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أحد أحياء داريا التي تعرضت للدمار خالل الحملة العسكرية عىل املدينة  09 -ترشين الثاين ( 2014عنب بلدي)

ﺣراﻗات ﺧاﺻﺔ للﺘﻜرﻳر
واﺣﺘﻜار ﻳﺆدي لرفﻊ اﻷسعار
فﻲ دﻳر الﺰور

اﻷسد ﻳﻤﻬد لدﺧول
»ﻣيﺴﺘورا« بﻤﺠازر بﺤﻖ
الﻤدﻧييﻦ فﻲ ﺣلب

03

05

الﺘعليﻢ فﻲ ﺣﻤﺺ:
ﺣرﻣان لﻜﺜيرﻳﻦ ،وهﺒوط فﻲ
الﻤﺴﺘوى الﺘعليﻤﻲ

06

ﻟﻤﺎذا دارﻳﺎ؟

بعد عامني عىل الحمالت العسكرية املستمرة
ضد مدينة داريا ،املحاطة مبربع أمني،
والقريبة من العاصمة دمشق ،ال يزال مقاتلو
املدينة وناشطوها يرصون عىل إكامل طريق
الثورة التي بدأوها.
لكن إذا ما بحثنا عن األسباب التي أوصلت
املدينة لتكون منارة يف الثورة ،لوجدنا أسبابًا
عديدة ،أبرزها العمل بصمت رغم قلة الدعم
واملوارد ،ورغم بعض الخالفات بني كتائب
املدينة ،عىل اختالف انتامءاتها ،إال أن هذه
الكتائب وجهت سبطانات بنادقها إىل هدف
واحد ،وهو إسقاط نظام األسد.
كام يلعب التنظيم الجيد ملقدرات مدينة داريا
ومخزونها البرشي دو ًرا كبريًا يف توجيه دفة
الثورة ،وتجاوز العقبات والظروف القاهرة
للحفاظ عىل مبادئ الثورة وأخالقها.
يف املقابل ،فإن فصائل متواجدة يف مناطق
محررة يف الشامل السوري ،استفادت من
الحدود املفتوحة إىل تركيا باتجاه واحد،
وهو متكني نفوذها عىل حساب الفصائل
األخرى ،لتبدأ املواجهات املبارشة بني كتائب
من املعارضة ،مستنزفة بذلك قواها وذخريتها،
عالوة عن خسارة البيئة الحاضنة ،وإتاحة
الفرصة لألسد لريتب أوراقه وينقض عىل هذه
املدن واحدة تلو األخرى.
تخل مدينة داريا من الضغوط التي شهدتها
مل ُ
أغلب املناطق الثائرة ،إذ يتوزع قرابة  250ألف
نسمة من نازحي املدينة يف بلدات الريف الغرﻲﺑ
أو خارج البالد ،مفتقرين إىل أبرز مقومات الحياة
األساسية .ورغم عظم مصيبتهم إال أن هؤالء ما
زالوا يصربون عىل جراحهم وآالمهم ،عىل أمل
العودة القريبة إىل الديار.
وواجهت املدينة أيضً ا خطر بعض الجامعات
التي تتحكم بأرزاق األهايل وتحتكر طرقًا إلدخال
املؤمن واألدوية ،لكن مركز األمن املدعوم من
القوى العاملة ،واجه هذه الجامعات بحزم
وأخضعها للعدالة ،ألنها تشابه يف أفعالها ما أراد
الثوار التخلص منه حني انتفضوا يف وجه األسد
قبل أكرث من  3سنوات.
ﻤﺛة من يقلل من شأن صمود املدنية ويهزأ
بإنجازاتها ،هؤالء ذاتهم يطلبون االنسحاب
واالستسالم لألسد ،متذرعني بﺂالم النازحني
وترشدهم ،لكن التاريخ الذي يكتب بدماء أبناء
داريا اليوم ،سيذكر أيضً ا أن هؤالء الرثثارين
سعوا جاهدين إلفشال النموذج األنجح عىل
مستوى الثورة السورية.
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»ﺻﻤﻮد ﺛﻮرة«..
ﻋﺎﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ دارﻳﺎ
عنب بلدي  -داريا
لن ينﴗ أهايل داريا يوم الخميس 8
ترشين الثاين  ،2012حني بدأت قوات األسد
مهاجمة املنطقة الرشقية ،منفذة إعدامات
ميدانية بحق شباب املنطقة ،باإلضافة إىل
حرق ممتلكاتهم ،لتنتهي الحملة بوضع
حاجزين وسط املدينة.
قام الجيش الحر بعدها برضب الحاجزين
يوم الثالثاء  12ترشين الثاين 2012
ومتركز عىل مداخل املدينة ،ويف املقابل
بدأ النظام بحملة رشسة عرب عدة محاور،
ليبدأ أهايل داريا بالنزوح حتى ال يتكرر
مشهد مجزرة داريا الكربى.
معاناة الداخل والخارج
وخالل سنتني توزع أهايل املدينة البالغ
عددهم قرابة  250ألف نسمة بني نازحني
يف البلدات املجاورة ،أو محارصين من كل
الجهات وعددهم  6آالف مدين ،إضافة إىل
ناشطني ومقاتلني يف الجيش الحر.
أبو عامر أحد النازحني تنقل بني بلدات
الريف الغرﻲﺑ يقول لعنب بلدي «مل نتلق
من األهايل املناطق التي نزحنا إليها
ما كنا نتوقع ،فقد أطل بعضهم بوجه
بغيض وكانوا يسبون ويشتمون ويلقون
باإلهانات عىل النساء والرجال واألطفال،
كيف أتيتم إلينا ..ارجعوا إىل مدينتكم».
ليقع النازحون بني كامشتني ،قبضة نظام
األسد وبعض سكان البلدات املستضيفة،
باإلضافة تعطل أعاملهم وصعوبة يف
تأمني مستلزمات حياتهم من الطعام
واألدوية واملحروقات.
ويف إحصائية ينقلها لعنب بلدي أبو أحمد،
املدير السابق للمكتب اإلغايث ،حول أوضاع
النازحني يف الخارج ،يقول« :هناك أكرث
من  2900طفل ما استطاع أحد أن يؤمن
لهم الدواء ،وأكرث من  2400عاجز مصاب
بأمراض مزمنة بحاجة لدواء دائم ،و500
امرأة تعاين من املرض و 19ألف عائلة ،أي
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ما يقارب  128ألف نسمة ،تم تسجيلهم من
قبل لجان اإلغاثة الخارجية ،وصل الدعم
إىل جزء منهم ،وهناك الكثري مل نستطع
تأمني ما يلزمهم من متطلبات الحياة أما
عدد النازحني فيقدر بحوايل  230ألف
نسمة».
األسد يشن حمالت عقيمة
داخل داريا قصة «صمود» أخرى كام ينقل
ناشطو املدينة ،إذ شنت قوات األسد عدة
حمالت بأعداد كبرية من الجنود واآلليات
الثقيلة؛ ورغم أن الجيش الحر يعاين من
نقص الخربة والذخرية والعتاد ،إال أنه
متكن من إيقاف تقدم القوات املهاجمة،
وقتل  6من قادة لألسد عىل تخوم املدينة.
يقول النقيب أبو جامل ،القائد العام للواء
شهداء اإلسالم املقاتل يف املدينة ،أنه
«بالرغم من كون داريا محاطة بالقطع
العسكرية إال أن املدينة استطاعت أن تصمد
يف وجه هذه الحملة الرشسة ،وبعد شهر
شباط عام  2013مل يخرس الجيش الحر أي
نقطة داخل املدينة».
ابتكار أساليب بديلة
أما التحدي األكرب داخل املدينة بعد هدوء
الجبهات ،فهو الحصار الخانق الذي استنفذ
مدخرات األهايل والجيش الحر ،كام توقف
الفرن عن إنتاج الخبز ،وعمد مطبخ اإلغاثة
إىل تخصيص وجبة واحدة من «الشوربة»
واملاء استمرت ألشهر.
بعد ذلك بدأ املجلس املحيل وبعض الكتائب
بزراعة مساحات من األراﴈ لالكتفاء
ذات ًيا وابتكار أساليب تع ّوض غياب
مقومات الحياة األساسية ،وسط ارتفاع
خيايل يف أسعار املواد التموينية.
ضغط للقبول بالهدنة
وبعد هدنة املعضمية مطلع العام شهد
الوضع اإلغايث تحسننا داخل املدينة ،لكن
برزت تحديات أخرى منها ضغوط النظام

عىل سكان املدينة إلبرام اتفاقية وفق
الرشوط التي تناسبه ،تزام ًنا مع حمالت
للقصف العنيف من الرباميل املتفجرة،
إضافة لضغوط كبرية ميارسها بعض
النازحون بسبب الظروف الصعبة التي
يعانون.
القوى العاملة يف املدينة قامت باستقبال
لجنة وساطة من قبل نظام األسد ،ثم
أرسلت لجنة متثلها ملفاوضة األسد يف
دمشق مطلع أيلول املاﴈ ،لكن املفاوضات
توقفت بسبب تعنت النظام عىل انسحاب
مقاتيل املدينة منها ،وعدم قبوله برشوط
اللجنة وأبرزها إخراج املعتقلني.
يقول النقيب أبو جامل «كان الضغط علينا
للقبول بالهدنة بسبب الحصار وظروف
النازحني خارج املدينة ،إال أننا قمنا بحمالت
توعية داخل املدينة ملخاطر الهدنة ،وعملنا
عىل زيادة الدعم للنازحني و نجحنا بتجاوز
هذه املرحلة ولله الحمد».
شح يف الدعم
وعانت القوى العاملة يف املدينة أيضً ا من
نقص الدعم الالزم ،إذ يقول أبو محمد مدير
مكتب العالقات العامة يف املجلس املحيل
ملدينة داريا «شهدت السنة الثانية من
الحملة خمودًا يف الدعم بسبب سياسات
الدول الخارجية التي تريد حرص الدعم يف
أقنية محددة ...استطعنا من التأقلم مع
الوضع وقمنا بعدة مشاريع باحثني عن
مصادر جديدة للدعم».
«صمود ثورة»
وبعد سنتني نظم املجلس املحيل يف املدينة
وبعض الناشطني ،حملة «داريا صمود
ثورة» ،نظف خاللها مكتب الخدمات
طرق املدينة من الردم وشظايا الرباميل
والصواريخ ،مبساعدة بعض اإلعالميني
واملقاتلني ،يف حني عمدت آليات املكتب إىل
خلع األشجار املترضرة بالقصف وزراعة
بديل عنها.

اﺷﺘﺒﺎﻛــــﺎت ﻋﻨﻴﻔــــﺔ
ﺗﺨﻠﻒ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬـــﺪاء
وﺣﺮب اﻷﻧﻔﺎق ﻣﺴﺘﻤﺮة
عنب بلدي  -داريا
تجددت االشتباكات األسبوع املاﴈ
عىل جبهات مدينة داريا ،حيث
ارتقى خاللها ثالثة شهداء ،بينام
تستمر حرب األنفاق بني مقاتيل
الجيش الحر وقوات األسد.
وسقط يوم االثنني املاﴈ  3ترشين
الثاين بشار أبو محمد ،أحد أعضاء
إدارة مكتب التنمية والخدمات يف
املجلس املحيل ملدينة داريا ،متأث ًرا
بجراحه جراء شظايا قذيفة أصابته
يوم األحد ،قرب أحد السواتر الرتابية
يف املدينة.
وأفاد مراسل عنب بلدي أن أبو محمد
كان يضع أحد السواتر يف املدينة،
حني أصيب بقذيفة من قبل قوات
األسد ،أُدخل إثرها العناية املركزة
ليفارق الحياة صباح االثنني.
وأبو محمد من مؤسﴘ مكتب
التنمية والخدمات ،وعمل منذ
سنتني عىل مختلف اآلليات الثقيلة
يف وضع السواتر لألماكن املقنوصة
داخل داريا ،بهدف حامية الجبهات
وسكان املدينة.
وكانت قوات األسد فجرت يوم
الثالثاء أحد األبنية عىل الجبهة
الشاملية للمدينة بالقرب من مقام
سكينة ،وذلك عن طريق نفق حفرته
تحت البناء املستهدف ،ما أدى إىل
استشهاد الشاب منار أبو محمد
امللقب بالسبع ،وهو قيادي يف
كتيبة أحفاد صالح الدين التابعة
للواء شهداء اإلسالم.
ويف سياقٍ متصل ،شهد يوم
الخميس سقوط شهيد من لواء
املقداد بن عمرو التابع للتجمع
اإلسالمي ألجناد الشام ،خالل
اشتباكات عنيفة خاضها املقاتلون
عىل الجبهة الرشقية للمدينة مع
قوات األسد.
من جانبه فجر الجيش الحر نفقًا
يوم الجمعة ،كانت قوات األسد
تحفره للوصول إىل بناء قرب مقام
السيدة سكينة ،يف حني فجرت
قوات األسد بنا ًء مجاو ًرا للمقام ما
أدى النهيار جزء منه.
وبحسب مراسل عنب بلدي يف داريا
يعد هذا التفجري من أقوى التفجريات
التي شهدتها جبهات املدينة ضمن
نهج األسد يف تدمري بنية املدينة.
ويحاول نظام األسد مدعو ًما
مبيليشيات شيعية الوصول إىل
مقام السيدة سكينة والسيطرة عليه
إال أن محاوالته باءت بالفشل.
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اﻷﺳﺪ ﻳﻤﻬﺪ ﻟﺪﺧﻮل »ﻣﻴﺴﺘﻮرا« ﺑﻤﺠﺎزر ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ
عنب بلدي  -وكاﻻت
سقط أكرث من  40شهيدً ا خالل اليومني
السابقني ،جراء قصف لقوات األسد
عىل مدينة الباب وحي الشعار يف حلب؛
ويف الوقت الذي نددت فيه املعارضة بـ
«املجازر» ،وصل أمس السبت املبعوث
األممي ستيفان ميستورا إىل دمشق لعرض
مبادرة «املناطق املجمدة» عىل األسد.
وأعلن املرصد السوري لحقوق اإلنسان،
ارتفاع عدد القتىل إىل أكرث من  21مدن ًيا
بينهم أطفال ،قضوا نتيجة قصف بالرباميل
املتفجرة من الطريان املروحي وقصف من
الطريان الحرﻲﺑ يف ساعة متأخرة من
مساء أمس السبت ،عىل مناطق عدة يف
مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم
«الدولة اإلسالمية» يف ريف حلب الشاميل
الرشقي.
وأشار املرصد إىل أن طائرات النظام قامت
بقصف مواقع للتنظيم ،ما «أدى إىل مقتل
مدنيني وإصابة ما ال يقل عن  100شخص؛
إصابة عدد كبري منهم خطرية ما يرجح
ارتفاع حصيلة القتىل».
وكانت مروحيات األسد ألقت براميل
متفجرة يوم الخميس ،عىل منطقة
املواصالت القدمية يف حي الشعار،
بحسب مركز حلب اإلعالمي ،الذي أضاف
أن الهجامت أسفرت عن مقتل أكرث من 20

مدن ًيا ،وجرح عرشات آخرين حالة بعضهم
خطرة ،نقلوا إىل مستشفيات ميدانية
قريبة.
وأدان االئتالف السوري املعارض «املجازر»،
وجاء يف بيان له نرش عرب موقعه
اإللكرتوين « نستنكر الصمت الدويل عىل
الجرمية اليومية املستمرة بحق السوريني
بأشد العبارات ،ونحذر بأن نظام األسد
سيستمر باستغالل حملة التحالف الدويل،
من أجل مترير مثل هذه الجرائم والتصعيد
فيها بهدف نرش الفوﴇ وكرس إرادة
الثوار».
وحمل االئتالف التحالف الدويل مسؤولية
حامية املدنيني« ،من الواضح أن التحالف
الدويل ليس عاج ًزا من الناحية العسكرية
عن حامية املدنيني من الرباميل املتفجرة
والغازات السامة التي يقتلهم بها نظام
األسد ،لكن هذا التحالف عاجز عن تحمل
مسؤولياته تجاه هؤالء املدنيني حتى
اآلن ،عىل الرغم من كل هذه الجرائم
اليومية املرتكبة بحقهم تحت سمع العامل
وبرصه».
وما زالت االشتباكات مستمرة عىل جبهة
حندرات التي يحاول نظام األسد من خالل
السيطرة عليها قطع طرق اإلمداد عن
ً
كامال
أحياء حلب املحررة ،ما يعني حصا ًرا
يفصلها عن طرق الذخرية واملواد الغذائية،
يف حني تدفع املعارضة بتعزيزات إىل

املنطقة خشية سقوطها.
يف سياق متصل وصل املبعوث األممي
الخاص إىل سوريا «ستيفان دي ميستورا»
أمس السبت إىل دمشق ،قاد ًما من
العاصمة القطرية الدوحة لعرض مبادرته
التي سميت بـ «املناطق املجمدة».
ويأيت ذلك يف الوقت الذي أشارت فيه
مصادر أممية ،إىل أن «دي ميستورا»
سيلتقي األسد ،لطرح مبادرته املتعلقة
بتحديد مناطق مجمدة خاصة يف محافظة
حلب.
ومل يكشف املبعوث األممي بعد عن آليات
تطبيق املقرتح ،بينام أشار إىل أن الخطة

ترمي للسامح بإيصال املساعدات اإلنسانية
والطبية للسكان يف تلك املناطق ،التي
ترضرت بشكل كبري خالل املعارك الدائرة
فيها.
وأشار دي ميستورا يف لقاء له عىل قناة
 CNNاألمريكية ،إىل أن املقرتح من شأنه
تجميد القتال يف مدينة حلب عىل وجه
الخصوص مبا يف ذلك العمليات العسكرية
بهدف البدء بعملية سياسية.
يذكر أن األخرض اإلبراهيمي املبعوث
األممي السابق إىل سوريا أنهى مهمته
أيار املاﴈ ،دون تطور ملحوظ يف طريق
الوصول إىل حلٍ سيايس للرصاع.

اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة وﺣﺮﻛﺔ أﺣﺮار اﻟﺸﺎم ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
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نفّذ التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة
يوم الخميس  6ترشين الثاين عدة غارات
عىل مواقع لـ «جبهة النرصة وحركة أحرار
الشام اإلسالمية ما أسفر عن مقتل عدد
من املدنيني ،يف حني تستمر الرضبات ضد
تنظيم «الدولة اإلسالمية» يف عني العرب
ودير الزور.
وبعد سيطرة جبهة النرصة ،فرع تنظيم
القاعدة يف سوريا ،عىل عدة بلدات كانت
يف أيدي فصائل املعارضة ،خالل األيام
القليلة املاضية ،استهدفت طائرات التحالف

الدويل بعد منتصف ليل األربعاء -الخميس
مق ًرا للجبهة يف ضاحية املحامني يف ريف
حلب الغرﻲﺑ ،ما تسبب مبقتل ما ال يقل عن
 6عنارص إضافة إىل تسوية املقر باألرض،
بحسب املرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وهي املرة الثانية التي يستهدف فيها
التحالف مواقع لجبهة النرصة منذ بدء
حملته الجوية يف العراق وسوريا ضد
تنظيم «الدولة» نهاية أيلول املاﴈ.
وأضاف املرصد أن طائرات التحالف نفذت
فجر الخميس «رضبات عدة استهدفت
عربة لجبهة النرصة يف بلدة رسمدا
القريبة من الحدود السورية الرتكية،

ومق ًرا للجبهة يف مدينة حارم» ،الواقعة
كذلك يف محافظة إدلب عىل مقربة من
رسمدا ،وأشار املرصد إىل وقوع قتىل بني
املقاتلني ،باإلضافة اىل مقتل طفلني.
وللمرة األوىل استهدفت غارة للتحالف
مق ًرا لحركة أحرار الشام اإلسالمية ،يف
منطقة بسابقا القريبة من معرب باب
الهوى الحدودي مع تركيا.
وتتبع حركة أحرار الشام للجبهة
اإلسالمية ،التي تعمل بالتنسيق مع جبهة
النرصة عىل أكرث من محور ضد قوات
األسد ،وقد خرست عددًا كبريًا من قادتها
إثر تفجري استهدف اجتام ًعا رسيًا مطلع
أيلول املاﴈ.
وأقرت جبهة النرصة بالغارات ،ونرشت
شبكة مراسيل املنارة البيضاء ،عرب تويرت،
«غارات للتحالف الصليبي العرﻲﺑ عىل
مقرات جبهة النرصة» ،مشرية أن القتىل
أغلبيتهم مدنيون».
يف سياق متصل ،دوت  4انفجارات يف
ريف دير الزور الرشقي ليل السبت ،ناجمة
عن رضبات نفذها التحالف العرﻲﺑ الدويل،
عىل منطقة حقل التنك النفطي ،وحاجز
لتنظيم الدولة اإلسالمية بني بلدة غرانيج
وقرية البحرة يف الريف الرشقي لدير
الزور ،ما أدى إىل مقتل مدنيني.

وبحسب محمد الخليف مراسل شبكة شام
اإلخبارية ،فالشهيدان هام «أنس األحمد
الدهام و محمود الطرقي الدهام» من أبناء
قرية الزر.
ويسيطر تنظيم «الدولة» عىل عدد كبري
من آبار النفط يف محافظة دير الزور
الحدودية مع العراق ،وتشكل هذه اآلبار
موردًا مال ًيا أساس ًيا له.
إىل ذلك ،فقد تقدمت القوات الكردية يف
ً
قتاال منذ
مدينة عني العرب التي تشهد
شهرين ،عىل حساب مقاتيل التنظيم ،أمس
السبت ،إثر رضبات للتحالف استهدفت
عربات تابعة للدولة يف املدينة.
يف املقابل ،أفاد املرصد أن تنظيم «الدولة»
قصف صباح السبت «منطقة يقع فيها
مخيم للنازحني بالقرب من تل شعري غرب
مدينة عني العرب ،ما أدى إىل استشهاد
مواطنني اثنني ،وإصابة  4آخرين بجروح،
بينهم طفل».
يشار إىل أن مجلس األمن الدويل أدرج يف أواخر
أيار  2013جبهة النرصة عىل الئحة املنظامت
«اإلرهابية» ،حيث أعلنت لجنة العقوبات
التابعة ملجلس األمن حينها أنها عدّلت الئحة
العقوبات لألفراد والكيانات التابعة لتنظيم
القاعدة بإضافة اسم جبهة النرصة إليها.
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عنب بلدي  -وكاﻻت
أعلن زعيم جبهة النرصة ،أبو محمد
الجوالين ،يف مقابلة صوتية مسجلة
نرشت الثالثاء  4ترشين الثاين ،أن «املعركة
يف لبنان مع حزب الله مل تبدأ بعد» ،مؤكدً ا
أن عنارصه يحرضون ملفاجﺂت عند الحدود
بني سوريا ولبنان ،بينام قبلت الحكومة
اللبنانية برشوط النرصة لﻺفراج عن
الجنود املحتجزين لديها.
واعترب الجوالين يف املقابلة التي أجرتها
معه مؤسسة املنارة البيضاء ،أن التحالف
الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة يشكل
أكرب «التحديات» عىل الساحة السورية،
محذ ًرا من أن دول التحالف مصممة عىل
إنهاء «الجهاد» يف سوريا ،وذلك من
أجل تحقيق ”اهداف وغايات كبرية يف
املنطقة“.
إىل ذلك قال الجوالين يف مقابلته إن
االقتتال يف ريف إدلب ،سببه أن جامل
معروف ،قائد جبهة ثوار سوريا« ،اعتدى
عىل أهايل بلدات يف جبل الزاوية وعىل
عنارص النرصة هناك ،وهو يحمي عددًا
كبريًا من اللصوص وقطاع الطرق».
وشدّ د الجوالين عىل حتمية إنهاء الجبهة
ً
قائال «بعد تكرر اعتداءات معروف اتخذنا
قرارا بإلغاء جبهة ثوار سوريا» السيام
يف شامل سوريا ،معتربًا أن إنهاءها أصبح
شي ًئا رضوريًا لتحولها من مواجهة النظام

إىل «عصابة».
وعرج الجوالين عىل مسألة الرصاع ضد
حزب الله اللبناين بالقول «إخواننا يف
القلمون يخبئون يف جعبتهم الكثري من
املفاجﺂت ،واملعركة الحقيقية مل تبدأ بعد
يف لبنان».
وأضاف «القادم بإذن الله تعاىل أدهى
وأمر عىل حزب الله ،ولعل حسن نرص الله
سيعض أصابعه ند ًما يف األيام القادمة،
عىل ما فعله بأهل السنة يف الشام «.
وكان حسن نرص الله األمني العام لحزب
الله اللبناين توعد يف ذكرى عاشوراء،
بإلحاق الهزمية بـ «التكفرييني» ،مجددًا
التزامه بالقتال يف سوريا إىل جانب األسد.

خطاب ألقاه الثالثاء
وقال نرص الله ،يف
ٍ
 4ترشين الثاين ،عرب شاشة أمام عرشات
اآلالف من أنصاره ،يف الضاحية الجنوبية
لبريوت «التكفرييون ال مستقبل لهم ،ال
حياة ملرشوعهم ،ستلحق الهزمية بهؤالء
التكفرييني يف كل املناطق والبلدان».
وقد شهدت االحتفاالت بعاشوراء تدابري
أمنية مشددة ،أرشف عليها نخبة من
مقاتيل حزب الله وحركة أمل ،يف غياب
ملحوظ للجيش اللبناين.
وتشهد منطقة القلمون اشتباكات مستمرة
بني قوات املعارضة وقوات األسد املدعومة
مبقاتلني من حزب الله ،وقد متكن الجيش
الحر من السيطرة عىل عدة نقاط وحواجز

يف القلمون الرشقي يوم الخميس 6
ترشين الثاين.
يف سياق متصل ،قبل لبنان مببدأ مقايضة
استعادة جنوده املختطفني الذين تحتجزهم
جبهة النرصة ،يف جبال القلمون ،وينص
عىل اإلفراج عن  5معتقلني من السجون
اللبنانية و 50معتقلة من سجون األسد،
مقابل كل عسكري لبناين.
وقال مصدر مطلع رفض إعالن اسمه
لوسائل اإلعالم اللبنانية إن الحكومة
اللبنانية أبلغت أهايل العسكريني إقرارها
مبدأ املقايضة ،واملوافقة عىل أحد رشوط
جبهة النرصة لﻺفراج عن العسكريني.
وكانت النرصة طلبت التفاوض حول 30
رصا من قوى األمن ،مشرتطة
جنديًا وعن ً
رصا ،إذ تلعب
ح
قطر
أو
تركيا
تسليمهم إىل
ً
قطر عن طريق مبعوثها أحمد الخطيب
دور الوساطة بني الجانبني.
وأعدمت جبهة النرصة جنديًا من األرسى،
الذين خطفوا مطلع آب يف بلدة عرسال
بعد مواجهة دامية إثر اقتحام البلدة من
مقاتلني تابعني للنرصة وتنظيم «الدولة
اإلسالمية» ،يف حني قطع تنظيم الدولة
رأس جنديني من املحتجزين لديه.
وكان الجوالين هدد يف تسجيل صويت
نرش نهاية أيلول املاﴈ بـ»نقل املعركة»
إىل الدول الغربية عندما بارشت قصف
مواقع «جبهة النرصة» وتنظيم «الدولة»
يف سوريا والعراق.

ﻗﻮات اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮى وﺳﻂ اﻧﻬﻴﺎر ﻟﻘﻮات اﻷﺳﺪ

عنب بلدي  -وكاﻻت
متكنت قوات املعارضة من السيطرة عىل
مدينة نوى شامل درعا ،وعدد من املناطق
االسرتاتيجية يف املنطقة فجر اليوم األحد،
بعد انسحاب قوات األسد منها بشكل
جامعي.
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وأعلن الجيش الحر السيطرة الكاملة عىل
املدينة ،بعد معارك استمرت عىل مدار
أسبوع ،وجاء يف بيان للكتائب املشاركة
يف معركة «هدم الجدار»« ،اقتحمنا تل أم
حوران وكتيبة دبابات الحجاجيه يف الوقت
الذي متكنت فيه وحداتنا من السيطرة عىل
تل الهش الشاميل والجنوﻲﺑ وحقل الرمي
وتل حرفوش».

وأضاف البيان «تم تصعيد الهجوم ليشمل
األمن العسكري ويف متام الساعة الخامسة
صباح هذا اليوم سيطرت قوات الجيش
الحر املوحد عىل األمن العسكري واسرتاحة
قائد اللواء  112ورحبة اآلليات وكتيبة
الكونكورس والرسية الطبية والشؤون
اإلدارية ،وتحصن العدو يف قيادة اللواء
 112ميكا عىل الطريق بني نوى والشيخ
مسكني».
وبذلك تتمكن املعارضة من فتح الطريق
الواصل بني محافظتي درعا والقنيطرة،
حا بني الحدود
كام أصبح الطريق مفتو ً
األردنية وريف إدلب الجنوﻲﺑ.
وبحسب وكاالت محلية فإن األلوية
املشاركة يف معركة «هدم الجدار» هي
الفيلق األول ،فرقة صالح الدين ،لواء بروج
اإلسالم ،لواء بني أمية ،الفرقة  90مشاة،
فرقة أحرار نوى ،حركة املثنى.
ويف بيان للفيلق األول ،فإن الفصائل
املقاتلة سيطرت عىل اللواء  112أيضً ا ،لكن
مل نستطع ،حتى لحظة كتابة هذا التقرير،

التوثق من صحة الخرب.
ورغم غياب الرواية الرسمية لنظام األسد
عن االنسحاب ،إال أن صفحات موالية
تناقلت أوامر عسكرية صدرت ليلة أمس
من وزير دفاع األسد فهد جاسم الفريج
إىل العميد عزيز سليامن الذي كان متواجدً ا
يف نوى يأمره فيها بـ «انسحاب جميع
القطع العسكرية املتواجدة يف مدينة نوى
وما يحيط بها إىل مدينة الصنمني ،وترحيل
أكرب قدر ممكن من العتاد العسكري الثقيل
باإلضافة إىل تأمني وصول برقيات اإلشارة
جميعها إىل الصنمني».
كام صادرت قوات األسد أكرث من  45سيارة
«بيك أب» عىل أحد حواجز بلدة جباب،
وأرسلتها باتجاه مدينة إزرع ألسباب
مجهولة حتى اللحظة.
يذكر أن قوات املعارضة يف درعا ومنذ
شهرين ،متكنت من تحقيق عد ٍد من
املكاسب آخرها السيطرة عىل تل الحارة
واالقرتاب من السيطرة عىل معرب نصيب،
آخر املعابر الحدودية لألسد مع األردن.
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حسام الجبالوي  -ريﻒ الالﺫقية
ارتفعت وترية األصوات املطالبة بإقالة وزير
الكهرباء يف حكومة األسد عامد خميس بعد
زيادة يف ساعات االنقطاع يف بعض أحياء
الالذقية ،حيث وصلت إىل  16ساعة يوم ًيا؛
فيام ضاقت األحوال باملؤيدين واملعارضني،
عىل حد سواء ،جراء الحملة األمنية لتعقّب
املتخلفني عن االحتياط والخدمة العسكرية
يف قوات األسد.
وأثار ما نرشته الصفحة الرسمية لوزارة
الكهرباء عىل موقعها الرسمي وعرب
وسائل التواصل االجتامعي ،بخصوص

زيادة ساعات التقنني ضجة كبرية يف
الشارع الالذقاين.
وبررت الوزارة هذه الزيادة «بالنقص الحاد
يف كميات الوقود الواردة إىل محطات توليد
الكهرباء خاصة بعد االعتداءات املتكررة
التي طالت مؤخ ًرا حقول وأنابيب الغاز».
األمر الذي نفاه مصدر من وزارة النفط يف
حكومة األسد لصحيفة الوطن املقربة من
النظام ،مؤكدً ا أن «إنتاج الغاز يف سوريا كام
هو ،مل يتعرض ألي نقص ،خاصة وأن حقول
رشكة حيان والفرقولس وبيرتو كندا ،بعيدة
ما يقارب  60كيلومرتًا عن حقل الشاعر ومل
تتأثر بالهجامت» التي نفذها تنظيم «الدولة

اإلسالمية» خالل األيام القليلة املاضية.
ولعل أبرز أسباب «النقمة» عىل مؤسسة
الكهرباء وفق أيهم ،أحد سكان املدينة ،هو
«عدم املساواة واملزاجية يف التقنني بني
املناطق ،فاألحياء الشعبية غال ًبا ما تغيب عنها
الكهرباء نهائ ًيا بعد الساعة  11قبل منتصف
الليل ،يف حني ال تنقطع ً
ليال يف منطقة
يتواجد فيها مسؤولو النظام كحي الزراعة.
وتتزامن زيادة ساعات التقنني مع فوﴇ
وحاالت فساد ورشاوى وغياب للقانون،
خصوصا يف األمور املعيشية ،إذ أكد أيهم
ً
أن جرة الغاز يف مدينة الالذقية وصل
سعرها إىل  3آالف لرية سورية «إن استطاع
املواطنون الحصول عليها».
كام تشهد املدينة «ازدحا ًما خانقًا عىل
وسائل املواصالت العامة ،نتيجة قلة
السيارات العاملة عىل الخط ،سيام بعد قيام
الكثري من السائقني مؤخ ًرا بركن سياراتهم
بهدف تعبئة مادة املازوت وتخزينها ،أو
بيعها بالسوق السوداء.
يف سياق متصل ارتفعت وترية مخالفات
البناء يف املدينة خاصة يف أحياء بسنادا،
سقوبني ،جب حسن ،الدعتور ،الرمل
الجنوﻲﺑ وأضحت بعضها وحدات سكنية

كاملة دون ترخيص.
رصح رئيس دائرة البناء
وبهذا الخصوص
ّ
يف محافظة الالذقية املهندس سهيل ديوب
لجريدة الوطن أن «بعض املتعهدين لديهم
شبكة معقدة من العالقات يصعب التعامل
معها إلزالة املخالفة تبدأ بحامية املخالفة من
مهدها وحتى تصبح عدة طوابق ،وأمام هذا
الواقع فإن املخالفات قاﻤﺋة ومستمرة عىل
قدم وساق ،ال يقف يف طريقها أي عائق».
إىل ذلك تستمر الحملة األمنية التي تشنها
األجهزة األمنية للقبض عىل املتخلفني عن
أداء الخدمة العسكرية واالحتياط ،حيث
شهدت أحياء الصليبة والرمل الفلسطيني
وسكنتوري وغريها حمالت أمنية مكثفة
نتج عنها اعتقال عرشات الشبان وسوقهم
لشعب التجنيد.
فيام شهدت املدينة يوم الخميس املاﴈ
حا يف حي الغراف بالرمل
اشتباكًا مسل ً
الفلسطيني نتج عنها مقتل وجرح شخصني
واعتقال ثالثة آخرين وفق وكالة األنباء
الرسمية (سانا) ،دون توضيح األسباب.
يذكر أن مجلس وزراء األسد بدأ بالفعل
بتنفيذ املرسوم املعني بفصل املوظفني
املطلوبني لالحتياط واملتخلفني عن الخدمة،
حيث ألزم العاملون يف قطاعات الدولة
باستصدار «بيان وضع» من شعبة التجنيد،
ترشح وضع املوظف يف حال قﴣ الخدمة
ربئ املدعو من تهربه من
اإللزامية ،وت ّ
الخدمة االحتياطية ،وفق ما ذكره ناشطون.

ﺣﺮاﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﺮ واﺣﺘﻜﺎر ﻳﺆدي ﻟﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر

دﻳﺮ اﻟﺰور ﺗﺸﻬﺪ أزﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
محمد حساﻥ  -دير الﺰور
مع دخول فصل الشتاء تزداد صعوبة
تأمني وقود التدفئة لدى أهايل دير الزور،
وذلك لعدة أسباب أبرزها العائق املادي،
باإلضافة إىل فصل النظام عددًا كبريًا من
املوظفني من أبناء املحافظة؛ وبينام تشهد
املنطقة الرشقية تراج ًعا كبريًا يف الحركة
االقتصادية ،يبني أشخاص ثرواتهم الخاصة
عرب حراقات لتكرير النفط واحتكارها ثم
بيعه إىل التجار.
وتعترب دير الزور من أغنى املحافظات
السورية مباديت النفط والغاز ،حيث تحتوي
عىل ﻤﺛانية حقول نفطية أهمها حقول
العمر والورد والتنك والتيم ،إضافة ملعمل
غاز كونيكو يف الريف الرشقي للمحافظة.
لكن بعض هذه الحقول خضعت أواخر
عام  2012إىل سيطرة فصائل عسكرية
معارضة ،إضافة إىل سيطرة بعض العشائر
عىل آبار أخرى ،ومن ثم انتقلت جميع
هذه الحقول واآلبار لصالح تنظيم «الدولة
اإلسالمية» بعد سيطرته عىل املحافظة.
ويباع النفط لتجار يقومون بتكريره
مبصاف محلية تقليدية تدعى «الحراقات»،

وهي عبارة عن خزانات يوضع بها النفط
ويشعل النار تحتها إىل أن تنفصل املكونات
من نفط خام إىل مشتقات كاملازوت
والبنزين والكاز.
ويف اآلونة األخرية استخدمت املصايف
الكهربائية التي تعطي جودة عالية نسب ًيا
للمشتقات النفطية وتقلل من الخطورة
عىل العاملني والبيئة ،حيث تعترب منتجات
هذه املصايف هي املصدر الوحيد للوقود بعد
توقف تزويد دير الزور باملحروقات بقرار
من حكومة األسد صدر يف شهر آذار لعام
.2013
وتشهد دير الزور هذا العام ارتفا ًعا كبريًا
يف أسعار املحروقات تضاعف بنسبة ،40%
ويعود االرتفاع لعدة أسباب أهمها الحملة
التي أعلنتها قوات التحالف الدويل ضد
تنظيم «الدولة» يف أيلول املاﴈ ،حيث كان
لدير الزور نصيب كبري منها ،واستهدفت
ٍ
ً
ومصاف
حقوال نفطية وآبا ًرا
هذه الغارات
تخضع للتنظيم.
واستهدفت طائرات التحالف حقل التنك يف
الريف الرشقي ،وحقل العمر وحقل غاز
كونيكو وآبار الحس ّيان يف بادية البوكامل،
إضافة إىل تدمري أكرث من سبعة مصايف

نفطية كبرية تابعة للتنظيم وأهايل املنطقة.
يقول أحمد ،وهو صاحب أحد حراقات النفط
يف املحافظة ،إن ارتفاع أسعار املحروقات
مرتبط إضافة إىل غارات التحالف ،بسياسة
تنظيم «الدولة» التي أدت إىل نقص حاد
للامدة الخام ،بعد بدء التنظيم بيعها لتجار
غري محليني وخاصة العراقيني.
ويعاين سامر ،أحد أهايل مدينة امليادين،
من عدم تأمني املال الكايف لرشاء الوقود
الخاص بالتدفئة حتى اآلن ،بسبب الوضع
االقتصادي الﴘء الذي يعيشه مع عائلته
وأطفاله الستة ،وذلك بعد فصله من قبل
وزارة الرتبية التي كان يعمل بها بسبب
مشاركته باملظاهرات ضد نظام األسد،
إضافة إىل ارتفاع أسعار املحروقات وندرتها
يف اآلونة األخرية.
وتظهر أسعار املشتقات ،إذا ما قورنت
عا ملحوظًا،
بسابقاتها من األعوام ،ارتفا ً
إذ كان برميل املازوت الذي سعته  220لرتًا
يباع بـ  8آالف لرية سورية ،لكنه وصل اليوم
إىل  18ألف لرية ،مع توقعات بازدياد جديد
قد يطرأ مع استمرار القصف ومامرسات
التنظيم.
ويقول عبد الله أحد أهايل مدينة دير الزور،

أنه «مع قدوم برد الشتاء يقوم أصحاب
مصايف النفط وتجار املشتقات باحتكار
هذه املواد ،والتي تعد أهم احتياجات األهايل
للتدفئة واإلنارة يف ظل انقطاع التيار
الكهربايئ أيضً ا ،إضافة لبيع املنتجات إىل
تجار املحافظات األخرى ،الذين يدفعون
بدورهم أسعار أكرث من أسعار املستهلكني
املحليني ،محققني مكاسب ربحية أكرب».
ويرى مراقبون أن استمرار أزمة املحروقات
من املحتمل أن تسبب كوارث إنسانية جديدة
تعصف باملنطقة الرشقية يف ظل استمرار
املعارك ودخول فصل شتاء جديد يبدو قاس ًيا
عىل السوريني مبعظمهم.
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اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺪارس ﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻣﺒﺎدئ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ وﺗﺮدﻳﺪ ﺷﻌﺎراﺗﻪ
قنديل ﺿاﻫر  -عنب بلدي
يف مدين ٍة كحمص يصعب عىل األطفال
يف الظرف الراهن عيش بهجة الطفولة ،أو
ح ّتى تذكّرها دون خلف ّية مشتعلة بالخوف
ومخلّفات االشتباكات ،التي طبعت يوم ّيات
ولعل
ّ
السكّان بألوان من اإلذالل والعوز.
الظلم األكرب الذي لحق باألطفال كان حرمان
حقﱠهم يف التعليم وتوقّفهم عن
الكثري منهم َ
ارتياد املدارس.
وعن هذا تتحدث منى ،وهي ربّة منزل،
«تع ّرض ابني العام املاﴈ إلصابة بالغة
حي الوعر أثّرت
نتيجة قذيفة استهدفت
ﱠ
عىل مقدرته عىل الحركة لفرتة طويلة،
باإلضافة لتخلّفه عن املدرسة أثناء عام
حمص القدمية إىل هنا،
نزحنا خالله من ُ
كان من املفرتض أنْ يكون يف الصف الثالث
لك ّنه إىل اآلن ال يستطيع القراءة».
وحال ذلك الطفل ال يختلف عن حال الكثريين
من أقرانه ،فقد استهدفت القذائف العام
قسام
املاﴈ الكثري من املدارس ما جعل
ً
كبريًا من العائالت تق ّرر تغييب أطفالها
عن مدارسهم لفرتات طويلة ،كام كان
حي عكرمة
الستهداف إحدى املدارس يف ّ
مع بداية العام الدرايس بس ّيارة مفخّخة
ً
طفال ،دور يف جعل الكثريين
ّت ملقتل 41
أد ْ
يتخوفون من تكرار ذلك يف مدارس أخرى.
إضافة إىل الحرمان من املدارس ،فقد

تراجعت سويّة التعليم بالنسبة ملن يرتادها،
ظل فرتات انقطاع
مع صعوبة الدراسة يف ّ
يئ ،أو اكتظاظ الشُ َع ُب
طويلة للتيار الكهربا ّ
الدراس ّية ودمج املدارس يف نفس األبنية
بأوقات دوام مختلفة ،ما أدى إىل تقليص
الحصة الدراس ّية ،واختصار دروس
مدّ ة
ّ
النشاطات الرتفيه ّية من رسم وموسيقا
تحسن
ورياضة يف العامني السابقني ،وإنْ
ّ
يل.
ذلك بنسب بسيطة يف العام
الدرايس الحا ّ
ّ
وبحسب إحصاءات مديريّة الرتبية يف حمص
فقد أحصت خروج حوايل  450مدرسة من
الخدمة بسبب الدمار ،وهناك  ،46مدرسة
أصبحت مراكز لﻺيواء وهذا العام تم صيانة
وتأهيل  18مدرسة كخطوة إسعاف ّية.
جابر ،أب لطالبة يف إحدى املدارس االبتدائ ّية،
كل ما حدث
يقول لعنب بلدي «بالرغم من ّ
كمنصة لتلقني
مازال النظام يستخدم املدارس
ّ
مبادئ حزب البعث وترديد شعاراته رغم إلغاء
املادة الثامنة من الدستور ..عندما بدأت الثورة
كنت أحلم أال تردّد طفلتي تلك الشعارات التي
ردّدناها كالببغاوات ،أنْ تنشأ يف بيئة فكريّة
مختلفة وقد كان عمرها  3سنوات تعلّمت
الهتاف الثوري قبل أغاين األطفال».
مل يقترص اإلحباط عىل األهل ،بل كان
لألطفال رأيهم ،فسامر ،التلميذ يف الصف
الخامس االبتدايئ ،يقول «منذ أيّام طلبوا م ّنا
االصطفاف ورشاء أوشحة رسم عليها شعار
(منحبك) ثم قادونا إىل مرسح دار الثقافة،

هنالك ُج ِم َع الكثري من طالب املدارس وكان
هناك مسؤولني (مثل املحافﻆ وأمني فرع
الحزب ورئيس لجنة املصالحة الوطنية
ورئيس منظمة الطالئع وأعضاء قيادة
فرع الحزب بحمص وأعضاء قيادة منظمة
الطالئع وأعضاء مجلس الشعب ومدراء
الدوائر واملؤسسات باملحافظة) ،قد حفظت
تعدادهم لكرثة ما ألقوا علينا من خطب ،ك ّنا
نصفّق ،فقط نصفّق عند انتهاء كل كلمة
لك ّنني عند عوديت إىل املنزل وقبل اقرتاﻲﺑ
من الحي تخلصت من الفوالر وركضت».
النسبي لبعض مناطق
ومع االستقرار
ّ
حمص يلحﻆ األهايل عودة نهج
مدينة ُ

الرتب ّية الطالئع ّية لحزب البعث ،وتتحدث
كل يوم
يرسى ،ربّة منزل ،عن ذلك «أصحو ّ
عىل أصوات الطلبة يتد ّربون عىل حفل قادم
ملناسبة الحركة التصحيحية ..أسمعها من
ذات النافذة التي كنت أرى فيها كيف قُتل
املتظاهرون ولوحقوا .مازالت أصواتهم
يف أذين تختلط اليوم مع أناشيد امتداح
السلطة ،إنّه ألمر مؤسف ..جدً ا مؤسف»
وبني الرتب ّية البعث ّية الطليع ّية ونهج
التشبيح ،وظالم ّية التط ّرف والحرمان
بكل
من التعلّم ،وبني واقع مثقل بالعنف ّ
مام
أشكاله ،ميكث األطفال يف هذا الزمنّ ،
يجعل الحمل أثقل عىل من يسعى لغ ٍد أفضل.

ﻓﻨﻮن اﻟﻘﻴﺎدة وﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرات ودورات ﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻲ ﺣﻠﺐ

ﻫنا الحلبي  -عنب بلدي
كان لغياب علامء الدين عن ساحات القتال يف سوريا،
دور سلبي واضح يف ترشذم الكتائب وانتشار الفساد يف
بعضها ،لكن عددًا من الكتائب حاولت سد هذا الفراغ والعمل
عىل توجيه مقاتليها دين ًيا وعلم ًيا عن طريق الدورات
التأهيلية التي تنظمها مبادرات شبابية ،يف حني ترسل
كتائب أخرى بعض مقاتليها لحضور دورات متخصصة عىل
األراﴈ الرتكية.
ولالطالع عىل نشاط هذه الدورات ،أفاد اإلعالمي يف كتائب
الصفوة أبو يزن الحلبي أن “الكتائب تجري دورات متنوعة
بشكل دائم أثناء االقتحامات وقبلها ،حيث يتطوع شباب
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إلعطاء الدروس عىل الحواجز بشكل دوري ،وأحيانا يقدمها
املجاهدون أنفسهم».
ويضيف أبو يزن يف حديث لعنب بلدي «الدروس ثالثة أنواع:
رشعية وعسكرية ويف بعض األحيان علمية؛ وتتحدث
الرشعية عن فضل الجهاد لرفع الظلم ونرصة املستضعفني،
أما العسكرية فهي رشح ألساليب القتال الجديدة وخطط
العمل ،يف حني تسهب العلمية يف أمور ثقافية».
يف حني عمدت كتائب أخرى تعمل يف حلب إىل تنظيم
دورات مكثفة كل فرتة ،غالباَ تقام يف تركيا ،وتتضمن
ً
برنامجاَ
متكامال يُعطى خالل فرتة زمنية معينة.
وللواء السالم التابع لجيش املجاهدين تجربة مامثلة ،إذ
يقول الدكتور أسعد األسعد ،وهو مدرب يف التنمية البرشية،
«نظم رشعيو لواء السالم دورة بعنوان (القائد األخالقي) يف
مدينة أنطاكية الرتكية عىل مدى أسبوع كامل منذ شهرين
تقري ًبا».
جا إلعداد القادة،
وأضاف األسعد «قدمت الدورة برنام ً
وتضمن مجموعة من املحاور أبرزها ،مفهوم التخطيط
االسرتاتيجي وكيفية تحويل األحالم إىل أهداف وفق قانون
سامرت ،وبالتايل كيفية وضع الرؤية والرسالة واألهداف».
وكذلك شملت بعض املهارات األخرى ،مثل التواصل وبناء
وإدارة فريق العمل ،ومهارات قيادية الزمة للمجاهدين»،
أما الجانب الرشعي فقد حاز عىل  60%من وقت الدورة،
وفق األسعد «وتناول ما يحتاجه املجاهد من أمور العقيدة،
وتفسري بعض السور القرآنية باإلضافة إىل قراءة مخترص

صحيح البخاري ،وغريها من القراءات التاريخية لشخصيات
قيادية أمثال صالح الدين ومحمد الفاتح» تحت إرشاف
مجموعة من األكادمييني والرشعيني.
ريا من املسؤولية
كب
«وقد أبدى هؤالء املجاهدون قد ًرا
ً
والتفاين ،لكنهم يحتاجون إىل دورات يف السياسة
الرشعية ،وبرامج أخرى للتعامل مع املدنيني» بحسب
األسعد الذي نبه إىل لزوم تعليم املقاتل «أدب وفنون الحوار،
والفرق بني الخالف واالختالف».
بدوره تحدث زكريا مالحفجي ،أحد مؤسﴘ لواء السالم
ومن منظمي الدورات التأهليلية ،عن املصاعب التي تواجه
الدورات ،إذ «ليس من السهل إيجاد الكادر املحارض الذي
يالمس الواقع عن قرب ،كام أن وجود املحارضين يف تركيا
أو نزولهم إىل سوريا ،وتأمني مكان لهم وسط انشغال
املقاتلني يف املعارك يثب خط ًرا من نوع آخر».
ممدوح عبد القادر مقاتل عىل جبهات حلب ،تحدث لعنب
بلدي عن مجريات الدورة إذ «كانت غنية باملواد العلمية
والفكرية والرشعية ،وكنا نفتقر ملهارات القيادة والتطوير
الشخيص ..استطاعت الدورة النهوض بعقول األخوة نحو
الرقي وحمل الرسالة والتفاين ألجلها».
وأظهر استبيان طرحه املنظمون لدورة أنطاكية ،إجام ًعا
لدى املقاتلني يف الثناء عىل منهاج الدورات ورضورتها يف
الوقت الراهن ،فهل سيكون الشعور باملسؤولية تجاه بناء
رئيسيا
شخصية املقاتل ودعمه عىل كافة األصعدة هدفًا
ً
ملثقفي الثورة؟
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«أخوة المنﻬﺞ»

تساﻫﻢ في جعل سوريا «ساحة» منكوبة
اسماعيل حيدر
يخيم عىل املشهد العسكري يف مدينة إدلب الحرب
الداخلية بني القوى التي تصارع النظام السوري،
فبعد املعارك الرشسة بني جبهة النرصة وجبهة ثوار
سوريا ،والتي انتهت بسيطرة النرصة عىل مقرات
ثوار سوريا يف جبل الزاوية.
عادت التوترات هذه املرة لتشتد بني جبهة النرصة
وحركة حزم ،حيث سيطرت النرصة عىل مقار حزم
الرئيسية يف خان السبل بال قتال ،وتبادل الفصيالن
االعتقاالت وتدخلت بينهام الوساطات املحلية
و»الجهادية» وغريها عىل أمل إيجاد حل يحقن
الدماء.
يعلم الجميع أن جبهة ثوار سوريا وقائدها جامل
معروف ال يستحق من يدافع عنه ،وأن الجميع يتهمه
باللصوصية والبلطجة… إلخ ،ولكن ما يجب أن يكون
معلو ًما أكرث أن جبهة النرصة مل تقرر «إلغاء جبهة
ثوار سوريا» لهذا السبب.
لقد أحدث إعالن تنظيم الدولة اإلسالمية للخالفة ً
خلال
ريا عند جبهة النرصة ومن
منهج ًيا واضطرابًا فكريًا كب ً
خلفها الفصائل السلفية الجهادية ،إذ دفع البغدادي
األمور إىل مداها األقىص ،وبعد أن اعتقدت النرصة،
ومن خلفها تنظيم القاعدة الدويل ،أن مكانتها يف
متثيل اإلسالم واحتكار الخطاب الديني ال متس ،جاء
البغدادي ليطالبهم أنفسهم ليكونوا جنودًا مأمورين
يف خدمته كوكيل حرصي عن اإلسالم.
إعالن تنظيم الدولة لخالفته ومطالبته الباقني بالبيعة
وتأصيله لذلك فقه ًيا« ،االنتصارات» التي حققها
تنظيم الدولة يف سوريا والعراق ،والحرب الدولية
التي مل تنجح يف يشء إال يف زيادة شعبية تنظيم
الدولة؛ كل هذا جعل النرصة تستشعر الخطر الداهم
من «أخوة املنهج» هذه املرة ،وهو ما يبدو أنه يدفعها
لتعجيل خططها التي ال شك كانت حارضة يف ذهنها
منذ اللحظة األوىل ،منذ اللحظة التي كانت تقول فيها
أنها جاءت لنرصة أهل الشام ال لحكمهم.
متيض جبهة النرصة قد ًما عىل طريق إعالن إمارتها

اإلسالمية الخاصة بها ،فبعد طول انتظار وادعاء
باستفادة القاعدة يف سوريا من أخطاء القاعدة يف
العراق ،ها هم أتباع «املنهج» يسريون عىل خطى
«إخوتهم» بال زيادة وال نقصان.
وبعد أن أعلن التنظيم خالفته بأسبوعني ،رسبت
ً
تسجيال صوت ًيا منسوبًا للجوالين يخرب
جبهة النرصة
فيه أتباعه أن «حان الوقت أيها األحبة لتقطفوا ﻤﺛار
جهادكم الذي مﴣ منه ثالث سنوات عىل أرض
الشام ،وأكرث من أربعني سنة من جهاد لتنظيم
القاعدة يف بالد األرض شتى… آن األوان ألن نقيم
إمارة إسالمية عىل أرض الشام تطبق حدود الله
عز وجل ،تطبق رشعه بكل ما تقتضيه الكلمة من
معنى».
ومع أن النرصة نفت إعالنها لﻺمارة فيام بعد ولكن
نفيها كان يف حقيقته أقرب إلثبات هذا التوجه منه
للنفي حيث قالت بأن «الخالفة هي مرشوعنا منذ
البداية» ولكن «مل نعلن عن إقامتها بعد».
هكذا انطلقت بعدها مسرية النرصة يف البحث عن
مكان يف سوريا لتعلن منه إمارتها ،فبدأت املعارك يف
إدلب وانسحبت من كل الهيئات الرشعية وأنشأت ً
بدال
منها دور قضاء ..إلخ.
حا اآلن أن النرصة ما هي إال شكل آخر
بات واض ً
أكرث تخف ًيا لتنظيم الدولة ،والحقيقة أن املحاوالت
السابقة للتفريق «املنهجي» بينهام مدعاة للسخرية،
فالنرصة انشقاق من تنظيم الدولة وكالهام كانا من
فروع القاعدة لسنوات طوال.
لقد دمر تنظيم الدولة والنرصة ومن شابههام الثورة
السورية وأحالوا سوريا خرابًا ،أو بشكل أدق ساهموا
يف تدمريها بغض النظر عن نياتهم.
يف لقائه األخرية املنشور ،استخدام الجوالين تعبري
«الساحة الشامية» ،عرشات املرات يف حني مل
يستخدم كلمة «سوريا» وال مرة.
ليس هناك من تعبري أصدق وال أدق من هذا التعبري،
سوريا اآلن ساحة ً
فعال ،والشعب املنكوب الذي يعيش
يف هذه الساحة املنكوبة ،ما عليه إال أن يكون وقودًا
ملشاريع «األوهام».

الملعب السوري

أحمد الﺸامي
قبل «الربيع العرﻲﺑ» بأشهر ،كانت السيدة «كلينتون»
تحارض حول «الطوفان اآليت إن مل يحصل إصالح سيايس
يف الرشق العرﻲﺑ».
هل كانت السيدة «كلينتون» تقرأ الغيب أم أن مراكز األبحاث
األمريكية كانت تتوقع االنفجار القادم؟ هل «الربيع
العرﻲﺑ» هو مؤامرة أمريكية ماسونية يهودية للسيطرة
عىل ثروات العرب؟
ال يحتاج األمريكيون التﺂمر من أجل السيطرة عىل موارد
املنطقة ،فهم يسيطرون حال ًيا عىل كل ما يهمهم .ما يريده
األمريكيون هو دوام ازدهار إمرباطوريتهم ،وهو ما يحتاج
لضامن استقرار العامل الغرﻲﺑ وأمن إرسائيل ،ثم استمرار
تدفق النفط مع التحكم بأسعاره.
دوام النفوذ األمريﻲﻜ يقتيض تحجيم كل منافس محتمل
و»ٳغراقه» يف املشاكل.
يف املقابل ،هناك قوى عاملية وإقليمية صاعدة تريد حصتها
حتام عىل حساب النفوذ األمريﻲﻜ.
من النفوذ وهو ما سيكون ً
الروس يريدون سوقًا لسالحهم الخردة ،وأسعار نفط وغاز
مرتفعة ،ومقايضات مع الغرب يف أوكرانيا وغريها مقابل
الرشق األوسط.
ً
رخيصا
ا
ط
ونف
لبضائعها،
مفتوحة
ًا
ق
أسوا
الصني تريد
ً
ملصانعها ،إيران تريد االعرتاف بها كالعب أكرب يف اإلقليم
عرب التشيع والسيطرة عىل املنطقة من خالل «تحالف
أقليات» يضمها هي وإرسائيل.
إرسائيل تريد البقاء «جزيرة آمنة» متارس التمييز العنرصي
وتعيل من شأن النقاء اليهودي ،تنتهك حقوق وإنسانية
جريانها العرب وتتعاون مع أنظمة كلها خانعة وعميلة.
تركيا تدرك أن حظوظها يف دخول السوق األوروبية
مرهونة باستقرارها وازدهارها ومبدى نفوذها اإلقليمي
يف العاملني الرتﻲﻛ واإلسالمي.
يف املقابل ال يوجد أي العب عرﻲﺑ ميلك حدً ا أدﻰﻧ من القوة
يسمح له بدخول حلبة املنافسة ،فالعرب ،دون استثناء،
«ملعوب بهم» وحتى أثرياؤهم ليسوا العبني.
هذه القوى املتنافسة ،ذات املصالح املتناقضة ،تحتاج
ملالعب خارج حدودها.
هكذا تحولت الدول-املزارع التي نشأت بعد سايكس بيكو
إىل «حقول قتل» يتنافس فيها األقوياء يف حرب باردة
جديدة متعددة األطراف ،هالمية التحالفات ،سالحها
األمﴣ هو اإلرهاب بكل تشكيالته وتنويعاته وخاصة
إرهاب الدولة وذاك املدعوم من قبل الدول.
النظام األسدي ،أيضً ا ،وجد لنفسه مصلحة يف التحول إىل
ملعب وممر لنفوذ األقوياء بدل االعرتاف بحقوق السوريني
يف الحرية والكرامة.
هكذا يكسب الجميع… عدا السوريني.
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داريا تكسر سياسة «الجوع أو الركوع»

اقتصاد الحصار خالل عامين من الحمالت العسكرية المستمرة
ورغم أن أسعار املواد الغذائية مرتفعة
مقارنة بدمشق وريفها ،لكنها مقبولة يف
ظل الحصار حيث وصل سعر كيلو البندورة
يف املدينة إىل قرابة  100لرية ،بينام كان
يباع داخل العاصمة دمشق بـ  40لرية.
إال أن الحالة االقتصادية مل تستقر ،حيث
أغلقت قوات األسد املعرب الوحيد الذي يدخل
إىل مدينة املعضمية عدة مرات ومنعت
دخول املواد التموينية إليها ،للضغط
عىل األهايل وإغالق الطريق الواصل بني
املدينتني ،حتى كان لها ذلك يف  20ترشين
األول املنرصم.

دمار البنية التحتية

محمد حسام حلمي  -عبد الرحمن مالك
اعتمد نظام األسد يف إخضاع املدن الخارجة
عن سيطرته عىل سياسة الحصار وحرمان
أبنائها من لقمة العيش ،تطبيقًا ملعادلته
املتبعة «الجوع أو الركوع» ،تزام ًنا مع
إقحام أعتى أسلحته املدمرة يف معارك
كرس اإلرادات ضد قوات املعارضة ،وأماكن
تواجدها ،يف حني عمد املحارصون
إىل ابتكار وسائل جديدة للحفاظ عىل
مدخراتهم ،والبدء مبشاريع تنموية تساهم
يف إنتاج احتياجاتهم ذات ًيا.
داريا املدينة التي تبعد عن قلب العاصمة
دمشق حوايل  10كيلومرتات ،إحدى
تلك املدن التي أراد نظام األسد إخضاعها
لسيطرته بعد تحريرها من قبل الجيش
الحر قبل سنتني ،فطوقها نهاية عام 2012
ربا  250ألف نسمة عىل النزوح ،يف حني
مج ً
بقي قرابة  6آالف منهم ،بينهم مقاتلون يف
الجيش الحر وناشطون ومدنيون.

ارتفاع األسعار
وسحب السيولة النقدية

مع منع نظام األسد دخول مقومات الحياة
األساسية كاملواد الغذائية واألدوية ،وضعف
القوة الرشائية للمحارصين بسبب تفيش
البطالة ،فال عمل وال مصادر للكسب ،بدأت
األوضاع االقتصادية بعد عدة أشهر تزداد
سو ًءا وأصبح الغذاء الوحيد يف املدينة وجبة
األرز واليقطني التي كان يقدمها املكتب
اإلغايث التابع للمجلس املحيل .وبدأت أسعار
املواد التموينية ترتفع ،وانترشت ظاهرة
االحتكار بشكل كبري حيث وصل سعر كيلو
األرز أو الربغل إىل  3000لرية ،بينام ارتفع
سعر كيلو السكر إىل  5000لرية ،مقارنة
بتسعرية ترتاوح يف دمشق بني  100إىل
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 150لرية فقط ،للامدتني األساسيتني.
واستغل األسد الحصار ،وعمد إىل سحب
السيولة النقدية املوجودة يف املدينة عن
طريق بيع السجائر عىل سبيل املثال ،حيث
كان الدخان يدخل عن طريق سامرسة
متعاملني مع النظام ،ووصل سعر العلبة
الواحدة إىل  6000لرية ما يعني أنها بلغت
قرابة  10أضعاف ،ونتيجة قلة السيولة
النقدية بدأ البعض مببادلة ما بقي لديهم
من مواد غذائية عىل علب السجائر.

اندثار صناعة املفروشات

تشتهر املدينة بصناعة املفروشات ،وتعترب
مهنة النجارة األكرث حضو ًرا يف النشاط
الصناعي ،إذ كان يعمل بها قرابة  10آالف
عامل ،وتنترش محال املفروشات يف املدينة
عىل جانبي شارع الثورة ،السوق األكرب
يف املدينة ،والذي يغذي العاصمة دمشق
وريفها ،إضافة إىل بعض املحافظات
السورية.
وشهدت هذه الصناعة عدة انتكاسات
خالل الثورة كان آخرها بداية الحصار
قبل سنتني ،إذ تعرضت العديد من الورش
للتدمري والحرق والرسقة ،كام حرق عدد من
مستودعات األخشاب جراء القصف ،والتي
تقدر قيمتها مباليني اللريات السورية.
إثر ذلك تحول آالف العامل يف املهنة إىل
عاطلني عن العمل ،وتوقفت حركة النقل
إىل خارج املدينة ،ليصاب رشيان املدينة
الصناعي والتجاري بالشلل التام.

مشاريع تنموية لكرس الحصار

األمر الذي دفع بالعديد من الناشطني
واألهايل إىل االنتقال ملرحلة جديدة ،للتأقلم
مع الحصار عرب القيام بتنفيذ عدد من
مشاريع إمنائية ،تحقق االكتفاء الذايت
وتضمن األمن الغذايئ والحفاظ عىل حياة

عا.
الناس وحاميتهم من خطر املوت جو ً
ونفذ املجلس املحيل ملدينة داريا عدة
مشاريع زراعية ،بعد ميض عام كامل عىل
الحصار ،فقد زرعت عرشات الدومنات داخل
املدينة ضمن املناطق الخاضعة لسيطرة
الجيش الحر مبحاصيل اسرتاتيجية كالقمح
والشعري الالزمة لصناعة مادة الخبز.
كام زرعت عدد من املحاصيل الصيفية
والشتوية كالسبانخ والسلق والجرجري
والفجل والخس والفول ،بأيدي مقاتيل
الكتائب حسب توزعهم عىل الجبهات ،يف
عا.
محاولة ملنع املدينة من السقوط جو ً
ومن املشاريع اإلمنائية التي قام بها
الناشطون داخل املدينة هي افتتاح ورشة
للخياطة بإرشاف مكتب الخدمات ،وتهدف
الورشة لتلبية جزء من حاجة املحارصين
للمالبس وإصالحها ،حيث ذكر مدير مكتب
الخدمات يف املجلس املحيل أبو شحادة يف
ترصيح سابق لعنب بلدي أن «الخدمات
التي تقدمها الورشة مجانية ،وكل التكاليف
يتحملها مكتب الخدمات».
أما بالنسبة ملادة املازوت والتي تعترب
عصب الحياة داخل املدينة مع قطع التيار
الكهربايئ بشكل كامل ،فقد اعتمد األهايل
عىل سياسة التقنني والرتشيد باستخدامها،
عرب تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية
لساعات محدودة ،وتوفري الجزء األكرب
للمشاريع الزراعية واستخراج املياه من
اآلبار وتوزيعها.

هدنة املعضمية تخفف الضغط

استمرت هذه الحالة حتى إبرام هدنة مدينة
املعضمية املجاورة مع النظام بداية العام
الجاري ،إذ كانت «بوابة الفرج» للحصار
بحسب بعض مقاتيل املدينة ،فقد انخفضت
األسعار وبدأت املواد الغذائية بالدخول عن
طريق مدينة املعضمية.

مل يكتف نظام األسد مبنع سكان املدينة
من العودة إليها وحرمان املحارصين فيها
من إدخال املواد الغذائية واألدوية واملعدات
الطبية فحسب ،بل عمد إىل استهداف
أحيائها بالرباميل املتفجرة وتخريب البينة
التحتية ،إضافة إىل تدمري قسم كبري من
أبنيتها.
وهذا ما أكدته دراسة قام بها قسم الدراسات
يف املجلس املحيل ملدينة داريا يف وقت
سابق حول نسب الدمار يف البنى التحتية
واألبنية السكنية يف املدينة ،وكانت عىل
النحو التايل:

القطــــاع
مبان سكنية– بيوت – فيالت

مبان تجارية رشكات – مصانع –
محال تجارية
شبكة الرصف الصحي الرئيسية
وملحقاتها
شبكة الكهرباء الرئيسية
وملحقاتها
شبكة املياه الرئيسية وملحقاتها

نسبة
الدمار

70%
80%
60%
80%

70%
املراكز الطبية مشفى – مستوصف 90%
– عيادة
مراكز تعليمية مدارس – معاهد –
رياض أطفال
دور العبادة مساجد – كنائس

مبان خدمية بلدية – محكمة –
مالية – مرصف
وسائل املواصالت شوارع رئيسية
وفرعية
وسائل االتصاالت هاتف – موبايل
– انرتنت – بريد

80%
80%
90%
60%
90%

وتعد هذه اإلحصائيات أولية ،إذ يصعب
تحديد نسبة الدمار بسبب القصف
واالشتباكات وحمالت االقتحام املتكررة من
قبل قوات األسد ،ما يعني أن إعادة األعامر،
يف حال توقفت املعارك ،ستبدأ من ال يشء.
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التﻐريبة الدارانية

عاماﻥ علﻰ ﻫجر الديار ،والمﺄساة مستمرة

بالل العلي  -عنب بلدي

1

36.1%طن
مليون
2.3

2012

67.56%- 44.86%طن
مليون
1.6

2013

مليون طن
1

2014

مل يكن يخطر يف بال أم أحمد أن يطول
غيابها عن بلدتها وبيتها يف داريا ولو حتى
لعدة أيام ،وهي التي مل تعتد عىل مفارقة
بيتها قبل ذلك ليوم واحد فكيف وقد امتد
بها الهجر سنتني ،بعيدً ا عن أي أفق للعودة
القريبة.
حال أم أحمد تشبه حال الغالبية العظمى
من أهايل داريا الذين غادروها بعد الحملة
األخرية قبل سنتني عىل املدينة ،حيث كان
فجر الثالث عرش من ترشين الثاين 2012
بالنسبة ألهايل داريا أشبه بنكبة فلسطني،
وتغريبتهم تكاد تحمل يف طياتها الكثري من
تفاصيل التغريبة الفلسطينية.
حصار مفاجئ للمدينة ،قصف يحيط

بها من كل جانب ،رعب وخوف يسودان
أرجاءها وذاكرة األهايل تعود إىل وقائع
املجزرة التي حلت باملدينة قبل شهرين.
وﻲﻛ ال تتكرر املأساة ،بدأ السكان ينزحون
عنها جامع ًيا ،بهدف وحيد وهو الفرار
بأرواحهم ليس إال.
بالعودة ألم أحمد البالغة  65عا َما ،وهي
نازحة من داريا إذ تروي لعنب بلدي ما حدث
«متل هاأليام قبل سنتني طلعنا ،قيل وقتا
ابني ،يا ماما خلينا ناخد معنا كم حرام،
الدنيا برد ،قلتلو ما يف داعي يا ابني املسا
مﺮﻨجع».
لكنها تكمل حديثها وهي تكفكف دموعها
بالقول «وهي رصلنا سنتني مهجرين من
منطقة ملنطقة ،ومن بني لبيت ،والله بيعلم
اميت بدنا نرجع» ،خامتة حديثها بالقول

«ما كنت متوقعة بحيايت يصري فينا هيك،
أوالدي كل واحد ببلد ،وييل بقيو هون قلبي
بيبقى متل النار من الخوف عليهم ،الله
ّ
الظالم ،ونرجع
يحمي شبابنا ،وينتقم من
ألهلنا وبلدنا عن قريب»
وتنقل خلود ،وهي الجئة يف تركيا لعنب
بلدي عن رحلة التهجري التي عايشتها مع
أهلها إبان الحملة العسكرية عىل املدينة
«بقينا محارصين ملدة أسبوع مع بدء
الحملة عىل املنطقة الرشقية من داريا،
ومنطقتنا كانت مستهدفة بالقنص ،إىل أن
تم تحرير الحاجز القريب من كازية الرفاعي
فجر الثالث عرش من ترشين الثاين 2012
حيث خرجنا عىل الفور ملنطقة أكرث أم ًنا».
وتستطرد خلود يف الحديث عن رحلتها مع
أهلها ،حيث انتقلوا بداية إىل قلب املدينة

باعتبارها منطقة آمنة إىل حد ما ،ليالحقهم
القصف من منطقة إىل أخرى إىل أن قرروا
أخريًا الخروج من املدينة.
لتبدأ قصة أخرى «ذهبنا من طريق الفصول
األربعة لنجد الحاجز قد أغلق يف وجه
النازحني ،توجهنا إىل طريق صحنايا
ومنعنا الحاجز حينها من العبور وطلب منا
العودة إىل داريا ،حيث افرتش النازحون
حينها الشوراع ،واتخذوا األبنية املهجورة
أماكن إلقامتهم».
وتكمل «استطعنا أخريا الخروج عن طريق
أحد حواجز اللجان الشعبية» ،ومل تنته
الرحلة هنا حيث بدأت مرحلة النزوح بني
عدة مناطق خارج املدينة و»كلام تعرضت
مدينة لحملة من قبل النظام انتقلنا ألخرى،
حتى انتهى بنا املقام الجئني يف تركيا».
وتتضاعف املعاناة حني يتزامن التهجري مع
الفقد ،وهذا ما مرت به حنان 30 ،عا ًما،
وهي نازحة من داريا وأم لطفلني ،حيث
تقول «حاولنا البقاء يف داريا خالل الفرتة
األوىل من الحملة ،ولكن اشتداد وترية
القصف عىل منطقتنا أجربنا عىل الخروج».
وأثناء الخروج من املدينة تعرضت حنان
مع زوجها وأطفالها لصاروخ كاد يودي
بحياتهم ،لكنهم وصلوا ملنطقة آمنة خارج
املدينة.
إال أن زوج حنان قرر العودة ليحرض بعض
أثاث املنزل واألوراق الرضورية ،لكنه مل يعد!
ومل تستطع حنان إكامل قصتها؛ فقد اعتقل
الزوج أثناء محاولة العودة ،ليسلم ألهله بعد
شهر من اعتقاله «جثة هامدة ليلقى ربه
شهيدً ا» كام ينقل أحد أقرباء حنان.
مأساة املهجرين عن داريا تشبه إىل حد
كبري مﺂيس السوريني املهجرين من مناطق
أخرى ،والذين خرجوا من بيوتهم مكرهني
عىل أمل العودة إليها خالل مدة قصرية ومل
يحملوا معهم سوى ً
أمال قري ًبا بالعودة إىل
ديارهم ،ليعيشوا كل لحظة أمل الغربة والبعد
عن الديار وفقدان األحبة.
أبو فارس «املختار» كام اعتاد أصحابه أن
يلقبوه،

أيتام درعا ..ﻇروﻑ مﺄساوية وشﺢ في الدعﻢ
جمال ابراﻫيﻢ  -درعا
يعاين أيتام مدينة درعا من صعوبة تأمني احتياجاتهم أو
عدم استمرارها ،ما اضطر الناشطني إىل ربط امللف مع عدد
كبري من الجمعيات ،يف محاولة لسد العجز.
وقدرت آخر إحصائية للناشطني عدد الشهداء مبا يقارب
 1700شهيد ،يف أحياء طريق السد ودرعا البلد ومخيم درعا
وخاصه بعد استخدام النظام الرباميل التي دمرت ما يقارب
 60%من األحياء املحررة من املدينة.
ويف حديث لعنب بلدي قال ياسني أكراد ،مسؤول إغايث يف
املجلس املحيل يف مدينة درعا إن «النظام انتهج سياسة
األرض املحروقة ضد األهايل يف مدينة درعا ،إذ خلف
القصف العشوايئ عىل معظم األحياء املحررة عددًا كبريًا من
الشهداء والجرحى».
وأضاف« :املصيبة األكرب هي األيتام الذين كان لهم النصيب
األكرب من هذه املأساة بعد هدم بيوتهم وقتل أحد والديهم أو
كليهام ،حيث قدر عدد عائالت األيتام التي قدمت استامرات

للمجلس املحيل بـ  300عائلة وتم رفعهم ملحاولة تأمني
كفاالت لهم».
ولكن منذ بداية كانون الثاين من العام املاﴈ تم استالم
 210كفاالت فقط ،تبلغ قيمه الكفالة  100دوال ًرا للطفل
يف الشهر ،ويف حال وجود عدد كبري من األوالد للعائلة
الواحدة ،يتم كفالة ولدين فقط.
وأكد ياسني أن املجلس املحيل يحاول تأمني الحاجيات
تتم الكفاالت عن طريق إما جمعيات
لعائالت الشهداء ،حيث ّ
خريية أو عن طريق رابطة أهل حوران التي تكفلت بحوايل
 70عائلة شهريًا».
ويتصف الدعم بـ «التقطع وعدم االستمرارية» ،بحسب
تعبري السيدة إميان ،املسؤولة عن ملف األيتام يف رابطة
أهل حوران ،التي ذكرت أن الرابطة تتكفل بحوايل  70عائله
ولكن الكفيل ألغى  7عائالت يف الشهر املاﴈ ،لذا تقوم
الرابطة باستجرار الدعم عن طريق مؤسسات وجمعيات
خريية منها مؤسسة بون األملانية وجمعية السالم الداعمة
ومؤسسة الشيخ ثاين بن عبد الله للخدمات اإلنسانية.

وأكدت السيدة إميان أن وضع العائالت يسء جدً ا من الناحية
املعيشية ،فمعظم العائالت دمرت بيوتها وهربوا من القصف
الشديد« .كثريون منهم يسكنون الخيام ومنهم من مل يجد
ما يأويه حتى هذه اللحظة ،فالدعم املادي ال يصل كل شهر
إذ يصل بشكل متقطع».
وأضافت« :بعض الجمعيات قد ترسل بعض الحقائب
املدرسية فتحصل كل عائلة عىل حقيبة واحدة ..املشهد الذي
يدمي القلب ،رصاع األطفال األيتام عىل الحقيبة».
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«الﻐربة وجع ..والصاحب وطن»
العاﺋالت السورية تتجمع وفق الﻘرابة في اﻷراﺿي اللبنانية

تمام محمد  -بيروت
يواجه الالجئون السوريون وسط آالم
التهجري من بلدهم وسوء أحوالهم املادية
واملعيشية ،صعوبة يف التعايش والتكيف
مع املجتمع اللبناين ،ما حمل كثريًا منهم
ٍ
بلدات لبناني ٍة دون غريها ،لوجود
عىل قصد
أقربائهم وأبناء مدنهم األصل ،وذلك بحثًا
عن االستقرار والصحبة الطيبة وطل ًبا
للراحة النفسية واألنس بـ «ابن البلد»
ٍ
تكتالت سكني ٍة ،تصنع بحسب تعبري
ضمن
بعضهم «وط ًنا مؤق ًتا».
«إحساس الغربة مؤملٌ والبعد عن الوطن
محزن ،إال أن وجودنا بني األقرباء واألصدقاء

دعام كبريًا» ،بهذه الكلامت افتتح
يعطينا
ً
أبو راشد املحلل ،املخربي ،حديثه لعنب
بلدي ،مشريًا إىل األسباب التي تقلل من آالم
اللجوء واالبتعاد عن البلد واألهل ،إذ يجد يف
مئات من
ٌ
بلدة تعلبايا الصغرية التي قصدها
أهايل مدينته داريا «راحة نفسية» فقدها
إثر خروجه من سوريا.
ويتابع أبو راشد «عندما أرى أحدً ا من
أبناء داريا نسلم عىل بعضنا سال ًما حا ًرا»،
حا الدور الذي يلعبه أبناء املدينة
موض ً
الواحدة يف التخفيف عن بعضهم ،يف ظل
تقصري املجتمعات العربية التي «ال ترحمنا
وتعاملنا كالغرباء».
أبو فارس «املختار» كام اعتاد أصحابه

لماﺫا ننصب أنفسنا ﺁباء لمن حولنا
بيلساﻥ عمر  -ريﻒ دمﺸق
نقف أحيانًا مذهولني حني نلتقي
أشخاصا يشبهون صورة نتخيلها يف
ً
أذهاننا أو يتقاطعون معنا يف عدد من
نقاط التشابه ،أو نحاول أن نخضع
اختالفنا مع آخرين إىل قوالب جاهزة
ونحاول أن يكونوا كام نريد؛ لكننا ال
نحاول أن نفكر من وجهة نظرهم وفيام
إذا كانوا هم األفضل.
ترى رميا 22 ،عا ًما ،أنه «رمبا تكمن
املشكلة وراء رغبة كل منا أن نصنع
من اآلخر نسخة طبق األصل عن صورة
مرسومة يف ذهننا لشخص نتمنى أن
نلتقي به يف حياتنا ،أو رمبا شاءت
الصدفة أن نجتمع مرة مع أحدهم ونتمنى
أناسا مقربني منا يصطبغون
أن نجد
ً
بصبغته».
ومع ذلك تستنكر رميا عىل نفسها هذه
142

األفكار «مل ال نرتك لﻶخر فرصة يعرب
بها عن نفسه بعيدً ا عن املقارنات ،عن
الضغوطات النفسية ،عن رغبتنا الجامحة
يف جعله مثلنا ،أو حتى متقاطع معنا يف
نقاط تشابه ،مع أننا يف الداخل نؤمن
بأن االختالف من سنن الحياة والدافع
األسايس الستمرارنا».
بينام تأقلم سليم 20 ،عا ًما ،الطالب املقيم
يف السكن الجامعي مع فكرة السكن
مع أناس ال يتقاطعون معه بعاداتهم
وتقاليدهم وأفكارهم ،وهو -كام يقول-
يسعى جاهدً ا لتقبل األشخاص الجدد
الذين دخلوا حياته كام هم ،كام أكد عىل
فكرة الرتكيز عىل إيجابياتهم ،بل وحتى
اصطياد تلك اإليجابيات «أحاول أن أتقبل
األشخاص الجدد يف حيايت ،بحكم
اضطراري للعيش املشرتك مع أشخاص ال
تتقاطع بيئتهم مع بيئتي».
ُ
ويضيف سليم «أحاول أن أشعرهم بأن
وجودهم ال يسبب أزمة يل ،بل سيكون

أن يلقبوه ،أفاد أن شوارع تعلبايا تكتﻆ
وسط النهار بأهايل داريا وسياراتهم،
ريا من املحال التجارية واملطاعم
كام أن كث ً
وصالونات الحالقة افتتحت يف أحيائها
«ما يجعلني أشعر أين يف مدينتي داريا إىل
ح ٍد ما» ،وهو السبب الذي دفعه للسكن يف
البلدة.
باإلضافة إىل ذلك ،يعترب أبو فارس أن
«االجتامعات العفوية» التي يقوم بها
الالجئون إثر صالة الجمعة أو صلوات
الرتاويح يف كل رمضان «هي إحيا ٌء
للطقوس والتقاليد الشعبية التي كنا
نعيشها يف مدينتنا» ،بينام ال يقوم
اللبنانيون أنفسهم بها.
طول فرتة اللجوء وضجره كان «داف ًعا
لالستقرار والتأقلم» لدى بعض كبار السن،
بحسب سامر أحد شباب مدينة حمص
الالجئ إىل بلدة سعد نايل اللبنانية ،إذ يقول
«يخرج جدي للميش والتعرف عىل جرياننا،
بعد أن كان رافضً ا لذلك بحجة العودة
القريبة إىل الوطن» حتى طال األمر عليه،
وكذلك بالنسبة للنساء والرجال يف عائلته
«فقد حذوا حذو جدي ،وبدأوا يعايشون
الواقع ويتأقلمون مع الجريان».
أما عبد الرحمن ابن معضمية الشام الالجئ
إىل بلدة الصويرة ،فيطلق عىل البلدة اسم
«معضمية لبنان» ،وأفاد عنب بلدي أن
سكان مدينته املهجرين يقصدون هذه
البلدة بسبب القرابة واملصاهرة السابقة
بينهام.
وأضاف أنه عىل الرغم من إمكانياتهم
املحرك القوي الذي سيدفع بعجلة
وجودي نحو الرقي ،ولن يفرمل طاقايت،
وأسعى جاهدً ا إىل النظر إليجابياتهم،
وأن أتعلم منهم ما ُ
غ ّيب عن بيئتي ،وال
أنكر أنني التقيت بكرث أفضل مني ،كانوا
الدافع يل لالرتقاء».
يف حني عانت السيدة أم أحمد ،املهجرة
من داريا إىل الريف الغرﻲﺑ ،من فكرة
العيش املشرتك يف ظل الحرب ،فهي
تعترب أننا نظلم أنفسنا بخضوعنا ملثل
هذا الخيار يف وقت مل يعد مبقدور أحدنا
تحمل ضغوطات إضافية.
وتقول أم أحمد «اعتدت يف داريا أن
أكون ملكة بيتي ،أحدد أدق التفاصيل من
زيارات ونزهات ومواعيد طعام وتدريس
األطفال ،وال أحد يشارك معي بهذه العملية
الرتبوية غري زوجي ،أما اآلن فأكاد أنﴗ
كل ما نعانيه من قتل وترشيد واعتقال،
مقابل أملي لفقداين التحكم بحيايت،
بل وحتى بأدق التفاصيل ،فيجتهد كل
من يسكن معنا من أهيل وأهل زوجي
ليشاركني هذه القرارات ،ويتحول حتى
اختيار وجبة الطعام إىل مؤمتر رمبا

املتواضعة فإن أهل البلدة «ال يرفضون
استقبال الالجئني الجدد إىل حني تدبر
أمورهم ،ما يشعرهم باألمان وحنان الوطن
يف غربتهم».
بدورها فاطمة ،الطالبة املدرسية وابنة
الريف الدمشقي ،قالت إنه «من الج ّيد أن
بأناس يعرفهم سابقًا يف
ٍ
يكون املرء محاطًا
الغربة املوحشة ،ليشعر باألمان والسكينة
يف حضن ُمحب».
أما أسامء ،مدرسة اللغة اإلنكليزية ،فقد
عام ونصف ،قالت إنها
وصلت لبنان منذ ٍ
مل تشعر بالراحة التي شعرت بها رفيقاتها،
ٍ
عائالت عىل
حيث تعتقد أن وجودها بقرب
معرفة سابق ٍة بها «يأرس حريتك ويشعرك
ّ
محط مراقب ٍة للجميع يف ظل هذه
بأنك
الظروف الصعبة» ،ما يدفعها إىل محاولة
تغيري سكنها لتنتقل إىل مكانٍ «آالم الغربة
فيه خريٌ من سوء الظن الذي يلحق ﻲﺑ».
وبحسب عيل ،الناشط اللبناين يف مجال
إغاثة الالجئني السوريني ،فقد الحﻆ تجمع
مناطقي
أساس
ٍ
العائالت السورية «عىل
ٍ
كل
نسب ًيا ،الحامصنة والديارنة والدرعاوية ٌ
يقطن البلدة التي تضم أكرب عد ٍد سكانٍ من
منطقته».
وأكد أن الدافع لهذه العالقات هو «محاولة
االستقرار ومساندة بعضهم يف محنتهم
الراهنة» ،مضيفًا أن الالجئني أخذوا
يتفهمون الفوارق بني املجتمعني السوري
واللبناين ويتعايشون معها.
وكانت املفوضية العليا لالجئني يف األمم
املتحدة أعلنت شهر نيسان املاﴈ أن عدد
الالجئني السوريني املسجلني يف لبنان
تخطى مليون الجئ نصفهم من األطفال،
ينتظر معظمهم انتهاء األزمة السورية
دائم عىل أرض
للرجوع والعيش باستقرا ٍر ٍ
الوطن وبني األهل واألقارب.
ينتهي بحرب يرضب بعدها املقيمون عن
الطعام».
ينام اعتربت رنيم24 ،عا ًما ،أن التهجري
ً
عامال جيدً ا لها ،فهي مغرمة بتتبع
كان
أخبار الجريان واألصدقاء« ،هنا يف
مركز اإليواء استعدت جز ًءا مام أحب،
فأنا ال أكاد أدخل غرفتي حتى أخرج
حا
إىل غرفة جرياننا ،وقلبي ميتلئ فر ً
بكرثة املقيمني يف املركز ،أتجاذب أطراف
الحديث مع من أعرف ومن ال أعرف ،وأحب
أن أسألهم عن أدق تفاصيل حياتهم».
ويبدو أن رنيم تعود مسا ًء ويف جعبتها
الكثري من القصص التي جمعتها نها ًرا،
يف محاولة جاهدة منها أن توصل لكل
ريا ما
صاحب قصة ما حيك عنه «وكث ً
حصلت مشاكل بسبب نية طيبة عندي
يف نقل الكالم لصاحبه ،وكثريًا ما أسمع
منهم –جيتي تكحليها عمتيها ،ومع ذلك
ال أكف عن جمع األحاديث ونقلها».
ننصب
والسؤال الذي يطرح نفسه :ملاذا
ّ
أنفسنا اآلباء الروحيني لكل من حولنا
وهدفنا األسايس تغيريهم ،أال يوجد
احتامل بأن يكونوا هم األفضل؟
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ﻫل بوسع اﻷدﺏ أﻥ يجعلنا أكﺜر ﺇنسانية
ﻫبة اﻷحمد  -ريﻒ دمﺸق

انترشت يف الصحف واملجالت وعىل مواقع
التواصل االجتامعي ،صورة لشاب من تنظيم
داعش يحمل بيديه مزه ًوا رأس «ريحانة»،
الفتاة الكردية التي تعترب رم ًزا للصمود الكردي،
ً
مفصوال عن جسدها.
وألن األحزان تستدعي األحزان والفواجع
يستأنس بعضها ببعض ،تعود هذه الصورة
املغ َرقة بالبشاعة بالذاكرة اإلنسانية إىل بدايات
القرن الخامس ،يف شوارع اإلسكندرية ،حني
التقط «بطرس» السكني الطويلة الصدئة وصاح
بهيباتيا عاملة اإلسكندرية العظيمة من بعيد:
«جئناك يا كافرة ..جئناك يا عدوة الرب!»
وكتلك الجديلة التي تزين رأس ريحانة ،كان شعر
هيباتيا ملفوفًا كالتاج فوق رأسها ،حني أنشب
بطرس أصابعه يف شعرها ولوى خصالته بني
أصابعه حتى رصخت ،فأجابها بزعيقه« :باسم
الرب سوف نطهر أرض الرب»
رغم االختالف الكبري والبون الشاسع بني
الحكايتني ،حيث كانت هيباتيا امرأة وثنية قتلها
التطرف باسم دين املسيح يف القرن الخامس،
بينام ريحانة امرأة كردية قتلها التطرف باسم
دين محمد يف القرن الواحد والعرشين ،لكنهام
لو كتبتا بقلم أديب أو ريشة شاعر ستبدوان
كقصة واحدة ورصخة واحدة خرجت عرب
حنجرتني عربتا القرون ،وفارقتا الحياة بسكينة
صدئة.
يقلل البعض من قيمة األدب ويضعونه يف مكانة
أقل من العلم واملنطق والفكر ،ويعتربون قراءته
ترف ومضيعة للوقت ،ولكن األدب له
وتأليفه
ٌ
دور عظيم يف صون إنسانية اإلنسان وحاميتها،
بل يف أنسنة اإلنسان بذاتها.
فاملنطق والعلم والفكر قد مينح املرء ثقافة
جا وحكمة وتستورد له أخالقًا ،ولكنها ال
ونض ً
تجعل من الفرد إنسانًا ،أما الروحانية والتأمل
فبوسعها أن تفعل ،وقراءة األدب اإلنساين هي
إحدى أهم وسائل التأمل العميق ،ألنها تالمس
جوهر الروح اإلنسانية الواحدة ،وتجعلنا نعرف
اآلخرين معرفة دقيقة ،لصيقة ،حميمة ،فالعمق
الحميم لكل شعب هو آدابه ،فهو يكشف عن
طموحاته وآماله وآالمه وحرمانه ومعتقداته
ورؤيته لذاته ولﻶخرين (اآلخرين مبن فيهم

نحن!) ألننا دو ًما نُعترب ‘آخرين‘ بالنسبة إىل
سائر اآلخرين.
وعىل ال ّرغم من اختالف مجاالت استخدام
«القراءة» ،إال أنها ال تعني فكّ شفرة رموز م ّعينة
سبق تعلمها بطرق آلية ،وإمنّ ا تعني السلوك
اإلنساين العميق الباحث عن إيجاد املعاين،
وتفسريها مبعنى ”قراءة“ شخص ما أو موقف
ما .إن قراءة األدب بهذا املعنى ميكن اعتبارها
واحدة من أكرث األنشطة اإلنسانية روحانية.
حتى أن بعض دراسات علم النفس تدل أن قاريئ
إحساسا وأكرث لطفًا وشاعرية،
األدب أرهف
ً
وبالتايل أبعد عن العنف والتطرف والوحشية من
غريهم ،وإن كان من الصعب معرفة األسبق يف
الوجود عىل غرار سيناريو الدجاجة والبيضة،
فهل أولئك األكرث شاعرية ينجذبون إىل هذا
النوع من األدب العظيم ،أم أن هذا النوع من األدب
يشكّل ذوق قارئيه ويُر ِهف مشاعرهم ،فليس من
الصعب أن نعرف أن األدب اإلنساين يحمل الروح
لتلمس الجوهر اإلنساين الواحد وتتحد بالروح
املتعالية عن األمكنة واألزمنة واملالصقة لها،
ويدخل إىل تفاصيل مشرتكة لدى جميع النفوس
حدها.
والديانات والشعوب ،فيو ّ
وهذا ما تعنيه الكاتبة جويس كارول أوتس يف
قولها” :إنّ القراءة هي الوسيلة الوحيدة التي
تحيينا حياة اآلخرين ال إراديًا وتعطينا صوتهم
وتسكننا روحهم».
وإذا كان التطرف والتعصب الذي نراه يوضح
االزدواجية الجوهرية يف الطبيعة البرشية ،وإذا
كان ميكن للمرء أن يتجاهل خربًا يتحدث عن
مقتل املئات أو معاناة اآلالف ،ولكن من الصعب
أن يتجاهل صورة إنسان ،إنسان واحد! يعرف
مالمحه أو يتبني مأساته عن قرب أو يشعر أنه
يشبهه ،وإذا كان البرش مييلون لكراهية من
يشعرون أنه يختلف عنهم ..فهذه مهمة األدب.
وألن الكالم املنصف اآليت من العقل والفكر غال ًبا
ما يصدم املتع ّمقني يف دراسة علم ما ويفاجئ
املتوغلني يف دراسة نقيضه ،ألن هؤالء وهؤالء
انشغلوا يف الجانب الذي يدرسون ويبحثون ،فلم
يلتفتوا إىل الجوانب األخرى ،فأغرقهم علمهم
جته (والعقل البرشي لديه قابلية للتعميم
يف ل ّ
والتعصب بسهولة) وألن انتامء اإلنسان ألي
انتامء يعني بشكل مبارش أو غري مبارش معاداته
لالنتامءات األخرى.
فاألدب اإلنساين ميكنه أن يعصم اإلنسان من
النظرة األحادية ،وأن يحدّ ثه عن أوجه الشبه
ني ال يرى فيه إال الخالفات
بينه وبني أخيه يف ح ٍ
واالختالفات ،وبإمكانه أن يقرب اإلنسان من
اإلنسان عندما تباعد بينهام اإليديولوجيا،
وبوسعه أن يأخذ قارئه إىل «اآلخر» حني تفرقه
السياسة عنه ،وأن يستجلب الرحمة والتعاطف
والشفقة.
وأن يسكب يف وعي األفراد أن «حق الوجود» عند
أحدهم مقدم عىل «حرية مامرسة املعتقد» عند
اآلخر ،فيطمﱧ بذلك الهويات الخائفة وأصحاب
املعتقدات املخالفة ،ويقلل من مشاعر الكراهية
التي منشؤها االختالف ،ويساهم يف صناعة
عامل يتجىل فيه التنوع البرشي يف عيش مشرتك
متناغم ال يف توترات مولدة للعنف.
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ﻫل يمكن أﻥ
تبﻘﻰ قﻀايا المرأة
خاﺻة ومعﺰولة عن
السياﻕ العام
د .سماﺡ ﻫداي

جع الخطاب عىل قول ما مل يكن يتج ّرأ عىل
الثورة تعيد للقول قيمته ،ويتش ّ
قوله ،لك ّن الذين يدّ عون أنهم يعرفون كل يشء ،وتجاربهم جاهزة ليلبسوها
لﻶخرين؛ فام زالوا جز ًءا من الحرس الطغياين القديم.
الحرب هي الفرصة الذهب ّية للتغيري ،وبني دمويتها وعنفها تتهدّ م رموز
للصور،
وأدوار ،ويجري تثوير أدوار ،وتجديد مفاهيم ورسم مخيلة جديدة ّ
واستحداث رموز أدب ّية ومفاهيم ثقافية واجتامع ّية .قضايا املرأة هي
تخص املجتمع ،كلّه ،وتفيده يف بلورة تجاربه ،وليس من
اجتامعية وإنسانية
ّ
رشط مسبق؛ لﻲﻜ تكون املرأة جز ًءا من الثورة .ليس بالرضورة أن تكون من
الذين خرجوا يف التظاهرات أو دخلوا السجون أو كانوا من الطليعة السياسية
والفكرية والحزبية؛ لﻲﻜ تحظى بدور يف الثورة .الوعي السيايس والفكري
وكمحصلة خوض متغرياتها،
يتط ّور نتيجة التجربة الحقيقية يف الثورة
ّ
برشط اعتناق مبدأي الحرية والكرامة؛ فعندما تنمو املرأة يف خطوط الحرب
اليومية واستحقاقات املعركة ،تصقل اليوميات مبادئها ومفاهيمها.
ألي ثورة؛ لكنْ ،رغم وجود تشتت
الفوﴇ هي الصورة النمط ّية املالزمة ّ
هائل يف أداء املرأة السياسية والحقوق ّية واإلنتاج ّية ،ميكن صياغة رؤية
وتخص حقوقها
تصب يف أهداف وطنية وإنسان ّية،
سياسية للمرأة
ّ
ّ
ومطالبها العادلة ،برشط تجاوز الخطاب الضيق واملطالب التي تخطتها
تطلعات الثورة ،وعىل املجتمع إعادة النظر يف عمل ّية تنميط املرأة برمزية
مطلقة إيجاب ّية أو سلبية؛ ألن ذلك شبيه بتجذير أفكار شمولية رجعية.
النساء اللوايت خرجن يف الثورة وعشن املرحلة ،وخضن الحرب وويالتها؛
ه ّن مثل اآلخرين من أفراد املجتمع الذين تح ّول بعضهم لجبان ونذل ،وخرج
ً
ونبيال بفعل الرصاع والثورة والحرب.
بعضهم شجا ًعا
ستصب ،آخ ًرا ،يف مصلحة
تتحول الرصاعات إىل آليات لصنع ثقافة جديدة.
ّ
املجتمع .واملرأة التي تخوض مختلف أنواع الرصاع الجنساين واملعريف
والطبقي ،تعيش عمل ّية تحطيم ما اعتادت عليه من آليات تفكري وعمل
وعيش :التحطيم االقتصادي والنفﴘ واالجتامعي والفكري .فامذا تعمل؟
وما الحل؟
الوعي والثقافة واإلرصار عىل تقديم العون التنموي واإلنساين لها
ولﻶخرين ،هو ثورتها املضادة للرد عىل الحط من شأنها نفس ًيا واجتامع ًيا
بالعنف والتمييز والظلم .التمسك بشجاعة الصمود والعطاء ميكن أن
يقلل من سلب ّية صورتها كضح ّية ،ويحتوي الصدمات والقلق والخوف.
فامذا ميكن أن تفعل املرأة عندما تحيطها كل هذه الشبكات الغليظة وال
سند معها؛ بعد تحطّم البنى التقليدية الحامية وعجز الرجل واملجتمع عن
حاميتها؟ هل تنهار؟ هل تتخىل عن دورها الحيوي؟ ،هل ترتك األرسة
خصوصا ،يف ظروف النزوح والهجرة وغياب األب والرجل
تتفكك وتتداعى،
ً
املعيل واضطرارها للعمل والكدح لتأمني عيشها وعيش أرستها؟ إميانها
بدورها وتحملها ملسؤوليته جوهر قوتها .الدعم الرتبوي النفﴘ ورعاية
األرسة وتنشئتها لتوجيه املسار الرتبوي والتعليمي أمر يف غاية األهمية؛
خصوصا مبا يواكب الثورة ومناخات التجديد .ويبدأ من اتخاذ القرارات،
ً
وهو متاح للمرأة اآلن ،وميكن تطويره.
اتخاذ القرارات يتطّلب وع ًيا وشجاعة ومثابرة ومتابعة ،وهو رد املرأة عىل
ظروفها القاهرة .اتخاذ القرارات وترسيخ املامرسات املالﻤﺋة للتغلب عىل
الظروف السيئة يف املجاالت البيئية والصحية والتعليم ّية لتجنب انتشار
األمراض واألوبئة والجهل والعنف وتأكيد سلوكيات النظافة الشخصية
الداخلية والخارجية واملسؤولية الفردية ،هو ما يجب عىل املرأة عمله،
لتجاوز مخيلة وواقع ما تعرضت له ومجتمعها من عنف وخسائر .وأال
تقبل التسامح مع الواقع الرديء ،وأن تحول التجارب الجديدة املريرة إىل
تجارب منرية؛ فتكتسب املهارات واملعارف والسلوكيات ومتعن النظر يف
منظومة حقوقها وتضع ذلك كله يف وعي ومسؤولية وضمن منهجية
علم ّية وعقل ناقد.
142
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شبكة «دوبارة» ..لبناء مجتمع سوري فاعل
حسن مطلق  -عنب بلدي
يعمل فريق «دوبارة» عىل طرح مرشوع
شبكة خدمية ،يف محاولة لتوفري التواصل
بني الشباب السوري ودمج الوافدين مع
املجتمعات الجديدة التي انتقلوا إليها،
وذلك من خالل االستعانة بسوريني آخرين
مقيمني فيها أطلق عليهم «الدوبرجية»،
خصوصا يف ظل الظروف الصعبة التي
ً
يعيشها السوريون وتشتتهم يف بلدان مل
يسبق لهم العمل فيها.

انطالقة دوبارة

أطلقت شبكة «دوبارة» مطلع شباط
 2013من قبل مؤسسها أحمد إدلبي بعد
«حلم صغريًا « ،وذلك بهدف
أن كانت
ً
العمل عىل دعم السوريني وتقديم الحلول
املناسبة لهم.
وتطورت الشبكة اآلن لتصبح عبارة عن
فريق متطوع موزع حول العامل يتكون
من « 20دوبرج ًيا « ،يقوم مبساعدتهم
شبكة من السوريني يبلغ عدد أعضائها
حوايل  1500شخص متواجدين يف
دول مختلفة ،بحسب مجد خانجي ،وهو
مؤسس مشارك ومدير شبكة دوبارة ،يف
حديث لعنب بلدي.
وأوضح خانجي أن أعضاء الفريق
«يتواصلون فيام بينهم عرب اإلنرتنت نظ ًرا
لتوزعهم حول العامل ،وتقوم الشبكة عىل
مبدأ الفرد القوي يساعد الفرد الضعيف
يف شتى نواحي الحياة».
ويحاول الفريق تأمني فرص العمل
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والتعليم ودعم املشاريع وتوفري دليل
يوضح أسلوب الحياة وطريقة العيش يف
أكرث من  42دولة ،وذلك «بغية الحفاظ
عىل الهوية ومتاسك املجتمع السوري
لبناء سوريا من جديد عندما تسمح
الظروف» ،وفق ما يقول الخانجي.

حمالت وورشات تدريبية

وتركز حمالت «دوبارة» بشكل مستمر
عىل التوعية برضورة احرتام الدول
واملجتمعات التي لجأ السوريون إليها،
تتمثل ضمن مقولة «يا غريب كن أديب»؛
باإلضافة إىل حمالت التوظيف التي
تقوم بها الشبكة للتشجيع عىل رضورة
املساعدة وخلق فرص عمل ورشاكات
استثامرية.
كام نظمت الشبكة عددًا من الدورات
والورشات التدريبية املجانية لتطوير
فئة الشباب ودعمها لتكون مؤهلة
وقادرة عىل التطور يف الصعيد املهني
والشخيص؛ ويقول خانجي «عمل
فريقنا عىل تنظيم دورات تدريبية يف
عدة مجاالت ،كدورات تطوير مهارات
استخدام الحاسب اآليل ودورات اللغات،
وكيفية كتابة السرية الذاتية بشكل
احرتايف وذلك عن طريق ملء استامرات
خاصة بها عىل املوقع اإللكرتوين ،مشريًا
إىل حمالت توعية أبرزها حملة مكافحة
التسول يف تركيا.
وبحسب الخانجي فقد استفاد من فرص
العمل أكرث من  18ألفًا ،إضافة لـ 3100
مستفيد من خدمة الفرص االستثامرية،

وحوايل  2700مستفيد من خدمة رشيك
السكن ،يف حني يجيب الفريق يوم ًيا
عن أكرث من  500رسالة واستفسار من
السوريني حول العامل.

دليل الغربتيل

ً
دليل لكل املغرتبني
وأنشأ فريق الشبكة
أسموه «دليل الغربتيل» ،وهو يحمل خربة
السوريني املقيمني يف بالد مختلفة ،الذين
يقطنون مسبقا فيها وعىل دراية بأمور
مهمة ،كأفضل األماكن للسكن وأماكن
رشاء األساسيات وأقلها تكلفة باإلضافة
إىل املعلومات القانونية واإلرشادية التي
تهم السوريني.
يتابع خانجي حديثه «يقوم فريق
مساعد مكون من 1500شخص
بإعالمنا بجميع التحديثات واملتغريات
التي قد تطرأ عىل هذه املعلومات للقيام
بتعديلها عىل موقعنا الرسمي .كام يدعم
بعض املطلعني فريق دوبارة التعليمي
ملساعدة الباحثني عن فرص التعليم
واملنح الدراسية ،يف حني يعنى برنامج
(دوبارة كفو) بالرشاكات بني األشخاص
واملؤسسات للقيام مبشاريع وورشات
تدريبية».

بني التمويل وروح الفريق

وتعتمد «دوبارة» ماد ًيا عىل مؤسسيها
ورواتبهم الشهرية ،كون الدعم املادي
الخارجي يأيت عادة «بأجندات خاصة»،
ما «يتعارض مع سياسة الشبكة»
بحسب خانجي ،الذي أردف «يشكل الدعم

املادي عائقًا جزئ ًيا أمام الفريق ،ما يؤثر
عىل تطور دوبارة بالرسعة املطلوبة
أحيانًا ،لكننا راضون عن الجهود املبذولة
خصوصا من الفريق الرائع كونهم
ً
يعملون بشكل طوعي عىل حساب
حياتهم اليومية وأرسهم».
وإىل اآلن ،ال يوجد أية رشاكات بني
«دوبارة» ومنظامت ربحية ،لكن التنسيق
مستمر مع منظامت غري ربحية،
كمنظمة جسور للتعليم وفريق ملهم
التطوعي وعطايئ.

«يجب علينا التغيري»

أحمد إدلبي مؤسس الشبكة ،والذي حاز
عىل زمالة منظمة «أشوكا» العاملية
للريادة املجتمعية ،تحدث لعنب بلدي حول
رؤية املرشوع «إن أي مجتمع يواجه ما
يواجهه السوريون وال يتحرك إيجاب ًيا
ويخلق املبادرات ،يعترب شعبه مي ًتا وال
ميلك ً
أمل بالحياة».
«دوبارة» أو غريها من املبادرات «تقنع
الناس بأن الغد أفضل وأنه يجب علينا
التغيري» بحسب إدلبي الذي أضاف «من
منطلق آخر عندما تساعد اآلخرين تكون
ريا مبلغًا
قد ساعدت نفسك ،كأن تعطي فق ً
من املال ،وهذا ما لحظته يف فريق دوبارة
مؤخ ًرا».
يذكر أن فريق «دوبارة» متكن من الوصول
إىل أكرث من  1.5مليون سوري ،داخل
سوريا وحول العامل ،ويطمح للوصول إىل
جميع السوريني ونرش ثقافة «دوبارة»
بينهم لبناء مجتمع فاعل.
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التﻬاﺏ اللوﺯات

حالة تواجﻬﻬا الﻐالبية العﻈمﻰ من اﻷطفال

د .كريﻢ مﺄموﻥ
تحدثنا يف العدد السابق عن التهاب الحلق بشكل عام،
لكننا سﺮﻨكز يف هذا العدد عىل التهاب اللوزات بشكل
خاص ،ملا يصاحب هذه املشكلة من إزمان يجعل األهل
يف حرية بخصوص العالج بني االستمرار باألدوية
واستئصال اللوزات الجراحي.

ﻷطفال

ﻈام
ـــن

الحساسية الﻐﺬاﺋية شيوعًا عند اﻷطفال

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

واﻷتراﻙ في عيد اﻷﺿحﻰ

ﻣا هو الﺘﻬاب اللوزﺗيﻦ؟
هو التهاب يصيب الكتلتني من األنسجة اللمفاوية
بيضاويتي الشكل املوجودتني يف مؤخرة الحلق واللتني
يطلق عليهام «اللوزتان» ،ووظيفتهام األساسية محاربة
الجراثيم وامليكروبات التي تحاول الدخول إىل الجسم
عن طريق الفم أو األنف ،لكن أحيانًا وأثناء قيامهام
بوظيفتهام تتعرضان لﻺصابة فيحدث لدى املريض
التهاب اللوزات.
وهو حالة مرضية شائعة خاصة عند األطفال ،لكنها
تواجه الغالبية العظمى من الناس يف مرحلة ما من
مراحل حياتهم.
وتنجم عن اإلصابة الفريوسية أو الجرثومية ،وأكرث
الجراثيم املسببة شيو ًعا هي العقديات املقيحة ،بينام
تساهم نزالت الربد باإلصابة ،وكذلك فإن اإلمساك املزمن
يشكل أحد األسباب.
ﻣا هﻲ أعراض اﻹﺻابﺔ بالﺘﻬاب اللوزﺗيﻦ؟
يشكو املصاب من :أمل بالحلق مع صعوبة بالبلع خاصة
للﺄﻤكوالت الصلبة ،ارتفاع حرارة مع قشعريرة ،تعب عام
مع صداع ،نقص شهية ،تغري بالصوت ،رائحة نَفَس
كريهة ،أمل باألذن ،غثيان وإقياء وقد يحدث أمل بطني.
وبالفحص يوجد :ضخامة اللوزتني واحمرارهام ،بقع
قيحية بيضاء أو صفراء عليهام ،ضخامة العقد اللمفية
الرقبية مع األمل عند جسها.
هﻞ هناك ﻣﻀاعﻔات لﻺﺻابﺔ بالﺘﻬاب
اللوزﺗيﻦ؟
قد يحدث تجفف لدى الطفل بسبب عدم قدرته عىل
البلع ،انسداد املجرى التنفﴘ نتيجة ضخامة اللوزتني،
تشكل خراج حول اللوزة نتيجة امتداد االلتهاب ،الحمى
الروماتزمية (الرثوية) ،والتهاب الكبد والكلية وتكون
تالية لﻺصابة بالجراثيم العقدية املقيحة.
ﻛيﻒ ﻳعالﺞ الﺘﻬاب اللوزﺗيﻦ؟
يعتمد العالج عىل كون سبب االلتهاب فريوس ًيا أو
جرثوم ًيا ،وتحديد السبب ال ميكن أن يكون بالنظر

فقط ،وإمنا يحتاج إىل مسحة من البلعوم (أي أخذ عينة
وفحصها مخرب ًيا).
يف حال اإلنتان الجرثومي فإن العالج يتم باملضادات
الحيوية (البنسلينات أو الكالرترومايسني) فمويًا وملدة
عرشة أيام كاملة ،ويجب عدم إيقاف العالج مبجرد تحسن
األعراض والذي يحدث خالل  3-2أيام من بدء العالج.
أما إذا كان اإلنتان فريوس ًيا فإن املضادات الحيوية لن
تجدي نف ًعا ،إال أن الجسم سيحارب الفريوس ويشفى
من تلقاء نفسه ،وهنا يكتفى باملعالجة العرضية لتخفيف
األمل وباقي األعراض كام كنا قد ذكرنا يف العدد السابق
حني تحدثنا عن عالج التهاب الحلق.
قد يتكرر التهاب اللوزتني مسب ًبا ضخامة فيهام وقد
يصبح التهابًا مزم ًنا ،وهنا يتم اللجوء إىل استئصالهام
جراح ًيا.
ﻣﺘﻰ ﻳنﺼﺢ باسﺘﺌﺼال اللوزﺗيﻦ؟
معظم الحاالت التي يتم فيها استئصال اللوزات ال يكون
هناك استطباب حقيقي الستئصالهام؛ وإمنا نتيجة
ضغط األهل وإرصارهم عىل ذلك بسبب تكرر االلتهاب
وتغيب الطفل عن املدرسة ،أو بسبب تكرر التهاب
القصبات أو نقص الشهية أو رائحة الفم أو غري ذلك.
أﻣا اﻻسﺘﻄﺒابات الﺤقيقيﺔ الﺘﻲ ﻳنﺼﺢ
فيﻬا باسﺘﺌﺼال اللوزﺗيﻦ فﻬﻲ:
تكرار التهاب اللوزات  4-3مرات سنويًا ملدة سنتني
متتاليتني أو أكرث من  6مرات ملدة سنة واحدة.
تجمع سائل انصباﻲﺑ خلف غشاء الطبل ،والتهابات األذن
الوسطى املتكررة.
التهاب العقد البلغمية الرقبية القيحي املتكرر.
تشكل خراج حول اللوزة بشكل متكرر.
تضخم اللوزات الشديد مسب ًبا صعوبة تنفس أو اختناق
أو صعوبة بلع.
تضخم اللوزات مسب ًبا مشاكل يف منو الفك واألسنان.
خروج روائح كريهة من الفم بسبب التهاب اللوزات
املزمن.
الشك بوجود ورم يف اللوزات وخاصة عند تضخم واحدة
منهام فقط ،أو حدوث التضخم بشكل رسيع جدً ا.
ﻛيﻒ ﻳﻤﻜﻦ الﺘﺨﻔيﻒ ﻣﻦ اﻷعراض عند
الﻄﻔﻞ أﺛناء ﻣرﺿﻪ؟
يجب مراقبة درجة الحرارة بانتظام وإعطاء خافضات
الحرارة عند اللزوم (باراسيتامول أو إيبوبروفني).
باإلضافة إىل اإلكثار من السوائل الدافئة والشوربات
والعصائر واملأكوالت سهلة البلع.
حكام ميكن أخذ كوب من املاء الفاتر ويعرص فوقه نصف
ليمونة ثم يضاف إليه  4مالعق صغرية من العسل وربع
ملعقة صغرية من امللح ،ويعطى هذا املرشوب مرتني يوم ًيا.
تحل ملعقة كبرية من امللح يف كوب من املاء الدافئ
وتجرى الغرغرة مرتني باليوم لألطفال القادرين عىل
ذلك.
االبتعاد عن املرشوبات الباردة واملثلجة أو املخرشة
للبلعوم.
غسل األدوات الخاصة بالطفل املصاب جيدً ا باملاء
والصابون لتاليف نقل العدوى إىل باقي أفراد العائلة.
االبتعاد عن الدخان واملدخنني.
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طريﻘة لمعالجة الﺨبرات
الصادمة لدﻯ الطفل
أسماء رشدي
قد مير األطفال ببعض الخربات الضاغطة أو الصادمة
لهم ،وقد ال تدخل عقولهم بطريقة طبيعية ،لتبقى عالقة
بأذهانهم أو خارج نطاق إدراكهم.
لذلك ميكن للمشاعر املرتبطة بهذه الخربات أن تبقى عالقة
أيضً ا ،وغال ًبا ما تسبب مشاكل عاطفية وسلوكية لدى
األطفال قد يالحظها الكبار ،وملعالجة هذه الخربات ال بد من
التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم والتوصل إىل فهم جديد
لهذه األحداث ،وبالتايل تغيري سلوكهم؛ هذا يشبه ما يفعله
الكبار عندما يتحدثون إىل أخصايئ نفﴘ عام يعانوه.
أما بالنسبة لألطفال فاألمور مختلفة ،إذ يعترب املوضوع
أعقد بسبب عدم قدرة األطفال عىل التعبري عن مشاكلهم
من خالل استخدام الكلامت ،إما لصغر سنهم أو لصعوبة
وصف ما مروا به.
لكننا نعلم أن األطفال يعربون عن أنفسهم من خالل اللعب
أفضل بكثري من خالل التحدث ،فهم قادرون عىل استخدام
خيالهم والتعبري عن أنفسهم بشكل رمزي.
هذا يعني أن الخربات التي عاشها الطفل وتركت أث ًرا
فيه سوف تظهر يف سلوكيات اللعب؛ عىل سبيل املثال
فالطفل الذي شهد حادث سيارة سيظهر ما يشعر به حني
يلعب صدم السيارات بعضها ببعض.
عندما يلعب األطفال بطرق مشابهة للمواقف الصعبة
التي خربوها أو األحداث املؤملة التي مرت بحياتهم ،فإن
ذلك يعترب لع ًبا مفيدً ا ويدعى باللعب العالجي ،إذ تطفو
املشاعر والذكريات التي كانت عالقة عىل السطح ،وقد
يأيت بتغيريات إيجابية داخل الطفل بدون أن يتحدث عام
يعانيه بالكلامت.
باإلضافة إىل ذلك ،يحصل األطفال عىل فهم أفضل ملا
يحدث حولهم ،ويكونون قادرين عىل التعامل والتكيف
مع املواقف التي يشهدونها ،وقد يعطيهم اللعب فرصة
للتواصل مع مخاوفهم وقلقهم ومشاكلهم وأمنياتهم
تم ذلك بشكل رمزي.
ورغباتهم من اآلخرين ،حتى لو ّ
وبشكل مشابه ميكن للوالدين أو املسؤولني عن رعاية
الطفل أو حتى املعالج النفﴘ أن يستخدم اللعب كأداة
لتصحيح وتوفري املعلومات التي من شأنها مساعدته عىل
تطوير وجهات نظر أكرث تكيفًا عن حالة معينة.
عىل سبيل املثال ،الطفل الذي يعتقد أنه تسبب بوفاة والده
حني أغضبه ،فيمكن مساعدته عن طريق جلب دمية
حكيمة ،تخرب الطفل بأن والده تويف ألنه كان مريضً ا أو
بسبب الفوﴇ التي تعم البالد ،إذا كان قتل أثناء القصف،
وأنه ليس من ذنب الطفل أو لكونه غاض ًبا ،وبذلك ميكن
مساعدته عىل تصحيح هذا االعتقاد والتخلص من مشاعر
الذنب ،وتشجيع أفكار أكرث إيجابية.
كام ميكن استخدام مرسح العرائس إلظهار االختالف بني
التعاون والقتال ،أو االختالف بني مشاركة أشياء الطفل
مع اآلخرين أو بني كونه أنان ًيا؛ ومن املمكن أن يساعده
ذلك عىل تعلم سبل أكرث صحة للتفاعل ،وطرقًا للتعامل
مع املواقف الصعبة.
لتحقيق هذه األهداف هناك عدة أدوات ميكن استخدامها
مثل الدمى (السيارات والقطارات ،العرايس ،أشكال
الحيوانات) ،ألعاب الذكاء (حل املشكالت) ،واأللعاب
التمثيلية (التمثيل املرسحي ،لعب األدوار).
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أطفال سوريا محور مؤتمر برلين لمعونة الالجئين السوريين

أعلنت مجموعة من الدول يف املؤمتر الدويل لالجئني بربلني ،تعهدها مبزيد
من الدعم املايل والتنموي لدول جوار سوريا من أجل معونتها يف استقبال
الالجئني السوريني وتحسني قدرتها عىل استيعابهم ،وهو ما يعود بالفائدة
يتعي عىل الدول املانحة
عىل الالجئني يف دول الجوار السوري ،ولكن باملقابل
ّ
إرفاق تلك املساعدات برشط الحد من االنتهاكات الجسيمة لحقوق الالجئني
السوريني يف دول الجوار وبذل مزيد من الجهد إليقاف حمالت الكراهية
والتمييز العنرصي عىل املستويني الشعبي والحكومي.
منصور العمري

دويتشه فيله األملانية
تاريخ النرش2014/10/28 :

يجتمع ممثلو أربعني دولة يف برلني بأملانيا
ملناقشة أزمة الالجئني يف الرشق األوسط،
وال تزال االستجابة اإلنسانية للحروب
يف العراق وسوريا بائسة التمويل ،وفقًا
لجامعات اإلغاثة.
ف ّر ماليني الناس من بيوتهم خالل أكرب
أزمات منطقة الرشق األوسط ،وتقدر
وكالة األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن
أكرث من ثالثة ماليني من السوريني شقوا
طريقهم إىل البلدان املجاورة منذ اندالع
الحرب األهلية يف بالدهم ،ويعتقد أن 6.5
مليون نسمة اضطروا للنزوح داخل حدود
البالد ،كام يشمل عدد األفراد املترضرين
أكرث من ستة ماليني طفل.
قال وزير التنمية األملاين جريد مولر «إننا
نتعامل مع كارثة قرن هنا» وإن الكارثة
مستمرة يف ظل أعامل اإلرهاب التي ترتكبها
داعش ،فالعراق التي كانت تستقبل الالجئني
السوريني حتى وقت قريب ،نزح فيها سكان
مجتمعات عراقية بأكملها من منازلهم.

الشتاء يدق األبواب

قال مولر الذي ينتمي للحزب الدميقراطي
املسيحي بزعامة انجيال مريكل إنّه يجب
عىل املجتمع الدويل بذل مزيد من الجهد
ملساعدة أولئك الذين تركوا بيوتهم وخاصة
يف ظل اقرتاب فصل الشتاء واالستعداد
غري الكايف ملصاعب هذا املوسم يف العديد
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من مخيامت الالجئني ،ويشري الوزير
األملاين إىل أن انخفاض درجات الحرارة
سوف يتبع األمطار التي بدأت بالفعل ،وقد
تؤدي إىل العديد من الوفيات.
ليس لدى عديد من الالجئني يف الحدائق
والشوارع أية أسقف فوق رؤوسهم يف
ريا
شامل العراق ويف تركيا .كام أن كث ً
منهم ليس لديهم أكرث من غطاء قاميش
لحاميتهم من الربد.
أضاف مولر إنه «ال ميكن السامح مبوت
األطفال واملترضرين يف مخيامت أو املوت
جو ًعا أو عطشً ا أو من الربد ،وسوف تتعهد
أملانيا مببلغ مئة مليون يورو إضافية (127
مليون دوالر) ملساعدة الالجئني .سيكون
ذلك باإلضافة إىل  632مليون يورو قدمتها
أملانيا بالفعل كمساعدات لسوريا .وقد
رصحت املفوضية أن هناك حاجة إىل ما
مجموعه  3.75مليار دوالر ملعالجة وضع
الالجئني ،ويرغب مولر يف رؤية أوروبا
تقدم مبلغ مليار يورو كمساعدات لالجئني
ملعونتهم يف الشتاء القادم .كام حذر أيضا
«إن مل تزد الدول األوروبية مشاركتها،
ستصل أزمة الالجئني يف أوروبا إىل حد
أكرب بكثري».

املؤمتر الدويل لالجئني يف برلني

يجتمع يوم الثالثاء ممثلون من أكرث من
 40دولة ومن منظامت دولية يف برلني

للمشاركة يف مؤمتر حول الالجئني
السوريني بناء عىل دعوة من جريد مولر
ووزير الخارجية األملاين فرانك فالرت
شتاينامير ومفوض األمم املتحدة السامي
لشؤون الالجئني أنطونيو جوترييس.
أعربت ماريا كاليفيس مديرة قسم
الرشق األوسط يف منظمة اليونيسيف
لألطفال التابع لألمم املتحدة ،عن
امتنانها للحكومة األملانية للمؤمتر
باعتباره وسيلة لتسليط الضوء عىل جزء
من العامل يف حاجة ماسة للمساعدة.
كام أكدت أن الالجئني أنفسهم ليسوا
الوحيدين الذين يعانون من الفقر وانعدام
الفرص ،بل الدول املجاورة لسوريا أيضً ا.
قالت كاليفيس إن العديد من املجتمعات
التي استقبلت الالجئني منذ ذلك الحني
وصلت حد استيعاب أقىص .مثل سهل
البقاع يف لبنان ،حيث وقع نقص حاد يف
املياه هذا الصيف ،واألرس التي استقبلت
العائالت الالجئة قد نفدت مدخرتها،
وتضيف إن الوضع مأساوي خاصة
بالنسبة لألطفال الذين فقدوا منازلهم
واألمن واألمل باملستقبل.
تقول كاليفيس إنه يجب إرسال األطفال
الالجئني إىل املدارس كأولوية ملنعهم
من التحول إىل جيل ضائع .ويوجد
ثالثة ماليني طفل سوري ال ميكنهم
الحصول عىل التعليم يف املدرسة ،رغم
أن منظمتها وزعت  70ألف حقيبة ظهر
مع اللوازم املدرسية يف لبنان وساعدت
يف استيعاب  120ألف طفل سوري يف
املدارس يف األردن.

توقع إشارة سياسية

قبل مؤمتر يوم الثالثاء ،أبرزت منظامت
املساعدات والتنمية محنة الالجئني يف
البلدان املترضرة ،وقال ماتياس موج،
رئيس منظمة فرينو األملانية إن النظام
اإلنساين بأكمله يشكو من قلة التمويل.
ويدعي أن الدعم املايل من الدول غال ًبا ما
ٍ
كاف إلقامة املشاريع
يأيت بشكل غري
طويلة األمد التي تدعم املجتمعات املحلية
الستقبال الالجئني.
يضيف تون فان زوتفن ،املدير اإلقليمي
ملنظمة مساعدات الغذاء العاملي ،أنه من
غري املحتمل أن يتحسن الوضع بشكل
حاسم يف فرتة من خمس إىل  10سنوات
القادمة .ويقول :هناك حاجة إىل خطط
طويلة األجل ،رغم أن املسألة األكرث
إلحاحا تشمل التخطيط لفصل الشتاء
القادم من خالل توفري املأوى واإلمدادات

والدفء مبا فيه الكفاية لالجئني.
تقول عبري زيادة عن الفرع األردين
ملنظمة (أنقذوا األطفال) إن بالدها
استقبلت بسخاء حوايل ثلث الالجئني
السوريني ،ولكن املشاكل االقتصادية
الخاصة يف األردن متنعها من الوفاء
بجميع احتياجات السكان الجديدة،
فاألردن أيضً ا بحاجة إىل املساعدات
الخارجية.
وقال ممثلون عن املنظامت التي تساعد
الالجئني يف املنطقة إنهم يأملون بإشارة
سياسية واضحة تخرج عن مؤمتر برلني،
وأضافت منظمة فرينو أن مبادرات
جديدة لتحقيق السالم يف املنطقة هي
أيضً ا رضورة حتمية.

مريكل تتعهد بالدعم

قالت املستشارة األملانية انجيال مريكل
التي اجتمعت مساء االثنني يف برلني
مع رئيس الوزراء اللبناين متام سالم ال
ينبغي أن يفهم مؤمتر برلني أنه مجرد
اجتامع للامنحني بل إلظهار التأييد
السيايس.
وعدت مريكل بتقديم املساعدات األملانية
ً
قائلة إن «أملانيا تريد أن
إىل بلد سالم،
تظهر التضامن يف ضوء املشاكل التي
يواجهها لبنان ».بلد األربعة ماليني
نسمة ،وقد تم تسجيل مليون الجئ
رسم ًيا فيها ،وأضافت «بالكاد ميكننا
تخيل أي نوع من التحديات يفرضها هذا
العدد ،سيام أن الوضع يف لبنان صعب
حتى قبل أزمة سوريا بسبب عقود من
استضافة الالجئني الفلسطينيني».
بدوره شكر سالم مريكل الهتامم أملانيا
ً
فضل عن استضافة املؤمتر.
(يذكر أنّه يف ختام املؤمتر الدويل
لالجئني املنعقد يف برلني الثالثاء ( 28
ترشين أول /أكتوبر  )2014أعلن وزير
الخارجية األملانية فرانك فالرت شتاينامير
أنّ بالده ستقدم  500مليون يورو
إضافية لالجئني السوريني ،موضحا أنّ
أملانيا ستوفر هذا املبلغ لتقديم مساعدات
إنسانية لالجئني السوريني وللتعاون
التنموي عىل مدى األعوام الثالثة املقبلة.
كام دعت األمم املتحدة إىل زيادة
املساعدات املالية الدولية للدول املجاورة
لسوريا ،وبينها لبنان .وقال املفوض
األعىل لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
انطونيو غوترييس إن «الدول التي
تستقبل (الجئني سوريني) بحاجة إىل
دعم مايل أكرب بكثري وهي تستحقه»).

للمشاركة في تحرير صفحات «عنب بلدي» يمكنكم إرسال مشاركاتكم إلى
بريد الجريدة االلكترونيenabbaladi@gmail.com :
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«النساء اﻵﻥ»
ينﻬي برنامﺞ «أنا اتعامل»
لعام  2014بحفل وداعي
منال ﺯيد  -بيروت

أسامة عبد الرحيﻢ

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

عداء الطاﺋرة الورقية

عنب ﻣﺸﻜﻞ

يعترب تطبيق واتس أب الشهري من أفضل الطرق البديلة
إلرسال الرسائل القصرية ،باإلضافة اىل إمكانية تبادل
الصور ومقاطع الفيديو وجهات االتصال بني املستخدمني
وكذلك الخرائط أيضً ا.
ومام يتميز به التطبيق عن غريه ،انتشاره الكبري بني
املستخدمني حول العامل ،إذ تجاوز عدد مستخدمي واتس
أب  500مليون مستخدم ،نظ ًرا ملا يتميز به عن بقية
ً
مفعال يف معظم بالد
تطبيقات التواصل االجتامعي كونه
العامل ومدعو ًما من جميع شبكات االتصاالت وأجهزة
الجوال الذكية.
ويوفر واتس أب إمكانية تبادل رسائل يصل عدد حروفها
حتى  4000حرف عرﻲﺑ وإنكليزي يف كل رسالة ،األمر
الذي مينح املستخدم حرية أكرب يف تبادل مختلف أنواع
الرسائل وأحجامها.
قد يتساءل كثريون من مستخدمي برامج التواصل
االجتامعي وتطبيقات الرسائل الفورية حول إمكانية
خصوصا يف
إرسال رسائل جامعية لألصدقاء واألقارب
ً
املناسبات وفرتة األعياد ،أو يف حال الرغبة بإرسال رسائل
عمل أو دعاية للزبائن املوجودين ضمن قاﻤﺋة االتصال
دون الحاجة إىل كتابة الرسالة لكل جهة عىل حدة.
يوفر تطبيق واتس أب إمكانية تبادل الرسائل بشكل
جامعي من خالل خاصية الرسائل الجامعية ،التي تتيح
إمكانية إرسال نفس الرسالة إىل العديد من األشخاص يف
نفس الوقت.
قاﻤﺋة الرسائل الجامعية  ،New broadcast listهي عبارة
عن الئحة بجهات اتصال معينة يتم حفظها يف واتساب،
فتمكن املستخدم من إرسال نفس الرسالة إىل مجموعة
كبرية دون أن تعيد تحديد نفس جهات االتصال عندما تريد
مراسلتها من جديد.
إلمكانية إرسال رسائل جامعية عرب واتس أب Whatsapp
اتبع التعليامت التالية:
 قم بفتح تطبيق واتس أب عىل جهاز الجوال لديك. اذهب إىل شاشة الدردشات ثم انقر عىل زر القاﻤﺋةمن خالل الضغط عىل النقاط الثالثة املوجودة أعىل ميني
التطبيق ،لتظهر لك قاﻤﺋة منسدلة ،تحوي العديد من
الخيارات وإعدادات التطبيق.

 قم بالنقر عىل الخيار  ،New broadcast listلتظهر لكصفحة جديدة يظهر بها مستطيل فارغ.
 قم بالنقر عىل رمز الزائد  +املوجود عىل ميني املستطيل،لتظهر لك قاﻤﺋة بجميع جهات االتصاالت املحفوظة لديك.
 قم بتحديد الجهات التي ترغب مبشاركتهم الرسالةعن طريق تحديد املؤرش عىل املربع املحاذي لالسم ،أو قم
بالبحث عن اسم معني من خالل مستطيل البحث املوجود
أعاله ،أو أدخل اسم الشخص الذي تريد إضافته الختياره
من قاﻤﺋة جهات االتصال لديك ،ثم اضغط  Doneاملوجودة
أعىل ميني التطبيق.
سيتم االنتقال إىل صفحة تالية تعرض جهات االتصال التي
قمت بإضافتها ،قم بالضغط عىل الخيار إنشاء CREATE
املوجود أعىل ميني التطبيق ،ليتم إنشاء قاﻤﺋة الرسائل
الجامعية والتي تتيح من خاللها إمكانية كتابة الرسالة
التي ترغب أو إرسال صورة أو مقطع فيديو أو صوت أو
جهة اتصال أو خريطة اىل األصدقاء الذين تم تحديدهم.
من شأن هذه التعليامت أن تنشئ الئحة جديدة تتضمن
مستلمني للرسالة الجامعية ،فعند استعامل هذه الخاصية
سيتلقى املستلمون الرسالة كرسالة فردية وعندما
يجيبون عليها يظهر الرد كدردشة فردية يف شاشة
الدردشات لديك.
كذلك ستتلقى وحدك الرد عىل الرسالة الجامعية ،دون
مشاركته مع باقي املستلمني.
 ميكنك حذف قاﻤﺋة الرسائل الجامعية New broadcast listاملوجودة ضمن صفحة دردشات واتس أب Whatsapp
ً
مطوال عىل قاﻤﺋة الرسائل الجامعية
من خالل الضغط
املنشأة ،لتظهر لك نافذة صغرية تحوي ثالثة خيارات،
اضغط عىل الخيار الثاين  ،Delete broadcast listلتظهر
لك رسالة تأكيد عملية الحذف ،ثم اضغط  yesإلمتام عملية
الحذف.
مالحظة :لن يتلقى رسالتك الجامعية سوى األشخاص
يتلق أصدقاؤك
الذين حفظوا رقمك يف جهازهم ،فإذا مل َ
رسالتك الجامعية فتأكد أنهم قد حفظوا رقمك يف قاﻤﺋة
جهات االتصال عىل هاتفهم.
إن الرسالة الجامعية هي مبثابة وسيلة تواصل بني
مرسل واحد ومستلمني متعددين ،أما إذا أردت أن يشارك
املستلمون يف دردشة جامعية ،عليك حينها إنشاء «دردشة
جامعية».

أنهى مركز النساء اآلن يف لبنان واحدً ا من املشاريع
التي يقدمها لألطفال السوريني ،والذي أطلق عليه
برنامج ”أنا اتعامل“ ،وهو من إعداد منظمة أطفال
الحرب.
املرشوع عبارة عن برنامج تدخل نفﴘ باملهارات
الحياتية التي تن ّمي قدرة األطفال عىل التعايش
يف مناطق النزاع ،ويتألف من ست وحدات تعنى
بالتعامل مع الذات ،التعامل مع العواطف ،التعامل
مع األصدقاء ،التعامل مع الكبار والتعامل مع
املستقبل .واستمر الربنامج ،الذي عقدت جلساته
مرتني أسبوع ًيا ،لثالثة أشهر.
يضع األطفال يف بداية الجلسات هدفًا قري ًبا بعد
أن يحددوا نقاط الضعف والقوة لديهم ،ومن ثم
يتعلم األطفال العديد من املهارات الحياتية ،كمهارة
اإلنصات ،وحل النزاع ،والتعامل مع األقران واألهل،
وطريقة وضع خطط لحياتهم ،ومن ثم يجرى
تقييم نهايئ يف آخر الجلسات ،يقاس من خالله
درجة تحقيق األطفال ألهدافهم التي وضعوها يف
بداية الجلسات.
طبق الربنامج خالل عام  2014عىل مجموعتني من
األطفال الالجئني ،حيث استفاد يف املجموعة األوىل
ً
طفال،
التي أطلقت عىل نفسها اسم «نجوم األمل» 15
حقق أغلبهم أهدافهم املتوقعة ،إذ حققت الطفلة
كوثر 16،عا ًما ،هدفها بعدم حل مشاكلها بعصبية
بنسبة  ،70%فيام تخلصت الطفلة أسامء من الغرية.
أما يف شهر آب وأيلول وترشين األول فقد انضم
ً
طفال وطفلة أطلقوا عىل أنفسهم
للربنامج 32
اسم «بالصداقة نحيا» ،وحقق يف نهاية جلساته
بعض األطفال أهدافهم ،حيث قال زيد 13 ،عا ًما،
أنه استطاع من خالل التامرين الدرامية التخلص
من الخجل عندما استطاع الخروج أمام العرشات
من الناس وإلقاء كلمة افتتاحية ،فيام متكنت
الطفلة بيسان 21 ،عا ًما ،من استخدام مهارات حل
املشاكل يف أغلب املشاكل التي تعرضت لها.
اختتم الربنامج أمس السبت  8ترشين الثاين
باصطحاب الدفعة الثانية يف رحلة اختارها
األطفال كاحتفال بإنجازاتهم بعد أن تعلموا مهارات
عدة .لعب األطفال واحتفلوا يف أحضان الطبيعة
مع مسابقات حامسية وأغان طفولية ،ومن ثم
أطفؤوا شمعة «أنا أتعامل» حاملني بعامل مفعم
باألمان والسالم ،كام انضموا إىل النادي الذي
سيتم إنشاؤه للمستفيدين من دورات الربنامج.
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عنب أفرﻧﺠﻲ
لﺒنان

أقام فريق «بسمة وزيتونة» يوم الجمعة 7
ترشين الثاين الحفل الثالث من برنامج حفالت
«كورال أطفال مركز بسمة وزيتونة» بعنوان
«بطاقة حب إىل لبنان» ،وذلك عىل مرسح بابل ـ
الحمرا يف بريوت .وشاركت الفنانة أميمة خليل
يف الحفل مع أطفال املركز بحضور عدد كبري من
املدعوين ،وذلك بحسب الصفحة الرسمية للفريق
عىل الفيسبوك.
كام قام مركز «بسمة وزيتونة» يوم األربعاء 5
ترشين الثاين مبتابعة جلسات الدعم النفﴘ
واالجتامعي التي بدأها مع األطفال السوريني،
والتي تندرج ضمن برنامج «الرتبية عىل السالم»،
والتي تهدف إىل تعزيز القيم اإلنسانية واألخالقية
واالجتامعية لدى األطفال.
نظم مركز «النساء اآلن» يوم الخميس  6ترشين
الثاين اعتصا ًما سلم ًيا للنساء تحت عنوان «نريد
السالم» يف بلدة سعد نايل .وشارك يف االعتصام
مجموعة من النساء السوريات للتعبري عن
مطالبهم ومطالب أطفالهم بالحياة ،وحملت
النساء الفتات تحمل عبارات تدعو إىل نرش
السالم يف العامل ،وقمن بتوزيع الورود عىل املارة
تأكيدً ا عىل دور املرأة يف إحالل السالم الدويل،
وذلك بحسب الصفحة الرسمية للمركز عىل
الفيسبوك.
كام بدأ املركز يوم السبت  8ترشين الثاين دورة
التمريض يف املستوى الثاين للنساء ،تحت عنوان
«الصحة اإلنجابية» ،وتم التعريف يف الجلسة
عن مفهوم الصحة اإلنجابية وأهدافها ومرحلة

اإلنجاب وكيفية الكشف املبكر عن رسطان
الثدي ،كام تم عرض فيديو تعليمي لرشح كيفية
تحميم األطفال حديثي الوالدة.

الﺴعودﻳﺔ

قام مكتب «منظومة وطن» يف املدينة املنورة
بفعالية ضمن سلسلة أيام وطن الثقافية الرتفيهية
يوم الجمعة  7ترشين الثاين ،وذلك يف اسرتاحة
الربيع شوران .وتضمنت الفعالية مسابقات ترفيهية
ثقافية للكبار وأيضّ ا لألطفال وفقرة مستجدات
املنظومة مع معاذ السباعي ،باإلضافة إىل السباحة
وفقرة إنشادية مع الدبكة.
قامت منظمة «سرييا ريليف» بنشاط خريي من
أجل سوريا يف مدينة كولوين ﻲﺑ يوم السبت 8
ترشين الثاين  ،2014وتضمنت الفعالية نشاطات
متنوعة لألطفال مثل الرسم عىل الوجه وباونسينغ
كاسل باإلضافة إىل املأكوالت املتنوعة والح ّنة ،حيث
إن ريع النشاط سيعود ألطفال سوريا األيتام.
قامت منظمة العفو الدويل «األمنيستي» خالل
املؤمتر السنوي للطالب بتنظيم محارضة بعنوان
«بناء سبل التضامن والحامية« ،ماهي وسائل
العمل امللموسة التي يجب القيام بها» ،حيث ألقت
الناشطة ريم األصيل كلمة تحدثت فيها عن املقارنة
بني مشاكل الحياة اليومية للمواطن الربيطاين
واملواطن داخل سوريا لوضع الطالب يف ضوء
ما يعانيه الناس يف سوريا ،وذلك بهدف تشجيع
الطلبة الربيطانيني عىل التضامن مع املدنيني داخل
سوريا وتقديم الدعم لهم.

فﻲ أﻛﺒر لوﺣات العالﻢ

بادر عدد من الفنانني التشكيليني يف
سوريا يف مدينة اسطنبول الرتكية ،إىل
عرض لوحة فنية تُعد األكرب يف العامل

لبنان  -بسمة وزيتونة
بريطانيا  -سرييا ريليف

برﻳﻄاﻧيا

أﻃﻔال سورﻳا ”ﻣﻼﺋﻜﺔ“

عنب بلدي أونالين

لبنان  -اعتصام سعد نايل

تحت اسم ”مالئكة سوريا“ ،وثقوا فيها
قرابة  12ألف اسم طفل سوري قضوا
ضحية للحرب الدائرة يف البالد.
وبلغت مساحة اللوحة اإلجاملية 441
مرتًا مرب ًعا ،تضمنت أسامء الشهداء

السعودية  -وطن

من األطفال منذ اندالع الحرب وحتى 5
ترشين األول املاﴈ.
وهدف القاﻤﺋون عىل هذا العمل إىل
نقل مأساة األطفال يف سوريا بطريقة
مختلفة ،بغية إيصالها إىل أكرب عدد من
املغيبني يف العامل عن واقع الطفولة
يف سوريا.
وقال حسام السعدي فنان الكاريكاتري
وعضو االئتالف السوري املعارض،
لوكالة األناضول الرتكية بأن ”اللوحة
عبارة عن صورة لطفلة سورية بأجنحة
مالئكة ،مقيدة بأغالل مقفولة ،رسم
عىل القفل خريطة العامل ،كام تُبني
اللوحة الطفلة ممسك ًة بساعة مرقمة
بشكل مقلوب ،وبدون عقارب ،داللة
عىل توقف الزمن“.
وأضاف السعدي أن اللوحة تضمنت
عبارة ”أنقذوا أطفال سوريا“ ،باللغة
اإلنكليزية ،وأنهم بصدد عرضها أمام
الربملان األوروﻲﺑ مبناسبة يوم الطفل
العاملي يف العرشين من الشهر الحايل.
كلّفت اللوحة قرابة  40ألف دوالر ،بدعم
من االئتالف املعارض ،وتشارك عليها 3
فنانني أنجزوها خالل  40يو ًما ،بعد
أن كانت خطة العمل تقيض بإنجازها
خالل  3أشهر ،بحسب السعدي ،الذي

لبنان  -بسمة وزيتونة

لبنان  -بسمة وزيتونة

لبنان  -اعتصام سعد نايل

أشار إىل أن اللوحة ستعرض الحقًا
يف أكرث من بلد أوروﻲﺑ ،منها فرنسا
والسويد وأملانيا.
يأيت ذلك يف الوقت الذي تُختتم فيه
اليوم السبت يف بروكسل فعاليات
معرض لرسوم األطفال السوريني
يف املالجئ ،تحت عنوان ”رسم خارج
الحدود“ ،والذي أقيم مببادرة من
املفوضية األوروبية وصندوق األمم
املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،وتحت
رعاية مجموعة من املنظامت غري
الحكومية عىل مدى  5أيام.
واحتوى املعرض عىل رسومات ألطفال
سوريني إىل جانب لوحات أخرى لكبار
الفنانني الدوليني ،بغية ”تنمية ملكة
اإلبداع لدى األطفال حتى يف واقعهم
الصعب ،ومساعدتهم عىل الحلم واألمل
يف مستقبل أفضل“ ،كام نوه برتراند
غايل ،ممثل منظمة ”أكتد“ للدعم
اإلنساين والتعاون الفني املشاركة فيه.
ً
عرضت
يشار إىل أن
أعامال كثرية ُ
لفنانني سوريني منذ اندالع الثورة يف
سوريا عام  ،2011يف محاولة منهم
إليصال رسائل إنسانية للمجتمع
الدويل والعامل ،بعيدً ا عن السالح
والسياسة.

