنها األسلحة.
وعىل الرغم من أنه بنظرة رسيعة عىل تاريخ
«الحقائق» يف مختلف املجاالت العلمية والثقافية
والتاريخية وغريها سيظهر أنه قد تم نقض ونقد
معظم املسلّامت غري القابلة للطعن يف حينها،
مازال اإلنسان متمسكًا مبا يعتربه حقًا ومازال
يص ّوب األسلحة بوجه من ال يؤمن مبا يعتربه
صوابًا.
ويف هذه املفارقة ما يجعل البعض يسخر من أن
اإلنسان ال يفكر بعقله ويعجب من أنه غري منصف
وغري موضوعي وبعيد عن الحياد ،فهل يف األمر ما
يستحق العجب؟
ظ ّن القدماء بأن التعصب أمر طارئ عىل
العقل البرشي معتقدين بأن العقل ميال للحياد
واملوضوعية بطبعه ،فإن رأوا أحدً ا يتعصب لرأيه
غضبوا عليه ولعنوه ،دون أن يدركوا أنهم هم أيضً ا
متعصبون مثله ،بدرجة أو أخرى.
واألبحاث الحديثة تشري إىل أن التعصب صفة
مرتبطة بالعقل البرشي يترشبها مع معارفه وأن
الحياد طارئ عليه ،وهنا يصح االستشهاد بقول
الشاعر:
تعجبني من سقمي  ..صحتي هي العجب!
ً
مستقل مبقدوره أن يطلق
العقل البرشي ليس كيانًا
أحكا ًما عىل األشياء من تلقاء نفسه دون قياسها
مبعارف ومعلومات سابقة ،وإمنا يعمل ويفكر
استنادًا عىل املقاييس واملعلومات املختزنة عنده،
ومن الصعب أن يفكر العقل عىل أساس غري مألوف.
لذلك من الطبيعي أن يتعصب اإلنسان لرأيه ،وأن
يخضع الكون للمقاييس التي اعتاد عليها يف
حياته ،وأن يؤمن بأن هذه املقاييس النسبية خالدة
ومطلقة و»مقدسة» ،وأن يعترب قانون عشريته هو
قانون الطبيعة ،وجغرافية منطقته هي جغرافيا
الكون ،فاألمر الذي يتكرر يو ًما بعد يوم يدفع العقل
إىل تعميمه واالعتقاد بأنه قانون ينطبق عىل كل

جزء يف الكون ،وهذا االعتقاد آت من العادة وليس
من الحقيقة ذاتها
ويف هذا يقول إينشتاين «ليس هناك بديهيات ثابتة،
وإمنا هي عادات فكرية».
فل عجب أن يكون العقل البرشي واإلنسان عمو ًما
غري موضوعي وميال إىل عدم اإلنصاف ،ولكن ال بد
له أن يدرك ذلك وأن يتعلم من أخطائه.
هذا العرص الذي دخلناه مل يبق فيه مكان للبديهيات
املطلقة أو املقاييس العامة ،وليس من املمكن أن
نقول عن ﳾء أنه غري معقول ملجرد أننا نراه
مختلفًا عن املألوف ومفارقًا للمعروف ،فالتجارب
علمتنا أن كل ﳾء مهام بدا يف نظرنا سخيفًا
حا يف يوم من األيام عندما
فإنه قد يكون صحي ً
تتبدل املقاييس الفكرية التي اعتاد عليها الناس يف
تفكريهم ،فاإلنسان البسيط الذي فتح عينيه عىل
الدنيا وهي منبسطة مستوية تطلع شمسها من
املرشق وتغيب يف املغرب ،لن يكون من السهل عليه
أن يقتنع بكلم عامل عن كروية األرض وسيعنفه
ويسفه رأيه بالطبع!
يقول وليم جيمس «إن الحقيقة ليست إال فرضية
يفرتضها اإلنسان يك يستعني بها يف حل مشكلت
الحياة ،فالحقيقة املطلقة غري موجودة ،وإن هي
وجدت فالعقل ال يفهمها أو لعله ال يريد أن يفهمها
ألنها ال تنفعه يف الحياة ،إن اإلنسان بحاجة إىل
الحقيقة النسبية التي تساعده يف حل مشكلته
الراهنة ،وكثريًا ما يكون الوهم أنفع له من الحقيقة
املطلقة املعلقة يف الفراغ».
سعى كثري من البرش ومنهم الفلسفة واملفكرون
والعلامء عرب التاريخ وما زالوا يفعلون ،للوصول
إىل الحقيقة املطلقة ،هناك من بدأ مشوار البحث
عنها وادّعى وهو يف منتصف الطريق أنه وجدها
وأخذ يدعو الناس إليها ،وهناك من ادعى أنه وجدها
(أحيانًا دون أن يقرأ حرفًا واحدً ا) ثم راح يجز
الرؤوس ويقطع الرقاب مدع ًيا أن الله معه ويف
عاممته.
ويف حني ترى كات ًبا أو فيلسوفًا أو عامل ًا ما يديل
«بالرباهني القاطعة» لتأييد رأيه مبوضوع معني،
تجد نقيضه من نوع آخر يديل «بالرباهني القاطعة»
أيضً ا لتأييد رأي معاكس ،وكل يعتقد جاز ًما بأن
الحقيقة املطلقة معه ،واملفارقة أنهم أحيانًا يكون
بينهام ارتباط كعلقة األصل بالنيغاتيف ،كل ﳾء
وكل يدعي
مثل اآلخر ولكنه فقط باللون املعاكس ،ﱞ
ً
وصل بليىل  ...وليىل ال تقر لهم بذاكا.
ومصيبة هذا االدعاء أن رضره ليس محصو ًرا مبن
يدعيه ،وإمنا يعدو ليجر الكراهية لﻶخر املختلف،
ومن ثم استعداءه والعدوان عليه ،وخطره ليس
متوقفًا عىل أنه غري ذي نفع فحسب وإمنا هو
مصدر للعنف
املنطق الحديث أنكر وجود الحقيقة املطلقة علم ًيا
ونظريًا وقد بدأت هذه الفكرة تفقد قيمتها تدريج ًيا
ليحل محلها سلطان النسبية ،فام هو حق يف نظرك
ً
جميل
قد يكون صوابًا يف نظر اآلخرين ،وما تراه
اليوم قد تستقبحه غدً ا ،وهذا اإلدراك لطبيعة العقل
عرب تسليط ضوء الوعي يدعو للتفاؤل مبستقبل
حا.
أكرث رحابة واتسا ًعا وأرض أكرث تسام ً
ريا :عندما ينعدم الشعور بامتلك الحقيقة تنعدم
أخ ً
الحروب املدافعة عنها.

مﺠﺘﻤﻊ بلدي 11
ﺟراحﻬن
أوسمـة
د .سماﺡ هدايا

تتحدث القصص واألخبار ،باستحياء عن قصص وبطوالت يف
يكف عن تشويه
مواجهة فجائع ومآس وأهوال؛ لكن إعلم العلن ال
ّ
صورة اإلنسان السوري وعن انهيارات أخلق ّية للمرأة السورية،
تحقريًا لصورتها ولصورة الثورة وحاضنها االجتامعي.
ً
سهل
حالة صعبة من الكدح والبؤس ،والخروج من املأزق ليس
يف ظل املأساة ،وما تشيعه من ثقافة العوز والحرمان والحاجة
واالمتهان املقصود ،والصورة النمط ّية للمرأة يف ظل الحروب.
املرأة الساقطة ،هي إفرازات الضحالة والسطحية ،وتجليات الثورة
املضادة أو الحرب املضادة.
أمر مهم جدً ا ..موضوع املسؤول ّية الشخصية للمرأة متمثّل يف
النضال ملحاربة االستغلل والجوع والعوز والتخلّف ،فخطر االنسياق
الذايت وراء االستغلل واالمتهان ال يقل عن خطر التض ّور جو ًعا
كجزء من الثورة املضادة ،التي إن نجحت ستجدّ د عقود التخلف
والقهر واإلذالل واالستغلل .فضيلة املرأة تبدأ من النضال الفردي
لقيادة الذات والصمود ،النضال ضد االضطهاد واالستغلل والجهل
واالنقسام والتفرقة والتمييز .املرأة مسؤولة عن مصريها ،ال تنشل
نفسها وأرستها من الفقر والذل إال بالشجاعة والوعي والعمل.
الرذيلة هي الضعف واالستسلم للستغلل واإلذالل والقهر والجهل.
قد تصبح الخيارات أمام املرأة صعبة يف ظل املخاطر واملخاوف التي
تفرتسها ،لكن الخروج من املأزق يتطلب معركة مع الذات والواقع،
خصوصا مع مسؤوليات املرأة الكثرية يف رعاية األطفال واألرسة
ً
والعائلة من صغريها لكبريها ،فليس هناك أكرث مشقة من تربية
األطفال ورعاية املسنني يف فقر وعوز وحصار وترشد وتشتت.
شيطنة املرأة الفقرية واملحتاجة يف ظل نظام االستغلل االقتصادي
واإلنساين ،هو تأكيد لفشل املجتمع يف مساعدة املرأة التي عجزت
عن إعالة أرستها ،وإنقاذها من براثن الفقر فلجأت إىل الرذيلة،
وتأكيد لقصور املجتمع الحاضن للمرأة وأرستها.
الثورة ال تعني اإلطاحة بسلطة سياسية واملجيء بسلطة سياسية
أخرى .الثورة إطاحة بنظام واملجيء بنظام آخر وثورة اجتامعية.
الثورة االجتامعية ليست مجرد حدث ،بل عملية مستمرة وطويلة،
خصوصا عندما يكون املجتمع متخلفًا .الثورة مرتبطة بيوميات
ً
الناس ،ويحملها الجميع؛ لذلك تحتاج إىل مهمة التعليم والتثقيف
والتهذيب ،واملرأة هي األقدر عىل التعليم والتنشئة وإعداد الفرد
وتهيئته للواقع الجديد.
التغيري ال يبنيه العلامء واملفكرون فقط ،بل البرش الذين يفهمون
التاريخ ويسريون مع حركته واقع ًيا وإنتاج �يا يف الزراعة والصناعة
والفكر والفن والعلقات اإلنسانية واالجتامعية والعاطفية،
ويسهمون يف التغيري .ودور املرأة كبري جدً ا يف هذا ،ويبدأ مبساعدة
نفسها عىل التحرر الفردي .صحيح أن النضال املشرتك ،ونضال
النساء جامع �يا رضوري للفوز بالحقوق ،ومهم يف مكافحة استبداد
النظام االجتامعي والسيايس واالقتصادي؛ وميكن أن يحل املشاكل
املصريية للمرأة قانون ًيا وسياس ًيا؛ لكنه ال يكفي وحده .النضاالت
الفردية الواعية ملواجهة االضطهاد والعنف واالستغلل األرسي
االجتامعي واالقتصادي واملهني والسيايس وتحدي القهر هي
األساس ،والنضال الفردي بتحسني الثقة بالنفس والعمل الشجاع
ملواجهة الحرمان والتمييز والتح ّيز ،جزء من الثورة وقيادة التغيري
نحو الحرية والعدل واملساواة.
حصول املرأة عىل األمان النفيس واالجتامعي والسيايس والتقدير،
ال ينفصل عن قوتها االقتصادية التي تفرض عليها العمل الجاد
وتطوير علمها وعقلها ومهنتها وحرفتها وذاتها.
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«أخطر مدن العالم» تحتضن مسرحية «دكاكين الثورة»
إسالم عبد الكريم
أطلق فريق «طريق الخبز» ،الذي يضم
مجموعة من الشباب املتطوعني «يسعون
للوصول إىل قلوب الناس عرب فنهم الهادف»،
مرسحية «دكاكني الثورة السورية» بحس
إنساين ترفيهي ،رابع أيام عيد األضحى.
وعىل خشبة مرسح متواضعة يف أحياء
حلب املحررة ،عرض العمل املرسحي
للمخرج سلامن محمد ،مبشاركة 14
شخص ،شكلوا دكاكني للرتبية والسياسة
واإلعالم والعسكرة واإلغاثة وغريها.
صالح األشقر ،ممثل دور «دكان الرتبية»،
ينقل لعنب بلدي أجواء التحضري األولية
ً
قائل «الربوفات جرت بأكرث من
للمرسحية
مكان يف البداية ،ثم استطعنا التدرب يف
صالة ألعاب رياضية وبعدها تدربنا مبنزل
أريض فارغ ،حتى وصلنا إىل ضالتنا بعد
عملية بحث طويلة ،حيث عرثنا عىل صالة
أفراح هجرها أصحابها لقربها من إحدى
الجبهات».
وحاولت املرسحية تسليط الضوء عىل
أخطاء الثورة ونقدها ،كحال محمد نهاد،
الذي مثل دور دكان اإلعالمي ،وتناول مهمة
اإلعالمي املتسلط عىل الثورة ،منوهًا إىل
«الذين صوروا واقع الثورة إىل تخيالتهم
ومصالحهم».
جه محمد ،الذي درس
من دكان اإلعالم و ّ
اإلعالم من قبل ،رسالته بوضوح ،مبي ًنا

مدى «تفاقم الحالة اإلعالمية املرتدية التي
وصلنا إليها اليوم ،بسبب طمع املتسلقني
األعمى عىل أحكام الثورة».
أما ،فؤاد حالق ،الذي حمل السالح لحامية
املتظاهرين يف املرسحية ،فيقول لعنب بلدي
«استمرت حاميتي لهذا الشعب الذي يضحي
إىل اليوم ،ومع اختالف اآلراء السياسية مل
أزل أقدم الخري ألهايل الوطن».
وأضاف فؤاد «املرسحية بينت األخطاء التي
ارتكُبت بحق بالثورة ،لكن ما زال هناك
أشخاص مستمرون عىل مبدأ الثورة ومل
ينحرفوا عنها بالرغم من كل الصعوبات».
«ثورة للبيع ..ثورة للبيع ..ثورة للبيع»
مشهدٌ «مؤنب ومزعج ومؤمل» كام ينقل
بعض الحضور ،يخرقه صوت العنرص
النسايئ يف املرسحية ،حني ناشدت فتاة
الشاب املسلح املتعب «هل هذا ما خرجنا
ألجله ..انهض أطلق رصاصك يك تشق
الغيم» ،ليلتفت الشاب ويطلق النار عىل
من «ساوم وباع أو خان الثورة» ،يف إشارة
إىل رضورة إيقاف تجاوزات املنتهزين
واملتسلطني.
بدوره ،أشار مخرج العرض سلامن محمد،
أن هذه املرسحية هي «األوىل التي وصلت
خشبة املرسح دون املرور عىل مكتب
الرقابة منذ أكرث من خمسني عا ًما» ،متوق ًعا
أن «تعطي دف ًعا لسكان املدينة املنهكني من
الحرب ،والرباميل عىل إحدى جبهات القتال
مع النظام».

وأضاف إن هذه العمل «يسلط الضوء عىل
 5مناذج ...تاجر وأستاذ وعسكري وإعالمي
وسيايس هم مناذج فعالة بالثورة» ،مردفًا
«نحن شعب بداخله خري كثري… ومن هنا
حاولنا أن نغري هذه النظرية السلبية التي
أصابت كل نواحي حياتنا بالجمود واملرض».
وبحسب سلامن فإن «املدنيني مازالوا هنا
رغم املوت والحرب ،ولهم الحق بالتعرف
عىل الفنون ...أغلب من هنا مل يحرض عمل
مرسحي يف حياته حقهم وواجبنا كنشطاء
أن نقدم لهم ذلك».
دعم خارج ًيا،
يتلق كادر املرسحية
مل
َ
ً
واعتمد العمل عىل جهود الفريق وتطوعه،
وقد وزعت دعوات للحضور ،الذين نقلوا
من  3ساحات إىل مكان العرض الذي مل

تنرش عنه أي معلومات ،تخوفًا من قصف
يستهدف التجمع.
«ولن يكون هذا العمل هو الوحيد ،فهناك
تصور لعمل ثان يف الفرتة املقبلة ،متت
كتابته وسنبدأ به قري ًبا» ،بحسب «دكنجي
الرتبية» صالح األشقر ،مشريًا إىل أعامل
غنائية وندوات ثقافية وشعرية ينظمها
الفريق عىل خشبة املرسح.
استمد اسم الفرق من شارع املسارح يف
والية نيويورك األمريكية ()Broadway
املدينة األكرث أم ًنا يف العامل ،لتمثل يف حلب
أخطر مدن العامل عام  ،2014وفق تصنيف
مجلة «اليف واير» األمريكية ،ليؤكد الفريق
أن «الكلمة أخطر وأقوى من بطش األسد
وبراميله».

بسمة عيد في نارلجا تجمع األطفال السوريين واألتراك في عيد األضحى

حسام الجبالوي  -انطاكيا
تحت شعار «بسمة عيد ألطفالنا» أقامت
جمعية نارلجا الخريية يف منطقة نارلجا
الريفية القريبة من مدينة أنطاكيا يف تركيا
ً
حفل لألطفال السوريني واألتراك م ًعا رابع
أيام عيد األضحى ،وذلك بحضور شخصيات
فاعلة يف املنطقة تقدمهم املختار ورئيس
الجمعية ووجهاء وشيوخ ورجال أعامل.
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ووجهت الدعوة لجميع أطفال املنطقة من
سوريني وأتراك ،وذلك بهدف تعزيز العالقة
االجتامعية املميزة وتقديرا ألهل املنطقة
وحسن ضيافتهم للنازحني.
بدأ الحفل بتالوة أحد طالب املعهد الرشعي
يف املنطقة آليات من القرآن ،تالها ألعاب
ثقافية منوعة وحركية وأغنيات محببة
لألطفال ،قام املنظمون بعدها بتوزيع هدايا
مادية وعينية لألطفال الحارضين ،تربع بها
أحد داعمي الحفل .وألقى مختار املنطقة

كلمة حث فيها عىل التآخي بني السوريني
واألتراك وشبههم «باملهاجرين واألنصار»،
كام دعا الحضور إىل رعاية هؤالء األطفال
واالعتناء بهم ،متمن ًيا زيارتهم املرة القادمة
يف سوريا املحررة.
معامل البهجة ارتسمت عىل وجوه األطفال
أثناء اللعب ،كالطفل سليامن الرامي البالغ
من العمر 12عا ًما ،والذي أبدى سعادة
بالغة خاصة يف لعبة البالونات التي أثارت
حامسه ،لكنه قال يف حديثه لعنب بلدي
إن العيد ليس له نفس طعم السعادة الذي
عاشه يف سوريا ،فهو يف كرناز يشتاق
ألصدقائه وملراجيح العيد هناك .كام عرب عن
حزنه لغياب الزيارات التي تأيت بعد صالة
العيد ،متمن ًيا أن يكون للعيد القادم فرحة
حقيقية مع أصدقائه وأقربائه عندما يكون
بقربهم يف منزله.
عنب بلدي التي شاركت األطفال فرحتهم
التقت باألستاذ جميل شاهني ،رئيس جمعية
نارلجا املنظمة ،الذي قدّ م لنا معلومات عن
الجمعية وأوضح أن طاقم العمل جميعهم
من املتطوعني ،وأضاف «تعمل الجمعية عىل
أهداف رئيسية هي رعاية وتنظيم وإغاثة
األرس السورية يف املنطقة ،باإلضافة اىل
افتتاح مستوصف خاص بالسوريني بداية

العام الجاري بجهود شخصية ،وصل معدل
خدماته إىل معالجة  3000شخص خالل
الشهر الواحد مع تقديم الدواء مجانًا…
لكن لألسف تم إغالقه مؤخ ًرا» ،بحسب
األستاذ جميل« ،لعدم وجود الرخصة التي
تتطلب مبلغًا لتأمينها».
وعن طبيعة املنطقة وأحوال النازحني فيها،
أشار شاهني إىل أن» نارلجا استضافت ما
يقارب  ،4000أرسة سورية تم تسجيلها
وتنظيم أمورها حيث تقدم لهم جمعية
«دعم الحياة» (وهي جمعية أخرى يف
املنطقة) بطاقات متوينية بقيمة حوايل 30
لرية تركية (ما يعادل  15دوالر) للشخص
الواحد شهريًا ،باإلضافة إىل خدمات
تعليمية وصحية وإغاثية متوفرة للسوريني
يف املنطقة «.
ومتيزت نارلجا ،كام أوضح شاهني« ،بحسن
استقبال السكان األتراك لنا ورخص إيجارات
قياسا باملناطق األخرى ،ما
السكن واملعيشة
ً
جعلها مقصدً ا لكثري من العائالت النازحة».
يذكر أن نارلجا ،التي تعني أرض الرمان ،هي
منطقة ريفية قريبة من مدينة أنطاكيا،
تبعد عنها ما يقارب  15كم ،ويعمل سكانها
بالزراعة ومعظمهم يتكلمون اللغة العربية
ما سهل التواصل بينهم وبني الالجئني.
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الحساسية من حليب البقر
أكثر أنواﻉ الحساسية الغﺬاﺋية ﺷيو ًعا عند األطفال

كيﻒ تساعد الطفﻞ

على تقبﻞ الوفاة
أسماﺀ رﺷدي
بعد وفاة أحد الوالدين ،قد مير الطفل بنفس العواطف واملشاعر التي
يخربها البالغني عند الفقد ،مبا يف ذلك الصدمة الشديدة ،اإلحساس
بالخدر ،الحزن وصعوبة تقبل الفقدان ،الغضب واملخاوف من
املستقبل ،والشعور بالذنب أو املسؤولية عن هذه املأساة.

د .كريم مﺄمون
تعترب الحساسية من حليب البقر مشكلة شائعة بني
الرضع ،خاصة يف األشهر األوىل من العمر ،وتخف
أعراضها مع منو الطفل حتى عمر الثالثة أو الرابعة،
وقد تستمر إىل عمر متأخر ،لذلك من املفيد أن يأخذ
األهل فكرة هذه الحالة وكيفية علجها.

ما املقصود بالحساسية من حليب البقر؟

ألطفال

ﻈام
ـــن

الحساسية الغﺬاﺋية ﺷيوعًا عند األطفال

ية «دكاكين الثورة»
البقر
حليب
ساسية
األطفال
منعند
العﻈام
ين

واألتراك في عيد األضحى

هي ارتكاس مبالغ به من قبل الجسم تجاه واحد
أو أكرث من الربوتينات املوجودة يف حليب البقر؛
فيطلق موادًا كياموية للدفاع عن الجسم وتسبب
هذه املواد تظاهرات الحساسية ( تظاهرات هضمية
وتنفسية وجلدية).
ومع أنه ال يعرف السبب املؤدي إىل ردة الفعل هذه
إال أن هناك بعض العوامل التي تؤهب لحدوث هذه
الحساسية :وجود قصة وراثية أو عائلية للتحسس،
عدم نضج الجهاز املناعي يف األمعاء ،عدم اإلرضاع
الوالدي.
وال بد أن نشري إىل أنه ليست جميع األعراض الناتجة
عن تناول حليب البقر سببها الحساسية؛ فقد تكون
الحالة هي عدم تحمل حليب البقر أو قد تكون عدم
تحمل سكر الحليب (اللكتوز).
عدم تحمل بروتني حليب البقر :يف هذه الحالة ال
يتدخل الجهاز املناعي وال توجد تظاهرات حساسية
حقيقية ،وما يحدث أن بروتينات الحليب تكون
صعبة الهضم فتكون التظاهرات هضمية مبهمة
كالنفخة والغازات واإلسهال ،ومخربيًا تعجز
التحاليل عن إثبات الحساسية ،لكن التجارب الغذائية
تبني وجود عدم تحمل للحليب .ويف هذه الحالة
يستطيع الطفل تناول كميات قليلة من الحليب وال
تظهر األعراض إال بعد وقت طويل نسب ًيا.
عدم تحمل سكر الحليب (اللكتوز) :تكون قدرة
األمعاء عىل هضم هذا السكر ضعيفة بسبب نقص
األنزميات املسؤولة عن هذا الهضم (عوز اللكتاز)
أو كثافة هذه األنزميات.
ويتظاهر بأعراض هضمية (إسهال ،إقياء ،أمل
بطني ،نفخة وغازات) وال يوجد طفح جلدي أو
حساسية جلدية مرافقة ،كذلك تكون اختبارات
الحساسية سلبية ،وهنا أيضا يستطيع الطفل تناول
كميات قليلة من الحليب أو الجبنة الصفراء أو اللﻦﺒ
ومنتجات الحليب الحامضة ،ويكون الحل بإعطاء
حليب صناعي خايل اللكتوز.

ما هي أعراض حساسية حليب البقر؟

قد تظهر بعض األعراض مباﴍة بعد تناول الحليب
وخلل مدة ال تتجاوز الساعة (حادة) :طفح جلدي،
إقياء ،انتفاخ يف الوجه ،إسهال ،وزيز وحرشجة
يف الصدر ،وقد تكون األعراض شديدة وتؤثر عىل
الحياة (صدمة تحسسية).
وقد تتأخر األعراض فتظهر بعد عدة ساعات من
تناول الحليب (متأخرة) :إقياء ،إسهال ،مغص
وتهيج ،وازدياد أعراض الحساسية الجلدية.
وقد ال تظهر بعض األعراض إال بعد عدة أيام من
تناول الحليب (مزمنة) :إقياء وإسهال مدمى،
أكزميا جلدية ،ربو تنفيس ،التهاب تحسيس متكرر
يف األنف واألذن والجيوب األنفية ،عدم كسب وزن،
تهيج وبكاء ،رفض رضاعة ،وفشل منو.

كيف يتم تشخيص الحالة؟

اعتامدًا عىل القصة املرضية واألعراض والعلمات،
وعند الشك يطلب الطبيب بعض الفحوص التي تؤكد
التشخيص ،ولكن يبقى املفتاح الذهبي للتشخيص
هو تحسن األعراض عند حذف حليب البقر من
طعام الطفل ،وعودتها عند عودة الطفل لتناوله.

ما هي املعالجة للحساسية من حليب البقر؟

أساس املعالجة هو تجنب إعطاء حليب البقر بكل
أشكاله ،فيعطى الرضع حلي ًبا صناع ًيا خال ًيا من
بروتني حليب البقر ،ويف حال كان الرضيع يتلقى
رضاعة مشرتكة (حليب والدي وحليب صناعي)
فيجب عىل األم عدم تناول حليب البقر أو مشتقاته،
بسبب إمكانية تحسس الرضيع من بعض الجزيئات
التي متر مع حليب األم ،وميكن إعطاء مضادات
الهيستامني لتخفيف األعراض.

ما التوصيات املفيدة يف حالة وجود حساسية
من حليب البقر؟

التأكيد عىل اإلرضاع الوالدي ملدة  12-6شهر عىل
األقل ،عدم إدخال التغذية بغري الحليب قبل عمر 6
أشهر ،عدم إعطاء حليب البقر قبل عمر السنة ،عدم
إعطاء حليب املاعز أو الغنم بسبب تشابههام مع
بروتني حليب البقر ،عدم إعطاء مشتقات الحليب
التي تحوي بروتني حليب البقر مثل اللﻦﺒ والجبنة
والزبدة والكرمية والشوكوال والبوظة والبسكويت
الذي يحتوي عىل الحليب.

فيام ييل بعض الطرق ملساعدة الطفل للتعامل مع مثل هذه املشاعر
املربكة واملزعجة:
• اسمح للطفل بأن يشعر بالحزن من خلل التوضيح له بأنه من
الطبيعي أن مير مبرحلة الحزن والرغبة بالبكاء ،والتفكري الكثري
بالشخص املتوﰱ؛ إذ يحتاج الطفل يف هذه الحالة إىل اهتامم أكرث
من املعتاد وإحساس زائد بالطﺄﻤنينة.
• أظهر حزنك أيضً ا (باعتبارك أحد الوالدين الذي الزال عىل قيد
الحياة) ،ألن ذلك قد يعطي طفلك أيضً ا األفكار للتعبري عن مشاعره
الخاصة ،ولكن يجب االبتعاد عن االنفجارات العاطفية الشديدة مثل
الغضب غري املنضبط والدموع ،ألنها قد ترفع من مستوى مخاوف
الطفل.
ﴍا حول ما حدث ،خاصة مع األطفال األصغر س ًنا،
• كن مبا ً
وتجنب استخدام عبارات مثل لقد خرسنا أمك أو ماما ذهبت بعيدً ا
عا بأنه من املمكن
أو نامت لألبد؛ ألن هذه الكلامت قد ترتك انطبا ً
أن تجد الوالد املتوﰱ يو ًما ما أو سوف يستيقظ يو ًما ما ،وذلك قد
يظهر لدى الطفل مخاوف متطرفة من الفقدان أو الذهاب للنوم.
• وضح سبب وفاة الوالدين أو أحدهم عن طريق ﴍح بسيط
وواضح ،وتذكر بأن األطفال يف سن ما قبل املدرسة وحتى األطفال
الصغار يف سن املدرسة قد ال يفهمون الفرق بني األمراض البسيطة
واألمراض القاتلة.
قد تقول :أمك عانت من مرض شديد وبعد ذلك توفيت ،ويجب
أن تضيف بأن أي شخص قد ميرض أحيانًا ولكن معظم الناس
يتحسنون ويعيشون لفرتة طويلة بعد ذلك.
• فكّر بحذر فيام إذا كان عىل الطفل أن يحرض مراسم الدفن ،فحضور
مهام يف مساعدته عىل فهم حقيقة املوت
هذه املراسم قد يلعب دو ًرا
ً
وتقبل فقدان أحد الوالدين ،خاصة كلام كان الطفل متقد ًما بالعمر؛ و
طب ًعا احرتام رغبته فيام إذا كان يرغب بالحضور أم ال.
• إذا أبدى الطفل رغبته بالحضور فيجب تحضريه لهذا الحدث
من خلل إخباره عن النعش وماذا من املمكن أن يشاهد من بكاء
األشخاص من حوله أو القبور؛ وهنا يجب التأكيد عىل أن األطفال
تحت عمر ثلث سنوات يفضل عدم حضورهم هذه املراسم ألنها
أحيانًا تكون مخيفة للطفل.
أما يف الحاالت التي ال تجري فيها هذه املراسم فذلك قد يجعل
عملية تقبل املوت صعبة ،لذلك من املمكن مساعدة الطفل من خلل
السامح له بالتعبري عن مشاعره من خلل الحديث له أو من خلل
كتابة القصص عنه أو عن طريق الرسم ،وأن تجيب عن أسئلة
الطفل املتعلقة بالشخص املتوﰱ.
• شجع الطفل عىل متابعة روتينه اليومي ،ألن ذلك يعطي الطفل
وإحساسا باألمان يف ظل هذه الظروف الصعبة
راحة كبرية
ً
والضاغطة ،اللعب والدراسة ً
مثل.
مساعدة الطفل عىل إيجاد طرق صحية للتعبري عن مشاعره ،وقد
يكون من املناسب تشجيعه عىل الرسم والتلوين واللعب بالدمى.
وبالنسبة للطفل األكرب س ًنا ميكن مساعدته يف ترتيب صور الوالد
املتوﰱ يف ألبوم وغريه.
• من املهم قضاء بعض الوقت كل يوم للستامع إىل مخاوف الطفل
شخصا
ومشاركته نشاطًا معي ًنا ،فذلك يتيح له معرفة أن هناك
ً
بجانبه عند حاجته ،حتى لو كان ال يريد التحدث عن مشاعره يف
الوقت الحايل.
138
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وقفات على القبور األحبة

قرﺁن من أﺟﻞ ال ّثورة
بيلسان عمر

خالﺺ ﺟلبي
السوري
السلمي ّ
الحراك ّ

أزﻣﺔ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ
خطبة الجمعة مصادرة لثلث اتجاهاتً :
أوال
األنظمة التي يتلوها واعظ السلطان .وثان ًيا ،تيار
املتشددين يتلو فيها الخطبة من يشن الحروب من
فوق املنرب يف خطاب عدواين .وثالثًا ،تيار تقليدي
ما زال يعيش أيام السلطان العبايس يعقوب أبو
الصرب املستمسك بالله متجمدً ا يف مربع الزمن
عام 1498م .وبني هذه االتجاهات الثلث توجد
أصوات نشاز هنا وهناك تحاﴏ برسعة وتعزل
بشدّ ة .والسؤال كيف الخروج من يد فرعون ومن
سيشق البحر بعصاه فينفلق بني جبيل املتشددين
واالستخبارات.
لتحرير الخطبة من قبضة السلطان وبوق الواعظ
ج ّرب البعض حظّهم بإلغاء صلة الجمعة كلية
بانتظار اإلمام الغائب ،كام فعلت الشيعة حتى
أحياها اإلمام الطالقاين من جديد بعد نجاح
الثورة اإلسلمية .ولكنه دخل جوف املشكلة من
جديد من حيث أراد الخروج منها .واليوم ال يخطب
يف طهران إال خطبة واحدة تنطق باسم نظام
شمويل واحد يرتدي عباءة األﻤﺋة االثني عرش.
وإما مبحاولة مزاحمة واعظ السلطان بالتحدث
مباﴍة إىل جمهور مخدر عﴗ أن يفيق .ولكنها
محاولة مكتوب عليها الفشل باعرتاض واعظ
السلطان ،وجاهزية رجال املخابرات ،وجمهور
مشلول بالرعب.
ً
وصوال
آن األوان لثلث أمور :تعددية الخطباء
لتعددية اآلراء ،وتحريرها من قبضة وعاظ
السلطني ومصادرة املتشددين ،واعتامد أدعية
الرحمة واملغفرة وتفاهم الناس أكرث من قتالهم
وتدمري العامل ،واستبدال أدعية العرص العبايس
بأدعية تناسب العاملية وتعايش الثقافات وتناول
موضوع املرأة مبا يتجاوز اللباس .والتغيري الكيل
ملضمون الخطاب مبا ميكن التحدث به يف أي
منرب مبا يسمح تناقله يف املحطات الفضائية
ملئات املليني من املسلمني املتعطشني للمعرفة
والوعي ،واإلنصات له من اآلخرين فيحدث لهم
كام حدث للجن حينام سمعوا القرآن فلام حرضوه
قالوا أنصتوا فلام قﴤ ولوا إىل قومهم منذرين
ج ًبا *يَ ْه ِدي إِ َ
ىل ال ﱡرشْ ِد
س ِم ْع َنا ُق ْرآنًا َع َ
} َفقَالُوا إِنﱠا َ
َ
حدً ا{ (سورة الجن)2-1 ،
فَآ َم ﱠنا ِب ِه َولَن ن ْ
ﱡرشِكَ ِب َربﱢ َنا أ َ
ولكن املسلمني ودّعوا الرشد منذ أيام الراشدين.
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أن تسمع بأن األم تتجهز بأحىل طلة لتزور ابنها يف بيته،
مصطحبة معها الهدايا ،وما يطيب لنفسه ،وتحدث األهل
واألصدقاء عن تحضرياتها لتلك الزيارة ،وكيف ستضم
ولدها يف أحضانها ،وكيف ستجدد مع كل قبلة أمومتها
الفطرية املفعمة بالشوق والحب له ،فهذا أمر مألوف لك،
أما أن تسمع بنفس األم وقد اشرتت الحلوى والورود،
ودعت الجريان ليشاركوها زيارتها لقرب ابنها ،فهذا لرمبا
من أقﴗ ما تعانيه اإلنسانية عىل وجه املعمورة ،فكيف
لها أن تضمه ،وأن تشتم عطره ،بل وكيف ستحدثه ،وهل
سيعيد هذه املرة كلامتها دندنات تطرب لها أذنها كام
اعتادت؟
وقفت عىل القبور صباح عيد األضحى ال أدري ما أفعل؟
أأوايس تلكم األم الثكىل؟ أم تلك األرملة؟ أم االبنة واألخت
والعمة والجدة؟ وماذا عن األب واألخ والصديق؟ وماذا
عن أطفال جاؤوا لزيارة قبور آبائهم قبل أن يداعبوهم ،بل
وحتى قبل أن يهمسوا بنت شفة بآذانهم؟
ويف ذهني صور ألخريات كرث أردن زيارة قبور أحبائهم،
ولكن منعتهم العادات املتوارثة عن حرمة زيارة املرأة
للقبور ،وأخريات حالت املسافة الشاسعة وحدود بلدي
بينهن وبني قبور أبنائهن ،وآخرون كرث مل يقدّ ر لهم حتى
إلقاء آخر نظرة عىل أبنائهم ،فواراهم الرثى يف تلكم
املناطق املحاﴏة ،وحرم ذويهم حتى من زيارة قبورهم،
يف لحظات قاسية أخرى يسجلها الطغاة بدون إنسانية.
يف تلك الزاوية وقفت ابنة تريث والدها «ليت أمي مل تحمل
ومل تلدين يك ال أشهد هذه اللحظة ،برتني نوائب الحرب
من كل زاوية ،فبت أحدث حتى صوت املدفع عنك ،أعرف
أنك عاهدت الله ،فصدقت وعده ،ومل يغب بالشهادة دمك،
قل فيه
بل رفعت رأسك ورؤوسنا جمي ًعا برجولتك يف زمن ّ
الرجال ،يف زمن مل تعد فيه الدنيا همك ،بل مط ّيتك لتصل

لدار ال نصب فيها ،وال هم يحزنون ،يف مقعد صدق عند
مليك مقتدر ،وإن غبت يا والدي عن عيني فالروح مسكنك،
فكيف يغيب من يف الروح سكناه؟ ،الكل مشتاق إليك،
األهل واألحبة واألصدقاء ،وحجارة الطريق ،وعتمة الليل
لتشق عبابها بنورك ،نقلّب صورك علها تجرب القلب الذي
انكرس ،منج الطريق أثقال خطانا عليها بدونك ،ونلقي
بقميصك وسجادة صلتك عىل وجوهنا ،علّها متسح
دموع آالمنا عىل فراقك ،أريد أن أقولها بابا ،ملن أقولها،
وأسمعك تقول ابنتي كام تقولها ،آه كم هو مؤمل فراقك
يا أيب ،مازلت حتى اآلن تأتيني يا أيب ،وتوصيني بأمي
وإخويت وأوالدهم ،ويف عيني وصيتك ،رحلت يا أيب دون
أن تودّعنا ،ودون أن تع ّودنا عىل فراقك ،ليتك تركتني أسقط
مرة أو مرتني حتى أتعلم معنى العيش بدونك ،م ّرة هي
الحياة بدونك أيب ،وهاهو عيد جديد مير عىل ارتقائك أيب،
وطيفك ال يفارقني ،وكل يوم أستحرض صوتك ترتل آيات
من القرآن ،تبكيني تلوتك ،وسيبقى قلبك يا أيب الغايل
وصور ذكريايت معك واحتي التي آوي إليها كلام اشتدّ يب
هجري األيام ،أو رمتني اللحظات بجفائها ،ومع ذلك فأنا
فخورة بك ،فخورة أنه ملثلك حقًا يا أيب بنى الله جنته» ،يف
لحظة أخرى يسجلها الطغاة بدون إنسانية.
والبد للذاكرة أن تستحرض صور أولئك الذين لن يتمكنوا من
زيارة قبور أبنائهم الذي قضوا نحبهم تحت التعذيب ،دون
أن يتسلموا جثامينهم ،فدفنهم األهل يف قلوبهم ،وصارت
حياتهم مقربة تدفن فيها أحلمهم بلحظات احتضان
أبنائهم بعودتهم ساملني ،وباتت أكفهم شاهدة عىل ما
اقرتف الطغاة بحق أبنائهم ،وهم يرفعونها تستجدي املوىل
ريا
أن يغسل أبناءهم باملاء والثلج والربد ،وأن يبدلهم دو ًرا خ ً
ً
وأهل خريًا من أهليهم ،ومن جديد لحظات
من ديارهم،
قاسية تسجل مع حلم بات يراود تلكم األمهات بقرب يضم
فلذة كبدها ،عل ذرات الرتاب تكون أح ّن عليه من سياط
جانيه.
س ّ

ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﻔﺤﺎت »ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪي« ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ إرﺳﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻜﻢ إﻟﻰ
ﺑﺮﻳﺪ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲenabbaladi@gmail.com :

ﻋﻨﺐ الﻘﺮاء
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تحسين ﺟودة الفيديو عبر برنامﺞ

Blurry Video Clearer

أسامة عبد الرحيم

مع مدينتهم األم.
ومنع ذوبان هويتهم ،بعد تحطم أحلمهم
األم يف محاولة منهم ملقاومة الغربة،
وأعيادهم الشعبية ،واستخدامهم للغتهم
أماكن ترحالهم ،بكل عاداتهم وتقاليدهم،
بهويتهم ،واصطحبوها معهم يف كل
دون تذكر «نوستالجيا» ،وكرث متسكوا
فتابع دراسته كام «أمري» ،وغريه حتى
والتهجري ،وآخر مل يشعر بوطأة االغرتاب،
املهجرين بني من عاىن ويلت الحرب
دون أن ينﴗ الكاتب تصوير حال
أنهام أمراء يف كابول.
و»أمري» عندما رسام عىل جذعي الشجرة
لحظات االندماج ،كام حصل مع «حسان»
واألوزبك والهازارا) ،مع تصوير لبعض
من ﴏاعات إثنية (البشتون والطاجيك،
الطبقية يف ذاك املجتمع ،وما جرى فيه
للنظر ،وجذابة ،ويرسم الفروقات
يرسد الكاتب الرواية بحبكة أدبية ملفتة
أفغانستان إىل عصور ما قبل الجاهلية.
إىل الهازاريني ،وكل ذلك بشكل أعاد
أمام صديقه «أمري» ،ليبني له دنو النظرة
عندما اغتصب «آصف» «حسان» الهازاري
باستباحة الطفولة ،كام صورها الكاتب
بوذا ،ومنعهم مسابقة الطائرات ،مرورًا
ومحاولتهم تطهري أفغانستان من متاثيل
ورجم املحصنات ،وفرض الحجاب،
حربهم ضد من يخالفهم هويتهم الدينية،
بـذبح الهازارا يف «مزار ﴍيف» يف
اإلسلمية ،ومجازر وحشية ،فقاموا
ما سعت له من تطبيق خاطﺊ للرشيعة
ثم تتدخل طالبان بعد طرد الروس ،بكل
ظل معاناتها من سوء معاملة الروس،
انحطاطها االجتامعي والثقايف ،يف
االنقلب ،فتبدأ بذلك أفغانستان مرحلة
السوفييت وقتها عسكريًا لصالح هذا
الشيوعي ضد محمد داود خان ،ليتدخّل
عىل امللك محمد ظاهر شاه ،ثم االنقلب
لها أفغانستان بعد انقلب الجمهوريني
الطفلني ،ليبني تاريخ الهزائم التي تعرضت
الشيعي ،ويوائم بني رسد مراحل قصة
البشتوين السنّي ،و»حسان» الهازاري
األصل ،روايته من خلل العلقة بني «أمري»
يرسم خالد حسيني ،األمرييك األفغاين

عداﺀ الطاﺋرة الورقية

ﻋﻨﺐ مﺸﻜﻞ

تكمن جودة مقاطع الفيديو يف كيفية التقاطها ومدى
احرتافية الكامريا التي يستخدمها املصور ،ويعاين الكثري
من متابعي التكنولوجيا وممتهني التصوير الفوتوغرايف
من رداءة جودة بعض مقاطع الفيديو التي يتبادلونها
وانخفاض دقتها ،وذلك يعود لعدة أسباب ،أهمها سوء دقة
عدسة التصوير يف الكامريا ً
أوال ،أو قلة خربة املصور وعدم
اختيار كمية اإلضاءة وزاوية التصوير املناسبتني.
رمبا يكون معظمنا ليس مصور فيديو محرتف ،وال منلك
سنتحدث يف هذه املادة عن برنامج صغري وبسيط يوفر إمكانية
تحسني جودة الفيديو بنسبة مقبولة ،من خلل معايرة مستوى
اإلضاءة والوضوح الخاصة بالفيديو ،التي تعترب أحد اهم
األسباب التي تجعل الفيديو غري ملئم.
يسمى الربنامج  ،Blurry Video Clearerوهو برنامج متوفر
بشكل مجاين ،وميكن تحميله بسهولة من شبكة اإلنرتنت نظ ًرا
لصغر حجمه ،إذ يبلغ  6.5ميغا بايت ،وهو متوافق مع جميع
إصدارات ويندوز.
اتبع التعليامت التالية:
 قم بتحميل الربنامج من خلل الرابط التايل:http://www.audane.com/Blurry-Video-Clearer-Free.htm
ثم اضغط عىل األيقونة تحميل مجاين  Free Downloadوانتظر
ً
قليل إلمتام عملية التحميل.
 بعد إمتام عملية التحميل ،قم بتثبيت الربنامج عىل جهازك منخلل اتباع مراحل التثبيت املتتابعة ،لحني ظهور أيقونة الربنامج
ضمن قاﻤﺋة الربامج يف قاﻤﺋة ابدأ أو سطح املكتب.
 قم بفتح الربنامج لتظهر لك نافذة بسيطة كام هو موضحبالشكل التايل:

كامريات فيديو عالية الجودة ،وحينام نقوم بتصوير مقطع
فيديو يف وقت معني ال يكون هناك إمكانية االستعداد ،ألن
تفكرينا ببساطة يكون يف كيفية الحصول عىل اللقطة ،وال
نهتم بجودة الصورة أو الصوت ،لنتفاجأ الحقًا عند العودة
إىل املنزل برداءة املقطع وعدم تلبيته ملا هو مطلوب .جميع
هذه األسباب تؤدي إىل الحصول عىل مقطع فيديو غري
واضح وبجودة منخفضة تظهر الفيديو رمبا بشكل مشوه.
األمر الذي يدفعنا للبحث عن وسائل لتحسني مستوى جودة
خصوصا يف حال الرغبة بإرساله إىل صديق أو
املقطع،
ً
طرف آخر.
 قم بالضغط عىل األيقونة تحميل ملف فيديو Load Video ،Fileاملوجودة أعىل نافذة الربنامج ،لتظهر لك نافذة تطلب منك
تحديد مكان الفيديو الذي ترغب بتحسني جودة عرضه.
 قم بتحديد الفيديو املطلوب ،ثم اضغط فتح  Openليتم عرضهضمن نافذة العرض الظاهرة يف الربنامج.
ملحظة :ميكنك تحديد مقطع معني من الفيديو من خلل
التحكم بالرشيط املوجود أسفل نافذة العرض ،أو من خلل
األسهم الزرقاء ،وتحديد وقت معني لبداية عملية املعالجة.
 قم بالتحكم بخيارات الوضوح  Clearness Optionsاملوجودةعىل ميني الربنامج ،إذ يوفر الربنامج ستة خيارات ،تنقسم إىل
ثلثة متعلقة باإلضاءة ،وأخرى متعلقة بصفاء الرؤية.
 قم بتحديد درجة اإلضاءة والصفاء املناسبني للفيديو ،لتصلإىل مستوى جيد من العرض ،واضغط عىل األيقونة استعراض
 Previewإلمكانية مشاهدة التغريات املطبقة عىل الفيديو من
خلل شاشة العرض ،كام ميكنك ضبط املتغريات إىل الوضع
االفرتايض من خلل الضغط عىل األيقونة خيار افرتايض Default
 ،Optionليعيد مستويات اإلضاءة والصفاء إىل ما كانت عليه.
 بعد إمتام عملية الضبط واملعايرة ،قم بالضغط عىل األيقونةإخراج فيديو واضح  ،Clear Videoلتظهر لك نافذة تطلب منك
تحديد اسم ومكان الفيديو الجديد.
 قم بكتابة االسم الذي ترغب ضمن خانة اسم امللف ،ﬁle nameباإلضافة إىل صيغة اإلخراج  ،Save as typeإذ يوفر الربنامج
إمكانية الحفظ بـ  17صيغة مختلفة ،ثم اضغط حفظ Save
وانتظر ً
قليل إلمتام العملية.
ملحظة :يعترب  Blurry Video Clearerمن أبسط الربامج
وأكرثها انتشا ًرا عىل شبكة اإلنرتنت ،كام يتوفر العرشات من
الربامج األخرى التي تقوم بنفس الدور ،مع إضافة العديد من
امليزات األخرى ،مثل :معالجة التكسري يف الشاشة ،أو انعطاب
بعض اللقطات وعدم إمكانية عرضها ،ولكن هذا النوع من

ﻋﺪاء اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻮرﻗﻴﺔ
يرسم خالد حسيني ،األمرييك األفغاين
األصل ،روايته من خلل العلقة بني
«أمري» البشتوين الس ّني ،و»حسان»
الهازاري الشيعي ،ويوائم بني رسد مراحل
قصة الطفلني ،ليبني تاريخ الهزائم
التي تعرضت لها أفغانستان بعد انقلب
الجمهوريني عىل امللك محمد ظاهر شاه،
ثم االنقلب الشيوعي ضد محمد داود
خان ،ليتدخّل السوفييت وقتها عسكر ًيا
لصالح هذا االنقلب ،فتبدأ بذلك أفغانستان
مرحلة انحطاطها االجتامعي والثقايف،
يف ظل معاناتها من سوء معاملة الروس،
ثم تتدخل طالبان بعد طرد الروس ،بكل
ما سعت له من تطبيق خاطﺊ للرشيعة
اإلسلمية ،ومجازر وحشية ،فقاموا
بـذبح الهازارا يف «مزار ﴍيف» يف
حربهم ضد من يخالفهم هويتهم الدينية،
ورجم املحصنات ،وفرض الحجاب،
ومحاولتهم تطهري أفغانستان من متاثيل
بوذا ،ومنعهم مسابقة الطائرات ،مرو ًرا
باستباحة الطفولة ،كام صورها الكاتب
عندما اغتصب «آصف» «حسان» الهازاري
أمام صديقه «أمري» ،ليبني له دنو النظرة
إىل الهازاريني ،وكل ذلك بشكل أعاد
أفغانستان إىل عصور ما قبل الجاهلية.
يرسد الكاتب الرواية بحبكة أدبية ملفتة
للنظر ،وجذابة ،ويرسم الفروقات
الطبقية يف ذاك املجتمع ،وما جرى فيه
من ﴏاعات إثنية (البشتون والطاجيك،
واألوزبك والهازارا) ،مع تصوير لبعض
لحظات االندماج ،كام حصل مع «حسان»
و»أمري» عندما رسام عىل جذعي الشجرة
أنهام أمراء يف كابول.
دون أن ينﴗ الكاتب تصوير حال
املهجرين بني من عاىن ويلت الحرب
والتهجري ،وآخر مل يشعر بوطأة االغرتاب،
فتابع دراسته كام «أمري» ،وغريه حتى
دون تذكر «نوستالجيا» ،وكرث متسكوا
بهويتهم ،واصطحبوها معهم يف كل
أماكن ترحالهم ،بكل عاداتهم وتقاليدهم،
وأعيادهم الشعبية ،واستخدامهم للغتهم
األم يف محاولة منهم ملقاومة الغربة،
ومنع ذوبان هويتهم ،بعد تحطم أحلمهم
مع مدينتهم األم.
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ﻋﻨﺐ افﺮﻧﺠﻲ
ﺗﺮﻛيا

افتتحت جريدة سوريتنا يوم الخميس  9ترشين األول
يف مدينة غازي عنتاب معرضً ا للتصوير الضويئ
بعنوان «حكايا املسافر» ،وذلك مبناسبة الذكرى
الثالثة لتأسيس الجريدة .وضم املعرض الذي احتضنه
مركز كريكاياك الثقايف ليومني متتاليني أكرث من
مئة لوحة ضوئية بقياسات مختلفة ،حملت صو ًرا
لوجوه عرشات السوريني بتعابري مختلفة .وقد
حرض االجتامع ،الذي رعته الشبكة السورية لإلعلم
املطبوع وجمعية سامرت لدعم اإلعلم الحر وراديو
سوريايل ،العديد من النشطاء واإلعلميني واملثقفني،
باإلضافة إىل عدد من املنظامت السورية واألجنبية
الداعمة للفعاليات السورية .وقد خصص ريع
املعرض لدعم نشاطات شبكة حراس لرعاية وحامية
أطفال سوريا.
ً
حفل لألطفال بعنوان
أقام مركز جيل الحرية الثقايف
«عيدنا بفرحتهم» ثاين أيام عيد األضحى  5ترشين
األول يف الريحانية .وتضمن الحفل فعاليات غنائية
ومرسحية وإلقا ًء للشعر قام بأدائه عدد من طلب
املركز ،كام وزعت هدايا وألعاب عىل األطفال الذين
بلغ عددهم حوايل  400طفل.
أقيم يوم الجمعة  10ترشين األول حفل يف مدينة
الريحانية حمل اسم «شك ًرا تركيا» مبشاركة مؤسسة
جيل الحرية وبرعاية من الهيئة العاملية للتنمية
البرشية .وأدى طلب املركز فقرات وأغان باللغتني
العربية والرتكية ،وحرض الحفل شخصيات تركية
وسورية باإلضافة لعدد كبري من العاملني يف
املنظامت والجمعيات السورية والدولية ،وقامت
بتغطيته قنوات تلفزيونية عربية وتركية.

لﺒﻨان

أقام مركز «بسمة وزيتونة» للثقافة والفنون يوم
ً
طفل
السبت  11ترشين األول ورشة عمل فنية لـ 40

من مختلف األعامر ،بالتعاون مع الفنانة التشكيلية
«زينة سلمة» .وقام األطفال مبجموعة من األنشطة
منها الرسم وصناعة قطع فنية معتمدين عىل تقنية
إعادة التصنيع.
قام فريق «شباب لألمة» أول أيام عيد األضحى
 4ترشين األول بتوزيع األضاحي عىل اللجئني
السوريني يف عرسال ،وذلك ضمن حملة «منعيد
سوا» ،واستكمل الفريق توزيع األضاحي عىل
اللجئني يف ثاين أيام العيد.
أقام فريق جيل الحرية نشاطًا لألطفال يف مخيم
مشتل الزهور مبنطقة املنية شامل لبنان يوم
الثلثاء  7ترشين األول ،رابع أيام عيد األضحى.
ويهدف النشاط ،بحسب صفحة وطن سوريا عىل
الفيسبوك ،إىل إدخال الفرحة إىل قلوب األطفال
عن طريق العديد من الفعاليات واملسابقات التي
تساعدهم عىل التفريغ النفيس بعد الضغوطات
التي تعرضوا لها يف سوريا .ووزع الفريق العصري
والحلوى وهدايا العيد عىل األطفال الذين بلغ عددهم
ً
طفل.
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اﻷردن

األردن  -سوريات عرب الحدود

تركيا  -جيل الحرية

لبنان  -شباب لألمة

لبنان  -جيل الحرية

لبنان  -بسمة وزيتونة

قام فريق «سوريات عرب الحدود» يوم األحد  5ترشين
األول برشاء وتحضري أضاحي عيد األضحى املبارك،
وتم توزيعها عىل اللجئني السوريني يف مخيم
الزعرتي.
قام فريق «هذه حيايت» ثالث أيام عيد األضحى
ً
طفل من األيتام برفقة أمهاتهم إىل
باصطحاب 50
مجمع اإلحسان ،وأقام الفريق مسابقات لألطفال
ولألمهات إضافة إىل بعض األلعاب والرسم عىل
الوجوه ،كام قدم العب الخفة مجموعة من ألعابه،
وشارك املنشد صلح حرب يف النشاط .ويف نهاية
اليوم قدم هدايا رمزية لألطفال ،بحسب الصفحة
الرسمية للفريق عىل الفيسبوك.

األردن  -هذه حيايت

تركيا  -حكايا املسافر

الﺸﺘاء ..ﺿيف ﺛﻘيﻞ ﻋلﻰ مدﻳﻨﺔ دارﻳا
ً
ثقيل عىل أجواء الحرب السائدة
يعود الشتاء
يف داريا ..فصل الشتاء الثالث سيمر عىل
املدينة هذا العام وهي ترزح تحت الحصار،
وأهلها يف بلد الشتات ،بردت رغبتهم يف
الحياة وأملهم يف البقاء كربوة أيام الشتاء.
بدأ االستعداد مبك ًرا ملواجهة الفصل،
فأخشاب املدينة أصبحت أقل من ذي قبل،
وجمعها بات صع ًبا وال يكفي حاجات
سكانها ،لكن تأمني الحطب قبل دخول
الشتاء أصبح من الرضورات التي ال ميكن
االستغناء عنها ،فهو وسيلة التدفئة الباقية
يف ظل غلء املازوت وندرته ،فراح بعض
األهايل يقطعون األشجار غري املثمرة
ليتدفئوا عليها ،وإن كان ذلك يسبب رض ًرا
بالبيئة -املترضرة ً
أصل -ولكن الربد قادم وال
سبيل ملواجهته إىل مبا بقي من أشجار.
آخرون عمدوا إىل إصلح نوافذ البيوت
واستبدال زجاجها ،املحطم إثر القصف،
ً
عزال
بألواح خشبية يقولون أنها أكرث
للحرارة ،وإن حرمتهم الضوء والهواء،
بينام استحالت منازل أخرى ركا ًما السيام
تلك القدمية ،يبحث األهايل عام تبقى من

أخشابها وأثاثها.
بعض السكان لجأوا إىل استبدال األلبسة
املستعملة ومقايضتها ،فاأللبسة الشتوية
غري متوفرة يف املدينة ،وإن وجدت
فبأسعار غالية ،بينام يتواصل آخرون مع
أقاربهم ومعارفهم اللجئني خارج البلد،
يستأذنونهم بدخول منازلهم وأخذ ما يتوفر
بداخلها من ثياب.
أما بالنسبة للجبهات فتشهد حراكًا نشطًا
استعدادًا للربد ،فاملقاتلون ينظفون الخنادق
ويسقفونها يك ال متتلﺊ مبياه األمطار ،كام
يقومون برتميم املحارس ويحاولون عزلها.
يقول أبو أحمد أحد ناشطي املدينة« ،ال
أحد يعلم كم شتا ًء سيمر عىل املدينة وهي
محاﴏة تعاين وطأة األسد ،ولكن ما نعرفه
يف داريا أن لدى أهلها وناشطيها عزمية
جبارة للتأقلم مع الحياة والتكيف معها
مهام كانت قاسية وصعبة».
تزدحم سامء داريا باملياه والرباميل ،وال
يسع أهلها املحاﴏون إال السعي وراء
تحصني منازلهم من املطر اإللهي ،والحمم
التي متطرها عليهم طائرات األسد.

