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مدرسة بشائر الفجر - داريا  ووقفة تضامنية مع المجريات الدوليةداريا.. قصفٌ مستمر بالبراميل

مل تخل الثورة النموذجية -نسبًيا- يف داريا من اختالفات وخالفات، تعود جذورها إىل تباين فكري 

قديم بني شبابها، ثم إىل الظروف املعيشية املرتدية التي أحاطت بأهلها النازحني واملحارصين منذ 

قرابة ثالث سنوات؛ كام مل ترق هذه الخالفات إىل حد تعكري النشاط الثوري أو إفشال مؤسساته، 

فلطاملا تجاوز شباب املدينة العقبات متفقني عىل خطوٍط عريضٍة تضعهم يف خندق واحٍد ضد 

األسد.

عنب بلدي - خاص

انتقادات  سلسلة  داريا  شهدت  مؤخرًا، 

يدير  الذي  املحيل  للمجلس  وجهت 

ترشين  منذ  ومعيشيًا  خدميًا  املدينة 

حملة  بعد  أوجها  بلغت   ،2012 األول 

عىل  صفحة  عرب  مجهولون  أطلقها 

لفضح  «داريا  أسموها  فيسبوك  موقع 

املتالعبني بحقوقنا»، هدفها، كام يقول 

أصحابها، «أن تصل الحقوق ألصحابها 

بالعدل دون أي متييز، وفضح كل من 

ال يتق الله يف أهل داريا والتشهري به».

حقائق أم تشويه؟
الصفحة هجوًما الذًعا طال عدًدا  شنت 

السابقني  املحيل،  املجلس  أعضاء  من 

بالرسقة  إياهم  متهمًة  والحاليني، 

ألهايل  املقدمة  باملساعدات  واالستئثار 

داريا وتحويلها إىل «مكافآت ورواتب».

واستدّل «فريق داريا»، وهو اسٌم اتخذه 

شخصياتهم،  إلخفاء  الصحفة  مديرو 

بعدٍد من إيصاالت استالم املجلس ملنٍح 

«مل  لربامج  تعود  دولية  منظامت  من 

تنفذ»، وفق رواية الصفحة، إضافة إىل 

مبالغ  تحويل  لعمليات  مرسبة  جداول 

عدة  يف  ووكالئه  املجلس  ممثيل  إىل 

بعضها وشكك  عن  املجلس  دافع  دول، 

بصحة أخرى.

الله،  كلمة  إلعالء  ماتوا  من  أجل  «من 

االستبداد  من  يتخلصوا  ليك  ماتوا 

والقهر والتسلط واملكر»، عبارة كررتها 

الصفحة مراًرا إىل جانب صور شهداء 

املدينة، متهمة أعضاء املجلس بانتامئهم 

اسم  عليه  أطلقت  واحد  فكرٍي  لتيار 

«األكرمجية»، نسبة إىل املريب الداراين 

عبد األكرم السقا، املعتقل منذ أكرث من 

ونالت  النظام،  سجون  يف  سنوات   4

املعتقلني  التيار،  رموز  من  عدٍد  من 

والشهداء.

الحملة القت تفاعًال عرب مواقع التواصل 

أوساط  يف  خصوًصا  االجتامعي، 

الذين  الغربية،  الغوطة  يف  النازحني 

وأمنية  معيشية  ظروفًا  يواجهون 

مرتدية بعد ألف يوٍم عىل نزوحهم من 

داريا.

«استئصال المفسدين».. 
مطلبنا

املتالعبني  «لفضح  منشورات  اتسمت 

التهم  وتوزيع  بالتخبط  بحقوقنا» 

مارست  أخرى  أصواتًا  لكّن  بالجملة، 

«الدفاع  باب  من  للمجلس  انتقاداتها 

كحال  ترشدت»،  التي  العائالت  عن 

النازح  املدينة  ابن  الرحمن،  عبد  شاكر 

يقول  الغربية.  دمشق  غوطة  إىل 

أن  البعض  يعتقد  «لألسف  شاكر 

مهنة  أو  هواية  غريه  أو  املجلس  انتقاد 

لكنهم  فراغنا،  أوقات  لنمأل  اتخذناها 

وهي  الجميع  من  أكرب  داريا  أن  نسوا 

ملك الجميع، فلنا حقوق معنوية تتمثل 

ورسم  حارضنا  إدارة  يف  بإرشاكنا 

مستقبل بلدتنا، السيام أننا خرجنا منها 

ارتكب  نظام  حضن  يف  لنقع  مكرهني 

بحقنا أفظع الجرائم».

بطش  أمام  تُركت  العائالت  «آالف 

رحلة  لتبدأ  مأوى  أو  حامية  بال  النظام 

بينام غرق  والخارجي،  الداخيل  الترشد 

السلطوية  خالفاتهم  مبستنقع  قادتنا 

شاكر،  يتابع  والغنائم»،  املناصب  عىل 

بأرزاق  تتمثل  مادية  إىل حقوق  مشريًا 

سلبت  قد  املدينة،  يف  تركت  وممتلكات 

ويتسيد  فالن  سطوة  «لتزيد  واغتنمت 

أو  رقابة  أي  دون  بلده  أبناء  عىل 

ال  السالح  لحامل  يحق  فام  محاسبة.. 

يحق لغريه».

فإن  الجامعي،  الشاب  وبحسب 

الخروج من عنق الزجاجة يتطلب البدء 

الستئصال  جراحية  بخطوات  فوًرا 

الحقوق  إعادة  ثم  واملسيئني،  املفسدين 

التعاون  سبل  بتفعيل  أصحابها  إىل 

الشفافية  تضمن  مختلفة  بطرق  معهم 

ملطالب  االستجابة  ورسعة  القصوى 

األهايل».

«الشفافية».. هل تنقذ 
المجلس؟

املوجهة  االتهامات  حقيقة  عن  وبعيًدا 

وضعته  فقد  عدمها،  من  املجلس  إىل 

طاقته  فاق  وِحمل  واسعة،  حملٍة  أمام 

التي  االستثنائية  الظروف  ظل  يف 

عىل  امللقاة  واألعباء  املدينة  تعيشها 

عاتقه، وفق أبو نذير، أمني ّرس املجلس، 

ليبدأ أعضاؤه بنرش سلسلة من البيانات 

عىل  الحرص  باب  «من  عمله  توضح 

الصحيحة ألهلنا وعدم  الصورة  إيصال 

الذين  املتحاملني  من  لثلة  الساحة  ترك 

يسوقوا  بأن  العكر  باملاء  يصطادون 

للناس املهجرين مبا يريدونه فقط ومبا 

يتناسب مع هواهم»، وفق أبو نذير.

العبار،  أمجد  العالقات،  مكتب  مدير 

الفيسبوك  يف  مجموعة  عرب  كشف 

من  جملًة  داريا  شباب  فيها  ينشط 

مبمثليه  املجلس  عالقة  حول  التفاصيل 

ذلك  «عّل  التعويضات  رصف  وطريقة 

لها  الرتويج  يتم  لحقائق  تبيانًا  يكون 

بلغة التشكيك والفتنة».

وميثل املجلس أشخاص من أهايل املدينة 

العامل،  مستوى  وعىل  الجوار  دول  يف 

والجمعيات،  املنظامت  مع  للتواصل 

وفق العبار، الذي أكد أن أغلب املمثلني 

يتقاضون  وال  تطوعي  بشكل  يعملون 

رواتب، بينام تدفع تعويضات لبعضهم 

التفرغ،  وحسب  األعامل  بعض  مقابل 

رصفها  التي  التعويضات  قيمة  مفصًال 

املجلس منذ تشكيله.

وعن جداول تحويل املبالغ التي نرشتها 

التوثيق  طريقة  أمجد  نقل  الصفحة، 

عرب «شبكة تحويل» تكلف جهًدا كبريًا 

املمثلون  يسجل  إذ  املايل،  املكتب  يبذله 

كل التحويالت الواردة والصادرة ولو مل 

بعض  أن  مؤكًدا  املجلس،  لصالح  تكن 

كام  رواتب  ليست  املذكورة  التحويالت 

سّوق لها.

 2014 عام  نهاية  إىل  وبالعودة 

تقريرًا  املايل  املكتب  قدم  املنرصم، 

شامًال عرضه عىل أعضاء املجلس ولواء 

شهداء اإلسالم، كام فّعل املجلس «الهيئة 

مراقبة  مهامها  الترشيعية» ومن ضمن 

عمل املكتب التنفيذي وحركة املال، وقد 

عرض عليها تقريرًا ماليًا آخر شهر آذار 

.2015

ملف ا�يتام إلى العلن
االنتقادات حول ملف األيتام نالت نصيبًا 

كبريًا من الحملة، قابلها املجلس بتقرير 

أفاد  الجاري،  14 متوز  بتاريخ  مفّصل 

استحقاقًا  يواجه  املايل  املكتب  بأن 

قيمته حوايل 52 ألف دوالر يف الدفعة 

الواحدة (شهريًا)، تعود لحوايل 2500 

يتيم ينتمون لقرابة 890 عائلة.

وأوضح التقرير أن الكفاالت املالية يف 

ألف   30 إىل  وصلت  أحوالها  أحسن 

دوالر، وهي يف صعود وهبوط بحسب 

العجز  أّن  مؤكًدا  الداعمة،  الجمعيات 

سببًا  يبقى  ألًفا   25 قرابة  البالغ  املايل 

رئيسيًا يف تأخري الدفعات.

من  فالهدف  نذير،  أبو  وبحسب 

للناس  عملنا  حقيقة  «تبيان  التوضيح 

املنصفني الذين يريدون معرفة الحقيقة 

الحذر  من  بعد فرتة  أكرث»، وذلك  ليس 

والتحفظ عىل نرش الحقائق خارج داريا 

املعلومات  برسية  تتعلق  أمنية  لدواٍع 

صفحة  اعتربت  بينام  وخطورتها، 

ملف  عن  الكشف  املتالعبني»  «فضح 

الشفافية  نحو  إيجابية  «بادرة  األيتام 

التي طالبنا بها، ونريد أن يستمر».

وتعّهد أمني الرس بأن املجلس سينتهج 

املقبلة سياسة اإلفصاح عن  املرحلة  يف 

أو  الداخل  يف  سواء  وأعامله  نشاطاته 

من  كل  عىل  الفرصة  «لتفويت  الخارج 

يستغل  أو  عمله،  عىل  يتسلق  أن  يريد 

ويجعلها  الكامل  اإلفصاح  عدم  حالة 

تهمة لنا ويبني عليها افرتاءاته».

وبحٌث عن «الوفاق»
الزمن»  امتداد  مع  تتفاقامن  «مشكلتان 

دفعتا عدًدا من أهايل املدينة «املستقلنّي» 

لتجاوز  «وفاق»،  مبادرة  إطالق  إىل 

مشاكل التمويل والتوزيع والتوافق التي 

ال ميكن فصلها عن بعضها، وفق بيان 

نرشته صفحة املبادرة يف 13 متوز.

مؤسساتية  «خربة  املبادرة  ووضعت 

تساعد يف ملف التمويل والتوزيع، علّها 

وتقّدم  اإلغايث  األداء  مستوى  تحسن 

تقارير موضوعية، لتفتح مدخًال للعمل 

التعاون من  التوافق»، طالبًة  عىل ملف 

األطراف املؤثرة بالقضية، ومؤكدًة أنها 

«ال تريد مزاحمة الهيئات والفصائل وال 

توّد استاملة أحد إىل صفها».

منتقدو املجلس عرب صفتحهم (لفضح 

تغيريًا  املبادرة  اعتربوا  املتالعبني) 

واملؤسسات  املجلس  ملراقبة  إيجابيًا 

الصفحة  نشاطات  فعلقوا  الثورية، 

نشهد  مل  حال  «يف  بعودتها  مهددين 

محاوالت  عند  أو  ملموس،  تطور  أي 

دورها»،  وتحييد  اللجنة  عىل  االلتفاف 

إىل  مشريًا  باملبادرة  املجلس  رحب  كام 

مسميات  تحت  سابقة  اقرتاحات  عدة 

أخرى مل يكتب لها النجاح.

يعولوا  مل  املدينة  من  ناشطني  لكّن 

حملة  أن  معتربين  املبادرة،  عىل  كثريًا 

االنتقادات تفتقر أصًال إىل املوضوعية، 

واالتهام  والتشويه  الشتم  وهدفها 

التوصل  كيفية  عن  متسائلني  فحسب، 

إىل تفاهم مع مجموعة مجهولة تختبئ 

وراء أسامء وهمية.

يف  داريا  ملدينة  املحيل  املجلس  تأسس 

داريا  مجزرة  إثر   ،2012 األول  ترشين 

بهدف  األسد،  قوات  نفذتها  التي  الكربى 

املدنية  والنشاطات  الثوري  العمل  تنظيم 

إىل  باإلضافة  العسكري،  العمل  وضبط 

نشاطهام  بدأتا  اللتني  التنسيقيتني  توحيد 

التنسيق  لجان  تنسيقية  الثورة،  مطلع 

املحلية مع تنسيقية إسقاط النظام، واللتني 

متثالن تيارين أساسيني يف املدينة.

الحكامء  من  لجنة  حينها  شكلت  وقد 

الطرفني  دعت  أشخاص،   5 من  مؤلفة 

املختصني  وبعض  املدينة  من  ووجهاء 

املكاتب  وتحديد  االنتخابات  إلجراء 

إىل  إضافة   8 اليوم  وعددها  األساسية، 

والهيئة  الترشيعية  والهيئة  التنفيذي 

العامة ورئاسة املجلس.

تقديم  عن  مسؤوًال  املجلس  ويعترب 

النازحني  املدينة  لسكان  املساعدات 

عىل  مكاتبه  وتعمل  واملحارصين، 

وإغاثية  وخدمية  طبية  مشاريع 

تفوق  االحتياجات  لكن  وتعليمية، 

الجمعيات  من  له  املقدم  الدعم  دامئًا 

واملنظامت، وفق ما ينقل أعضاؤه.

عنب داراني

داريا.. حملة تشويه تستهدف المجلس المحلي
هل تنقذه «الشفافية»؟

املجلس يوزيع سلل إغاثية عىل نازحي داريا يف لبنان - 15 متوز 2015
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عنب بلدي - ريف الالذقية 

الدفاع  مبيليشيات  مدعومة  األسد  قوات  شنت 

الوطني فجر أول أيام عيد الفطر هجوًما عىل 

ريف  شامل  الرتكامن  جبل  يف  محاور  عّدة 

فصائل  استطاعت  وفيام  املحرر.  الالذقية 

الجيش الحر بالتعاون مع جبهة النرصة إيقاف 

الهجوم، تبّنى فصيل جديد يسمى لواء «أسود 

عىل  الغراد  صواريخ  إطالق  عملية  الساحل» 

مدينة الالذقية بعد توقف ألكرث من ثالثة أشهر.

مع طلعات جّوية  العسكرية  العملية  وترافقت 

النظام  مراصد  من  مدفعي  وقصف  مكثفة 

األسد  قوات  وحاولت  املنطقة،  عىل  املطلّة 

هامة يف  ونقاط عسكرية  تالل  السيطرة عىل 

جبل الرتكامن، لكن مؤازرة وصلت إىل فصائل 

املعارضة نجحت بصد الهجوم.

دبابة  تدمري  الساحلية  األوىل  الفرقة  وأعلنت 

أثناء االشتباكات وأرس عدٍد من العنارص وقتل 

صفوف  يف  جرحى   7 سقط  بينام  آخرين، 

«أسامة  الشهيد  مشفى  إىل  نقلوا  املعارضة 

أبلق» املتاخم للرشيط الحدودي مع تركيا.

تجمع  باسم  املتحدث  الجبالوي،  عمر  ويرى 

استغالل فرتة  «النظام حاول  أّن  ثوار سوريا، 

يقدمه  معنوي  نرص  وتحقيق  للتقدم  العيد 

األخري  فشله  ويغطي  الالذقية  يف  لجمهوره 

عن  عجز  التي  يونس  النبي  قمة  محيط  يف 

الرتكامن  جبل  اختيار  وسبب  مراًرا،  اقتحامها 

هذه املرّة هو اعتقاده أنها خارصة رخوة ميكن 

من خاللها التقدم بسهولة».

تفسريًا  قدم  بدرة  مهيار  اإلعالمي  الناشط 

ترسيبات،  من  وصله  ما  عىل  اعتمد  مختلًفا 

التي  للمناوشات  «امتداد  العملية هي  إن  يقول 

يقوم بها النظام منذ مدة متهيًدا لعمل عسكري 

ضخم سيبدأ شهر آب املقبل، يهدف إلبعاد أي 

خطر محتمل عن الساحل».

إىل  املواجهات  هذه  خالل  من  النظام  ويسعى 

ومعرفة  بالذخرية  املعارضة  فصائل  استنزاف 

لعنب  بدرة  ينقله  ما  بحسب  الضعف،  نقاط 

تويل  عن  مبعلومات  روايته  عىل  مدلًال  بلدي، 

ضباط من الحرس الثوري اإليراين تدريب لواء 

درع الساحل وقيادة عملياته.

إطالق  الساحل»  «أسود  تبنى فصيل  ذلك،  إىل 

صواريخ الغراد عىل مدينة الالذقية ليلة العيد 

أشهر، سقطت يف  ثالثة  توقف ألكرث من  بعد 

الطائفة  من  أغلبية  يقطنه  الذي  الدعتور  حي 

العلوية دون تأكيد حول وقوع خسائر، متوعًدا 

باستمرار إطالق هذه الصواريخ ثأًرا ملا أسامه 

خاصة  الزبداين  يف  أهلنا  بحق  «املجازر 

وسوريا عامة».

يف  كبريًا  تغيريًا  الالذقية  ريف  يشهد  ومل 

من  أكرث  قبل  كسب  معركة  منذ  السيطرة 

الثورة  نشطاء  من  متكررة  مطالب  ورغم  عام، 

مجّمدة  بقيت  أنّها  إال  الساحل  جبهة  بفتح 

جيش  مساندة  البعض  يرتقب  فيام  أشهر  منذ 

أمل تحقيق تغيري  املنطقة عىل  الفتح لفصائل 

اسرتاتيجي يقلب موازين القوى يف سوريا.

عنب بلدي 

«بكل فخر.. بكل شـموخ.. بكل اعـتـزاز.. نزف 

رشف  العامد  البطـل  شهـيـدنا  ارتقـاء  إلـيكم 

مضيًفا  تدمر  بادية  معارك  يف  مخلوف  محسن 

نعت  العبارة  بهذه  وإباء»،  رشف  وسام  لفرقتنا 

صفحة «الفرقة الحادية عرش دبابات» عرب موقع 

فيسبوك اللواء محسن مخلوف الذي توىل مهام 

قيادتها قبل أيام.

يف  متوز   17 الجمعة  يوم  النظام  موالو  وشيّع 

مخلوف  اللواء  جبلة  بريف  الباشا  بستان  قرية 

بعد مقتله خالل معارك تدمر األخرية مع تنظيم 

ابن  وهو  مخلوف،  ويعترب  اإلسالمية».  «الدولة 

خال بشار األسد، واحًدا من الضباط النافذين يف 

نظام األسد وركيزة هامة يف عائلة مخلوف ذائعة 

والعميد  رامي  األعامل  رجل  جانب  إىل  الصيت 

حافظ. 

 12 اللواء  قيادة  توىل  الذي  مخلوف  ويٌتهم 

بالعديد  الثورة  دبابات يف درعا من قبل نشطاء 

من املجازر التي حصلت أثناء اقتحام مدن وبلدات 

املحافظة وقتل فيها عرشات املتظاهرين السلميني 

واعتقالهم بتوجيه قوى األمن والشبيحة.

لقي  الذي  الوحيد  األسد  بشار  قريب  يكن  ومل 

مقتل  عن  موالية  مصادر  كشفت  إذ  حتفه، 

قائد  شاهني،  الكريم  عبد  نواف  الركن  العميد 

والذي  الرشقي،  حمص  ريف  يف  التيفور  قطاع 

القصري  مدينة  عىل  السيطرة  معركة  سابًقا  قاد 

منتصف عام 2013.

بنفسه  أن شاهني أرشف  أكدت  موالية  صفحات 

قبل عامني عىل معارك مدينة القصري إىل جانب 

علني  بشكل  شاركت  والتي  الله،  حزب  قوات 

املعارك  وانتهت   ،2013 حزيران  يف  مرة  ألول 

معظم  وتهجري  املدينة  عىل  الكاملة  بالسيطرة 

أهلها آنذاك.

إىل  الدولة  تنظيم  من  مقربة  حسابات  وأشارت 

حقل  يف  العمليات  قيادة  يشغل  كان  شاهني  أن 

جزل النفطي ومطار التيفور العسكري يف ريف 

حمص الرشقي، قبل مقتله عىل يد تنظيم الدولة 

يف املنطقة ذاتها.

سيطرتها  فرض  اإلسالمية»  «الدولة  وتحاول 

السورية بفرض  البادية  املطار األضخم يف  عىل 

حصار جزيئ حوله واستهدافه باألسلحة الثقيلة، 

إضافة إىل معارك كر وفر تشهدها حقول جزل 

النفطية املحاذية.

تدمر  األسد اسرتجاع مدينة  بينام تحاول قوات 

لكن  اللبناين،  الله  حزب  ميليشيات  مبساندة 

الغربية  املحاور  من  التنظيم  مقاتيل  مقاومة 

اليوم؛ وذلك بعد سيطرة  حالت دون ذلك حتى 

التنظيم عليها نهاية أيار املايض وتفجري سجنها 

عقوٍد  آثار  مخفيًا  منه،   30 الـ  يف  الصحراوي 

األسد  حكم  خالل  السجن  شهدها  التعذيب  من 

األب واالبن.

«عمليات واسعة» وراء 
تمهيد األسد في الساحل

معارك النفط.. ضابطان 
لألسد بضربة واحدة

خبر بلدي
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متكني  إىل  مؤخرًا  األسد  نظام  سعى 

دمشق،  العاصمة  أطراف  عىل  نفوذه 

والجنويب،  الغريب  املحورين  سيام  ال 

التي  العسكرية  املواقع  بتعزيز 

أشهر  قبل  عليها  السيطرة  استعاد 

القرى  عىل  العسكرية  الهجامت  وشن 

والبلدات الخاضعة للمعارضة املسلحة.

األسد عىل  ويف ظل حصار خانق فرضه 

معارك  فإن  دمشق،  غرب  جنوب  أهايل 

ومواجهات جديدة اندلعت بني قوات األسد 

وفصائل املعارضة يف بلدة الدير خبية 20 

كيلومرتًا غرب دمشق، إذ هاجمت فصائل 

املعارضة حاجزًا لقوات األسد عىل أطراف 

البلدة، الثالثاء 14 متوز الجاري.

اإلعالمي  الناطق  الرحيل،  وذكر صهيب 

املنطقة  يف  العاملة  الفرقان  أللوية 

مؤازرات  استدعى  أن فصيله  الجنوبية، 

وزاكية لصد هجامت  الطيبة  بلديت  من 

قوات األسد املتمركزة عىل أطراف الدير 

خبية وقصف مواقعها باألسلحة الثقيلة، 

موقًعا خسائر برشية يف صفوفها.

«مثلث  منطقة  وبالتحديد  الجنوب،  وإىل 

ودرعا  دمشق  أرياف  تصل  التي  املوت» 

والقنيطرة، عمدت قوات األسد وامليليشيات 

األجنبية املؤازرة لها، بعد خسارة املعارضة 

إىل  الفائت،  شباط  يف  املنطقة  ملعظم 

مكثف  بشكل  العسكري  تواجدها  تعزيز 

سعيًا لتحقيق مكاسب أخرى.

الرحيل يف حديث إىل عنب بلدي  وأكد 

أن قوات األسد باتت تسيطر عىل معظم 

مواقع املثلث، وأبرزها بلدة دير العدس، 

الدناجي،  ماكر،  دير  األحمر،  التل 

وتلول  قرين  تل  سلطانية،  الهبارية، 

فاطمة، موضًحا أنها عززت مواقعها بـ 

15 دبابة وعرشات الجنود.

أللوية  عسكري  رصد  إىل  واستناًدا 

الفرقان، فإن عدد قوات األسد املدعومني 

بعنارص من حزب الله واللجان الشعبية 

كام  يتوزعون  عنًرصا،   450 نحو  يبلغ 

ييل: ديرالعدس 5 دبابات و200 عنرص 

تقريبًا، تل قرين 4 بابات وشيلكا وقرابة 

و25  دبابتني  مرعي  تل  عنًرصا،   125

شيخ  منطقة  يف  الحمر  مزارع  عنًرصا، 

عنًرصا،   50 وحوايل  دبابتني  إبراهيم 

عني عفا دبابة واحدة و25 عنًرصا وتل 

عريد دبابة واحدة و25 عنًرصا.

عىل  الفرقان  ألوية  باسم  الناطق  وشدد 

رضورة تدعيم فصائل املعارضة صفوفها 

يف املنطقة، موجًها نداًء إىل كافة فصائل 

يف  معارك  «فتح  رضورة  حول  الجنوب 

لتنفيذ  قوات  وإرسال  متعددة  نقاط 

وامليليشيات  النظام  حشود  ضد  كامئن 

أخرى  انتكاسات  من  محذًرا  اإليرانية»، 

من املحتمل أن تشهدها املنطقة.

األسد  نظام  أن  إىل  الرحيل  وأشار 

سليامين  قاسم  اإليراين  والجرنال 

يف  مبفاجئات  العام  مطلع  وعدا 

خالل  من  تبني  الجنوبية،  الجبهة 

تل  الستعادة  تحضري  أنها  الخطط 

سيطرت  الذي  االسرتاتيجي،  الحارة 

سقط  «إذا  الفائت  العام  املعارضة  عليه 

سيكون وضع كافة الثوار يف املحافظة 

منطقة  هناك  يكون  ولن  للغاية  صعبًا 

آمنة للمدنيني من القصف».

وكانت قوات األسد مدعومة مبيليشيات 

أجنبية أفغانية استعادت منطقة «مثلث 

دمشق  محافظات  بني  الواصلة  املوت» 

عنيفة  مواجهات  بعد  والقنيطرة  ودرعا 

فيه  تحاول  وقت  يف  الفائت،  شباط 

األسد  نفوذ  تقليص  املعارضة  فصائل 

العسكري يف املنطقة وفتح الطريق بني 

دمشق ودرعا من املحور الغريب.

إلى فصائل الجنوب: أوقفوا األسد وحلفاءه في «مثلث الموت»

صورة تعبريية من االنرتنت
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الهتاف األول يف دير الزور كان لعرشات 

مواجهة  يف  بالحرية  املطالبة  الحناجر 

النظام وقواته، خالل  مئات من شبيحة 

مظاهرة مسجد املفتي الكبري يف املدينة، 

يف األول من نيسان 2012؛ وإن سبقه 

رافًضا  الصفا  مسجد  من  انطلق  تجمع 

يد  فكممته  األسد،  لبشار  إمامه  دعاء 

«مشايخ  انتشار  مع  وتزامن  العنف، 

النظام» يف املساجد األخرى إلخامد أي 

صوت ينادي مبطالب الشعب.

احتجاجية  موجة  بداية  كانت  هناك 

املوايل  الديني  والخطاب  الظلم  عىل 

مساجد  نواتها  املستبد»،  «للسلطان 

حفرت ذكراها يف أذهان األهايل، ما لبث 

أن دمرها قصف النظام، ومن ثم نسف 

متسلًال  الخوف  ليعود  التنظيم،  فكرها 

عبارات  األلسنة  ولتستذكر  القلوب،  إىل 

والتزام  السكوت  إىل  تدعو  تقليدية 

مدى حكم  ترديدها عىل  السالمة، شاع 

األسدين قبل الثورة.

«التطرف» و «الفسق».. 
مّلتان في عباءة واحدة

من حي الشيخ ياسني الخاضع لسيطرة 

التنظيم، يشري أبو مصعب، خريج كلية 

املدينة  من  اآلخر  الطرف  إىل  الرشيعة، 

ال  بنربة  قائًال  األسد،  لقوات  الخاضع 

تخلو من االستهزاء، «هناك ميدح خطباء 

املساجد سيادة الرئيس داعني له بطول 

العمر والبقاء، مشيدين بحميد إنجازاته 

تدمري  نر منها سوى  التي مل  العظيمة، 

البالد وتهجري العباد».

ُحرِم أبو مصعب من التوظيف، وُمنع عن 

الخطابة بسبب أفكاره وانتقاده للسلطة، 

محاًرصا  ياسني  الشيخ  حي  يف  فبقي 

بتهمة  األمنية  األسد  أجهزة  مبالحقة 

أنشأ  الثورة،  انطالق  وبعد  «التطرف». 

يف  مسجد  يف  الخطابة  وتسلم  مدرسة 

التنظيم وأقصاه عن  أن عزله  البلدة إىل 

كليهام بتهمة «الفسق» و «عدم األهلية».

وأمام هذه املفارقة، يضحك أبو مصعب 

بينهام،  التناغم  هذا  «مذهل  معقبًا 

لعملة  كوجهني  والتنظيم،  النظام 

مدرسة  خريج  كالهام  رمبا  واحدة... 

واحدة ومنبع واحد».

أحفاد التتار
املهّجر عن حي  الشيخ محمد،  ويوضح 

اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أن  الصناعة، 

ودور  املساجد  استهداف  عن  يتواَن  مل 

العبادة، وعىل امتداد رقعة سيطرته دّمر 

يرى  ومقامات،  أثرية وأرضحة  مساجد 

الشيخ أنها «تحمل قيمة تاريخية كبرية، 

نفوس  يف  الروحية  قيمتها  عن  فضًال 

رشيحة واسعة من املسلمني».

كذلك فجر التنظيم عرشات املساجد يف 

دير الزور وريفها متذرًعا بوجود قبور 

داخلها أو حولها؛ ومل تفلح إزالة األهايل 

فتوى  التنظيم عن  يعدل  أن  للقبور يف 

املخطوطات  مئات  وإحراق  تدمريها 

يف  ناشط  ويرى  النادرة.  اإلسالمية 

أن ذلك داللة «قرابة دم ونسب»  املدينة 

بني التنظيم واملغول والتتار.

مع  املساجد  يف  الدمار  رقعة  اتسعت 

محيطها،  العسكرية يف  التنظيم  عمليات 

ومنها مفخخات يفجرها باملصلني، سواء 

الغتيال  أو  قلوبهم  يف  الرعب  بث  بهدف 

شخصيات قيادية، غري آبه بأعداد الضحايا 

عىل هامش أي من هذه العمليات.

وتستنكر أم عامر، املقيمة يف قرية حطلة 

يد  3 مساجد عىل  تدمري  والتي شهدت 

لديرالزور،  الرشقي  الريف  يف  التنظيم 

«وحشية» عنارص التنظيم يف استهداف 

بها،  واستهانتهم  واستهزائهم  املساجد 

بني  وسالم»  ود  «رسائل  ذلك  وتعترب 

غاية  يف  الرشيكني  والبغدادي،  األسد 

دينه  وتدمري  السوري  الشعب  «ذبح 

وحضارته» بحسب قولها.

تعددت ا�لسن، والخطاب 
واحد

معدة  خطب  عن  املدينة  نشطاء  كشف 

الخطباء،  عىل  التنظيم  يوزعها  مسبًقا 

والنقاط  الخطبة  موضوع  عليهم  متيل 

التي تتطرق إليها، ووجوب الدعاء للخليفة 

اإلسالمية،  بالدولة  واإلشادة  واإلمام، 

وترهيب الناس من تبعات زوالها؛ لتؤول 

منابر الخطباء مجدًدا إىل «خطب حزبية» 

عن  ديرالزور،  ابن  سعيد،  أبو  يقول  كام 

حرمة «املساس بهيبة التنظيم»، ووجوب 

«الطاعة العمياء للخليفة».

الجبيلة،  حي  من  عامر،  أيب  وبحسب 

خطباء  عن  التنظيم  خطباء  يختلف  ال 

الخارجي»  «املظهر  يف  سوى  النظام 

املضمون  لكن  لهجاتهم،  تباينت  وإن 

يبقى «تبجيل القائد وحكمته».

الطابور الخامس
«حرويل»  مسجد  من  أمتار  بعد  عىل 

تابعني  محليني  عنارص  أربعة  يقف 

للتنظيم، يستخدمون السواك، ويرقبون 

الحي بهدف  أهايل  املسجد من  مرتادي 

إحصائهم، يعرفنا عنهم أبو سعيد بأنهم 

من «ديوان الحسبة».

فسعيًا إلحكام قبضته ومعرفة العنارص 

من  شبكة  التنظيم  نسج  له،  املناوئة 

بني  أعامرهم  ترتاوح  محليني  مخربين 

ما  ينقلن  نسوة  وتضم  عاًما،  و50   10

جريانهن.  وبني  أحيائهن  يف  يجري 

ويقول األهايل إن هؤالء «يرقبون حركات 

املصلني وسكناتهم»، وهم ممن يغريهم 

املال، أو التقرب من الفئة الحاكمة.

منابر جهادية
مسجد  بناء  يف  الرصاص  آثار  تتفىش 

حرويل، لكنه ما يزال بحالة جيدة رغم 

القصف املكثف عىل محيطه؛ لذا يشهد 

أحياء مجاورة.  كثيًفا حتى من  حضوًرا 

أن  العريض،  حّي  من  حسني  ويشري 

السلفية  الحركة  منابر  أبرز  من  املسجد 

الشباب  «أحسن  قائًال  املدينة،  يف 

استخدامه  األوائل  ومعلمونا  املجاهدون 

الذي  الجهادي  السلفي  الفكر  لنرش 

متحدثًا  املسلح»،  الكفاح  رشارة  أشعل 

كخطوة  وإعالنات  مطويات  نرش  عن 

التدريبية  القتالية  للمعسكرات  متهيدية 

املرتافقة بدروس الفقه والعبادات. 

التنظيم  التي يعتليها خطباء  املنابر  وتسهم 

جذب  يف  الساحات  يف  الدعوية  الخيم  مع 

حاضنته  وزيادة  إليه،  جديدة  عنارص 

عىل  قائم  املعتَمد  والخطاب  الشعبية. 

املصطلح  اإلسالم»،  «أعداء  ضد  التجييش 

الشامل لوصف كل من يخالف فكر التنظيم.

الخزان  باتوا  املدينة  يف  الشبان 

جديدة  جهادية  لعنارص  البرشي 

فريسة  وقعوا  أن  بعد  التنظيم  تغذي 

االرتباط  لعمق  واالستغالل  الرتويج 

الشباب  هؤالء  يدافع  إذ  لديهم؛  الديني 

يدافعون  أنهم  منهم  ظًنا  التنظيم  عن 

براء»  منهم  «اإلسالم  و  اإلسالم،  عن 

والعلامء،  الفقهاء  من  عديد  يجمع  كام 

بصورة  إرضاًرا  أفعاله  يف  ويرون  بل 

اإلسالم وباملسلمني حول العامل.

فساحة «حرويل» تكتظ بقاصدي خطبة 

الشيخ الثالثيني «أبو املنذر» من مرص؛ 

املسافة  يقطع  العامل،  حي  من  وسامر 

إىل  االستامع  يف  «طمًعا  املسجد  إىل 

متابعون  له  بات  الذي  الجليل»،  الشيخ 

وأنصار يف املدينة، التحقوا إثر االستامع 

الدولة،  تنظيم  بصفوف  خطبه،  إىل 

وبدورات رشعية تابعة له.

حنين
كانت ومضة مل تطل، ما بني قمع النظام 

وخطابه البعثي، وبني جربوت التنظيم 

يف  رسخت  لكنها  املتشدد؛  وخطابه 

وهي  املنابر  بريق  الثورة:  أبناء  أذهان 

سلطان  وجه  يف  حق  بكلمة  تصدح 

إىل  الحنني  طيفه  يولد  بريق  جائر، 

«روح الثورة» كام يقول الناشط حسني 

وقد دمعت عيناه، «أحن إىل لحظات كنا 

محتمني  الحق،  بيوت  بحمى  فيها  نلوذ 

بالقبب الرحيامت من جور املفسدين».

منابر الحرية تعود إلى السالطين

في حرب النظام والتنظيم، مآذن ديرالزور يكممها القصف والتطرف

مسجد عثامن بن عفان - دير الزور شباط 2014

عامر الناصر  

حمص  محافظة  ناشطي  من  مجموعة  أطلق 

حملة بعنوان «حمص تجمعنا» يوم الجمعة 17 

متوز، لتسليط الضوء عىل الحالة اإلنسانية التي 

يعيشها أهايل ريف حمص الشاميل وحي الوعر 

املحارص.

الفطر  عيد  أيام  أول  الحملة  فعاليات  بدأت 

وانترش صداها يف الشارع برسعة، بحسب عامر 

الفكرة،  وصاحب  الحملة  منسقي  أحد  النارص، 

عازيًا السبب إىل كونها «تهتف مبطالب الشارع 

األساسية».

شكل  عىل  ستكون  الحملة  أن  النارص  وذكر 

وقفات احتجاجية ومظاهرات يف كل من الحولة 

الكبرية  الدار  وبلدة  وقرية تريمعلة  الوعر  وحي 

وتلبيسة، وقد بدأت فعليًا اليوم إذ نُظّمت عدٌد من 

الوقفات واملظاهرات.

وعن هدف الحملة قال النارص «هي حراك مدين 

عمليات  غرفة  تشكيل  رئيسيني:  بهدفني  يطالب 

ودعم  العسكرية،  الفصائل  كربى  من  مشرتكة 

واالمتثال  الفصائل  من  العليا  القضائية  املحكمة 

حالة  إثر  جاءت  «الفكرة  أن  إىل  مشريًا  لها»، 

األصعدة  كافة  عىل  لحمص  الواضحة  التغييب 

من  لتهيئتها  وذلك  العسكري،  الجانب  وأولها 

عاصمة  كونها  الواجهة  إىل  وإعادتها  جديد 

الثورة».

ويقف خلف الحملة مجموعة من الناشطني بدعٍم 

الجميع  «توحيد  إىل  ساعني  املنطقة  أهايل  من 

تحت راية واحدة والتوجه لعمٍل يبعث األمل لدى 

بعد  عليه  كانت  كام  ستعود  ألنها  حمص  أهل 

األزمة الصعبة التي متر بها»، بحسب النارص.

أصحاب  الفصائل  لقادة  الشارع  رأي  نقل 

الخارج،  الرأي يف  الداخل وألصحاب  القرار يف 

تعاين  التي  املنطقة  يف  الحملة  أولويات  من 

بسبب  األحداث  تطورات  نقل  يف  صعوبة  من 

الحصار املفروض عليها.

بريقها  للمحافظة  يعود  «أن  النارص  ويتمنى 

الذي أضاء سوريا عىل مدى 4 سنوات من الثورة 

بعزمية شبابها الذين تعلموا من دروس الحصار 

ما مل يتعلمه إال من عاش وذاق مرارته»، وأضاف 

سنكرس  إبعادنا:  يريد  من  إىل  رسالًة  «نوجه 

قيود حصارنا بصربنا وتوحدنا وسنحاول إعادة 

البسمة ألطفالنا بعد غياب طويل».

حصار  من  الشاميل  حمص  ريف  ويعاين 

الوعر،  األسد كحال حي  قوات  تفرضه  وتضييق 

آخر أحياء املدينة الواقعة تحت سيطرة املعارضة، 

بعد اتفاقية سمحت ملقاتيل حمص املدينة الذين 

ودخول  الريف  إىل  بالخروج  الحصار  أنهكهم 

النظام لألحياء القدمية مطلع أيار 2014.

«حمص تجمعنا».. عاصمة الثورة إلى الواجهة
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«عدوى التشبيح» تطال محاكم وسجون في الشمال

محمد الطالب – ريف حماة

مع تحرير مساحات واسعة من األرايض 

شامل سوريا، برزت محاكم ودور قضاء 

إقامة  عىل  حرصها  تؤكد  شعارات  ترفع 

حظي  مببادئه،  والعمل  اإلسالمي  الرشع 

بعضها بتوافق ودعم عدة فصائل معارضة 

تنفيذية  وقوة  رشعية  صبغة  لتكتسب 

بنفس الوقت، منها ما كان محسوبًا عىل 

فصائل  أسستها  وأخرى  الحر  الجيش 

إسالمية عاملة يف الشامل.

ويف ريف إدلب الجنويب، برزت محاكم 

نفسها  وفرضت  اإلسالمية  الفصائل 

إىل  إضافة  تنفيذية،  قوة  متلك  كونها 

األهايل،  وقبول  املحلية  الفصائل  تأييد 

ولكن حتى تلك املحاكم مل يعد بإمكانها 

إليها  املرفوعة  الدعاوى  كافة  قبول 

قبل  من  واالدعاءات  جهة،  من  لكرثتها 

أفراد فصائل معارضة ضد قياداتهم من 

جهة أخرى.

حصلت  التي  املعلومات،  وتشري 

الدعاوى  معظم  أن  عليها،  بلدي  عنب 

فصائل  قادات  ضد  رفعت  العسكرية 

سيجعل  الذي  األمر  الحر،  الجيش  يف 

هذه  مع  مواجهة  يف  الرشعية  املحاكم 

الفصائل إذا ما تابعت القضايا.

وبعد تعاون فصائل من الجيش الحر مع 

«املوك»  بـ  يعرف  ما  أو  التسليح،  غرفة 

سوريا»،  «أصدقاء  ملجموعة  التابعة 

بالعتاد  ازدياًدا  الفصائل  هذه  شهدت 

جعلها  ما  مستودعاتها  يف  والذخرية 

يف  مؤخرًا  جرت  رسقة  لعمليات  عرضة 

ريفي حامة وإدلب، لتتجه أصابع االتهام 

وتجري  عنها  منشقة  عنارص  نحو 

سجون  يف  واالعتقال  املالحقة  عمليات 

بعيدة عن الرقابة أو املحاكم الرشعية.

سامل العمر، شاب قاتل يف فصيل يتبع 

تحدث  أشهر،  قبل  وتركه  الحر  للجيش 

اعتقاله  تفاصيل  عن  بلدي  عنب  إىل 

الذي  اللواء  قائد  مالحقة  «بعد  بالقول: 

الفصيل  ترك  من  كل  إليه  منتميًا  كنت 

رسقة  يف  املساعدة  بتهمة  واعتقاله 

إىل  بنفيس  ذهبت  مؤخرًا،  لها  تعرض 

نفيس  وسلمت  الرشعية  املحاكم  إحدى 

وواضًعا  براءيت  من  واثًقا  للتحقيق 

نفيس يف حامية املحكمة».

مل تحقق املحكمة مع سامل بل سلمته إىل 

الفور  عىل  اعتقله  الذي  الفصيل،  قائد 

وزجه يف سجن ضمن أحد مقراته «كان 

املقرات  بأحد  ملحق  كهف  عن  عبارة 

البعيدة عن مكان تواجد القائد ووجدت 

للرضب  وتعرضنا  زماليئ،  باقي  فيه 

والتعذيب، وبعضهم نقل إىل املشايف».

اختطاف  ملحاولة  تعرض  املحمد  عيل 

لفصيل  تتبع  مجموعة  قبل  من  مؤخرًا 

عسكري  حاجز  واستطاع  معارض، 

الخاطفني  من  انتزاعه  النرصة  لجبهة 

ليقيض  لها،  التابعة  للمحكمة  وتقدميه 

بعد  رساحه  يطلق  أن  قبل  يومني  فيها 

مبديًا  قضية،  بأي  ضلوعه  عدم  ثبوت 

يف  الخاطفة  املجموعة  ترك  من  تعجبه 

قوية  عالقة  أن  يل  «تبني  سبيلها،  حال 

اللواء  وقائد  املحكمة  مسؤويل  تجمع 

حال  الذي  األمر  باختطايف،  قام  الذي 

دون اعتقال املتورطني».

توجه  دمشق  ريف  من  شاب  عمر  أبو 

لكنه  تركيا،  إىل  الجاري  العام  مطلع 

وقع أسريًا يف سجون فصائل محسوبة 

عىل املعارضة، قال إنه كان يف طريقه 

«وعىل  تركيا  يف  بأخيه  لاللتحاق 

الطريق أوقفني حاجز يدعي تبعيته إىل 

واقتادوين  إدلب،  ريف  يف  حزم  حركة 

العاملة  تهمة  إيل  ووجهوا  السجن  إىل 

مع  تفاوضوا  بعدها  السوري؛  للنظام 

سورية  لرية  مليوين  مبلغ  عىل  أخي 

إلطالق رساحي».

السجن  يف  «بقيت  عمر  أبو  وتابع 

تأمني  عن  أخي  لعجز  شهرين  حوايل 

عىل  تعرفت  الفرتة  هذه  وخالل  املبلغ، 

التذمر  عليه  بدا  الذي  العنارص  أحد 

والذهاب  االنشقاق  يريد  أنه  وعرفت 

عىل  يساعدين  أن  فطلبت  تركيا،  إىل 

الهروب وأصطحبه معي إىل تركيا حيث 

يسهل أخي علينا السكن والعمل، فوافق 

وهربنا سوية».

وريف  عامة  السوري  الشامل  يشكو 

التي  املحاكم  انتشار  من  خاصة  إدلب 

املخالفات  ضبط  عن  عاجزة  بدت 

من  األخرية،  اآلونة  يف  بكرثة  املنترشة 

الخصوص،  وجه  عىل  العسكر  قبل 

و»التشبيح»  الفوىض  انتشار  ظل  يف 

املتكرر باسم الثورة.

حسام الجبالوي – الالذقية 

التواصل  مواقع  فيه  تغص  الذي  الوقت  يف 

األسد  لنظام  املؤيدين  ومجالس  االجتامعي 

بالشكاوى واالتهامات حول سوء الخدمات والفساد 

التي تبلغ حد التخوين ملوظفي الحكومة ووزرائها 

ورئيسها، دون أن تصل سقًفا أعىل من ذلك، ينجح 

استثناًء  يكون  أن  يازجي  برش  السياحة  وزير 

للقاعدة.

وأرضها»،  لسوريا  املخلص  «الوسيم  الشاب  الوزير 

كام يطلق متابعوه عرب صفحته الرسمية يف موقع 

عددهم  تخطى  وقد  بوك  فيس  االجتامعي  التواصل 

تعترب  الذين  الوزراء  باقي  عن  متيّز  آالف،   10

والصحة،  كالدفاع،  السوريني  أولويات  من  مهامهم 

شخيص  بشكل  جمهوره  مع  بالتواصل  والكهرباء، 

خالل  أعامله  يعرض  أنه  كام  اقرتاحاتهم،  وتلقي 

وسائل  وعىل  املحافظات  بني  املكوكية  جوالته 

التواصل االجتامعي.

و يضاف إىل عمله املتنامي يف السياحة املتدهورة 

عسكري  قائد  إىل  تحّوله  الحرب،  سنوات  خالل 

ومسؤول حكومي يرعى الجرحى ومصايب املعارك 

تحت  زالت  ما  التي  املناطق  معظم  يف  ويزورهم 

سيطرة األسد.

سعيه  بفضل  شعبيته  عىل  اليازجي  يحصل  مل 

الحرب،  أنهكته  بلد  يف  السياحي  العمل  لتطوير 

يف  كبري  دور  الواسع  ونشاطه  لوسامته  بل 

إحدى  وصفته  وقد  مؤيديه،  بحسب  الناس،  رضا 

الصفحات املوالية بأنه «منوذج رائع لوزير سوري 

إىل  البعض  ينظر  بينام  ميل»،  وال  يكل  ال  صادق 

بني  وتجّوله  العامة  من  واقرتابه  اليازجي  بساطة 

بعض  لتذهب  لذلك،  األبرز  السبب  أنها  املنشآت 

التوقعات إىل ترشيحه ليكون رئيس الوزراء املقبل 

بدًال من وائل الحلقي.

أطلق اليازجي خالل العامني الفائتني عدة مشاريع 

الالذقية وطرطوس،  سياحية خاصة يف محافظتي 

مواجهات  عن  بعيدتني  اليوم  إىل  زالتا  ما  اللتني 

وأبرز  البالد،  محافظات  اجتاحت  مبارشة  عسكرية 

طرطوس  أهًال  والحياة  األمل  مهرجان  الشاريع: 

ومرشوع املطعم العائم عىل الكورنيش الجنويب يف 

املغرتبني  السوريني  بعض  جذب  محاوًال  الالذقية، 

حملة  أطلقت  التي  السفارات  عرب  الخارج  يف 

«حضنك سوريا».

أهمية  من  معارضون  ناشطون  يقلل  املقابل،  يف 

ويعتربونها  اليازجي،  بها  يقوم  التي  األعامل 

بدون فائدة خصوًصا وأن السياحة آخر اهتاممات 

التي  األساسية  املقومات  انعدام  السوريني يف ظل 

والعامل  واملاء،  كالكهرباء،  الناس  تجذب  أن  ميكن 

األمني.

آراء  أيًضا  صفحته  عىل  التعليقات  بعض  وحملت 

ولو  اليوم،  للسوريني  الحقيقي  االهتامم  تعكس 

«إذا  مثل  أيًضا،  للنظام  مؤيدين  عن  صادرة  أنها 

ماتفتتحو  أحسن  مو  واملي  الكهربا  بتجيبولنا 

مهرجانات، الكهربا ما عم نشوفها وإذا اجت بتجي 

ربع ساعة وبتغيب اىل أجل غري مسمى». 

بينام يسخر تعليق آخر من املشاريع السياحية التي 

والعرس  بحرستا  «الطبل  بقوله  الوزارة  تطلقها 

بدوما إنتو وين واملواطن وين؛ ما عم نحسن نأمن 

حق رغيف خبز وإنتو عم تعملوا مهرجانات سياحية 

لنسبح حلّوا  بدو مصاري  البحر صار  لك  وفنادق، 

عن املواطن املعّرت بقا».

يف  إجازة   (1972 حلب  (مواليد  اليازجي  ويحمل 

عام  حلب  جامعة  خريج  وهو  الحاسبات  هندسة 

إدارة مجموعة سرييا  1994، وكان رئيس مجلس 

املختصة يف مجال تكنولوجيا املعلومات والتطوير، 

وسمي وزيرًا للسياحة يف حكومة وائل الحلقي يف 

الحكومي  التعديل  يف  تعيينه  أعيد  ثم   ،2013 آب 

عام 2014.

ترضًرا  القطاعات  أكرث  من  السياحة  تعترب  بينام 

بعد انطالق الثورة السورية يف آذار 2013، ورغم 

الرسمي  التكتم  ظل  يف  الخسائر  تقدير  صعوبة 

انخفاًضا  شهد  اإلجاميل  االقتصادي  الناتج  فإن 

بنسبة 50-%65 عىل األقل وفق أحدث تقرير ملركز 

تشاتام هاوس للدراسات.

أسعار  متوسط  ارتفاع  من  السكان  وعاىن 

شهري  بني   51% بنسبة  والخدمات  السلع 

كانون الثاين 2012 وآذار 2015، وفًقا لتقارير 

من   80% اللرية  فقدت  بينام  األسد،  حكومة 

قيمتها منذ بداية الحرب.

في بلد أنهكته الحرب..
وزير السياحة يأسر قلوب الموالين ويتفّرد بـ «األكثر شعبية»

اليازجي يحرض اطالق فعاليات مهرجان «أهال طرطوس» لصيف 2015 – 10 متوز 2015
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حنين النقري - عنب بلدي

قالوا إجى العيد.. قلت العيد لصحابه

شو بينفع العيد ييل مفارق حبابه؟

اليوم عىل كثري من  مطلع مّوال شعبي قديم، بات 

صفحات التواصل االجتامعي الخاصة بالسوريني، 

فمن يريد استقبال العيد أمام كل فقده ومآسيه؟ 

ونزوًحا  تهجريًا  حياتنا  وتغرّيت  أحبابنا  فارقنا 

نبيك  أعامرنا  بقية  فلنمِض  وشتاتًا،  وترشًّدا 

الضحكة الغائبة ونتّشح السواد حداًدا عىل من راح.

من  آخر  مبوقف  يفاجئوننا  الرشقيّة  الغوطة  أهل 

خلع  قرروا  من  أول  فرناهم  وآالمهم،  أحزانهم 

«الشحار»  ومسح  واملوت  والقذائف  الحرب  سواد 

وقلوبهم  بيوتهم  ليجّهزوا  وحياتهم،  جدرانهم  عن 

اإلمكانيات  بساطة  رغم  بالعيد،  احتفاًء  ووجوههم 

أبوابهم رغم كل  اليد، آن للعيد أن يقرع  وقلّة ذات 

قيد.

العيد في منازل الغوطة
املتوسط  املعهد  يف  إنكليزي  أدب  طالبة  عفاف 

تفاصيل  مبشاركتنا  رحبت  الرشقية؛  الغوطة  يف 

كان  «التعزيل»  إن  وتقول  للعيد،  عائلتها  استعداد 

مختلف  الغوطة  يف  لكنه  العيد،  تجهيزات  أول 

التنظيف،  املياه ومواد  «التعزيل صعب لعدم وفرة 

جديد  من  عادت  العيد  طقوس  أن  نجد  هذا  رغم 

املنزل  نظفنا  الحال،  سوء  رغم  الغوطة  لبيوت 

وجهزنا غرفة الضيوف استعداًدا الستقبالهم كام مل 

نفعل منذ سنوات».

السعادة هي فرحة األطفال، والعيد لهم أوًال وآخرًا، 

هذا ما تراه عفاف، «ال تتخيلني فرحة أختي عندما 

القصف  من  فالخوف  الشوارع،  يف  املراجيح  رأت 

تفاديًا  مراجيح  وضع  عن  يحجمون  الناس  جعل 

وغدت  القصف،  لخسائر  وتقليًال  للتجمعات 

املرجوحة أحد أمنيات األطفال بعيدة املنال».

فراق  عىل  القلب  يف  الحزن  إن  عفاف  تقول 

ضحكة،  كل  أمام  وعقبة  غّصة  زال  ال  الغوايل 

لكن وحدهم األطفال من يسعدون ظاهرًا وباطًنا 

ويفرحون للعيد، وتكمل «يف الحقيقة أختي رغد 

بالعيد،  وتشعرنا  املنزل  الجو يف  تصنع  من  هي 

خاطت لها أمي ثيابًا بسبب غالء األلبسة الجاهزة 

وكانت فرحتها بثوبها ملمًحا آخر عىل عودة العيد 

لنا».

آخر،  الغوطة شأن  فلها يف  العيد  أما عن حلويات 

وجد  وإن  مفقود،  والسكر  سكر،  يتطلب  فالحلو 

3000 لرية سورية للكيلو)  فهو غال جدا (بحدود 

لكن األمر مل مينع العديد من البيوت الغوطانية من 

تقول عفاف  بكميات بسيطة لألطفال،  صنعه ولو 

الهنّي،  باألمر  ليست  الحلويات  مستلزمات  «تدبري 

مرصوفنا  من  لنوفّر  العائلة  يف  جميًعا  تعاونا 

ونشرتي الطحني والسكر ومواد الحلويات والحمد 

هديك  كلّفنا  ما  بعد  منزيل،  بيتيفور  صنعنا  لله 

الحسبة».

عيد مختلف
مختلف  العام  هذا  يف  العيد  إن  عفاف  تضيف 

ترى  إذ  آالمهم،  رغم  الجميع  بني  واضحة  وبهجته 

الحياة بكل  التوقف عن  الناس تجاوزوا مرحلة  أن 

معنى الكلمة وانتظار نهاية األزمة، وتدلل عىل ذلك 

بالسوق، «قال يل أخي ضاحًكا إن كل أهل دوما يف 

ُدمر معظمه  السوق  أن  العيد، صحيح  ليلة  السوق 

الغالء  أن  وصحيح  واحد،  شارع  إال  منه  يبق  ومل 

منا  كثريًا  أن  إال  مجاراته،  معظمنا  ميلك  ال  فاحش 

مييش يف السوق ليشعر بالعيد فحسب».

الغوطة عن حلويات  أهايل  البعض من  استعاض 

العيد بالزينة عىل جدران املنزل، هي نفسها الزينة 

أُخرجت  القدمية املستخدمة يف استقبال الحجيج 

من  جو  إضفاء  يف  لتسهم  مخازنها  من  اليوم 

الفرح؛ هكذا أخربتنا اآلنسة رؤى من سكان مدينة 

هذا  بني  الكبرية  الفروق  رغم  أنه  وتضيف  دوما، 

مّرصون  الناس  فإن  الحرب  قبل  ما  وأعياد  العيد 

األشكال؛  بأبسط  ويصنعونها  السعادة  عىل 

اعتدناه،  عام  مختلف  يشء  «كل  رؤى  وتضيف 

بنكهة  أشبه  الثمن-  -غالية  السكاكر  طعم  حتى 

نعد  األشياء حتى مل  اختالف  اعتدنا  لكننا  الدواء، 

للفرح  فأفسح  قلوبنا  يف  مات  والخوف  منيّزه؛ 

مجاًال بأن يولد».

كساء العيد
 والجمعية الخيرية

لكّن  للعيد  عفاف  عائلة  تجهيزات  بساطة  ورغم 

تغطية  عىل  قادرة  غري  الغوطة  بيوت  من  كثريًا 

واملنظامت  الهيئات  دور  يأيت  وهنا  تكاليفها، 

اإلغاثية لرسم فرحة العيد عىل من ال ميلك أدواتها؛ 

مسؤول  العطار،  زين  املهندس  يحّدثنا  هذا  وعن 

الخريية  الجمعية  يف  واملشاريع  العامة  العالقات 

يف دوما «قام مركز أصدقاء اليتيم التابع للجمعية 

17 رمضان؛  العيد بدءا من  الخريية بتوزيع كساء 

العيديات  لتوزيع  بحفل  رمضان   27 يف  لنختتمه 

باإلضافة  الفارة،  حوش  منطقة  ويف  دوما  يف 

العيد  حالقة  خدمة  يقّدم  حالقة  لصالون  لحجزنا 

مجانيًا لألطفال».

قدمت  العيد  كساء  حملة  أن  العطار  م.  ويضيف 

17 ألف قطعة كساء لألطفال؛ ذكوًرا وإناثًا، بينهم 

اليتيم  أصدقاء  مكتب  يف  مسّجل  يتيم   3200

باإلضافة ألطفال الفقراء، ويوضح األستاذ زين أن 

األلبسة من صناعة محليّة «الكساء من إنتاج مشغل 

ومن  الخريية،  الجمعية  ضمن  املوجود  الخياطة 

تكاليف  كل  تغطية  نحاول  أننا  إىل  اإلشارة  املهم 

العيد ببعض التربعات الفردية فقط».

الخاصة  الجمعية  نشاطات  أن  إىل  زين  م.  وينوه 

بالعيد تقترص عىل التجهيزات السابقة له خوفًا من 

استهداف مقر الجمعية؛  وهنا يأيت دور منظامت 

الخاصة  النفيس  الدعم  فرقة  تنظّم  فمثًال  أخرى، 

بشعبة دوما للهالل األحمر العديد من النشاطات يف 

أيام العيد، حيث نرشت الصفحة الخاصة باملنظمة 

وألبسة  غذائية  سالل  توزيع  تضمن  النشاطات  أن 

الحرب  نتيجة  والجرحى  املصابني  األطفال  عىل 

والقصف، باإلضافة إىل زيارة العديد من الفعاليات 

املدنية الفاعلة يف املدينة واملهتمة بالجانب اإلنساين 

يف الغوطة الرشقية.

«ال إجازة لنا في الدفاع المدني»
هذا ما أخربنا به األستاذ أ.محمود عنرص الدفاع املدين 

واملقرات  املراكز  يف  فعيدهم  الرشقية،  الغوطة  يف 

الله  «ال سمح  محمود  يضيف  ألي طارئ،  استعداًدا 

عىل  املدين  الدفاع  كوادر  كافة  لكن  ذلك  نرجو  وال 

أتم الجاهزية ألي رضبة، فمثًال اليوم أول أيام العيد 

وال  غارات،  بخمس  عربني  مدينة  النظام  استهدف 

زالت كوادر الدفاع املدين يف األماكن املقصوفة هناك 

تبحث عن ناجني تحت األنقاض لتنقذهم».

العيد بالنسبة ملحمود وزمالئه هو بسمة ابنه وأبناء 

عليها،  واملحافظة  لحاميتها  يسعون  التي  الناس 

االستعداد  أتم  يكونوا عىل  أن  منهم  تنتظر  فالناس 

محدد  دوام  لدينا  يوجد  «ال  كذلك،  وهم  إلنقاذهم، 

بساعات عمل؛ عيدنا يف النقاط املختصة يف مختلف 

أماكن الغوطة ونحن مناوبون عىل مدار 24 ساعة».

الشخصية  مشاهداته  عن  محمود  األستاذ  يحدثنا 

للعيد، وهو يتفق مع جميع من حادثناهم أن بهجة 

صنعت  فالناس  ومختلفة،  مميزة  العام  هذا  العيد 

عيدها بإمكانيات متواضعة، ويضيف «همُّ األطفال 

األكرب أن يروا يومني حلوين، بهجة العيد موجودة، 

والشعب املحارص يف الغوطة جبّار يصنع بسمته».

واملالبس  واملأكوالت  باأللعاب  العيد  عرّفنا  لو 

حسب  الغوطة  بيوت  معظم  يف  عيد  هناك  فليس 

بيت  بني  كبرية  مفارقات  هناك  إذ  محمود؛  رأي 

أكرب  العيد  فرحة  لكن  اإلمكانيات؛  لتفاوت  وآخر 

جعل  الغوطة  يف  املادية  الوفرة  وغياب  هذا،  من 

الناس يكتفون مبتع بسيطة، فاألطفال يرتاكضون 

صالة  ليحرضوا  الجامع  نحو  العادية  مبالبسهم 

الحارة  «ميلؤون  محمود  األستاذ  يخربنا  كام  العيد 

مع  يجتمعون  وتهليالتهم،  تكبرياتهم  بأصوات 

صحبهم يف املسجد، كام أن بعض املساجد وزعت 

باإلضافة  الربيئة،  قلوبهم  أفرحت  متر  حبّة  عليهم 

لبعض املراجيح يف أماكن قليلة».

اإلمكانيات  بأبسط  الغوطة؛  يف  العيد  هو  هذا 

يرسمون  العبارات  وبأطيب  بسمة،  يصنعون 

أقدر  يكونون رغم صعوبة ظروفهم  فهل  ضحكة، 

من اآلخرين عىل صناعة الفرح؟ وهل تأيت السعادة 

بعد تجاوز عتبة األمل القصوى؟

بدل بكاء الفراق وجعل العيد سببًا ملزيد من الدموع 

واألمل واستذكار املصاعب؛ لنحاول إدخال السعادة 

عىل منازلنا رغم أنف الحرب.

بالعيد،  االحتفاء  قادرين عىل  الغوطة  أهل  كان  إن 

مستشعرين بتميّزه.. فالكل قادر..

«وجّددت األمل.. فينا.. يا ليلة العيد».

رغم أنف الحرب.. أهل الغوطة يحتفون بالعيد

حفل الجمعية الخريية يف دوما يف أول أيام عيد الفطر
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حسن مطلق 

لالتفاق  النهائية  الرشوط  إعالن  بعد 

من  الكثري  برزت  اإليراين،  النووي 

مع  إيران  ستفعله  ما  حول  التكهنات 

دول  أقرت  إذ  حديثًا،  املتكشفة  ثروتها 

املليارات  الست بفك الحظر عن عرشات 

من الدوالرات يف األصول اإليرانية، التي 

إىل  لوصولها  التقديرات  بعض  تشري 

نحو 140 مليار دوالر.

ويُقدر املبلغ السنوي الذي متد طهران 

بحسب  دوالر،  مليار   6 بـ  به  األسد 

التي  اإلرسائيلية،  هآرتس  صحيفة 

 12 نفقات  يعادل  أنه  إىل  أشارت 

السابقة  األمريكية  الحروب  من  يوًما 

املعقول  من  ليس  ولكن  العراق،  يف 

عىل  اإليرانية  النفقات  عىل  نحكم  أن 

أساس املقياس األمرييك، إذ إن الناتج 

يعادل  أمريكا  يف  اإلجاميل  املحيل 

اقتصاد  حجم  من  ضعًفا   50 حوال 

إيران.

ورغم تحقيق إيران مكاسب اسرتاتيجية 

«هائلة» يف سوريا، إال أن هناك شًكا يف 

قدميه  عىل  واقًفا  األسد  عىل  اإلبقاء  أن 

االقتصاد  عىل  إضافيًا  ضغطًا  يشكل 

للمليارات  طهران  تحتاج  إذ  اإليراين، 

من  باملئة   40  -  20 تعادل  ألنها  الست 

اإليرانية، وأكرث  الدفاع  مجموع ميزانية 

اإلجاميل  املحيل  ناتجها  من   1% من 

نفسه  الوقت  ويف   ،2014 لعام 

اإلسالمية  الجمهورية  مواطني  فإن 

يف  بالدهم  اقتصاد  بتقلص  يشعرون 

وغالء  الدخل  مستويات  انخفاض  ظل 

تكاليف املعيشة.

ناتجها  انخفاض  إيران  وشهدت 

بني   44% من  أكرث  املحيل  اإلجاميل 

حني  يف  و2014،   2011 عامي 

مثل  األساسية  الحاجات  سعر  ارتفع 

أكرث  إىل  والدجاج  والبيض  الحليب 

بحسب   ،2014 عام  خالل   15% من 

وضع  أن  إىل  أشارت  التي  الصحيفة، 

تعزيز  يف  أصولها  من   70% لـ  إيران 

من  ميكنها  املحلية،  االقتصادية  التنمية 

خالل  من  األسد  نظام  بدعم  االستمرار 

ملدة  سنويًا  دوالر  مليار   6 بـ  تزويده 

خمس سنوات أخرى.

من جهتها قالت صحيفة فورن بولييس 

 100 عىل  اإليرانيون  حصل  لو  إنه 

منها   90% واستخدموا  دوالر  مليار 

يف دعم االقتصاد، فإن املليارات العرش 

املتبقية ستؤثر بشكل كبري عىل عدد من 

واليمن»،  والعراق  سوريا  مثل  املناطق، 

إذ ال يرى أحد من الخرباء اإلقليميني أن 

املليارات  هذه  سيستخدمون  اإليرانيني 

لدعم سياستهم اإلقليمية.

هل سيحصل ا�سد على 
مزيد من السالح؟

للرشق  كارنيغي  ملركز  دراسة  يف 

ليند، عن  آرون  الكاتب  األوسط تساءل 

من  مزيد  عىل  األسد  حصول  إمكانية 

يف  االتفاق  عىل  التوقيع  عقب  السالح 

فيينا منتصف متوز الجاري، يف الوقت 

والصني  روسيا  من  كل  تسعى  الذي 

اإليرانية،  األسلحة  سوق  لخطف 

أموال  تنعش  أنها  املؤكد  من  والتي 

الحكومة  خزائن  إىل  املتدفقة  النفط 

أن  املحللني  بعض  قّدر  إذ  طهران،  يف 

إىل  أنظارها  توجه  أن  ميكن  روسيا 

تصدير  عائدات  من  دوالر  مليار   13

أسلحتها.

وجعلت املليارات التي تنفقها إيران عىل 

دعم حلفائها اإلقليميني اقتصاد طهران 

العقوبات  جراء  ُسحق  أن  بعد  يعاين 

الدولية، ولكن من غري املرجح أن تبخل 

إيران يف الوقت الحايل، إذ أعلن رئيس 

مارتن  الجرنال  املشرتكة،  األركان  هيئة 

من  ظرف  أي  «تحت  و  بأنه  دميبيس، 

االتفاق  يسمح  أن  يجب  ال  الظروف»، 

عن  الضغط  «تخفيف  بـ  النووي 

إيران فيام يخص القدرات الصاروخية 

وتهريب األسلحة».

ومن ناحية أخرى، فإن إيران حريصة 

إىل  الصفقة  فوائد  وصول  عىل 

حلفائها، فاالتفاق من شأنه أن يسمح 

األسلحة  توريد  باستمرار  لطهران 

ولسنوات  املنطقة.  يف  الدفاعية 

اإليرانية  الحكومة  انتهكت  عديدة 

األسلحة  نقل  طريق  عن  العقوبات 

األسد  لجيش  العسكرية  والخربات 

وحلفائها اإلقليميني اآلخرين، إذ دفعت 

معينة  بدرجة  تقييدها  إىل  العقوبات 

التجارة  عىل  أثرت  بالكاد  ولكنها 

نفسها، وفق الدراسة.

إيران أقوى أسد أقوى
فيينا  يف  الصفقة  فإن  لألسد،  بالنسبة 

للمعدات  فوري  تسليم  إىل  ستؤدي 

تكون  أن  املحتمل  من  ولكنها  العسكرية، 

املتنامي  والسيايس  املايل  للنفوذ  ضامنًا 

لحليفه األكرث ثقة، ومنذ فرتة طويلة يتواجد 

يف  اإليرانيون  العسكريون  املستشارون 

البالد، ويقال إن إيران هي املمول األسايس 

لشبكة ميليشيا قوات الدفاع الوطني، األمر 

تقلص  التي  الفجوة  ملء  الذي ساعد عىل 

فيها حجم جيش األسد منذ عام.

إيران  مساهامت  تكون  أن  املمكن  ومن 

االقتصادية واللوجستية الداعمة لجهود 

متمثلًة  أهمية،  أكرث  الحرب  يف  األسد 

سمحت  التي  النفط  وناقالت  بالكوادر 

لألسد باالكتفاء الذايت، إذ تدعم طهران 

العراقية  والحكومة  الله  وحزب  األسد 

آخرين  وحلفاء  والفلسطينيني  واألكراد 

مكلف  مرشوع  وهو  واحد،  وقت  يف 

للغاية بالنسبة إليران.

املالية  واملساعدات  الدعم  مّكن  كام 

من  النفط  شحنات  رشاء  من  اإليرانية 

مؤخرًا  األخرى؛  الرئيسية  الواردات 

وسوريا  إيران  وقعت  أيار   19 ويف 

خط  عىل  للحصول  جديدة  صفقة  عىل 

أعطى  ما  دوالر،  مليار  بقيمة  ائتامين 

اقتصاد األسد جرعة أخرى للحياة.

وخالل السنوات القليلة املاضية من محنة 

من  الكثري  بدأ  االقتصادية،  العقوبات 

اإليرانيني التذمر من هذه التكاليف، وهذا 

املالية  العقوبات  رفع  أن  يف  السبب  هو 

لألسد،  بالنسبة  الكثري  تعني  والنفطية 

ويعني توفر املزيد من املال إليران املزيد 

التخفيف من  األقل  أو عىل  منه لسوريا، 

الضغوط الداخلية اإليرانية ليتناسب مع 

املستوى الحايل من التمويل.

عنب بلدي

البضائع  تصدير  استئناف  إىل  األسد  نظام  يسعى 

عقب  الفطر،  عيد  بعد  الخليح  دول  نحو  املحلية 

وإىل  من  التجارية  الحركة  أصاب  الذي  الشلل 

بعد خروج معرب نصيب  األردن  سوريا عن طريق 

عن سيطرته قبل شهرين.

املصدرين  اتحاد  عن  االقتصادي  موقع  ونقل 

إىل  من سوريا  الربي  التصدير  أن خط  السوريني 

العراق ومنها إىل دول الخليج، سيدخل حيز التنفيذ 

بعد عيد الفطر، منوًها يف تقرير صدر بتاريخ 18 

متوز إىل أن العبور سيكون من مركز الضمري يف 

سوريا ومركز النجيب الجمريك يف العراق.

وشكك محللون اقتصاديون بإمكانية نقل البضائع 

السورية إىل العراق عرب الطرق الربية بعد خروج 

جميع املعابر عن سيطرة نظام األسد، وتحكم تنظيم 

دمشق  ريفي  يف  طرق  بعدة  اإلسالمية»  «الدولة 

تفرض وحدات حامية  بينام  الزور،  ودير  وحمص 

يف  اليعربية  معرب  عىل  سيطرتها  الكردية  الشعب 

محافظة الحسكة.

وسيطر تنظيم «الدولة اإلسالمية» أيار املايض عىل 

يف  والعراق،  سوريا  بني  الحدودي  الوليد  معرب 

السيطرة  خاللها  انتزع  التي  البادية  معارك  إطار 

حمص  ريف  يف  وتدمر  السخنة  مدينتي  عىل 

العراق  مع  الحدودية  املعابر  آخر  ليكون  الرشقي، 

خارج حسابات نظام األسد.

(رفض  حامة  تجارة  غرفة  موظفي  أحد  واعترب 

أن  الكشف عن اسمه)، يف حديث إىل عنب بلدي، 

العراق عرب  النظام قد ينجح يف نقل بضائعه إىل 

املنافذ الخاضعة للتنظيم، عن طريق وسطاء وتجار 

يف  سيام  وال  الطرفني  بني  وتعامالت  نفوذ  لهم 

شأنه  من  اإلجراء  هذا  أن  إىل  منوًها  النفط،  مجال 

للتنظيم يضاف إىل حجم  إدخال مورد مايل كبري 

مع  البينية  النفطية  التجارة  جراء  املتدفقة  األموال 

دمشق.

ويعول نظام األسد عىل تصدير املنتجات السورية 

إىل مرص ودول الخليج، للحصول عىل نقد أجنبي 

اللرية  رصف  تدهور  كبح  خالله  من  يستطيع 

جموًدا  شهدت  قطاعات  عدة  وإنعاش  السورية، 

يف  والزيتون  الحمضيات  زراعة  والسيام  واضًحا، 

النسيجية  الصناعات  السوري، إضافة إىل  الساحل 

والغذائية املحصورة يف مناطق سيطرته.

النظام  بها  مني  التي  التجارية  الخسائر  ورغم 

مؤخرًا، إال أن عمليات التصدير مل تتوقف العتامدها 

يشهدان  اللذين  وطرطوس،  الالذقية  ميناءي  عىل 

يوميًا حركة تجارية مع جمهورية مرص، لكن تبقى 

البحري  النقل  هذه الحركة محدودة نظرًا لتكاليف 

وبطئه مقارنة بالنقل الربي.

األسد  لنظام  التجارية  الرشايني  أهم  وانقطت 

نصيب  معرب  عىل  املعارضة  فصائل  سيطرة  بعد 

الحدودي مع األردن نيسان الفائت، لتغلق السلطات 

األردنية املعرب من جهتها دون إعادة النظر يف فتحه 

حتى اللحظة، يف حني يتمسك الجيش الحر بحقه 

يف إدارة املعرب ويتكفل باستمرار نقل البضائع بني 

الطرفني يف حال أعيد افتتاحه.

وخرجت معظم املعابر الحدودية مع األردن والعراق 

وتركيا عن سيطرة نظام األسد خالل األعوام األربعة 

إضافة  لبنان  مع  محتفظًا مبعابره  ليبقى  املاضية، 

يزال  ال  الذي  تركيا،  الحدودي مع  إىل معرب كسب 

مغلًقا منذ نحو عامني من الجانب الرتيك.

تداعيات «مليارات» االتفاق النووي على سوريا

عبر «داعش»..
األسد يعاود التصدير إلى العراق

عقد االتفاق النووي – 15 متوز 2015

معرب ربيعة الحدودي من الجانب العراقي
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مالذ الزعبي

أولئك، ال مع  الرمادي ال مع هؤالء وال مع  الكائن 

القتيل وال مع القاتل، ال مع الضحية وال مع الجالد، 

املتهم وال مع املدعي، ال مع الربيء وال مع  ال مع 

ال  الحق،  صاحب  مع  وال  املعتدي  مع  ال  املجرم، 

مع حركات التحرر وال مع االستعامر، ال مع بهية 

مارديني وال مع أسامء األسد، ال مع األهيل وال مع 

الزمالك، ال مع القصة القصرية وال مع الرواية.

كلمة  يسمع  عندما  املرأة  ينارص  الرمادي  الكائن 

«مساواة» فهو مع املساواة بني أي طرفني، وبعدما 

يعرف أن يف املسألة نضاًال لتحقيق هذه املساواة 

ينفض يده منها. 

أقرب النتائج يف كرة القدم لقلب الكائن الرمادي 

هي التعادل، حتى وإن كانت مباراة نهائية يجب 

أن تنتهي بفائز وخارس. وأكرث ما ميقت رضبات 

الرتجيح.

عىل  املتقاضيتني  للسيدتني  الشهرية  القصة  يف 

سيقطع  أنه  فيها  القايض  تظاهر  والتي  طفل، 

الطفل بالسيف يك يقسمه بينهام، الكتشاف هوية 

األم الحقيقية الجزعة عىل الطفل ومن ثم منحها 

طفلها، القايض الرمادي لن يتظاهر ولن ميثل، بل 

شقفة  سيدة  كل  ومينح  فعًال  شقفتني  سيقطعه 

مساوية لألخرى عىل الليربة ويريح رأسه. 

أين  يعرف  ال  بالسالح،  يفهم  ال  الرمادي  الكائن 

ألقاها،  من  وال   1945 عام  الذرية  القنبلة  ألقيت 

سالح  أو  متفجرة  براميل  وجود  من  متأكد  غري 

املدفعي  القصف  يسمع  كان  وإن  وهو  كياموي، 

بالرصماية إال أنه ال يراه وال يتكلم عنه، لكنك إذا 

سألته عن قذيفة هاون قدم لك رشًحا تفصيليًا عن 

هذا السالح الفتاك.. ويومياته.

ال يكرتث الكائن الرمادي باملحارص الجائع البعيد 

لكنه  األمتار،  مئات من  أكرث من بضع  عنه جًدا.. 

صوًرا  ويلتقط  الجوع»  «خىس  مبرجلة  يرصخ 

لنفسه وهو يقدم طعاًما للنازحني بإرشاف مبارش 

من محاِرص الجوعى البعيدين عنه جًدا.. أكرث من 

بضع مئات من األمتار. 

الكائن الرمادي يف القضايا الخالفية محايد ويف 

جهة  عن  سمع  فإذا  مساند،  االجامعية  القضايا 

قمع يف  أو  الشيعة  باكستان تستهدف  سّنية يف 

واألديان،  بالدين  يفهم  ال  أنه  للسّنة، كشف  إيران 

وإذا قرأ عن انقالب عسكري يف دولة ما أو رصاع 

بالسياسة  جهله  أكد  أخرى،  دولة  يف  انتخايب 

ودهاليزها.. وعندما يتحول املوضوع للموقف من 

املحلية واإلقليمية  القوى  الذي تجمع عليه  داعش 

والدولية واملنظامت الشعبية والرأي العام العاملي، 

يصبح خبريًا يف علم األديان املقارن ويدين داعش 

بشدة. وكذلك يف فلسطني، ال هو مع فتح وال مع 

الجبهة  مع  وال  اإلسالمي  الجهاد  مع  ال  حامس، 

تجمع  إرسائييل  اعتداء  يحصل  وعندما  الشعبية، 

عىل إدانته جامهري شعبنا من املعارضني واملوالني 

يتظاهر الكائن املؤيد مندًدا بجرائم االحتالل.

الخاصة،  بطريقته  ربه  يناجي  الرمادي  الكائن 

األحوال،  بتغري  ال  البال  بهدوء  للفقري  يدعو  فهو 

وللمكلوم بالصرب والسلوان ال بالعدل يف امليزان، 

الدرج.  بصعود  ال  بالفرج  األقبية  يف  وللقابع 

فدعاؤه محسوب وال يتلفظ مبا هو غري مرغوب.

الكائن 
الرمادي

رأي بلدي

محمد رشدي شربجي

تنجح  مل  العريب،  الربيع  بلدان  معظم  كحال 

تحفظ  التي  التنازالت  بتقديم  اليمن  يف  النخب 

فنقلوا  البلد،  ومكاسب  مكاسبها  من  جزًءا 

خلف  إىل  الربملان  قبة  تحت  من  خالفاتهم 

الفوىض  يف  البالد  عموم  وانحدرت  املتاريس، 

عىل  ليسيطروا  الحوثيون  استغلها  التي  القاتلة 

كامل اليمن، إىل أن وصلنا إىل «عاصفة الحزم» 

و «إعادة األمل».

عملية  انطلقت  املايض  األسبوع  مطلع  يف 

مدينة  تحرير  إىل  تهدف  التي  الذهبي»  «السهم 

ميض  ومل  صالح،  وقوات  الحوثيني  من  عدن 

وأعلن  مرادها،  العملية  حققت  حتى  األسبوع 

أيام  أول  الرئيس هادي عن هذا «االنتصار» يف 

عيد الفطر.

الحكومة  موقف  بني  هنا  املقارنة  الجيد  من 

اليمنية املعرتف بها دوليًا واملقيمة يف السعودية، 

وحكومة االئتالف الوطني السوري التي اعرتفت 

السوري،  للشعب  كممثل  دولة  مئة  من  أكرث  به 

التأسييس  البيان  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر 

لالئتالف يف ترشين الثاين 2012 قد أشار إىل 

انتقالية  االئتالف هو «تشكيل حكومة  أن هدف 

بعد الحصول عىل االعرتاف الدويل».

فلم يكن قد حرر من عدن أكرث من نصفها حتى 

عاد إليها أبرز وزراء الحكومة اليمنية، وبارشوا 

بغية  بهم،  كوزراء معرتف  الفور مبهامهم  عىل 

تأهيل املدينة واالنطالق منها نحو تحرير كامل 

يف  امليليشيات،  سطوة  من  اليمنية  الجمهورية 

حني مل تفكر الحكومة املؤقتة التابعة لالئتالف 

بأي خطوة من هذا القبيل، مع وجود مساحات 

مساحة  وأكرب  النظام  سيطرة  شاسعة خارج 

تركيا  مع  مبارشة  حدود  وعىل  عدن  مدينة  من 

وتتمتع بأمان نسبي أكرث.

االعرتاف  بضعف  دامئًا  املعارضة  تتحجج 

للمعارضة  الدويل  املجتمع  وبخذالن  الدويل، 

املمكن  من  كيف  ولكن  السورية،  والثورة 

للمجتمع الدويل أن يعرتف بحكومة ال تجد لها 

داخل وطنها موطئ قدم؟

مع  يتعامل  مل  الدويل  املجتمع  فإن  تأكيد  وبكل 

الخالفات  أن  كام  يجب،  كام  املؤقتة  الحكومة 

ومعه  االئتالف  مزقت  القطرية  السعودية 

الحكومة، ولكن كان من املمكن للحكومة أن تجرب 

العامل عىل االعرتاف بها كـ «طرف» رشعي عىل 

سوريا  بخصوص  حل  أي  مترير  ميكن  ال  األقل 

داخل  صاعدة  قوى  مع  اآلن  يحدث  كام  بدونه، 

سوريا مثل أحرار الشام وجيش اإلسالم وغريهام.

يف مادة قيمة نرشها الكاتب خلف عيل الخلف 

عن  الدميقراطية  الجمهورية  أبحاث  مركز  يف 

«ضياع» مدينة الرقة، يخلص الكاتب إىل تحميل 

املعارضة جزًءا من مسؤولية ضياعها بني براثن 

الحرية  من  فرتة  عاشت  أن  بعد  الدولة،  تنظيم 

أن  والحقيقة  عليها،  الثوار  سيطرة  إثر  النسبية 

املدن  لتطلعات  االستجابة  يف  املعارضة  بطء 

املحررة أتاح الفرصة لقوى اإلرهاب مثل تنظيم 

الدولة لتمأل هذا الفراغ، كام أنه قدم إثباتًا مجانيًا 

لربوباغاندا األسد التي تشكك دامئًا بوجود بديل 

عنه.

باقي  عىل  أيًضا  ينطبق  الرقة،  عىل  ينطبق  وما 

إدلب يف شامل  محافظة  من  السورية،  املناطق 

إىل درعا جنوبها، حيث خرجت معظم  سوريا، 

املناطق خارج سيطرة األسد، وال يخطر ببال أحد 

من الحكومة وال خارجها أن تأيت لتحكم مساحة 

مهام صغرت من هذا البلد.

عىل  اليوم  املالمة  إلقاء  من  ترجى  فائدة  ال 

االئتالف أو الحكومة أو الدول الداعمة والصديقة 

تغيري  وال ميكن  قد حصل  فام حصل  والعدوة، 

املايض، ولكن من املمكن تغيري املستقبل، وبكل 

قابلية  أصبحت  املدة  زادت  كلام  فإنه  تأكيد 

ولكن  استحالة،  وأكرث  أصعب  للعمل  الحكومة 

يفت  مل  الوقت  فإن  كثريون  يعتقد  ما  وبعكس 

لألسف،  ستطول  فالثورة  ما،  يشء  لعمل  متاًما 

الشأن  يف  واملحللني  الباحثني  من  أحد  وال 

تنتهي  أن  لها  املمكن  من  أنه  يتخيل  السوري 

خالل سنوات قليلة، ورمبا طول أمد الثورة سببه 

األساس انعدام الفعل السيايس داخل املعارضة.

املراكز  ذخرت  إدلب  مدينة  تحرير  منذ 

البحثية  بتحليالت تشري إىل بداية نهاية األسد، 

واملراكز ذاتها كانت تشري قبل تحرير إدلب إىل 

سوريا،  كل  يف  األسد  لصالح  متيل  الكفة  أن 

امليدان هي فقط من يقود  أن أرض  وهذا يعني 

السياسات الدولية واإلقليمية بخصوص سوريا.

مصلحتها  أن  تدرك  أن  السورية  املعارضة  عىل 

مصلحتها  (وأقول  والبعيد  املتوسط  املدى  عىل 

أن  هي  املفرتضة)  جامهريها  مصلحة  وليس 

تكون يف سوريا لتحارب ضد األسد، وأن تبحث 

هذا  وليس  الحدود،  داخل  لها  قدم  موطئ  عن 

الجنوبية  للجبهة  األسايس  فالداعم  مبستحيل، 

األساسيني  الداعمني  أحد  وهي  السعودية،  هو 

لالئتالف كذلك، فهل من الخارق للمنطق أن تجد 

يف  صغرية  قرية  يف  ولو  لها  مكانًا  الحكومة 

جنوب سوريا مثًال؟ 

السورية المؤقتة...

حكومة خارج حدود الوطن

باراك أوباما:

إن املشاكل يف سوريا لن تُحل دون دعم 

من روسيا وتركيا ورشكاء آخرين.. يجب 

أن تكون إيران جزًءا من هذه املناقشات.

هشام مروة:

دور  إىل  إشارة  أي  يعط  مل  النووي  االتفاق 

إيران يف عملية السالم، وهذا يعطيها فرصة 

لألسد  دعمها  وترية  رفع  من  ميكّنها  أو 

ومتّددها اإلقليمي لصالح مرشوع مرفوض.

معاذ الخطيب:

تُدعم األطراف املقاتلة بحيث تبقى مثل مباريات املالكمة 

ذات  فالدول  مستمتعني،  املتابعون  ويبقى  املصارعة  أو 

التي ال تتوافق مع الشعب السوري ومصالحه  املصالح 

تطيل أمد النظام إلخراج سوريا ضعيفة ومنهكة.

بشار األسد عن نسخة «معيارية» للمصحف الرشيف:

املرحلة  هذه  يف  النسخة  إىل  ماسة  حاجة  هناك 

الخطرية من التحريف والتضليل الذي يقوم به البعض 

آليات كتاب الله ولهدي النبي محمد.

ديفيد كامريون:

تحدثت مع الرئيس روحاين، وقلت إننا نريد رؤية تغيري 

يف موقف إيران من قضايا مثل سوريا واليمن واإلرهاب 

يف املنطقة؛ نريد رؤية سلوك جديد ينتج عن التغيري.

تصريحـــــــــــــات

بندر بن سلطان:
أسوأ،  هو  مبا  تنبأت  االستخباراتية  املعلومات 
فالفوىض ستسود الرشق األوسط، الذي تعيش 
دوله حالة من عدم االستقرار، تلعب فيها إيران 

دوًرا أساسًيا.

اجتامع للحكومة املؤقتة يف مدينة غازي عنتاب برئاسة أحمد الطعمة
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أحمد الشامي
يكن  مل  وإيران   1+5 مجموعة  بني  النووي  االتفاق 

أشهر، وحده  منذ  كان جاهزًا  االتفاق  فهذا  مفاجئًا، 

و  «إرسائيل»  قبل  من  املدعوم  الفرنيس  «الفيتو» 

«السعودية» هو الذي أّخر التوقيع.

ما كان هذا االتفاق لريى النور لوال إضعاف املوقف 

بعضها  متنافرة،  جهات  جهود  وتضافر  الفرنيس 

محسوب عىل اإلسالم الجهادي السني، من أجل «ّيل 

ذراع» الفرنسيني.

مع  التحالف  يف  رغبته  يوًما  يخِف  مل  «اوباما» 

مانع  ال  أيًضا،  العرب.  األتباع  حساب  عىل  «إيران» 

لدى الرجل يف الحد من عنجهية اإلرسائييل وإعادته، 

هو والعرب العاربة، إىل بيت الطاعة.

يف  موثًقا  واقًعا  أصبح  اإليراين  األمرييك  الحلف 

أعراف مكتوبة ومقبولة دوليًا، االتفاق مينح «الويل 

الراحل!  للشاه  كانت  التي  من  أكرث  مزايا  الفقيه» 

ويعرتف ضمًنا للدولة الفارسية بدور إقليمي وبنفوذ 

يفوق كل ما كان يحلم به «رضا بهلوي».

«تلزيم»  وتم  بالرأس»  «الفأس  قد وقعت  ها  حسًنا، 

الرشق األوسط «ألزعرين» إرسائييل صهيوين غربًا 

يتفق  سوف  كالعادة،  رشقًا.  فاريس»  «صفوي  و 

حساب  عىل  والغنائم  األدوار  تقاسم  عىل  االثنان 

أوهام  وراء  الراكضني  من  أمثالنا  من  املغفلني 

العروبة واإلسالموية.

املشاريع  كل  هزمت  ملاذا  هنا؟  إىل  وصلنا  كيف 

يد  عىل  ثم  الغرب،  يد  عىل  واإلسالموية  العروبية 

«إرسائيل» ومؤخرًا عىل يد الجار الذي كان يضاهينا 

أن يعتمد عىل  التخلف حتى سنوات قالئل قبل  يف 

العقل والعلم؟

به  قام  الذي  الديني  اإلصالح  يف  هو  السبب  هل 

الشيعة، حيث  الدين  تراتبية رجال  «الخميني» ويف 

سوى  اإلفتاء  من  يتمكن  وال  صارمة  قواعد  تسود 

يف  يجد  متعمم  أي  وليس  والعقل  العلم  صاحب 

نفسه الكفاءة؟

يضيعون  ال  الله»  «آيات  كون  يف  هو  السبب  هل 

الكبري»  «إرضاع  و  «الحيض»  فتاوى  يف  وقتهم 

كالفيزياء  الدنيوية  العلوم  يف  ويتخصصون 

ماملكنا  يف  «املحرمات»  من  وغريها  والفلسفة 

«الداعشية»؟

هل الرس هو يف الدميوقراطية اإليرانية، التي تتفوق 

باستثناء  لدينا  الدميوقراطية  املامرسات  كل  عىل 

التجربة التونسية؟

ملاذا ترسل «إيران» لقتلنا جرناالتها وطائراتها دون 

طيار ويعجز «حلفاؤنا» عن إرسال «نفر» أو تزويدنا 

مبدفع؟

االكتفاء «بشتم» املرشوع الصفوي ال يكفي، كام مل 

يكفنا «سب» الصهيونية.

فشلنا  ومن  أنفسنا  من  لنبدأ  اآلخر،  نشتم  أن  قبل 

وأسبابه.

الزلزال الفارسي

رأي بلدي

أحمد أرسالن

الدنيا  قامت  عاًما،  مئة وخمسني  أكرث من  قبل 

ومل تقعد عىل رأس تشارلز داروين إبّان طرحه 

جميع  أن  ومفادها  الطبيعي،  التطور  نظرية 

سطح  عىل  اآلن  تعيش  التي  الحية  الكائنات 

األرض قد تطورت عن كائنات أدىن.

التي  النتائج  بطالن  ثبات  من  الرغم  وعىل 

أن  إال  الحديث،  العلم  يف  داروين  إليها  توصل 

النظرية قد قامت حًقا عىل مبادئ صحيحة.

مبدأين  عىل  تقوم  النظرية  هذه  فدعائم 

الحية  الكائنات  جميع  أن  أولهام:  جوهريني؛ 

تعيش رصاًعا مستمرًا من أجل البقاء، والثاين: 

أن البقاء لألصلح واألقوى.

وتؤكد لنا التجربة اليومية املستمرة صدق هذين 

القانونني يف الطبيعة، بغض النظر عن النتائج 

الخاطئة التي توصل إليها داروين.

النظرية  ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة صحة 

املبدأين  هذين  مناقشة  وإمنا  بطالنها،  أو 

النظام  حاول  فقد  حياتنا.  يف  وتطبيقاتهام 

السوري عىل مدى أربعة أعوام أن يقنع الشعب 

أجمع،  والكون  العاملي،  العام  والرأي  السوري، 

بأنه هو األصلح واألنسب لقيادة البالد والعباد، 

وتتحول  واالستقرار،  األمن  يزول  وبزواله 

البالد إىل بريّة ترسح فيها الوحوش الضارية، 

القويُّ  فيها  ويلتهم  العمياء،  الفوىض  وتعمها 

الضعيف.

لكن مطالعة دروس وِعَربِ التاريخ الكثرية تؤكد 

األقوى  هي  دامئًا  كانت  الشعوب  إرادة  أن  لنا 

واألصلح. ولطاملا حققت انتصارات عظيمة عىل 

حكوماتها االستبدادية وفرضت إرادتها الحرّة.

السوري؟  النموذج  مع  يحدث  الذي  ما  لكن 

وملاذا طالت فرتة الرصاع؟

اتبع سياسة  السوري  النظام  أن  هو  يحدث  ما 

أبناء  لتشتيت  جهوده  كل  وبذل  تَُسد»،  «فرّق 

الشعب الواحد وبث النزاعات والرصاعات فيام 

ميكافيلية  سياسة  من  خليطًا  متبًعا  بينهم، 

داروينية ُمنّكهًة بنكهٍة أمريكيٍة صهيو-إيرانية.

مؤمتر  كّل  أن  هو  حًقا  األسف  ألشّد  يدعو  وما 

السورية  املعارضة  رشاذم  ملّ  إىل  يدعو  حواٍر 

كيفية  يف  والحائر  التائه،  وشتاتها  السياسيّة 

بالسلطة  علّه يستأثر  اإلمربيالية  القوى  إرضاء 

املستقبلية وحده، ما يلبث أن ينقلب إىل ساحة 

للرصاع وينتهي مبزيد من الّشقاق والتباعد.

هو  عب  الشَّ أنَّ  ثَبََت  إذا  إال  النرص  يتحقق  ولن 

األقوى واألصلح لقيادة األمة املستقبلية. وليِك 

الحتمي،  النرص  بالنتيجة  ويحقق  ذلك،  يثبت 

وأن  والتكاتف،  والتعاضد  االتحاد  من  له  بّد  ال 

متفرقة  وليس جامعات  واحد،  أنه شعب  يُثبت 

كام أراد له النظام السوري دامئًا أن يكون.

عبادة كوجان

السابع  الجزء  حلقات  آخر  انتهت 

قناة  الحارة عرب  باب  من مسلسل 

قياسية  أرقاًما  محطاًم   ،MBC

الفنية،  واألخطاء  باملغالطات 

تزامًنا مع انتقادات واسعة وجهت 

لسان  عىل  أبرزها  العمل  لطاقم 

صاحب  املرصي،  سامر  املمثل 

يف  شهاب  أبو  العكيد  شخصية 

األجزاء السابقة.

وحقق املسلسل يف أجزائه األربعة 

متصدًرا  مذهًال  نجاًحا  األوىل 

لكنه  السوري،  الدرامي  املشهد 

مع اندالع االحتجاجات ضد بشار 

أربعة أعوام تحول إىل  األسد قبل 

نظام  نظرة  يحايك  سيايس  منرب 

دمشق إىل «األزمة».

التي  الفنية  املطبات  عن  وبعيًدا 

خالل  العمل  نجوم  فيها  وقع 

عباس  ارتداء  من  الثالثني  حلقاته 

لبنطال  عصام)  (أبو  النوري 

واألخطاء  الكالبية  تحت  «الجينز» 

عىل  القرآنية  اآليات  يف  الواردة 

من  العديد  إىل  أيًضا  لسانه 

االنتقادات الفنية التي كشفها أهل 

السياسة  إقحام  فإن  االختصاص، 

عن  بعيدة  مصطلحات  واستخدام 

السياق التاريخي ملدينة دمشق مع 

باب  فتح  العرشين،  القرن  مطلع 

السخرية والهجوم الالذع.

اليومية يف حارة  وخالل األحداث 

دون  باهتة  باتت  والتي  الضبع، 

متقن،  سيناريو  أو  درامية  حبكة 

يظهر معمم شيعي بلفته السوداء 

إىل  الكرام  مرور  ومير  الكبرية 

جانب القس والشيخ ورجل الدين 

التعايش  إىل  إشارة  اليهودي، يف 

«الفتنة»،  عن  بعيًدا  املشرتك 

املصطلح األبرز يف العمل.

رئييس  بشكل  العمل  وتناول 

قصة سارة اليهودية (كندة حنا) 

التي تزوجت العكيد معتز (وائل 

لتبدأ  أهلها  رىض  دون  رشف) 

فصول التوتر بني حاريت اليهود 

املأجورين  ومحاوالت  والضبع، 

املمولني من الخارج (أي فرنسا) 

الحارتني،  بني  الفتنة  زرع 

بنزع  األخرية  الحلقة  لتنتهي 

تبارح  مل  التي  «الفتنة»  بذور 

لسان أيب عصام، قبل أن تحاول 

قوى الرش الفرنسية هدم الحارة 

الوطنية بامتياز.

«املؤامرة»  مرسحية  واقتضت 

تنويه الكاتب سليامن عبد العزيز، 

املتأثر بإعالم نظام األسد ورؤيته 

التشدد  إىل  السوري،  للواقع 

مشهًدا  مسقطًا  الديني  والتطرف 

تلك  يف  الشامية  البيئة  عن  غريبًا 

اآلونة، إذ يظهر يف الحلقة األخرية 

(سمعو)  الشامي  فادي  املمثل 

دينه  يف  مغاٍل  شاب  مبظهر 

النظر  رفض  إنه  حتى  وعقيدته، 

سرت  دون  وحامته  زوجته  إىل 

رأسهن.

بني  الصلح  احتفالية  وخالل 

توجهت  والضبع،  اليهود  حاريت 

يوسف  ميالد  نحو  املخرج  كامريا 

الطعام  يصب  وهو  (عصام) 

عن  «هي  لهم  ويقول  للفقراء، 

رقية.. وهي عن زينب»، يف إشارة 

والسيدة  رقية  السيدة  مقامي  إىل 

زينب يف العاصمة دمشق، اللذين 

الشيعية  املعامل  أبرز  يعتربان 

ملحور  مداعبة  يف  سوريا،  يف 

أيب  اعتبار  أو  رمبا،   «املقاومة» 

الطائفة  من  حارته  وأهايل  عصام 

التلميح  دون  األصل،  يف  الشيعية 

لذلك يف األجزاء السابقة.

واألخالقية  التاريخية  املغالطات 

الحايل  الواقع  إسقاط  ومحاولة 

الحارة،  باب  عىل  األسد  برؤية 

فقد  هابطًا،  فنيًا  عمًال  منه  جعل 

مصداقيته وجمهوره، وعىل الرشكة 

املنتجة إعادة النظر مليًا قبل إنتاج 

جزء جديد منه رمضان املقبل.

الداروينية األسدية

باب الحارة.. الفتنة والشيعة واليهود

مشهد من مسلسل «باب الحارة» - الجزء السابع
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هنا الحلبي

العام  مطلع  الرتكية  الحكومة  رئاسة  أصدرت 

للطلبة  تعليمية  برامج  ببدء  يقيض  قراًرا  الجاري 

املدن  يف  تركية  جامعات  مثاين  ضمن  السوريني 

فيها ظهرًا  الدراسة  أوقات  تبدأ  أن  الحدودية، عىل 

بعد انتهاء دوام الطلبة األتراك.

املقبل عىل  املوسم  الجامعات  العمل ضمن  وسيبدأ 

أن يدرس الطالب السوري يف نفس مبنى الجامعة 

بعزام  اتصلت  بلدي  العربية؛ عنب  وباللغة  الرتكية 

التابعة  التعليم  وزارة  يف  الرتبية  مدير  خانجي، 

الرتكية  «الحكومة  أن  إىل  املؤقتة، وأشار  للحكومة 

وكلس  عنتاب  غازي  بافتتاح جامعتي  وعًدا  أعطت 

أورفا  جامعتي  افتتاح  إمكانية  مع  العام،  هذا 

ومرسني أيًضا لكن رمبا تؤجل للعام املقبل».

الطالب الذين يحق لهم التسجيل يف الجامعات هم 

الطلبة السوريون الذين خضعوا للفحص املعياري 

الذي أجرته الوزارة الرتكية هذا العام بغية الحصول 

عىل الشهادة الثانوية، بحسب خانجي، مشريًا إىل 

أن التدريس سيكون بإرشاف الحكومة الرتكية.

كامًال  مقرًرا   16 بتدريس  املحارضون  وسيلتزم 

باللغة العربية ولكن باملفاهيم التي تفرضها الجامعة 

ذات  بتجهيز  مكلًفا  املحارض  يكون  بحيث  الرتكية، 

نفس  من  األتراك  الطالب  يدرسها  التي  املواضيع 

عن  اإلنرتنت  عرب  البحث  ودوره  االختصاصات، 

مراجع ومصادر باللغة العربية ضمن املنهاج املقرر.

عن  باإلعالن  مساعد  دور  املؤقتة  للحكومة  وكان 

الراغبني  السوريني  للمحارضين  طلبات  تقديم 

الرتيك  العايل  التعليم  مجلس  وتزويد  بالتدريس 

الوزارة  أن  أكد  الذي  خانجي  بحسب  باألسامء، 

ستعلن قريبًا عن بدء تسجيل الطلبة السوريني يف 

جامعة كلس.

معاهد متوسطة في الداخل 
السوري

املناطق  من  عدد  يف  املتوسطة  املعاهد  تتوزع 

يف  التعليم  وزير  برق،  عامد  يشري  إذ  املحررة، 

الحكومة املؤقتة، إىل وجود 14 معهًدا موزعة عىل 

دمشق  ريف  يف  منها  أربعة  املحافظات،  بعض 

ضمن  املعاهد  باقي  وتتوزع  حلب،  يف  وثالثة 

الغوطة «ويف أماكن عديدة أخرى».

الوزارة يف  قبل  املعاهد معتمدة من  تكن هذه  ومل 

أشهر  ثالثة  منذ  أصدرت  أنها  إال  الفائت،  العام 

متهيًدا  الخطوة  تكون  أن  عىل  باعتامدها،  قراًرا 

العتامد معاهد أخرى الحًقا، ويقول برق إن الوزارة 

للعمل يف  التي تؤهلهم  الشهادات  للطالب  ستمنح 

أنها تسعى لتأمني اعتامد من جامعات  إال  الداخل، 

وجهتنا  «ستكون  مستقبًال،  دولية  ومؤسسات 

األوىل ألخذ هذا االعتامد من تركيا».

ويؤكد الوزير أن وزارة التعليم يف الحكومة املؤقتة 

السوري،  الداخل  يف  وجودها  ترسيخ  عىل  تعمل 

ارتباط  مكتب  افتتاح  مرشوع  دراسة  خالل  من 

للوزارة يف حلب أو إدلب، كام تسعى لنقل الوزارة 

واضح  تحسن  «هناك  مردفًا  أمكن،  إن  الداخل  إىل 

يف أداء الوزارة داخل سوريا أكرث من ذي قبل، ومل 

ينقص عدد موظفيها منذ آذار الفائت وحتى بداية 

متوز الجاري، رغم أنها فرتة تطوعية بدون راتب».

معاهد  يف  طالب  ألف   12 قرابة  حاليًا  ويدرس 

الداخل، بحسب برق، الذي أشار إىل اإلقبال الكبري 

معاهد  «هناك  موضًحا  االختصاصات،  كافة  يف 

كهرباء،  ومعهد  طبي  ومعهد  معلمني  تأهيل 

املعاهد  هذه  وتضم  ميكانيك،  معهد  إىل  باإلضافة 

اآلن  معتمًدا  أصبح  جميعها  أن  كام  عديدة  أقساًما 

من وزارة التعليم».

ويف الوقت الذي تسعى فيه الحكومة املؤقتة لتأمني 

التي ُحرم منها ضحايا الحرب يف  التعليم  خدمات 

سوريا وتأمني االعتامدات الدولية لشهاداتهم، يُبدي 

جامعات  يف  واألكادمييني  املحارضين  من  الكثري 

النظام تخوفهم جراء تدهور مستوى التعليم. 

ويعزي بعض املحارضين قلقهم إىل هجرة الكوادر 

من ناحية واستغالل الوالءات السياسية يف تكليف 

الكوادر العلمية واإلدارية من ناحية أخرى، مشريين 

إىل اإلساءات بحق الطلبة بحسب انتامءاتهم، إضافة 

إىل انتشار الغش والواسطات، األمر الذي سيؤدي 

من وجهة نظرهم إىل منهجية كارثية يف تخريب 

الجامعة من الداخل.

وُحرم آالف الطلبة من إمتام تعليمهم الجامعي بسبب 

ومؤسسات  الحكومية  الدوائر  عىل  النظام  سيطرة 

جسٍم  وغياب  واملعاهد،  الجامعات  فيها  مبا  الدولة 

معرتف به عامليًا يعّوض ما خرسه النظام. فهل تنجح 

مبادرات وزارات املعارضة بتأمني التعليم العايل، لهم 

وسلب النظام ورقة يتحكم بها مبصائرهم؟

جامعات باللغة العربية في تركيا.. 
هل تسحب المعارضة ورقة التعليم العالي من يد األسد؟

ماهر حاج أحمد – عنب بلدي

مل يعش معظم األطفال السوريني حالة الرتقب 

نهاية  امتحانات  املعتادة خالل فرتة  واالستنفار 

أو  الثاين  للعام  معظمهم  الدرايس،  العام  هذا 

الثالث عىل التوايل، ولرمبا أكرث. 

بني مرتقب لسامء متطر براميل املوت، ومنتظر 

عن  عاجز  وآخر  املخيامت،  يف  تعليم  لفرصة 

تكاليف الدراسة يف بالد اللجوء، ووسط دوامة 

واالعرتاف  املدراس  يف  السوريني  استقبال 

طفل  مليون   2.6 ُحرم  الدراسية،  بشهاداتهم 

منظمة  إحصاءات  بحسب  املدراس،  من  سوري 

األمم املتحدة للطفولة، اليونيسيف.

عوامل  إىل  الجديدة  «األمية»  موجة  وتُعزى 

وضعف  األمني،  االضطراب  رأسها  عىل  عدة 

االستقرار، واألرضار املادية التي طالت املؤسسات 

التعليمية، وتأثّر نوعية التعليم سلبًا مبجمل تلك 

العوامل كذلك؛ إضافة إىل كون التعليم مستهلًكا 

مبسؤولية  األطفال  أثقلت  ظروف  يف  للدخل 

تأمينه.

برزت  الجنويب،  إدلب  ريف  يف  كنصفرة  يف 

هناك؛  بلدي  عنب  جولة  خالل  جلية  املعضلة 

كليًا  الخدمة  عن  خارجة  السبع  البلدة  فمدارس 

بعد أن باتت األهداف األبرز لطريان قوات األسد 

وبراميله، بذريعة أن «املسلحني اتخذوها مقرات 

لهم»، وهو ما ينفيه األهايل.

سالح  أحال  أن  بعد  أبوابها  املدراس  تلك  أغلقت 

مؤهلة  غري  وباتت  ركاًما،  صفوفها  األسد 

لالستمرار، وعصية عىل الرتميم. ووضع التعليم 

البلدة،  يف  مدرّس  أسعد،  أيب  بحسب  حاليًا، 

أيًضا،  منقطعني  جامعيني  طالب  عىل  يعتمد 

مقرها  تطوعية  مدراس  يف  األطفال  يدرّسون 

العلم  من  اليسري  تقديم  بهدف  سكنية،  منازل 

ألطفالها تعويًضا عاّم فاتهم، ويقول «منذ أكرث 

من عامني مل يتلق أبناؤها كلمة واحدة سوى من 

املشكلة  تحل  ال  التي  التطوعية،  املدارس  خالل 

عن  األهايل  معظم  ميتنع  إذ  املطلوب،  بالقدر 

يومي  الشبه  القصف  من  خوفًا  أبنائهم  إرسال 

عىل البلدة».

ويعقب عىل ذلك أبو أحمد من أهايل البلدة، «لدي 

5 أوالد، كانوا يدرسون يف الجامعات واملدراس، 

األزمة»،  بدء  التعليم مع  وانقطعوا جميعهم عن 

الذهاب  يتجنبون  الجامعات  طالب  أن  موضًحا 

إليها بسبب سياسة االعتقال العشوائية بحقهم؛ 

القصف  بسبب  تعليمهم  تركوا  املدراس  وطالب 

ودمار املدارس الذي أسفر عنه؛ حال ينطبق عىل 

كثري يتوزعون عىل مختلف املناطق السورية.

 بعد أن كان املنهج السوري والشهادة السورية 

عامني  خالل  الحال  آلت  عربيًا،  األقوى  بني  من 

التعليم، وباتت  من بدء األزمة، فرتاجع مستوى 

انتشار  مع  بأمرها  مشكوكًا  السورية  الشهادات 

ما  األمنية،  االضطرابات  إثر  «التزوير»  ظاهرة 

يهدد مستقبل أطفال وشبان يحرمون من فرص 

بناء ذواتهم وتطويرها.

وما تزال الجهود لدعم قطاع التعليم للسوريني 

ضئيلة  اللجوء  بلدان  يف  أم  الداخل  يف  سواء 

جيل  مستقبل  تهدد  فاألمية  بعواقبها،  مقارنة 

بأكمله بعد خمس سنوات من النزاع.

• 4000 مدرسة يف سوريا مترضرة 

أو مدمرة أو حّولت إىل مالجئ.

سوريا  داخل  طفل  مليون   2.2  •

محرومون من التعليم.

• نصف مليون طفل سوري الجئ 

محرومون من التعليم.

عمر  يف  األطفال  من   30%  •

حالًيا،  تعليمهم  يتلقون  املدراس 

مقارنة بـ 97 % يف العام 2010.

* إحصاءات تقرير لليونيسيف – ترشين الثاين 2013 

القصف على إدلب يحيي مثالب األمّية المندثرة

جامعة غازي عينتاب

أطفال يف حلب عىل مقاعد مدرسة التوحيد املؤقتة
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محمد فواز

األساليب التي تنتهجها أفرع األمن يف سوريا مع 

املعتقلني تؤكد أن املعركة يف األساس هي معركة 

إميان وكفر، وال نتكلم هنا فقط عن اإلميان بالله 

اإلنسان،  بها  يؤمن  فكرة  أي  عن  وإمنا  وجل  عز 

هو  والتحمل  والصرب  القوة  استمداد  يف  فالرس 

تلك الطاقة التي يبعثها اإلميان داخلنا.

املعتقل،  أثر عكيس عىل  األمن  ولترصفات رجال 

وهو أمر يعلمه املحققون الذين ميارسون التعذيب 

لكرس هذا اإلميان وليصبحوا أكرث قابلية الخرتاق 

بشكل  عليه  والسيطرة  النفسية  املعتقل  دفاعات 

كامل وإقناعه مبا يريدون، وهذا هو الرس عندما 

معتقًال  أن  قبيل  من  الحاالت  بعض  عن  نسمع 

أصبح شبيًحا، إذ تبّدل اإلميان من يشء إىل آخر 

وعليه يتبدل السلوك كله؛ يف النهاية تنترص إرادة 

َمن إميانه أقوى.

يف  السابقني  الجوية  فرع  معتقيل  أحد  سمري 

بلدي «خرجت يف  مدينة حامة، تحّدث إىل عنب 

استهدفنا  ما  وكثريًا  السالح  وحملت  املظاهرات 

الحواجز يف املدينة، وكنت أرى عميل جهاًدا يف 

سبيل الله ورفًعا للظلم وهذا ما أسعدين».

إىل  وسيق  سمري  اعتقل  املداهامت  إحدى  ويف 

يومني،  ملدة  «شبحوين  الجوية  املخابرات  فرع 

الذين  الصحابة  أتذكر  كنت  الفرتة  هذه  وخالل 

أو  كبالل  أنني  لوهلة  اعتقدت  املرشكون،  عذبهم 

عامر بن يارس؛ كان املحقق يجلدين ويسب الذات 

من  يطالعك  يجي  خليه  الله  وينو  قائًال:  اإللهية 

هون، مو بتقولو الله أكرب».

بأن  ثقته  زاد  املحقق  كالم  أن  إىل  سمري  ويشري 

الله سينرصه «مل أعرتف بيشء ومل تثبت التهمة 

أخرب  أن  أمتنى  «كنت  مضيًفا  وخرجت»،  عيل 

عنك  رغاًم  وخرجت  منك  أنجاين  الله  بأن  الجالد 

وعن كفرك».

ليس جميع املعتقلني «أصحاب ثورة» وبعضهم ال 

داخل  سابق  معتقل  فأحمد  يجري،  مبا  له  عالقة 

إنه  بلدي  لعنب  يقول  دمشق  يف  السياسية  فرع 

ذلك  يعترب  لكّنه  الطويلة،  لحيته  بسبب  اعتقل 

ابتالء  معي  يحصل  ما  أن  «رأيت  لذنوبه  تطهريًا 

ورفع درجات فقد كنت مقًرصا يف املايض؛ بدأت 

أبيك يف زنزانتي وأستغفر الله عن تقصريي وكل 

بأن جوعي وعطيش تطهري يل حتى  يوم أشعر 

خرجت».

وهناك جانب آخر وهو اإلميان بالفكرة والقضية، 

من  نابعًة  مقاومتهم  كانت  املعتقلني  من  فكثري 

إميانهم بأحقية الثورة وأن ما يتعرضون له جزء 

من نضالهم ضد الظلم، وهذا اإلميان يُحّول القهر 

داخل الشخص إىل حرية، وهو الرس الذي يُفشل 

السجان.

مدينة  من  إعالمي  وناشط  عرشيني  شاب  وسيم 

العسكري،  األمن  فرع  إىل  واقتيد  اعتقل  حمص، 

كان يصور املظاهرات وبعض العمليات العسكرية 

بالثورة  مؤمًنا  «كنت  ويقول  الثوار،  ينفذها  التي 

ومجرمني،  قتلة  وأعوانه  األسد  بشار  أرى  ألنني 

حفالت  بعد  لكنني  وجلدوين،  بشدة  عذبوين 

التعذيب أعود إىل زنزانتي وأدندن قصيدة ياظالم 

السجن خيم وبعض أناشيد الثورة».

«انظر  إليه  يتحدث  وبدأ  الشاب  املحقق  استدعى 

إىل نفسك، أنت هنا يف السجن بينام سافر الذين 

يسألوا  ومل  وتركوك  البالد  خارج  الفتنة  بدأوا 

يف  وأنتم  الخارج  يف  املال  يجمعون  إنهم  عنك، 

أقتنع  كدت  «للحظات  وسيم  ويردف  السجون»، 

ولكني  حر،  أنه  عىل  سافر  من  متخيًال  بكالمه 

بالثورة  تشكييك  غايته  اللئيم  هذا  أن  تذكرت 

والثوار، فسكّت وعدت إىل زنزانتي أدندن كعاديت 

منتظرًا صباح الحرية».

حالة من اإلجهاد العاطفي والعقيل والجسدي تنجم عن الضغط املفرط واملستمر لفرتات طويلة، 
تحدث عندما تشعر باإلرهاق وتفقد قدرتك عىل أداء مهامك املطلوبة… إنه االحرتاق النفيس.

أسماء رشدي

لالهتامم  فقدك  الضغط،  استمرار 

إنتاجيتك  ضعف  العمل،  إىل  وللدافع 

شعورك  ازدياد  طاقتك،  واستنزاف 

بالعجز واليأس، فقدانك لقابلية العطاء، 

من  القيام  أردت  كلام  إحساسك  حتى 

الفراش بالحاجة إىل العزمية واإلرصار، 

من  تعاين  رمبا  أنك  يعني  ذلك  كل 

فإنك  تكن،  مل  وإن  النفيس،  االحرتاق 

عىل الطريق.

إىل  متتد  تكاد  لالحرتاق  السلبية  اآلثار 

الحياة، مبا يف ذلك أرستك  كل مجاالت 

عىل  وحتى  االجتامعية.  وعالقاتك 

تغريات  تسبب  قد  الصحي  املستوى 

طويلة األجل عىل جسمك تجعلك عرضة 

لألمراض مثل نزالت الربد واالنفلونزا.

هل نقصد الضغط 
النفسي؟

النفيس  االحرتاق  أن  من  وبالرغم 

بأنهام  يشرتكان  النفيس  والضغط 

النفيس  اإلنهاك  من  حالة  عن  يعربان 

والجسدي، إال أنهام يختلفان. فالشخص 

املضغوط يتحسن مبجرد اإلحساس بأن 

وإذا  السيطرة،  تحت  أصبح  يشء  كل 

طال هذا الضغط فإنه يستهلك أداء الفرد 

ويؤدي إىل انهيار يف أداء وظائفه. أما 

الشخص املحرتق نفسيًا فهو يعاين من 

الشعور بالفراغ، وتجنب الدافعية، وهو 

غري قادر عىل رؤية أي أمل يف التغيري 

اإليجايب، إنه غارق باملسؤوليات. 

يف كثري من األحيان معظمنا يعي بأنه 

ال  قد  لكننا  الضغوط،  من  الكثري  تحت 

من  األمر  حقيقة  يف  نعاين  بأننا  نعي 

االحرتاق.

لماذا أحترق!
يف العديد من الحاالت تتسبب الوظيفة 

ذات العمل املكثف أو املهن التي تتطلب 

الشخص  طاقة  يفوق  وجهًدا  وقتًا 

للحالة  يتعرض  النفيس، كام  باالحرتاق 

األشخاص الذين يشعرون أنهم يقومون 

بتقدير  ويحظى  طاقتهم  يفوق  بعمل 

كانوا  به، سواًء  يقومون  ملا  معادل  غري 

الفرصة  لهم  تتح  مل  مدراء  أم  موظفني 

ترقيات  عىل  الحصول  أو  إجازة  لقضاء 

فربة  األمهات،  حتى  طويلة.  فرتة  بعد 

املنزل املسؤولة عن رعاية ثالثة أطفال، 

ومسؤوليتها  منزلها  أعامل  إىل  إضافة 

عن والدها الكبري يف السن، هي عرضة 

أيًضا لالحرتاق النفيس.

بسبب  فقط  يحدث  ال  االحرتاق  لكن 

الكثرية،  املسؤوليات  أو  املجهدة  األعامل 

هناك أيًضا عوامل أخرى تزيد اإلرهاق، 

وبعض  الشخص  حياة  أسلوب  أهمها 

أوقات  يقيض  كيف  شخصيته،  سامت 

فراغه وما هي نظرته إىل العامل.

يسببه  قد  بالعمل  املتعلق  فاإلرهاق 

العمل،  عىل  السيطرة  بفقدان  الشعور 

للعمل  املكافآت  أو  االعرتاف  انعدام 

غري  الوظيفية  التوقعات  الجيد، 

العمل،  املبالغة يف مطالب  أو  الواضحة 

إىل  إضافًة  الوظيفي،  والروتني  الرتابة 

من  تعاين  أو  فوضوية  بيئة  يف  العمل 

ضغط عال.

يتسبب  قد  الذي  الحياة  أسلوب  أما 

املتواصل  العمل  يكون  فقد  باالحرتاق 

والحياة  لالسرتخاء  أوقات  توفري  دون 

االجتامعية، تحّمل الكثري من املسؤوليات 

اآلخرين، عدم  بدون مساعدة كافية من 

النوم،  من  كاٍف  قسط  عىل  الحصول 

باإلضافة إىل عدم وجود عالقات وثيقة 

داعمة يف العمل أو األرسة.

التي قد تسهم  الشخصية  السامت  ومن 

إىل  امليول  النفيس،  االحرتاق  زيادة  يف 

الذات  إىل  التشاؤمية  والنظرة  الكاملية، 

وإىل العامل، كام يشعر املحرتق بالرغبة 

يف السيطرة عىل كل يشء ويرتدد يف 

تحقيق  إىل  وينزع  اآلخرين،  تفويض 

اإلنجاز.

عملية  هو  النفيس  فاالحرتاق  إذن 

تحدث عىل مدى فرتة طويلة  تدريجية 

وضحاها،  عشية  بني  ال  الزمن،  من 

األشخاص  عند  للتطور  قابلة  ولكنها 

إلشارات  اهتامًما  يولون  ال  الذين 

التحذير، فبالرغم من أن عالمات اإلرهاق 

تزداد  أنها  إال  البداية،  يف  خفية  تكون 

سوًءا مع مرور الوقت. 

كيف أشم رائحة االحتراق 
النفسي

وباملرض  واالستنزاف  بالتعب  الشعور 

باملناعة  انخفاض  الوقت،  معظم 

يف  آالم  الظهر،  آالم  املتكرر،  والصداع 

وعادات  الشهية  يف  وتغري  العضالت، 

إىل  تشري  جسدية  عالمات  كلها  النوم، 

أنك يف طريقك إىل االحرتاق.

اإلحساس  فهي  العاطفية  اإلشارت  أما 

بالعجز  الشعور  الذايت،  والشك  بالفشل 

الدافعية، السخرية من  والوحدة، فقدان 

اآلخرين، التوقعات السلبية من اآلخرين، 

وانخفاض الشعور باالرتياح واإلنجاز. 

إضافًة إىل العالمات الجسدية والعاطفية 

هناك عالمات سلوكية تدل عىل احرتاقك، 

واالنعزال  املسؤوليات  من  كاالنسحاب 

لوقت  االحتياج  املامطلة،  اآلخرين،  عن 

إحباطك  تفريغ  األمور،  إلنجاز  أطول 

يف املحيطني بك، الخروج من العمل يف 

وقت متأخر أو تركه مبكرًا.

التعامل  الوقاية واسرتاتيجات  أما طرق 

مادة  فستكون  النفيس،  االحرتاق  مع 

العدد القادم.

االحتراق النفسي... األسباب واألعراض

«اإليمان» سالح المعتقل في وجه الجالد
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ملطبوعة  األوىل  الصفحات  تتصدر  أخرى،  و«كراكيب»  طالقية….  وطصمب،  َمزوت،  َمفي،  ُشفي  ديَريا، 
دارانية جديدة، أسسها ناشطون داخل املدينة املحارصة مطلع العام، أصدروا منها سبعة أعداد، طبعوها 

ووزعوها، ثم أطلقوها إلكرتونًيا قبل أسبوع.

عنب بلدي

الريف  مدن  يف  اإلعالمي  الواقع  يختلف 

املحررة  تلك  يف  عنه  املحارصة  الدمشقي 

بالكاد  إذ  تركيا،  باتجاه  واملفتوحة  شامًال 

تستطيع مدينة مثل داريا تأمني حاجياتها 

إىل  تسعى  أن  قبل  والوقود  الغذاء  من 

من  تجد  ال  قد  ومجالت،  جرائد  إدخال 

يقرؤها يف ظل وضع غري طبيعي شغل 

الناس بأمنهم ولقمة عيشهم.

نشطاء  أصدر   2012 عام  بداية  يف 

األسبوعية،  بلدي»  «عنب  جريدة  داريا 

داخل  من  الصدور  يف  استمرت  التي 

أبرز  تفقد  أن  قبل  كامًال  عاًما  املدينة 

ثم  قريطم)  أنور  (محمد  مؤسسيها 

جراء  شحادة)  (أحمد  تحريرها  مدير 

الحملة  بداية  مع  اشتعلت  التي  الحرب 

فريقها  فتشتت  الثانية،  العسكرية 

خارج  إىل  تدريجيًا  نشاطاته  وانتقلت 

يف  والتوزيع  الطباعة  لتستأنف  املدينة 

الشامل املحرر.

ترشين  يف  وتحديًدا  العام،  نفس  يف 

من  أخرى  مجموعة  أصدرت   ،2012

جريدة  املساجد  وطالب  املدينة  نشطاء 

لها  يكتب  ومل  األسبوعية،  «الصحوة» 

فتوقفت  شهر،  من  ألكرث  االستمرار 

 4 إصدار  مسجلة  مشابهة  لظروف 

يف  الحرب  وترية  ارتفاع  ومع  أعداد. 

الصحفية  املبادرات  توقفت  املدينة 

وانشغل  الثقافية،  الحركة  وتراجعت 

الضحايا  بعّد  واإلعالميون  النشطاء 

وتوثيق مجريات املعارك.

يف  قريبًا  ستنتهي  الحرب  أن  يبدو  ال 

الجهود  كل  النظام  أفشل  فقد  داريا، 

املدينة  شباب  إليها.  السلم  إلعادة 

فتحوا  سنتني  من  أكرث  منذ  املحارصون 

عىل النظام جبهة جديدة للمقاومة متثلت 

بحركات توعية فكرية، بدأها شباب «فجر 

التثقيفية  بربامجهم  اإلسالمية»  األمة 

اإلعالمي  املكتب  شباب  ثم  والتعليمية، 

بإطالق مجلة «كركبة» التي تعنى بزيادة 

الوعي واملعرفة لدى املحارصين.

لماذا الـ «كركبة»؟
للداللة  داريا  شباب  اصطلحها  كلمة 

عنها  التعبري  ال ميكن  التي  األشياء  إىل 

واقعهم  تعكس  وهي  وصفها،  أو 

واألشياء  باملتناقضات  امليلء  «املكركب» 

لإلجابة  يستخدمونها  املفهومة،  غري 

عىل أي سؤال ال جواب محدد له. 

عم  شو  الكركبة!…  لعند  رايح؟  لوين 

تشتغل؟ بالكركبة!

كام ترمز الكلمة إىل مجموعة «الكراكيب» 

والتي  السورية،  الخارطة  متأل  التي 

سوريا  (خريطة  املجلة،  بشعار  جسدت 

والواقع  الحرب  من  بأدوات  محشوة 

عياش،  حسام  يقول  كام  السوري)، 

مصمم اللوغو والهوية البرصية للمجلة.

وال  امليدانية،  داريا  أخبار  لنقل  ليست 

لقد  وهمومهم،  الناس  قصص  لرواية 

يريدون  فهم  ذلك،  كل  املحارصون  سئم 

أن يعرفوا ماذا يجري خارج مدينتهم. من 

هنا جاءت فكرة املجلة، وهو ما مييزها عن 

من  األخرى  الثورية  الصحفية  التجارب 

وجهة نظر عياش، فـ «كركبة» تستهدف 

مدنيني  أسايس،  بشكل  املحارصين 

العامل  أخبار  لهم  وتنقل  وعسكريني، 

وتطوراته، يف ظل غياب الكهرباء وعدم 

اإلنرتنت. هي  الوصول إىل  قدرتهم عىل 

أعضاء  يفتحها  العامل  إىل  بنافذة  أشبه 

الفريق ألهايل داريا، يقول عياش، وهو 

أيًضا إداري ومحرر يف املجلة.

هوية ملتبسة
 وروح نكتة ظاهرة

عدد  أو  املجلة،  هوية  بعد  تتضح  مل 

كام  صدورها،  ودورية  صفحاتها 

تسميات  عىل  بعد  الفريق  يستقر  مل 

وتبدل  فتغريت  ألبوابها،  واضحة 

اتجهت  لكنها  وآخر،  عدد  بني  ترتيبها 

متوز)  يف  (الصادر  األخري  العدد  يف 

عىل  وداللة  وضوًحا  أكرث  تبويب  إىل 

بعض  نسبت  كام  الصفحات،  محتوى 

املواد والتقارير إىل كتابها ومعديها. 

البسيط  بتصميمها  املجلة  ومتيزت 

عناوينها  وبروز  الهادئة،  وألوانها 

معظم  وُدعمت  نصوصها،  ومقروئية 

يؤكد  التوضيحية.  بالصور  موادها 

عملية  يف  تسري  املجلة  أن  عياش 

تحسًنا  وشهدت  مستمرة،  تطويرية 

مع  قياًسا  األخرية  األعداد  يف  ملحوظًا 

األعداد التجريبية.

واضح  املعرفة  إيصال  يف  املجلة  هدف 

محتواها،  وتنوع  شموليتها  يف 

فباإلضافة إىل أبواب األخبار التي تنقل 

املدن  وعموم  داريا  يف  املستجدات 

األخبار  املجلة  عن  تغيب  ال  السورية، 

العاملية واملقاالت السياسية والرتجامت، 

العلمية  ثابتة لألخبار  كام تحوي زوايا 

وأدبية  عسكرية  وصفحات  والتقنية 

صفحات  هناك  وأخريًا  وإسالمية، 

للكاريكاتري والتسايل.

ما  أكرث  فهي  الرياضية  الصفحة  أما 

تغطيتها  عن  فعدا  «كركبة»،  يف  يلفت 

بشكل  املجلة  تهتم  الرياضية،  للمتفرقات 

األوروبية،  الدوريات  بأخبار  خاص 

فهل  ونتائجها،  املباريات  مواعيد  وتنرش 

الرياضة  بأخبار  حًقا  املحارصون  يهتم 

األوروبية؟

نعم، يقول فادي دباس، محرر الصفحة، 

فالكثريون  القدم…  كرة  «وباألخص 

هواياتهم  إىل  اآلن  يعودون  داريا  يف 

السابقة نتيجة طول أمد الحصار»، كام 

أظهر  الفريق  أجراه  رأي  استطالع  أن 

رغبة القراء بإبقاء الصفحة الرياضية.

الدم  وخفة  النكتة  من  «كركبة»  تخلو  ال 

يف  ذلك  ظهر  اسمها،  باختيار  بدأت  التي 

ويف  املثال،  سبيل  عىل  أعدادها  ترقيم 

األعداد  يف  وكتابها  أبوابها  بعض  أسامء 

التجريبية.

فالعدد صفر «تجريبي»، والعدد صفران 

«لسا  أصفار  وثالثة  تجريبي»،  «كامن 

كان  فقد  أصفار  أربعة  أما  تجريبي»، 

دون  ما  بحسب  تجريبي!»  مرة  «آخر 

لكتّاب  وبالنسبة  األعداد.  أغلفة  عىل 

كركبجي  قبيل:  من  أسامء  فحملوا  املجلة 

كركبجي  منتبه،  مو  كركبجي  ئبالوي، 

مني  كركبجي  عنيد،  كركبجي  مستعجل، 

وجر… 

العدد 0000
ال يبدو أن املجلة تعبأ بسباق اإلصدارات، 

السورية  الصحف  من  عدًدا  يدفع  الذي 

إىل إصدار أعداد بأرقام مزدوجة لتغطية 

انقطاعاتها املستمرة يف الصدور.

تجريبية  أعداد  أربعة  أصدرت  «كركبة» 

 16 يف  األول  عددها  تصدر  أن  قبل 

األعداد  إن  عياش  يقول   .2015 نيسان 

التجريبية ال تعكس تردًدا لدى الفريق، 

«لقد تعمدنا عدم إصدار العدد األول قبل 

مختلف  شملت  رأي  استطالعات  إنهاء 

إثرها تقييم  املدينة، جرى  الفئات داخل 

املحتوى وإعادة رسم خريطة املجلة».

أجراه  الذي  الرأي،  استطالع  ويشري 

داريا و  75 عينة يف  املجلة عىل  فريق 

القراء  25 خارجها، إىل رضا ٪70 من 

بينام  دباس،  بحسب  محتواها،  عن 

اعتربها ٪20 مقبولة، واقرتح الـ 10٪ 

الباقون إضافة تعديالت عليها.

من يصدر «كركبة»
يف  إعالميًا  الناشطني  من  مثانية 

دون  التجربة  هذه  خوض  قرروا  داريا 

عياش،  بحسب  سابقة،  صحفية  خربة 

يتقاسمون املهام فيام بينهم إلنتاج مواد 

باالستعانة  صفحاتها  ويعدون  املجلة، 

املدينة  داخل  وناشطني  بكتاب 

يتخذون  الفريق  أعضاء  وخارجها. 

للمجلس  التابع  اإلعالمي  املكتب  من 

املحيل بداريا مقرًا لعملهم، يخرجونها، 

ثم  صفحاتها،  يجمعون  يطبعونها، 

ينطلقون لتوزيعها. 

هل املجلة تابعة للمجلس املحيل إذن؟

إقراره  رغم  عياش،  حسام  يقول  ال! 

املكتب  يف  يعملون  عليها  القامئني  بأن 

اإلعالمي أو ممن يرتبطون به بشكل أو 

توريط  عدم  عىل  حريص  فهو  بآخر، 

فريقه  ويسعى  تبعية،  بأي  املجلة 

ورغم  حسابات،  أي  عن  بعيدة  إلبقائها 

ذلك، وجه عياش عرب عنب بلدي الشكر 

للمكتب اإلعالمي الذي وضع أمام فريقه 

مبا  املجلة،  إلصدار  الالزمة  املوارد  كل 

100 عدد من  يزيد عن  ما  فيها طباعة 

كل إصدار.

الفريق،  عضو  الدباس،  فادي  يضيف 

نريد  ال  فكري…  توجه  أي  لدينا  «ليس 

غايتنا  أحد،  عىل  تحسب  أن  للمجلة 

إيصال املعرفة لكل الناس».

التي تصدر  الثالثة  كركبة هي املطبوعة 

والصحوة،  بلدي  عنب  بعد  داريا  من 

حيث  من   275 الرتتيب  تحمل  وهي 

أرشيف  بحسب  اإلصدار،  تاريخ 

املطبوعات السورية الذي يحيص حتى 

اآلن 277 صحيفة سورية جديدة.

الخارطة  إىل  جديًدا  تضيف  فهل 

اإلعالمية؟

جريدة الصحوة

الثانية  املطبوعة  هي  الصحوة 

داريا،  مدينة  من  تصدر  التي 

حملت  أسبوعية  جريدة  وهي 

زمن  يف  أمة  «صحوة  شعار 

من  مجموعة  أطلقها  الظلمة»، 

شباب املدينة يف ترشين األول 

لتعويض  إنها  2012،قالوا 

نقص التوعية الدينية وإلحداث 

املجتمع  لدى  فكرية  صحوة 

افتتاحية  يف  جاء  كام  املحيل، 

الجريدة  لكن  صفر،  العدد 

الثالث  عددها  بعد  توقفت 

الحملة  بدء  مع  بالتزامن 

العسكرية الثانية داريا.

السادس  يف  الصحوة  وّدعت 

 2013 آذار  من  والعرشين 

البرسك،  حامد  الشهيد 

الصحيفة  تحرير  رئيس 

وقّع  الذي  مؤسسيها،  وأحد 

«نقيب  باسم  افتتاحياتها 

حينها  البرسك  وكان  الثوار»، 

املكتب  مدير  وظيفة  يشغل 

املحيل  املجلس  يف  الخدمي 

لداريا.

الصحوة  صفحات  تعرضت 

أكرث  للقرصنة  فيسبوك  عىل 

من مرة طيلة فرتة توقفها، ما 

بديلة  إنشاء صفحات  استدعى 

تحديث  أي  دون  مرة،  كل  يف 

إضافة  أو  منشوراتها  يف 

إنهاء  أعلنت  أن  إىل  ملحتواها، 

يف  كامل،  بشكل  تجربتها 

بيان نرشته بتاريخ 20 كانون 

إن  فيه  قالت   2014 الثاين 

للشّك»،  «محالً  أضحى  اسمها 

وإن جريدة الصحوة «ليس لها 

عالقة ال من قريب وال من بعيد 

من  غريها  أو  صحوات  بأي 

دولة  أي  العسكرية يف  القوى 

أو أّي مكان يف العامل».

بعد أربعة أصفار تجريبية

«كركبة»، ثالث تجربة صحفية في داريا

فعاليات بلدي

شباب املكتب اإلعالمي يحرضون إلصدار «كركبة»

ترتيب الصدور
96

ترتيب الصدور
25

ترتيب الصدور
275
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أسيمة صالح - عنب بلدي

انطالقًا من رسالتهم: «حني نتقاسم همومنا تهون، 

فريق  أقام  تتضاعف»،  سعادتنا  نتشارك  وحني 

«أمان» التطوعي نشاطًا ترفيًها لألطفال السوريني 

مساء  الرتكية،  إسطنبول  يف  الفاتح  منطقة  يف 

السبت 18 متوز، ثاين أيام عيد الفطر، يف حديقة 

منرب  مع  بالتعاون   ،Yavuz Selim سليم  يافوس 

أبناء  لكفالة  تكافلوا  وجمعية  السورية،  الجمعيات 

الشهداء واملعتقلني، اللذين تشاركا تقديم مأكوالت 

مجانية لألطفال يف ختام النشاط.

من  منوًعا  برنامًجا  ونّفذ  فأعّد  «أمان»  فريق  أما 

األلعاب التنافسية والتشاركية مصممة لتتناسب مع 

الحضور من  أساسها  أربع وزّع عىل  فئات عمرية 

األطفال، منها القفز باألكياس، جمع الكرات، القفز 

عىل الحلقات، ونفخ بوالني وألعاب تقليدية أخرى، 

شارك فيها أكرث من 500 طفل بإرشاف 38 داعاًم 

من أمان، بحسب مدير الفريق، بدر الدين األحمر. 

واختتم النشاط بسلسلة برشية توسطت الحديقة، 

يال...  هيه  يال  «هيه  األطفال  هتاف  خاللها  وعال 

راجعني بعون الله».

األلعاب،  وانتقاء  الرتفيهي  الربنامج  تحضري  وعن 

أنه  بلدي  عنب  إىل  حديث  يف  األحمر  أوضح 

«برنامج دعم نفيس غري مقنن»، أي أنه غري محدد 

بل  معني؛  عالجي  هدف  منها  لكل  جلسات  بعدد 

عىل  الرسور  ادخال  منه  الهدف  مفتوح،  نشاط 

قلوب األطفال، ونفي الشعور بالغربة عنهم.

قال  أتراك،  أطفال  مشاركة  عن  حديثه  سياق  ويف 

احتضانًا  احتضننا  الرتيك  «الشعب  أمان  مدير 

كامًال»، موضًحا أن الحواجز بني الشعبني تتالىش 

مبرور الوقت، وأكرب دليل مساعدة أطفال سوريني 

باألطفال  للرتحيب  بالرتجمة  الرتكية  يتحدثون 

األتراك وتعريفهم بالنشاطات؛ وأعقب أن املواطنني 

األتراك كانوا مطمئنني ملشاركة أطفالهم واحتكاكهم 

بسوريني، معتربًا ذلك «إيجابية كبرية»، مردفًا «كنا 

نعرف الشعب الرتيك كـ جار، وكسبناه اآلن –بعد 

األزمة- صديًقا أيًضا». 

بدا  املشاركني  لألطفال  بلدي  عنب  رصد  وخالل 

النشاطات  ختام  يف  األطفال  مالمح  عىل  الرضا 

واألهايل؛  األطفال  تفاعًال واضًحا من  التي شهدت 

وتفاعل األطفال كذلك مع الهتاف الختامي، معربين 

عن أملهم بالعودة، يف حني عربت طفلة أخرى عن 

سعادتها بالنشاط بقولها «العيد هو يافوس سليم».

قال  الفريق،  نشاطات  مجمل  عن  حديثه  وضمن 

غطّته  ما  الجامل  من  فيهم  «السوريني  األحمر 

جامل  أو  نفيس  جامل  والغربة..  الحرب  ظروف 

اجتامعي، إن صح التعبري»، وهدف نشاطات أمان 

إظهار هذا الجامل وتعزيزه، بدل النظرة السوداوية 

السائدة، «لينهض أي مجتمع يجب أن تكون نظرته 

الفريق  عن ذاته مرشقة وجميلة»، وهذا ما يحاول 

إيصاله إىل املستهدفني يف مبادراته.

تطوعي  فريق  أكرب  هو  أمان  فريق  أن  إىل  يشار 

يف  واالجتامعية  النفسية  بالخدمات  تخصيص 

واجتامعيًا  نفسيًا  ودعاًم  ارشاًدا  يقدم  إسطنبول، 

 10 يضم   ،2015 حزيران  يف  تأسس  واميانيًا، 

النفس وعلم االجتامع، يرشفون  مختصني يف علم 

مدربون   40 بينهم  من  داعاًم،   75 عمل  ويقيّمون 

الرنويجي  والتكييف  البقاء  مهارات  برنامج  عىل 

TRT للتعامل مع األطفال يف األزمات والحروب.

أمان.. نتشارك االبتسامة في «يافوس سليم»

من نشاطات «فرحة العيد من جديد» 

طفلة مشاركة يف النشاط الرتفيهي 18 متوز 2015 – حديقة يافوس سليم

جمان مراد - عنب بلدي    

من  بدعم  «لرنتق»  فريق  شارك  املبارك  رمضان  شهر  انتهاء  مع 

املجتمع  منظامت  «اتحاد  السوريني»  و  الدميقرطيني  «اتحاد 

اسطنبول  يف  خريي  سوق  يف  متوز   16 الخميس  يوم  املدين» 

ضمن حملة «بتستاهلو أكرت بالعيد».

األصدقاء  مبساعدة  األلبسة  لجمع  صغري  مبرشوع  بدأت  الحملة 

تجاوبًا  والقت  فيسبوك  موقع  عىل  الدعوة  نرشت  ثم  واملعارف، 

أحد أعضاء فريق «لرنتق». وقد  املتوقع» بحسب راتب،  «أكرث من 

من  ألكرث  ومستعملة)  (جديدة  مالبس  تأمني  الحملة  استطاعت 

أتايس،  رزان  السيدة  بحسب  لها  معيل  ال  معظمها  عائلة،   100

العضو يف اتحاد الدميقراطيني، من بينهم 50 طفًال باإلضافة إىل 

عدد من الجرحى.

محمد طفل من إدلب يبلغ من العمر 4 سنوات، جاء برفقة أخته إىل 

السوق الخريي، وبدت سعادته البالغة يف ضحكاته الربيئة وهو 

يختار مالبس العيد بنفسه. يقول راتب «الهدف من السوق جعل 

فهو  العيد،  أجواء  ليعيشوا  بأنفسهم  مالبسهم  يختارون  األطفال 

يستهدف العائالت الذين ال يستطيعون  رشاء املالبس ألطفالهم».

الفريق  لها  خطط  حمالت  ضمن  فعالية  إال  ليس  الخريي  السوق 

العيد  «بعد  األتايس  تضيف  الدميقراطيني.  اتحاد  مع  بالتعاون 

زيارات  خالل  من  املدارس  يف  الطالب  تأهيل  إعادة  عىل  سنعمل 

إىل األهايل وإحصاء عدد الطالب، لتزويدهم باملستلزمات املدرسية 

الرتكية  املدارس  يف  تسجيلهم  ومحاولة  وحذقائب،  ألبسة  من 

والسورية.

ملساعدة  تجمعوا  السوريني  الشباب  من  مجموعة  هم  «لرنتق» 

وذلك  تركيا،  يف  لألطفال  األنشطة  وإقامة  السوريني،  الجرحى 

العام  من  أيار   25 يف  الفريق  تأسس  مدنية.  منظامت  مبساعدة 

املساعدة  يد  مد  يف  الرغبة  جمعتهم  متطوًعا   45 ويضم  الحايل 

واالرتقاء بالعمل  التطوعي، بحسب راتب.

نظم الفريق خالل شهر رمضان عدة حمالت من بينها «5 مترات» 

متفرقة  مناطق  يف  ساحة   15 وغطت  أيام   10 لـ  استمرت  التي 

تضمنت  التي  مرسني،  يف  أهلك»  «نحنا  وحملة  اسطنبول،  يف 

50 طفًال و25 عائلة وتضمن مجموعة  «كرنفال صائم» وحرضه 

من األنشطة واملسابقات.

 «لنرتق»
يختتم نشاطاته في رمضان 

بسوق خيري

جمان حسن  

نظم مركز «النساء اآلن» يف لبنان كرنفاًال 

السوريني  لألطفال  الفطر  عيد  مبناسبة 

من  العيد  «فرحة  مسمى  تحت  الالجئني، 

جديد» يف منطقة البقاع اللبناين، شارك 

فيه 800 طفل دعوا من 4 مخيامت.

باألطفال  خاصة  غنائية  وفقراٍت  ألعاٌب 

الفعالية،  تخللت  الوجوه،  عىل  ورسوٌم 

وأسئلة  رياضية  مسابقاٍت  إىل  إضافة 

ثقافية، حصل الفائزون فيها عىل جوائز 

رمزية.

املرشفات  إحدى  شخاشريو،  منال  قالت   

عىل الحفل، إن «الهدف األسايس هو رسم 

البسمة عىل وجوه األطفال اللذين حرموا 

عندهم  وأصبح  والفرح،  العيد  معاين 

مرتبطًا بالحزن والبكاء والفقد».

ودعيت 4 مخيامت إىل الحفل من مناطق 

مدرسة  يف  الفعالية  مكان  عىل  قريبة 

إىل  إضافة  تعلبايا،  يف  الصغري  العامل 

باملركز  واملستفيدات  املستفيدين  أبناء 

وعدد من األطفال اللبنانني.

قّدم فريق املركز خالل الكرنفال مرسحية 

الشاب  وينقل  اللجوء»،  «منهاج  بعنوان 

حاول  أنّه  الفكرة،  صاحب  تللو،  أنس 

محاكاة مشاهداته، «قمة السعادة بالنسبة 

لبعض الالجئني هي عند استالم املعونات 

اإلنسانية  املنظامت  بعض  من  الغذائية 

إضافة إىل الشجارات بينهم للفوز بالسلة، 

إطار  ضمن  الفكرة  إيصال  فحاولت 

كوميدي وهادف».

حساب  وهو  الثاين،  للمشهد  وبالنسبة 

يتابع  للسوريني،  اإلقامة  تجديد  تكاليف 

تللو «أينام توجهت يف لبنان يف املخيامت 

عوائل  أجد  األسواق،  و  البيوت  يف  و 

يف  اإلقامة  تجديد  كلفة  تحسب  سورية 

املبلغ  كان  كاملة ويف حال  لبنان لألرسة 

كبريًا فإنها تحجم عن التجديد».

مرسح للدمى استوحي من الخالفات بني 

فيها  وما  نفسه،  السوري  الشعب  أبناء 

فكرة  عن  تبعدهم  مناطقية  من  أحيانًا 

إىل  إضافة  واحد»،  السوري  «الشعب 

حديقة  وفكرتها  لبنان»  «شامة  مرسحية 

السوريون واللبنانيون مًعا بعيًدا  يزرعها 

عن الخالفات العنرصية.

ويف لقاء مع مجد رشبجي، مديرة مركز 

«الواجب  من  أنه  اعتربت  اآلن،  النساء 

إدخال الفرحة لقلوب األطفال وإخراجهم 

أجواء  إىل  واللجوء  الحرب  اجواء  من 

األعياد التي عاشوها قبل الحرب»، مشريًة 

بشكل  الواقع  املرسحية  «تناول  إىل 

حاول  مهام  العامل  أن  للتأكيد  كوميدي 

إهانة الشعب السوري باملعونات الغذائية 

كافة  عىل  وسيحصل  يستسلم  لن  فهو 

رسمت  حدود  ضمن  يبقى  ولن  حقوقه 

له».

عندما  أوالدي،  سعادة  وصف  أستطيع  «ال 

إال  يعرفونه  ال  فهم  الدمى  مرسح  شاهدوا 

يف التلفاز» تقول معينة، وهي متطوعة يف 

والجهود  األعامل  «قليلة هي  العمل، مردفًة 

السعادة  يستحقون  فأبناؤنا  كانت  مهام 

والفرح والحياة الطبيعية».

الريموك  مخيم  من  خرجت  التي  مروة،  أما 

منذ أكرث من سنتني، فتقول «تنوع األلعاب 

وتوفريها  مجاين  بشكل  واملرسحيات 

بتفريغ  لهم  سمح  املحرومني،  لالطفال 

أن  بعد  املرسوقة  وابتسامتهم  مشاعرهم 

غابت عن أذهانهم لسنوات».

وختم الحفل بأغاين علت أصوات األطفال 

معها: «راجع ع بالدي.. ع األرض الخرضا 

أمانيهم  عن  معربين  بالدي»،  ع  راجع 

وشوقهم لبالدهم عرب كتابات ورسومات 

جاء فيها «مايف عيد بال سوريا، معتقلينا 

كل عام وأنتم بخري، التحزين سنعود».

لليونسيف ومنظمة  ووفق تقرير مشرتك 

أنقذوا الطفولة مطلع متوز الجاري، يقدر 

عدد األطفال السوريني خارج املدارس منذ 

بدء الثورة السورية بـ 2.4 مليون طفل، 

املعلمني  من   20% فقدان  إىل  إضافة 

و%20 من املدارس.

فرحة العيد من جديد..
 ترسم ابتسامة «مسروقة»
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للمشاركة في تحرير صفحات «عنب بلدي» يمكنكم إرسال مشاركاتكم

enabbaladi@gmail.com :إلى بريد الجريدة اإللكتروني

 ،3×3 كبرية  مربعات   9 من  تتكون  لعبة 

و81 مربع صغري 9×9.

معبأة  الصغرية  املربعات   بعض  تكون 

باقي  إكامل  الالعب  وعىل  بدايًة،  باألرقام 

 ،9 1 إىل   األرقام من   باستخدام  املربعات 

الكبرية،  التسعة  املربعات  يف كل واحٍد من 

ويف كل صٍف أو عمود.
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أفقي
1. وزير الخارجية اإليراين
2. حرف عطف – نظهرهم

3. ندامة – رائحة فواحة (معكوسة)
4. إعاشة

مدينة   – (مبعرثة)  تقرتب   .5
لنظام  موالية  حامة  غرب  شامل 

بشار األسد (معكوسة)
6. ليس له أحد – سعر

7. طُرُق (معكوسة) – مدينة يف 
القادر  الشهيد عبد  حلب ولد فيها 

الصالح
8. حرف مشبه بالفعل – صديق
9. مؤلف رواية الحرب والسالم

10. عميد األدب العريب يف القرن 
املايض - وشيعة

عمودي
تويف  سعودي  ملحن  و  مغني   .1

يف 2000 (معكوسة)
2. ممتدة – أوالده (مجرورة)

3. سابع الكواكب بعًدا عن الشمس 
– ثلثا وحي

4. تظهر و توضح – غطّى (معكوسة)
5. شك – يعطيني حقي (معكوسة)

6. لحد (معكوسة) – نصف ميتد 
– نأيت بعَد (معكوسة)

7. منسوب إىل الرب (معكوسة) – 
مرض (معكوسة)

8. خوف – نظم يف امليت شعرًا – اكتمل
رشط  حرف   – للحمرة  مائل   .9

يفيد التمني (معكوسة)
حرف   – حظر   – بديًنا  صار   .10
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نرشه  ما  أول  هي  «املزحة»  رواية  أن  رغم 

ميالن كونديرا؛ إال أنها بّوأته مرتبة عالية يف 

األدب العاملي؛ كيف ال وهو الكاتب الفرنّيس 

االتحاد  يف  جرت  دقيقة  تفاصيل  يروي 

السوفيتّي.

حالة  املتهكّم  بأسلوبه  كونديرا  يروي 

النظام االشرتايك  املقموع يف ظل  اإلنسان 

أواخر  من  بدًءا  تشيكوسلوفاكيا  يف 

الحزب  حكم  إبان  املايض  القرن  أربعينيات 

الشيوعي لها؛ وكام يبدو من عنوان الرواية 

يرسلها  مزحة  هو  فيها  األساّيس  فالعامل 

بطلها «لودفيك» لحبيبته عرب بطاقة بريدية؛ 

للشيوعية،  عدائه  عىل  دامًغا  دليًال  لتصبح 

األكرب  حياته  منعطف  املزحة  تلك  وتكون 

فيام بعد.

يقول كونديرا يف روايته: «أريد ببساطة أن 

أقول بأن أي حركة كبرية تريد تحويل العامل 

ألنهام  بالسخرية  أو  بالتهكم،  تتسامح  ال 

صدأ يأكل كل يشء».

«قدمت عرشات األدلة التي قادتني للشيوعية، 

ولكن ما جذبني لها أكرث -بل وسحرين- كان 

هو ‹مقود التاريخ› الذي وجدت نفيس قريًبا 

ا يف مصائر  نقّرر حق� كنا حينذاك  لقد  منه، 

الناس ويف مصائر األشياء».

ورغم  رواة،  عدة  ألسنة  عىل  تجري  الرواية 

محرتًفا  كان  كونديرا  أن  إال  األمر  صعوبة 

كل  يف  الشخصيات  بني  التنقل  يف  للغاية 

بانقطاع  معه  تشعر  ال  انسيابّيا  فصل؛ 

الفلسفية  التأمالت  لتناسب  باإلضافة  حاد؛ 

واألفكار الواردة يف كل فصل مع الراوي فيه.

يقول بعض النقاد إنه ورغم مزاعم كونديرا 

عن بعد شخصيات رواياته عن شخصيته؛ إال 

أن رواية املزحة مل تكن رواية بقدر ما كانت 

للحزب  انضاممه  لفرتة  شخصية  مراجعة 

«لودفيك»  البطل  كام  متاًما  فهو  الشيوعي؛ 

لينتهي  لها  وأخلص  بالشيوعية  بداية  آمن 

الحال به بنقدها الحًقا؛ فُيفصل من الحزب 

وينفى باعتباره أحد أعداء الشيوعية.

النفس  أحاديث  من  الكثري  الرواية  تحمل 

الذات، محاوالت  الرصاع مع  القهر،  يف ظل 

األنظمة  يف  الهوية  فقدان  االنتقام، 

الفردية  الحرية  عن  والبحث  الشمولية، 

ولو  حولك  البرشية  النسخ  عن  متّيزك 

منها  كبري  قسم  ويجري  التفاصيل،  بأبسط 

يعتربهم  ممن  «للسود»  عسكرية  ثكنة  يف 

تدريبهم  له، ويكون  أعداًء  الشيوعي  النظام 

العسكري مختلًفا أيًضا:

«مبا أننا كنا بغري سالح، فإن تدريباتنا كانت 

هدف  من  لها  يكن  مل  عبثية؛  خاص  بوجه 

غري تسفيه حياتنا»

الرواية متوفرة برتجمتني ألنطوان الحميص 

أكرث  األخري  ترجمة  ولعّل  بلقاسم؛  وخالد 

ترابطًا وقوة.

أسامة عبد الرحيم   

املحمولة  الهواتف  مستخدمي  من  الكثري  يبحث 

الربامج  مع  التعامل  إمكانية  توفر  تطبيقات  عن 

وكتابة  بإنشاء  لهم  وتسمح  املختلفة،  املكتبية 

التقارير وإجراء العمليات الحسابية دون الحاجة 

إىل استخدام أجهزة الكمبيوتر. 

توفر رشكة مايكروسوفت خدمة الربامج املكتبية 

عرب الهواتف املحمولة واألجهزة اللوحية من خالل 

املجاين،   Microso� O�ce Mobile تطبيق 

Android، وأنظمة  واملتوافق مع أجهزة أندرويد 

IOS الخاصة برشكة آبل وهواتف IPhone، التي 

ميزات  من  االستفادة  إمكانية  للمستخدم  تتيح 

إنشاء وتعديل وحفظ املستندات.

ماذا يوفر لك Microso� O�ce Mobile؟

يف  سحابيًا  املخزنة  امللفات  إىل  الوصول   –

.Dropbox, SkyDrive, OneDrive

الكومبيوتر  عىل  املنشأة  السابقة  امللفات  فتح   –

أندرويد  هاتف  من  والتعديل  القراءة  ومتابعة 

. Android

 Attachment مشاهدة وتعديل امللفات املرفقة –

يف الربيد اإللكرتوين.

لالستفادة من ميزة الربامج املكتبية عىل الهاتف 

املحمول اتبع الخطوات التالية: 

الرسمي  املوقع  خالل  من  التطبيق  حزمة  حمل 

للتطبيق عرب الرابط التايل:

https://goo.gl/tLeBxD 

متاجر  يف  عنه  البحث  خالل  من  أو 

 Google Play، 1Mobile Market،)أندرويد

.(... Mobogenie

باتباع  هاتفك  عىل  ثبته  التطبيق،  تحميل  بعد 

أيقونة  ظهور  لحني  املعتادة  التثبيت  خطوات 

التطبيق ضمن قامئة التطبيقات املثبتة. 

يف  الثالثة  األساسية  الربامج  التطبيق  يوفر 

 ،Microso� Word النصوص  (تطبيق  أوفيس 

تطبيق   ،Microso� Execl الجداول  تطبيق 

 ،(Microso� PowerPoint التقدميية العروض 

وعىل املستخدم تحميل كل تطبيق عىل حدة.

رمز  بإرسال  التطبيق  يقوم  الحساب  إنشاء  بعد 

بريدك  عنوان  إىل   Security Code تحقق 

معلومات  بتحديده ضمن  قمت  الذي  اإللكرتوين 

حسابك… أدرج األرقام األربعة التي وصلتك يف 

 Next التايل  عىل  اضغط  ثم  املخصصة،  الخانة 

مبخدم  االتصال  لحني  قليًال  انتظر  للمتابعة.. 

الرشكة.

الشاشة  الظاهرة عىل  الربتقالية  الصفحة  تجاوز 

أسفلها،  يف  املوجود  السهم  رمز  عىل  بالضغط 

هذه الصفحة تعرض عليك مشاركة الروابط عىل 

بوكس  دروب  مثل:  السحايب  التخزين  مخدمات 

.OneDrive وان درايف ،Dropbox

ثالثة  تحوي  صفحة  ظهور  -         ستالحظ 

تبويبات: التبويب الذي يرمز إلشارة الساعة يقدم 

لك مناذج جاهزة لكل تطبيق، بينام يوفر التبويب 

الذي يرمز لشكل املجلد إىل مساحتك الخاصة يف 

وان درايف OneDrive، والتي ميكنك من خاللها 

الدخول إىل مستنداتك املنشأة سابًقا، أما التبويب 

ملستنداتك  فهو  مستند  لورقة  يرمز  الذي  الثالث 

الجديدة التي ترغب بإنشائها.

إرفاقها  أو  ملفاتك،  مشاركة  من  التطبيق  ميكنك 

عىل  الضغط  خالل  من  اإللكرتوين  الربيد  مع 

خيار املشاركة واإلرسال.

المزحة
لـ ميالن كونديرا

Office كيف تستثمر تطبيقات أوفيس
على هواتف أندرويد؟

والفيديو  الصور  مشاركة  خدمة  إحصائيات  آخر  كشفت 

Instagram أن مستخدميها النشطني يرفعون أكرث من 70 

 2.5 عن  يزيد  تفاعًال  وتتلقى  عربها،  يومًيا  صورة  مليون 

مليار إعجاب.

مستخدميها   Facebook لـ  التابعة  الرشكة  وعرّفت 

النشطني بأنهم من يسجل الدخول إليه ويستخدم التطبيق 

يف  األقل  عىل  واحدة  مرة  الويب  عىل  الخدمة  موقع  أو 

الشهر، دون أن يشمل ذلك بالرضورة نرش صور. وأوضحت 

اإلحصائيات أن عددهم يتجاوز 300 مليون.

وجذبت   ،2010 عام  األول  ترشين   6 يف  الخدمة  أطلقت 

عددهم  وتضاعف  شهر،  قرابة  خالل  مستخدم  مليون 

 2012 نيسان   9 إطالقها. ويف  بحلول عام عىل  10 مرات 

دوالر  مليار  مقابل  الخدمة  عىل   Facebook استحوذت 

أمرييك، 300 مليون منها نقًدا. ويف شباط 2013، أي بعد 

شهرين من إطالق نسختها 3.4.1 املتاحة بـ 25 لغة، وصل 

عدد مستخدميها النشطني إىل 100 مليون.

والفيديو  الصور  مشاركة  خدمة  إحصائيات  آخر  كشفت 

Instagram

عن  يزيد  تفاعًال  وتتلقى  عربها،  يومًيا  صورة  مليون 

مليار إعجاب.

لـ  التابعة  الرشكة  وعرّفت 

النشطني بأنهم من يسجل الدخول إليه ويستخدم التطبيق 

يف  األقل  عىل  واحدة  مرة  الويب  عىل  الخدمة  موقع  أو 

الشهر، دون أن يشمل ذلك بالرضورة نرش صور. وأوضحت 

اإلحصائيات أن عددهم يتجاوز 

يف  الخدمة  أطلقت 

عددهم  وتضاعف  شهر،  قرابة  خالل  مستخدم  مليون 

10

استحوذت 

أمرييك، 

شهرين من إطالق نسختها 

عدد مستخدميها النشطني إىل 

مليون صورة يومًيا على 
Instagram  70
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تركيا 
قطعة   400 الفطر  عيد  أيام  ثاين  اسطنبول  يف  «ميالد»  فريق  وزع 

75 طفًال. كام وزع  مالبس عىل العائالت املحتاجة، إضافة إىل كسوة 

الفريق  بحسب صفحة  رمضان،  أيام  آخر  غذائية يف  سلة   42 الفريق 

عىل الفيسبوك.

أليتام  إفطاًرا  رمضان  أيام  آخر  الخريية»  «سوريا  مؤسسة  أقامت 

«دار بيتي» يف مدينة الريحانية. تضمن اإلفطار حفًال ومجموعة من 

قدمت  النشاط  نهاية  يف  املرسحية.  والعروض  واملسابقات  األنشطة 

الرسمية  الصفحة  الدار، بحسب  وهدايا ألطفال  العيد  املؤسسة كسوة 

للمؤسسة.

 125 لـ  كرنفاًال  الفطر  عيد  أيام  ثاين  التطوعي  «ملهم»  فريق  أقام 

سلطنة  يف  أمانة»  «عامن  فريق  من  بدعم  عينتاب،  غازي  يف  طفًال 

عامن والهيئة العاملية لإلغاثة والتنمية «انرص». تضمن النشاط زيارة 

ملدينة األلعاب ومسابقات وتوزيع وجبات لألطفال، وذلك ضمن حملة 

«بسمة أمل 5».

فريق «لنرتق»
يختتم نشاطاته في رمضان بسوق خيري

ا�ردن
أقامت مجموعة «همة» التطوعية يوم االثنني 13 متوز 

النور  ورجيني  «سينام  مرشوع  ضمن  لألطفال  نشاطًا 

واأليتام،  املهجرين  من  طفًال   50 النشاط  حرض   .«4

وتضمن النشاط عرض فيديو عن آداب الطعام والرشاب 

ومسابقات ترفيهية وأنشطة مختلفة. ويف نهاية النشاط 

العيد  ألبسة  ووزعت  جامعيًا  إفطاًرا  املجموعة  قدمت 

كهدايا لألطفال.

كام وزعت املجموعة كسوة العيد عىل 175 طفًال يتياًم 

وشمل  الزعرتي،  مخيم  يف  آخرين  و100  عامن  يف 

إدلب، وذلك بحسب ما ذكره  100 طفل داخل  التوزيع 

مدير املجموعة لعنب بلدي.

إفطاًرا  متوز   16 الخميس  يوم  حيايت»  «هذه  أقامت 

أن  بعد  األلعاب،  مدينة  يف  لألطفال  عامن  يف  جامعيًا 

رافقتهم يف زيارة إىل حديقة الحيوانات. وتخلل النشاط 

مجموعة من املسابقات وألعاب الخفة، كام وزع الفريق 

كسوة العيد عىل 200 طفل إضافة إىل مساعدات مادية 

وغذائية للعائالت، وذلك بحسب ما ذكره مدير املجموعة 

لعنب بلدي

كام أقامت املجموعة ثاين أيام العيد نشاطًا ترفيهيًا يف 

شمل  لدمشق،  الغريب  الريف  يف  الواقعة  زاكية  بلدة 

خفة  وألعاب  الساحر  فقرة  النشاط  تخلل  طفل.   300

ومسابقات ورسم عىل الوجوه وتوزيع هدايا.

الفنان  من  بدعوة  الحدود»  عرب  «سوريات  مركز  نظم 

أحمد قسيم يوم األربعاء 15 متوز إفطاًرا للجرحى يف 

الفنانني السوريني، منهم  املركز، بحضور مجموعة من 

بحسب  وذلك  القديس،  وإياد  سكاف  ومي  بلبل  نوار 

صفحة املركز عىل الفيسبوك.

لبنان 
أيام  أول  التطوعي يف  أقام فريق «ملهم» 

األطفال  مستهدًفا  األمل»  «كرنفال  العيد 

منطقة  يف  أمل»  «بسمة  حملة  ضمن 

طفًال   180 الكرنفال  يف  شارك  البقاع. 

األنشطة  من  مجموعة  وطفلة  وتضمن 

عىل  ورساًم  واأللعاب  واملسابقات 

شملت  هدايا  الفريق  وزع  كام  الوجوه، 

مالبس وألعابًا لألطفال، إضافة إىل توزيع 

أضاحي العيد وزكاة الفطر والعيديات عىل 

الفريق  صفحة  بحسب  وذلك  العائالت، 

عىل الفيسبوك.


