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اآلثار السورية
بين النظام والتنظيم 

140 مبنًى تاريخًيا و 1000 سوق 
قديم تعرض ألضرار جسيمة 

نموت ويموت الوطن

ال ترتك وطنك، سنبقى هنا، 

منوت ويحيا الوطن، لن نخون 

دماء الشهداء، ستنترص الثورة 

قريًبا، لكن ما الفائدة من بقائنا، 

إننا نقتل مجانًا، البلد مل تعد لنا، 

باعوها وباعونا، مللنا الحرب، ما 

زلت شابًا وأريد متابعة حيايت، 

سأقدم خربيت من الخارج، عيّل 

تأمني مستقبل أطفايل، أنا بحاجة 

للعالج… 

يهيم السوريون عىل وجوههم 

ويعيشون غربًة يف بالدهم تحت 

سيطرة النظام أو الثوار أو تنظيم 

“الدولة اإلسالمية” وجامعات 

أخرى، ال أحد يستطيع التكهن 

مبصريه أو مستقبل منطقته وما 

ستؤول إليه األمور، ما يعرفه فقط 

أنه معرض للموت كحال ربع مليون 

مدين قتلوا خالل 4 سنوات، وفق 

تقديرات األمم املتحدة.

أما الهاربون من “جحيم الحرب”، 

كام يطلقون عليها، فزاد عددهم 

عن 4 ماليني، يعيشون مفرتق 

طرق مفصيل يف حيواتهم، إما 

االستقرار يف دول الجوار، أو 

البحث عن عمٍل ومنحٍ دراسية يف 

دول أخرى، أو االتجاه نحو طرق 

التهريب غري الرشعية للوصول 

إىل ما وراء البحار، أرض األحالم 

األوروبية، يف أكرب هجرٍة يشهدها 

العامل منذ الحرب العاملية الثانية.

حتى أولئك الذين حسموا أمرهم 

بالوصول إىل أوروبا ال يعرفون 

ماذا ينتظرهم وال أين سيقيمون 

وال طريقة عيشهم يف السنوات 

القادمة، كل ما بحوزتهم تطمينات 

من آخرين سبقوهم بأنهم، أي 

الغرب، يحرتمون اإلنسان هنا.

تركيا، مرص، ليبيا، الجزائر طرٌق 

سلكها السوريون وما يزالون، 

وتصب جميعها يف مياه البحر 

املتوسط حيث غرق قرابة ثالثة 

آالف مهاجر خالل األشهر الثامنية 

األوىل من العام الجاري فقط، وفق 

املرصد األورومتوسطي لحقوق 

اإلنسان.

وضجت وسائل اإلعالم مؤخًرا 

بغرق الطفل آالن الكردي، الذي 

قذفه املتوسط عىل شواطئ 

بودروم الرتكية األربعاء 2 أيلول 

مع والدته وأخيه، لكنها مل تكن 

الحادثة األخرية، ومل مينع ذلك 

آخرين من محاوالت الوصول إىل 

اليونان من نفس املنطقة.

يحّمل بعض املراقبني املهاجرين 

مسؤولية غرقهم ومعاناتهم، 

بينام تنادي حمالت حقوقية الدول 

األوروبية لتسهيل عبورهم إليها، 

وتنتقد أخرى سياسة الدول العربية 

يف إغالق أبوابها أمامهم، لكن 

صوتًا خافًتا ما زال ينادي “أوقفوا 

الحرب” فهي أم املصائب.

هيئة التحرير امرأة سورية متجهة إلى أوروبا الغربية  رفضت صعود القطار 
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املتحدة،  األمم  يف  الدامئة  األمريكية  املندوبة  باور،  سامنثا  أطلقت 

النساء  محنة  إىل  االنتباه  لفت  أجل  من   Free�e20# حملة 

املسجونات ألسباب سياسية، وستشمل الحملة 20 حالة بارزة لنساء 

اعتقلن تعسفيًا يف دول مختلفة من العامل.

الخارجية  وزارة  يف  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  مكتب  واختار 

بني هذه  من  لتكون  رشبجي،  رشا  السورية  املعتقلة  األمريكية 

الحاالت، بعد ترشيحها من قبل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان.

إن  اإلنسان،  لحقوق  السورية  الشبكة  عضو  الخطيب،  نور  وقالت 

”الحملة تهدف لتغطية أبرز حاالت االعتقال يف كافة بلدان العامل، 

وزارة  يف  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  مكتب  عرب  منا  وطلب 

الخارجية األمريكية إرسال أبرز الحاالت اإلنسانية للمعتقالت“.

”الشبكة رشحت  أن  بلدي  عنب  إىل  الخطيب يف حديث  وأوضحت 

رجب  فاتن  والدكتورة  العبايس  رانيا  الدكتورة  وهم  حاالت  ثالث 

والسيدة رشا رشبجي باإلضافة إىل حاالت أخرى ستتم تغطيتها يف 

مرحلة الحقة من الحملة“.

وتعاين الحاالت الثالث من انتهاكات حقوق اإلنسان وتختلف ظروف 

لرشا  ”بالنسبة  الخطيب  وأضافت  بينهم،  فيام  واالعتقال  االحتجاز 

رشبجي فهي معتقلة تعسفيًا بينام العبايس ورجب مختفيات قًرسا، 

أي ميكننا التحرك اتجاهها بشكل أسهل“.

التي تقوم بها  املنارصة للمعتقلني،  الخطيب أشارت إىل أن حمالت 

جهات حكومية رسمية لها تأثري عىل القضية السورية، سيكون لها 

تأثري بالضغط عىل أصحاب القرار للتحرك وإطالق رساحهم.

واعتقلت رشا رشبجي، من مدينة داريا، وهي حامل بتوأم، مع أبنائها 

الثالثة وشقيقتي زوجها يف أيار 2014 من مركز الهجرة والجوازات 

السفر، وذلك للضغط  أثناء قيامهم باستصدار جوازات  يف دمشق، 

عىل زوجها أسامة عبار ليسلم نفسه.

إىل  أطفالها  ونقل  رشا،  زوج  شقيقتي  عن  النظام  سلطات  أفرجت 

من  عائلتهم  أفراد  ومنع  قدسيا،  مدينة  يف  SOS لألطفال  ميتم 

الهجرة  أثناء محاولته  أسامة غرقًا  زيارتهم، يف حني قىض زوجها 

نحو أوروبا من الشواطئ الليبية يف ترشين األول 2014.

حملة دولية تطالب باإلفراج عنهن

رشا شربجي من بين 20 سجينة سياسية بارزة حول العالم

عنب بلدي – داريا 

داريا  ملدينة  امليداين  املشفى  يف  يوجد  ال 

إىل  إضافة  االختصاصات  جميع  من  أطباء 

الذي  األمر  االختصاصيني،  الفنيني  قلّة 

«شكل تحديًا كبريًا يف ظل الحصار وغياب 

الدكتور  وفق  الجرحى،  إلخراج  آمن  ممر 

املشفى،  يف  يعمل  طبيب  وهو  الوليد،  أبو 

من  أكرب  املوت  من  مصاب  «إنقاذ  مردفًا 

هذه الصعوبات، إذ استطعنا إجراء عمليات 

جراحية ليست من اختصاصنا مثل عمليات 

بعض  إىل  باإلضافة  والصدرية  األوعية 

ناجحة  جميعها  وكانت  العصبية،  العمليات 

بفضل الله».

ويأيت هذا الجهد بعد عدٍد من املحارضات 

االختصاصيني،  غري  من  للكادر  التأهيلية 

دورات  من  مهاراتهم  اكتسبوا  والذين 

املشفى  يف  والعمل  اإلسعاف  يف  بسيطة 

لتطوير خرباتهم عىل أسس علمية، بحسب 

الدكتور.

تصنيع محلي
أبو صهيب، إدارٌي يف املكتب الطبي التابع 

فرتة  «طول  إن  يقول  املحيل،  للمجلس 

يتعرض  التي  الضغوطات  الحصار وازدياد 

املعارك  وترية  اشتداد  بسبب  املشفى  لها 

التي تخلف عدًدا كبريًا من املصابني، شكل 

علينا عبئًا كبريًا واستنفد الكثري من مقدرات 

املشفى واألدوات األساسية لعملنا».

يكن  مل  الحصار  عىل  «التغلب  ويضيف 

بدائل  عن  البحث  فبدأنا  سهلة،  مهمة 

متوفرة  تعد  مل  التي  واألربطة  للشاش 

بدًال  القطنية  األقمشة  استخدام  إىل  ولجأنا 

بتقنية  السريوم  تصنيع  إىل  باإلضافة  عنه، 

البوفيدون  ودرجة عقامة عالية، كام نصنع 

يف  متوفرة  تعد  مل  التي  املنظفات  وحتى 

عبئًا  شكل  كله  هذا  يدويًا؛  نصنعها  املدينة 

آخر ألنه بحاجة إىل الكهرباء لتصنيعه».

(ليرت  أسعارها  وغالء  املحروقات  انقطاع 

املازوت بقرابة 4 آالف لرية) ضيّق املساحة 

الفريق  وأجرب  أيًضا،  املشفى  كادر  عىل 

الكهرباء ساعة ونصف  مولدة  تشغيل  عىل 

الطارئة  الحاالت  إىل  إضافة  يوميًا،  فقط 

صهيب  أيب  وفق  اإلسعافية،  والعمليات 

الذي يكمل «نقيض عملنا عىل ضوء الليدات 

12v وهي غري كافية، وأحيانًا نقوم بإجراء 

معاينات املرىض وغيار ضامد الجرحى عىل 

ضوء املوبايل».

عدٍد  إجراء  أمام  عائًقا  الكهرباء  تقف  كام 

للمشفى،  التابع  املخرب  يف  التحاليل  من 

وفق املخربي أبو يزن، الذي يوضح «نجري 

دفعنا  الكهرباء  نقص  ولكن  التحاليل  أغلب 

قدمية  يدوية  بطرق  منها  العديد  إجراء  إىل 

أطول  ووقتًا  كبريًا  جهًدا  يكلفنا  وهذا  جًدا، 

املواد  يف  الحاد  النقص  عدا  إلنجازها، 

األساسية الذي نعاين منه“.

واستهداف متكرر
عندما  بالجرحى  يغص  املشفى  «كان 

مل  الحريب،  الطريان  من  غارة  استهدفتنا 

نشعر إال بانفجاٍر ضخم وضغط كبري أوقع 

األنوار  انطفأت  األرسّة،  جانب  إىل  املرىض 

وهو  غياث،  يقول  بالغبار»،  املكان  وامتأل 

الغارة  تاريخ  يحدد  لكنه مل  املسعفني،  أحد 

ألسباٍب أمنية.

يف  املبنى  جدران  تحطم  «صوت  ويضيف 

الطوابق العلوية جعلنا نظن أنه تهدم فوق 

باالطمئنان  بدأنا  دقائق  وبعد  رؤوسنا، 

أبو  باستشهاد صديقنا  لنفاَجأ  بعضنا  عىل 

طارق، وهو حارس املشفى»، ومل تكن هذه 

الكادر  الوحيدة بل تكررت ما دفع  الحادثة 

لتغيري املوقع أكرث من 10 مرات.

مهام  عن  خطورة  املسعفني  عمل  يقل  ال 

ألنهم  الجبهات،  يف  الحر  الجيش  مقاتيل 

غالبًا يلتزمون بالخطوط األوىل للمواجهات 

أماكن  يف  طبية  نقاط  تشكيل  إىل  إضافة 

بعيدة عن املشفى لصعوبة إيصال املصابني 

للعمل  الفريق  يدفع  ما  القصف، وهذا  أثناء 

كام  الفريق،  نقص  لتغطية  ونهاًرا  ليًال 

حصل يف معركة «لهيب داريا» خالل شهر 

قسم  الفتتاح  الفريق  اضطر  إذ  الفائت،  آب 

إضايف ملتابعة الجرحى.

1000 عملية
قدر  الطبية  الخدمات  املشفى  ويقدم 

املستطاع لقرابة 10 آالف مدين ما زالوا يف 

املدينة، وفق اإلداري أبو صهيب، إذ استقبلت 

العام املايض أكرث من 30 ألف حالة  خالل 

عملية   200 من  أكرث  وأجرت  مرضية، 

جراحية كربى و800 صغرى، باإلضافة اىل 

بغرفة  مجهز  بالنسائية  خاص  قسم  وضع 

متابعة  وقسم  إيكو  تصوير  وغرفة  عمليات 

والتوليد  النسائية  العمليات  فيه  تجرى 

وتقدم الرعاية الصحية لهم.

ويقدم املشفى الدواء مجانًا من صيدليته، إال 

أنها يف الفرتة األخرية تعاين من نقص يف 

مختلف األدوية، ما اضطر الفريق لتخفيض 

بعض الجرعات الدوائية للمصابني.

الوضع  إىل  باإلشارة  صهيب  أبو  ويختم 

الطبي املرتدي يف املدينة، إذ يوجد أكرث من 

التغذية وعدم  300 طفل يعانون من نقص 

أدويتهم  أصبحت  بينام  األطفال  توفر حليب 

معدومة، إضافة إىل وجود عدد من املصابني 

البرت  حاالت  مثل  دامئة  رعاية  إىل  بحاجة 

اإلصابات  من  عرشات  جانب  إىل  والشلل 

العينية التي تحتاج إىل معالجة خارج املدينة، 

مشريًا إىل «استشهاد عدد من املرىض بسبب 

نقص يف معدات املشفى واألدوية».

الثورة متجذرة
في جبل العرب 

عىل  دخيلة  بالحرية  املطالبة  املظاهرات  تكن  مل 

السويداء، يوم خرج أبناؤها يف مظاهرات جابت 

شوارع املدينة وأكدت وقوفها إىل جانب جارتها 

يف السهل، درعا.

يف  معروف  بني  حارضة  انخرطت  مبكًرا، 

االحتجاجات ضد نظام األسد،  بل سبقت عرشات 

نقابة  اعتصام  فكان  السورية،  والبلدات  املدن 

من  طيف  ليخرج   ،2011 آذار   28 يف  املحامني 

جابت  مظاهرات  يف  وشابات  شبانًا  مثقفيها 

املدينة يف نيسان من العام نفسه.

مل تقف املظاهرات عند هذا الحد، فكانت مظاهرة 

األطرش،  باشا  سلطان  رأس  مسقط  القريا، 

وشهبا  صلخد  إىل  وامتدت   ،2011 حزيران  يف 

وغريها من مدن وقرى املحافظة.

واعتقل  األمنية  قبضته  تشديد  إىل  النظام  لجأ 

يف  «الثورة»  رموز  وهدد  النشطاء،  عرشات 

باشا  سلطان  منتهى  بينهم  ومن  املحافظة، 

املدينة  اعتصامات  يف  شاركت  والتي  األطرش، 

رغم سنها الذي تجاوز 70 عاًما.

دخلت السويداء يف هدوء نسبي بعد عام الثورة 

العسكرة،  السلمي إىل  الحراك  األول، ومع تحول 

الحر،  الجيش  أبنائها إىل صفوف  انضم عدد من 

قىض  والذي  الدين  زين  خلدون  املالزم  وأبرزهم 

يف معارك اللجاة يف حزيران 2012.

الغالبية  ذات  السويداء،  أهايل  يتخوف  اليوم، 

الدرزية، من تغلغل تنظيم «الدولة اإلسالمية» من 

األسد  نظام  استغالله  أحسن  الذي  األمر  الرشق، 

الدفاع  ميليشيا  يف  منهم  عدد  بتطويع  فنجح 

الوطني، للدفاع عن املدينة ضد أي هجوم محتمل.

على ضوء "الليد" وبأدوات محلية التصنيع

مشفى داريا الميداني..

أن تنقذ مصاًبا من الموت

عنب بلدي - خاص 

جديًدا  منعطًفا  السويداء  محافظة  دخلت 

من  حشد  فخرج  الحايل،  أيلول  مطلع 

مبكافحة  نادت  مظاهرات  يف  املواطنني 

الفساد وتحسني الوضع املعييش، رد عليها 

نظام األسد بقطع وسائل االتصاالت تخوفًا 

من استمرارها.

بلعوس  الشيخ وحيد  اغتيال  لتأيت حادثة 

وما  الكرامة»،  «مشايخ  من  آخر  عدد  مع 

تجمعات  استهدفا  انفجارين  من  تبعها 

 4 الجمعة  املدينة،  مركز  يف  للمواطنني 

أيلول، وتدخل السويداء يف عصيان مسلح 

توج بإسقاط متثال حافظ األسد.

«خنقتونا» تربك النظام
السويداء،  مدينة  أبناء  من  املئات  خرج 

نادت  مظاهرات  يف  أيلول،   1 الثالثاء 

الواقع  الفساد وتحسني  برضورة مكافحة 

املعييش يف املحافظة، ضمن حملة أطلقها 

االجتامعي  التواصل  مواقع  عرب  نشطاء 

تحت عنوان «خنقتونا».

مبنى  متظاهر   1000 نحو  واقتحم 

املحافظة وسط املدينة، بعد دعوات أطلقها 

الساعة  يف  املبنى  أمام  للتواجد  املنظمون 

الدعوة  ولبى  الثالثاء،  ظهر  بعد  الثانية 

املدينة يف سابقة غري  أبناء  عدد كبري من 

اعتيادية عىل املحافظة، التي امتازت بهدوء 

وأمان نسبيني خالل أعوام الثورة.

وقال نشطاء الحملة يف صفحة خاصة بها 

هي  مظاهراتهم  إن  فيسبوك،  موقع  عرب 

«احتجاجات سلمية غري مسيسة»، وتهدف 

النظام  ملسؤويل  صوتهم  إيصال  إىل 

السويداء»،  يف  الشامل  «التغيري  برضورة 

من  كل  بعزل  تأسييس  بيان  يف  مطالبني 

محافظ السويداء، وأمني فرع حزب البعث، 

والكهرباء  املحروقات  رشكات  ومدراء 

األمنية،  األفرع  ورؤساء  والتموين،  واملياه 

وقائد الرشطة يف املحافظة.

يف  النظام  مسؤويل  املنظمون،  واتهم 

وأهلها  شبانها  لتهجري  بالسعي  السويداء، 

من خالل تخفيض مخصصات املحروقات، 

وغالء  الكهرباء،  قطع  ساعات  وزيادة 

القانون  وغياب  التجار،  وتحكم  األسعار 

مخصصات  ورسقة  الجرائم،  وانتشار 

وفوىض  الخبز،  نوعية  وسوء  األفران 

السالح وسوء استخدامه، والسامح بتهريب 

مخصصات املحافظة، بحسب البيان.

األمنية  والعنارص  الشغب  مكافحة  قوات 

حاولت تفريق املظاهرة بالقوة، رغم تأكيد 

منظميها عىل عدم حمل السالح أو التلفظ 

علم  ورفع  وطنية»  «غري  شعارات  بأي 

النظام السوري فيها.

بقطع  املظاهرات  عىل  األسد  نظام  ورد 

اإلنرتنت بشكل كامل عن املحافظة، ليعزلها 

مكررة  خطوة  يف  املحيط،  الوسط  عن 

املظاهرات  قمع  يف  سابًقا  استخدمها 

الثورة،  مطلع  ضده  خرجت  التي  السلمية 

إضافة إىل قطع عدد من الطرقات يف مركز 

املدينة.

اغتيال أبو فهد بلعوس
 ومفخخات تضرب المدينة 

واستهدف انفجار موكبًا لشخصيات دينية يف 

مدينة السويداء، الجمعة 4 أيلول، وسط أنباء 

رجحت مقتل الشيخ وحيد البلعوس جراءه.

الجمعة  االنفجار وقع مساء  إن  وقال نشطاء 

يقّل  موكبًا  عن سيارة مفخخة رضبت  ونجم 

”شيوخ الكرامة“ يف منطقة ظهر الجبل عىل 

عرب  محلية  صفحات  وأكدت  املدينة،  أطراف 

موقع فيسبوك، أن االستهداف أدى إىل مقتل 

وشقيقه،  فهد)  (أبو  بلعوس  وحيد  الشيخ 

إىل  إضافة  وزوجته،  نعيم  فادي  والشيخ 

ضحايا آخرين.

شبكة أخبار السويداء املوالية، ويف صفحتها 

جثث   4 وصول  أكدت  فيسبوك،  موقع  عرب 

«مجهولة» إىل براد املشفى الوطني يف املدينة 

مساء الجمعة، وسط تجمع عرشات املواطنني 

واملقربني من الشيخ أبو فهد.

معلومة  أي  الرسمي  اإلعالم  عن  يصدر  ومل 

تأكيد  رغم  البلعوس،  الشيخ  مصري  بشأن 

وكالة األنباء الرسمية (سانا) حدوث التفجري 

يف ظهر الجبل ومقتل 4 أشخاص وإصابة 8 

آخرين، نقًال عن قيادة الرشطة.

ونقل  البلعوس  موكب  استهداف  وبعيد 

انفجار  هز  الوطني،  املشفى  إىل  املصابني 

ضخم منطقة مجاورة لها وسط املدينة، تبني 

دون  مفخخة،  سيارة  عن  ناجم  أنه  بعد  فيام 

أخرى  لتنفجر سيارة  إصابات،  معلومات عن 

وسط ساحة املشفى، مخلفة قتىل وجرحى.

ونقلت وكالة األنباء الرسمية (سانا) عن قيادة 

الرشطة يف املدينة، أن 27 مدنيًا سقطوا يف 

االنفجار، لريتفع العدد صباح السبت إىل 33 

قتيًال ونحو 50 جريًحا، بحسب صفحة تجمع 

أحرار السويداء، مرجحة ارتفاع العدد نتيجة 

خطورة اإلصابات.

رجال  أبرز  أحد  بلعوس،  وحيد  الشيخ  ويعترب 

األسد،  بشار  لنظام  املناهضني  الدروز  الدين 

عن  السويداء  شباب  تحييد  عىل  جاهًدا  وعمل 

وقوات  املعارضة  فصائل  بني  الحاصل  الرصاع 

محاوالت  بعد  الداعمة،  وامليليشيات  الجيش 

عديدة من األجهزة األمنية لتجنيد أكرب عدد منهم.

وفصائل  الثورة  من  املتباينة  مواقفه  ورغم 

الجنوب، إال أنه عرب عن «وحدة املصري» بني 

سوريا،  جنوب  الجارتني  والسويداء  درعا 

لألرسى  مبادلة  عملية  إمتام  واستطاع 

املايض،  حزيران  يف  الحر  الجيش  مع 

وقرى  مدن  يف  واسعة  بشعبية  ويحظى 

جانب  إىل  مؤخرًا  ووقف  بالعموم،  السويداء 

املساس  بعدم  وطالب  «خنقتونا»  متظاهري 

باملتظاهرين.

تحطيم تمثال حافظ األسد 
املدنيني،  واستهداف  البلعوس  اغتيال  غداة 

عم الغضب محافظة السويداء، وهاجم شبان 

فيها،  والعسكرية  األمنية  الفروع  املدينة 

وحطموا متثال حافظ األسد يف ساحة السري 

وسط املدينة، وأزالوا صور بشار األسد منها.

إىل  السويداء،  أحرار  تجمع  صفحة  وأشارت 

التي  املجموعة  وهي  الكرامة»،  «مشايخ  أن 

أسسها الشيخ بلعوس، اقتحمت الجمعة فرع 

املدينة ودارت مواجهات  العسكري يف  األمن 

لتنسحب  الجانبني،  من  قتىل  خاللها  سقط 

العنارص املتمركزة داخل الفرع بعد ذلك، كام 

الجنايئ  الكرامة» فروع األمن  اقتحم «شيوخ 

والسيايس والرشطة العسكرية يف املدينة.

اللبنانية واملقربة من  وقالت صحيفة األخبار 

من  «عدًدا  إن  الجمعة،  تقرير  الله، يف  حزب 

املسلحني اقتحموا مقر الرشطة العسكرية يف 

ذخائر  ورسقوا  مقتنياته  وحطموا  السويداء 

متثاًال  آخرون  وحطّم  داخله،  من  ومستندات 

للرئيس الراحل حافظ األسد يف ساحة السري 

مالية  ملديرية  تابعة  وسيّارات  املدينة  وسط 

السويداء، وحاولوا الدخول إىل مبنى مجلس 

فرع  عىل  النريان  إطالق  إىل  إضافة  املدينة، 

األمن الجنايئ وفرع األمن العسكري».

اآلن»  «دمشق  صفحة  أشارت  جهتها،  من 

دمشق-السويداء  طريق  أن  للنظام،  املوالية 

مازال مقطوًعا منذ الجمعة، وأن املدينة عادت 

بإحراق  مخربون  «قام  أن  بعد  هدوئها  إىل 

الرصافات  عىل  واالعتداء  السيارات  بعض 

واألمالك  الصاغة  محال  من  وعدد  اآللية 

الخاصة والعامة».

نحو إدارة ذاتية
ونرشت صفحة رجال الكرامة عرب فيس بوك، 

بيانًا،  البلعوس  وحيد  الشيخ  باسم  الناطقة 

الكرامة  «أهل  إىل  وجهته  أيلول،   5 السبت 

والشيم». 

وتضمن البيان الذي يحمل الرقم (1)، «اتهاًما 

سياسيًا لزمرة وفيق نارص وعصابة األسد يف 

مسؤولية  األمنية،  اللجنة  محمًال  السويداء»، 

االغتياالت يف املنطقة، «وزج الجبل يف أتون 

رجال  تجنبها  طاملا  والتي  الدموية،  املواجهة 

عىل  وحفاظًا  للدماء  حقًنا  وشيخها،  الكرامة 

للسوريني  كملجأ  املحافظة  وأمان  هدوء 

التي ذكاها  الهاربني من ويالت حرب األخوة 

تسلط وعسف السلطة األسدية».

للرد  بائسة  «محاولة  االغتيال  اعترب  البيان 

عىل مواقف العزة والكرامة يف جبل العرب»، 

مؤكًدا أن النظام «فتح النار واعتدى، فله مّنا 

منطقة  العرب  «جبل  ومعلًنا  الحسم»،  الرد 

محررة من عصابات األمن وزمرهم».

الشيخ رأفت  توقيع  الذي حمل  البيان  وأبطل 

«اللجان  دور  يوسف)  (أبو  البلعوس 

تسلمهم  مؤكًدا  األسدية»،  األمنية 

مدينة  كل  يف  األمنية  الشؤون 

عمل  واستمرار  املحافظة،  من  وبلدة 

بإرشاف  والخدمية  العامة  املؤسسات 

الهيئة  عن  املنبثقة  الذاتية  اإلدارة 

املؤقتة لحامية الجبل، وتكليف «غرفة 

بالتنسيق مع  الكرامة»  عمليات رجال 

«املسلحني الرشفاء يف الجبل» لحفظ 

يف  الطبيعية  الحياة  واستمرار  األمن 

عسكريني  من  الجبل  أبناء  وداعيًا  املحافظة، 

ومدنيني للمشاركة يف حامية الجبل.

مبوجب  تكلّفت  السيايس»  «التفاوض  لجنة 

وهيئات  الحكومات  مع  بالتواصل  البيان 

ومؤسسات املجتمع الدويل «إليصال الحقائق 

آمنة  منطقة  بند  تحت  الجبل  وضع  واعتامد 

حدودي  معرب  وفتح  جوي،  حظر  منطقة  أو 

معتربًا  حكومته»،  مع  بالتنسيق  األردن  مع 

السويداء جزًءا ال يتجزء من تراب سوريا الحرة.

ومل يتسَن لعنب بلدي التأكد من صحة البيان، 

معارضة  صفحات  من  ونفي  تأكيد  وسط 

وموالية يف املحافظة.

مواقف وآراء 
السوريون  تناقل  السويداء،  أحداث  عشية 

عرب  كبري  بشكل  البلعوس  اغتيال  حادثة 

نشطاء  وحض  االجتامعي،  التواصل  مواقع 

سوريون أهايل السويداء عىل االنتفاضة يف 

وجه نظام األسد والوقوف يف صف الثورة.

علامء  أحد  الرفاعي،  سارية  الشيخ  وقدم 

دمشق، تعازيه إىل أهايل السويداء، قائًال يف 

فيسبوك  الشخصية يف  منشور عرب صفحته 

وباقي  وحيد  البطل  بالشيخ  تعزيتنا  ُم  «نُقدِّ

الكرامة ال  لكم: صوت  األحرار، ونقول  رفاقه 

حتى  الرصاص  صوِت  فوق  وسيعلو  ميوت، 

يكتم  أن  أحٌد  يستطيَع  ولن  الحق..  ينترص 

يًدا واحدة، وهدفنا هو  الحق، ما دمنا  صوَت 

رفع الظلم عن الشعب السوري.»

أكد وقوفه  القاسم،  السوري فيصل  اإلعالمي 

إىل جانب أبناء مدينته، السويداء، معتربًا يف 

يف  ألحد  ميكن  «ال  أنه  صفحته  عرب  منشور 

العامل أن يغتال الكرامة.. إنها كأشجار الجبال 

والتقليم  التشحيل  طالها مقص  كلام  املثمرة، 

وأزهاًرا  واخرضاًرا  منًوا  أغصانها  ازدادت 

ومثاًرا.. طوىب ألهل الكرامة.»

خالد  املعارض،  الوطني  االئتالف  رئيس 

أن  إىل  تويرت،  عرب  تغريدة  يف  أشار  خوجة، 

البلعوس عادت لعنة عىل  الشيخ وحيد  «دماء 

النظام القاتل وجعلت السويداء تعانق الحرية، 

وينضم إخواننا الدروز إىل صانعي املستقبل».

يف  األسد  نظام  ضد  مظاهرات  عدة  خرجت 

لكن   ،2011 الثورة  مطلع  السويداء،  مدينة 

األمنية  القبضة  لها واستخدام  السلطات  قمع 

«الثورة»،  بركب  التحاقها  دون  حال  آنذاك 

منهم  عدد  ويعمل  نشطاؤها،  يصف  كام 

بحقوق  تنادي  التي  «البديلة»  الصحافة  يف 

يقاتل  بينام  والعدالة،  الحرية  يف  السوريني 

األسد،  قوات  تتبع  ميليشيات  ضمن  آخرون 

تشهدها  مسبوقة  غري  هجرة  حركة  وسط 

خالل األعوام القليلة املاضية.

سيارة مفخخة استهدفت 
المشفى الوطني في مدينة 
السويداء

4 أيلول 2015
(إنترنت)

مظاهرات حملة "خنقتونا" 
أمام مبنى المحافظة في 

السويداء

الثالثاء  1  أيلول
الشيخ وحيد 
البلعوس (أبو فهد)

عملية جراحية 
لمصاب في 

معركة "لهيب 
داريا"

مشفى داريا 
الميداني

29 آب 2015
(عنب بلدي)

جبـل العـــرب ينتفــض عقب اغتيال شيخ «الكرامة»

هل تخرج الســــويـداء عن قبضة األسد؟

دماء الشيخ وحيد بلعوس عادت 
لعنة على النظام القاتل وجعلت 

السويداء تعانق الحرية وينضم إخواننا 
الدروز إلى صانعي المستقبل

،،

،،
بعد خروج المدينة من أكبر مجزرة سجلتها الثورة السورية في آب 2012، تعرضت داريا 

لهجوم عسكري وحصارٍ خانق منذ 13 تشرين الثاني من العام ذاته، وبدأت قوات 
األسد قصف المدينة وعدد من مشافيها، وحرقت أخر بعد السيطرة عليها، ليبدأ 

”التحدي“ لد الفريق الطبي المؤلف من عددٍ قليل من األطباء والفنيين والناشطين.
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عنب بلدي - خاص

القدم  حي  يف  املعارضة  فصائل  متكنت 

الدمشقي من طرد تنظيم «الدولة اإلسالمية»، 

استمرت  اشتباكات  بعد  أيلول،   4 الجمعة 

فرض  التنظيم  خاللها  حاول  كامًال  أسبوًعا 

سيطرته عىل الحي.

التنظيم خارج القدم
اآلغا،  وليد  اإلعالمي  الناشط  وأوضح 

بات  التنظيم  أن  دمشق،  املوجود جنوب 

خارج الحي بالكامل، وانسحب مقاتلوه نحو 

الهدوء  أن  إىل  مشريًا  الجمعة،  منذ  العسايل 

يخيم عىل كامل الحي وسط اشتباكات يومية 

يف محيطه.

تتبع  محلية  لفصائل  القدم  حي  ويخضع 

للجيش الحر، أبرزها االتحاد اإلسالمي ألجناد 

الرشقية  الغوطة  يف  ينترش  الذي  الشام، 

محمد  أبو  ويقوده  أيًضا،  دمشق  للعاصمة 

الفاتح.

تنظيم «الدولة» حاول بث إشاعات عن تواجده 

التابعة  أعامق  وكالة  فبثت  القدم،  حي  داخل 

له تسجيًال مصوًرا، األربعاء 2 أيلول، وأظهر 

مقاتلني يقفون أمام مسجد حذيفة بن اليامن 

أكد  اآلغا  لكن  الحي،  داخل  معتربين املسجد 

لعنب بلدي أنه يقع يف حي العسايل، مكذبًا 

رواية التنظيم.

حي  عىل  الكاملة  سيطرته  التنظيم  وفرض 

اشتباكات  دون  الفائت،  آب  أواخر  العسايل، 

داخل الحي، بعد «بيعة» من جميع الفصائل 

مقاتيل  «معظم  اآلغا  وأردف  داخله،  العاملة 

الحر  للجيش  ينتمون  سابًقا  كانوا  العسايل 

ويعملون يف مجموعات صغرية».

انشقاق وقرار فصل
القدم  عىل  سيطرته  يفرض  أن  التنظيم  كاد 

لكتيبة  مفاجئًا  انشقاقًا  أيلول، لكن  مطلع 

إىل  إضافة  الدولة  تنظيم  عن  الشام  مجاهدي 

أعاد  النرصة،  تابعني لجبهة  مقاتلني  مساندة 

التوازن ورجح الكفة لصالح الفصائل املحلية.

بايع  الشام  أن فصيل مجاهدي  اآلغا،  وأوضح 

أبناء  تنظيم «الدولة» قبل شهر، ومقاتلوه من 

عىل  االشتباكات  بدأت  حني  لكن  القدم،  حي 

تخوم الحي أعلن الفصيل انشقاقه ووقوفه إىل 

جانب مقاتيل االتحاد اإلسالمي ألجناد الشام.

مجموعة أبو فهد صهيوين، التي تتبع لجبهة 

األجناد  ساندت  دمشق،  جنوب  يف  النرصة 

بدورها يف املواجهات ضد التنظيم، فأصدرت 

قيادة النرصة قراًرا بفصلها لهذا السبب.

الدولة تتمدد جنوب دمشق
األسود  الحجر  حي  عىل  التنظيم  يسيطر 

كام  صياح»،  «أبو  املدعو  ويقوده  بالكامل 

املجاور،  العسايل  حي  عىل  سيطرته  يفرض 

الريموك بعد  ويتواجد بشكل واضح يف مخيم 

دخوله قبل ثالثة أشهر.

ويشكل التنظيم مع جبهة النرصة حلًفا قويًا 

الطرفني  مقاتلو  ويخوض  دمشق،  جنوب 

اشتباكات عنيفة يف مواجهة مقاتيل الجيش 

سحم،  وبيت  ويلدا  ببيال  بلدات  يف  الحر 

املوقعة عىل هدنة مع نظام األسد.

محاور،  ثالثة  عىل  يومية  اشتباكات  وتدور 

حي  املوجود يف  الدين،  عز  الناشط  بحسب 

يلدا  األسود،  الحجر   – يلدا  وهي:  التضامن، 

موضًحا  الريموك،  مخيم   – يلدا  التضامن،   –

أن حي التضامن، الخاضع للجيش الحر يقع 

قوات  تحاول  بينام  الرصاعات،  هذه  وسط 

شارع  جهة  من  باستمرار  فيه  التقدم  األسد 

نرسين يف الشامل.

قوية  عسكرية  جبهة  دمشق  جنوب  وشكل 

العسكري  العمل  بداية  منذ  األسد  نظام  ضد 

أواخر عام 2011، لكن ثالثة أحياء منه وقّعت 

عىل هدنة مع النظام يف شباط 2014، أي مع 

األسود  الحجر  إىل  اإلسالمية»  «الدولة  دخول 

ومحاولته التمدد يف املنطقة.

انشقاق مجموعة عن «داعش»
والنصرة تفصل إحد كتائبها

مقاتلو حي القدم

يطردون تنظيم «الدولة اإلسالمية»

ليان الحلبي - عنب بلدي 

الحر  الجيش  كتائب  بني  املعارك  وأّدت 

مدينة  محيط  يف  «الدولة»  وتنظيم 

مارع، كقرى أم الحوش وحربل وتاللني 

وغريها، إىل حركة نزوح خصوًصا بعد 

بالغازات  مارع  بقصف  التنظيم  بدء 

املايض  آب   21 يف  بدايًة  السامة، 

 10 من  وأكرث  وفاة  حالة  سجلت  حيث 

الثالثاء  ثانية،  بهجمة  ثم  إصابات، 

بحوايل  املدينة  قصف  حني  أيلول،   1

بالغازات  محملة  فوزديكا  قذيفة   40

عىل  نُقل  ساعتني،  مدى  وعىل  السامة 

مشفى  إىل  إصابة   30 من  أكرث  أثرها 

الحرية امليداين مبارع حيث قُّدمت لهم 

اإلسعافات األولية الالزمة.

بالهجامت  التنظيم  يكتِف  ومل 

بالدبابات  مارع  قصف  بل  الكيميائية، 

أحىص  كام  مراًرا،  الهاون  وقذائف 

مفخخة   20 من  أكرث  تفجري  ناشطون 

الشهرين  خالل  الشاميل  الريف  يف 

األخريين منهم داخل مدينة مارع، األمر 

عن  األهايل  نزوح  نسبة  من  زاد  الذي 

املدينة لتصبح شبه خالية من السكان.

ملشفى  اإلداري  املدير  نجار،  طارق 

لعنب  أوضح  مبارع،  امليداين  الحرية 

بني  توزعت  النازحة  العائالت  أن  بلدي 

الحدود  عىل  السوري  الداخل  مخيامت 

الريف  الرتكية وبني باقي مدن وبلدات 

الشاميل كأعزاز حيث استأجروا املنازل 

نزح  فيام  ومحيطها،  رفعت  تل  وكذلك 

آخرون إىل حريتان وعندان وكفرحمرة، 

أساًسا  نزحوا  املدن  هذه  أهايل  أن  رغم 

املتواصل  النظام  طريان  قصف  بسبب 

بحسب  والصواريخ،  بالرباميل  لها 

طارق.

املناطق  هذه  إىل  النازحون  ووصل 

نجار،  نزار  وفق  «مأساوية»،  بأوضاع 

مؤكًدا  السالمة،  باب  مخيم  مدير  نائب 

ونساء  ومرىض  معوقني  بينهم  من  أن 

حاالت  بعض  إىل  إضافة  حوامل، 

االختناق من قصف الغازات السامة.

أعداد  الحاد يف  النقص  وأكّد نزار عىل 

الخيم، فرغم وجود 7 مخيامت حدودية، 

الستيعاب  الزمة  خياًم  تفتقر  أنها  إال 

البعض  اضطُّر  ما  الجدد،  النازحني 

ونصبها  بهم  الخاصة  خيمهم  إلحضار 

أمام املخيامت، يف حني افرتش آخرون 

الواصلة  واملساحات  الزيتون  أرايض 

بني مدن وبلدات الريف. 

وعن مدى استعداد تركيا لفتح معابرها 

أمام تدفق النازحني أجاب نزار «اجتمع 

مدراء املخيامت، االثنني 31 آب الفائت، 

األمنية  الجهات  وبعض  كلّس  وايل  مع 

رفض  الوايل  أن  إال  الخصوص،  بهذا 

يقبل  ال  قاطًعا  رفًضا  املعابر  فتح 

النقاش، وحتى حني اقرتح البعض فتح 

طريق التيل بدًال من املعرب الرسمي رغم 

مخاطره، رفض  أيًضا بشكل قاطع». 

حلب  محافظة  مجلس  أطلق  جهته  من 

الحرّة، الثالثاء 1 أيلول، نداءات استغاثة 

واإلنسانية  اإلغاثية  املنظامت  لجميع 

من  ميكن  ما  بكل  النازحني  ملساعدة 

والنظافة.  والغذاء  الطوارئ  سّالت 

الناشطني  من   320 من  أكرث  وقّع  كام 

يف  السوريني  واملثقفني  والصحفيني 

الجهات  فيه  طالبوا  بيانًا  ذاته  اليوم 

من  أكرث  الحتياجات  لالستجابة  املعنية 

15 ألف نازح من مدينة مارع وحوايل 

واضعني  قراها،  من  آخرين  آالف   4

املجتمع الدويل أمام مسؤولياته للتدخل 

ووضع حد لهجامت «داعش».

واستجابت بعض املنظامت والجمعيات 

املحلية بتأمني بعض اللوازم الرضورية 

كافية  غري  تزال  ال  لكنها  للنازحني، 

وباقي  الخيم  يف  الكبري  النقص  لسّد 

أوسع  تحركًا  يستدعي  ما  املستلزمات، 

من املنظامت اإلنسانية والدولية.

كام تفاعلت بعض املجالس املحلية مثل 

مؤمنًة  جامل  ودير  عزة  ودارة  حريتان 

بعض املنازل إليواء النازحني، وأصدرت 

املحكمة الرشعية يف أعزاز قرارات بفتح 

وبتحديد  الستقبالهم  املغلقة  املدارس 

البيوت  إيجار  لبدل  األعىل  السقف 

الشهري ولبدل املنامة يف الفنادق.

هاشتاغ  اعتمدوا  ناشطني  أن  يذكر 

 « يل لشام ا _ يف للر _ ين لد ا _ رد # »

التواصل  مواقع  عرب  إعالمية  كحملة 

االجتامعي لتسليط الضوء عىل معاناة 

ألهل  الدين  لرد  والدعوة  النازحني 

وفق  احتضنت،  التي  املنطقة  وثوار 

تعبريهم، عىل الدوام ناشطي محافظة 

منذ  النظام  من مالحقة  وريفها  حلب 

بدايات الثورة السورية.

عنب بلدي - وكاالت

 4 الجمعة،  عقد  صحفي  مؤمتر  ويف 

االقتصادي  املنتدى  هامش  عىل  أيلول، 

بأقىص  فالديفوستوك  يف  الرشقي 

رشق روسيا، أضاف بوتني «نريد فعال 

إيجاد نوع من التحالف الدويل ملكافحة 

اإلرهاب والتطرف.»، موضًحا أنه تحدث 

الشأن  هذا  يف  األمرييك  الرئيس  مع 

مع  مشاورات  نجري  الغرض  «لهذا 

رشكائنا األمريكيني».

يف  رشكائنا  مع  نعمل  «نحن  وأضاف 

بأن  تفاهم  هناك  عام  وبشكل  سوريا، 

توحيد الجهود يف محاربة اإلرهاب يجب 

العملية  من  نوع  مع  بالتوازي  يسري  أن 

والرئيس  نفسها،  سوريا  يف  السياسية 

السوري يتفق مع هذا وصوًال إىل إجراء 

برملانية،  أنها  لنقل  مبكرة،  انتخابات 

وإجراء اتصاالت مع ما يسمى املعارضة 

الصحية وإرشاكهم يف الحكومة».

ال مشاركة للروس في سوريا
واعترب الرئيس الرويس أنه من السابق 

موسكو  مشاركة  عن  الحديث  ألوانه 

يف عملية عسكرية محتملة ضد تنظيم 

موضًحا  وسوريا.  العراق  يف  «داعش» 

نراه  ما  أما  منفصل..  موضوع  «إنه 

األمرييك  الطريان  قيام  فهو  حاليًا، 

بتوجيه رضبات معينة، وهذه الرضبات 

ألوانه  السابق  من  لكن  فعالة،  غري 

بهذه  للقيام  استعدادنا  عن  الحديث 

كبريًا،  دعاًم  لسوريا  نقدم  إننا  املهمة، 

مبا يف ذلك توريدات املعدات واألسلحة 

وتدريب العسكريني السوريني».

العقود  األذهان  إىل  بوتني  وأعاد 

املوقعة بني موسكو ودمشق يف املجال 

مختلف  ندرس  «إننا  وتابع  العسكري. 

اإلمكانيات يف هذا السياق»، مضيًفا أن 

سوريا  مع  مشاورات  ستجري  روسيا 

والدول األخرى يف املنطقة حول زيادة 

الدعم لها يف مكافحة اإلرهاب.

املتعلقة  مبادرته  بحث  أنه  وأضاف 

ملواجهة  واسع  إقليمي  تحالف  بتشكيل 

األمرييك  الرئيس  من  كل  مع  اإلرهاب، 

رجب  الرتيك  والزعيم  أوباما  باراك 

اململكة  قيادة  وممثيل  أردوغان  طيب 

األردين  والعاهل  السعودية  العربية 

والرئيس املرصي ورشكاء آخرين.

الالجئون هربوا من داعش
 وليس األسد

فالالجئون  بوتني،  نظر  وجهة  من 

السوريون ال يهربون من حكومة بشار 

األسد بل من تنظيم «داعش»، معتربًا أن 

أزمة الهجرة الراهنة مرتبطة بالسياسة 

الغربية الخاطئة يف املنطقة.

وتابع الرئيس الرويس أن أزمة الالجئني 

كانت «متوقعة متاًما»، موضًحا «إننا يف 

روسيا.. حذرنا مراًرا من قضايا واسعة 

استمرار  حال  يف  تظهر  قد  النطاق 

سياساتهم  باتباع  الغربيني  رشكائنا 

إنها خاطئة،  دامئًا  قلت  التي  الخارجية 

يف  اآلن  حتى  ميارسونه  ما  سيام  وال 

ويف  اإلسالمي  العامل  مناطق  بعض 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا».

املنطقة  يف  أزمة  أكرب  سوريا  وتعيش 

يف العرص الحديث، بدأت بثورة سلمية 

إىل  لتنتقل  األسد  نظام  بعنف  جوبهت 

عن  أسفر  ما  أشهر،  بعد  املسلح  العمل 

نزح  بينام  ضحية  مليون  ربع  من  أكرث 

وفق  البالد،  خارج  ماليني   4 من  أكرث 

تقديرات األمم املتحدة.

واشنطن تبلغ موسكو قلقها
واتصل وزير الخارجية األمرييك، جون 

كريي، السبت 5 أيلول، بنظريه الرويس 

الواليات  «قلق  وأبلغه  الفروف  سريغي 

عسكرية  تعزيزات  حيال  املتحدة» 

ما  بحسب  سوريا،  يف  محتملة  روسية 

أعلنت وزارة الخارجية األمرييكية.

الخارجية ويف بيان لها، قالت إن «وزير 

صحت  إذا  إنه  بوضوح  قال  الخارجية 

املعلومات فإن هذه التحركات ميكن أن 

تؤدي إىل تصعيد النزاع»، وأضافت إن 

تحديدا عن  إىل الفروف  «كريي تحدث 

تعزيزات روسية  عن  تتحدث  معلومات 

عسكرية وشيكة يف سوريا.»

العسكرية  التعزيزات  أن  واعتربت 

إىل  تؤدي  فقد  أرسلت  إن  الروسية 

الربيئة  البرشية  الضحايا  من  «مزيد 

الالجئني وخطر مواجهة  تدفق  وزيادة 

داعش  تنظيم  يقاتل  الذي  التحالف  مع 

الناشط يف سوريا».

خارطة طريق جديدة إلى جنيف
سوريا،  إىل  الدويل  املبعوث  وكان 

إىل  أرسل  ميستورا،  دي  ستيفان 

املعارضة السورية ونظام األسد وثيقتني 

بيان  لتنفيذ  الطريق  بخارطة  تتعلقان 

جنيف، من خالل ثالث مراحل، الثالثاء 

1 أيلول.

هيئة  بتشكيل  األوىل  املرحلة  وتتجىل 

تنفيذية  بصالحيات  انتقالية  حكم 

للسلطات  محتمل  استثناء  «مع  كاملة 

الثانية  وتقيض  الربوتوكولية»، 

مشرتك  عسكري  مجلس  بتشكيل 

يتفق  أن  عىل  واملعارضة  النظام  من 

الطرفان حول قامئة من 120 مسؤوًال 

خالل  رسمي  منصب  أي  يستلموا  «لن 

الذي  الدور  بسبب  االنتقالية»،  املرحلة 

أّدوه يف الرصاع.

«إقفال  أيًضا  الثانية  املرحلة  وتشمل 

مؤسسات استخباراتية محددة»، لتكون 

انتخابات  إجراء  بداية  الثالثة  املرحلة 

املتحدة  األمم  برعاية  وبرملانية  رئاسية 

التي ستدعمها تقنيًا.

سوريون  ناشطون ومعارضون  ويرى 

أن  ميستورا  دي  حق  من  ليس  أنه 

السوري  الشعب  ممثل  ويختار  يقرر 

االنقسام  ظل  يف  حتى  للمفاوضات، 

املعارضة  منه  تعاين  التي  والتشتت 

السورية، ويتهم آخرون فريقه بالعاملة 

لنظام األسد مقللني من فرص نجاح أي 

خطة يطرحها أطراف دوليون بعيًدا عن 

إرادة الشعب وتطلعاته.

«داعش» وراءهم والحدود 
 في وجههم..

ٌ
مغلقة

وا الدين دّ رُ
للريف الشمالي 

موسكو تنفي نيتها التدخل في سوريا
وخارطة طريق إلى جنيف يطرحها دي ميستورا 

تعرضت مدن وقر الريف الشمالي لحلب 
خالل األسابيع الماضية لهجوم واسع من 

  قبل تنظيم "الدولة اإلسالمية"، ما أدّ
إلى حملة نزوح واسعة للعائالت خصوًصا 
من مدينة مارع وما حولها، وسط نداءات 
استغاثة أطلقها مجلس المحافظة معلًنا 

الريف الشمالي منطقة "منكوبة".

استبعد الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، أن يكون لموسكو 

تدخل عسكري في سوريا في الوقت القريب، في رد على تقارير 

إعالمية أفادت بذلك، مشيًرا إلى أن بشار األسد مستعٌد إلجراء 

اءة".  انتخابات برلمانية مبكرة والقتسام السلطة مع معارضة "بنّ

جاء ذلك بعد "خارطة طريق" جديدة لتنفيذ مقررات مؤتمر جنيف، 

طرحها المبعوث األممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

"في ثورة الشام إذا أرادت النخبة تحقيق رسالتها فالبد 
لها أن تلتحم مع ثورة الشعب بتبني مطالبه المشروعة 

وتعمل على أن يتبنى الشعب أيًضا مطالبها"

قضية  إلى  السورية  الثورة  تحويل  استطاعوا  "هل 
تفريغ  على  والعمل  الفلسطينية  القضية  كما  الجئين 

سوريا من سكانها الحقيقيين واستبدالهم بآخرين؟"

بالخير  يدعون  بينما  الغرب،  يعادون  العرب  "معظم 
للمسلمين، لكن عندما يريدون أن يهاجروا، فال يهاجرون 

إلى ديار اإلسالم، بل إلى "ديار الكفر" في الغرب"

"اغتيال البلعوس نتيجة حتمية لمن راهن على أن يعيش 
السويداء  أهل  أمام  مفتوح  الطريق  نظام،  هكذا  مع 

للدخول في الثورة السورية قبل فوات األوان"

كان  من  اإلسالمية  األمة  وتلعن  التاريخ  "سيشهد 
أو  فكر  أو  شعار  ومنعه  بالتوحد  الشام  إنقاذ  بإمكانه 

دعم أو أتباع أو متبوعين وتسبب بضياع الشام وأهله"

الريف  مدن  أهم  إحدى  هي  مارع 

كيلومرتًا   20 وتبعد  الشاميل 

شامل حلب، التحقت بركب الثورة 

أوىل  شهدت  حيث  باكًرا  السورية 

نيسان   22 بتاريخ  مظاهراتها 

اعتقال  لحمالت  وتعرضت   ،2011

واسعة يف صفوف شبابها.

مخفر  سوى  املدينة  يف  يكن  مل 

ومبنى للناحية سيطر عليه الثوار 

وأعلنوها   2011 عام  منتصف 

ملتحقًة  «محررة»  منطقة 

مبثيالتها من بلدات الريف، لتلحق 

آخر  بعد خوضها  أعزاز  بها مدينة 

يف  النظام  مع  وأعنفها  املعارك 

بتحريرها  فيصبح   2012 متوز 

الريف الشاميل محرًرا بالكامل.

املحررة  الريف  مدن  أهمية  وتأيت 

آمًنا  مالًذا  كانت  ألنها  «باكًرا» 

يف  والثوار  للناشطني  حاضًنا 

قبل  من  املالحقني  حلب  محافظة 

نواًة  كانت  كام  النظام،  قوات 

لتشكيل أوىل فصائل الجيش الحر 

لعملياته  ومنطلًقا  املحافظة  يف 

يف تحرير مدينة حلب الحًقا.

أبو محمد الصادق
الشرعي العام لحركة أحرار الشام 

اإلسالمية

1 أيلول 2015

العقيد رياض األسعد 
مؤسس الجيش الحر

4 أيلول 2015

فيصل قاسم 
إعالمي سوري

2 أيلول 2015

أبو مارية القحطاني
قيادي في جبهة النصرة

 4 أيلول 2015

بشار الزعبي
قائد جيش اليرموك التابع 

للجيش الحر

4 أيلول 2015

حسام الجبالوي – ريف الالذقية

يوميًا  الالذقية  ريف  يف  للتوليد  الربناص  مشفى  يغص 

منهن  للكثري  األمل  يولد بني جدرانه  املراجعات،  بعرشات 

من خالل عمليات تخصصية لألمراض النسائية والتوليد؛ 

ازدياًدا  املشفى  سجل  الحايل  العام  بداية  افتتاحه  ومنذ 

 5 لتصل إىل قرابة  العمليات والخدمات،  كبريًا يف معدل 

آالف عملية وفحص خالل شهر متوز املايض مقدمًة ألكرث 

من 200 ألف شخص من سكان املنطقة.

إدارة  من  بلدي  عنب  عليها  التي حصلت  األرقام  وبحسب 

متوز  يف  والدة  حالة   400 عن  يقل  ال  ما  سجل  املشفى، 

حاالت  (عدا  يوميًا  والدة  عملية   14 مبعدل  فقط،  املايض 

الوالدة يف املنازل)، وتتنوع بني طبيعية وقيرصية مقابل 

122 حالة يف شهر شباط السابق.

الطبية  الكوادر  أحد  الثابت،  املنعم  عبد  الدكتور  ويعزو 

النازحني  أعداد  ارتفاع  إىل  الزيادة  املشفى،  يف  العاملة 

الشغور  جرس  من  خاصة  الالذقية  ريف  إىل  الواصلني 

وريف إدلب الغريب إضافة إىل زيادة معدل الزيجات.

وبالنظر إىل هذه األرقام فإّن تفوق عدد الوالدات عىل عدد 

الوفيات املسجل يف املنطقة، يعني منًوا يف عدد السكان رغم 

حالة الحرب التي تعيشها املنطقة، وفق الدكتور عبد املنعم.

عمليات  غرفة  رئيسية:  أقسام  أربعة  من  املشفى  ويتكون 

وقسم  لألطفال  حواضن  غرفة  مخاض،  غرفتي  قيرصية، 

اإلسعاف، وتتوىل منظمة أطباء بال حدود واتحاد املنظامت 

 medical relief for ومنظمة (ussom) الطبية واإلغاثية

بني  طبي  دعم  تقديم  املتربعني  بعض  جانب  إىل   Syria

فرتة وأخرى.

لكن املشفى يفتقر، بحسب الدكتور عبد املنعم، إىل مخرب 

وأجهزة متطورة وغرف إضافية للتوليد، كام ال يحوي قسم 

الوالدة،  إال ثالثة أجهزة فقط لألطفال حديثي  الحاضنات 

يوميًا،  املواليد  عدد  مع  يتناسب  وال  كاف  غري  عدد  وهو 

إىل وضع طفلني يف حاضنة  األحيان  ويؤدي يف بعض 

واحدة.

من  الكثري  بإجراء  املشفى  نجح  السابقة  املدة  وخالل 

بالنجاح،  معظمها  تكلل  والخطرية  الصعبة  العمليات 

بعملية  توائم  لثالثة  الثالثينيات  بعمر  أم  والدة  وآخرها 

قيرصية استمرت لساعات، وفق الثابت.

ويعتقد أبو زيد، وهو أحد الزائرين للمشفى ممن التقتهم 

املناطق  الوالدات يف  الكبري من  العدد  أّن هذا  عنب بلدي، 

الوالدات  الله»، حيث تفوق نسبة  املحررة هو «مكرمة من 

رغم  الالذقية  ريف  منطقة  يف  والشهداء  الوفيات  نسبة 

القصف والتدمري، وهذا يدّل عىل «إرادة الحياة لدى الناس 

وصربهم عىل ضيق الحال االقتصادية واملعيشية».

ويرجو الشاب الذي رزق مبولود جديد أن يناقش توسيع 

ملكان  ينقل  أن  أو  الحاالت،  من  املزيد  ليستوعب  املشفى 

جديد مجّهز بشكٍل أفضل.

ويعاين أهايل ريف الالذقية من قلة عدد األطباء املختصني 

يف املنطقة حيث يضطر املريض إىل قطع مسافات كبرية 

للوصول إىل املشايف االختصاصية التي يقع معظمها يف 

التجمعات  عن  وبعيدة  الرتكية  الحدود  من  قريبة  منطقة 

ومشفى  اليمضية  يف  أبلق  أسامة  مشفى  مثل  البرشية، 

زراعة  تجربة  تعترب  حني  يف  األكراد  جبل  يف  الربناص 

األطراف ملصايب الحرب التي بدأتها مؤسسة فلوكا الحرية 

قبل أشهر من التجارب الطبية الرائدة يف املنطقة.

سجل في مشفى البرناص بريف الالذقية
ُ

14 حالة والدة يومًيا ت

حاضنة تحوي 
رضيعين في 
مشفى البرناص 
للتوليد

 29 آب 2015 
(صفحة المشفى 
في فيسبوك)

نازحون في ريف حلب 
الشمالي

 2 أيلول 2015
(ناشطون إعالميون 
في المنطقة)

س وبعض  اجتمع مدراء المخيمات، االثنين 31 آب الفائت، مع والي كلّ
الجهات األمنية بهذا الخصوص، إال أن الوالي رفض فتح المعابر رفًضا 

قاطًعا ال يقبل النقاش، وحتى حين اقترح البعض فتح طريق التيل بدًال من 
المعبر الرسمي رغم مخاطره، رفض  أيًضا بشكل قاطع

،،
،،
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محمد حسام حلمي 

«الدولة  لتنظيم  تسجيل  أظهر 

بدء  الفائت،  آب  نهاية  اإلسالمية»، 

متهيًدا  ومعدنية  ذهبية  نقود  طباعة 

الناس،  بني  التداول  يف  لطرحها 

أيًضا  التسجيل  لقطات  وتظهر 

األفراد  لبعض  ورشاء  بيع  عمليات 

املناطق  بعض  يف  الذهبي  بالدينار 

التي يسيطر عليها التنظيم يف سوريا 

والعراق. 

النقود  هذه  إصدار  يعترب  فهل 

مزيد  إلضفاء  اقتصاديًا  استعراًضا 

«الدولة  تنظيم  عىل  الرشعية  من 

تشاريل  يراه  ما  وهو  اإلسالمية»؟ 

كويليام  مؤسسة  يف  الباحث  وينرت، 

إيزيس، ويقول «إنه مجرد استعراض 

لجلب  داعش  من  ومحاولة  للقوة 

الذكرى  اقرتاب  مع  له  شعبية  رشعية 

البغدادي  بكر  أبو  إلعالن  األوىل 

الخالفة». 

إنجازًا  إصداره  اعتبار  ميكن  هل  أم 

اقتصاديًا سيحقق االستقرار واالزدهار 

ويهزم الدوالر؟

بالنقود  التعامل  عرص  اتسام  رغم 

الذهبية بنوع من االستقرار االقتصادي 

(استقرار  املحيل  املستوى  عىل 

وعىل  الكلية)  االقتصادية  املتغريات 

التجارة  (استقرار  الدويل  املستوى 

العمالت  أسعار رصف  وثبات  الدولية 

للعملة)،  املعدين  بالوزن  تتحدد  التي 

إال أنه ال يخلو من العيوب والتحديات 

تؤثر يف  التي  والسياسية  االقتصادية 

من  تجعل  تكاد  والتي  فعاليته  مدى 

إىل  بالعودة  اإلسالمية»  «الدولة  حلم 

مستحيلة،  شبه  مسألة  الذهب  نظام 

ومجرد رساب يحسبه الظآمن ماًء.

ومعوقات  عيوب  تقسيم  وميكن 

النظام املعدين إىل:

يف  تتمثل  اقتصادية  معوقات   -1

املعدنية،  النقود  صعوبة حمل ونقل 

فضًال عن فقدان الوزن الذي تتعرض 

تداولها  نتيجة  املعدنية  العمالت  له 

للطابع  باإلضافة  الناس،  أيدي  بني 

االقتصادي  للنشاط  االنكاميش 

الذي ال يزيد ما  الذهب،  بسبب ندرة 

اآلن عن 140  عامليًا حتى  إنتاجه  تم 

النمو  ارتباط  يعني  ما  طن؛  ألف 

اإلنتاج  بحجم  الدويل  االقتصادي 

الذهبي واكتشاف املزيد من الذهب. 

ال  أنه  وأهمها  السياسية  املعوقات   -2

نظام  باتباع  ما  دولة  تقوم  أن  ميكن 

الذهب مبفردها، ما مل تتبنى باقي دول 

العامل نفس النظام النقدي، عدا عن أن 

«داعش» عبارة عن تنظيم يسيطر عىل 

عدد من املناطق داخل سوريا والعراق 

وليس دولة معرتف بها عامليًا.

ومن هنا سينتقل الرصاع ضد التنظيم 

حرب  يف  يتمثل  جديد  مستوى  إىل 

املالية  املوارد  عمالت تهدف الستنزاف 

وستكون  اإلسالمية»،  «الدولة  لـ 

كميات  إىل  «داعش»  حاجة  النتيجة 

التبادل  حاجة  تفوق  الذهب  من  أكرب 

الدينار  ترسب  لتغطية  التجاري 

إىل  وتحويله  لصهره  نتيجة  الذهبي 

سلعة وتصديره لخارج مناطق سيطرة 

التنظيم. 

التنظيم رشاسة يف  ازدياد  ذلك  يعني 

الذهب  لرشاء  مالية  موارد  عن  البحث 

العملة  لصك  األسواق  من  والفضة 

املعدنية.

صدرت  حديثة  علمية  دراسة  وحسب 

لالقتصاد  لندن  كلية  عن   2015 عام 

الدكتورة  إعداد  من  السياسية  والعلوم 

وماري  عيل،  عيل  تركامين،  ريم 

«الدولة»  تنظيم  جمع  فقد  كالدور،  

-20 بني  يرتاوح  مبلًغا   2014 عام 

الناتجة  الفديات  45 مليون دوالر من 

ازدادت  التي  الخطف  عمليات  عن 

املصادر  عىل  الدولية  الضغوط  بعد 

الخارجية للتنظيم.

مليون   36 مبلغ  أيًضا  التنظيم  وجنى 

دوالر من عمليات بيع اآلثار، ويضاف 

إىل ذلك عمليات بيع النفط التي ستتم 

«داعش»  ترصيحات  بحسب  بالذهب، 

يف التسجيل.

هل الدينار الذهبي حاجة اقتصادية أم 

أنه فقاعة ورساب؟

واملعدنية  الذهبية  النقود  إصدار  إن 

العاملية  الرأساملية  ملحاربة  كوسيلة 

األهداف  كأحد  بالدوالر  واإلطاحة 

االسرتاتيجية للتنظيم إىل جانب وعود 

والحياة  االقتصادي  باالزدهار  الناس 

ضوء  يف  يتحق  أن  ميكن  ال  الكرمية، 

عن  عبارة  وهو  الحالية  املعطيات 

فالعملة  رساب،  إىل  ستتحول  فقاعة 

نتيجة  هي  اليورو  أو  كالدوالر  القوية 

ومتثل  االقتصادية  للتطورات  طبيعية 

بدول  متمثلة  قوية  عاملية  اقتصادات 

فرض  سيايس  نفوذ  ولها  مستقرة 

عملتها عىل العامل.

بالفشل  عليه  محكوم  الذهبي  الدينار 

دم  قطرة  كل  مع  صدوره  لحظة  من 

الدولة بغري وجه حق،  تنظيم  يهدرها 

يستمد  ال  ألنه  الذهبية،  قيمته  رغم 

قوته من اقتصاد قوي قائم عىل أسس 

العدالة االجتامعية واالقتصادية وقبول 

حرب  باقتصاد  ممول  وإمنا  له  الناس 

مستغًال ومستفيًدا من معاناة الناس.

سيرين عبد النور- دير الزور  

عىل  ليحصل  عينيه  يغمض  أن  أحمد  حاول 

الهدوء، بعد رحلة شاقة قطعها مع  قليل من 

قريبة  منطقة  إىل  الزور  دير  مدينة  من  أهله 

من الحدود الرتكية، يف جوار سلك شائك.

الطفل الذي مل يبلغ السادسة من عمره تلعثم 

لكنه  رحلته،  عن  يحدثنا  أن  يحاول  وهو 

لخصها بإشارة من يده ونظرة يف األفق وهو 

يقول «جينا من مكان بعيد»، أما عن وجهته 

فأجاب برباءة أنه ذاهب نحو أملانيا.

يجمع الركاب عىل صعوبة الرحلة التي تعني 

للكثري منهم «االنتقال من قاع مظلم إىل نور 

الشمس»، وحيث يحلمون بحياة جديدة أكرث 

أمانًا واستقراًرا.

طريق متعب 
مع بداية بزوغ الشمس يبدأ العم محمد، وهو 

سائق حافلة من دير الزور، بجمع ركابه الذين 

لعنب  رشح  كام  مسبق،  بشكل  أغلبهم  حجز 

بلدي، متحدثًا عن خطورة تنقله بني الشوارع 

وانتظاره للركاب يف مناطق معرضة للقصف 

واألوضاع  القصف  «رغم  لحظة،  أي  يف 

األمنية، أضطر يف بعض األحيان إىل التنقل 

عدد  أكرب  لجمع  املدينة  من  شوارع  عدة  بني 

إىل  أعود  ثم  الرسفيس)  (تطبيق  الركاب  من 

شارع التكايا حيث أنتظر من بقي».

صعود  عند  مركبته  أبواب  محمد  العم  يغلق 

دير  مدينة  من  خارًجا  وينطلق  راكب،  آخر 

أهم  يوجد  حيث  السياسية،  جرس  عرب  الزور 

الذي  اإلسالمية»،  «الدولة  تنظيم  حواجز 

وإىل  من  العابرين  تفتيش  مهمة  يتوىل 

من  والتأكد  هوياتهم  يف  والتدقيق  املدينة، 

حصولهم عىل موافقة أمنية من التنظيم.

يحبس الجميع أنفاسهم عند كل حاجز، إذ 

التنظيم بالتدقيق األمني  يقوم أحد عنارص 

عدم  من  متأكًدا  املسافرين،  عىل  والرشعي 

مخالف  أمر  أو  مطلوب  شخص  وجود 

كام  السبحة)،  اللحية،  (كاللباس،  للرشع 

يتضمن  للركاب  رسيع  اختبار  يجري  قد 

التشهد  وصيغة  الصالة  أركان  عن  السؤال 

ومعلومات عامة عن أركان الدين اإلسالمي 

كل  يف  الركعات  وعدد  الصلوات  وعدد 

صالة.

وغالبًا ما يكون الرتكيز عىل النساء والتحقق 

عيل  أم  ذكرت  كام  «محرم»،  مع  من سفرهن 

دير  من  املسافرات  إحدى  وهي  بلدي،  لعنب 

يتحمل  أكرث من  النساء واألطفال  «إن  الزور، 

التي  السيئة  للمعاملة  نظرًا  السفر،  أعباء 

نلقاها عىل الحواجز وحاجتنا إىل العديد من 

التعب  عن  فضًال  بالخروج،  للسامح  األوراق 

الجسدي الذي نعاين منه».

تكلفة مرتفعة 
األوضاع  بحسب  السفر  تكاليف  تختلف 

نوع  وبحسب  الطرق،  وسالمة  األمنية 

فيها،  الراكبني  وعدد  املستخدمة  السيارة 

 9 من  أم عيل، ألكرث  تحتاج، وبحسب  لكنها 

الدنيا، مقسمة  آالف لرية سورية يف الحدود 

من  الخروج  فيكلف  الطريق،  مراحل  بحسب 

دير الزور 200 لرية تدفع للسيارة التي تنقل 

يكلف  فيام  حطلة،  كراج  إىل  املدينة  أهايل 

الوصول إىل الرقة ألف لرية، ومنها إىل ريف 

حلب الشاميل بـ 3500 لرية.

إىل  بالصعود  تكون  تليها  التي  املرحلة 

مركبة أخرى بتكلفة 4 آالف لرية، وصوًال إىل 

الوجهة  كانت  إذا  آالف   6 أو  اإلدلبي،  الريف 

الالذقية،  ريف  يف  الحدودية  البلدات  نحو 

أكرث سهولة بعد  املعابر هناك  حيث أصبحت 

إغالق املعابر األخرى يف ريف الرقة والريف 

تركيا،  إىل  الدخول  تكلفة  وترتاوح  الحلبي، 

بطريقة غري رشعية، مبلًغا يرتاوح بني 15 و 

30 ألف لرية سورية.

عالمات اإلرهاق تظهر عىل جميع الركاب الذين 

أمضوا يوًما كامًال عىل طريق السفر، وأوضح 

إىل  السفر  يأخذ  ما  «غالبًا  محمد  أبو  السائق 

فرضها  مراحل  عدة  الرتكية  السورية  الحدود 

عىل  املسيطرة  القوى  بني  املناطق  تقسيم 

األرض، كام أنه يحتاج إىل وقت طويل يرتاوح 

بني 12-24 ساعة لعدة أسباب أهمها الوقوف 

وسلك  املسافة  وطول  الحواجز  عىل  املتكرر 

الطرق الفرعية، الحالة األمنية للطرقات».

تفتيش دقيق 
سيطرة  مناطق  من  العابرين  معظم  يشتيك 

فصائل  حواجز  عىل  التشديد  من  «الدولة» 

املعارضة التي تواجه التنظيم يف ريف حلب 

واآلليات  الركاب  جميع  ويخضع  الشاميل، 

(ديرالزور- الرشقية  املناطق  من  القادمة 

الرقة) لتفتيش دقيق.

عليهم  الرتكيز  من  األهايل  يتذمر  وبينام 

اعترب  متكرر،  بشكل  أغراضهم  وتفتيش 

يرابط  الزور  دير  من  شاب  وهو  معاوية، 

عىل أحد الحواجز يف ريف حلب، أن التدقيق 

والتفتيش أمر ال بد منه بسبب سيطرة تنظيم 

والخوف من  املحاذية،  املناطق  «الدولة» عىل 

اخرتاق خاليا التنظيم ملناطق املعارضة.

يبدون  لكنهم  مقبوًال،  األهايل  يجده  عذٌر 

حاالت  من  العديد  حدوث  من  انزعاجهم 

من  العديد  أن  كام  الطريق،  عىل  الخطف 

يُرتك  أن  دون  أشهر  عدة  منذ  اعتقلوا  الركاب 

خلفهم أي أثر رغم عدم صلتهم بالتنظيم، كام 

أكد أبو عدنان، أحد املسافرين من دير الزور، 

وأضاف «نحن مع عقاب من يثبت تورطه مع 

مشكلة  العشوائية  االعتقاالت  أن  إال  التنظيم 

نعاين منها عىل جميع الحواجز، سواء التابعة 

للدولة أو لبقية الفصائل».

بسالم  مرورهم  بعد  الصعداء  الركاب  يتنفس 

من كل حاجز، لكنهم يعرفون جيًدا أن العديد 

طريقهم  يف  التزال  والحواجز  الحدود  من 

رحلة  وتنهي  تريحهم،  نهاية  إىل  وصوال 

الواقع األليم الذي يعيشه السوريون.

عمر عبد الرحيم - حماة  

نرش  نوعها،  من  األوىل  هي  حملة  يف 

موالون للنظام يف حامة مؤخرًا فضائح 

الدولة  مؤسسات  فساد  عن  موثقة 

مواقع  عرب  املدينة  يف  واملسؤولني 

محافظ  واضعني  االجتامعي،  التواصل 

املتهم  موضع  خلف،  غسان  حامة، 

واملسؤول األول عن هذه القضايا.

توالت  املايض  متوز   22 من  وبدًءا 

اتهامات  تحوي  التي  املنشورات 

فساد  حول  تفصيلية  ومعلومات 

ومنظامت  الدولة  يف  ودوائر  مؤسسات 

الهالل  إدارة  مجلس  من  لها،  تابعة 

ومديرية  حامة،  مدينة  ومجلس  األحمر، 

وسادكوب  التموين،  ومديرية  الصحة، 

حامة،  وجامعة  التجنيد،  وشعبة  حامة، 

غسان  حامة،  مبحافظ  انتهاًء  وليس 

خلف، واعتربت الحملة، التي تحمل اسم 

«ويكيليكس حامة»، ذلك «فساًدا ورسقة 

وتجاوزات دون حسيب أو رقيب».

بفضح  الحملة  منظمو  يكتف  ومل 

أسامء  إىل  ذلك  تجاوزوا  بل  املؤسسات، 

سيئة  سمعة  وذات  املدينة  يف  معروفة 

البلدية،  رئيس  القييس،  محمود  مثل 

مستشارة  وهي  باشا،  موىس  وعليا 

محافظ حامة لشؤون املصالحة الوطنية.

حتى اليوم، مل يحقق نرش «الفضائح» أي 

نتائج إيجابية سوى إثارة البلبلة بني غرف 

تغيري  إىل  إضافة  وأروقتها،  املحافظة 

مجلس إدارة الهالل األحمر، لكن املنظمني 

عليا  مناصب  حملتهم  تطال  أن  يتوقعون 

يف «دولة حامة» كام يسمونها، داعني إىل 

املحافظ  ضد  حاشدة  اعتصامات  تنظيم 

فاسدة»،  «عصابة  زعيم  اعتربوه  الذي 

تلك  بقرب  ووعدوا  تعبريهم،  حد  عىل 

التظاهرات وبأن تسمع كل سوريا بها.

يف  املوجودون  املعارضة  ناشطو 

إضافية  تضييقات  ويعانون  املدينة، 

يجمعون  وتتبّعهم،  باعتقالهم  تتعلق 

هذه  أصحاب  أن  عىل  غالبيتهم  يف 

نفسه،  النظام  من  فاسدون  الحملة 

ويرى الناشط اإلعالمي مياميت أنه «من 

املستحيل أن تكون املعلومات الواردة يف 

الحملة والوثائق املعروضة عمل شخص 

بترسيب  يقوم  من  غالبًا  شخصني،  أو 

من  أشخاص  واملعلومات  الوثائق  تلك 

النظام نفسه بهدف الضغط عىل بعض 

قانونية»،  غري  أمور  لتسيري  الفاسدين 

مردفًا «واضح متاًما الرتكيز عىل املحافظ 

بشكل أسايس».

وهو  محمد،  الشاب  يعترب  حني  يف 

الحملة  فيها،  مقياًم  يزال  وال  ابن حامة 

يشء  وإظهار  النظام  لصورة  «تلميًعا 

من الحرية يف االنتقاد والتعبري، وأنه ال 

يشء فوق القانون».

موقف  هو  الحملة  يف  األهم  العامل 

باالستسالم  يتسم  إذ  املدينة،  سكان 

بعدما  حيلة  باليد  «فليس  يجري  ملا 

عىل  أشكالها  بكافة  امليليشيات  سيطرت 

باريب  الحقوقية  الناشطة  وفق  املدينة»، 

طالب، والتي تشري إىل «حاالت التشويل 

كل  يف  بأشكاله،  واإلرهاب  والتشيلح 

املجاالت السياسية والحزبية والعسكرية 

تضغط  إذ  اإلغاثية  وحتى  واالجتامعية، 

عىل الناس بأرزاقهم وتسلب كرامتهم».

«متشاية  هو  اليوم  الحموي  املواطن  هّم 

ينقل  كام  ممكنة،  طريقة  بأسلم  أموره» 

والفاسدون  السارقون  وليفرح  األهايل، 

مبا رسقوه قليًال.

من يعيش يف حامة يدرك انعدام وجود 

األوىل  الكلمة  فيها؛  النظام  أو  الدولة 

باريب  وفق  للامل،  واألخرية  للسالح 

«رضب  أنه  املواطنون  يعتقد  لذا  طالب، 

الوضع  أي يشء يف  الخيال إصالح  من 

الراهن».

الحملة  مع  التجاوب  قدر  يعلم  أحد  ال 

«ويكيليكس  منظمو  يقودها  التي 

وعدوا  التي  االعتصامات  ومع  حامة» 

يبقيها  يلفها  الذي  الغموض  لكن  بها، 

التضارب  بسبب  الريبة  من  جّو  يف 

بني أهدافها التي تدعي مصلحة الناس 

الوقت  يف  للنظام  املوايل  وموقفها 

نقسه، فهل تكشف األيام ذلك؟

قالت صحيفة دنيا الرتكية، السبت 5 أيلول، إن 

عدد الرشكات السورية العاملة يف تركيا تجاوز 

حاجز الـ 10 آالف رشكة.

سورية  أموال  رؤوس  أن  الصحيفة  وأضافت 

استثامرات  لبناء  الرتكية  قربص  فضلت  كبرية 

أن  إىل  مشريًة  إليها،  ميزانياتهم  وحولوا 

التحول من  السوريني يف تركيا يتجهون نحو 

الضيف إىل املستقر.

هناك  أن  للصحيفة  اقتصاديون  خرباء  وذكر 

أكرث من 10 آالف رشكة سورية يف تركيا، من 

بينها ما تأسس عرب رشاكة مع أتراك.

وأضاف الخرباء أن %60 من إجاميل الرشكات 

السورية تتواجد يف اسطنبول أي نحو 2827 

 250 عنتاب،  غازي  يف  رشكة   471 رشكة، 

56 يف أورفا، 22  يف هاتاي، 70 يف كيليس، 

تلك  عمل  أن  موضحني  مرعش،  قهرمان  يف 

بينها تجارة  الرشكات يتوزع يف قطاعات عدة 

الجملة وأعامل الصيانة والعقارات.

نقابات  أن  السبت،  تركية،  إعالم  وسائل  وذكرت 

أصحاب العمل يف تركيا تحرض لتقرير يبحث يف 

تأثري املهاجرين السوريني يف 18 والية تركية.

مرسني  والية  يف  محليون  مسؤولون  وقال 

جنوب تركيا، يف وقت سابق من العام الجاري، 

مام   40% بنسبة  ارتفعت  الوالية  ميزانية  إن 

األزمة،  خالل  السوريني  مجيء  قبل  عليه  هو 

حيث أنشئت عرشات املعامل والورش الصناعية 

السورية يف الوالية، كام باتت شوارع يف الوالية 

تعرف بأسامء سورية مثل ”سوق السوريني“، 

نظرًا النتشار محال تجارية يستثمرونها.

كشفت  باسطنبول  التجارية  الغرفة  وكانت 

مؤخرًا أن السوريني تصدروا قامئة املستثمرين 

بنسبة  العام 2014،  املدينة خالل  األجانب يف 

رجل   1131 فإن  للغرفة  ووفًقا   ،25.21%

أعامل سوري أسسوا رشكات برأس مال بلغ 85 

مليون لرية تريك.

املؤسسة  عن  صادرة  بيانات  أن  إىل  يشار 

أن  أظهرت  مؤخرًا،  االستثامر  لضامن  العربية 

حجم األموال التي خرجت من سوريا خالل عام 

عربية  دول   5 يف  لالستثامر  وتوجهت   2014

بذلك  مليون دوالر، مشكلة  بلغت نحو 165.7 

االستثامرات  إجاميل  من   8.3% وقدرها  نسبة 

العربية يف هذه الدول.

دينار «داعش» الذهبي.. حقيقة أم سراب؟ نحو األمان.. كيف تخرج من مناطق «الدولة اإلسالمية»

«الغسيل المتسخ»
ينتشر في حماة علًنا.. من وراء ويكيليكس؟

الشركات السورية العاملة في تركيا
تتجاوز حاجز الـ 10 آالف

دراهم ذهبية 
صكها تنظيم 
"الدولة"

(إنترنت)

نازحون عن 
مناطق النظام 
في دير الزور 

تموز 2015
 ( من إصدار 
لتنظيم الدولة)

أسواق شعبية في 
تركيا

(من اإلنترنت)

دينار ودرهم وفلس..
لتنظيم  التابعة  الحياة  مؤسسة  أصدرت 

تسجيًال  آب،  السبت 29»  اإلسالمية»،  «الدولة 

ضخاًم بعنوان «رشوق الخالفة وعودة الدينار 

الجديدة،  العملة  صك  خالله  أعلنت  الذهبي»، 

وتدمر  الدوالر  عىل  «ستقيض  أنها  معتربًا 

اقتصاد الكفر العاملي».

إرسائيل  زرعت  «أمريكا  إن  اإلصدار  وقال 

الرأساملية،  يدعى  فاسًدا  نظاًما  وأنشأت 

الدوالر، وفرضتها عىل  وغرست ورقة تسمى 

العامل»، مضيًفا «وبعد كل ما ارتكبوه من ظلم 

وطغيان، توقعوا أن يرتكوا ليستمر رشّهم بال 

رادع». 

من  عرش  الحادي  بهجامت  اإلصدار  وأشاد 

بهجوم  القاعدة  تنظيم  نفذها  التي  أيلول، 

طائرتني عىل برجي التجارة يف نيويورك عام 

2001

وبعد سياق تاريخي مطول عن تاريخ العمالت 

وطرق بناء السياسات االقتصادية يف العامل، 

ومراحل تخيل الدول األوروبية عن الذهب إىل 

ثالث  بتداول  البدء  عن  أعلن  الورقية،  العملة 

أنواع من العمالت، هي الدينار الذهبي، الدرهم 

الفيض، الفلس النحايس.

اإلنكليزية  باللغة  املسجل  الفيلم،  وأضاف 

أن  أخرى،  ولغات  العربية  إىل  واملرتجم 

التي  الحقول  من  النفط  تبيع  لن  «الدولة» 

بالعملة  إال  والشام  العراق  يف  عليها  تسيطر 

الجديدة.

وتحمل العملة الجديدة رسوًما لنخٍل وسنابل 

العامل  لخارطة  إضافة  بدرع،  متوج  ورمٍح 

ورموٍز دينية أخرى.

ويبلغ وزن الدينار الذهبي، 4.25 غرام ونقاوته 

دوالًرا   139 بـ  سعره  ويقدر  قرياطًا،   21

الدرهم الفيض دوالًرا  أمريكيًا، بينام يضاهي  

واحًدا، أما كل 20 فيلًسا فتقارب 13 سنتًا.

نهاية  الجديدة  عملته  عن  أعلن  التنظيم  وكان 

العام الفائت، لكن صكها تأخر إىل نهاية آب، 

ستتمكن  العملة  كانت  إذا  فيام  جدٍل  وسط 

بالفعل من تكبيد الدوالر خسائر كبرية.

إنه مجرد استعراض للقوة ومحاولة 

من داعش لجلب شرعية شعبية له 

مع اقتراب الذكر األولى إلعالن أبو 

بكر البغدادي الخالفة

،،

،،
ل المهاجرين النظام يحمّ
 السوريين مسؤولية تدهور الليرة

عنب بلدي- اقتصاد 

قال وزير االقتصاد والتجارة الخارجية يف حكومة النظام، هامم 

الجزائري، إن كلفة املهاجرين السوريني وصلت إىل 420 مليون 

دوالر مؤخرًا.

 3 الخميس  النظام،  من  املقربة  الوطن  صحيفة  نقلته  ملا  ووفًقا 

أيلول، أضاف الجزائري إن كلفة كل مهاجر تصل إىل نحو 7 آالف 

دوالر يتم سحبها من سوق الرصف، نظرًا ألن الكثري من املهاجرين 

باعوا ممتلكاتهم وبيوتهم وسياراتهم ومصاغهم واشرتوا دوالرات 

لدفع تكاليف الهجرة، وهو نزيف آخر ملوارد الحكومة.

النظام  فيها مسؤول يف حكومة  يعرتف  التي  األوىل  املرة  وهذه 

وزر  املهاجرين  تحميل  يتم  أن  ولكن  سوريا،  عىل  الهجرة  بأثر 

قيمتها  فقدت  فاللرية  منطقي،  غري  أمر  السورية  اللرية  تدهور 

جراء الحرب والعقوبات االقتصادية املفروضة عىل النظام وتوقف 

حركة التصدير بشكل كبري جًدا، وإن كان للمهاجرين دور يف ذلك 

فهو مهمٌل باملقارنة مع ذلك.

وتحدث الوزير عن األثر السلبي إلغالق املعابر الربية عىل اإلنتاج، 

مثل معربي التنف ونصيب، األمر الذي ساهم يف ”انكسار بعض 

تكاليفه  من  بأقل  يباع  بات  حيث  والبيض  الفروج  مثل  األسعار 

الحقيقية، ما أدى إىل إغالق بعض املنشآت والذي بدوره أدى إىل 

خلق حالة قصور يف اإلنتاج“.

سعر  ويصل  ملتهبة،  التزال  السورية  األسواق  يف  األسعار  لكن 

صحن البيض إىل 800 لرية سورية حسب املنطقة بينام يرتاوح 

الغذائية  السلع  أن  كام  لرية،   750  –  650 بني  الفروج  سعر 

يف ارتفاع دائم.

الفيول  من  الغاز جعل  أن رضب خطوط  الجزائري، عن  وتحدث 

وصلت  حيث  الثمن  مرتفع  لكنه  الكهرباء،  انقطاع  ملشكلة  حًال 

أدى إىل  املبلغ  لنحو 60 مليون دوالر، وهذا  الفيول  تكلفة عقود 

التقليل من بعض املستوردات.

لكن حال الكهرباء يف مناطق النظام ال يعكس هذا الحل، فالتقنني 

يف أوِجه، ولن يتم تخفيف ساعات التقنني، واعتربت الحكومة أنها 

تتخذ هذه السياسة لزيادة الرضائب والرسوم لدعم الجيش، وهو 

ما فعلته منذ أيام برفعها ألسعار الطاقة املنزلية.
غسان خلف - محافظ حماة
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ضرار عثمان الحسيني

«َمن مل يفقـه التاريخ، مكتوٌب عليه أن يُعيـَد 

مآِسـيَه»

إىل نهضة  يُنظَُر  كان  الخمسينيّات،  يف مطلع 

العامل العريب عىل أنها عملية سهلة، ال تقتيض 

أكرث من التحّرر من االستعامر. وقد حصل أن 

تحّررنا ولكن، مل تحصل النهضة املرجّوة. 

الوحدة  فكرة  عىل  جديدة  رِهاناٌت  وقعت  ثّم 

سقوط  –بعد  الكبري  الرهان  كان  ثّم  العربية، 

الوحدة- عىل فكرة االشرتاكية. وفيام  مرشوع 

فت كل تلك الرهانات عىل خيبة أمل  بعد، تكشَّ

الرهاُن  كان  الذي  الوهم  بحجم  كبرية  ومرارة 

عليه. 

الدميوقراطية،  عىل  هي  اليوم  رهاناتنا  وآخر 

والتخلّف.  الغرق  من  والنجاة  للخالص  كباٍب 

ال  إذ  خاًرسا،  رِهانًا  بدوره  يكوَن  أن  والخوف 

يعني أنه مبجرّد حصول انتخابات –مهام كانت 

نزاهتها- نكون قد حّققنا دميوقراطية.

وأّما الرهان املوازي، عىل ما يُسّمى بـ «اإلسالم 

مطلوب  يشء،  كّل  وقبل  فإنَّه  السيايس»، 

املنظومة  داخل  من  حقيقي  ديني  إصالح 

منوذج  تكرار  يريد  أحد  ال  أنّه  مبعنى  نفسها، 

إىل  التجربة  قادت  حيث  أفغانستان/طالبان، 

نفسه.  اإلسالم  عىل  ارتّدت  عرصية،  كارثة 

منفتح،  إسالم  هو  إليه،  نحتاج  ما  أّن  والواقع 

نقد  عىل  وقادر  العرص،  مبقاييس  آخٌذ  إسالٌم 

املستقبل.  حاجات  ضوء  عىل  املاضية  تجربته 

سّجلوا  فقد  قبل،  من  األسالف  فعل  كام  متاًما 

عرصهم  علوم  عىل  االنفتاح  درجات  أعىل 

وثقافاته من شتّى الشعوب والديانات والِفرق، 

اليوناين  للفكر  ترجمة  حركة  قامت  حيث 

الكربى  الرسياين، هي  والفكر  الهندي  والفكر 

بهذه  واستطاعوا  العامل،  حضارات  تاريخ  يف 

اليوم:  نُسّميه  ما  تحقيق  الرائدة  التوليفة 

الحضارة العربية اإلسالمية.

ومن  اليونان  من  آتية  الحضارة  كانت  باألمس 

آتية  الحضارة  واليوم  فارس،  بالد  الهنـد ومن 

عليه  كانت  ما  إلينا،  بالنسبة  وهو  الغرب،  من 

عاصمة  بنقل  معاوية  فّكر  عندما  الشام  بالد 

دمشق،  إىل  املنّورة  املدينة  من  األموية  الخالفة 

التي كانت متثّل يف حينها نيويورك العرص أو 

باريس أو لندن… ويف فرتة الحقة، حصل ذات 

اليشء، عندما ذهب العرب إىل األندلس.

عىل  االنفتاح  وتحقيق  النهضويّة  اآلليّة  ويف 

فدوره  «املثّقف».  خطورة  تكمن  هنا  الغرب، 

أن  دوره  ُسـقراط»،  «ذبابة  بـ  يكون  ما  أشبه 

يُوِقظ، ال أن يُخّدر، أْن يُحّفـز، ال أْن يُثبّـط، وأن 

ر. فالنهضات ال  يعمل وال يكتفي بسلبيّة املَُنظـِّ

تصنعها إال الُنَخـب، ونحن بحاجة إىل نهضة، 

-وبكّل  تدعو  اليوم،  العربية  النخب  حال  فيام 

أسـف- إىل طلب العفـِو واملغفـرة!

فإىل متى هذا النأُي بالنفِس؟!

من  العالقة،  العربية  للشعوب  تبّقى  وماذا 

رِهانات الحقة؟!

صفحة من تاريخنا

أبوابها  القدس  مدينة  فتحت  حطني،  معركة  بعد 

للسلطان صالح الدين، مل ينتقم أو يقتل أو يذبح ثم 

عن  عاجز  كل  أن  الصليبيني،  يف  ينادون  رجااًل  أمر 

تعاىل،  الله  لوجه  حر  فهو  يخرج  أن  له  الفداء  دفع 

التي  للمذابح  معاكًسا  الدين  صالح  موقف  وكان 

ارتكبها النصارى فأطلق األرسى وقدم الهبات لألرامل 

واليتامى.

بن  أسامة  لجيش  بكر  أبو  الصديق  ونختم يف وصية 

الفتوحات اإلسالمية: «ال تخونوا وال تغلوا  زيد خالل 

وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا طفاًل صغريًا أو شيًخا 

كبريًا وال امرأة وال تعقروا نحاًل وال تحرقوه وال تقطعوا 

إال  بعريًا  وال  بقرة  وال  شاة  تذبحوا  وال  مثمرة  شجرة 

يف  أنفسهم  فرغوا  قد  بأقوام  مترون  وسوف  ملأكله، 

الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له».

محمد رشدي شربجي

الكربى  االمرباطوريات  انهيار  مع 

العاملية  الحرب  بعد  العامل  يف 

القومية  الرابطة  صعدت  األوىل، 

لتشكيل  املعتمدة  الرابطة  لتشكل 

الوحدات السياسية الجديدة، وهكذا 

القومية  األفكار  صعود  كان  فقد 

تنظريي  منتج  (وهي  العربية 

سوري بامتياز) والرتكية من األمور 

تفكك  من  سهلت  التي  الرئيسية 

االمرباطورية العثامنية املريضة.

عىل  الفرنيس  االنتداب  فرتة  ومع 

معركة  السوريون  خاض  سوريا، 

أكرث  العروبة  راية  تحت  االستقالل 

االستقالل  وبعد  سوريا،  راية  من 

برملانية  بحياة  السوريون  ضحى 

سبيل  يف  نسبيًا،  حرة،  تعددية 

الوحدة مع مرص بقيادة جامل عبد 

النارص. 

رضبة  العريب  القومي  التيار  تلقى 

واستمر   ،1967 هزمية  مع  قاضية 

أرض  من  تالىش  حتى  بالرتاجع 

يرددها  شعارات  وبقيت  الواقع 

فلكهم،  يف  يدور  ومن  املستبدون 

القومية  تراجع  أن  املالحظ  ومن 

ترافق مع انتشار املد اإلسالمي منذ 

مطلع السبعينيات إىل اليوم.

العروبة  أن  العريب  الربيع  أثبت 

أقوى مام تبدو عليه، وأنها ما تزال 

املغرب  رابطًا وجدانيًا متيًنا ما بني 

انقضاض  ولكن  ومرشقه،  العريب 

واليمن،  مرص  يف  املضادة  الثورة 

ليبيا،  يف  االنتقايل  املسار  وتعرث 

السورية  الثورة  دخول  واألهم 

بالفكرة  انتكس  مظلم،  نفق  يف 

وأصبحت  الحضيض،  إىل  العربية 

العروبة شامعة يعلق الجميع ذنوبه 

عليها، وهو ما نراه اليوم مع زيادة 

االهتامم العاملي بأزمة الالجئني. 

مع تسهيل أملانيا إلجراءات استقبال 

إىل  الواصلني  الالجئني  آالف 

وشاحنات  البحار  عرب  أراضيها 

أوساط  يف  رست  املفرز،  اللحم 

االجتامعي  التواصل  وسائل 

بني  تقارن  فيسبوكية  «رصعة» 

ودامئًا  العربية،  والدول  أملانيا 

عبارات  تحمل  ما  غالبًا-  -وليس 

واملسلمني  العرب  ضد  عنرصية 

من  وغريها  جرب»،  «العرب  مثل 

العبارات التي يحكمها منطق مثلها 

«جربان» وتافه يف آن مًعا.

لقد اخترص املجتمع الدويل املعاناة 

السورية إىل معاناة الجئني وخطر 

تنظيم الدولة اإلسالمية، ثم اخترص 

إعادة  محاولة  يف  الالجئني  معاناة 

العمل  دون  وتوزيعهم  توطينهم 

مع  مشكلتهم،  وحل  عودتهم  عىل 

واالبتعاد  األساسية  للقضية  تعويم 

األساس  مسببها  عن  الحديث  عن 

وهو نظام األسد. 

الذي  الخطأ  أن  اليوم  السائد  املناخ 

عربية  حكومة  أي  قبل  من  يرتكب 

عىل  حاًال  يعمم  فإنه  مكان  أي  يف 

كل الشعب العريب (أحيانًا يتم شمل 

املسلمني كلهم أيًضا) يف كل مكان، 

الذي  اإليجايب  اليشء  أن  حني  يف 

مكان  أي  يف  غربية  حكومة  تفعله 

الشعوب  جميع  عىل  فوًرا  يعمم 

العربية يف كل مكان.

مرص  يف  االنقالب  قائد  يصدر 

عىل  الدخول  تأشرية  بفرض  قراًرا 

السوريني، يصب كثري من السوريني 

جام غضبهم عىل مرص واملرصيني 

تصدر  وحني  واملسلمني،  والعرب 

الالجئني  قبول  بتسهيل  قراًرا  أملانيا 

هذا عىل  الراضون  يعمم  السوريني 

مرص  يشتمون  ثم  ومن  الغرب  كل 

واملسلمني،  والعرب  واملرصيني 

مع  يحملون  العرب  فإن  وهكذا 

مسؤولية  املستبدين  حكامهم  قهر 

عىل  أنفسهم  ويشتمون  أفعالهم، 

كل حال. 

أزمة  أكرب  السورية  الثورة  خلفت 

الثانية،  العاملية  الحرب  منذ  الجئني 

وهي أزمة تنوء بحملها دول عظمى، 

جهود  لوال  إنه  القول  بداهة  ومن 

األهلية  الخريية  الجمعيات  مئات 

يف  والسوريني  واإلسالمية  العربية 

االغرتاب لكان الحال أسوأ مام عليه 

«الرصعات»  ولكن  مبراحل،  اآلن 

إال  هذا  كل  من  ترى  ال  الحالية 

حمالت النشطاء األوروبيني.

الشعب  عموم  موقف  أن  شك  ال 

إىل  الجدد  الوافدين  من  األملاين 

أملانيا أخالقي ومرشف إىل أبعد حد، 

وذلك بغض النظر طبًعا عن حاجة 

أملانيا لليد العاملة مع عزوف شعبها 

مرة  النظر  وبغض  اإلنجاب،  عن 

أملانيا وعموم  أن سياسة  أخرى عن 

الخارجية بخصوص قضايا  أوروبا 

املنطقة ليست أخالقية عىل اإلطالق 

النظر  ولكن بغض  داخله،  كام هي 

أن  بالرضورة  فليس  هذا،  كل  عن 

ترتافق رؤيتنا لهذا املوقف األخالقي 

مع احتقارنا ألنفسنا يف املقابل. 

نرد  أن  كسوريني  منا  مطلوب 

التي  األوروبية  للشعوب  الجميل 

من  سنوات  بعد  وكرمتنا  استقبلتنا 

القهر والعذاب، وذلك يكون بالعمل 

والحفاظ  املجتمعات  هذه  وخدمة 

قضايا  لخدمة  الشخصية  عىل 

الذات  مسخ  أما  باملقابل،  منطقتنا 

واحتقارها كام هو حادث اليوم، فلن 

يدفع اآلخرين إال لذلك.

العرب «جرب»… ميركل: «منحبك»!

جدار الخزان
تستهني  أو  تقلل  ال  تالًيا  الواردة  اآلراء  يف  املقاربة  طريقة 

بحجم الفاجعة، بل تؤكد عىل ضخامتها، وأنا هنا ال أكتب 

الحدث، بل أعيد صياغة ردود الفعل عليه، ورمبا تكون هذه 

ردة فعيل.

مبارشة،  البرئ  من  يرشب  كان  رفعت  والدي  األسد:  ريبال 

لنا معاناة  املنزل، وكان هذا يسبب  نكن منلك خزانًا يف  مل 

كبرية، كنا نضطر أحيانًا أن نذهب لرشاء عبوات بقني وسط 

حراسة مشددة ويف سيارات مصفحة. كانت طفولة صعبة. 

ثائر ديب: ألننا ال نريد للجدار أن يتحطم فيسيل املاء خارًجا 

ونخرس الخزان وما فيه، ألن الذاهبني يف الخزان يتجهون 

إىل بلدان الغرب االستعامري وضواريه الرأسامليني: تحية 

لجيش الرباميل العريب السوري.

يوميات قذيفة هاون: حنفية ماء يف أبو رمانة ترسب منذ 

خزان  جدار  عىل  اإلشنيات  بعض  بظهور  وتتسبب  يومني 

عىل سطح أحد البنايات.

لؤي حسني: الخزان وجدار الخزان ليسا اليشء نفسه، كان 

عليهم الدق عىل الخزان ال عىل جدار الخزان. 

تسجل  غانم  منى  حسني.  لؤي  منشور  شاركت  غانم  منى 

إعجابها بلوحة دريد األسد: سوريا.. خزان القلب (زيت عىل 

كانفاس).

سوسن زكزك: حجاب املختبئات يف الخزان حال دون الدق 

عىل جدرانه. 

فادي جومر: طفح الخزان بالنمسا.. وماتت بقلبو الخنسا.. 

قالولنا ال تنسوا اليل قتلنا.. قلنا: بنسامح بس ما رح ننىس.

معاذ الخطيب: يلوم بعض املتفيقهني سائق الشاحنة عىل 

ما حصل، لقد اجتهد وقاد العربة، فإن أخطأ ومات الالجئون 

أنه  املهم  أجران،  الالجئون فله  أجر، وإن أصاب وعاش  فله 

كان يريد إيصال الالجئني إىل دولة أخرى وإبقاءهم بعيدين 

عن فيينا.

رئيس  الخزان،  ترميم  ملحاولة  لجنة  تشكيل  الوعد:  تيار 

خلييل،  سامهر  اللجنة:  رئيس  نائب  أحمد،  جاسم  اللجنة: 

حال  يف  لإلقالة  يتعرض  قد  الذي  الهاميش  اللجنة  عضو 

التقصري: فراس طالس.

مرضية،  راضية  ربك  إىل  ارجعي  املطمئنة  النفس  أيتها  يا 

فادخيل يف عبادي وادخيل يف جنتي.

إليكم  ينعون  وزكريا،  وعمران  ومحمد  والرحبي  حقي  آل 

يف  السوري  السيناميئ  النادي  يف  التعازي  تقبل  الخزان، 

باريس.

تكرسه  ال  التي  الخزان  جدار  عىل  الرضبة  تركامين:  ريم 

يف  هو  الحل  الخزان،  جدار  ضد  رضبة  أي  ضد  أنا  تقويه، 

املجتمع املدين الذي يستطيع أن يخرتق الجدار دون إحداث 

خزانات  نسف  يف  لدي  مانع  ال  طبًعا  لكن  فيه،  خدش  أي 

أخرى من رشوشها، من دفع الناس إىل قلب الخزان أصبح 

جديد  مبرشوع  سأبدأ  تجاوزه،  وعلينا  ممجوًجا  سؤااًل 

وبتمويل أورويب بعنوان «جوعى للدق عىل الخزان».

السنة  الخزان إال ألهل  أبو محمد الجوالين: ال مكان خارج 

والجامعة، ومن ال يعجبه ذلك فعليه بالخزان.

واألرمن  النصريية  الخزان،  عىل  الدق  حاولوا  عبود:  غسان 

واآلشوريون  والرسيان  واملسيحيون  والكرد  والرشكس 

واإلسامعيليون والدروز هم من منعهم من طرق الجدار.

اعتمد عىل جاره  الشاحنة  أن سائق  املشكلة  راشد عيىس: 

يف إصالح اإلطارات، وعىل زوج عمته يف مسحها، وعىل 

ابن أخته الذي ال يفقه يف املصلحة يف تغيري الزيت. القبيلة 

هي التي أدت إىل هذه الكارثة.

حسني جّمو: لو وجدوا لدى أردوغان ما يبقيهم ملا اختاروا 

الخزان بدياًل عن تركيا ونظامها اإلرهايب.

 هيثم مناع: قلنا لهم، عليكم أن تدقوا جدار الخزان، لكنهم 

إلينا. صديقي نعيم قاسم عرض املساعدة، وهم  مل يصغوا 

رفضوها.

دمشق  يف  الخزانات  استخدام  أن  تعلم  هل  مبيض:  سامي 

يف  الخزانات  استوردت  لندن  وأن  الحجري،  العرص  يف  بدأ 

الصناعية  الخزّانجي  عائلة  طريق  عن  الفيكتوري  العرص 

الدمشقية العريقة، وأن هذه العائلة مل تكن تخزن املياه بل 

املازهر (يعني ماء الزهر، املازهر نحت لغوي إبداعي برائحة 

الياسمني).

الخزان،  إىل  الصعود  يردن  يكّن  مل  النساء  العودات:  ليىل 

الشاحنة  الرجال وسائق  الالجئني  لقد تعرضن لإلجبار من 

الرجل، الرجال وحدهم يتحملون املسؤولية عام جرى.

دارا عبد الله: هناك من يقرص الرتحم عىل النساء واألطفال 

مبن  الخزان  ضحايا  لكل  الرحمة  الخزان،  يف  كانوا  ممن 

فيهم املقاتلون السابقون يف الجيش الحر.

مالذ الزعبي

 سعد معاذ

دموية  األكرث  «داعش»  تنظيم  يعترب 

تنسب  التي  التنظيامت  بني  من 

وإن  براء،  منها  واإلسالم  لإلسالم، 

عموًما وبعضنا خصوًصا  الغرب  كان 

بالجثث  والتمثيل  الرقاب  قطع  يسوق 

واملجازر عىل أنها ابتكار من يُنسبون 

لإلسالم فلرياجع معلوماته.

مذبحة القدس
لوبون  غوستاف  املسترشق  يقول 

«اقرتف  العرب  حضارة  كتابه  يف 

يصدر  ال  ما  الجرائم  من  الصليبيون 

رضوب  من  وكان  املجانني،  غري  عن 

إربًا  إْربًا  األطفال  تقطيع  عندهم  اللهو 

وشيّهم!»، موضًحا «لقد أفرط قومنا يف 

وكانت  املقدس،  بيت  يف  الدماء  سفك 

وكانت  الدم،  يف  تحوم  القتىل  جثث 

كأنها  تسبح  املبتورة  واألذرع  األيدي 

تريد أن تتصل بجثث غريبة عنها».

وينقل الكتاب نفسه عن كاهن أبوس، 

هو  ما  «حدث  قوله  داجميل،  رميوند 

استوىل  عندما  العرب  بني  عجيب 

وبروجها  القـدس  أسوار  عىل  قومنا 

فقـد  ميالدي)،   11 القرن  (نهاية 

قطعت رؤوس بعضهم، وكان هذا أقل 

بطون  وبقرت  يصيبهم،  أن  ميكن  ما 

القذف  إىل  يضطرون  فكانوا  آخرين؛ 

وحرق  األسوار  أعىل  من  بأنفسهم 

طويل،  عذاب  بعد  النـار  يف  بعضهم 

القدس  شوارع  يف  يرى  ال  وكـان 

رؤوس  من  أكداس  سوى  وميادينها 

العرب وأيديهم وأرجلهم، فال مير املرء 

إال عىل جثث قتالهم… كل هذا مل يكن 

سوى بعض ما نالوا».

بلدة أكوراري
إقليم مكناس في المغرب

الفرنيس  االستعامر  توقيع  وبعد 

سنة  املنطقة  عىل  السيطرة  اتفاقية 

1912م، قام جنود االحتالل بقتل 15 

شخًصا من أهايل قرية أكواري وقطع 

بشكل  ووضعها  وفصلها  رؤوسهم 

الحيوانات  رؤوس  شاكلة  عىل  منظم 

رحالت  يف  اصطيادها  يتم  التى 

السفاري، ثم حولو الصور بعدها إىل 

طوابع بريدية.

سربرينيتسا البوسنا
عىل  أجمع  العامل  شهد   1995 عام 

عىل  البوسنا  يف  رسبرينتسا  مجزرة 

عزلت  التي  الرصبية،  القوات  يد 

وقتلت  النساء  عن  والصبيان  الرجال 

8000 شخص دون رحمة، واغتصبت 

اآلالف من النساء.

القوات  من  مرأى  عىل  ذلك  كان 

بحامية  وقتها  املكلفة  الهولندية 

التابعة  اآلمنة»  «املنطقة  ىف  املدنيني 

من  كثري  اتهم  وقد  املتحدة،  لألمم 

الناجني من املذبحة القوات الهولندية 

بتسليم من فر من املدنيني إىل الرصب 

ليتم قتلهم الحًقا.

مذبحة «نانجنغ»
حني دخلت القوات اليابانية العاصمة 

بـ   ،1937 عام  الحتاللها  الصينية 

قتًال  وجالوا  صالوا  جندي  ألف   200

اليوم  مدار  وعىل  لألرايض.  وحرقًا 

يغتصنب  وهن  النساء  أصوات  تسمع 

إىل  العدد  وصل  حتى  الطرقات  يف 

ألف امرأة تغتصب يوميًا.

كام عمل املقاتلون عىل تجميع األرسى 

أرضية  ألغام  عىل  امليش  وإجبارهم 

ومنهم من صب الغازولني عليهم وتم 

إحراقهم أحياء.

ووثق املؤرخون عدًدا من القصص من 

بينها أن جرنالنَي يابانينَي تنافسا فيام 

بينهم من يقتل أرسع من اآلخر، فقتال 

فقط  رؤوسهم  وقطعا  شخص   200

ألجل املسابقة.

مجازر البروتستانت في باريس 
عام 1572

السادس  القرن  يف  أوروبا  كانت 

بني  الدينية  الحروب  يف  غارقة  عرش 

والربوتستانت،  الكاثوليك  طائفتي 

الكاثوليك  ويف عام 1570 وقع قادة 

سالم  معاهدة  عىل  والربوتستانت 

لسنوات  بينهم  املستمرة  الحرب  أنهت 

وتثبيت  تقوية  أجل  ومن  طويلة 

مارغريت  تزويج  تقرر  السالم  هذا 

الكاثولييك شارلز  شقيقة ملك فرنسا 

نافارا  ملك  الثالث  هرني  إىل  التاسع 

الربوتستانتي.

كانت   1572 عام  امللىك  الزواج  يوم 

القلوب مشحونة وعىل وشك االنفجار 

لرشارة  سوى  بحاجة  تكن  ومل 

الطرفني،  بني  الفتنة  لتشتعل  بسيطة 

محاولة  هي  الرشارة  هذه  وكانت 

غاسربد  لألدمريال  الفاشلة  االغتيال 

الربوتستانتي.

إبادة  قررت  تنجح  مل  وحني 

الربوتستانت يف باريس، أغلقت جميع 

أبوابها ووزع السالح عىل األهايل من 

محاولة  أي  عىل  القضاء  ضامن  أجل 

للمقاومة.

إشارة البدء قرع أجراس القرص، وكان 

األدمريال  قتل  قد  امللك  حامية  فوج 

كوليكني حيث ُسحب من فراشه وقتل 

وألقيت جثته من النافذة حيث تلقفتها 

وأرسل  إربًا  وقطعوها  الناس  جموع 

رأسه إىل البابا يف روما وهوجم بقية 

قادة الربوتستانت الضيوف يف قرص 

اللوفر ثم قتلوا يف الشوارع.

يف هذه األثناء كانت حالة من الهيسرتيا 

املدينة،  تجتاح  املجنونة  الجامعية 

الشوارع  أطراف  يقفلون  الناس  بدأ 

يهرب  ال  ليك  الحديدية  بالسالسل 

منازلهم  هوجمت  ثم  الربوتستانت 

اغتصبوا  و  الرجال  قتلوا  ومحالهم، 

النساء ومل يرحموا حتى األطفال.

بالجثث  باريس  شوارع  امتألت 

حتى  القتىل،  بأشالء  األنهر  وفاضت 

إن املؤرخني يذكرون أن الناس امتنعت 

أحشاءها  ألن  ألشهر  السمك  أكل  عن 

كانت مليئة ببقايا الجثث البرشية.

التايل  اليوم  يف  أمر  البالط  أن  ورغم 

تتوقف،  مل  أنها  إال  املجزرة  بوقف 

أخرى  ألسابيع  املذبحة  واستمرت 

املدن  من  العديد  لتشمل  وامتدت 

الفرنسية، وسقط يف فرتة الرعب تلك 

قتيل، يف  ألف  إىل 100  ألًفا  بني 20 

واحدٍة من أبشع مجازر التاريخ والتي 

االعتذار  الكاثوليكية  الكنيسة  ترفض 

عنها حتى اليوم. 

800 ألف قتيل 
خالل 100 يوم فقط

أحد  ينافسهم  ال  الذين  املذابح  سادة 

يوم   100 فخالل  إفريقيا،  قبائل  هم 

نحو  فقد  الجامعية  املذابح  من  فقط 

رواندا  ألف شخص حياتهم يف   800

عام 1994 عىل يد متطرفني من قبائل 

التوتيس  أقلية  الهوتو استهدفوا أفراد 

باإلضافة إىل خصومهم السياسيني.

الروانديني إىل  ينتمي نحو %85 من 

التوتيس  أقلية  أن  غري  الهوتو،  إثنية 

وقد  طويلة،  لفرتة  البالد  عىل  هيمنت 

بأسامء  التنظيم  بالغة  قوائم  ُسلمت 

خصوم الحكومة إىل امليليشيات الذين 

أرسهم،  أفراد  وجميع  وقتلوهم  ذهبوا 

وقتل الجريان جريانهم كام قتل بعض 

للتوتيس  املنتميات  زوجاتهم  األزواج 

وقيل لهم إن رفضوا فسوف يُقتلون.

الشخصية  الهوية  بطاقات  وكانت 

تحديد  تتضمن  الوقت  ذلك  يف 

امليليشيات  لتنشئ  العرقي،  االنتامء 

الستهداف  الطرق  يف  تفتيش  نقاط 

من  اآلالف  احتجزت  كام  الخصوم، 

التوتيس الستغاللهن يف إشباع  نساء 

الرغبات الجنسية.

محطات  الهوتو  متطرفو  أنشأ  كام 

الكراهية  تنرش  وصحًفا  إذاعية 

من  «التخلص  عىل  الناس  وتحث 

التوتيس،  قتىل  أي  «الرصاصري»، 

األشخاص  أسامء  تبث  اإلذاعة  وكانت 

حتى  القتل،  قوائم  عىل  املوجودين 

القساوسة والراهبات.

«الدواعش» مجرمون لكنهم ليسوا وحيدين 

تاريخ قطع الرؤوس والتنكيل بالجثث حول العالمتاريخ قطع الرؤوس والتنكيل بالجثث حول العالم
من دولة العصابة
إلى المحافظة 35

أحمد الشامي

العارف بتكوين نظام العصابة الذي حكم سوريا منذ 

1970 ال تفوته مالحظة التغيريات البنيوية الجارية 

الذي حكم سوريا  النظام،  قلب  تدريجي يف  بشكل 

2013، ولن يعود كام كان حتى لو انترص  حتى آب 

يبدو  ما  وهو  السورية،  األرايض  كافة  واستعاد 

مستحياًل.

التغيري الذي أصاب بنية النظام بدأ مع دخول حزب 

للبنان،  املجاورة  السورية  األرايض  إىل  الله»  «نرص 

وبلغ نقطة الالعودة مع وضع النظام تحت وصاية 

الكياموي.  مجزرة  بعد  روسية-إيرانية  مزدوجة 

بكلمة أخرى، بدأ نظام العصابة يخرج من توصيفنا 

السابق له عىل أنه «نظام عصابة مستندة إىل تحالف 

أقليات ومدعومة بتوافق أمرييك رويس وإرسائييل 

«نظام  إىل  سعودي»  برص  غض  مع  إيراين  ثم 

االستعامري  املرشوع  حربة  رأس  ميثل  واجهة»، 

االستيطاين الفاريس رشق املتوسط.

نحن نشهد اليوم تشكيل «إرسائيل» ثانية يف املنطقة 

األرايض  من  إيران  وزعران  األسد  يقتطعه  ما  عىل 

الصهيونية  التجربة  يستلهم  املسار  هذا  السورية. 

يف إرسائيل وتجربة تفكيك االتحاد السوفييتي عىل 

يد «يلتسني».

من  الشيعة  املرتزقة  يجلب  الفاريس  املحتل 

يف  األسد  ويساند  املراقد»،  «لحامية  أفغانستان 

بهدف  مناطقهم،  وتدمري  السنة  لتهجري  مخططه 

إحالل أقلية شيعية علوية مكانهم… كإرسائيل.

ويستشهد  األقليات»  «بحامية  يتحجج  الفاريس 

«حاميته»  و  لبنان  يف  إيران  حزب  «تعايش»  مبثال 

للتعددية اللبنانية… عىل حساب السنة.

الدولة  بني  املزاوجة  إىل  الفاريس  املرشوع  يهدف 

وبني  الجنوبية،  الضاحية  من  املحكومة  اللبنانية 

حامية  ستضمن  والتي  املأمولة،  العلوية  الدويلة 

الحدود الشاملية إلرسائيل، بكفالة حزب «املقاومة».

تفكيك  تجربة  جزئًيا  يستلهم  الفاريس  املرشوع 

«املفيد»  بالجزء  االحتفاظ  عرب  السوفييتي  االتحاد 

مع  والساحل  وحمص  دمشق  أي  سوريا،  من  له 

الخط الواصل بينها مع «شعب» مكون من الشيعة 

من  والسنة،  املسيحيني  وبعض  والدروز  والعلويني 

ذات  يف  املختلطة.  الدولة  مبظهر  االحتفاظ  أجل 

جهات  إىل  البلد  أجزاء  باقي  تلزيم  يجري  الوقت 

و  الكردستاين»  العامل  «حزب  مثل  «مضمونة» 

«داعش»، التي ال ترغب يف مواجهة النظام وال إيران 

ألنها تدرك أن هكذا مواجهة ستكون مكلفة بالنسبة 

التحالف  يقدمه  الذي  التقاسم  عرض  وألن  لالثنني، 

العلوي الشيعي أكرث دسامة.

السوفييتية  الجمهوريات  حكومات  مثل  «داعش» 

السابقة، ترغب يف إقامة «دولة» تكفل ألمرائها رغد 

السابقني،  مخابرات»صدام»  لضباط  وتعيد  العيش 

ممن يتولون قيادتها، مباهج السلطة والنفوذ.

مرشوع  يعد  مل  هنا  نفّصله  الذي  املرشوع  هذا 

املال والنفوذ. هذا املرشوع  «عصابة» ال تريد سوى 

توسعية،  فارسية  إمرباطورية  رؤية  ضمن  يدخل 

العصابة  املافيوية لنظام  البنية  تستفيد من تخلخل 

بعد أربعة أعوام من الحرب لتستبدلها ببنية طائفية 

وعقائدية تخدم املرشوع والنفوذ اإليرانيني مبباركة 

«اوبامية» و «بوتينية».

هذا يفرس مشاريع الهدم التي تجري يف املزة مثاًل، 

بالجرافات  هدمه  يتم  بالرباميل  هدمه  يتم  مل  فام 

ساكًنا  يحرك  ال  الذي  املتمدن»،  «العامل  أنظار  تحت 

وأحيائهم  السوريني  ملدن  املمنهج  التدمري  أمام 

بالكامل.

العصابة األسدية كانت متارس سابًقا تهجري السنة 

املوافقات  عرب  التهجري  هذا  من  وتنتفع  «باملفّرق» 

اإلمرباطورية  السلطة  أما  السفر،  وجوازات  األمنية 

الفارسية فال تقبل بأقل من إبادة السنة أو تهجريهم 

بشكل نهايئ، وما حوادث غرق املهاجرين السوريني 

عىل  جديد  دليل  سوى  الشاحنات  يف  واختناقهم 

املحرقة التي توقدها إيران.

أن رحيل  يعني  فهذا  لألمور،  النظرة  إن صحت هذه 

مع  التفاوض  وأن  يكفي،  ال  وعصابته  «بشار» 

العصابة غري مجٍد، ألن السلطة أصبحت بالكامل يف 

يد املحتل اإليراين.

االستيطاين  باالحتالل  السوري  الوضع  توصيف 

عىل  تحرير  حرب  إىل  االنتقال  يوجب  الفاريس 

النمط الجزائري، ويعني أن كل من يضع يده يف يد 

املستعمر هو «خائن» وال نقاش معه سوى بالسيف.

تمثال الملك بارسي ملك آراغوس وهو يحمل رأس ميديوس
نحت هذا التمثال التشكيلي سيليني عام 155٤ ومازال موجوًدا في شوارع مدينة فلورنس

(اإلنترنت)

هانات رِ
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تفجير المعابد
آب   23 يف  الدولة  تنظيم  فجر 

الشهري  املنرصم معبد «بعل شمني» 

يف مدينة تدمر األثرية، الواقعة يف 

الئحة  عىل  واملدرجة  سوريا  وسط 

الرتاث العاملي، وكان مقاتلو التنظيم 

يف  تدمر  مدينة  عىل  استولوا  قد 

يف  النظام  قوات  من  سوريا  وسط 

أياراملايض. 

«سيد  شمني  بعل  «اإلله»  ويعترب 

واملطر»  الخصب  وإله  الساموات 

يف تدمر، ويعترب معبده الوحيد من 

نوعه الذي بقي محافظًا عىل شكله 

القرن  بداية  يف  بُني  كام  األصيل 

األول امليالدي.

الحي الشاميل ملدينة  املعبد يف  يقع 

معبد  أنقاض  فوق  القدمية،  تدمر 

من  املعبد  بناء  ويتألف  منه،  أقدم 

الحرم وساحتني، شاملية وجنوبية، 

الحرم  وأمام  األروقة،  بهام  تحيط 

وجبهة  أعمدة  ستة  تحمل  عتبة 

مثلثية.

املعامرية  العنارص  بعض  ودخلته 

إىل  إضافة  والرومانية،  اإلغريقية 

حد  إىل  يشبه  الذي  املعبد  تصميم 

من  الرومانية،  املعابد  تصميم  كبري 

مقدسة  صالة  عىل  اقتصاره  خالل 

مركزية واحدة. وبدأ بناء املعبد عام 

م،   67 عام  حتى  يكتمل  ومل  م   23

الخامس  القرن  يف  املعبد  حّول  ثم 

امليالدي إىل كنيسة. 

أوضح  عيد  عيل  الصحفي  الكاتب 

تنظيم  به  يقوم  ما  أن  بلدي  لعنب 

لألوابد  ممنهج  تدمري  من  الدولة 

األثرية ومحاربة السامت الحضارية 

أن  األول  تفسريان؛  له  التاريخية 

عىل  يقوم  الحال  بطبيعة  التنظيم 

فكر التشدد وتطبيق املفاهيم الحادة 

تدمريه  يف  مياثل  وهو  للرشيعة، 

طالبان  فعلته  ما  التاريخية  لألوابد 

هدمت متاثيل  عندما  أفغانستان  يف 

هناك  أن  هو  الثاين  والتفسري  بوذا، 

عملية سلب ونهب تجري تحت غطاء 

أن تكون هناك  التدمري، وال يستبعد 

طمس  تحاول  مرتابطة  عصابات 

ارتكابها،  يتم  التي  الجرائم  معامل 

لآلثار  التهريب  عمليات  مثل 

واأليقونات التي تحتوي عليها بعض 

يتم  التي  القدمية  واألديرة  الكنائس 

استهدافها، ويف الجانب الثاين يبدو 

العقلية  هذه  األسد رشيًكا يف  نظام 

عىل األقل، ومثال ذلك ظهور واحدة 

الرئيس  بيد  النادرة  األيقونات  من 

الرويس يف إحدى املناسبات الدينية، 

ليتبني أنها قطعة نادرة نهبها النظام 

وتم  السورية  الكنائس  إحدى  من 

إهداؤها إىل بوتني.

هدم لدور العبادة 
آب   21 يف  التنظيم  هدم  كام 

للرسيان  التابع  إليان»  «مار  دير 

الكاثوليك يف مدينة القريتني التابعة 

ملحافظة حمص، والذي يعود تاريخ 

امليالدي،  الخامس  القرن  إىل  بنائه 

وفق  الكفر  بتهم  الهدم  قرار  وجاء 

لحقوق  اآلشوري  املرصد  أكده  ما 

الرهبان  مصري  يعرف  ومل  اإلنسان، 

العاملني يف الدير.

وتفجري  هدم  «إن  قائًال  العيد  وأكد 

التاريخية هي جرمية كباقي  األوابد 

التنظيم،  يرتكبها  التي  الجرائم 

استعداء  رسالة  أيًضا  تحمل  ولكنها 

لكنها جرمية  اإلسالم،  تشوه صورة 

أكرث إيالًما من سابقاتها فيام يخص 

أعرق  استهدفت  إذ  األوابد،  تدمري 

حضارة  من  الشام  بالد  أنتجت  ما 

متمثلة مبملكة تدمر، وهذه الجرمية 

هذا  عقلية  يف  التفكري  تستحق 

إثبات  ومحاولته  العدمية،  التنظيم 

وجهل،  همجية  من  مثبت  هو  ما 

التاريخ وبحق  بحق  أجرم  فالتنظيم 

الحضارة».

وأضاف «ال أنىس التذكري بأن قوات 

دور  استهدفت  وميليشياته  األسد 

واملساجد  الكنائس  ومنها  العبادة 

ودمرت  سوريا،  أنحاء  مختلف  يف 

حلب،  يف  الكبري  األموي  الجامع 

وكنيسة أم الزنار يف حمص، ورسير 

بنت امللك يف برصى الشام، وهدمت 

درعا،  يف  العمري  الجامع  مئذنة 

استهداف  عىل  األمثلة  مئات  وهناك 

قبل  من  ممنهج  بشكل  األوابد  هذه 

النظام».

لماذا األسعد..؟
«الدولة  تنظيم  مقاتلو  أقدم 

األسعد،  خالد  ذبح  عىل  اإلسالمية» 

عامل اآلثار يف تدمر األثرية، وعلقوا 

عام  ميدان  يف  عامود  عىل  جثته 

باملدينة التاريخية.

القليلة  العقود  يف  األسعد  وعمل 

أمريكية  آثار  بعثات  مع  املاضية 

وفرنسية وأملانية يف أعامل حفريات 

وبحوث يف آثار املدينة. 

املصادر  أحد  التدمري،  عمر  أبو  أكد 

تنظيم  ذبح  أن  بلدي  لعنب  املطلعة، 

يكون  أن  يرجح  لألسعد  الدولة 

يف  مخبأ  ذهب»  من  «كنز  بسبب 

املدينة التاريخية، رفض الكشف عن 

مقاتيل  من  معه  حققوا  ملن  مكانه 

شهر،  قبل  اعتقلوه  الذين  التنظيم 

وملا أرص األسعد عىل عدم االعرتاف 

من  األمل  التنظيم  مقاتلو  وفقد 

بتهم  ذبحوه  الكنز،  مبكان  اإلقرار 

ممثل عن سوريا  له بصفته  لفقوها 

ومديرًا  الكفرية»،  «املؤمترات  يف 

وزيارته  األثرية»  تدمر  «ألصنام 

إىل إيران وتواصله مع أخيه العميد 

عيىس رئيس فرع فلسطني.

وأضاف التدمري أنه ال يوجد يف أي 

يستحق  ما  السالفة  االفرتاءات  من 

ولو املساءلة البسيطة، فهذه األسباب 

األسعد  ألن  مقتله،  وراء  العلنية 

ثقايف  شأن  يف  دولة  موظف  كان 

يف  وميثلها  بالسياسة  له  عالقة  ال 

مؤمترات عن اآلثار يف الخارج. 

أسباب  مثة  إن  التدمري  وقال 

األسعد،  مقتل  وراء  تكمن  حقيقية 

عىل  فيه  العثور  ميكن  ما  فهناك 

وهو  تدمر،  يف  الذهب  من  األغىل 

تحطيم  إىل  يعمد  الدولة  تنظيم  أن 

الناس،  أمام  علًنا  مزيفة  متاثيل 

يقوم  فيام  أصلية،  بأنها  ليوهمهم 

تدمر  من  أصلية  وآثار  متاثيل  بنقل 

لبيعها لتجار اآلثار يف دول مجاورة 

ملاًم  األسعد  يكون  وقد  لسوريا، 

عليها  وميلك  التفاصيل  هذه  بكل 

الذي  باملكان  لعلمه  إضافة  الدليل، 

نقلوا إليه آثاًرا أصليًة مهمًة إلنقاذها 

ورفضه البوح بها، لذلك قرر التنظيم 

أحًدا  يعلم  أن  قبل  منه  التخلص 

برسهم الخطري.

الدولة  تنظيم  أن  الكاتب عيد  وأشار 

حوله  تدور  تنظيم  هو  باألساس 

الخيوط  بعض  أن  ويبدو  تساؤالت، 

لقيادات  ارتباطات  عن  تظهر  بدأت 

إقليمية  استخبارات  بقوى  فيه 

تكون  أن  مستبعًدا  وليس  ودولية، 

مرتبطة  األرض  عىل  تحركاته 

ثانية  جهة  من  لكن  كبري،  مبخطط 

والغاز هي  النفط  أن حقول  نالحظ 

أنه  يعني  ما  للتنظيم،  آخر  هدف 

النفط  تهريب  من  عملياته  ميول 

تجارة  يف  ويشرتك  اآلثار،  وكذلك 

دالالت  يعطي  ما  النظام  مع  النفط 

بأن  اليقني  حد  تصل  احتاملية  عىل 

تجارة  يف  أيًضا  له  رشيًكا  يكون 

اآلثار وتهريبها.

تساؤالت  "هناك  عيد  الكاتب  وقال 

لألسعد،  املروعة  القتل  عملية  حول 

من  الثامنني  تجاوز  وأنه  خاصة 

ليست  له  املوجهة  والتهم  العمر، 

مبثابة حقائق طاملا أن التنظيم ينفذ 

لذلك  محاكمة،  دون  إعدام  عمليات 

هذه  يف  خفي  هو  ما  هناك  سيبقى 

الجرمية رمبا تتضح املعامل الحًقا".

حنين النقري

أُغلقت  بلٍد  يف  للسفر  االضطرار  تزايد  وأمام 

يف  املدنية  البواخر  وُعطّلت  حدوده  معظم 

موانئه، وباتت حركة الطريان الحريب فيه تفوق 

حركة الطريان املدين، املقترص عىل عدد قليل من 

البلدان أصًال، مل يبق سوى لبنان مخرًجا قانونيًا 

هذا  وألجل  التهريب،  طرق  عن  يبتعدون  ملن 

لبنان،  حدود  عىل  واملشاهدات  القصص  كانت 

ويف مطاراته وموانئه تلّخص حكايا السوريني، 

وترسم مشهًدا كامًال للتغريبة السوريّة.

ريف  أهايل  من  ثالثينية  محمود  أم  السيدة 

مع  ليرتكها  الثورة  أثناء  زوجها  توّيف  دمشق، 

اليتم،  وطأة  تزيد  ظروف  يف  اثنني،  يتيمني 

ثالثة  منذ  مدينتها  من  خرجت  أنها  وتخربنا 

أعوام وأقامت يف بلدة التل  شامل دمشق.

لذا  ألسوأ  سيئ  من  تتدهور  باتت  األمور  ”لكن   

تردي  مع  بجدية  تراودين  السفر  فكرة  بدأت 

أن  قبل  األخرية،  األشهر  يف  األمنية  األوضاع 

يل  تركها  نقود  من  بحوزيت  ما  كل  أرصف 

زوجي“، تقول أم محمود.

استخرجت جوازات سفر لها والبنيها وبدأت تفّكر 

لغالئهام  واألردن  لبنان  استبعدت  وجهتها،  يف 

أن  تعتقد  إذ  فيها،  السوريني  لظروف  ومرص 

وهكذا  بحقهم،  الحكومة  متارسها  تضييقات 

مقصًدا  تركيّا  إال  محمود  أم  ميدان  يف  يبَق  مل 

السوريني  واستقبال  لطيف  الرتيك  «الشعب 

هناك جيّد، عندي أقارب يسكنون يف إسكندرون 

سيخففون عني الشعور بالغربة، باإلضافة إىل أن 

تركيا بوابة للعبور إىل أوروبا الحًقا».

 هكذا اتفقت أم محمود مع مكتب للحجوزات يف 

مضمونًا،  ويجعله  السفر  عليها  ليسهل  دمشق 

السابق  كام  سهًال  يعد  مل  لبنان  إىل  فالدخول 

هي  اللبناين  الجانب  من  الحدود  أمن  ومزاجية 

وتُوضح  السوريني،  مصري  يف  األبرز  الالعب 

«أخذ املكتب صور جوازاتنا قبل الرحلة بأسبوع 

دوالًرا   250 دفعت  مرورنا،  عىل  املوافقة  ليتم 

عىل الشخص دون متييز يف األسعار بني كبري 

وطفل، يشمل الحجز الطريق الربي من دمشق 

من  واحد  باتجاه  طائرة  وحجز  بريوت،  إىل 

بريوت إىل أضنة، أو السفر البحري عن طريق 

ميناء طرابلس ملن يريد حمل املزيد من املتاع».

أحالٌم بـ ”حياة أفضل“
 بعد انتظار عّدة ساعات عىل الحدود تحت شمس 

بعدد  املحّملة  الحافلة  دخلت  الظهرية  وحّر  آب 

األرايض  إىل  األحالم  من  والكثري  السوريني  من 

الحريري  رفيق  مطار  إىل  لتتجه برسعة  اللبنانية، 

محمود  أم  وتضيف  عليهم،  الرحلة  فوات  خشية 

تسمح  اللبنانية  الحدود  عىل  بطاقات  «أعطونا 

ونُسلمها  ساعة   24 ملدة  لبنان  يف  البقاء  لحاملها 

عند دخولنا املطار إىل املوظف املُختص، كان معنا 

أثناء  العديد من الشباب، تكلمُت معهم  الرحلة  يف 

تاريخ  ألن  مسافر  حمص  من  طارق  انتظارنا: 

ريف  من  آخر  اقرتب،  للعسكرية  تأجيله  انتهاء 

يف  أخيه  منزل  إىل  والدته  بصحبة  خرج  دمشق 

تركيا، قصص كثرية متكررة والقاسم بينها جميًعا 

الرغبة يف االستقرار، باإلضافة إىل تكرار الحديث 

من  بلدانها  إىل  اللجوء  يف  والرغبة  أوروبا  عن 

معظم الشباب“.

الرحلة،  ركّاب  عن  أيًضا  يغب  مل  الشمل  مل  زواج   

والدتها،  بصحبة  دمشقية  فتاة  بينهم  من  كان  إذ 

اآلن  وهي  أملانيا  يف  للدراسة  منحة  عىل  حصلت 

سوري  شاب  عىل  قرانها  لعقد  لبنان  إىل  متجهة 

"مل  محمود  أم  تضيف  الحًقا،  الشمل  مل  بغرض 

هذا  العائلة،  عند  املعتادة  الفرحة  بوجود  أشعر 

إن  بل  بكرثة  ُمنتًرشا  أصبح  الزيجات  من  النوع 

العديد من الشباب يف عائلتي ومحيطي جادون يف 

الرغبة بالزواج ممن تأخذهم إىل أرض األحالم“.

وحيدًة في المطار
حيث  املطار،  يف  محمود  أم  كانت  مرة  ألول 

مل يسبق لها أن سافرت وال علم لها بإجراءات 

«ساعدين  وتقول  وخالفها،  الحقائب  وزن 

حالنا  لكن  الرحلة،  يف  معنا  الشباب  بعض 

جميًعا كان سواء، خوف واضطراب وشعور 

مل  املطار  يف  املوظفني  نظرات  بدأ،  الغربة 

رحلتك  أنها  يتّفهم  منهم  أحد  ال  جيّدة،  تكن 

األوىل».

وزن  عند  مزعجة  ملواقف  محمود  أم  تعرّضت 

يك  بوجهها  املوظفة  رصخْت  إذ  الحقائب، 

صغارها  حال  أو  بحالها  رأفة  دون  تستعجل 

«األمتعة ثقيلة وفيها كل ما سيلزمنا، لذا طلبت 

مني أن أخرج بعض محتوياتها ألعود إىل الوزن 

املطلوب، وملا سألتها ما الذي أفعله بالثياب التي 

الحقيبة قالت يل ”مو مشكلتي..  أخرجتها من 

دبري حالك، حمليهن بإيدك ع الطيارة‘».

طائرة التغريبة
للطيارة  طفليها  مع  محمود  أم  صعدت  وهكذا 

ومتاع،  ثياب  بقية  وبيديها  مساًء  الثامنة  يف 

ذلك  وتصف  كحالها،  الركّاب  معظم  أن  لتجد 

قائلة «كان يف الرحلة سيدة ريفية تحمل كيًسا 

التي  الرائحة  قامشيًا كبريًا ومنفوًخا، عرفنا من 

أبناؤها  ملوخية،  يحتوي  أنه  الجو  يف  عبقت 

األكياس  من  العديد  يحملون  الله،  شاء  ما  كرث، 

والثياب،  واملؤونة  باألطعمة  املليئة  البالستيكية 

إلينا  ينظرون  املضيفني  جعل  الذي  األمر 

باستغراب واستهجان وكأننا من كوكب آخر».

مختلف  من  سوريني  محمود  أم  شاركت 

إياب،  دون  ذهاب  رحلة  والظروف  املحافظات 

ومحتوياتها  حقائبهم  ثقل  يفّرس  الذي  األمر 

وتعلّق  املفرتضة،  السفر  حقيبة  عن  املختلفة 

«املسافر العادي يحمل ثيابًا وهدايا، لكننا نحمل 

معنا كل يشء، مناشف ورشاشف وثياب ومؤونة 

وأغطية تقينا الربد، مالبس صيفية وشتوية بل 

باختصار:  للنوم،  طراريح  معه  حمل  والبعض 

يف  كامًال  وطًنا  بل  كاملة،  حياة  نحمل  نحن 

متاع  تقارن  أن  الظلم  من  سيكون  لذا  حقيبة، 

ووضع املسافر العادي مبتاع وحالة املهاجر».

يف املقعد املقابل ألم محمود تجلس شابة وحيدة 

الطائرة  ركوب  من  خائفة  «كانت  حمص  من 

أخربتني  سيليه،  مام  أكرث  خائفة  لكنها  مثلنا، 

مًعا  ليذهبا  ينتظرها  خطيبها  أن  انتظارنا  أثناء 

مبحاولة  معه  البحر  سرتكب  حيث  إزمري،  إىل 

تحمل  كانت  عكسنا  عىل  أوروبا،  إىل  الذهاب 

القليل جًدا من املتاع، ال أنىس نظرة الخوف يف 

عينيها عندما نظرت إىل البحر».

الصخب وصيحات الدهشة ومحاوالت الركاب 

لكن  وواضح،  مميز  أمر  مقاعدهم  ملعرفة 

أحزمة  وثبتوا  مبقاعدهم  التزموا  أن  مبجرد 

تصف  جميًعا،  تسكتهم  الرهبة  بدأت  األمان 

بدء  عند  أبنايئ  أيدي  «أمسكُت  محمود  أم 

التحليق، كان شعوًرا غريبًا جًدا وكأن جسدي 

عىل  زال  ال  قلبي  بينام  الطائرة  مع  يصعد 

األطفال  صيحات  الطائرة  يف  علت  األرض، 

يبيك  صغري  صوت  الخلف  يف  ورصاخهم، 

رحلة  كانت  الحامم،  إىل  الذهاب  يريد  وآخر 

غريبة وشعرُت أن الزمن توقّف بنا“.

أرض جديدة
بعد ساعة وثلث حطّت الطائرة يف مطار أضنة، 

أرض  إىل  الطائرة  من  «نزلنا  محمود  أم  وتقول 

عنا  غريبة  لغة  يتكلمون  املوظفون  جديدة، 

مبتسمون  لكنهم  يقولون  مام  حرفًا  نفهم  وال 

خالف  عىل  علينا،  املُهامت  تسهيل  ويحاولون 

تُقّربهم  مل  الذين  اللبناين  املطار  يف  املوظفني 

لغتهم املشرتكة منا».

من  املسافرون  خرج  األمتعة  استالم  بعد 

الصفراء  األجرة  سيارات  ليجدوا  املطار، 

أن  بعد  العربية  باللغة  ينادون  وسائقيها 

األجانب  من  توافًدا  األكرث  السوريون  بات 

عىل املطار، وتختم أم محمود ”كانت الساعة 

العارشة ليًال عىل رصيف أضنة وقفنا جميًعا، 

كُلٌّ يفكر ببلٍد مجهول املصري خلفه، كُلٌّ يتّجه 

نحو أحالمه ومخططاته، وجًها إىل وجه مع 

مستقبل مجهول يف بلد مجهول».

الهجرة ليست مجرد لفظة فقط.. هي اضطرار 

وخيار، أمام من لفظته بالده.

اآلثار السورية بين النظام والتنظيم 

تدمير للمواقع األثرية وهدم لألديرة 

140 مبنًى تاريخًيا و1000 سوق قديم
تعرض ألضرار جسيمة 

سرقة للمقتنيات
بالتعاون  اليونسكو  منظمة  أصدرت 

القامئة  للمتاحف  الدويل  املجلس  مع 

باملمتلكات  الخاصة  العاجلة  الحمراء 

للخطر،  املعرضة  السورية  الثقافية 

تعود  أثرية  قطعة   33 فيها  أدرجت 

يف  مختلفة  تاريخية  وفرتات  ملواقع 

سوريا.

بلغ حجم الخسائر واألرضار التي طالت 

إحصائية  حسب  سوريا،  يف  اآلثار 

منتصف  حتى  لآلثار،  العامة  املديرية 

العام الحايل حوايل 750 مبنى وموقًعا، 

إىل  إضافة  تاريخيًا،  مبنى   140 منها 

حلب  سوق  يف  محل   1000 من  أكرث 

السكنية  البيوت  من  ومئات  القديم، 

حلب  متثل  متفاوتة،  بأرضار  التقليدية 

أكرث من ثلث مجمل األرضار الناجمة عن 

االستهداف املمنهج للثقافة السورية.

ويوجد 48 متحًفا وموقًعا معًدا للزيارة 

جراء  للرضر  منها  كبري  قسم  تعرض 

متت  إذ  الرقة،  متحف  أهمها  الحرب، 

إضافة  أثرية،  قطعة  ألف  حوايل  رسقة 

إىل رسقة مستودعات «هرقلة»، املوجودة 

كانت  مستودعات  وهي  املدينة،  بجانب 

البعثات  تنقيبات  نتائج  فيها  تحفظ 

كذلك  املحافظة،  يف  تعمل  التي  األثرية 

أثناء  للرضر  عطية  دير  متحف  تعرض 

املدينة،  يف  القتالية  األعامل  تصاعد 

حيث رسقت مجموعة من قطع األسلحة 

والفارسية،  العثامنية  الفرتة  إىل  تعود 

التقاليد  قطع  من  مجموعة  إىل  إضافة 

الشعبية تصل إىل 1400 قطعة، وهناك 

مع  متاثيل  رسقة  من  متفرقة  حاالت 

بداية األحداث من متحف حامة الوطني، 

الفخارية كانت  الجرار  ورسقة عدد من 

مصادرة من متحف معرة النعامن، أيضا 

رسقة 17 قطعة من متحف قلعة جعرب.

عراقيل تعيق العمل 
الحكومة  يف  الثقافة  وزارة  تعاين 

من  مجموعة  من  املؤقتة  السورية 

ترميم  مجال  يف  العمل  تعيق  العراقيل 

فقد  لآلثار،  املرسوقات  واستعادة 

وزيرة  هدايا،  سامح  الدكتورة  كشفت 

الحكومة  يف  األرسة  وشؤون  الثقافة 

أن  بلدي،  لعنب  املؤقتة،  السورية 

تطالب  عديدة  بيانات  أصدرت  الوزارة 

عىل  بالحفاظ  الدولية  املنظامت  فيه 

والرسقة  النهب  من  األثرية  املمتلكات 

تلق  مل  املطالبات  هذه  أن  إال  والتدمري، 

يعرتف  مل  الوزارة  كون  صاغية،  آذانًا 

وحتى  والهيئات  املنظامت  قبل  من  بها 

من قبل املجتمع الدويل، خاصة أن كافة 

القرار،  الغربية صاحبة  الدول، والسيام 

السورية  بالحكومة  حاليًا  تعرتف  مل 

السوري،  للشعب  املؤقتة كممثل رشعي 

املؤقتة  الحكومة  بقاء  يجعل  ما  وهذا 

الغربية،  الدول  بقرار حكومات  مرهونًا 

الحكومة  عمل  تنهي  أن  ميكن  التي 

املؤقتة يف أي وقت، يف املقابل ال يزال 

يتمتع برشعية من حلفائه،  األسد  نظام 

ويحظى بتأييد دويل من الدول العظمى 

سواء بالخفاء أو العلن.  

املنظامت  بعض  أن  الوزيرة  ونوهت 

بعض  وقدمت  الوزارة  مع  تواصلت 

الدعم  أن  إال  املايل،  والدعم  املساعدات 

زيادة  إىل  ويحتاج  ضعيًفا  يزال  ال 

نقص  من  تعاين  الوزارة  كون  أكرب، 

فمثًال  املالية،  املخصصات  يف  كبري 

يعاين العاملون يف الوزارة من انقطاع 

الرواتب عنهم، فمنذ بداية العام الحايل 

لهم  يرصف  مل  آب  شهر  نهاية  وحتى 

سوى راتبني، عن شهري كانون الثاين 

وشباط، بينام مل ترصف رواتب األشهر 

الستة الباقية.

يف  «قمنا  هدايا  الدكتورة  وأضافت 

األموي  الجامع  برتميم  املاضية  األشهر 

يف  النعامن  معرة  ومتحف  حلب  يف 

بعض  من  الدعم  تقديم  ظل  يف  إدلب، 

بشؤون  تعنى  التي  الدولية  املنظامت 

اآلثار، إال أن انقطاع الدعم أجرب الوزارة 

بحرص عملها عىل التوثيق والتنسيق مع 

مع  التنسيق  تم  املعنية، حيث  املنظامت 

منظمة اليونسكو لتوثيق كافة انتهاكات 

النظام األسدي وتنظيم الدولة، وأرسلنا 

القلعة  له  تعرضت  ما  توثق  بيانات 

األثرية والسوق القديم يف حلب ومتحف 

إدلب من قصف طائرات األسد».

أكدت  الدولة  تنظيم  مامرسات  وحول 

عن  خطورة  يقل  ال  التنظيم  أن  هدايا 

يحارب  ظالميًا  فكرًا  باعتباره  النظام، 

الثقافة، وما تفجري معبد بعل شمني يف 

تدمر وهدم دير مار إليان وقتل عامل اآلثار 

خالد األسعد، إال دليل أن التنظيم والنظام 

كًال  إن  حيث  واحدة،  لعملة  وجهان 

األثرية  املواقع  الستهداف  يسعى  منهام 

وما  السوريا،  الحضارية  املعامل  لطمس 

األثرية  املواقع  قصف  عىل  النظام  إقدام 

التي  األجزاء  الستعادة  منه  خطوة  يف 

خرسها يف حلب وإدلب وتدمر، إال دليل 

االنتقام من  التخريبي يف  عىل مخططه 

التي  حضارته  وتدمري  السوري  الشعب 

أنارت البرشية عرب العصور.

وأوابدها  السورية  الحضارة  تعاين 

قصف  ظل  يف  كبري  نزيف  من  األثرية 

وهدم  األثرية،  للمواقع  األسد  طائرات 

واألديرة،  للمعابد  الدولة  تنظيم  وتدمري 

فالشعب  واآلثاريني،  العلامء  وقتل 

فيك  بني  العريقة  وحضارته  السوري 

كامشة لنظام ظامل وتنظيم ظالمي.

ريم الحمصي 

ظروف  ويف  والنار  اللهيب  ألسنة  تحت 

السوريون  انترش  الرحيل،  عىل  أجربتهم 

األمن  عن  بحثًا  العامل  دول  أبواب  ليطرقوا 

دخلوها  دوٌل  الكريم؛  العيش  وسبل  واألمان 

بينام  ذلك  عليهم  فرضت  وأخرى  فيزا  بغري 

أغلقت أغلب الدول أبوابها يف وجوههم.

الخليج  دول  باقي  كحال  السعودية  حال 

عىل  الالجئني  ملخيامت  وجود  فال  العريب، 

يدخل  ال  إليها  القادم  السوري  لكن  أراضيها 

مبوافقة  املقيم  من  تُقدم  زيارة  بتأشرية  إال 

الكفيل.

تأشيرات زيارة ال إقامات
بداية الحرب كانت اململكة توافق عىل الطلبات 

دون رشوط، ولكنها رسعان ما أغلقت الباب 

لتصبح لألقارب من الدرجة األوىل فقط (أب، 

أم، أم الزوجة، أطفال تحت سن 18).

لفئات  سوى  العمل  تصاريح  تعطى  وال 

ميلك  ال  ومن  واملهندسني،  كاألطباء  محددة 

ابتداًء  عديدة،  صعوبات  يواجه  فإنه  إقامة 

عىل  الحصول  إىل  مرصيف  فتح حساب  من 

رخصة قيادة السيارة.

حسني (30 عاًما)، يعمل فني أشعة وقّدم إىل 

اململكة منذ حوايل 4 سنوات بتأشرية «زيارة» 

اعتقاله يف سوريا؛ بحث كثريًا عن عمل  إثر 

مبستوصف أو مركز طبي، لكن اإلقامة كانت 

من  يجد  ومل  عليه،  للحصول  أساسيًا  رشطًا 

املطاعم  بعض  سوى  التأشرية  بهذه  يقبل 

واملحالت التجارية التي ميلكها معارفه.

حلمه بالحصول عىل اإلقامة ال يقل عن حلم 

سوري يهاجر إىل أوروبا، ويقول «نشكر الله 

أننا نحنا وصلنا إىل هنا دون مخاطرة، أهلنا 

وروحنا  بالنا  وغرقًا،  وجوًعا  قصًفا  ميوتون 

اإلقامة  الحصول عىل  «أمتنى  مردفًا  معهم»، 

يف السعودية، ألمتكن من العمل مبرتب جيد 

يؤّمن حياة أوالدي ويساعد أهيل يف سوريا».

قصص مؤملة يسودها العجز وصلتنا، ونحن 

بطلب  اململكة  قدمت  كعائلة  التقرير،  نعد 

الزوج  مع  مشكلة  وإثر  ابنتهم،  من  زيارة 

تاركًا  الليل،  منتصف  املنزل  خارج  طردهم 

خياًرا لزوجته، إما الصمت أو الخروج معهم، 

فسكتت خوفًا من االبتعاد عن أطفالها.

العائلة بقيت بال حول وال قوة، األب مريض 

التي  هي  الحيلة  قلة  متعب،  املادي  والوضع 

ابنتهم،  نحو  السفر  إىل  أساًسا  دفعتهم 

فأنقذتهم من نريان الحرب إىل نريان الذل. 

أوروبا حاضرة
مع  تأقلمت  فئة  بني  السوريون  ينقسم 

الخروج  وترفض  السعودية  وقوانني  رشوط 

«بلد  أنها  أولها  وميزات،  ألسباب  منها 

سوى  فيها  ترى  ال  وفئة  محافظ»،  إسالمي 

العمل  املعيشة وضيق فرص  االنغالق وغالء 

ومستقبًال ال يحمي أطفالهم من زحمة الحياة 

ومتطلباتها.

التي قدمت بتأشرية زيارة  أم وسيم،  السيدة 

تقول  سنوات،   4 منذ  وولديها  وزوجها  هي 

 4000 وراتبه  معرض  يف  يعمل  «زوجي 

ريال، طبًعا ال يكفي املبلغ ليشء يف الرياض، 

عندنا أجرة البيت واملدارس ومرصوف الحياة 

سنأخذ  بأننا  نفيس  أعزي  كنت  واألوالد، 

لكن  عريب،  بلٍد  يف  أوالدنا  ونريب  اإلقامة 

يأسنا من الحصول عليها جعلتنا نقرر السفر 

نحو أوروبا».

هنا  ننتظر  وتوضح «زوجي سيسافر ونحن 

مل الشمل، أعرف أن الحياة يف مجتمع غريب 

صعبة لكنني أضمن مستقبل أوالدي»، وتؤكد 

مرة أخرى «لو معنا إقامة ما فكرنا بالخروج».

هل مازال شعارنا الموت وال المذلة؟ 
من  السوريني  فمن  متباينة،  العمل  فرص 

مع مستواه  يتناسب  ال  كان  وإن  عمًال،  وجد 

الستمرار  بحاجته  أنه  إال  والوظيفي  العلمي 

وال  يجد  مل  من  ومنهم  أبنائه،  وحياة  حياته 

زوجته  إرسال  فقرر  نفسه،  يجهد  أن  يريد 

العائلة، مبساعدة  ابنته لتأيت بقوت يومه  أو 

اللباس الرشعي املفروض عليها متخذين من 

واحدة  جملة  ومورًدا،  عمًال  التسول  ظاهرة 

نحنا  «ساعدونا  ذهبوا  أينام  يرددونها  باتوا 

سوريني».

بإيجاد  ومساعدتهم  إليهم  الحديث  حاولنا 

حال  يف  يلزمهم  ما  تأمني  أو  عمل  فرص 

كانوا غري قادرين عىل العمل، لكنهم رفضوا 

ريال  تعطونا  «بدكن  مفاده  بكالم  مكتفني 

وترصعونا».

وسواء كانوا سوريني أو استخدموا الجنسية 

انترشت  فالظاهرة  عليهم  قلوبًا  ليستعطفوا 

بكرثة، ويرى معظم السوريني الذين تحدثنا 

آثار  إليهم رضورة يف الحد منها، ملا لها من 

واألخالقية،  االجتامعية  النواحي  من  سلبية 

واتخاذ االجراءات الالزمة بحق املتسولني.

بالد  يف  يقيمون  سوري  مليوين  نحو 

الحرمني سواء دخلوا بتأشرية زيارة أو قدموا 

عرب  عديدة  حمالت  أطلقت  وقد  اليمن،  من 

بتسوية  مطالبة  االجتامعي  التواصل  مواقع 

#تصحيح   » أبرزها  القانونية،  أوضاعهم 

_سلامن  _يا  _الزائرين  _السوريني  _أوضاع 

_ال _الخري»، عرب تويرت، والتي مل تلَق نتيجة 

إىل اآلن سوى التعاطف.

اململكة  هنا  املوجودون  السوريون  يشكر 

عىل دعمها وتسهيل وصول املساعدات ألبناء 

دول  يف  واملهجرين  النازحني  األم  الوطن 

الجوار، لكنهم ينتظرون أيًضا حلوًال لتسوية 

طرق  عن  بعيًدا  بأمان  ليطمئنوا  إقاماتهم 

املوت التي تنتظرهم.

السوريون الزائرون في السعودية
بانتظار تسوية أوضاعهم القانونية

خالد األسعد - عالم األثار السوري

مسافرون سوريون ينتظرون في مطار بيروت الدولي - (إنترنت)

منذ تصاعد األعمال القتالية بين الثوار وقوات األسد لجأ األخير إلى 
استهداف المواقع األثرية كأسلوب في االنتقام من الشعب وحضارته 

العريقة، وزاد الطين بلة إقدام تنظيم ”الدولة اإلسالمية“ على تدمير 
المعابد، وهدم األديرة، وقتل العلماء واآلثاريين، تحت ذرائع واهية ال 

تنطلي على أحد، في ظل عجز الجهات المعنية عن اتخاذ التدابير الالزمة 
لمنع النزيف الكبير للتراث الحضاري السوري. 

الهجرة، هي الكلمة األكثر تكراًرا على ألسنة 
السوريين وعلى لسان واقعهم أيًضا، بحًثا عن 

أمان مفقود، زاوية يحتمون فيها بعيًدا عن 
مخاوف الحرب وحالة عدم االستقرار، ومحاولًة 

ًما،  فت منذ أعوام؛ تعلّ الستئناف حياة توقّ
وعمًال، وزواًجا، ولمة عائلة.

انقطاع الدعم أجبر الوزارة بحصر 
عملها على التوثيق والتنسيق 

مع المنظمات المعنية،

،،

،،

يحملون وطنهم في الحقائب

بيروت-أضنة..
حكاية التغريبة السورية

إعدام جنود لألسد في مسرح تدمر 
الروماني من قبل تنظيم "الدولة 
اإلسالمية"

٤ تموز 2015 
(والية حمص كما يسميها التنظيم)
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 عنب بلدي – حلب 

«عانيت كثريًا من امللل يف ظل الروتني 

عن  نزوحي  بعد  عشته  الذي  اليومي 

أمًال  املجسامت  فبدأت بصناعة  منزيل، 

يف أن تخرجني من جو الدمار املحيط 

يب وتبعث يف نفيس التفاؤل».

من  يبلغ  حلبي  فتًى  قطيش،  محمد 

الثورة  بداية  يف  نزح  عاًما،   14 العمر 

إىل بيت جده بعد تعرض حيه (سيف 

ساحة  إىل  وتحوله  للقصف  الدولة) 

بعد  مجدًدا  منزله  إىل  عاد  ثم  معركة، 

9 أشهر ليستقر فيه مع عائلته، حامًال 

معه موهبة جديدة.

مجسمات ورقية تصور
 مدينة حلب بعد الحرب

ومواد  ورق  بسيطة،  أدوات  باستخدام 

محمد  يشكل  تلوين،  وأقالم  الصقة 

يف  وأحياء  ومرافق  ألبنية  مجسامت 

ملستقبل  تصوره  وفق  مدينة حلب، 

مدينته التي أنهكتها الحرب.

حاول محمد تصنيع أبنية تحايك حيّه 

أستطيع  أين  «أحسست  البداية،  يف 

مجسم  تصنيع  فقررت  عميل  توسيع 

استطعت  وبالفعل  حلب  ملدينة  كبري 

ذلك».

نظّم محمد يف منزله معرًضا ملجسامته 

املايض  الدرايس  الفصل  نهاية  مع 

وقد  الصيفية،  العطلة  خالل  وأنهاه 

القى املعرض نجاًحا، بحسب ما أخربنا، 

يف  وإعالميون  الحي  أهايل  وارتاده 

املدينة.

معرضه،  يف  الفتى  التقت  بلدي  عنب 

وقال إن الفكرة جاءت للفت النظر إىل 

العيش  يستطيعون  حلب  أطفال  أن 

رغم  مدينتهم  ملستقبل  والتخطيط 

القصف والدمار والخراب.

ورقية  مجسامت  ضّم  األول  املعرض 

ملدينة حلب، تنوعت بني األبنية السكنية 

ملا  محمد  تصور  حسب  واملنشآت، 

ستكون عليه مدينته بعد انتهاء الحرب، 

آب  (نهاية  الثاين  معرضه  يف  لكنه 

املقوى  الكرتون  عىل  اعتمد  املنرصم) 

حجم  من  خفف  ما  للورق،  كبديٍل 

اتساقًا،  أكرث  لتكون  املباين ومساحتها 

وأعطاها شكًال أجمل وأدق.

يف  موجودة  تكن  مل  جديدة  أبنية 

املعرض األول ُشّكلت بطريقة مختلفة، 

لتشمل منازل عىل أطراف املدينة تعرب 

عن الضواحي، وإضافات أخرى حيوية 

منها مطار مدين.

كام أضاف محمد يف معرضه عنارص 

حلب،  يف  الحرب  واقع  من  حية 

دمرت  التي  املدفعية  القذائف  كفوارغ 

التي  النارية  الذخائر  وبقايا  املنازل 

األبنية ويف  آثارها عىل واجهات  تركت 

الشوارع. ومل يكتف الفتى بإضافة هذه 

واضحة  رسالة  توجيه  دون  العنارص 

عليها  فكتب  خاللها،  من  العامل  إىل 

منزيل،  دمرت  ”هذه  قبيل  من  عبارات 

هذه قتلت معلمي..“

عىل  سيكون  الحديثة  سوريا  «بناء 

عاتقنا»

يف  له  األول  الداعم  كان  محمد  والد 

التصنيع  مستلزمات  له  أّمن  إذ  عمله، 

الالصقة.  واملواد  واأللوان  األوراق  من 

القصف  من  الخوف  أن  إىل  وأشار 

دائم،  بشكل  املنزل  يلزم  ولده  جعل 

وهو ما ساعده رمبا عىل االهتامم أكرث 

مختلفة  أفكار  إيجاد  عىل  والرتكيز 

لدعم معرضه.

واعترب األب عمل ابنه ”إنجازًا عظياًم“ 

عىل  تخّوف  ولكنه  عمره،  يف  لطفل 

مستقبله التعليمي، الفتًا إىل أنه ”ليس 

كام يجب بحكم الظرف الراهن“.

املعرض األول كان مجرد تجربة، بحسب 

ابنه  أن  بلدي  لعنب  أكد  الذي  األب، 

استفاد من أخطائه وغري أسلوب عمله، 

ليبدو معرضه الثاين أكرث دقة وواقعية، 

بعد أن حصل عىل مواد ساعدته بشكل 

أكرب، ”أتفاءل بعمله كثريًا ولكنني أريده 

ان يتعلم جيًدا يك يستطيع رفد موهبته 

علميًا ويبني وطنه“.

ومتنى األب أن يشارك ابنه يف معارض 

عىل مستوى أكرب، عىل اعتبار ”الطفل 

أو  محمد  كان  سواء  املستقبل..  هو 

جانب  إىل  نقف  أن  علينا  يجب  غريه، 

وأن  الظروف  هذه  ظل  يف  أطفالنا 

ندعمهم نفسيًا ومعنويًا“.

محمد وجه يف نهاية حديثه رسالة إىل 

داعيًا  املوهبة،  ميلك  سوري  طفل  كل 

مهمة  ألن  تطويرها،  عىل  للعمل  إياه 

بناء سوريا الحديثة ستكون عىل عاتق 

الجيل القادم.

إىل  مشريًا  مهارته  تطور  عن  وتحدث 

لبناء  األفضل  كونه  الورق  اختار  أنه 

عىل  تلوينه  تستطيع  «ألنك  املجسامت 

أن  متنى  كام  الكربيت»،  عيدان  عكس 

للمدينة  إنارة  ويضيف  عمله  يوسع 

لتوحي بالحركة أكرث.

وعن طموحه املستقبيل قال محمد إنه 

معامريًا  مهندًسا  يصبح  ألن  يسعى 

بعد  سوريا،  بلده  إعامر  يف  ويشارك 

انتهاء الحرب.

«كنت أزور منزل جدي يف بداية الثورة 

عنهم  انقطعت  أين  إال  مستمر،  بشكل 

يعيشون  كونهم  طويلة،  فرتة  منذ 

أن  أمتنى  النظام..  سيطرة  مناطق  يف 

ليشاهدوا  قريبًا  وجديت  جدي  أرى 

مجساميت ألنهم سيسعدون بذلك».

قذائف الهاون صنعت رساًما
ظهرت  حلب  مدينة  من  أخرى  موهبة 

 12 الـ  ذو  األقرع  محمد  الطفل  لدى 

ربيًعا، الذي يرسم لوحات كاريكاتريية 

وعن  سوريا،  يف  الحرب  عن  ساخرة 

تعاين  التي  املرتدي  املعييش  الوضع 

من  ينسخها  بعضها  مدينته،  منه 

من  يبدعها  وأخرى  شهرية،  رسومات 

خياله البسيط.

أن  محمد  يتوقع  مل  الثورة  بداية  يف 

الهاون،  يستهدف األسد منزله بقذائف 

املتظاهرين  قتل  أنه  من  الرغم  عىل 

النظام  لكن  وصفه،  بحسب  العزل، 

مكان  إىل  عائلته  مع  وهجره  فعلها، 

آخر.

من  شهر  قرابة  بعد  ُدمر  األقرع  منزل 

نزوحه، «فقدت ذكريات جميلة وعزيزة 

وأضعت  رسومي  وتبعرثت  قلبي،  عىل 

رسمي  سأتابع  ولكنني  معظمها، 

وأطور موهبتي».

والده  إن  قال  الطفل  مع  لقائنا  يف 

وجههه لرسم الكاريكاتري عىل اعتباره 

أنه  يغفل  ومل  ومضحًكا»،  «ساخرًا 

النظام  جرائم  يظهر  كونه  هادف، 

السوري وتعامله مع الدول التي تدعمه 

حد  عىل  والصني،  وإيران  كروسيا 

وصفه.

الرسم  مع  بداياته  عن  محمد  وتحّدث 

طّور  أنه  إىل  مشريًا  صغره  يف 

الرسوم  إىل  ولجأ  تدريجيًا،  موهبته 

الناس،  تُسعد  ألنها  الكاريكاتورية 

يف  عامليًا  رساًما  يصبح  أن  متمنيًا 

سوريا  يف  معارض  ويُنظم  املستقبل 

وأوروبا وتركيا وأماكن أخرى.

«لست قادًرا على عرض 
لوحاتي»

مل يتسّن ملحمد تنظيم معرض للوحاته 

أفكاره،  ويوصل  موهبته  للعامل  ليربز 

لوحايت،  عرض  عىل  قادًرا  ”لست 

املادي من جهة، وألنني  الوضع  بسبب 

للزوار  آمن  مكان  تأمني  أستطيع  ال 

املستمر  القصف  جراء  املعرض  خالل 

عىل حيّنا“.

السورية  الثورة  إن  قال  الطفل  والد 

أثرت بشكل كبري عىل وعي ابنه، بعد 

مبنزله  األسد  بشار  فعل  ما  شاهد  أن 

وكيف جعل والده عاطًال عن العمل.

أهداف  أحد  أن  بلدي  لعنب  وأضاف 

عن  التخفيف  هو  ولده  رسومات 

من  كثريًا  أن  إىل  مشريًا  األطفال، 

يفضل  وأصبح  بعمله  أعجب  أصدقائه 

كام  رسمه،  أثناء  ومشاهدته  الجلوس 

مواهبهم  تطوير  حاولوا  بعضهم  أن 

وهوايات  اليدوية  واألشغال  الخط  يف 

أخرى اقتداًء به.

سلبية  آثاًرا  سوريا  يف  الحرب  خلفت 

يعيشون  الذين  األطفال،  حياة  عىل 

الرعب والخوف بشكل يومي، فقتل ما 

يزيد عن 2200 طفل يف سوريا، وفًقا 

لحقوق  السورية  الشبكة  إلحصائية 

أيلول  الجمعة 4  التي صدرت،  اإلنسان 

الجاري، وشملت الضحايا من األطفال 

منذ مطلع العام الحايل وحتى نهاية آب 

املنرصم.

املأساوي  الوضع  من  الرغم  وعىل 

أن  إال  سوريا،  أطفال  منه  يعاين  الذي 

الطفلني  بأمثال  تجىل  إيجابيًا  جانبًا 

الظروف  بتجاوزهم  واألقرع،  قطيش 

صقل  نحو  وتوجههم  يعيشونها  التي 

اإلمكانيات  رغم  وتطويرها  مهاراتهم 

تجاهل  إىل  أقرانهم  داعني  البسيطة، 

والتوجه  الواقع،  صعوبة  رغم  الحرب 

إىل بناء قدراتهم ليكونوا بناة املستقبل 

األفضل لبالدهم.

مجسم لمدينة حلب، أنجزه 
الطفل محمد قطيش

(عنب بلدي)

 محمد قطيش - 14 عاًما
(عنب بلدي)

محمد األقرع - 12 عاًما
(عنب بلدي)

م. محمد مظهر شربجي

مجسمات ورقية ورسوم كاريكاتورية تعيد األمل بجيل سوري واع

أطفال حلب يخططون لمستقبل مدينتهم

االنتخابات  شؤون  مدير  رشبجي،  مظهر  محمد  املهندس 

ومسؤول تشكيل املجالس يف وزارة اإلدارة املحلية، التابعة 

للحكومة املؤقتة، قال إنه ليس من السهل يف ظل القصف 

إعامر  إلعادة  خطط  وضع  والتقسيم،  والتهجري  والدمار 

املدن، إذ يجب أن يكون للمدينة هوية محددة، ال أن تكون 

مقسمة إىل جزئني نصفها مع النظام ونصفها محرر.

وأضاف لعنب بلدي «نحاول وضع أسس تخطيط عمراين 

بالتنسيق مع نقابة املهندسني، وبارشنا بجمع معلومات عن 

التخطيط  قسم  رعاية  تحت  وستكون  تنظيمية  مخططات 

العمراين ضمن مديريات خدمات فنية بدأنا بتشكيلها يف 

وريف  ودرعا  والقنيطرة  وحامة  وإدلب  حلب  محافظات 

دمشق، وسيضع املخططات لكل مدينة عىل حدة».

والهدف، بحسب رشبجي، هو تشكيل بنية فنية ومختصني 

مختلفة  عمرانية  خطة  واحدة  لكل  إذ  محافظة،  كل  يف 

الحالة  هذه  «ويف  للدولة،  العام  النظام  تخالف  أال  ويجب 

العمراين يف كل  الوضع  أنت مطالب بجمع معلومات عن 

مدينة ووضع مخطط تنظيمي جديد وتطويره، السيام أننا 

ال نستطيع حرص حجم الدمار».

اآلثار  الذي يتجىل بحامية  الدويل،  التخطيط  أن  ونوه إىل 

العمراين التي  التخطيط  ألسس  يخضع  أخرى،  وأمور 

وضعت منذ عام 1956، يف سوريا وهذا ما يجب تعديله.

يشكل  الذي  قطيش،  محمد  الطفل  قصة  عىل  وتعليًقا 

حلم  إن  رشبجي  قال  حلب،  ملدينة  ورقية  مجسامت 

نستفيد  أن  ويجب  للجميع  محركًا  يكون  أن  ممكن  الطفل 

والوثائق  الكاملة  البيانات  جمع  خالل  من  ونطوره،  منه 

الدوالرات  مباليني  تقدر  والتي  الطبوغرافية  واملخططات 

لنجهز خططنا املستقبلية.

مضيًفا «صحيح أن الفكرة جاءت من طفل، ولكن من املمكن 

البلد،  واملبدعني يف  املهندسني واملخططني  تتطور عرب  أن 

ألنه يرى الدمار ويفكر بطريقته، كام يرى مجسم مدينته 

وخطط  أسس  وضع  عىل املختصني  ويجب  يتصوره،  كام 

جاهزة إىل حني قدرتهم عىل تنفيذها، فاملوضوع يتخطى 

الوزارة ألنه سياسة دولة».

لكن املهندس رشبجي أكد أن كل ذلك ال يعدو أن يكون عىل 

هيئة أفكار تحضريية، شبهها «بالدستور» الذي يقرره أهل 

املدينة نفسها، لتقسيم وتوزيع وتخطيط مدينتهم، ويبقى 

التنفيذ للدولة.

حلم 
الطفل 
محرك 
للجميع

د. كريم مأمون

ديكلوفيناك، أو ما يعرف بني الناس باسم 

ديكلون أو فولتارين، هو دواء مسكن لألمل 

ومضاد لاللتهاب (وليس اإلنتان) وخافض 

املعروفة  األدوية  أحد  وهو  للحرارة، 

الالستريوئيدية  االلتهاب  مبضادات 

.NSAIDs

ثم   ،1976 عام  الدواء  هذا  استخدام  بدأ 

شاع استخدامه كثريًا بسبب تأثريه القوي 

الحرارة، حتى  األمل وتخفيض  يف تسكني 

يف  روتيني  بشكل  يستخدم  أصبح  إنه 

املفاصل  التهابات  ويف  الكريب  حاالت 

الناجمة  الكلوية  والقولنجات  الظهر  وآالم 

الصداع  حاالت  ويف  حصيات  وجود  عن 

الدورة  وآالم  األسنان  وآالم  والشقيقة 

أنه  من  الرغم  فعىل  النساء؛  عند  الشهرية 

ال يشفي املرض األسايس إال أنه يساعد يف 

املصاب  العضو  وإعادة  األعراض  تحسني 

لنشاطه.

معلومات دوائية:
يتوفر دواء ديكلوفيناك يف السوق املحلية 

أمبوالت  أو  وكبسوالت  حبوب  شكل  عىل 

للحقن العضيل أو تحاميل رشجية أو جيل 

يعطى عىل  عينية، وهو  قطرات  أو  جلدي 

1-3 جرعات يوميًا.

دقيقة   60-30 خالل  الحقنة  فعالية  تبدأ 

تبدأ  بينام  ساعات،   8-6 مدة  وتستمر 

فعالية التحميلة والحبة خالل 1-4 ساعات 

كبسوالت  وهناك  ساعات،   8-6 وتستمر 

يوميا  وحيدة  جرعة  تعطى  التأثري  مديدة 

وتستمر فعاليتها 24 ساعة.

التأثيرات الجانبية:
يعترب حدوث إسهال أو إمساك أمرًا شائًعا، 

بينام قد يحدث غثيان أو إقياء أو حرقة أو 

ضبابية)  (رؤية  رؤية  تشوش  أو  دوخة 

بشكل نادر، وال يجب استشارة الطبيب يف 

هذه الحاالت إال إذا كانت حادة وشديدة.

تأثري  أنه  ورغم  جلدي،  طفح  يحدث  وقد 

إيقاف  يستوجب  أنه  إال  الحدوث  نادر 

الدواء واستشارة الطبيب.

إقياء  األهم واألخطر هي حدوث  التأثريات 

تربز  حدوث  أو  القهوة  كطحل  أو  دموي 

ضيق  حدوث  أو  كالزفت  أسود  أو  مدمى 

وهذه  التنفس،  أثناء  صفري  وصوت  نفس 

أيًضا تأثريات جانبية نادرة املشاهدة ولكن 

فورا  الدواء  إيقاف  يجب  حدوثها  عند 

وإخبار الطبيب والتوجه إىل قسم الطوارئ 

يف املشفى.

تحذيرات:
يجب عدم استخدام الدواء إذا كان املريض 

يعاين من ربو أو قرحة هضمية معدية أو 

معوية.

الحامل  عند  استخدامه  عدم  يجب  كذلك 

يثبط  قد  ألنه  الحمل  من  األخري  الثلث  يف 

الوالدة وقد يؤثر عىل جهاز القلب واألوعية 

عند الجنني.

ويجب  للرضع،  الدواء  يعطى  ال  أيضا 

باستشارة  إال  املرضع  األم  تستخدمه  أال 

الطبيب ألن هذا الدواء ينتقل إىل حليب األم 

عندما تتناوله.

مالحظة:
يصنع الديكلوفيناك بشكل ملح ديكلوفيناك 

الصوديوم (فولتارين) أو ملح ديكلوفيناك 

الثاين  ويتميز  (كاتافالم)،  البوتاسيوم 

أرسع  وبالتايل  انحالال  أرسع  بكونه 

إعطاؤه  يحبذ  ال  ولكن  لألمل،  تسكينا 

عىل  يؤثر  البوتاسيوم  كون  القلب  ملرىض 

عمل القلب ويتداخل مع عمل بعض األدوية 

القلبية، بينام ال يحبذ إعطاء األول ملرىض 

الصوديوم  الرشياين كون  الضغط  ارتفاع 

يزيد هذا االرتفاع.

 أسماء رشدي

أطفالنا  نرى  عندما  بالسعادة  نشعر  قد 

أو  الحي  يف  اللعب  اآلخرين  يشاركون 

الحديقة، ولكن  األمر يصبح مقلًقا بعض 

غري  بالًغا  شخًصا  نرى  عندما  اليشء 

إطفالنا  إىل  يتحدث  لنا  بالنسبة  معروف 

ويتجاوبون معه. 

األطفال  لتعليم  نسعى  أننا  من  بالرغم 

الوقت  بنفس  أنه  إال  اآلخرين،  مع  األدب 

الغرباء،  إىل  التحدث  عدم  تعليمهم  علينا 

يحوي  مثلام  العامل،  هذا  أن  إىل  والتنبيه 

أناًسا سيئني،  أيًضا  أناًسا جيدين، يحوي 

قد يلحقون األذى بنا.

أنهم  واألمهات  اآلباء  من  كثريًا  نسمع 

الكلامت  اختيار  أمام  حائرين  يقفون 

املناسبة التي متكنهم تحذير أطفالهم من 

الغرباء، بعيًدا عن التهويل والتهديد.

بأن  االعتقاد  األطفال  لدى  الشائع  من 

«الغرباء السيئني» قد يبدون مخيفني، إن 

ذلك ليس صحيًحا، فالغرباء ذوو الوجوه 

أولئك  عن  خطورتهم  تقل  ال  قد  الجميلة، 

من  البد  لذلك  املخيفة.  الوجوه  أصحاب 

يستطيع  ال  أحًدا  أن  إىل  األطفال  توعية 

التمييز بني الغرباء اللطيفني وغريهم من 

خالل النظر إليهم فقط.

تعليم  يف  كبري  بشكل  الحذر  يجب  وهنا 

أن  ميكن  فامذا  النقطة،  هذه  األطفال 

إىل  بحاجة  الطفل  كان  إذا  يحصل 

مساعدة؟ عىل سبيل املثال إذا كان طفلك 

طفل  قبل  من  للتهديد  وتعرض  ضائًعا، 

فإن  يتبعه،  أحًدا  أن  الحظ  أو  منه،  أكرب 

هذه  مثل  يف  به  يقوم  قد  ترصف  أفضل 

كبري  شخص  إىل  اللجوء  هو  الحاالت 

األسلم  الترصف  ولكن  املساعدة.  لطلب 

حاالت  يف  لطفلك  تعلمه  أن  يجب  الذي 

وطلب  املكان  يف  البقاء  هي  الضياع، 

املساعدة من األشخاص الذين يعملون يف 

املجاورة، فهؤالء غالبًا ما يكونون  املحال 

أبناء املنطقة أو العاملني فيها بشكل دائم، 

الجانب إىل حد  وهم معروفون ومأمونو 

كبري.

الذين  الكبار  عن  طفلك  مع  تحدث 

يبدو  أقرب وقت  بالصغار يف  يتحرشون 

فاألطفال  تعنيه.  ما  فهم  عىل  قادًرا  فيه 

يبدؤون  عندما  سنوات   5  -  3 عمر  يف 

أكرث  يصبحون  املجتمع  مع  بالتفاعل 

عرضة للتحرش.

قول  يف  حقه  ملعرفة  بحاجة  الطفل  إن 

طلب  حتى  أو  بالرصاخ،  «ال»،  كلمة 

غريبًا  عليه  يعرض  عندما  املساعدة 

توصليه إىل مكان ما، أو يطلب مساعدته 

البحث عن طفله. وبالرغم من  مثًال يف 

الطفل  يعرفه  ما  مع  تتعارض  قد  أنها 

الحاالت  يف  أنه  إال  الكبار،  احرتام  عن 

التي يشعر فيها بالتهديد، فلديه استثناء 

مخطئًا.  كان  لو  حتى  الترصفات،  بهذه 

لخصوصية  متفهم  طفلك  بأن  وتأكد 

يجوز  ال  أحًدا  وأن  أجزاء جسده،  بعض 

له ملسها.

علم طفلك أن يرفض أخذ ما يعرض عليه 

من حلوى وألعاب، إال إذا كانت من معلمته 

أو من أحد والديه أو أصدقائهم (وسمهم 

فهم  قد  طفلك  بأن  تتأكد  وليك  باالسم). 

متاًما ما تقصده، العب معه لعبة الغريب 

واعرض عليه قطعة حلوى، سيقول لك «ال 

شكرًا»، قل له «لقد سألت أمك وقالت يل 

بأنها ال متانع»، وانظر إن كان سيأخذها 

أم ال.

قل لطفلك بشكل مكرر أنك تحبه، وأخربه 

وسوف  يشء  أي  لك  يقول  أن  عليه  بأن 

تستمر بحبك له مهام كان.

درب طفلك عىل كيفية االستجابة للخطر 

ولعب  واملامرسة،  التجريب  خالل  من 

األدوار. إذا مل ميارس الطفل بشكل عميل، 

فكيف ميكنه أن يعلم ما الذي ميكنه عمله 

عند تعرضه للخطر.

أو  التحدث  قبل  يسألك  أن  طفلك  علم 

الذهاب مع شخص بالغ غري والديه. 

يبدو مستحيًال  قد  أنه  الرغم من  عىل 

الغرباء،  كل  من  أطفالك  تحمي  أن 

ألنك لن تكون قادًرا عىل البقاء معهم 

األوقات وخاصة كلام تقدموا  يف كل 

النصائح  إال أن تعليمهم هذه  بالعمر، 

تعاملهم  عند  عمله  ميكنهم  الذي  وما 

يف  يساهم  قد  الخارجي  العامل  مع 

زيادة فرص بقائهم ساملني.

 تهاني مهدي

العصور،  أقدم  منذ  إنسانية  كظاهرة  اإلعاقة  عرفت 

االجتامعي،  الظلم  من  الكثري  املعاقون  خاللها  عاىن 

املجتمعات  بدأت  أن  إىل  والنفيس،  املهني  التعليمي، 

الرشيحة  بهذه  باالهتامم  ثانيًا،  والنامية  أوًال،  الغربية 

من املجتمع، واستغالل طاقاتها، واالقتناع بأن املعاقني 

كغريهم من أفراد املجتمع لهم الحق يف الحياة والعمل 

والتعلم.

يختلف  الذي  الطفل  الخاصة  الحاجات  بذوي  ونقصد 

أو  العقلية  القدرات  حيث  من  الطبيعني  أقرانه  عن 

يفرض  بدوره  وهذا  التعليمية،  أو  الجسمية  أو  اللغوية 

الرتبية  يف  خاصة  ووسائل  وأدوات  وأساليب  طرقًا 

يف  املوجودة  تلك  عن  تختلف  والتدريب،  والتعليم 

من  ممكن  حد  أقىص  لتحقيق  وذلك  العادية،  املدارس 

النجاح لهم ليتواصلوا مع مجتمعهم، برصف النظر عن 

أو العجز يف منوهم، وهو ما يسمى بالرتبية  القصور 

الخاصة.

شامًال  تأهيًال  يتطلب  الرشيحة  بهذه  االهتامم  إن 

الحاجات  من  الطفل  يحتاجها  التي  الخدمات  كل  يغطي 

واملهنية)،  والنفسية،  والتعليمية،  والطبية،  (االجتامعية، 

وإعداد مراكز تتناسب مع احتياجاتهم ومجهزة بالربامج 

كوادر  تأهيل  إىل  باإلضافة  لتنفيذها،  الالزمة  والوسائل 

بذوي  تتعلق  ونظرية  عملية  خربات  وإكسابهم  تعليمية 

والتعامل  وخصائصهم  واحتياجاتهم  الخاصة  الحاجات 

مع هذه الفئات ومع أرسهم.

باإلضافة إىل القيام بحمالت توعية ألفراد املجتمع، لتغيري 

التعامل  عن  واالبتعاد  الفئة  هذه  تجاه  السلبية  نظرتهم 

بكافة  باملجتمع،  وانتهاًء  بالوالدين  ابتداء  بشفقة،  معهم 

الوسائل املرئية واملسموعة.

الفئات التي تحتاج إلى تربية خاصة: 
اإلعاقة العقلية، اإلعاقة السمعية، اإلعاقة الجسدية، اإلعاقة 

االنفعالية، صعوبات التعلم، التفوق العقيل.

التدريسية  والخطط  الربامج  اختالف  من  الرغم  عىل 

إال  الخاصة،  الرتبية  مجال  يف  املستخدمة  والوسائل 

التشخييص  «املنحى  يسمى  ما  إىل  تستند  جميًعا  أنها 

العالجي»، حيث يخضع الطفل إىل عملية تقييم، وتطبق 

توضع  ثم  إعاقته،  حسب  واملقاييس  االختبارات  عليه 

تنفيذ  ويتم  التقييم،  نتائج  عىل  بناء  العالجية  الخطة 

الخطة من قبل املدرسني، ثم يخضع الطفل لعملية تقييم 

ملعرفة التقدم الذي حصل يف أدائه.

لذوي  معلم  كل  يتبعه  الذي  التعليمي  األسلوب  ويشمل 

الحاجات الخاصة عىل أربعة عنارص رئيسية:

التعليمية،  العملية  يراد تحقيقه يف  ما  األهداف: وهي   -

واضحة  بطريقة  مصاغة  األهداف  تكون  أن  ويجب 

ومحددة.

- املحتوى: املادة التي ستعلم.

- الوسائل التعليمية: األدوات واألنشطة التي يستعني بها 

املعلم لتحقيق الهدف.

- التقييم: وذلك ملعرفة التقدم يف السلوك.

يتم وضع الخطة التعليمية
في ضوء ثالثة متغيرات:

يحتاج  السمعية  اإلعاقة  فئة  من  الطالب  اإلعاقة:  فئة  1ـ 

ذوي  من  الطالب  يحتاجه  عام  يختلف  تعليمي  برنامج 

اإلعاقة العقلية.

آلخر،  طفل  من  اإلعاقة  درجة  تختلف  اإلعاقة:  شدة  2ـ 

شديدة  سمعية  إعاقة  لديه  لطفل  توضع  التي  فالخطة 

تختلف عن الخطة التي توضع لطفل لديه إعاقة سمعية 

متوسطة.

الخطة  يف  تحقيقها  املراد  فاألهداف  الزمني:  العمر  3ـ 

تتحدد يف ضوء الحاجات النامئية لكل مرحلة عمرية.

أساليب التدريس:
- التدريس الفردي: وهو من أهم مبادئ الرتبية الخاصة، 

الفروق  مراعاة  مع  التعليمية،  الحاجات  لتلبية  وذلك 

الفردية.

وميكن أن يكون هذا النوع من التعليم عىل شكل تعليم 

طالب واحد يف وقت واحد، وميكن أن يتم مع مجموعة 

صغرية بهدف التعميم.

التدريس:  من  النوع  هذا  معها  يستخدم  التي  الفئات 

الشديدة،  اإلعاقات  املتالزمات،  التوحد،  العقيل،  التفوق 

االضطرابات السلوكية.

التالميذ  من  مجموعة  عىل  يطبق  الجامعي:  التدريس   -

ويقوم عىل أهداف ثابتة وموحدة عىل الجميع.

التدريس:  من  النوع  هذا  معها  يستخدم  التي  الفئات 

اإلعاقات السمعية، البرصية، الجسمية.

صعوبات  الفئات:  مع  مًعا  األسلوبان  يستخدم  أن  ميكن 

التعلم، اضطرابات التواصل.

يف  إيجابية  تغيريات  إحداث  هو  التعليم  من  الهدف  إن 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  تعليم  ويف  املتعلم.  سلوك 

بد من مراجعة  ثابتة، وال  ثابت وال خطة  ال يوجد هدف 

بهدف  وذلك  التقييم،  وإعادة  آلخر  حني  من  الخطط 

الذي  للتفاعل  كنتيجة  األهداف  بعض  أو حذف  استبدال 

يحصل بني الفرد واملجتمع.

ما الذي تعرفه عن دواء

ديكلوفيناك
كيف تحدث 
طفلك عن 

الغرباء؟

ذوي االحتياجات الخاصة ... أساليب التربية والتعليم 
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أفقي
1. قيادي سابق يف جيش األمة، أعدم مؤخرًا

2. خوف - خطابات (معكوسة)

3. عالجات - عكس فتق

4. لَِمن املحتمل - ِشدته (معكوسة)

5. ثلثا خوف - أمر مخبئ (معكوسة)

6. أعاد بناء - نادي كرة قدم مرصي

7. وداًعا باإلنكليزية  (معكوسة) - إرصار

8. ممثلة و مغنية أمريكية لقبت مبلكة هوليوود

9. أبدى همه - سفينة صغرية

10. رئيس كوريا الشاملية األسبق

عمودي
1. غاز سام استخدمه تنظيم «الدولة» يف مارع

2. مدينة تركية وجد عىل شواطئها غرقى سوريون - ينم

بداية  منذ  معارض  ملمثل سوري  األول  االسم   - التزام   .3

الثورة (معكوسة)

4. من أسامء الله الحسنى - أحرف متشابهة

5. منافسة رياضية (معكوسة)

 - الرئة  يصيب  قاتل  مرض   - (معكوسة)  يب  خاص   .6

يُركِب أحًدا بعربته

7. من العائلة (معكوسة) - أصناف

8. ماء وهمي يُرى من بعيد (معكوسة) - مرادف رشيانه 

(معكوسة)

9. يقتطع جزًءا - حليب رائب

10. حيوان ثدي مستأنس (معكوسة) - يفهم
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرية 3×3، و81 

مربع صغري 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام 

بدايًة، وعىل الالعب إكامل باقي املربعات 

باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف كل واحٍد من 

املربعات التسعة الكبرية، ويف كل صٍف أو عمود.

قاموس األقوياء

سيام  ال  القّراء،  بني  ينترش  ما  كثريًا 

التنمية  مبواضيع  منهم  املهتمون 

ديل  كتاب  العالقات،  وإدارة  البرشيّة 

وتؤثّر  الناس  تكسب  «كيف  كارنيجي 

يف األصدقاء»، والكتب التي تسري عىل 

مبدئه وتحايك أفكاره.

إال  وسمعته  الكتاب  شعبية  ورغم 

ورًدا،  مزروعًة  ليس  الحياة  دروب  أّن 

يكون  يكاد  ومكرهم  الناس  وخذالن 

والعاّمة  الخبز،  من  أكرث  يومّية  مادًة 

كاملثل  ذلك  عن  البدهي  بحسها  تُعرّب 

أحسنت  من  ّرش  «اتِّق  القائل  الشعبي 

إليه»!

من  نوعٍ  وإيجاد  املشكلة  هذه  لحّل 

طربيه  مأمون  الدكتور  يُقّدم  التوازن 

ال  حتى  األقوياء،  «قاموس  كتابه 

 240 من  املؤلف  رأسك»  اآلخرون  يأكل 

والصادر  الصغري،  القطع  من  صفحة 

عن دار املعرفة 2008.

مع  للتعامل  مبدأً   50 الكتاب  يعرُض 

«األرشار»، بحيُث يُذكر أواًل املبدأ بسطٍر 

«املغزى»  بعنوان  فقرة  يتلوه  ثم  واحد 

«املثال»  ذلك  وييل  املبدأ،  هذا  ترشح 

أو  نجح  لشخٍص  واقعية  قصة  وهو 

أخفق يف تطبيق املبدأ.

«املُلّخص»  ثم  املثال،  من  املقال  ويُفهم 

ويعّقب فيه املؤلف عىل القصة ويذكر 

يف  القصة  بطل  فشل  وأين  أجاد  أين 

بفقرة  املبدأ  ويُختم  الفكرة،  تطبيق 

تدعم  ملشاهري  أقوال  وهي  «املرادف» 

الفكرة وتُلخصها.

نتحول  أن  الكتاب  من  املقصود  ليس 

كام  اآلخرين  مع  تعاملنا  يف  لذئاب 

للتوازن  دعوة  هو  بل  الكاتب،  يُوّضح 

استغالل  من  مبواقف  منّر  ال  يك 

وال  ألحد  نطمنئ  ال  تجعلنا  اآلخرين 

يف  التدبري  لحسن  دعوة  بأحد،  نثق 

اآلخرين  تجعل  ال  حتى  الحياة  شؤون 

يستهينون بك ويأكلون رأسك كام يقال 

يف التعابري العامية املتداولة.

فعندما تلتقي برجٍل يحمل سيًفا أشِهر 

ليس  لشخٍص  شعًرا  ترتل  ال  سيفك، 

الحقة  السلطة  مرتكز  ألن  بشاعر، 

الحمالن  بني  التمييز  عىل  القدرة  هو 

مع  ستتعامل  كنت  إذا  أما  والذئاب، 

الجميع بالود ذاته فإن حياتك ستكون 

مليئة باملطبات.

مقابلة  آبل، يف  فوزنياك، مؤسس رشكة  قال ستيف 

مع قناة Reach a student عىل اليوتيوب، نرشتها 

نهاية آب املنرصم عىل ثالثة أجزاء، إن ستيف جوبز 

أن  يريد  فقط  كان  بل  بالتكنولوجيا،  يفهم  يكن  ”مل 

األعامل،  املهمون هم رجال  واألشخاص  مهاًم،  يكون 

هذا ما أراد أن يكونه“.

الجزء  يف  سبق  مبا  علّق  عاًما   65 الـ  ذو  فوزنياك 

عمل  حول  سؤال  عىل  وأجاب  املقابلة،  من  األخري 

تصميم  أثناء  والعوائق  املشاكل  مواجهة  يف  جوبز 

يقم  مل  جوبز  ”ستيف  بالقول  األولية  الحواسيب 

وال  آبل1  حاسوب  تصميامت  من  أي  يف  دور  بأي 

آبل2، حتى إنه مل يصمم الطابعات وال حتى أقراص 

التخزين املرنة“.

وأشار فوزنياك إىل أنه التقى جوبز عن طريق بعض 

البدء  عىل  واتفقا   ،1971 عام  املشرتكني  األصدقاء 

بعمل مشرتٍك بعد حضورهام ندوة عن الحواسيب يف 

سان فرانسيسكو.

حاسوب  كأول  به  أشيد  الذي  ”التفاحة“  حاسوب 

عام  بيته  كراج  يف  فوزنياك  صنعه  حقيقي،  منزيل 

مقابل  للبيع  حاسوب  مئتي  عرض  إذ  يدويًا،   1976

950 دوالًرا للجهاز الواحد.

وافتتح كل من فوزنياك وجوبز متجر حواسيب محيل 

كثري  تبعه  والذي  آبل1،  من 50 حاسوب  أكرث  يضم 

من التحديثات يف التصميم.

فوزنياك قال إن جوبز مل يكن يعرف آلية عمل جهازي 

يف  ناجح  حاسوب  أول  يعترب  الذي   ،2 وآبل   1 آبل 

سنوات الرشكة العرش األوىل، مردفًا ”كان ذلك نتاج 

أفكاري وتجاريب قبل أن يعرفها جوبز، لكنها كانت 

بحاجة لرشكة تستثمرها.. ستيف جوبز كان صديًقا 

جيًدا، لقد كان رجل األعامل“.

وكان فوزنياك علق يف وقت سابق عىل فيلم وثائقي 

أعجب  أنه  إىل  مشريًا  جوبز،  ستيف  عن  ُعرض 

واستمتع بالفيلم ”لكنه بالغ يف متجيده“.

تاريخ رشكة  إنجاز ىف  أكرب  فون  آي  هاتف  ويعترب 

وأحدث   ،1997 عام  جوبز  ستيف  طرحه  الذي  آبل، 

ثورة ضخمة ىف عامل الهواتف الذكية.

حول  موظف  ألف   35 قرابة  آبل  رشكة  يف  ويعمل 

يف  فريدًة  سمعًة  تكتسب  أن  واستطاعت  العامل، 

صناعة اإللكرتونيات ألسباٍب متعددة، أهمهام طريقة 

تصميم منتجاتها وحمالتها اإلعالنية املميزة.

يف  سيام  ال  العمالء،  من  كبريًا  عدًدا  الرشكة  ومتلك 

والية  يف  الرسمي  مقرها  ويوجد  املتحدة،  الواليات 

من  للعديد  تتعرض  زالت  ال  أنها  إال  كاليفورنيا، 

املحمولة  هواتفها  مستخدمي  قبل  من  االنتقادات 

بسبب نظام تشغيلها املعقد.

بشكل علمي..

حلل شخصيتك عبر صفحتك في فيسبوك

عنب بلدي

جامعة  يف  باحثون  طوره  الذي  التطبيق  يكون  رمبا 

أن بإمكانه  إال  التصنيف،  صعب  الربيطانية  كامربدج 

تخمني عمرك وذكائك وماهي ميولك العاطفية.

هذا ليس سحرًا وال علم نفس، إنه ببساطة أداة مصممة 

حديثًا تدعى ”Apply Magic Sauce”، وتعمل كليًا بناًء 

عىل إعجاباتك بصفحات فيسبوك.

اإلعجابات  مقارنة  عىل  عمله  آلية  يف  التطبيق  يعتمد 

الولوج  إذن  إعطائه  بعد  اآلخرين  الناس  ماليني  مع 

أعجبت  صفحة  كل  يف  تسجيالتك  فيأخذ  حسابك،  إىل 

البيانات  قواعد  مع  املقارنة  يف  برمجيته  ويشغل  بها، 

الكبرية، التي بنتها الجامعة من عرشات آالف االختبارات 

الشخصية و6 ماليني من حسابات التواصل االجتامعي.

ويتمكن يف النهاية من التنبؤ بالكثري من األمور الخاصة 

الدينية  ومعتقداتك  السياسية  وآرائك  عمرك  مثل  بك، 

يجب  أنه  ينبهون  الباحثني  لكن  ذكائك،  نسبة  وحتى 

األخذ بعني االعتبار أن هذه النتائج تعكس مدى إظهارك 

لشخصيتك الحقيقية يف الواقع االفرتايض.

هي أداة مسلية وجيدة باعتبارها تكنولوجيا طورت منذ 

التي  اإلشارات  أصغر  أنه حتى  تثبت  أنها  كام  أشهر،   6

نرميها يف العامل االفرتايض تبقى، حتى وإن نسيناها أو 

توقفنا عن التفكري بها.

الواشنطن  صحيفة  بحسب  سابق،  بحث  يف  وظهر 

بوست، أن خوارزميات كهذه ميكنها بدقة تحديد ميولك 

العاطفية، حتى إن فيسبوك أظهر إمكانية التنبؤ بنتائج 

االنتخابات بدقة بناًء عىل معرفة أذواق الناس.

رمبا مل تتأئر لحد اآلن بهذه الخدمة، لكن لن يطول هذا 

أبحاث جامعة كامربدج  بسبب تطورها الرسيع وتقديم 

السوق  أبحاث  يف  الستثامرها  الخاصة  الرشكات  إىل 

التجاري والعناية بالزبائن وتتبع اإلعالنات.

 ،Crystal كـ  املشابهة  التطبيقات  من  العديد  هناك 

ويقول   Gmail اإللكرتوين  بريدك  عىل  إضافة  وهي 

مبتكروها إنه ميكنها تحليل شخصيات أصدقائك وإيجاد 

الرؤى  تطبيق  جانب  إىل  معهم،  للتواصل  أفضل  طرق 

”إدراك  يستطيع  الذي   IBM برشكة  الخاص  الشخصية 

االحتياجات  ضمنها  ومن  االجتامعية“  الخصائص 

النفسية من أي نص أو تغريدة أو منشور تقوم بنرشه.

معرفة  تستطيع  الخدمات  هذه  كانت  إن  النظر  وبغض 

شخصيتك أم ال، ميكنك تجريبها بنفسك من هنا 

applymagicsauce.com/test.html

مصطفى يعقوب 
يحاكي الدينار الذهبي:

أوقفوا 
تجويع 

األطفال

رد الفنان السوري مصطفى يعقوب عىل إصدار 

صك  حول  األخري  اإلسالمية”  “الدولة  تنظيم 

الدينار  فيه  يحايك  بتصميم  الذهبي،  الدينار 

يف  السوريني  األطفال  معاناة  إىل  فيه  ويلفت 

دير الزور.

يسلط  التي  الفنية  بتصاميمه  يعقوب  وعرف 

الضوء فيها عىل القضايا السورية بشكل عام، 

عرب صفحته الشخصية يف موقع الفيسبوك.

وصمم الفنان لوحة جديدة، االثنني 31 آب، وهي 

عبارة عن دينار ذهبي كتب عليه عبارتان باللغة 

اإلنكليزية: Stop starvation of children وتعني 

 Li� the siege of Deir ،أوقفوا تجويع األطفال

Ezzor وتعني ارفعوا الحصار عن دير الزور.

وأرفق يعقوب تصميمه الجديد بعبارة كتبها يف 

وأنتم  العامل  اقتصاد  إصالح  “أتريدون  صفحته 

نفطهم؟  وتنهبون  جوًعا،  الدير  أطفال  تقتلون 

لدماء  حرمة  يقيم  ال  مجرم  كل  يد  تّبت  أال 

املسلمني”.

دير  يف  األسد  لنظام  الخاضعة  األحياء  وترزح 

الزور تحت حصار مطبق من قبل “داعش”، يف 

األمراض  وتفيش  مرتدية  إنسانية  أوضاع  ظل 

الناجمة عن سوء التغذية يف صفوف األطفال.

وكانت مؤسسة الحياة اإلعالمية التابعة لتنظيم 

“الدولة” بثت السبت 29 آب إصداًرا ضخاًم عنونته 

الذهبي”،  الدينار  عودة  الخالفة..  “رشوق  بـ 

لتدخل  الجديدة  التنظيم بصك عملته  بدء  مؤكدة 

الواليات  ومهدًدا  التجارية،  التعامالت  يف  الحًقا 

املتحدة بانهيار اقتصادي وشيك.

شريك جوبز في شركة آبل

 ستيف لم يكن 
يفهم بالتكنولوجيا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي



جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.org
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اعتصم عدد من الشباب السوريني يوم السبت، 5 أيلول، يف 

مدينة بريمنغهام تضامًنا مع الالجئني السوريني. شارك يف 

االعتصام حوايل 200 شخص من مختلف الجنسيات، وألقى 

أعضاء من الربملان وبلدية بريمنغهام كلامت أكدوا فيها عىل 

الربيطانية  الحكومة  وطالبوا  الالجئني،  مساعدة  رضورة 

باستقبال أعداد أكرب منهم. كام رفع املعتصمون الفتات تعرب 

عن تخاذل العرب يف مساعدة الالجئني السوريني.

بارك  الهايد  حديقة  يف  شموًعا  ناشطون  أشعل  لندن  ويف 

يوم السبت، 5 أيلول، ووضعوا صورة للطفل السوري إيالن، 

باإلضافة إىل مجموعة صور تنقل معاناة الالجئني الهاربني 

من املوت يف سوريا. وشارك عرشات املتعاطفني الربيطانيني 

يف إشعال الشموع والتعبري عن تضامنهم مع السوريني.

يف نفس اليوم اعتصم ناشطون من جنسيات مختلفة يف 

مدينة مانشسرت لدعم قضية الالجئني السوريني وللضغط 

ورفعوا  الالجئني،  قضية  يف  الربيطانية  الحكومة  عىل 

بحق  النظام  يرتكبها  التي  املجازر  عن  وصوًرا  الفتات 

املدنيني بالرباميل واألسلحة املختلفة، وكذلك عن السوريني 

الذين يقضون غرقًا يف البحر يف طريقهم إىل أوروبا.

مدينة  يف  السورية  الجالية  نظمت  آخر،  صعيد  عىل 

ومنظامت  ريليف  سرييا  منظمة  مع  بالتعاون  مانشسرت، 

خريية أخرى يوم األحد، 30 آب، فعالية خاصة بالسوريني 

لتسليط الضوء عىل نشاطاتهم وتراثهم، من خالل عرض 

منتجاتهم يف سوق خريي.

بركن خاص مبأكوالت  السوق  نساء سوريات شاركن يف 

املطبخ السوري، وركن للتحف واأللبسة الرتاثية واملكياج، 

وآخر للكتب العربية، وخصص ركن لألطفال ضم مجموعة 

عراضة  الفعالية  شملت  كام  الرسم.  وأدوات  األلعاب  من 

سورية وأهازيج شعبية ورسم الحناء عىل األيدي.

وبحسب سليامن شويش، مسؤول قسم الالجئني يف مدينة 

ليدز واملساهم يف تنظيم الفعالية، فقد قدر عدد الحارضين 

بحوايل 400 شخص، من بينهم منظامت إغاثية والجمعية 

الطبية يف بريطانيا، وعضو يف الربملان مع زوجته.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

بتوثيق  الخاص  الشهري  تقريرها 

من  اإلعالميني  بحق  املرتكبة  االنتهاكات 

سوريا،  يف  النزاع  أطراف  جميع  قبل 

السبت 5 أيلول.

عىل  إعالميني   8 مقتل  التقرير  وسجل 

إعالمي  بينهم  الحكومية،  القوات  يد 

مراكز  أحد  يف  التعذيب  تحت  قىض 

«داعش»  تنظيم  قتل  بينام  االحتجاز، 

ثالثة إعالميني، وقتلت فصائل املعارضة 

املسلحة إعالميًا واحًدا.

إحداهام  خطف  حالتي  وثقت  الشبكة 

الكردية،  الشعب  يد وحدات حامية  عىل 

املسلحة  املعارضة  فصائل  كانت  فيام 

مسؤولة عن األخرى، كام أفرجت القوات 

الحكومية عن صحفي واحد.

وأصيب 8 إعالميني، 5 منهم عىل يد القوات 

تنظيم  من  كل  كان  وإعالميان  الحكومية، 

«داعش» ووحدات حامية الشعب مسؤولني 

واحد  إعالمي  أصيب  كام  إصابتهام،  عن 

عىل يد فصائل املعارضة املسلحة.

عىل  االعتداء  حاالت  تضمن  التقرير 

والصحف  كاملكاتب  اإلعالمية  املمتلكات 

واملجالت، ووثق حالة اعتداء واحدة عىل 

يد القوات الحكومية.

وأشار التقرير إىل رضورة التحرك الجاد 

من  إنقاذه  مُيكن  ما  إلنقاذ  والرسيع 

عىل  وأكد  سوريا،  يف  اإلعالمي  العمل 

اإلعالمي  العمل  حرية  احرتام  رضورة 

والعمل عىل ضامن سالمة العاملني فيه 

وإعطائهم رعاية خاصة.

االنتهاكات  جميع  بإدانة  مطالبًا  وختم 

بحق حرية اإلعالم ونقل الحقيقة من أي 

يف  املتورطني  محاسبة  مع  كان،  طرف 

والناشطني  الصحفيني  بحق  االنتهاكات 

اإلعالميني، داعيًا املجتمع الدويل متمثًال 

مبجلس األمن إىل تحمل مسؤولياته يف 

حامية اإلعالميني يف سوريا.

يف  مهاًم  دوًرا  الصحفي  املواطن  ولعب 

نقل ونرش األخبار خالل سنوات الحرب 

الخامس،  عامها  دخلت  التي  سوريا  يف 

إال أن الجرائم املرتكبة بحق اإلعالميني ال 

تزال تتصاعد بشكل مستمر وسط إفالت 

ملرتكبي االنتهاكات من العقاب.

نجيب  املرصي  األعامل  رجل  تغريدة  أثارت 

ساويرس، الثالثاء 1 أيلول، جدًال واسًعا وسط 

التواصل االجتامعي تويرت،  متابعيه يف موقع 

السوريني  لالجئني  جزيرة  رشاء  عرضه  حول 

يف البحر املتوسط.

الذي يعترب أبرز رجال األعامل يف  ساويرس، 

مرص، عرض رشاء جزيرة يف عرض املتوسط 

عىل اليونان أو إيطاليا، ليجتمع فيها الالجئون 

الفارون من سوريا ويقيمون فيها، إضافة إىل 

توفري فرص العمل لهم ليتمكنوا من بناء بلدهم 

الجديد.

إياه  واصًفا  اقرتاحه،  عن  األعامل  رجل  ودافع 

سوريا  وضع  أن  إىل  مشريًا  ”الجدي“،  بـ 

والالجئني ال يحتمل، وأكد يف اتصال مع قناة 

cbc املرصية، الخميس، أنه سيخاطب حكومتي 

اليونان وإيطاليا رسميًا ويقدم اقرتاح املرشوع 

لهام، منوًها إىل أنه ”غري واثق من نجاحه“.

وميتلك نجيب ساويرس مجموعة من الرشكات 

أوراسكوم  مجموعة  أبرزها  واملؤسسات، 

وموبينيل وقنايت أو يت يف، وأون يت يف كام 

اليوم، وقدرت  أنه مساهم يف جريدة املرصي 

مجلة فوربس األمريكية ثروته بنحو 2.9 مليار 

دوالر أمرييك.

وشغلت قضية الالجئني السوريني حيزًا واسًعا 

األوضاع  تفاقم  وسط  العاملي،  االهتامم  من 

املعارك  واستمرار  سوريا  يف  اإلنسانية 

واستهداف املدنيني منذ أكرث من أربعة أعوام.

تقرير حقوقي: 12 إعالمًيا قتلوا في سوريا خالل آب

رجل أعمال مصري 
يعرض شراء جزيرة 

لالجئين السوريين

فعاليات تضامنية مع السوريين في بريطانيا

مدينة جرس  النظافة يف  بارش عامل 

الشغور حملة تنظيف واسعة للشوارع 

الخاضعة  املدينة  يف  العامة  واملرافق 

لسيطرة املعارضة، األربعاء 2 أيلول.

بنفسج،  منظمة  الحملة  ورعت 

الجانب  تفعيل  لها دور يف  التي كان 

وأريحا  إدلب  مدينتي  يف  الخدمي 

ومنذ  املاضية،  أشهر  األربعة  خالل 

نحو شهٍر يف جرس الشغور.

مدير  عيىس،  سيد  فؤاد  وأوضح 

الربامج يف املنظمة، أن كوادرها تعمل 

للمساعدة  الكامل  الدعم  تقديم  عىل 

يف إنشاء بلدية جرس الشغور.

ترصيحات  بحسب  تعهدت،  املنظمة 

بإصالح  بلدي،  لعنب  الربامج  مدير 

الالزم  بالوقود  والدعم  اآلليات 

العامل  رواتب  إىل  إضافة  لتشغيلها، 

شخصية  معدات  وتوفري  واإلداريني 

للعامل من ألبسة ومكانس وغريها.

ستطلق  بنفسج  أن  عيىس  سيد  وذكر 

الثقيلة  األنقاض  إلزالة  حملة  أيام  بعد 

املباين  جدران  وتنظيف  والركام 

جرس  مدينة  يف  العامة  واملنشآت 

يف  مامثلة  حملة  إىل  إضافة  الشغور، 

مدينتي إدلب وأريحا.

عىل  املعارضة  فصائل  وسيطرت 

نيسان  يف  الشغور  جرس  مدينة 

الحني  ذلك  ومنذ  الجاري،  العام  من 

بالغارات  يستهدفها  األسد  وطريان 

مخلًفا  املتفجرة،  والرباميل  الجوية 

العامة  املنشآت  يف  كبريًا  دماًرا 

واملمتلكات.

بعد 4 أشهر على تحريرها..

الحياة تعود
إلى جسر الشغور

أحمد شحادة

12-03
2013

16-01
2013

محمد شحادة

28-11
2012

محمد قريطم


