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إدلب «السوداء»
بعد انسحاب تنظيم »الدولة« منه آذار العامل 

إدلب  ريف  يف  مهيًئا  املناخ  بات  الجاري، 

وااللتفات  ثورية  مشاريع  بتأسيس  للبدء 

إىل تأمني خدمات واحتياجات األهايل.

لكن فصائل املعارضة أبت ذلك، لتطغى عىل 

أجندات  وفق  ومصالح  خالفات  السطح 

الصلح  محاوالت  ورغم  فصيل،  كل  وتبعية 

أن  إال  سوريا،  وثوار  النرصة  بني  املتكررة 

الفريقني تعّنتا يف كل مرة، وتأزمت القضية 

لتصل إىل االشتباكات املسلحة خالل األيام 

املاضية.

وهو  وحيد  معلٍن  بهدف  النرصة،  نشأت  لقد 

»نرصة املظلومني عىل أرض الشام«، ولذا سمى 

النرصة«  جبهة  »كلنا  بـ  الجمع  إحدى  الثوار 

رافضني التدخل األمرييك يف شؤونها.

الشعبية  قاعدتها  تنسف  بدأت  لكنها 

تنظيم  فخ  يف  واقعًة  الوقت،  مرور  مع 

مواجهة  يف  نفسها  تضع  إذ  »الدولة«، 

من  سنتني  بعد  املعارضة  مع  مبارشة 

التنسيق ضد جبهات األسد، كام أنها تشّوه 

صورة اإلسالم مرة أخرى بتشددها ورفضها 

مستميتًة  الصلح،  واتفاق  للرشع  االحتكام 

لتنفيذ أوامر »أخوة املنهج«.

عىل الضفة املقابلة فإن جبهة ثوار سوريا، 

تتالعب أيَضا بحلم السوريني، رغم ادعائها 

إذ  رايتهم،  وترفع  األخري  صوتهم  بأنها 

يتورط بعض قادتها بقضايا فساد ورسقة 

ما  الجبهة  أن  إال  األهايل،  بأرزاق  وتحكم 

التي  املبادئ  متناسية  عنهم،  تدافع  زالت 

انطلقت ألجلها الثورة.

ويف دمشق يرتقب األسد تطورات إدلب برتٍو 

الضيف  وادي  يف  أوراقه،  ترتيب  محاواًل  

والحامدية وعىل جبهات خان شيخون.

من  األكرب  املستفيد  هو  األسد  أن  شك  ال 

من  الزور  ودير  الرقة  خروج  بعد  االقتتال، 

أيدي املعارضة إىل تنظيم »الدولة«، وعودة 

تواجه حلب خطر  إىل حضنه، كام  حمص 

الحصار عىل مدى شهرين، ثم تتحول إدلب 

الخرضاء إىل ساحة للحرب والنار.

أن  يجرب  والجميع  ركب،  من  الثورة  ركب 

لترضب  هواه،  عىل  ومسرّيها  قائدها  يكون 

اآلن وهو  األكرب إىل  الخارس  املصائب برأس 

السالح  ضحية  وقع  الذي  السوري،  الشعب 

دافًعا  االسرتاتيجيات،  وتخبط  واألجندات 

فاتورة الحرية والعدالة، التي طالب بها يوًما.
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محمد قريطم

(AFP) 2014 طفلة يف أحد املخيامت السورية عىل الحدود الرتكية - 30 ترشين األول

08

مجلس محافظة حلب معطل حتى إشعار آخر
خلفات حول الميزانية

والحكومة المؤقتة تلعب دوًرا سلبًيا

احتراب بين النصرة وجبهة ثوار سوريا في ريف إدلب
وسط ارتفاع المحروقات.. شتـاء قارس ينذر السوريين
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عنب د١راني

عنب بلدي  - داريا

بلدي  لعنب  متطابقة  مصادر  أكدت 

واملعتقلني  للمدنيني  األسد  استغالل 

مدينة  اقتحام  محاواًل  األنفاق  حرب  يف 

داريا، وقد عرث مقاتلو الحر يوم األربعاء 

29 ترشين األول عىل جثة طفل قتل أثناء 

تفجري أحد األنفاق يف الجبهة الشاملية.

األربعاء،  صباح  األسد  قوات  وفجرت 

مبنًى يف الجبهة الشاملية للمدينة، عىل 

الجيش  قوات  وبني  بينها  الفاصل  الخط 

الحر بالقرب من سوق عجم.

عنب  مراسل  بحسب  التفجري  وجاء 

لواء  عنارص  اكتشاف  عقب  بلدي، 

الجبهة  عىل  املرابطني  اإلسالم  شهداء 

ليل  بتفجريه  وقامت  األسد  لقوات  نفًقا 

األربعاء، يف استمرار لحرب األنفاق التي 

تخوضها قوات األسد بشكل موسع عىل 

 6 من  أكرث  منذ  املدينة  يف  جبهات  عدة 

أشهر.

ونقل املراسل عن أحد املقاتلني املرابطني 

عىل الجبهة، أن قوات األسد كانت تقوم 

بحفر نفق تحت أحد األبنية الواقعة عىل 

الجيش  متركز  نقاط  بني  التامس  خط 

إىل  الوصول  بهدف  األسد،  وقوات  الحر 

الحر  عنارص  لكن  الحر،  للجيش  نقطة 

النفق وفجروه من طرفهم، ما  اكتشفوا 

اضطر قوات األسد إىل تفجري البناء بعد 

من  الحر  الجيش  عنارص  ملنع  ساعات، 

االستفادة منه الحًقا.

عرب  داريا  ملدينة  املحيل  املجلس  وقال 

مقاتلني  عن  نقاًل  اإلنرتنت،  عىل  موقعه 

يف تلك الجبهة، إن ”قوات النظام دفعت 

حفرته  الذي  النفق  مقدمة  يف  بطفٍل 

حول  تربط  وكانت  املبنى  إىل  للوصول 

جسده حباًل غليظًا“.

جثة  سحب  من  املقاتلون  متكن  وقد 

بعد،  عليه  التعرف  يتم  مل  الذي  الطفل، 

لفحصه  امليداين  املشفى  إىل  ونقله 

ذكر  ما  وفق  حالته،  عن  تقرير  وإعداد 

مركز داريا اإلعالمي.

اللوان  منطقة  يف  مقيمة  سيدة  وذكرت 

لعنب بلدي أن مفارز األمن يف منطقتي 

لداريا،  املحاذيتني  وكفرسوسة،  اللوان 

إىل  »مطمشني«  وشبابًا  رجااًل  تقتاد 

أن  إىل  مشرية  داريا،  يف  األنفاق  حفر 

أي مكان  »الذين يعودون ال يعرفون يف 

قاموا بالحفر«.

 10 يقارب  ما  هناك  أن  السيدة  وأضافت 

أشخاص توفوا أثناء عمليات الحفر، وأن 

املتوفني وسط تشييع  تعيد  األسد  قوات 

كبري و«زفة شهيد«، وتجرب أهاليهم عىل 

دفنهم برسعة.

وقال كرم الشامي عضو املكتب اإلعالمي 

بلدي،  لعنب  املحيل  داريا  مجلس  يف 

من  شخص  بوفاة  تفيد  أنباء  هناك  إن 

نفق  حفر  أثناء  مدة  قبل  كفرسوسة 

يف  شهود  عن  نقاًل  مضيًفا،  داريا،  يف 

الشخص  اعتقال  »يتم  الرشقية  املنطقة 

ومن  األنفاق  يف  للحفر  أيام   10 ملدة 

قيد  عىل  بقي  إن  بإعادته  يقومون  ثم 

الحياة«، وهو ما أكده عدد من الناشطني 

نقاًل عن أقارب وأصدقاء لهم شاركوا يف 

عمليات الحفر.

يف  العمليات  مدير  جعفر  أبو  وبحسب 

ليست  »هذه  فإن  اإلسالم  شهداء  لواء 

فيها  النظام  يستخدم  التي  األوىل  املرة 

املدنيني، إذ حصل ذلك منذ أشهر وأدى إىل 

كفرسوسة  مدينة  من  شابني  استشهاد 

القرسي  الحفر  خالل  لداريا،  املجاورة 

الذي يجرب عليه النظام املدنيني املعتقلني 

كام  باملدينة«،  املحيطة  الحواجز  عرب 

وسوقهم  املعتقلني  أعني  بإغالق  يقوم 

الحفر  عىل  وإجبارهم  املدينة  داخل  إىل 

عدة أيام دون معرفة مكان الحفر.

عرب  واالخرتاق  الهجوم  تكتيك  أن  يذكر 

قبل  من  املتبع  األسلوب  أصبح  األنفاق 

داريا  يف  األسد  وقوات  الحر  الجيش 

التحرك  لتعذر  وذلك  السنة،  حوايل  منذ 

والتقدم فوق األرض بسبب متركز قناصة 

لجميع  ورصدهم  األبنية  عىل  الطرفني 

جبهات القتال.

إجراءات  املحللني  بعض  يعزو  كام 

املكلفني  الشباب  باعتقال  األخرية  األسد 

إىل  وسوقهم  العسكرية  بالخدمة 

السخرة  يف  الستخدامهم  الجيش، 

قساًم  تستنزف  التي  الحفر  وعمليات 

كبريًا من قوة األسد.

عنب بلدي  - داريا

املايض  األسبوع  األسد  قوات  صّعدت 

مدينة  جبهات  عىل  العسكرية  عملياتها 

بأسطوانات  املدينة  استهدفت  حيث  داريا، 

حني  يف  أرض-أرض،  وصواريخ  متفجرة 

أفرج مركز األمن العام عن 5 موقوفني من 

لواء األحرار.

وشهدت املدينة قصًفا من الطريان الحريب 

املزة  مطار  يف  املتمركزة  الثقيلة  واملدفعية 

العسكري وثكنات الفرقة الرابعة يف جبال 

من  القريبة  املناطق  استهدفت  املعضمية، 

أماكن االشتباكات.

قوات  أن  بلدي  عنب  مراسل  أفاد  حني  يف 

للمدينة  الشاملية  الجبهة  استهدفت  األسد 

بستة صواريخ من نوع فيل يوم الجمعة 31 

األبنية  أدت إىل تدمري بعض  ترشين األول، 

صفوف  يف  ضحايا  وقوع  دون  السكنية 

املدنيني واملقاتلني.

عنيفة  اشتباكات  دارت  متصل،  سياق  يف 

بني مقاتيل الجيش الحر وقوات األسد عىل 

األثرية  للصالة  املحاذية  الغربية،  الجبهة 

فيها  متكن  منها،  الشاملية  الجبهة  وعىل 

الجيش الحر من صد محاوالت تقدم قوات 

عن  أشيع  ما  الحر  مقاتلو  ونفى  األسد، 

انسحابهم من نقاطهم عند الصالة األثرية، 

مؤكدين أنها الزالت تحت سيطرتهم.

من ناحية أخرى، أفرج مركز األمن العام يف 

عنارص   5 عن  املايض،  الخميس  يوم  داريا 

من لواء األحرار، كانوا قد أوقفوا إثر العملية 

القوى  بها  قامت  التي  األخرية  األمنية 

العاملة يف املدينة مطلع الشهر الفائت.

نتيجة  إىل  استناًدا  عنهم  اإلفراج  ويأيت 

املكتب  من  بحقهم  الصادرة  التحقيق 

مل  بينام  األمن،  مبركز  الخاص  القضايئ 

يصدر الحكم النهايئ بحق باقي املوقوفني.

وقت  يف  رصح  األمن،  مركز  مدير  وكان 

انتهى  قد  التحقيق  أن  بلدي،  لعنب  سابق 

الحكم  صدور  بانتظار  وهم  بعضهم،  مع 

النهايئ بحقهم.

وتعيش مدينة داريا مع قدوم فصل الشتاء، 

الحصار  ظل  يف  صعبة  إنسانية  أوضاًعا 

وندرة  سنتني،  قرابة  منذ  عليها  املفروض 

وحاجة  فيها،  والطبية  الغذائية  املواد 

املحارصين إىل التدفئة والوقود، فضاًل عن 

من  املترضرة  املنازل  ترميم  إىل  حاجتهم 

القصف.

قوات األسد تستغل المدنيين والمعتقلين لحفر األنفاق على جبهات داريا

مركز األمن يفرج عن ٥ موقوفين
قوات األسد تصّعد قصف داريا 

واشتباكات على جبهاتها
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خبر بلدي

عنب بلدي - وكاالت 

ثوار  جبهة  مقرات  النرصة  جبهة  اقتحمت 

1 ترشين  السبت  الزاوية،  سوريا يف جبل 

الثاين، متهمًة قائدها بالفساد، ويف حني 

تحاول بعض القوى التوسط لحل الخالف، 

الشيخ  تحكيم  عىل  النرصة  جبهة  ترّص 

يعرف  الذي  املحيسني  الله  عبد  السعودي 

مبواقفه املتشددة.

الثورة  مستوى  عىل  الفت  تطور  ويف 

املرتاكم منذ أشهر  بلغ االحتقان  السورية، 

بني جبهة النرصة (فرع تنظيم القاعدة يف 

سوريا) وجبهة ثوار سوريا التابعة للجيش 

الحر أشده.

النرصة  أحكمت جبهة  ذلك جلًيا حني  وبدا 

سوريا  ثوار  جبهة  مقاتيل  مقرات  عىل 

كبرية،  عسكرية  حملة  بعد  السبت،  أمس 

يف حني انسحب جامل معروف قائد ثوار 

مساء  الزاوية  مقراته يف جبل  من  سوريا 

الجمعة.

7 قرى وبلدات يف  النرصة عىل  وسيطرت 

جبل الزاوية، بينها خان السبل مسقط رأس 

الرئيسية، متهمة  جامل معروف، ومقراته 

واالعتداء  والرسقات،  املايل  بالفساد  إياه 

عىل بعض فصائل املنطقة.

وقال مدير املرصد السوري لحقوق اإلنسان 

إن  »رويرتز«  لـوكالة  الرحمن  عبد  رامي 

»انشقوا  معروف  مقاتيل  من  العرشات 

وانضموا لجبهة النرصة ولهذا انترصت«. 

بيانًا مصوًرا  انسحابه أصدر معروف  وإثر 

وقال  »النرصة«،  قتال  مبواصلة  فيه  تعّهد 

إن جامعته ستعود إىل جبل الزاوية. 

وأضاف معروف أن »جبهة النرصة فرضت 

الحصار ملدة أسبوع عىل قرى جبل الزاوية 

أن  معتربًا  األسد«،  نظام  كانت  لو  كام 

الزاوية كان  انسحاب قواته من قرى جبل 

»حرًصا عىل دماء املدنيني، ألن مقاتليها ال 

يرتّددون يف قتلهم«.

جبهة  فصيال  أصدر  املقابل،  الجانب  يف 

فيه  أوضحا  بيانًا  األقىص،  وجند  النرصة 

القبول بوقف إطالق النار، بناًء عىل رشوط 

محددة تضع حاًل نهائًيا لألزمة.

إنه  السبت،  أمس  صدر  الذي  البيان  وقال 

و«بالرغم من قيام جامل معروف باالعتداء 

الفصائل  وبعض  املسلمني  عوام  عىل 

باالستجابة  قمنا  املنطقة،  يف  املجاهدة 

يف  والفضل  الخري  أهل  بعض  لجهود 

القتال  لوقف  توسطوا  والذين  الشام  بالد 

الحايل«.

لحل  رشوط  أربعة  عىل  النرصة  ووافقت 

األزمة وضعها ”أهل الفضل والخري“ يف بالد 

رشعية  محكمة  تشكيل  ”أواًل  وهي:  الشام 

يرأسها الشيخ عبد الله املحيسني، ثانًيا مثول 

املحكمة،  أمام  واملطلوبني  معروف  جامل 

جامل  مثول  فور  الطرفني  أرسى  فك  ثالًثا 

إطالق  وقف  رابًعا  املحكمة،  أمام  معروف 

النار من الطرفني يبدأ من الساعة الثانية من 

ظهر اليوم 1 ترشين الثاين 2014.

ماريا  أبو  تحكيم  النرصة  جبهة  ورفضت 

امليدانيني،  قاداتها  أحد  أنه  رغم  القحطاين 

واملعروف مبواقفه الناقدة ألخطاء »الجهاد 

الشيخ  عرف  بينام  الشام«.  أرض  عىل 

شارك  الذي  املحيسني  الله  عبد  السعودي 

قوات  ضد  الالذقية  بريف  االشتباكات  يف 

يف  دعا  وقد  الجاري،  العام  مطلع  األسد 

اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  سابق  وقت 

وأن  الشام«  »أرض  مغادرة  إىل  وقياداتها، 

للمرشوع  مكملة  النرصة  »جبهة  تبَقى 

اإلسالمي«.

لجبل  النرصة  اقتحام  سبق  اتفاق  وكان 

الزاوية، بني 16 فصياًل مقاتاًل بينها فصائل 

يف  صلح«  »قوة  نرش  عىل  نص  إسالمية، 

النرصة مل تلتزم  إال أن جبهة  الزاوية،  جبل 

النرصة  مقاتيل  بني  اشتباك  ودار  به، 

ومقاتيل حركة حزم التابعني لقوة الصلح.

أقوى  إحدى  النرصة،  جبهة  وكانت 

باألسد،  لإلطاحة  تقاتل  التي  الجامعات 

»الدولة  تنظيم  صعود  بعد  تراجعت  لكنها 

مناطق  عىل  سيطر  الذي  اإلسالمية« 

الجبهة  لكن  سوريا،  ورشق  شامل  واسعة 

جامعات  مع  بالتنسيق  اليوم  إىل  تعمل 

كفصائل  املعارضة  يف  »معتدلة«  إسالمية 

الجبهة اإلسالمية.

الجيش  إىل  النرصة  جبهة  تتبع  حني  يف 

وتحظى  األركان،  وقيادة  الحر  السوري 

بدعم غريب وعريب، خصوًصا بعد مواقفها 

واملواجهات  »الدولة«  لتنظيم  املناهضة 

ضده يف جبل الزاوية قبل أكرث من عام.

عنب بلدي - وكاالت 

يف  الكردية  البيشمركة  مقاتلو  انترش 

الجمعة  يوم  )كوباين(  العرب  عني  مدينة 

»الدولة  تنظيم  ملواجهة  األول،  ترشين   31

عمليات  غرفة  قيادة  تحت  اإلسالمية«، 

أربيل  عمليات  غرفة  مع  تنسق  مشرتكة 

للتحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة.

متركزت  الرتكية،  األرايض  عبورها  وبعد 

 20 من  املكونة  الكردية  البيشمركة  قوات 

إقليم  من  والقادمة  مقاتاًل،  و150  آلية 

كوباين  مدينة  داخل  العراق،  كوردستان 

تقدم  لصد  حلب،  رشق  شامل  الواقعة 

مقاتيل تنظيم »الدولة اإلسالمية« املستمر 

منذ شهر ونصف.

البيشمركة  قوات  مبرور  تركيا  وسمحت 

أيًضا؛  الحر  السوري  الجيش  من  وعنارص 

الخطوة  األسد  نظام  اعترب  حني  ويف 

أكد  السورية،  للسيادة  سافًرا«  »انتهاكًا 

الجيش  مؤسس  األسعد  رياض  العقيد 

السوري الحر »إن دخول قوات البيشمركة 

لسيادة  سافر  انتهاك  هو  العرب  عني  إىل 

ورضب  السورية،  العربية  الجمهورية 

لوحدة األرض«.

بني  عنيفة  اشتباكات  املدينة  وشهدت 

خالل  »الدولة«  وتنظيم  األكراد  املقاتلني 

فرانس  وكالة  ونقلت  السابقني؛  اليومني 

لحقوق  السوري  املرصد  مدير  عن  برس 

املقاتلني  أن  الرحمن  عبد  رامي  اإلنسان 

جديد  هجوم  صد  »من  متكنوا  األكراد 

عني  شامل  يف  اإلسالمية  الدولة  لتنظيم 

العرب التي شهدت مواجهات عنيفة مساء 

األوىل  الساعات  حتى  واستمرت  الجمعة، 

من صباح السبت«.

إن  األمريكية،  املركزية  القيادة  وقالت 

 5 شنت  أمريكية  وقاذفات  مقاتالت 

هجامت ضد التنظيم، قرب عني العرب منذ 

 9 دمرت  الغارات  أن  إىل  الفتًة  أمس،  أول 

مواقع قتالية لتنظيم »الدولة«.

من  عنرصًا   11 قتل  فقد  املرصد،  وبحسب 

التي  الدويل،  التحالف  »الدولة« يف غارات 

الرقة  محافظة  يف  مناطق  أيًضا  شملت 

من   15 قتل  فيام  سوريا،  رشقي  شامل 

الكردية  الشعب«  حامية  »وحدات  عنارص 

يف اشتباكات يف كوباين ومحيطها.

طيب  رجب  الرتيك  الرئيس  انتقد  بدوره، 

الدويل،  التحالف  اسرتاتيجية  أردوغان 

نظريه  التقى  حيث  باريس،  يف  وتساءل 

تقصف  »ملاذا  هوالند،  فرنسوا  الفرنيس 

باستمرار؟  كوباين  مدينة  التحالف  قوات 

ملاذا ال تقصف مدنًا أخرى، ملاذا ليس إلدلب«.

عن  سوى  نتحدث  »ال  أردوغان  وأضاف 

الرتكية،  الحدود  عىل  الواقعة  كوباين 

ألفي  باستثناء  أحد  هناك  يعد  مل  وحيث 

مقاتل«.

وقتل منذ بدء الهجوم عىل املدينة ومحيطها 

يف 16 أيلول املايض 958 شخًصا، هم 576 

»الدولة«، و361 مقاتاًل  تنظيم  مقاتاًل من 

حني  يف  الشعب«،  حامية  »وحدات  من 

سقط 21 مدنًيا.

مقتل  توثيق  من  متكن  أنه  املرصد  وذكر 

»الدولة«  تنظيم  من  عنرص   100 من  أكرث 

خالل  ومحيطها  املدينة  اشتباكات  يف 

من  أتوا  بعضهم  املاضية،  الثالثة  األيام 

مناطق أخرى يف حلب والرقة.

شهد  املايض  األول  ترشين  شهر  أن  يذكر 

بينهم  سوريا،  يف  شخص  آالف   6 مقتل 

وفق  امرأة،  و112  طفاًل  و250  مدين  ألف 

إحصاءات للمرصد.

جبهة النصرة تقتحم مقرات جبهة ثوار سوريا وتطلب تحكيم المحيسني

اللعبة الدولية تختزل في كوباني.. وقوات البيشمركة تنتشر داخل أحيائها
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سيرين عبد النور - الرقة

بسبب  الشارع  يف  اللعب  أستطيع  أعد  »مل 

يف  مسجون  أين  وأشعر  املنزلية،  الدروس 

ابن  محمد  يصف  الكلامت  بهذه  منزيل« 

التاسعة حال الكثري من أطفال الرقة.

يحاول محمد أن يتدارك ما فاته من تعليم يف 

املنزلية،  الدروس  خالل  من  املاضية  األعوام 

لكنه يبدي كثريًا من التذمر لجلوسه ساعات 

طويلة يف البيت.

وإذ تعاين الرقة من تدهور املراحل التعليمية، 

وسط  املدارس،  عىل  القامئني  أغلب  وابتعاد 

مقاتيل  قبل  من  وتضييق  للرواتب  غياب 

حلول  إيجاد  املدرسني  بعض  يحاول  التنظيم، 

تساعدهم يف تدبر معيشتهم وتحل جزًءا من 

منزلية  دروس  عرب  وذلك  التعليمية،  املشكلة 

ومعاهد خاصة، باتت تشكل مصدر دخل لكثري 

منهم سواء من املختصني أو غري املختصني.

ورغم أن التنظيم يدقق عىل مثل هذه الدروس 

عىل  بالحصول  بها  يقوم  من  ويطالب 

لصعوبة  وذلك  مستمرة،  أنها  إال  ترخيص، 

الرقابة عليها، كام يوضح حسن وهو طالب 

لعنب  الرتبية  كلية  من  األخرية  السنة  يف 

يومنا  قوت  عىل  الحصول  »نحاول  بلدي، 

بعيًدا عن داعش، إضافة للحفاظ عىل ذهنية 

الطالب وصلتهم بواقعهم وعرصهم«.

تحكم باألسعار
وتتطلب هذه الحصص الخاصة مبالغ طائلة، 

خصوًصا مع تفاوت طلبات األساتذة يف ظل 

غياب ضابط حقيقي يحكم األسعار؛ ويقول 

العامة  املدارس  إحدى  مدير  وهو  محمد،  أبو 

مثن  لدفع  مضطرون  »األهل  بلدي،  لعنب 

هذه الحصص الخاصة يف ظل غياب البديل، 

وإضاعة األطفال لكثري من الوقت واملعلومات 

التي اكتسبوها، ما يهدد مستقبلهم«.

واسع  بشكل  الخاصة  املعاهد  انترشت  وقد 

يف أحياء الرقة املتوسطة والراقية، خصوًصا 

تعترب  أحياء  يف  وحتى  والتوسعية،  الثكنة 

فقرية نسبًيا كاملشلب والدرعية.  لكن لرامز، 

يؤكد  إذ  آخر  رأي  املعاهد،  أحد  يف  مدرس 

حاجة  تشبع  املعاهد  »هذه  أن  بلدي  لعنب 

وتساعدهم  واالجتامعية  التعليمية  الطالب 

عىل إكامل تعليمهم بأقل املصاريف«.

مواد ال توافق »الدولة«
وتُلزم املعاهد نظريًا مبجموعة من الرشوط 

»الفصل  وأبرزها  »الدولة«،  فرضتها  التي 

فيها  يرى  التي  املواد  الجنسني، وحذف  بني 

وأبرزها  ألفكاره،  مخالفة  أنها  التنظيم 

والفلسفة…«،  والديانة  والقومية  التاريخ 

وفق ما ينقله رامز. إضافة إىل إجبار اإلناث 

»الزي  ارتداء  عىل  واملدرسات  الطالبات  من 

الرشعي«، وهو أقرب إىل الشادور األفغاين.

مناهج  إىل  املواد  من  عدد  أضيفت  حني  يف 

عليها  يبني  التي  والعقيدة  الفقه  ومنها  التعليم 

التنظيم تفسرياته وقراراته املتشددة، وهو منهج 

يرى العديد من الفقهاء وعلامء الدين والباحثني 

االجتامعيني، أنه سينتج جياًل من املتطرفني.

لكن املعاهد الخاصة يف أغلب األحيان تلجأ 

عن  بعيًدا  األسد،  نظام  مناهج  تدريس  إىل 

عيون الرقباء وتركز فيه عىل املواد األساسية 

ومنها الكيمياء والفلسفة والتاريخ.

طلبة  من  التالميذ  »معظم  رامز  يقول 

املرحلة الثانوية الذين يجعلون من الدروس 

وتحضريهم  لتقويتهم  وسيلة  املعاهد  يف 

التي  املناطق  يف  يجرونه  نهايئ،  المتحان 

يف  وغالًبا  النظام..  لسيطرة  تخضع  التزال 

حامة أو دير الزور«. 

قيود »الدولة«
ويحتاج افتتاح املعاهد الخاصة يف املناطق 

إىل موافقة من  الدولة،  عليها  التي تسيطر 

وإرشاف  للتنظيم،  التابع  التعليم«  »ديوان 

التي  املواد  منه عىل املعهد واألساتذة وعىل 

تدرس.

ويعرتض كثري من املعلمني عىل الرقابة التي 

حولوا  مختصني  غري  أشخاص  بها  يقوم 

التعليمية،  العملية  تكبل  قيود  إىل  عملهم 

الخاصة  املعاهد  أحد  مدير  فاتح،  ينقل  كام 

لعنب بلدي »مل نعد نستطيع مامرسة طرق 

ووسائل التعليم الحديثة، فالرقابة تحارصنا 

بقي هنا من  ما  الجهات وتخنق  من جميع 

عملية تعليمية وتربوية«.

التعليمية  املؤسسة  عيوب  فاتح  ويشخص 

عىل  القامئني  يف  واملتمثلة  »الدولة«،  يف 

»عدميو  إنهم  يقول  إذ  التعليم«،  »ديوان 

بعيدون  أنهم  كام  الخربة،  وقليلو  الكفاءة 

عن خلفيات امليدان التعليمي«.

الحسبة،  إىل  أقرب  الديوان  أن  فاتح  وأشار 

والقامئون عليه يريدون تحويل املدارس إىل 

يرشفون  »هم  التنظيم  أفكار  تنرش  كتاتيب 

عىل عملية ال يعرفون عنها ورمبا ال يرغبون 

بها، ولذا فهم يلجؤون إىل التضييق علينا«.

ورغم عملهم يف جو من الخوف حيث أغلقت 

القامئون  املدرسون  وسجن  املعاهد  بعض 

عليها بحجج مختلفة، تستمر محاوالت من 

بقي من أهايل الرقة وأساتذتها، يف مقاومة 

بكارثة  يهدد  بات  الذي  املتنامي  الجهل  مّد 

وتؤسس  املدرسة،  دور  تنهي  مستقبلية 

جياًل، أكرث من 75 باملئة منه، ال يستطيعون 

إكامل تعليمهم.

جمال ابراهيم - درعا

يف رٍد عىل االنتصارات التي حققها مقاتلو 

املعارضة مؤخًرا يف درعا، قامت قوات األسد 

الثقيلة  باملدفعية  املحررة  املناطق  بقصف 

الطريان  وغارات  الصواريخ  وراجامت 

اإلصابات  من  كبريًا  عدًدا  موقعًة  الحريب 

والشهداء.

وبلغ عدد الرباميل التي سقطت عىل حوران 

برمياًل،   345 املنرصم  األول  ترشين  خالل 

كام  وقرية،  مدينة   35 من  أكرث  مستهدفًة 

بأكرث  املنطقة  الحريب  الطريان  استهدف 

الحارة بعد  نالت منها مدينة  170 غارة  من 

 24 50 غارة وأم املياذن  تحريرها ما يقارب 

غارة.

واسعة  نزوح  حالة  املدن  معظم  وشهدت 

املياذن  وأم  نصيب  بلدات  أهايل  هجر  حيث 

والحارة وإنخل إىل القرى املحيطة وسويت 

الذي  الوقت  يف  باألرض،  منازلهم  بعض 

 277 إىل  املوثقني  الشهداء  عدد  فيه  وصل 

خالل شهر ترشين األول.

بلدة  يف  مجازر   3 عن  القصف  أسفر  إذ 

سكنية  أحياء  استهداف  نتيجة  نصيب، 

اثنا  بينهم  شخًصا  عرشون  ضحيتها  كان 

الطريان  استهدف  كام  وامرأة.  طفاًل  عرش 

ذلك  وأسفر  الشام  برصى  مدينة  املروحي 

الرايض،  عائلة  مدنًيا من   15 استشهاد  عن 

إىل  إبطع  مدينة  عىل  القصف  أدى  وكذلك 

سقطت  حني  يف  أشخاص،   5 استشهاد 

أودت  بينام  اليادودة،  يف  كاملة  عائلة 

صواريخ أرض-أرض التي استهدفت الحارة 

بحياة 20 شخَصا منهم 6 أطفال وامرأتني.

إحراز  استطاعت  املعارضة  قوات  وكانت 

عىل  الجنوبية  املنطقة  يف  واضح  تقدم 

من  عدد  وتحقيق  العسكري  الصعيد 

االنتصارات عىل قوات األسد، حيث متكنت 

الحارة  وبلدة  الحارة  تل  عىل  السيطرة  من 

التاسعة  وبلدة زمرين واالقرتاب من الفرقة 

مدرعات الواقعة يف مدينة الصنمني. 

إىل دمشق  الطريق  لفتح  املعارك  واستمرت 

ونبع  والحميدية  مسحرة  تل  وتحرير 

مدينة  إىل  للوصول  العدس  ودير  الصخر 

البعث ومنها إىل خان أرنبة مركز محافظة 

القنيطرة.

استعادة  املعارضة  قوات  استطاعت  كذلك 

املحطة  درعا  3 قطاعات يف  السيطرة عىل 

أشهر   6 حوايل  من  النظام  سيطر  أن  بعد 

الروضة  وقطاع  العسل  بوز  قطاع  عىل 

وقطاع العودة، لتتخذ منها خط دفاع لبداية 

تحرير درعا املحطة بالكامل. 

يف  املقاتلة  الفصائل  أعلنت  جهتها،  من 

معركة  بدء  عن  درعا،  من  الرشقية  املنطقة 

عدد  تحرير  إىل  تهدف  التي  العزم«  »أهل 

جمرك  عن  الدفاع  خط  تعترب  الحواجر،  من 

عىل  الواقع  املياذن  أم  وحاجز  نصيب 

إىل  باإلضافة  دمشق،   - عامن  أوتوسرتاد 

حاجزي املعرضة والكازيات.

قوات  استطاعت  أيام   4 دامت  معارك  وبعد 

وإغالق  الحواجز  عىل  السيطرة  املعارضة 

طريق اإلمداد عىل جمرك نصيب آخر معابر 

النظام مع األردن.

المعاهد الخاصة تنتشر في الرقة والدروس المنزلية تحتل الصدارة
العملية التعليمية مستمرة رغم التضييق من قبل تنظيم الدولة

غارات جوية وقصف بري على درعا رًدا على تقدم المعارضة

نزوح جماعي وعائالت بأكملها فارقت الحياة
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فلتعد  الساروت،  وأهازيج  القاشوش  هتافات  »فلتعد 

االعتصامات وأناشيد الحرية، لن أتقدم يوًما لفعل ما أرادوا 

عىل  واإلرصار  الحزن  ميلؤها  بكلامٍت  سلمًيا«،  وسأبقى 

املحلية  التنسيق  لجان  مؤسس  يتحدث  مسريته،  متابعة 

الذي  والحال  نشاطه  عن  بلدي،  لعنب  جبلة  مدينة  يف 

وصلت إليه الثورة يف مدينته.

أبو ملهم، كام يرغب بتسمية نفسه، أربك قوات األسد عىل 

مدار ثالث سنوات بنشاطه السلمي ورسومه، التي انترشت 

عىل صفحات التواصل االجتامعي من قلب مدينة جبلة.

من  »يا  مثل  املؤثرة  عباراته  من  حيز  جبلة  لجدران  وكان 

تقبعون خلف القضبان كل عام وأنتم الرشفاء«، كام يحسب 

الثوري، خصوًصا عندما قام بتوزيع  العمل  له جرأته يف 

إىل  العلويني  فيها  يدعو  املؤيدة  املناطق  قلب  مناشري يف 

»عدم انتخاب من كان سبًبا يف مقتل أبنائهم«. 

يؤكد أبو ملهم أنه ناشط سلمي »مل أحمل السالح يوًما«، 

الحالة  إىل  مشريًا  السلمية،  النشاطات  بتأثري  إلميانه 

»كانوا  عنه،  البحث  خالل  األمن  لرجال  »الهستريية« 

يفتشون الحي كامال للبحث عني، نجوت يف أكرث من 50 

محاولة اعتقال وال زالت هويتي مجهولة لهم، حتى أنني 

أثناء  الطريفة  املواقف  أحد  يف  يوًما  للسباحة  اضطررت 

قيامي بتصوير إحدى الالفتات بعد قدوم رجال األمن«.

وعن رأيه يف نجاعة العمل السلمي اليوم، يعرتف أبو ملهم 

بنجاح النظام يف تحويل الثورة عن مسارها ودفعها للعمل 

املسلح، ودخول »مشاريع غريبة خرجت عن املبادئ التي 

طالبنا بها«.

والطابع  السلمي  النهج  »استمرار  بأهمية  مؤمن  لكنه 

املدين الذي بدأت به الثورة، ألنها أقوى سالح بوجه همجية 

النظام«.

مغادرة  بعد  بالكاريث  اليوم  جبلة  حال  ملهم  أبو  ويصف 

أو  األمنية  القبضة  من  هربًا  والشباب  الناشطني  معظم 

»مدينة  أصحبت  أنها  معتربًا  اإلجباري،  التجنيد  من  خوًفا 

»أمالك  أن  إىل  ومشريًا  والنازحني«،  والكهول  النساء 

الدفاع  رجال  من  والرسقة  للتشبيح  عرضة  سكانها 

الوطني«.

توثيق  عىل  صغري  فريق  مع  اليوم  يعمل  ملهم  أبو 

االنتهاكات بحق أهايل املدينة أواًل بأول، ويعاين فريقه من 

صعوبات تبدأ بكرثة املخربين ورجال األمن وتنتهي بغياب 

الدعم اللوجستي ومعدات التواصل.

الفريق مؤخًرا توثيق  التي عمل عليها  املشاريع  ومن أهم 

عمليات  خالل  األهايل  بحق  بانتهاكات  قام  من  أسامء 

أسامء  تضم  الئحة  إىل  باإلضافة  واالعتقال،  الخطف 

ضمت  املدينة  أبناء  من  واملخطوفني  واملعتقلني  الشهداء 

أسامء موثقة لحوايل 40 شهيًدا سقطوا ضمن املدينة، عدا 

شهداء املعارك يف ريف الالذقية، وما يزيد عن 124معتقاًل 

داخل السجون باإلضافة إىل 30 مخطوًفا ومغّيًبا.

سبيل  يف  نقيض  أو  ننترص  حتى  املرشوع  يتوقف  »لن 

وقد  حديثه،  ملهم  أبو  ختم  هكذا  بها«  آمنا  التي  القضية 

بدا مصماًم اليوم، أكرث من أي وقت مىض عىل امليض يف 

الرسالة التي خرج من أجلها.

قنديل ضاهر - عنب بلدي 

من  اآلتية  األخبار  الوعر  اسم  يتصّدر 

حمص، وهو حّي كبري يتألّف من قطاعني 

)قديم وجديد( ويقع غرب املدينة وتفصله 

ويعّد  العايص  ونهر  بساتني  منطقة  عنها 

آخر معقل لقّوات املعارضة داخل املدينة.

ونصف  عام  من  أكرث  منذ  النظام  ميارس 

الحّي،  عىل  املطبق  الحصار  سياسة 

الصاروخي  بالقصف  مناطقه  ويستهدف 

أخرى.  تارًة  والقنص  وبالرصاص  تارًة 

إضافة إىل حرمان املدنيني من دخول السلع 

واملواد الغذائية واألدوية والوقود، ومنعهم 

املوظفني  باستثناء  الحّي  مغادرة  من 

الحكومّيني والطالب.

وعن تفاصيل التضييق عىل املدنيني يتحدث 

من  »أمتكن  حكومي،  موظف  وهو  أحمد، 

موظًفا  لكوين  الحّي  من  يومي�ا  الخروج 

يف إحدى مؤّسسات الدولة، لكّننا نتعرّض 

الخروج  عند  يومّي  بشكل  دقيق  لتفتيش 

والدخول من الحّي، وال يسمح ألحد بإدخال 

أّي يشء مهام صغر حجمه«.

فتقول  جامعية،  طالبة  وهي  فاتن،  أما 

كابوًسا  الحي  وإىل  من  العبور  »يشكّل 

يومي�ا بالنسبة يل وللكثريين، وال أجرؤ عىل 

للغذاء  املاّسة  الحاجة  أّي يشء رغم  إدخال 

يعقل«،  ال  بشكل  سعره  وارتفاع  ندرته  مع 

التي  »اإلذالل«  حوادث  بعض  فاتن  وتروي 

متقّدم  »رجل  الحي  حواجز  عىل  شهدتها 

يف الّسن يحمل كيًسا صغريًا من الفاكهة، 

استوقفه أحد العنارص وقام بدعس الفاكهة 

تحت قدميه ثم صفعه أمام الجميع مام أدى 

لسقوطه أرًضا، وآخر كان يف نفس الحافلة 

بطانة  يف  القهوة  من  صغريًا  كيًسا  أخفى 

ردائه وعند اكتشاف األمر قام العنارص بنرث 

إجباره  تم  رضبه  وبعد  رأسه،  عىل  القهوة 

عىل كنس ذرات النب من األرض بلسانه«.

بقّية  إىل  والرصاص  القصف  دوّي  يصل 

أحياء ُحمص دون أْن يطبع آثاًرا كبرية عىل 

صعوبة  اختزلتها  التي  اليومّية،  حياتهم 

مقترصة  باتت  أْن  إىل  واالعتياد  العيش 

اليومّية  الحاجات  تلبية  وراء  الركض  عىل 

تجاريّة  وحركة  وتعليم  وسكن  طعام  من 

العائالت  من  العديد  باتت  لذا  طفيفة، 

األخرى، وعن  واألحياء  الوعر  بني  متفرّقة 

وأطفايل  زوجتي  »ذهبْت  مهّند  يقول  ذلك 

للعيش يف حّي آخر لصعوبة وخطر العيش 

يف الوعر، فمهام كان التضييق عليهم يف 

أرحم  ذلك  يبقى  للنظام  الخاضعة  األحياء 

من نوبات الهلع التي تجتاح نفوس أطفايل 

عند سقوط القذائف والصواريخ، وركضهم 

عيون  عن  خفيًة  آلخر  شارع  من  اليومّي 

للبقاء يف  أما هو فقد اضطر  القناصني«، 

الخدمة  سن  األكرب  ابنه  لبلوغ  نظًرا  الحي 

لخروج  محاولة  »أّي  العسكريّة  اإللزامّية 

ابني من الحّي ستعرضه لخطر يفوق خطر 

الصواريخ والقذائف«.

حال  يشابه  مهند(  )ابن  الشاب  ذلك  وحال 

الحي  مغادرة  يستطيعون  ال  ممن  املئات 

الوعر  أصبح  أن  بعد  بسواها  أو  بهدنة 

مالذهم األخري من قوائم املطلوبني املوّزعة 

عىل حواجز البالد.

مالًذا  الوعر  من  جعل  ما  فقط  ذلك  ليس 

اآلالف  عرشات  لجأ   2012 فمنذ  للسكان، 

يجعل  ما  إليه،  منازلهم  من  املهجرين  من 

مجدًدا  للترشّد  يعرضهم  منه  خروجهم 

بعد  لهم  جديد  مأوى  فال  أقىس،  بصورة 

املأهولة  املناطق  من  تبقى  ما  اكتظاظ 

الستيعابهم،  خطة  أّي  وغياب  املدينة،  يف 

واستغالل أصحاب املنازل يف بقّية األحياء 

لتصل إيجاراتها الشهريّة ألرقام عالية.

وعن ذلك تتحدث نور، وهي ربّة أرسة من 

الوعر  من  »خرجنا  املحارص،  الحي  سكان 

ُحمص  من  الخروج  بعد  إليه  لجأنا  الذي 

دون  عائلتي  مع  نفيس  ألجد  القدمية، 

مأوى، وبسبب دمار محل زوجي ومع غالء 

اضطررت  السكن  أسعار  وارتفاع  املعيشة 

لبيع مصاغي الذي ادخرته طوال عمري«.

وكانت إشاعات عديدة رست يف وقت سابق 

إلدخال  متّهد  لتهدئة  الوصول  اقرتاب  عن 

ملنح  باإلضافة  أساسّية،  ومواد  مساعدات 

اتفاق  عىل  للتفاوض  الفرصة  الطرفني 

املنطقة  مغادرة  املعارضة  ملقاتيل  يسمح 

من دون التعرّض للهجوم أو االعتقال، ومل 

اليوم فيتخّوف  أّما  النجاح،  يُكَتْب لكل ذلك 

الناس من اجتياح للحّي و«إبادته« يف ظّل 

ممنهجة  حملة  يف  القصف،  وترية  تزايد 

ويف ظّل تغييب أخبار الحي عن العامل.

وتهديده  النظام  قصف  مطرقة  بني  هكذا 

مقاتيل  أخطاء  وسندان  باالجتياح، 

يف  املدنيون  ميكث  الحّي،  يف  املعارضة 

إليهم  تعيد  رحمة  بارقة  بانتظار  الوعر 

واحتكار  حصار  دون  العيش  طأمنينة 

وذّل  وتهجري  ترشّد  ودون  وصواريخ، 

واعتقال.

رغم شدة آلة القمع؛ الحراك المدني في جبلة مستمر  

الوعر: مأساة إنسانية تسبق اجتياًحا متوقًعا
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انترشت يف اآلونة األخرية مجموعة كبرية 

هجوم  بعد  الكرديات  املقاتالت  لصور 

»داعش« عىل مدينة عني العرب )كوباين(، 

تداولها نشطاء مواقع التواصل االجتامعي 

وقدرتها  الكردية  املرأة  نضج  عىل  للربهنة 

يف  املطبوعة  تلك  غري  أدوار  لعب  عىل 

الوعي الجمعي العام لشعوب املنطقة.

ترتك  أن  الصور،  هذه  من  املقصود  كان 

املرأة  مشاركة  أن  اآلخر،  لدى  انطباًعا 

عىل  مؤرّش  الدائر،  الرصاع  يف  الكردية 

وانغالق  ومتايزها،  البيئة  هذه  انفتاح 

غريها، مع أن الحقيقة غري ذلك متاًما. إذ، 

تسجيل  للمنطقة  القريب  التاريخ  يف  مّر 

سياق  يف  للمرأة  مسبوقة  غري  بطوالت 

الرصاع العريب الصهيوين، وهو ما يشكّل 

عامل مفاجأة، إذا ما وجد املرء، أن اآلخرين 

الكرديات  النساء  ملشهد  مدهوشون 

النسيج  من  جزء  واألكراد،  بسالحهن. 

وتقاليدهم  عاداتهم  للمنطقة،  االجتامعي 

ومنط حياتهم، ال يختلف كثريًا عن أوضاع 

للمرأة يك  الفرصة  إتاحة  إن  ثم  جريانهم. 

أشكاله،  بأقىس  العام  العمل  يف  تشارك 

خيار  هو  ما  بقدر  مجتمعًيا،  خياًرا  ليست 

وحركات  أحزاب  به  قامت  أيديولوجي، 

سياسية بشكل أسايس.

القومية،  سواء  العقائدية،  األحزاب  أغلب 

قد  كانت  الدينية،  وحتى  بل  اليسارية،  أو 

بالعمل  لتشارك  للمرأة  املجال  أفسحت 

ما  هذا  محّددة.  ظروف  يف  العسكري 

ما  عرب  سوريا  يف  الحاكم  الحزب  فعله 

يُعرف بـ »اتّحاد شبيبة الثورة«، ومن أبرز 

الطاهر  مصطفى  حميدة  الشهيدة  رموزه 

العام  يف  نّفذت  التي  الرقة  محافظة  ابنة 

مفّخخة  بسيارة  ضخمة  عملية   1985

بقوات العدو الصهيوين يف منطقة جزين 

 50 عن  يربو  ما  ضحيتها  راح  اللبنانية، 

ذات  وهو  الجرحى.  من  كبري  وعدد  قتياًل 

اليشء الذي فعلته اللبنانية سناء محيديل 

أسامء كثرية   .1985 العام  نيسان من  يف 

تحرض يف هذا املجال، كلّها قامت بعمليات 

ضخمة تعرّب عن شجاعة ال متناهية، كام 

فعلت الفلسطينية دالل املغريب التي قادت 

لبنان  من  انطلقت  عملية  يف  مجموعتها 

إىل العمق الفلسطيني، لتستشهد هناك يف 

حاولت  التي  بشارة  وسهى   .1978 العام 

كان  ما  قائد  لحد  أنطوان  العميل  اغتيال 

الجنويب«،  لبنان  »جيش  بـ  آنذاك  يعرف 

فأصابته دون أن تقتله. وانعام حمزة التي 

يف  ضخمة  عملية  تنفيذ  أثناء  استشهدت 

»اإلرسائييل« يف  الجيش  الشيخ ضد  جبل 

العام 1990. عدا عن نوع آخر من النضال 

أواخر  منذ  خالد  كليىل  نساء  به  قامت 

الستينيات من القرن املايض، وهي مرحلة 

»املجال  كان  عندما  الطائرات،  اختطاف 

لتحرير  الشعبية  »الجبهة  لـ  الخارجي« 

هّن  كثريات  قوته.  أوج  يف  فلسطني« 

النساء اللوايت لعنب أدواًرا محورية ودقيقة 

بظروف يف غاية الدّقة والصعوبة.

هنا،  ليست  املسألة  يف  اإلشكالية  لكن 

تاريخية  لحظة  يف  للسالح  املرأة  فحمل 

مؤرّشًا  يعترب  ال   – أهّميته  عىل   - معّينة 

عىل االنفتاح املجتمعي، إذا كان معزواًل عن 

غريه من املؤرّشات، بل قد يكون بالعكس، 

دلياًل عىل االنغالق والرجعية.  

يف  األحزاب  كام  الكردية،  واألحزاب 

املجتمعات العربية، قامت املرأة يف بنيتهم 

األحزاب  هذه  من  وبدعم  االجتامعية، 

العسكري،  العمل  مبامرسة  العقائدية 

طاقاتها،  استثامر  طريق  عىل  كخطوة 

وإفساح املجال أمامها لتكون جزًءا من أي 

عملية تغيري، لكن عىل مبدأ »الكوتا«، وهي 

إنّها  إذ  رجعية،  األساليب  أكرث  من  واحدة 

تؤرّش إىل مساعدة املرأة عىل العمل العام 

نفسها  تثبت  أن  تستطيع  ال  ظروف  يف 

طبيعي،  بشكل  الرجل  جانب  إىل  فيها 

بينام قد تأخذ أكرث ماّم هو محّدد يف هذه 

»الكوتا«، لو كان املجتمع الذي تعمل فيه، 

أكرث انفتاًحا. وهذا بالضبط ما فعله »حزب 

القرن  الكردستاين« يف مثانينيات  العامل 

املايض، حيث بدأت هذه الظاهرة باالنتشار 

يف صفوفه، خاصة بعد تشكيل ما يسّمى 

فكان  الكردستانية«،  املرأة  »حزب  بـ 

تشكيل هذا الحزب، دلياًل عىل الفصل بني 

دلياًل  أي  العام،  العمل  الجنسني يف سياق 

وليس  الرجل،  عن  املرأة  عمل  متييز  عىل 

خطوة يف طريق إزالة الفوارق.

حليف  الدميوقراطي«  االتحاد  »حزب  تابع 

النهج منذ بدء  النظام السوري عىل نفس 

وهو  عملياته،  يف  املرأة  ليستخدم  الثورة، 

الظاهرة  بهذه  املجتمع  النبهار  أّدى  ما 

اإلسالمية  التيارات  انتشار  بعد  الفريدة 

تركته  الذي  الفراغ  لتمأل  جاءت  التي 

والتي  األخرى،  األيديولوجية  األحزاب 

التحق معظمها بالنظام.

دول كثرية، مختلفة التوّجهات، ومتفاوتة 

تجنيد  عىل  أقدمت  والتخلّف،  التقّدم  يف 

املرأة يف جيوشها، متاًما كام فعل الرئيس 

وصوله  بعد  أفورقي  أسياس  األريرتي 

للسلطة 1987 بقليل، ليسّن قانونًا للتجنيد 

أريرتيا  تتقّدم  مل  فيام  لإلناث،  اإلجباري 

مازالت  بل  الوقت،  ذلك  منذ  أمنلة  قيد 

وإفقاًرا.  تجهياًل  فيها  تعمل  الديكتاتورية 

إضافة إىل أن الكيان الصهيوين كان سباًقا 

مؤرّشًا  هذا  يكن  مل  فيام  املجال،  هذا  يف 

الحال  أو تخلّفه، ألنه بطبيعة  عىل تقّدمه 

االجتامعية  املقاييس  خارج  مركّب  كيان 

الطبيعية، وال يعكس سوى حقيقة واحدة، 

مع  تعامل  عنرصي،  متييز  نظام  أنّه  وهو 

سوية  عىل  وأطفااًل  ورجااًل  نساء  العرب 

واحدة من اإلجرام.

ضد  الدويل  للتحالف  األوىل  الرضبات  يف 

 ،2014 أيلول   23 سوريا  يف  »داعش« 

من  املنصوري  مريم  طيار  الرائد  شاركت 

بعض  بقصف  املّتحدة  العربية  اإلمارات 

املواقع بطائرتها إىل جانب زمالء من دول 

أخرى، وهو عمل بحاجة الحرتافية عالية 

باملقابل  وجه.  أكمل  عىل  به  قامت  ا،  جد�

مازالت املرأة السعودية ممنوعة من قيادة 

اجتامعية  وبيئة  بنية  وهذه  السيارة، 

بالعادات  ومتشابهة  تقريًبا،  واحدة 

تقّدم  فلم يكن هذا مؤرّشًا عىل  والتقاليد، 

تكون  رمّبا  السعودية.  وتخلّف  اإلمارات، 

الصورة أوضح إذا ما قورن وضع املرأة يف 

الرشقي  كاملجتمع  تباعًدا،  أكرث  مجتمعني 

ألن  بها  حاجة  ال  حيث  هناك،  والغريب، 

تحمل السالح، أو ألن يصبح حملها للسالح 

من  مظهًرا  مضت،  ومراحل  حقب  يف 

يف  فاعاًل  عضًوا  فكانت  تحّررها،  مظاهر 

املجتمع مبا لها من حقوق، وما عليها من 

واجبات.

كوحدة  الغربية  املجتمعات  أنجزته  ما  هذا 

كاملة، بكل مكوناتها، وبرجالها ونسائها، 

إذ ارتقت بنفسها، لتصل ملرحلة، ال رضورة 

فيها للتمييز بني الجنسني، أو مبعنى آخر: 

برمتها،  للمسألة  للتطّرق  فيها  رضورة  ال 

فكل عضو باملجتمع يعرف بالضبط حدود 

إمكانياته.

حول استثمار قضية المرأة في الصراع الدائر في سوريا

فيكتوريوس بيان شمس
كاتب سوري، من مواليد 1975، مقيم في القاهرة منذ 
أواسط العام 2012، عمل في صفوف «اتحاد الشباب 
الديموقراطي السوري» ما بين عامي 1995 - 1998، 
«حركة  و  الشعبي»  الديموقراطي  «الحزب  في  ثم 
الشبيبة الديموقراطية» التي تولى فيها عدة مسؤوليات 
في لبنان منذ العام 1999 وحتى قيام الثورة 2011.

درس العلوم السياسية واإلدارية في الجامعة اللبنانية، 
والمجالت  والصحف  المواقع  من  عدد  في  ويكتب 

السورية والعربية.
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خيار الثورة؟

أحمد الشامي

يظن البعض أن السوريني قاموا بثورتهم »بالخطأ« وأنهم 

»باإلصالحات«  اكتفوا  لكانوا  النتائج  يعلمون  كانوا  لو 

التجميلية التي قام بها الرئيس الوريث ولحمدوا الله عىل 

متالزمة »األمن واللقمة فقط«.

هل تفجرت الثورة ألن النظام »سفاح«؟

تفجري  يف  مهاًم  عاماًل  كان  النظام  عسف  أن  شك  ال 

الوضع السوري لكنه عىل بشاعته مل يكن كافًيا، فجزار 

»رابعة« ذبح يف يوم واحد مئات املرصيني دون أن يطلق 

ثورة عارمة ضد زمرته.

الطبيعة الطائفية للنظام أيًضا ال تكفي، ففي لبنان يقوم 

الربكان  ينفجر  أن  دون  برشاسة  السنة  بقمع  »حالش« 

السني يف وجهه.

كذلك األمر فيام يخص الفقر وانسداد األفق أمام الشباب 

مبا  العرب  دول  كل  فيه  تتشارك  الوضع  فهذا  السوري، 

فيها دول نفطية غنية تشرتي السلم األهيل عرب معونات 

االحتقان  االنفجار وتخفيف  تأخري  و«ضامدات« هدفها 

ال أكرث.

العريب  الربيع  ثورات  باقي  عن  السورية  الثورة  تختلف 

الدويل  ومتوضعه  األسدي  النظام  طبيعة  يخص  فيام 

الوطني  الحس  غياب  مع  السوري  املجتمع  وتفكك 

واملسؤولية الجمعية لدى السوريني.

متتلك  عصابة  بل  سياسًيا،  نظاًما  ليس  األسد  نظام 

وتتلقى  وروسيا  وأمريكا  ٳرسائيل  من  مطلًقا  تفويًضا 

متنح  اإلجرامية  النظام  بنية  مفتوًحا.  ٳيرانًيا  دعاًم 

عصابة األسد سلطة مطلقة عىل أتباعها فال يبقى أمام 

كذلك  األمام،  ٳىل  الهروب  سوى  العصابة  مع  تورط  من 

النظام تجاه داعميه وسادته ال ترتك له مجااًل  التزامات 

للمناورة مبا ال يسمح بحل سيايس.

القذايف.  ليبيا  مع  السوري  الوضع  يتشابه  املنطق  بهذا 

ٳًذا مل يحصل تدخل خارجي ليخلص السوريني  ملاذأ ملاذا 

كام حصل يف ليبيا؟

يف ليبيا هناك حسابات دولية مختلفة عن سوريا فيام 

بالدور  وخاصة  واإلقليمية  الدولية  بالتوازنات  يتعلق 

اإلرسائييل الحاسم.

ثم، من قال إن الغرب مل يتدخل يف سوريا؟

سوريا،  يف  التدخل  عن  للحظة  يكفوا  مل  األمريكيون 

ملنعه  ثم  األسد،  نظام  لزعزعة  البداية  يف  تدخلوا 

»طهران«  يف  ورشكائهم  أعوانهم  عرب  السقوط  من 

و«موسكو« و«تل أبيب«.

الالعبني  لكل  فرص«  »نافذة  فتحت  السورية  الثورة 

الذي يدير األزمة،  اإلقليميني والدوليني وأولهم »اوباما« 

يوقدها ويخفف نارها بحسب مصالحه ومزاجه ومزاج 

»نتنياهو«... وللحديث صلة.

رأي بلدي
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اسماعيل حيدر

نواب  مجلس  انتخابات  املايض  األسبوع  يف  جرت 

االنتخابات -التي جرت يف أجواء  الشعب يف تونس، 

أظهرت  أجمع-  العامل  من  إشادة  استدعت  شفافة 

أن  بعد  اإلسالميني  خصومهم  عىل  للعلامنيني  تقدًما 

أرضت سنوات من الحكم االنتقايل بشعبيتهم نسبًيا.

تبدو تونس االستثناء الوحيد الذي مييض فيه الربيع 

العريب بخطى ثابتة باتجاه تثبيت الحكم الدميقراطي، 

فبعد أن ألهمت تونس العامل العريب من خالل أسبقيتها 

يف الثورة عىل الديكتاتورية، ها هي تلهمه مرة أخرى 

يف كونها البلد الوحيد الذي استطاع حتى اآلن متابعة 

مساره يف الحرية. 

شاملة،  متأنية  دراسة  التونيس  النموذج  يستوجب 

فتونس أثبتت للعامل أن الدميقراطية قابلة للتحقيق يف 

العامل العريب، كام أثبتت أن بديل األنظمة الديكتاتورية 

ليس الفوىض، بقدر ما هو العدل واملساواة. 

رأسها  وعىل  التونسية،  السياسية  النخب  لعبت  لقد 

السلس،  االنتقال  هذا  يف  بارًزا  دوًرا  النهضة،  حركة 

املؤمترات  أحد  يف  الغنويش  راشد  الشيخ  قال  وكام 

العاملية »لقد أخذت مرص من تونس ما يجب أن تسري 

أن  يجب  ال  ما  مرص  من  تونس  وأخذت  بداية،  عليه 

تسري عليه نهاية«. 

النموذج  جعلت  التي  األسباب  إن  نقول  أن  نستطيع 

التونيس يتجنب انزالقات الربيع العريب هي التالية:

الجيش التونيس الذي اكتفى بالحياد اإليجايب، وأبدى 

السيايس  الشأن  يف  التدخل  عدم  يف  حقيقية  رغبة 

املضطرب بعد هروب بن عيل، يف حني رأينا أن الجيش 

التي  االنتقالية  العملية  عىل  بنفسه  أرشف  املرصي 

انتهت بأن سلم السلطة لنفسه، عدا عن جيوش سوريا 

وليبيا واليمن والبحرين التي يصدق عليها القول بأنها 

جيوش خاصة أكرث من كونها جيوًشا وطنية.

يتميز الشعب التونيس بتجانس قومي ديني طائفي، 

فكل مواطني تونس هم من العرب السنة، وهذا خفف 

األمني  الفراغ  عن  الناجمة  االضطرابات  من  بالتأكيد 

وغياب الدولة. 

ولكن  بالتأكيد،  ديكتاتوري  لنظام  مديًحا  هذا  ليس 

طالها  التي  األخرى  العربية  األنظمة  مع  باملقارنة 

الحبيب  مثله  الذي  االستبداد  أن  نجد  العريب  الربيع 

عن  طبيعته  يف  مختلف  عيل  بن  وبعده  بورقيبة 

االستبداد يف باقي البلدان العربية، إذ مل يلجأ النظام 

ومل  وطنية،  تحت  ما  هويات  إحياء  إىل  تونس  يف 

يلجأ لتثبيت حكمه باالستعانة مبكونات أقلوية دينية 

هوية  البورقيبي  النظام  فرض  لقد  غريه،  أو  قبلية  أو 

وطنية تونسية بالقوة.

تكفي  ال  االنتخابية  األغلبية  أن  النهضة  حركة  أدركت 

الغنويش  اعترب  فقد  االنتقالية،  املرحلة  يف  للحكم 

للحكم يف  كافية  %51 هي  أن  إحدى محارضاته  يف 

60 % غري كافية يف  أن  املستقرة، يف حني  األنظمة 

حزب  من  النسبة  هذه  كانت  إذا  االنتقالية  األنظمة 

واحد. 

حركة  السيام  التونسية،  السياسية  النخب  أدركت 

النهضة، أن عنوان املرحلة بعد هروب بن عيل هو بناء 

التوافق وإكامل املسار االنتقايل، وأن الرصاع اإلسالمي 

مكانه،  غري  يف  والجهد  للوقت  مضيعة  العلامين 

لأليدلوجيات،  عابر  سيايس  تحالف  بناء  إىل  فسعت 

وهو ما خفف من التحريض إىل حده األدىن.

السلفيني  مع  تحالفهم  أن  مرص  إخوان  افرتض  لقد 

ما  ولكن  مستقر،  حكم  باتجاه  لهم  حاماًل  سيكون 

غدا  االستقرار  نحو  طريقهم  مرص  إخوان  افرتضه 

عبًئا عليهم يف النهاية، يف حني ميزت حركة النهضة 

يدعو  السلفي واعتربته  التيار  البداية عن  نفسها منذ 

إىل منط حياة ال يتناسب مع الواقع بحسب تعبري عيل 

العريض. 

صحيح أن النهضة خرست االنتخابات األخرية، ولكنها 

كسبت نفسها وكسبت تونس، لقد مثلت تونس حالة 

عىل  اإلسالمي  العلامين  التالقي  إلمكانية  منوذجية 

أصدق  من  أن  أظهرت  كام  مشرتك،  وطني  برنامج 

»كيف  قوله:  اإلطالق  عىل  درويش  محمود  أشعار 

نشفى من حب تونس الذي فينا مجرى النفس؟«

كيف نشفى من حب تونس
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ملف بلدي

هنا الحلبي

مدينة  أحياء  تشهد  أن  املفرتض  من  كان 

حلب املحررة انتخابات الدورة الثالثة ملجلس 

تم  الذي  الوقت  ويف  أيام؛  منذ  محافظتها 

التوافق فيه عىل التمديد ملجلس املدينة دون 

مجلس  عمل  تعطيل  تم  انتخابات،  إجراء 

املحافظة، كام توقفت االنتخابات بعد تراكم 

وانسحاب  املجلس  تيارات  بني  الخالفات 

كتلة الرئيس السابق، وبتأجيج من الحكومة 

املؤقتة.

خالفات مرتاكمة
عنب بلدي تقّصت أسباب املقاطعة وتعطيل 

ويف  املقابالت،  من  عدٍد  عرب  االنتخابات 

لقاء مع أبو مرض الحلبي، أمني رس مجلس 

مجلس  بني  بدأت  »املشاكل  إن  قال  املدينة، 

بدء  منذ  املدينة  ومجلس  حلب  محافظة 

الدورة الثانية التي كانت برئاسة عبد الرحمن 

ددم بتاريخ 5 كانون األول 2013«.

له تحفظّني  كان  املدينة  أن مجلس  وأضاف 

اإلداري،  الفساد  هو  األول  ددم؛  عمل  عىل 

مجلس  يف  موظًفا   128 بتثبيت  ويتمثل 

فعلًيا  أنه  مع  رواتبهم،  يتقاضون  املحافظة 

ال يعمل إال 50 موظًفا تقريًبا«.

كام أن برنامج عمل مجلس املحافظة »يضم 

10 مديريات، إال أنه يف الواقع ال يعمل منها 

أوضح  الذي  مرض،  أيب  بحسب   ،»5 سوى 

حني  ففي  الرواتب،  يف  تفاوتًا  هناك  أن 

املدينة  مجلس  يف  املوظف  راتب  يتعدى  »ال 

مجلس  يف  نظريه  راتب  يصل  دوالًرا،   150

املحافظة إىل 350 دوالًرا«..

إذ  امليزانية،  حول  فيدور  الثاين  التحفظ  أما 

تقسم  أن  عىل  املجلسني  بني  االتفاق  ينص 

 45% بنسبة  لكليهام  املخصصة  امليزانية 

منها   55% يخصص  بينام  املدينة،  ملجلس 

للمحافظة.

ولكن ما حصل بعد انتخابات الدورة الثانية 

مع  »اجتمع  ددم  الرحمن  عبد  السيد  أن 

استدعاء  دون  لوحده  املحافظة  مجلس 

الخاصة  امليزانية  إلقرار  املدينة  مجلس 

فرتته  خالل  سترصف  والتي  باملجلسني 

االنتخابية«.

 215 قدره  مبلغ  رصد  إىل  بالنهاية  وخلص 

ألف دوالر ملجلس املدينة، معتربًا إياه »إدارة 

محلية فقط«.

مجلس  »استلم  فقد  مرض  أيب  وبحسب 

املحافظة حينها من الحكومة املؤقتة مبلًغا 

قدره مليون و250 ألف دوالًرا، أي إن ما وصل 

إىل مجلس املدينة من املبلغ الكيل هو 17% 

فقط، وهذا يخالف النسبة املتفق عليها«.

اتفاق مل ينفذ
أثارت سياسة ددم، إشكاليات داخل مجلس 

املدينة، ليعقد اجتامًعا بني املجلسني بتاريخ 

اتفاق،  صيغة  إىل  للوصول   2014 آذار   13

املدينة  مجلس  أن  الجلسة  محرض  وأقر 

يتحمل  أن  عىل  القرار،  هذا  عىل  »سيوافق 

الكوادر  مصاريف  كافة  املحافظة  مجلس 

األرض  عىل  املوجودة  الصغرية  واملكاتب 

مديريات  إطالق  حني  إىل  حلب  مدينة  يف 

هذه  تحديد  وسيكون  لها...  ممثلة  كاملة 

بإقرار  التشغيل  وكلف  واملصاريف  الرواتب 

كال الطرفني«.

التقصري  »بدأ  البند  هذا  عىل  االتفاق  وبعد 

إذ  مرض،  أيب  وفق  املحافظة«  مجلس  من 

واضطر  املصاريف،  هذه  من  بأي  يلتزم  مل 

مجلس املدينة إىل التكفل بها ومتويلها إما 

عن طريق الّدين أو من منظامت دولية أخرى 

غري االئتالف.

الظروف  االعتبار  بعني  مرض  أبو  ويأخذ 

التي مر بها مجلس املحافظة، حيث تعرض 

الرباميل  هجمة  بعد  مرتني  للقصف  مقره 

عىل حلب ما اضطر إىل تغيريه عدة مرات، 

للطلب  استجابته  عدم  يربر  ال  »هذا  لكن 

هذه  طول  عنها  املسؤول  املصاريف  بتحمل 

املدة، طاملا أن رئيس املجلس قد استلم مراًرا 

كتًبا تطالبه بذلك عىل مدى أشهر، دون أي 

تجاوب أو رد«.

إقصاء املقرصين
الهيئة  عقدت  الثانية،  الدورة  نهاية  ويف 

العامة، التي تضم أعضاء مجليس املحافظة 

قررت  متوز،   10 بتاريخ  اجتامًعا  واملدينة، 

فيه أن مجلس املحافظة لديه مشاكل إدارية، 

الهيئة  من  عينت  إدارية  لجنة  عىل  اعتامًدا 

العامة.

إجراء  »رضورة  عىل  الهيئة  أعضاء  وتوافق 

يف  املحافظة«،  ملجلس  جديدة  انتخابات 

حني »قررت الهيئة العامة وباإلجامع أن يتم 

التمديد ملجلس املدينة دون إجراء انتخابات«.

وخلصت الهيئة اإلدارية إىل قراٍر ينص عىل 

املكتب  أعضاء  من  مقرصًا  كان  من  »كل  أن 

التنفيذي يف أداء عمله، ال يحق له الرتشح 

للدورة القادمة«.

بعد ذلك تشكلت »لجنة طعون« من »تجمع 

تقر  قضائية  جهة  وهي  األحرار«،  املحامني 

جميع  وتوافق  املقرصين،  باألعضاء  الطعن 

األطراف عىل تشكيل اللجنة ودعمها.

اللجنة،  إىل  شكوى  املدينة  مجلس  ورفع 

وافقت  ددم،  الرحمن  بعبد  الطعن  مفادها 

قراًرا  مصدرًة  الطعن،  وأقرت  عليها  اللجنة 

االنتخابات  عن  ددم  الرحمن  عبد  بحجب 

املقبلة.

عرقلة االنتخابات
ينتمي  التي  الثورية«  األمانة  »كتلة  رفضت 

وبدأت  الطعن،  هذا  ددم  الرحمن  عبد  لها 

وإبطاله،  القرار  عىل  لالعرتاض  مبحاوالت 

فدعت إىل عدة اجتامعات طارئة ملناقشته.

إما  ينجح،  االجتامعات مل  أيًا من هذه  لكن 

الددم عىل  النصاب، أو إلرصار  لعدم اكتامل 

الوفاق  كتلة  رفضت  إذ  االجتامعات  ترّؤس 

ما  »الخصم«.  هو  الددم  كون  ذلك،  الثوري 

واقرتحت  املؤقتة  الحكومة  تدخل  استدعى 

فاعرتضت  عليا«،  استئنافية  »لجنة  تشكيل 

القانوين«،  »الطلب غري  الطعون عىل  لجنة 

واعتربته »التفاًفا«، كام وصفته بـ »التحيز« 

من الحكومة لطرف دون آخر، وقررت امليض 

بعملها.

وبعد أخذ ورد، عقدت كافة األطراف اجتامًعا 

ولجنة  العامة  الهيئة  مطالب  أقّر  توافقًيا، 

الطعون، ماعدا بعض القرارات التي اتخذتها 

فرتاجعت  عليها  االعرتاض  وتم  اللجنة 

للعملية  بالتحضري  امليض  تم  وعليه  عنها، 

االنتخابية.

للحكومة  التابعة  املحلية  اإلدارة  وزارة  لكن 

موقًعا  الفيسبوك،  عرب  بيانًا  نرشت  املؤقتة 

املحلية  املجالس  مسؤول  لطفي  حازم  من 

يف الوزارة، جاء فيه أن الحكومة لن تعرتف 

باالنتخابات قبل يوم واحد من إجرائها.

التي  األول(  ترشين   21( االنتخابات  ويوم 

قاطعها ممثلو الريف الغريب، باإلضافة إىل 

الثورية،  األمانة  لكتلة  التابعني  الناخبني 

عىل اعتبارها »انتخابات غري رشعية«.

رد »األمانة الثورية«
وعندما سألت جريدة عنب بلدي أحد أعضاء 

الترصيح  )رفض  الثورية«  األمانة  »كتلة 

باسمه( عن سبب املقاطعة، أفاد بأن »هناك 

لكتلة  -تابعني  املدينة  مجلس  من  أعضاء   9

اعرتضوا   ،19 أصل  من  الثورية-  األمانة 

عىل الطعن بعبد الرحمن ددم، موضحني أن 

مجلس  ضد  شكوى  رفع  عىل  كان  االتفاق 

املحافظة ككل، وليس طعًنا بشخص الددم«.

رفض  الطعون  بلجنة  حريًا  »كان  وأضاف 

الددم  شخص  إىل  توجيهه  بسبب  الطعن، 

هذا  بإضافة  املدينة  مجلس  رئيس  قبل  من 

الطلب بخط يده دون إجامع«، متهاًم إياه بـ 

»التزوير«.

الطعون  بلجنة  حريًا  »كان  العضو  وتابع 

الشكوى  بهذه  املحافظة  مجلس  مراجعة 

قبل  املجلس  هذا  تربيرات  إىل  لالستامع 

إقرار الطعن، فمثاًل كنا سنوضح أن املسؤول 

اآلمر  العام  األمني  هو  امليزانية  إقرار  عن 

الرحمن  عبد  وليس  عيدو،  أحمد  بالرصف، 

ددم«.

لكن قرار الطعن »قانوين«
مجلس  رئيس  سلمى،  أبو  أوضح  بدوره 

املدينة لعنب بلدي، بأن »القرار كان للمكتب 

أن  كام  شخصًيا،  قراًرا  وليس  التنفيذي 

شكوى«،  رفع  من  مرتبًة  أقل  يأيت  الطعن 

مؤكًدا أنه مل يتفرد بأي قرار لوحده.

األعضاء  هؤالء  »موقف  سلمى  أبو  وعّقب 

بالكامل«،  كتلتهم  موقف  عن  نابع  التسعة 

واصًفا املوقف بـ »التحيز للكتلة«.

رئيس  قشقش،  الرحمن  عبد  املحامي  وأفاد 

رفعت  التي  الشكوى  بأن  الطعون،  لجنة 

وقد   ،« شكاًل  ومقبولة  متاًما  »قانونية  له 

القانوين  املكتب  من  املحامي  استلمها 

للمجلس ممثاًل برئيسه أبو سلمى، وقد كتبت 

بخط اليد نظًرا النقطاع التيار الكهربايئ.

القضائية  اللجنة  حق  »من  بأنه  وأعقب 

تتضمن  أنها  طاملا  الشكاوى  بهذه  القبول 

من  فعاًل  بدرت  قد  أخطاء  عن  مالحظات 

الرجوع  دون  ددم،  الرحمن  عبد  شخص 

لكتلة األمانة الثورية«.

ويبقى أخريًا تساؤالت تراود ناشطي حلب، 

أحياء  حساب  عىل  الريف  دعم  يُقصد  هل 

الثورة يف حلب،  املدينة، يف كل مؤسسات 

ومن يقف وراء هذا السلوك، ثم هل تستحق 

نشاطات  عىل  تسيطر  أن  الخالفات  هذه 

تعيشها  التي  القاسية  الظروف  رغم  الثوار، 

األحياء املحررة.

مجلس محافظة حلب معطًل عن العمل حتى إشعار آخر
خلفات حول الميزانية والحكومة المؤقتة تلعب دوًرا سلبًيا
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ترشين   31 الجمعة  يوم  اإليطالية  الحكومة  أعلنت 

لقوارب  البحري  اإلنقاذ  عمليات  إيقاف  األول 

وسوريا،  أفريقيا  شامل  من  الفارين  الالجئني 

إذ  للقرار  الدوافع  أبرز  االقتصادي  الجانب  ويشكل 

تبلغ الكلفة الشهرية لعمليات البحث عىل الشواطئ 

اإليطالية قرابة 9 مليون يورو.

يف  استييل  مركز  من  غوردينو  برنارينور  واعترب 

املنظامت  من  عدد  مع  بالتعاون  رسالة  يف  روما، 

النظر  إلعادة  اإليطالية  الحكومة  تدعو  اإلنسانية 

يف قرارها، أن إيقاف إيطاليا »لعملية مري نوسرتم، 

يعني القول بالنيابة عن أوروبا أنه بغض النظر عن 

جميع االتفاقيات التي وقعتها دول االتحاد األوريب، 

وجميع املبادئ التي أسست وولدت يف أوروبا، نحن 

نغلق أعيننا عام يجري يف تلك البلدان«. 

ويبدو أن الجانب االقتصادي هو الدافع الرئييس وراء 

قرار الحكومة اإليطالية متجاهلًة البعد اإلنساين، إذ 

مليون   9 نوسرتم«  »مري  لـ  الشهرية  التكلفة  تبلغ 

يورو، ومل تعد الحكومة اإليطالية متلك املوارد املالية 

الكافية لالستمرار بعمليات اإلنقاذ. 

 ،2013 18 ترشين األول  وكانت إيطاليا أطلقت يف 

نوسرتم«  »مري  املسامة  واإلنقاذ  البحث  عملية 

أكرث  غرق  بعد  وذلك  اإليطالية،  اإلقليمية  املياه  يف 

المبيدوزا  جزيرة  قبالة  بقارب  شخص   300 من 

اإليطالية.

سيتم  أنه  أعلنوا  األورويب  االتحاد  يف  قادة  لكن 

االستعاضة عن »مري نوسرتم« مبهمة جديدة أطلق 

عليها اسم »تريتون«، وذلك اعتباًرا من يوم السبت 1 

ترشين الثاين تحت إرشاف وكالة الحدود األوروبية، 

التكلفة  أن  أي  يورو،  مليون   2.9 تبلغ  ومبيزانية 

»مري  اإليطالية  اإلنقاذ  عملية  ميزانية  ثلث  من  أقل 

نوسرتم«. 

الحدود  مراقبة  عىل  »تريتون«  مهمة  وستقترص 

السواحل  من  مياًل   30 نطاق  ضمن  فقط  وتعمل 

وإنقاذ  بحث  عملية  هناك  يكون  ولن  اإليطالية، 

لقوارب الالجئني يف البحر.

مللف  الخاص  املسؤول  كرايبو  فرانسوا  رصح  بدوره، 

بيان  يف  املتحدة  باألمم  للمهاجرين  اإلنسان  حقوق 

صحفي صدر يف جنيف يوم الخميس 30 ترشين األول 

أن »الحكومات التي ال تدعم جهود البحث واإلنقاذ قد 

وضعت نفسها يف نفس مستوى املهربني«.

الربيطانية  الداخلية  وزارة  باسم  املتحدث  برر  بينام 

قرار الدول األوربية بإيقاف عملية اإلنقاذ بقوله إن 

عملية  أن  اعتربوا  أوروبا  أنحاء  الوزراء يف  »جميع 

الناس  شجعت  املتوسط،  البحر  واإلنقاذ يف  البحث 

بحياتهم  واملخاطرة  الرشعية  غري  الهجرة  عىل 

متوقعني اإلنقاذ«.

مساعدات  أو  دعم  أي  تقديم  بريطانيا  رفضت  وقد 

مالية ألي مهمة إنقاذ مستقبلية لقوارب املهاجرين 

يف البحر املتوسط.

لشؤون  األورويب  للمجلس  العام  األمني  وقال 

الراديو  له مع  ديديرينغ يف حديث  الالجئني مايكل 

الرابع يف BBC، منتقًدا سياسة الدول األوربية التي 

قائاًل  البحر  عرب  بحياتهم  للمخاطرة  الناس  تدفع 

للمخاطر  الناس  هؤالء  تدفع  التي  األسباب  »أحد 

تعمل  التي  األورويب  االتحاد  سياسة  هو  بالبحر، 

والقانونية  اآلمنة  والطرق  الوسائل  كل  إغالق  عىل 

اللجوء«،  لتقديم  األوربية  األرايض  إىل  للوصول 

وأضاف أنه يشعر بـ »االشمئزاز من موقف االتحاد 

»يستحق  بأنه  القرار  واصًفا  وبريطانيا«،  األوريب 

الشجب أخالقًيا«.

يف  اللجوء  طالبي  عدد  ارتفع  فقد  آخر  جانب  ومن 

خالل  شخص  ألف   450 إىل  االورويب  االتحاد  دول 

عام 2013، تبلغ نسبة السوريني منهم %12 أي ما 

يعادل 50 ألف شخص حسب أرقام القسم اإلحصايئ 

»يوروستات« باملفوضية األوروبية.

الالجئني يف األمم  يف حني قالت مفوضية شؤون 

شخص   330.700 نحو  إن  املايض،  أيلول  املتحدة، 

النصف  يف  صناعية  دولة   44 إىل  اللجوء  طلبوا 

األول من العام الحايل، بزيادة %24 تقريًبا، مقارنة 

بالفرتة نفسها من العام املايض، ويف حني مل تحدد 

نسبة السوريني بينهم، إال أن املفوضية عزت سبب 

ارتفاع األسباب إىل الحرب يف سوريا والعراق.

االتحاد  داخل  اللجوء  لطلبات  عدد  أكرب  هذا  ويعترب 

األورويب منذ مطلع األلفية الثالثة، وبلغ عدد الذين 

غرقوا يف البحر 3000 شخص، عىل األقل.

عىل  كبريًا  مالًيا  عبًئا  الالجئني  عدد  ارتفاع  ويشكّل 

متر  مازالت  التي  األورويب  االتحاد  دول  اقتصاد 

القيود  الدول لوضع  بأزمة اقتصادية، ما يدفع هذه 

وطالبي  الرشعيني  غري  املهاجرين  أمام  املستمرة 

اللجوء إليها.

الحكومة المؤقتة تخفض رواتب موظفيها
30 ترشين  الخميس  يوم  أحمد طعمة  املؤقتة  الحكومة  رئيس  أصدر 

يف  العاملني  جميع  رواتب  بتخفيض  القايض   33/2 القرار  األول 

الحكومة املؤقتة، مبن فيهم رئيس الحكومة بنسبة %20، ابتداًء من 

األلف دوالر الثانية و%50 ملا فوق ذلك، وسيتم البدء بتنفيذ هذا القرار 

ابتداًء من الشهر الجاري.

وبذلك ينخفض راتب رئيس الحكومة الذي كان يصل سابًقا لـ 8000 

يتقاىض  كان  الذي  الوزير  راتب  ويصبح  النصف،  من  ألكرث  دوالر 

السفر  بدل  تشمل  ال  دوالر،   3500 يقارب  ما  دوالر،   6000 شهريًا 

ووقود السيارة الخاصة والتنقالت.

عن  أسبوع  قبيل  أعلن  الحريري،  نرص  لالئتالف،  العام  األمني  وكان 

ووحدة  االئتالف  يف  العاملني  رواتب  بتخفيض  تقيض  قرار  مسودة 

الحاصل عليها والخربات، مشريًا  الشهادة  الدعم وفق معايري  تنسيق 

إىل أن التخفيضات سترتاوح بني 25-50%.

وأكد الحريري أنه سيتم تقسيم املوظفني إىل 5 فئات بحسب الشهادة 

التي يحملها والقدم والخربات، إضافة إىل إقرار تعويضات عائلية وبدل 

تنقل، وهذا »ما سيوفر أموااًل كبرية سيتم تخصيصها ألمور أخرى«.

قبل  من  وجهت  واسعة  انتقادات  موجة  بعد  القرارات  هذه  وتأيت 

يتقاضاها كل  التي  الكبرية  الرواتب  ناشطني وهيئات معارضة، حول 

حاجة  فيه  تتزايد  الذي  الوقت  يف  واالئتالف،  الحكومة  موظفي  من 

املواطنني يف الداخل السوري للغذاء والدواء، واملشاريع الصغرية التي 

تساعد يف التخفيف من معاناة الحياة اليومية.

شتاء قارس تشهده درعا
وغلء فاحش في أسعار المحروقات والحطب

املناطق املحررة يف محافظة درعا بتجار  ترتبط أسعار املحروقات يف 

أطلق عليهم ناشطون يف درعا بـ »تجار الدم« وهم يف أغلب الحاالت 

قادمون من املناطق التي ال تزال تخضع لسيطرة النظام، يف الوقت الذي 

مينع دخول املحروقات ويطلب هؤالء مبالغ طائلة مقابل كميات قليلة.

دخول  مينع  النظام  أن  درعا  محافظة  يف  بلدي  عنب  مراسل  وأكد 

عن  بتهريبها  التجار  فيقوم  املحررة،  املناطق  إىل  والغاز  املحروقات 

طريق الحواجز، وبدورها تقوم الحواجز باستغالل التجار وأخذ مبالغ 

مالية لقاء إدخال سيارات املحروقات أو الغاز إىل املناطق املحررة.

يف حني يرفع التجار أسعار املحروقات والغاز إىل أرقام عالية إذ يصل 

سعر جرة الغاز إىل 8000 لرية سورية إن توفرت، بينام وصلت أسعار 

البنزين إىل 300 لرية لليرت الواحد.

ويف ظل غياب أي جهة متوينية رقابية، تستمر األسعار باالرتفاع ويستمر 

التجار بالتالعب حسب أهوائهم، وبحسب ناشط يف املدينة )فضل عدم 

والغاز  املحروقات  تقوم برشاء  املقاتلة  الفصائل  بعض  فإن  اسمه(  ذكر 

بأسعاره الطبيعية مقابل حامية التاجر أو عدم اإلفصاح عن األسعار.

أن  املستحيل  شبه  »من  صيدا،  سكان  من  عاًما   35 محمد،  أبو  وقال 

يعرف الناس شكل صوبية املازوت هذا الشتاء، ألن لرت املازوت وصل 

إىل 350 لرية سورية، وبالتايل تحتاج األرسة إىل 6 ليرتات من املازوت 

يومًيا مبعدل وسطي أي 2000 لرية سورية«. وبذلك تحتاج العائلة إىل 

60 ألف لرية سورية شهريًا، وهو »حلم صعب املنال يف ظل الظروف 

تكسري  »نفضل  أضاف  الذي  محمد،  أيب  وفق  الصعبة«  املعيشية 

األغراض يف منازلنا ونتدفأ بها«.

وعن أسعار الحطب، فقد وصل سعر الطن إىل 50 ألف لرية سورية قبل 

حلول الربد القارس واملطر الشديد، وتشهد األسعار ارتفاًعا شبه يومي.

فصل  لتكفيها  الحطب  من  أطنان  ثالثة  إىل  الواحدة  العائلة  وتحتاج 

الشتاء، أي قرابة 150 ألف لرية سورية، وهو مبلغ ال تستطيع غالبية 

العوائل تأمينه، »يعني ما بيتدفا هالشتوية إال كل طويل عمر« عىل حد 

تعبري أيب محمد.

املدارس  يف  الحطب  مدافئ  تركيب  تم  أنه  بلدي  عنب  مراسل  وأضاف 

كبريًا  عدًدا  أن  كام  املازوت،  سعر  تأمني  عن  املدارس  ميزانيات  لعجز 

من النازحني بسبب القصف األخري عىل معظم املناطق املحررة، لجأوا 

حالًيا إىل خيم ال تقي حًرا وال برًدا، وال يجد ساكنوها مااًل ال لتأمني 

الحطب وال املازوت.
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 هبة األحمد - ريف دمشق
 67 كرمت كلية العلوم يوم األربعاء املايض 

 420 ووزعت  خريجيها،  من  وطالبة  طالًبا 

شهادة لخريجي دورة »مواد فعالة سطحًيا 

مدرج  يف  أقيم  حفٍل  ضمن  ومنظفات«، 

مبنى  يف  األسد«  باسل  املهندس  »الشهيد 

كلية الهندسة املدنية بجامعة دمشق. 

ابتدأ الحفل بالرتحيب بالحضور من العمداء 

األهايل  ومن  واملسؤولني،  والرؤساء 

أرواح  عىل  صمت  وقفة  تاله  ثم  والطلبة، 

الشهداء أتبعها ترديد للنشيد العريب السوري 

كام جرت العادة يف االحتفاالت الرسمية.

رئيس  الكردي«  »حسان  الدكتور  تقدم  ثم 

جامعة دمشق، بكلمة مخترصة أعرب فيها 

جهودهم  شاكًرا  بالخريجني،  اعتزازه  عن 

بدأت تؤيت  و«التي  العام  بذلوها خالل  التي 

االستمرار  منهم  وراجًيا  ومثارها«،  أكلها 

يف التحصيل العلمي والعطاء »للوطن الذي 

منحتهم  التي  للجامعة  والعرفان  أعطاهم 

مع  بيد  يًدا  وحاميته  الوطن  وبناء  املعرفة، 

الجيش العريب السوري«.

عىل  سرتكز  الجامعة  أن  جهته  من  وأكد 

التي  التدريبية  والدورات  العلمي  البحث 

ستتسع لتشمل جميع الكليات يف الجامعة.

كلية  عميد  قاسم«  »عزات  الدكتور  ألقى  ثم 

الكلية  حرص  فيها  أكد  التي  كلمته  العلوم 

وعلمًيا  مهنًيا  الخريجني  »متكني  عىل 

وعملًيا مبا ميكنهم من دخول سوق العمل 

بذل  بدون  تخرجهم  فور  وظيفة  وإيجاد 

الكثري من الجهد«، ثم تحدث عن »الظروف 

يف  شاكًرا  الوطن«،  بها  مير  التي  املؤملة 

والجيش  األسد  بشار  »الرئيس  ختامها 

وداعًيا  صمودهم«،  عىل  السوري  العريب 

بالرحمة للشهداء الذين »لوال تضحياتهم ملا 

أقيم االحتفال برمته«.

ألقت  الخريجني،  الطالب  تكريم  وقبل 

إحدى طالبات الكيمياء كلمتها بالنيابة عن 

»الجهود  فيها  وشكرت  الخريجني  الطالب 

والدكاترة،  املسؤولون  قدمها  التي  الكبرية« 

وتقدم أحد الطالب بكلمته باسم اتحاد طلبة 

سوريا.

ورئيس  العميد  ارتقى  الحفل  ختام  ويف 

وبعض  الجبة«  »ملك  والدكتورة  الجامعة 

للتكريم،  استعداًدا  املنصة  عىل  املسؤولني 

عىل  ليحتشدوا  الطالب  أسامء  ترديد  بدأ  ثم 

املنصة.

كانت  التي  والغبطة  الفرحة  مقابل  لكن 

كان  والعمداء،  الرؤساء  وجوه  عىل  بادية 

الوجوم ظاهًرا عىل مالمح الطالب، وكزفاف 

كل من فيه سعيد باستثناء العروس وأهلها، 

كان التكريم. 

الطالبات  إحدى  »فتوح«  تحدثت  فقد 

الدكتور  عن  الكلية،  مستوى  عىل  األوائل 

جمعية  يف  عضو  وهو  »فرانسوا«، 

جهوًدا  يبذل  وكان  السوريني،  الكيميائني 

كبرية ملساعدة الطالب وتعليمهم، لدرجة أنه 

)والتي ال  للتجارب  الالزمة  املياه  كان يحمل 

توفرها الكلية( إىل املخترب بنفسه ومل يكن 

يوقف درسه ألي سبب مهام يكون.

معتذًرا  االحتفال،  يحرض  مل  الدكتور  لكن 

من الطالب بأن هذا التكريم ال قيمة له، وأن 

درسه العميل يف املخترب أهم من هذا الذي 

أسامه »رغو فارغ«. 

الدكتور  أن  أسفها  عن  فتوح  عربت  وقد 

أنه  حني  يف  األنظار  عن  اختفى  فرانسوا 

»الوحيد الذي يستحق أن يُحتفى به«.

أما »أسامء« فقد سلبها قلقها عىل مكانها 

يف املاجستري فرحة التخرج، وأخذها أرقها 

الذي  اإلنجاز  سعادة  من  املستقبل  من 

حققته.

الذي  »كنان«،  عند  كثريًا  يختلف  ال  واألمر 

خارج  للسفر  فرصة  بإيجاد  خواطره  كانت 

منتهى  هي  الجامعة  عن  وبعيًدا  البالد  هذه 

أمله.

»الجهود  عن  يتحدث  العميد  كان  وبينام 

الجامعة  تبذلها  التي  العميمة«  العظيمة 

أبواب  الكلية  تفتح  أن  تبتهل  فتوح  كانت 

املاجستري للطالب األوائل وأن يكون اسمها 

به  أخربها  الذي  العميد  كالم  لكن  بينهم، 

ليذبل  نفسه  ويعيد  ذاكرتها  يف  يتكرر  كان 

أملها وينطفئ »املخصصات ال تسمح بقبول 

طلبة املاجستري، وإن تم قبولهم فليس مثة 

دعم مادي يغطي النفقات، ألن أسعار املواد 

ارتفعت عرشات األضعاف«.

الصورة  اللتقاط  املنصة  عىل  الجميع  وقف 

يشعر  بعضهم  »التاريخية«،  التذكارية 

الهم،  النزياح  مبتهجون  وآخرون  بالسعادة 

وجوههم  عىل  االبتسامة  ارتدوا  وكثريون 

يف  التفكري  من  التعبة  ومالمحهم  القلِقة 

القامتة  والخيارات  القادمة  االحتامالت 

والتكهن للمجهول الذي ينتظرهم. 141
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فراس العقاد - اسطنبول

امللتحقون  السوريون  األطفال  يعاين 

مع  االندماج  يف  صعوبة  الرتكية  باملدارس 

العائق  اللغة  ومتثل  واألصدقاء،  املدرسني 

يف  التعليم،  إلكامل  طريقهم  يف  األول 

الخاصة  السورية  املدارس  تقابلهم  حني 

بأقساط مرتفعة، يصعب تأمينها إىل جانب 

متطلبات اللجوء.

الصادرة  الرتكية  حريات  جريدة  وأفادت 

1.7 مليون سوري  25 ترشين األول أن  يف 

مسجلني يقيمون يف تركيا، بينهم 350 ألف 

يف  تعليمهم  منهم  ألف   140 يتابع  طفل، 

املدارس الرتكية.

وأب  مدينة حامة  يحيى، محاٍم سوري من 

وإياد  الثامن  الصف  يف  آية  أطفال،  لثالثة 

وجميعهم  الثالث،  يف  ويزن  السابع  يف 

يف  الرتكية  املدارس  احدى  يف  يداومون 

اسطنبول.

يقول يحيى لعنب بلدي إن الهدف من تسجيل 

»السعي  هو  الرتكية  املدارس  يف  أطفاله 

الخروج  بعد  الرتيك،  املجتمع  لالندماج يف 

»الصعوبات  إىل  الفًتا  سوريا«،  من  مرغاًم 

التي يتعرض لها أطفاله كأجانب يف محيط 

تريك كامل«.

صعوبة  الرتكية  اللغة  إتقانهم  عدم  وسّبب 

فرتة  بعد  أنه  إال  البداية،  يف  بالتواصل 

املعلمون  »أصبح  الدوام  بدء  من  قليلة 

مبعلومات  دعمهم  عىل  يركزون  األتراك 

إضافية، ويف املقابل أظهر األوالد قدرة عىل 

االستيعاب والقدرة عىل التواصل«.

رضورة  إىل  »باإلضافة  يؤكد  يحيى  لكن 

اندماج الطفل باملجتمع الرتيك، فإن هناك 

السورية  بالثقافة  لالعتزاز  يدعوه  واجب 

األم«، ولفت أن اثنني من أطفاله يستكملون 

دروسهم يف املدارس السورية بعد االنتهاء 

من الدوام يف املدرسة الرتكية، »ليزيد األمر 

صعوبة وتعقيًدا عليهم«.

أخرى تسكن  عائلة سورية  إىل  وباالنتقال 

اسطنبول، فإن ثالثة من أطفالها يداومون 

يف مدارس تركية أيَضا؛ إذ يقول أبو أسامة، 

األزمة  ة  فرت  »طول  إن  األطفال،  والد 

وغالء  للتعليم  األطفال  وحاجة  السورية، 

الدوافع  كانت  الخاصة«  السورية  املدارس 

األبرز لاللتحاق باملدارس الرتكية، مشريًا أن 

»األهم من ذلك كله هو الرغبة باالندماج يف 

املجتمع الرتيك«.

لكن األمر مل يكن بالسهولة التي يتوقعها، 

الرابع  الصف  يف  وهي  ابنته  تبدو  إذ 

عىل  تحصل  كانت  أن  بعد  »كاليتيمة«، 

الدرجة األوىل يف مدرستها يف سوريا، يف 

حني »ال تستطيع هنا فهم الدروس، وتعاين 

القدرة عىل  املشاكل بسبب عدم  العديد من 

األتراك«  صديقاتها  مع  والتأقلم  التواصل 

كام ينقل األب، مؤكًدا أن ذلك »ينعكس سلًبا 

عىل رغبتها يف الذهاب إىل املدرسة«.

نقل  أن  أسامة  أبو  يعترب  ذلك  عىل  بناًء 

أطفاله إىل مدرسة تركية »كان قراًرا خاطًئا 

ومترسًعا«، مؤكًدا أنه إذا استمرت معاناتهم 

من  بدًءا  السورية،  املدارس  إىل  فسينقلهم 

الفصل القادم.

نفسية  زاوية  من  الظاهرة  هذه  وملراجعة 

لكود،  حنان  السيدة  بلدي  عنب  استشارت 

املهني  والتطوير  القدرة  بناء  مسؤولة 

أن  أكدت  التي  الطفولة،  حراس  بشبكة 

بيئته،  غري  إىل  وانتقاله  الطفل  تهجري 

االجتامعي،  بالوسط  طبيعًيا  تغيريًا  يسبب 

وثقافة  أجنبية  لغة  لهذا  أضيف  إذا  فكيف 

مختلفة«.

وأشارت أن »الحل األنجح ملثل هذه الحاالت 

بعمل أنشطة تبقي االستمرارية االجتامعية 

جدد  أصدقاء  تكوين  مثل  مستمرة،  للطفل 

تحقق،  مل  وإن  مدرسية،  نشاطات  عرب 

طريق  عن  الدور  هذا  أداء  باألهل  فاألوىل 

عائلية  بيتية  حفالت  أو  اجتامعية  زيارات 

مع سوريني«.

يف  التعليم  متابعة  »تبقى  لكود  وأضافت 

لدى  تعزز  إذ  مهاًم،  أمًرا  الرتكية  املدارس 

يرام،  ما  عىل  يشء  كل  بأن  شعوًرا  الطفل 

كام أن لها أهمية يف االندماج يف املجتمع 

الرتيك وتعلم اللغة وحرية الحركة«.

يذهبون  ال  سوري  طفل  ماليني   3 قرابة 

الرضر  لحقها  مدرسة  و3465  املدارس  إىل 

املعاناة  تكمن  حني  يف  القصف،  نتيجة 

البلدان  مبدارس  التسجيل  يف  األكرب 

املضيفة كام رصحت منظمة أنقذوا األطفال 

يف أيلول املايض.

يف  أولوية  التعليمي  القطاع  إيالء  ورغم 

املتحدة  كاألمم  املعنية  املنظامت  دعم 

أن  إىل  الطفولة،  وإنقاذ  واليونيسيف 

مشاكل عديدة ما زالت تطفو عىل السطح 

كلام طال عمر الرصاع يف سوريا.

األطفال السوريون في تركيا بين االندماج بالمدارس واالعتزاز بالهوية

حفل تخريج دفعة من طلب الكيمياء في جامعة دمشق
الدكتور فرانسوا: درس عملي أهم من هذا الرغو الفارغ
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املرأة الشجاعة ال يرهبها الخوف، يحّولها إىل شجاعة؛ فتنزع الخوف الذي 

كاد يهزمها، لتكسب الشجاعة. نضاالت النساء تكمن يف مواجهة املخاوف 

التغيري  من  واملجتمعي  والجامعي  الفردي  الخوف  طبيعة  وفهم  بشجاعة 

الثوري والذي يعرقل عملية البناء والتغيري.

اليومّية، واللوايت يكتنب من  املعارك  اللوايت يشاركن يف  هناك مسافة بني 

بعٍد مكاين ووجداين عن املعارك والثورة. ال ميكن حالًيا تحديد عدد النساء 

أو  الطبي  أو  العسكري  أو  اإلغايث  بالعمل  سواء  بالثورة؛  فعليا  املشاركات 

امليداين أو اإلمدادي أو اإلعالمي أو الفكري أو السيايس، وال ميكن التقاط 

الصورة كاملة ملشهد املرأة السورية يف الحرب وفصول هذا املشهد وتفاصيله، 

كام ال ميكن نرش قصص املرأة يف الحرب، ال شفويًا، وال كتابًيا؛ فهناك كثري 

مام مل يتجرأ لسان عىل قوله أو إعالم عىل نرشه أو حتى معرفته، ومازال 

الوقت صعًبا لحرص عدد الضحايا واألرامل واليتيامت والثكاىل واملغتصبات 

وتدوين الحكايات املخيفة التي ميكن أن تكون سجاًل تاريخًيا خطريًا لجرائم 

ال  واألصعب:  املقابل  ويف  التاريخ.  ولتطّور  اإلنسانية  ضد  وجرائم  حروب 

ميكن حرص قصص البطوالت واإلنجازات التي شاركت فيها املرأة بشجاعة. 

الثورة والحرب رحلة دموية الكتشاف الذات؛ رغم اختبار محنة األمل ويوميات 

والضحايا  ماتوا  والذين  فائقة.  وبطولة  فظيع  موت  حكايات  املأساة. 

والشهداء واألبطال، سيأيت وقت ليتكلم عنهم الشهود املخلصون: كيف كانوا 

ميوتون وكيف كان الشجعان يقاومون ببسالة. سيأيت يوم لتدوين يوميات 

العنف، خصوًصا، بعد أن كشف العنف اليومي ودم املعارك وساحات القتال 

واملقاتلون يف الساحات عن انقسامات حادة يف املجتمع، أعيد إنتاجها يف 

أذهان الجمهور؛ فحصل إحياء قرسي لكل مكونات تشّوه األمة واإلنسان؛ 

ما يعني املزيد من تجارب قاسية جدا للجميع، واملزيد من إشكاليات سياسية 

وأخالقية ومشاكل وصعوبات، ال ميكن التعامل معها بالهروب واالستسالم، 

الخالفات واالختالفات والرصاعات.  أو بعقل خصامي وخصومي، يزيد يف 

السياسية  تجربتها  وتبلورت  وخرست،  املعركة  دخلت  التي  املرأة  عىل 

والنضالية والعقائديّة، اإلسهام بقوة يف دفع عجلة املعركة نحو الحرية.

معرتك  يف  دخلت  التي  املرأة  وتلك  الثورة؛  تستغل  التي  املرابية  املرأة  أما 

الثقافة والحداثة، بغرور وضحالة، واحتقرت كل مكونات الهوية التاريخية 

تعيدا  أو  املعركة،  الشخصية عن  مآربهام  تحّيدا  أن  املمكن  لألمة، فمن غري 

ال  غاضبة،  قوى  ستخلق  واآلالم  الدماء  أن  تدركا  وأن  خطابهام،  يف  النظر 

تتساهل مع الذين يزيدون يف حجم املشاكل والرصاعات والفنت ويستغلون 

الظروف املأساوية ملصالح شخصية وفئوية وجنسانية منسلخة عن السياق 

عميق  وفهم  وتواضع  رحمة  جوهره  التقّدم  واملجتمع.  لإلنسان  الوجداين 

لظروف التخلف والجهل واالنحطاط واملرض والفوىض. التغيري الثوري ليس 

إال بفهم طبيعة األرض  بناء، والبناء ال يصمد  التحطيم. هو  تحطياًم ألجل 

وتربتها وظروفها وإعداد البنائني. القصة ليست حلم رفاهية لتجلس املرأة 

وتحبكه برومانسية وانعتاق محض عن الواقع الصعب. الثورة فهم الواقع 

وتغيريه. التناقضات تزيد، الرصاعات تتسع. الكفاح حقيقة، وتحدي الواقع 

التقليدي حتمي. هناك تغيريات وتحديات، يقابلها انقالبات يف الخطابات، 

وشخصيات تصارع النتزاع الحق. 

وتأجيج  هدر  فهي  الثورية؛  بالرواية  مرتبطة  تكن  مل  إن  الخطابية  املعارك 

النزاع  الحكيم.  التحرري  واملنظور  الثوري  للفعل  بصلة  ميت  ال  تافه  لنزاع 

والقتال األهيل قد يحوالن نظر املرأة عن دورها وحقوقها، لكن عىل املرأة أن 

الثورة مرتبطة بالتغيريات، ومسارها متحرّك.  التغيريات.  تكافح ليك تنجز 

هو  واإلنساين  واالجتامعي  والفكري  والحقوقي  السيايس  الوعي  منو 

التغيري. أن تتجاوز املرأة مجال الخاص إىل العام،  التغيري وصناعة  ضامنة 

يف سياق إنساين يتسع ملجتمعها وآالمه وتحدياته ومطالبه التحررية.

حنين النقري

ال ريب أن السلبية إحدى أكرب معوقات التطور 

طرًحا  املوضوعات  أكرث  ولعلها  الشعوب،  عند 

من قبل مدريب التنمية البرشية، لكن تواجدها 

ال  واستئصالها  اللفظ،  مجرد  من  أعمق  بيننا 

يكون مبجرد النقد الظاهري للتسمية، بل عرب 

التغلغل يف أعامق تواجدها بيننا.

أن نسميها  املتجذرة ميكن  السلبية  أحد أشكال 

من  بد  ال  وهنا  وبعرفو«،  حظي  »متالزمة 

اإلشارة ملعنى الحظ يف املنطقة العربية بشكل 

تقع  جميلة  مصادفة  مجرد  الحظ  فليس  عام، 

حياة  درب  هو  إمنا  منتظر،  غري  وجه  عىل  لك 

االنسان  فيه  مييش  إجباري  وطريق  إرادي  ال 

-حسب اعتقادنا- مدى العمر.

عند  »القرعة«  أحدنا  يالعب  القدر  وكأن 

ويصيح  أبدية  سعادة  مفاتيح  ليعطيه  والدته، 

حني   BINGO )تقال  الحياة  مدى   »BINGO  «

اآلخر  ينال  ال  بينام  بلعبة حظ(،  يفوز شخص 

يفلح  مل  ألنه  املغلقة،  واألبواب  الخيبة  سوى 

بلعبة القرعة مع الحظ لدى والدته.

الواقفة  الحكم  -وأنظمة  الدينية  املؤسسة 

هذا  ترسيخ  يف  األهم  الدور  لعبت  خلفها- 

املعنى عرب الرتويج له دينًيا يف الخطب واملنابر 

استناًدا ألحاديث وآيات أخرجت من سياقها أو 

أحاديث  تصحيح  عرب  أو  محتواها،  من  أفرغت 

معينة وتضعيف أخرى، كل مبا يخدم مصلحة 

املستبد ويحقق َموات الشعوب.

يف  ليست  وبعرفو«  »حظي  متالزمة  وخطورة 

انتشارها فقط، بل يف مدى تحكمها بحياتنا، 

إلدارة  جديدة  طرق  لتجريب  يدفعك  الذي  فام 

حياتك ما دمت تؤمن أن النتيجة واحدة؟ 

أقفال سعادتك ُرميت مفاتيحها يف بحر الحظ، 

والظروف السيئة التي تحيط بك هي حكم جائر 

من قدر ال يتغري، وليس عليك سوى الصرب عّل 

هذا العابس منذ األزل يبتسم لك، أو لعّل املوت 

يدركك لتكون الجنة عوًضا لصربك.

يف  صديقك  نجاح  سيكون  الطريقة  بذات 

املقابل-  -وفشلك  املتتالية  الحياة  اختبارات 

وأعامل  يقهر،  ال  الذي  الحظ  لسلطان  نتيجة 

املستقرة  السعيدة  وحياته  املثمرة  جارك 

لصك  ترجمة  سوى  ليست  الناجحة،  وعالقاته 

الحظ إذ يوضع بيد أحدهم.

ومتني  والحقد  الحسد  مشاعر  ستكون  وهنا 

هذا  عىل  للرد  الطبيعية  الوسيلة  النعم،  زوال 

اإلجحاف القدري بحقك.

يف  إحداهن  ستتلفظ  بهذا  وبعرفو«  »حظي 

تربيرها الستمرارها بزواج ال أمل منه وال رجاء، 

فالسوء من حظها ال من زوجها وال منها؛ وهي 

هنا ضحية ملفهوم غيبي ال ميكن التعامل معه 

حياتها  عن  مسؤولة  ال  والرجاء،  بالدعاء  إال 

وال مختارة لتفاصيلها، كام أنها متأكدة أن أي 

تغيري منها يف حياتها سيكافأ باستمرار حظها 

مبعاداتها، ألن زواجها من غريه مثاًل لن يعني 

تبدل حظها، حسب املوروث الشعبي.

بناًء عىل هذا ليس من املستغرب أبًدا أن يقابل أي 

حراك ثوري عريب بالتشكيك بجدواه، فالحاكم 

هو حّظ هذه الشعوب »املعرّتة«، وتغيري الحاكم 

لن يقابل بتغيري الحظ الجامعي، ومادام القدر 

يغري  ذا  فمن  اآلبدين،  ألبد  »األسد«  لنا  اختار 

حكم القدر، ولو كان جوًرا.

النظريات  آالف  يتجاهل  األسلوب  بهذا  التفكري 

وحدنا  إننا  تقول  التي  والكتب  واألبحاث 

ما  وأن  حياتنا،  لوحة  »رسم«  عن  املسؤولون 

نخطط له هو وحده ما يتحقق، وأن األهداف إذ 

الواقع  أرض  تعاش عىل  بدقة مصريها،  تكتب 

دون شك.

واالعتقاد،  التوقع  التأكيد،  الجذب،  قانون 

ميكن  اإليجايب،  والتصور  التأمل  مامرسة 

القوانني  هذه  حول  والقراءة  البحث  منا  ألي 

خالل  من  حياتنا،  عن  مسؤوليتنا  مدى  لندرك 

من  اآلالف  عرشات  حيوات  عىل  املثبت  أثرها 

األشخاص، فهل غرّي حظهم طريقه ووجهته، 

أم أنه ابتسم لهم إذ ابتسموا هم ألنفسهم؟

قراراتنا في وجه الـ 
 «BINGO»
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ال مجال
ألن نفتقر للخوف

الشجاعة
هي احتواء الخوف
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ومن الحب ما سجن..
ومن السجن ما قتل

عبد الرحمن كمون
بقلم زوجته مجد شربجي

عندما سمع بأن زوجته أوقفت عىل حاجز األربعني بتاريخ 

31 كانون األول 2012، هرع عبد الرحمن كمون، البالغ من 

العمر 37 عاًما، إلنقاذها رغم علمه بأنه يتجه إىل حتفه.

ذات  وعىل  زوجته  مع  اليوم  نفس  يف  الرحمن  عبد  اعتقل 

الرابعة  الفرقة  يف  ساعات  عدة  احتجزا  وقد  الحاجز، 

املخابرات  فرع  إىل  مًعا  حوال  وبعدها  داريا(،  من  )القريبة 

الجوية يف مطار املزة العسكري.

زوجي،  اعتقلوا  أنهم  الرابعة  الفرقة  يف  ضابط  »أخربين 

بأعصايب، وعندما  يلعبون  أنهم  واعتقدت  أصدق  لكنني مل 

صوت  سمعت  الجوية،  املخابرات  يف  السيارة  من  نزلت 

وإخوته؛  عائلته  واسم  اسمه  عن  يسألونه  كانوا  زوجي، 

التي  األخرية  املرة  أنها  أعلم  أكن  ومل  كبرية  بصدمة  أصبت 

أسمع بها صوته.

طيلة فرتة اعتقايل اعتقدت بأن الشبيحة اعتقلوا زوجي من 

الرحمن راح  أن عبد  مكان عمله بعد اعتقايل، لكني علمت 

بقدميه إىل الحاجز، ظًنا منه بأنه سيتمكن من إنقاذي.

لكنني  بزوجي،  هددوين  التحقيق  من  األول  األسبوع  يف 

أنني املسؤولة  طيلة فرتة االعتقال والتحقيق كنت أخربهم 

بنشاطي؛ عىل  له  الرحمن ال عالقة  عبد  وأن  عن كل يشء 

محاولة  لوحدي،  عدرا  سجن  إىل  حّولت  ذلك  من  الرغم 

االستفسار إن كان زوجي حّول أيَضا أم ال.

إىل  أيام   4 بعد  ألعود   ،2013 متوز   17 يف  رساحي  أطلق 

مطار املزة العسكري وأسأل عن مصري عبد الرحمن، مطالبًة 

بإطالق رساحه، فقالوا يل »كيف تأتني إىل هنا.. ما تربيتي 

لسا؟«.

األمني،  وضعي  بسبب  سوريا  من  الرحيل  عىل  أجربت 

املعتقل  لبنان ساعيًة إىل إخراج زوجي من  واستقريت يف 

بأي طريقة، ولكن دون جدوى.

منذ أكرث من 8 أشهر، تصلني أخباًرا عن وفاة عبد الرحمن 

تحت التعذيب؛ أنكر األخبار دامئًا وأنفيها، حتى أرسلت إيّل 

جميع أغراضه، نقوده، موبايالته، مفاتيحه وجميع أوراقه 

بتاريخ 23 ترشين األول 2014.

استجمعت قواي وأخربت أوالدي وأهيل وأهل عبد الرحمن، 

إىل  تركنا  الرحمن  »عبد  الخرب  تصديق  يستطيعوا  مل  الذين 

حيث الراحة واألمان«.

امللتزم  الرجل  الرحمن،  فعبد  بالجمود،  أصدقاؤه  أصيب 

والصابر  والخلوق  الصادق  املؤمن 

يجاهد  كان  الجميع،  يحبه  الذي 

حتى  الحياة  هذه  يف  ويناضل 

ويتعلم  يدرس  أن  استطاع 

حاملة  ستبقى  أرسة  ويبني 

لذكراه والسمه.

تضحيته  مبثل  زوًجا  أر  مل 

لزوجته  ومحبته 

كان  وعائلته،  وألوالده 

بالنسبة  الرحمن  عبد 

واألم  واألب  الوطن  يل 

واألهل، لكنه رحل اآلن، 

بشهادة  ربه  أكرمه 

من  وأراحه  مرشفة 

عذاب األرس والظالم«

والصابر  والخلوق  الصادق  املؤمن 

يجاهد  كان  الجميع،  يحبه  الذي 

حتى  الحياة  هذه  يف  ويناضل 

ويتعلم  يدرس  أن  استطاع 

حاملة  ستبقى  أرسة  ويبني 

لذكراه والسمه.

تضحيته  مبثل  زوًجا  أر  مل 

 هبة األحمد
 

الدولة،  غياب  خلّفه  الذي  الفراغ  يف  داعش  تعيش 

رشعي  وليد  هي  وإمنا  فراغ،  من  تنشأ  مل  ولكنها 

العميقة  أصولها  ولها  واملجتمع،  والثقافة  للتاريخ 

وجذورها املتأصلة فيها.

تروح  كالظواهر  وظاهرة  اسم  مجرد  هي  »داعش« 

وتجيء، واألهم هو امتدادها يف التاريخ وعمقها يف 

نحسبها  ظاهرة  فهي  الفكر،  يف  وأصولها  النفوس 

للشيطان  مادي  تجسيد  لكنها  عنا  وغريبة  مباغتة 

وها  أمد،  منذ  وتاريخنا  وعقولنا  أفكارنا  يف  القابع 

الزيف،  من  عاريًا  أمامنا  منتصًبا  ميُثل  الشيطان  هو 

فهل نشيح بوجهنا عنه بتقزز وترّفع، ونلصقه بابن 

الجريان )العم سام( مرددين كالببغاء: التطرف الديني 

هو محض صناعة أمريكية يف البدء واملنتهى!

أم نكون عىل قدر من الشجاعة ملكاشفة أنفسنا، ومن 

العزم لنغوص قلياًل يف أعامق ذواتنا ونطالع تاريخنا 

ونبحث يف ثقافتنا وبني حنايا فكرنا، عام قد يكون 

سبًبا أو ذا عالقة مبا نراه اليوم ونكتوي بناره، ونتعلم 

كيف نتقيه؟

من الواضح للعيان أن العنف والطغيان الذين يشهدهام 

أرشار  أناس  عن  يصدر  ال  يوم،  وكل  اليوم،  العامل 

الطعام  يأكلون  وإمنا عن برش عاديني، مثيل ومثلك، 

وميشون يف األسواق، وبعضهم أكادمييون وخريجو 

األشخاص  أن  التجارب  دلت  وقد  مرموقة.  جامعات 

العاديني لديهم قابلية للطغيان، وأنه باإلمكان صناعة 

الكثريون،  نظام طاغٍ رشير برسعة أكرب مام يتصور 

وهذا األمر غري مطمنئ أبًدا ومقلق إىل حد بعيد. 

ذاقت  اإلنسانية  واملجتمعات  الشعوب  إن  وحيث 

مل  الذي  والتعصب  والطغيان  العنف  جراء  الويالت 

للوعي  آن  فقد  طوال،  قرون  مدى  عىل  األمم  يفارق 

الليل  هذا  عىل  بأنواره  ويرشق  يطّل  أن  اإلنساين 

الحالك، عّل البرشية تسترشف آفاًقا جديدة للمستقبل 

املعارك صوتها وال  يعمها السالم والتعايش، ال تكون 

األسلحة راياتها و ال الدم لغتها ولعنتها.

فام الذي بوسعه أن مينع »قابلية« اإلنسان للطغيان؟ 

البحث  يُعد  ما  هذا  اإلنسان؟  أخيه  ِعداء  عن  ويعوقه 

لإلجابة عنه من األهمية مبكان.  

يتفاءل البعض بالعلم كمخلّص من العنف، لكن نظرة 

واحدة عىل التاريخ تكفي لنعرف أن الطغيان والعنف 

ليسا وليدين للجهل وقلة التعليم، وأن العلم والحضارة 

ضد  الحروب  شن  من  املتعلمة  الشعوب  مينعا  مل 

شعوب متخلفة أقل تعلياًم، لكن لعل بوسعنا أن نقول 

إن »نوعية« الثقافة والعلم من شأنها أن تدفع بالحرب 

بعيًدا وتدفع بعجلة السالم لألمام. وبإلقاء نظرة عىل 

طبيعية الثقافة التي نخضع لها والعلم الذي نترشبه 

ميكننا أن نالحظ أن:

أوالً( التعليم بشكله الحايل )وهذا ال يقترص عىل الدول 

العربية( يُعنى باملنطق والفكر والعلوم الطبيعية عىل 

حساب الجانب اإلنساين، فهو يدّرس جغرافيا الحدود 

يف  القومية  عىل  ويركز  واحدة،  األرض  أن  يهتم  وال 

أنها  ويتجاهل  األنواع  أصل  ويتعلم  اإلنسانية،  مقابل 

السالم  ال  العنف  يدّرس  التاريخ  ويف  واحدة،  كلها 

الفاتحني  أسامء  ويخلد  التسامح  ال  والكراهية 

باملعارك  ويفتخر  واألدباء،  العلامء  وينىس  والغزاة 

واالنتصارات ويبتهج بالخسائر التي يلحقها بالعدو.

وبهذا يكون التعليم عونًا عىل تغذية النزعة الداعشية 

البدائية التي يهيجها الدم، بداًل من مقاومتها.

ثانًيا( هناك أسباب كثرية تدفع للقتل، وتغذي بشكل 

تعارض  منها  العنف،  عجلة  مبارش  غري  أو  مبارش 

والخالفات  القبيل،  أو  الديني  والتعصب  املصالح، 

غري  أو  منطقية  أسباب  من  ذلك  غري  أو  الحدودية، 

منطقية، والذي يقود هذه العجلة هم قلة من السادة 

الذين نشأوا عىل  املساكني  األتباع  الكثري من  يتبعهم 

إطاعة األوامر العاتية، اآلتية من السلطة العليا )األب 

- املعلم - السلطة( أو من املقدسات )الدين - الوطن 

وغريه( فيقبلون بكل ما يف حارضهم وبكل األجوبة 

رايتها  تحت  للقتال  ويندفعون  تحارصهم،  التي 

األسئلة  نصف  تكون  فحيث  بها،  اقتناعهم  عدم  رغم 

ممنوعة ونصفها اآلخر ذو إجابات معدة سلًفا، ينشأ 

ويصبح  الجاهزة  باإلجابات  محتشًدا  معطاًل  العقل 

الوجود اإلنساين ميًتا ومميًتا.

وهكذا تقدم الرتبية لـ »داعش وأخواتها« أجيااًل تابعة 

سهلة القياد تطمنئ لألجوبة املريحة وتخىش إشارات 

االستفهام وال تعرف كيف تقول ال وملاذا.

هو  املخالف  الفكر  مواجهة  يف  البنادق  ارتفاع  ثالًثا( 

نتيجة لغياب ثقافة الحوار، وغياب وجودها ال يعني 

املجتمعات  أو  األشخاص  من  فكم  جدواها،  انعدام 

النقيض  إىل  النقيض  من  وتحولت  قناعاتهم  تغريت 

بفضل الحوار العلني وبفعل زمن ليس بطويل؟

ميكن  ال  احرُتم  وإذا  التطرف،  ساد  ُحرم  إذا  والحوار 

الشخص  أمام  املجال  يرتك  ال  ألنه  للعنف  يؤدي  أن 

والجامعة للزعم بامتالك اليقني التام )الذي هو أصل 

التفاعل  إليها املرء من  التي يصل  كل بالء(، فالقناعة 

وهذا  اآلخر،  تلغي  وال  تشاركية،  تصبح  اآلخرين،  مع 

فيمنع  الطرف  إىل  الطرف  يقرب  أن  الحوار من شأنه 

التطرف ويحد من قابلية اإلنسان للطغيان.

معاملة  يف  ضريًا  يجدان  ال  واملجتمع  الرتبية  رابًعا( 

دونية  أو  بشعة  بطريقة  عنه  املختلف  لآلخر  اإلنسان 

)عنرصية(، وهذا يؤدي للحقد الذي يليه العنف، والبد 

االختالف  بحق  االعرتاف  عىل  يركز  تعليم  وجود  من 

الرغبة بإقصاء  التعددية، ويقوض  وجامليته وأهمية 

اآلخرين وإلغاء هويتهم و »إبادتهم!«.

عىل  للداللة  تصلح  بليغة  عبارة  ساد  دى  وللامركيز 

لو  الكون  يستقيم  »لن  فيها:  يقول  االختالف،  أهمية 

فالنظام  الكائنات،  تام بني  كان هناك تشابه وتوافق 

الذي يقود ويحكم العامل يولد من عدم التوافق، وعلينا 

الحرص عىل عدم تشويشه«.

رضورة  االختالف  يعترب  أنه  العبارة  يف  والجميل 

تقبلها  وليس  عليها  الحرص  علينا  وجاملية  طبيعية 

فعىل  سجال  واأليام  كرويًا  العامل  كان  وإذا  فحسب! 

اإلنسانية أن تعي أنه كلام زاد ضيق املرء بالرأي اآلخر 

كلام زادت املسافة بينه وبني حقه يف مامرسة حرية 

التعبري.

يبايل  وال  اآلخر  يدين  الحايل  بشكله  الدين  خامًسا( 

بالعنف ملواجهته، وهذا يحتاج وقفة حقيقية ال مجال 

معرفة  بال  تديّن  كل  إن  القول  ميكننا  ولكن  هنا،  لها 

وإن  فادح،  كاريث  بالء  هو  روحية  وتجربة  عميقة 

أن يؤكدوا ذواتهم وحضورهم،  واملتدينون  الدين  شاء 

فتعميق التجربة الروحية وليس الرصاع مع اآلخر هو 

السبيل لذلك. 

أخريًا، أمام استمرار العنف الديني اليوم، ويف املقابل 

األقوى  من  أليس  اإلرهاب،  محاربة  باسم  العنف 

نقاوم  أن  هو  بالعنف  العنف  مواجهة  من  واألقوم 

أن  ونحاول  النفوس؟  يف  الكامنة  الداعشية  النزعة 

نخمد نارها ونجّنب األجيال القادمة دمها ودواماتها.

عند األطفالالعظامتليـــن أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوًعا عند األطفالالحساسية من حليب البقربسمة عيد في نارلجا تجمع األطفال السوريين واألتراك في عيد األضحى«أخطر مدن العالم» تحتضن مسرحية «دكاكين الثورة»

تلين العظام عند األطفال

مقاومة النزعة الداعشية فينا
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ألم الحلق عند األطفال
 ما يجب أن يعرفه األهل عن هذا المرض

د. كريم مأمون 

يعترب أمل الحلق أحد أشيع الشكايات يف عيادات األطفال بشكل عام، 

وهو يزداد حدوثًا مع قدوم فصل الشتاء؛ حيث يظهر كعرض أسايس 

انتشاًرا  تزداد  العلوية، والتي  التنفسية  بالطرق  املتعلقة  األمراض  يف 

يف هذا الفصل، وعادة ما يشري أمل الحلق إىل وجود التهاب فيه، ولهذا 

سنسلط الضوء عىل بعض النقاط املتعلقة بهذه الحالة املرضية.

ما هي الحاالت الصحية المسببة اللتهاب الحلق؟
التهاب اللوزتني: وهو حدوث إنتان يف اللوزتني فقط، ويكون السبب 

جرثومًيا أو فريوسًيا.

التهاب البلعوم: وهو حدوث إنتان داخل جوف الفم يف سقف الحنك 

واملنطقة املحيطة باللوزتني، وقد يشمل اللوزتني أيًضا، ومتاًما كحالة 

التهاب اللوزتني فإن السبب قد يكون جرثومًيا أو فريوسًيا.

الخلف  إىل  األنف  ملفرزات  سيالن  حدوث  وهو  األنف:  خلف  السيالن 

أو  الرشح  عن  ناتجة  املفرزات  هذه  وتكون  الحلق،  باتجاه  واألسفل 

نزالت الربد أو التهاب الجيوب أو الحساسية.

أو  املريئي  الناجمة عن الحساسية: بسبب االرتجاع املعدي  التهيجات 

هواء جاف عن  تنفس  أو  ملوث  هواء  استنشاق  أو  الغبار  أو  الدخان 

طريق الفم.

؟ هل التهاب الحلق مرض معدٍ
االلتهاب بسبب فريويس يكون معديًا وبسهولة، أما الجرثومي فإنه 

عالقة  ال  بينام  الواحدة،  العائلة  أفراد  بني  كام  أطول  لتامس  يحتاج 

للعدوى بالحاالت الناجمة عن الحساسية.

ما هي أعراض التهاب الحلق؟
تختلف هذه األعراض تبعا للعامل املسبب، كام تختلف من حالة ألخرى، 

ارتفاع حرارة – تعب وإعياء – نقص  بالبلع –  أمل  األعراض:  وتشمل 

شهية – تغري رائحة الفم – زيادة سيالن اللعاب – أمل بطني – إقياء.

عليه،  فاتحة  بقع  مع  بالبلعوم  احمرار  وجود  يالحظ  وبالفحص 

التهابهام، كام يالحظ وجود أمل  اللوزتني يف حال  واحمرار وانتفاخ 

وتضخم يف العقد البلغمية تحت الفك ويف العنق.

من  بخلوها  تتميز  الجرثومي  االلتهاب  أعراض  أن  ذكره  والجدير 

معظم  يف  الفريويس  الحلق  التهاب  أعراض  تشمل  بينام  السعال، 

وبحة  الفم  وتقرحات  العينني  واحمرار  واإلسهال  السعال  األحيان 

الصوت وسيالن األنف.

كيف يتم عالج التهاب الحلق؟
يتم إعطاء العالج من قبل الطبيب بناًء عىل العامل املسبب لاللتهاب؛ 

حيث تعطى املضادات الحيوية )البنسلينات( وملدة عرشة أيام متواصلة 

يف حال االلتهاب الجرثومي، بينام ميكن عدم إعطاء املضادات الحيوية 

الفريويس  العامل  يف حال وجود سعال وأعراض رشح حيث يكون 

هو املرجح والذي يتحسن بشكل تلقايئ، وتحتاج بعض الحاالت إىل 

حال  ويف  املعدة،  حموضة  مضادات  أو  الحساسية  مضادات  إعطاء 

الشك ميكن إعطاء املضادات الحيوية. 

وبشكل عام هناك بعض األمور التي يجب القيام بها ملساعدة الطفل 

عىل الشعور بشكل أفضل وتشمل:

الباراسيتامول  للحرارة )مثل  املسكنة لألمل والخافضة  األدوية  إعطاء 

واإليبوبروفني(.

اإلكثار من السوائل املربدة للحلق وتجنب املرشوبات الحمضية املهيجة 

له )مثل عصري الربتقال والليمون(.

الغرغرة مباء دافئ ومالح.

إفراز  من  تزيد  والتي  الصيدليات  يف  املوجودة  املص  أقراص  إعطاء 

اللعاب مام يرطب املنطقة املؤملة وكذلك تسكن األمل.

أسماء رشدي 

تثري  وقد  األخوة،  يتشاجر  أن  الطبيعي  من 

عن  يعجزان  حني  الوالدين  أعصاب  مشاجراتهم 

والقلق  والضيق  الحرج  إىل  باإلضافة  منعها، 

والتوتر الذي قد تسببه هذه املشاجرات لهام. 

إال أن عىل الوالدين أن يعلموا أن هذه الظاهرة تشكل 

أطفالهم وتطورها،  جزًءا مهاًم يف منو شخصية 

طاملا أنه ال ينتج عنها أذًى جسدي أو معنوي. 

قد تكون هذه املشاجرات فرصة مفيدة يف مساعدة 

منها  عديدة،  مهارات  عىل  أبنائهم  تعليم  الوالدين 

والتفاوض  املشكالت  وحل  الخالف  إدارة  مهارات 

وكيفية التعبري عن ذواتهم ومشاعرهم، باإلضافة 

إىل تعلم قبول مبدأ الخسارة والربح وأخذ حقوق 

الغري وآرائهم بعني االعتبار.

التنافس  تعزز  قد  التي  األسباب  يف  البحث  يجب 

بني األخوة وتدفع بهم إىل الشجار، فاملقارنة بني 

أمام  الطفل  وضعف  عجز  نواحي  وإظهار  األخوة 

إخوته واآلخرين هي من أبرز األسباب الدافعة عىل 

ومروره  بالنقص  الطفل  شعور  أن  كام  الشجار. 

الوالدين  معاملة  سوء  نتيجة  محبطة  مبواقف 

البغضاء  يولد  قد  آخر  أحدهم طفاًل عىل  وتفضيل 

بني األشقاء.

بينه  األشياء  مشاركة  الطفل  تعليم  فعدم  أيًضا، 

الطفل  أن  كام  للمشاكل،  آخر  سبب  إخوته  وبني 

إخوته  مع  العراك  إىل  يلجأ  قد  الحاالت  ببعض 

الوالدان  كان  إذا  خاصة  لالهتامم،  حاجاته  بسبب 

يرتكب  عندما  إال  للطفل  ينتبه  ال  الذي  النوع  من 

الخطأ.

فيام ييل بعض املامرسات قد تساعد يف تخفيف 

حدة الشجار بني األخوة:

املساواة يف املعاملة بني جميع األطفال، ومراعاة 

كل طفل بالطريقة املناسبة لشخصه وسنه؛ مثاًل 

بصورة  الصغري  بالطفل  كبري  اهتامم  إبداء  عدم 

الفتة للنظر، خاصة أمام أخيه الذي يكرُبه مبارشة 

يك ال يفرس ذلك بأنه نوع من التمييز بينهام

الشجار بني  التدخل مبارشة يف حال  االبتعاد عن 

يؤذي  ال  يك  بعد،  عن  املراقبة  مع  ولكن  األخوة، 

بعضهم البعض، وذلك حتى يتعلموا االعتامد عىل 

أنفسهم. 

تذكر أنك إذا كنت دائم التدخل للسيطرة عىل املواقف 

بسلطتك  مضبوطة  بينهم  العالقة  أن  يعني  فهذا 

تدير  عندما  بعضهم  عىل  سيهجمون  وأنهم  أنت، 

وستكون  بينهم،  العداء  روح  تدوم  أن  أو  ظهرك، 

عن  االنفصال  يفضلون  إذ  ضعيفة،  بينهم  العالقة 

بعضهم يف أول فرصة.

االبتعاد عن املقارنة بني الطفلني، فتقول ألحدهم 

يف  كان  عندما  منك  أفضل  كان  أخاك  »إن  مثاًل: 

من  بالذنب  يشعر  الولد  يجعل  ذلك  فإن  سنك«، 

املقارنة  هذه  تكرار  وإن  أخيه،  من  والغيظ  نفسه 

رغم  بأخيه  واالقتداء  التشبه  يكره  الولد  يجعل 

صفاته الحسنة.

شجع األبناء عىل إيجاد حل يريض كل األطراف يف 

القواعد  يضعون  ودعهم  ما،  مشكلة  حدوث  حال 

بأنفسهم وعاقب من يخالفها.

األبناء،  أمام  الحياة  ابتعد عن املشاجرة مع رشيك 

وكن القدوة الحسنة أمامهم يف كيفية التعامل مع 

املشكالت.

وخاصة  باستمرار،  األبناء  أحد  صف  إىل  تنحز  ال 

عند عدم حضورك الشجار بينهم، وال تقل مثاًل: »أنا 

أعرف أن أحمد طفل هادئ لكن أنت يا محمد دامئًا 

سوف  ذلك  ألن  املشاكل«،  وتفتعل  مشاكس  طفل 

الحالة،  بهذه  ملحمد  واإلحباط  االستياء  يسبب 

خاصة يف حال كان محمد بريًئا.

قد ال نتمكن من تفادي هذه النزاعات بني األشقاء 

ألنها جزء طبيعي من الحياة، إال أن املسؤولية تقع 

علينا كآباء يف مساعدة أبنائنا عىل إدارة املشاعر 

وغرية  غضب  من  عنها،  والناتجة  لها  املصاحبة 

آثاًرا عميقة  ترتك  ال  وذلك حتى  بالظلم...  وشعور 

141عىل العالقات فيام بينهم مستقباًل.

براعم عنب

عند األطفالالعظامتليـــن أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوًعا عند األطفالالحساسية من حليب البقربسمة عيد في نارلجا تجمع األطفال السوريين واألتراك في عيد األضحى«أخطر مدن العالم» تحتضن مسرحية «دكاكين الثورة»

تلين العظام عند األطفال

الشجار بين األخوة
استثمر الشجار بين األخوة لتعليمهم 

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

عنب مشكلعنب القراء

قصتان من الحياة
عىل  الحامل  األم  تغذية  أثر  عن  محارضة  يف 

فتحتا  قصتان  ُذكرت  الصحي،  الطفل  مستقبل 

قبل.  من  أرها  مل  القرآن  عىل  نافذة  عيني  أمام 

القصة األوىل عن جمهورية الناورو، وهي أصغر 

جمهورية يف العامل يقطنها سكان أصليون منذ 

ميينه،  كد  من  يعيش  شعب  سنة،   3000 حوايل 

الرفاهية، ولذلك عاش بصحة  الحركة، قليل  كثري 

ومتوسط أعامر طويلة. فجأة اكُتشف الفوسفات 

يف الجزيرة وانقلب الشعب بني ليلة وضحاها إىل 

شعب من أغنى شعوب العامل {وَقاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن 

نَْيا يَا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُويِتَ َقاُروُن إِنَُّه لَُذو  الَْحَياَة الدُّ

َحظٍّ َعِظيٍم} )سورة القصص، 79). 

تطوير  يف  األموال  يستخدموا  أن  بدل  لكن 

بلدهم  حولوا  االستمرارية،  وضامن  الدولة 

أخرى  دول  ومنتجات  الستثامرات  مزرعة  إىل 

ثم  واالستهالك.  الكسل  إىل  حياتهم  وتحولت 

وتحولت  الحكومة  وأفلست  الفوسفات  نفذ 

الجمهورية إىل متسولة عىل عتبات الدول الكربى، 

السمنة  نسبة  وصارت  األموال،  لتبييض  وساحة 

الَِّذيَن  {َوأَْصَبَح  العامل  بني شعبها أعىل نسبة يف 

يَْبُسُط  اللََّه  َويْكَأَنَّ  يَُقولُوَن  ِباألَْمِس  َمكَانَُه  مَتَنَّْوا 

نَّ اللَُّه  ْزَق لَِمن يََشاء ِمْن ِعَباِدِه َويَْقِدُر لَْوال أَن مَّ الرِّ

َعلَْيَنا لََخَسَف ِبَنا َويْكَأَنَُّه ال يُْفلُِح الْكَاِفُروَن} )سورة 

القصص، 82). 

تشجيع  هذا  ليقول:  شخص  يأيت  قد  هنا  إىل 

مجاعة  عن  وهي  الثانية  القصة  لكن  للسلبية. 

هولندا تأيت لتضع األًمور يف نصابها. يف الحرب 

وأصابتهم  هولندا  النازيون  احتل  الثانية  العاملية 

حتى  الشعب  لدى  الدنف  خلفت  شديدة  مجاعة 

األمهات الحوامل. مواليد ذلك الجيل كانوا ناقيص 

أن  الدراسات  أظهرت  سنة  أربعني  وبعد  الوزن، 

نسبة ارتفاع الضغط والسكتات القلبية والوفيات 

املورثات  علم  يرشح  ثم  الجيل.  ذلك  عند  أعىل 

تصبح  قد  املكتسبة  الصفات  أن  كيف  السطحي، 

السيئة  الصفات  كل  يحمل  اإلنسان  وأن  وراثية 

والجيدة يف جيناته إال أنه هو أو أجداده يقومون 

إىل  وراثية  لتصبح  عنها  الغطاء  نزع  أو  بتغطية 

َفأَلَْهَمَها   * اَها  َسوَّ َوَما  {َونَْفٍس  يليه.  الذي  الجيل 

ُفُجوَرَها َوتَْقَواَها * َقْد أَْفلََح َمن َزكَّاَها * َوَقْد َخاَب 

اَها} )سورة الشمس، 10-7). للمشاركة في تحرير صفحات «عنب بلدي» يمكنكم إرسال مشاركاتكم إلىَمن َدسَّ
enabbaladi@gmail.com :بريد الجريدة االلكتروني 

بيلسان عمر 

الله يبعث الخري... إنها متطر....

والصمت  التقيا  مذ  بها،  نطقت  التي  الكلامت  أوىل  كانت 

هو سيدهام، والعيون هي التي تتكلم، فرتفض األلسن أن 

تبوح بكلمة أمام جامل لغة العيون، كان يغار عليها حتى 

ليغطي  جسده  يخلع  أن  فقرر  املطر،  قطريات  دغدغة  من 

جسمها، احتضنها حتى مل يبق منها إال شعرها املتناثر الذي 

غطى جسده، فبدأ يعزف عىل أوتاره، ولكن عبًثا يحاول فقد 

قىض عليها منذ أمد بعيد.

راودته عدة أسئلة، تُرى لَِم لَْم يفعل هذا من قبل؟ ومل اآلن؟ 

أنه  أم  السامء؟  خري  أمام  يصمد  أن  يستطع  مل  ألنه  هل 

لها خري  يُظهر  أن  الخري فأراد  اإلله يف بث  أخذ درًسا من 

رجولته؟ أم أن خري أنوثتها هو الذي فاض حتى دفعه لفعل 

ذلك؟

مع  قلبها،  دقات  سمع  عندما  إال  تساؤالته  من  يخرج  مل 

قبلة رسم بها أجمل خارطة لوطنه املسلوب، لوناها بألوان 

مختلفة عام يخطط له الطاغية، وسكبا عليها عبق رائحة 

املطر، إذ مل تستطع رجولته أن تصمد أمام أنوثتها، فأحس 

عن  يبحث  كان  ألنه  سجنه  أيام  وتذكر  بها،  مأسور  أنه 

الحقيقة، خاف أن يقول لها »أحبك« فيخرسها كام خرس 

حريته من قبل، كان يخاف أن تسجنه أنوثتها، إذ كان يدرك 

أنه حتى لو اختلف السّجان، وتبدلت التهمة فعذاب السجن 

فيها  يرى  كان  أضلعه،  بني  يسجنها  أن  هو  حاول  واحد، 

وطنه الضائع، وأن عىل اإلنسان أن يرتك له بصمة يف كل 

شرب من أرضه، لذا فكر أن يستشهد يف هذه اللحظات، وهل 

هناك أجمل من أن يستشهد اإلنسان يف األرض التي يحب؟ 

املطر  رائحة  عليه  تختلط  أن  خاف  فقد  طوياًل،  نفًسا  أخذ 

برائحتها، أراد أن يقول لها كالًما كثريًا، ولكنه مل يعرف من 

أين يبدأ، فقد أحس بالندم ألنه أضاع لحظات طويلة دون 

أن يعريها اهتامًما.

عنها  جلًدا  تخلع  كانت  يلتقيان  كانا  مرة  كل  أنه يف  تذكر 

البرش(،  لبني  تتزين  األرض  )حتى  له،  فتتزين  آخر  لتضع 

أجمل  أمامه  لرتسم  للوطن،  أجمل  بصور  عينيه  لتمأل 

لوحات للعشق، ولكنه يف كل مرة كالسابقة يفاجئها بأن 

ال تعليق، فهل يا ترى رجولته متنعه من البوح ولو بكلمة؟

املرآة،  أمام  طويالً  تقف  كانت  إليها،  يتسلل  الضعف  بدأ 

وتسأل نفسها هل الحرب شوهتها إىل هذه الدرجة؟ أم أن 

جنود الطاغية –حامة الوطن- اغتصبوها، وهي يف غمرة 

البحث عن بقية أعضائها؟ فقد كانت ترى يف نفسها أجمل 

إذا  ذنبها  وما  حدث؟  الذي  ما  ولكن  وطن،  ألروع  صورة 

كانت يد الغدر قد سلبتها عذريتها؟! ثم بدأت تتسلل من بني 

العذاب  وكلامت  عينيه،  من  العشق  تعلمت  أن  بعد  أضلعه، 

من قواميس شفتيه، لقد كرهت رائحة جسده الذي يحمل 

روائح أخريات غريها.

سيدي:

الصمت  فقط  وتستطيع  الكالم  عن  تعجز  كنت  إن  أرجوك 

فاصمت بعيًدا عني، ولكن تذكر أنني لن أكون لسواك، ولكن 

بالله عليك أال تستطيع أن تنسج كالًما عذبًا يلملم أشاليئ 

ويعيدين كام كنت أبهى وطن ألغىل البرش؟

وهو ما زال يلف جسدها سمع كل الذي فكرت به وعجزت 

-رغم  رأسه  مسقط  أرضه،  إنها  أنوثتها،  لفرط  قوله  عن 

يطؤها-  وهو  كرامة  من  بذرة  للحظة  ولو  يشعر  مل  أنه 

ولكن إميانها برجولته مينعه من تركها ضحية بني براثن 

له  ُصمم  وقد  خلق  مذ  أنه  لها  يقول  أن  أراد  إذ  املجرمني، 

صوته  لكتم  يؤخذ  بالكالم  فكر  وكلام  صوت،  كامتات 

بالتعذيب والسجن له ولكل من أراد النطق.

سيديت:

عبقت  ورائحتهن  سحرنني،  أخريات  نساء  رمبا  اعذريني! 

يف أنفي، أو حتى رمبا صوت ضحكاتهن مل يفارق مخيلتي، 

ولكنني أقسم أنني كنت أحاول أن أستفز أنوثتك بهن، ولكن 

الجميلة،  التنكر لألشياء  ما عساي فاعل؟ وقد ُجبلنا عىل 

إذ بحثت  تزعجنا، فسامحيني  التي  األضواء عىل  وتسليط 

عن غريك فاستغلوا غفلتي واستباحوا أنوثتك.

يتبادالن  زاال  ما  وهام  الهطول،  عن  السامء  خري  توقف 

الحوار بلغة الصمت...

وهكذا بقي اإلنسان يبحث عن حقيقة وطنه...وطنه الذي 

لو ُشغل بالخلد عنه نازعت إليه يف الخلد نفسه… يضمها 

منه…  تذهب  ال  حتى  بجسده  يلفها  وجدها…  كلام  إليه 

ولكن… إذا به يضم رسابًا.

وطني لو ُشغلت بالخلد عنه
(قصة قصيرة)

قرآن من أجل الّثورة

خورشيد محمد 
 الحراك الّسلمي الّسوري

عنب القراء
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رأيت رام الله 
مريد البرغوثي 

جائزة  عىل  الله«  رام  »رأيت  كتاب  حاز 

 ،)1997( األديب  لإلبداع  محفوظ  نجيب 

الغربة  من  عاًما  ثالثني  قصة  يروي  وهو 

العودة،  جرس  الرواية  بطل  بعبور  انتهت 

الربغويث  مريد  ذاكرة  يف  سكن  الذي 

وقرص  مساحته  وبضيق  خشبه  برصير 

طوله. هو ذاك الجرس القصري الذي مشت 

الذاكرة إىل ذاك األفق الرحب املشبع  عربه 

القدمية  بالصور  واملرتع  األهل  برائحة 

الساكنة يف الوجدان.

ذلك  عبوره  بجائزة  الربغويث  مريد  فاز 

بتجاوزه  وكأنه  الصغري،  الخشبي  الجرس 

أيامه  وجعل  أيامه،  أمام  املثول  من  متكن 

متثل أمامه، يلمس تفاصيل منها بال سبب 

مهمالً منها تفاصيل أخرى بال سبب، مرثثًرا 

ومن  عودته  يوم  يف  كامالً،  عمًرا  لنفسه 

حوله يحسبون أنه يف صمت عرب الجرس 

املحرم عليه بعد ثالثني عاًما، وفجأة انحنى 

ليلملم شتاته، كام يلّم جهتي معطفه إىل 

أو  والتلهف  الصقيع  من  يوم  يف  بعضها 

التي بعرثها هواء  أوراقه  تلميذ  يلملم  كام 

الحقل وهو عائد من بعيد.

وعىل مخدعه يف تلك الليلة، ليلة العودة، 

ذات  الضحك،  ذات  والليايل  النهارات  مللم 

وذات  العبث،  ذات  الدموع،  ذات  الغضب، 

عمر  يكفيه  ال  التي  الرخامية  الشواهد 

تقديم  أجل  من  جميعاً،  لزيارتها  واحد 

الصمت واالحرتام. 

يف هذه الرواية، يحيك مريد الربغويث رحلة 

قصيص  أسلوب  خالل  من  فلسطني  عذاب 

شاعري رائع، جسد صدقه اإلنساين املعذب 

والجميل يف سرية تحيك قصة الفلسطيني 

وجامل  االحتالل،  بعد  بلدته  إىل  قدم  الذي 

يف  تستشعره  الذي  عامة  بصفة  فلسطني 

الذي حدث  كل يشء تقرأه عنها، والتشتت 

عىل  مكان  كل  يف  انترشت  التي  للعائلة 

سوريا  يف  تكررت  التي  املأساة  األرض، 

بتفاصيل تكاد تكون واحدة، إال أن الالعبني 

واألدوار واملسميات تختلف.

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

تبادل  يف  ألهميتها   ،Flash Memory الفالش  ذاكرة  خاص 

وأكرثها  وسيلة  أسهل  وتعترب  اآلخرين،  مع  والوثائق  البيانات 

استخدًما يف تبادل البيانات املهمة واملستعجلة )مقاطع فيديو، 

حجمها،  لصغر  نظًرا  نصية…(،  مستندات  فوتوغرافية،  صور 

وكرب مساحتها وسهولة إخفائها.

تقوم الكثري من ذواكر الفالش ميموري بعمل جوالت مكوكية 

التي رمبا تكون مليئة بالفايروسات،  بني الحواسيب املختلفة 

Anti- الفايروس  مضادات  برامج  استخدام  من  التأكد  دون 

بالكثري  لإلصابة  عرضة  الفالش  ذاكرة  يجعل  ما   ،Virus

ضمنها  املوجودة  البيانات  تعرّض  وقد  املنترشة،  الفريوسات 

لالختفاء، أو للضياع والتلف أحيانًا.

هو  ميموري  الفالش  عىل  املنترشة  الفريوسات  أكرث  من 

Shortcut، والذي يسمى فايروس »اإلخفاء«، ويقوم  فايروس 

بإخفاء املجلدات داخل ذاكرة الفالش دون التغري يف محتواها، 

مشاهدة  ميكن  ولكن  فارغة،  وكأنها  تبدو  الذاكرة  يجعل  إذ 

الذاكرة  داخل  ملفات  وجود  إىل  تشري  إذ  هي،  كام  مساحتها 

دون أن تظهر.

يترسع  يجعله  ما  حذفت،  قد  بياناته  أن  املستخدم  يظن  رمبا 

ويقوم بعمل فورمات Format للذاكرة، دون إدراكه بأن البيانات 

فقط،  اإلخفاء  لفايروس  تعرضت  وإمنا  هي،  كام  زالت  ما 

وميكن اسرتجاعها بسهولة بواسطة عدة خطوات بسيطة.

سنستعرض يف هذه املادة طريقتني الستعادة امللفات املخفية، 

عن  بسيطة  تعليامت  عدة  اتباع  عىل  األوىل  الطريقة  تعتمد 

الستخدام  الحاجة  دون   DOC السوداء  الشاشة  نافذة  طريق 

الثانية عىل  الطريقة  تعتمد  بينام  تطبيقات خاصة،  أو  برامج 

تطبيق صغري يقوم بإظهار املجلدات بشكل تلقايئ.

الطريقة األوىل: 

:DOC نافذة الشاشة السوداء

املجلدات  من  التخلص  عىل  املستخدم  الطريقة  هذه  تساعد 

املخفية، دون الحاجة لتثبيت أي تطبيقات أو برامج، خصوًصا 

عندما ال تتوفر شبكة اإلنرتنت، أو إمكانية الوصول إىل الربامج.

اتبع التعليامت التالية:

كافة  عىل  اضغط  ثم   ،Start ابدأ  رشيط  عىل  بالضغط  قم   -

 ،Accessories ثم اخرت الربامج امللحقة ،All programs الربامج

Command Prompt، وستالحظ  واخرت برنامج موجه األوامر 

ظهور شاشة سوداء.

»F« مثاًل  وليكن  الفالش  بذاكرة  الخاص  القرص  بتحديد  قم   -

 Enter زر  الضغط عىل  ثم   :F القرص  اسم  ، عن طريق كتابة 

لينتقل بك اىل داخل الذاكرة.

- قم بكتابة التعليامت التالية بدقة من اليسار إىل اليمني مع 

االنتباه إىل الفراغات املوجودة بني كل خانة:

attrib -h -s *.* /s /d 

الخيار  النافذة  يسار  اعىل  اضغط  ثم  الكمبيوتر  جهاز  افتح   -

تنظيم Organize، ثم اخرت من القامئة املنسدلة خيارات املجلد 

والبحث Folder and search options، لتظهر لك نافذة صغرية، 

.View قم بالضغط عىل التبويب عرض

- قم بتحديد الخيار: إظهار امللفات واملجلدات واألقراص املخفية 

.Show hidden files، folders and drives

- ثم الغ اإلشارة املوجودة إىل جانب الخيارات التالية املوجودة 

أسفل منه مبارشة:

 Hide extensions املعروفة  امللفات  ألمناط  االمتدادات  إخفاء 

.for known file types

 Hide protected املحمية  التشغيل  نظام  ملفات  إخفاء 

operating system files

عليها عن طريق  باملوافقة  قم  تحذيرية،  لك رسالة  - ستظهر 

الضغط عىل نعم Yes ثم اضغط Ok إلمتام العملية.

الطريقة الثانية:

Shorcut Virus Removal استخدام تطبيق

إظهار  إمكانية  يف   Shorcut Virus Removal تطبيق  يساعد 

وهو  واحدة،  زر  ضغطة  خالل  من  بسهولة،  املخفية  امللفات 

الطريقة االسهل للتخلص من إخفاء املجلدات.

الربنامج صغري إذ يبلغ حجمه الكامل 8 ميغا بايت، باإلضافة 

إىل سهولة استخدامه وبساطة مظهره.

اتبع التعليامت التالية:

http://www. :قم بتحميل التطبيق من خالل الرابط التايل -

 gulfup.com/?Xs95h6pz97uo0s

- الربنامج ال يحتاج إىل تثبيت عىل الجهاز، إذ يكفي الضغط 

عىل  بالضغط  قم  مبارش،  بشكل  استخدامه  وإمكانية  عليه 

تحوي  صغرية  سوداء  نافذة  لك  لتظهر  الربنامج،  أيقونة 

.Pen Drive و Computer :خيارين

- قم بالضغط عىل الخيار Pen Drive، لتظهر لك نافذة تحوي 

العديد من الخانات واألزرار.

من  ضمنه،  امللفات  بإظهار  ترغب  الذي  القرص  بتحديد  قم   -

خالل الضغط عىل القامئة Select Drive املوجودة أعىل يسار 

النافذة، وتحديد القرص »F« مثاًل ، ثم اضغط Scan، لتظهر لك 

رسالة للتأكيد عىل عملية الفحص، واضغط Yes للمتابعة.

مالحظة: 

من  الفايروس  بحذف  يقوم  ال  املخفية،  امللفات  إظهار 

املستخدم  عىل  يتوجب  وإمنا  الحاسب،  جهاز  أو  القرص 

جميع  وفحص  الفايروس  ملضاد  مستمر  تحديث  عمل 

امللفات ضمن ذاكرة الفالش وجهاز الحاسب بشكل عام.

حل مشكلة الملفات المخفية
في ذاكرة الفلش ميموري

USB Flash Memory

عنب مشكل
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تركيا
قامت إحدى مؤسسات املنتدى السوري يف تركيا يوم 

االثنني 27 ترشين األول بورشة تدريبية تحت عنوان 

»اإلبداع التعليمي منهًجا« يف صالة البوصلة للتدريب 

والتطوير يف مدينة غازي عينتاب، وتستهدف الورشة 

إىل  إرشادهم  بهدف  السوريني  من  متنوعة  رشائح 

اإلبداعي  للتعليم  املثىل  واملهارات  واألساليب  املناهج 

األنشطة  اكتشاف  التدريب عىل  إىل  إضافة  الحديث، 

اإلبداعية واستعاملها ضمن جميع الظروف.

الذي عقد  الثاين »جذور«  الداخل  أعامل ملتقى  انتهت 

 31 و   30 بني  ما  يومني  ملدة  عنتاب  غازي  مدينة  يف 

أكرث  الوطني وبحضور  االئتالف  برعاية  ترشين األول، 

الوطني،  االئتالف  أعضاء  من  وعدد  ناشطًا   150 من 

حيث قام امللتقى بتنظيم عدة ورشات عمل غطت ثالثة 

محاور رئيسية، وتشمل املوقف من التحالف الدويل ضد 

آلية تطوير هيكلية مؤسسات  تنظيم داعش، ودراسة 

املعارضة السورية والعالقة الناظمة فيام بينها، إضافة 

إىل كيفية تفعيل الحراك املدين داخل املدن السورية. 

لبنان
النفيس  للدعم  ورد  ملسة  منظمة  فريق  قام 

مع  بالتعاون  تدريب  ورشة  بتنظيم  واالجتامعي 

اللبنانية  والجمعية  ناومان  فريدريش  مؤسسة 

الفرتة  خالل  أيام  ثالثة  ملدة  وذلك  الشفافية،  لتعزيز 

األول  اليوم  خصص  حيث  األول،  ترشين   26-24

للحديث عن حقوق اإلنسان وتاريخها بشكل عام مع 

الالجئني،  حقوق  اتفاقية  عىل  خاص  بشكل  الرتكيز 

دور  عن  الثاين  اليوم  يف  التدريب  محور  كان  بينام 

التواصل االجتامعي يف عملية تغري املجتمع  وسائل 

واختتمت الورشة يف اليوم األخري بالحديث عن حق 

تنفيذ  ومعوقات  املعلومة  عىل  الحصول  يف  املواطن 

القوانني التي تضمن حق الحصول عىل املعلومة.

األول  ترشين   30 الخميس  يوم  اآلن  النساء  مركز  قام 

النفيس  الدعم  جلسات  من  الثانية  الجلسة  بعقد 

برنامج توعوي  املرج، وتم تطبيق  للسيدات يف مخيم 

عىل  تعريفهم  تم  كام  الطفل،  حامية  حول  لألمهات 

حقوق الطفل. حرض الجلسة 32 سيدة سورية وتستمر 

املرج،  مخيامت  من  مخيمني  يف  شهر  ملدة  الجلسات 

وذلك بحسب الصفحة الرسمية للمركز عىل الفيسبوك.

بريطانيا
ليدز  جامعة  يف  سوريا  أصدقاء  مجموعة  قامت 

بعرض فلم »العودة إىل حمص« الفائز بجائزة لجنة 

التحكيم الكربى يف مهرجان سندانس السيناميئ عام 

2014، وتم مناقشة األوضاع الراهنة وآخر التطورات 

الفلم  انتهاء  عقب  والدولية  السورية  الساحة  عىل 

الذي حرضه عدد من الطلبة الربيطانيني بالجامعة.

األردن
 27 االثنني  يوم  التطوعية«  »همة  مجموعة  أقامت 

البيضاء« يف عامن،  ترشين األول مهرجان »القلوب 

وذوي  الرسطان  مرىض  من  طفاًل   150 ضم  الذي 

من  أهاليهم  برفقة  واأليتام  الخاصة  االحتياجات 

املهرجان  أخرى. وتم خالل  سوريا وجنسيات عربية 

إىل  إضافة  راقصة،  وأخرى  موسيقية  فقرات  عرض 

املجموعة  صفحة  بحسب  وذلك  لألطفال.  مسابقات 

عىل الفيسبوك.

عنب افرنجي

إلطالق  ثورية«  »شخابيط  مبادرة  عادت 

التوعوية،  تسجيالتها  من  ثانية  سلسة 

وأخباًرا  وقصًصا  »معلومات  تقدم  التي 

جديدة  مساحات  فتح  عىل  تساعد  قد 

للتفكري« بحسب العاملني عىل املبادرة.

ترشين  يف  ولدت  املرشوع  فكرة  وكانت 

عن  أفكار  لنرش  كمحاولة   ،2010 األول 

مجرد  ظلت  لكنها  والدميقراطية،  التغيري 

التاسع  الشهر  يف  تبلورت  أن  إىل  فكرة، 

الحلقة  الثورة، ونرشت  للسنة األوىل من 

2011، ضمن  األوىل مطلع ترشين األول 

فعاليات »روزنامة الحرية«.

وسعت السلسلة األوىل »إلغناء الحوار حول 

ملخاطر  والتنبيه  السلمي،  والفكر  الالعنف 

التسليح وما يرتتب عليه«، بحسب برش سعيد 

مخرج الحلقات، واملرشف عىل تنفيذ الفكرة.

حيث  من  الجديدة  السلسلة  وتختلف 

بشكل  اإلنسان  »تخاطب  إذ  املضمون، 

عىل  تقترص  ال  مبواضيع  وتتحدث  عام، 

الشأن الثوري أو السوري«، وفق ما ينقل 

برش، الذي أضاف أن الهدف »طرح أسئلة 

طياتها  يف  تحمل  ومعلومات،  وأفكار 

أجوبة لكن بشكل غري مبارش«.

وأنتجت الحلقات من قبل منظمة الحراك 

فريق  يضم  حني  يف  السوري،  السلمي 

الخرباء  من  مزيًجا  والتنفيذ  اإلعداد 

هذا  خالل  من  خربتهم  تراكمت  والهواة، 

املرشوع ومشاريع أخرى.

بعض  واجه  الفريق  أن  سعيد  وأضاف 

اختيار  حيث  من  سواء  الصعبة،  »املهام 

مخترصة  نصوص  كتابة  أو  املوضوعات، 

برصية،  مادة  إىل  تحويلها  ثم  ومفيدة، 

وتسجيل التعليق الصويت، وإمتام عمليات 

إذ  الصوتية«،  املؤثرات  وتنفيذ  املونتاج 

استغرق إنتاج الحلقة الواحدة قرابة شهر 

 3 أو   2 خالل  عرضها  ليتم  العمل،  من 

دقائق فقط.

االستمرار  مشكلة  من  الفريق  ويعاين 

املرتبطة دامئًا بالتفرغ، وهذا ما مل يتمكن 

و«رغم  اآلن،  حتى  تحقيقه  من  الفريق 

ال  بالكامل،  جاهزة  الثانية  السلسلة  أن 

سلسلة  إنجاز  من  سنتمكن  كنا  إن  نعلم 

السلسة  أن  كام  برش.  بحسب  ثالثة« 

األوىل توقفت بعد 17 حلقة عىل مدار 6 

وأصيب  الفريق  قدرات  »استنفذت  أشهر 

الرصاع  تفاقم  مع  بالتوازي  باإلنهاك، 

املسلح«.

»معلومات  الجديدة  السلسة  وتقدم 

املشاهدين  تساعد  قد  وقصًصا  وأخباًرا 

التفكري،  يف  جديدة  مساحات  فتح  عىل 

العرب  الستخالص  ترتكهم  لكنها 

بأنفسهم«. 

تجارب  عن  الحلقات  بعض  تتحدث  كام 

واالجتامع،  النفس  علم  يف  واختبارات 

هو  فرعًيا  عنوانًا  أخرى  تحمل  حني  يف 

أحداثًا  تستحرض  تاريخية«،  »فاصلة 

فكرة  لتقدم من خاللها  متفرقة  تاريخية 

اليوم،  مفيدة  تكون  أن  ميكن  عربة  أو 

بحسب برش.

السلسلة  من  األوىل  الحلقة  وأطلقت 

األول،  ترشين   31 الجمعة  يوم  الجديدة 

عرب  املرشوع  لقناة  ترويجي  إعالن  بعد 

القناة من  اليوتيوب طلبت خالله متابعة 

قبل 500 مشاهد.

وقد حصلت السلسلة السابقة عىل تغطية 

وعرضت  الفضائية  القنوات  بعض  من 

الحلقات  بعض  مبارش  الجزيرة  قناة 

باإلضافة إىل قنوات سورية ثورية.

نتوقع  »ال  بلدي  لعنب  حديثه  برش  يختم 

من  تعبوا  الناس  املعقول،  من  أكرث  شيًئا 

الذي  الواقع  هو  هذا  ولكن  املوت،  أخبار 

تساءل »هل ستتمكن  لكنه  إليه«،  وصلنا 

سلسلة شخابيط ثورية الجديدة من فتح 

املجال ليشء من األمل؟ رمبا«.

«شخابيط ثورية»
لكسر طريقة التفكير التقليدية

األردن - همة

لبنان - ورد

لبنان - همة

األردن - همة

تركيا - جذور

األردن - همة




