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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

اآلثار السورية
بين النظام والتنظيم

) ( 10

ً
ً
تاريخيا و  1000سوق
مبنى
140
قديم تعرض ألضرار جسيمة

نموت ويموت الوطن
ال ترتك وطنك ،سنبقى هنا،
منوت ويحيا الوطن ،لن نخون
دماء الشهداء ،ستنترص الثورة
قري ًبا ،لكن ما الفائدة من بقائنا،
إننا نقتل مجانًا ،البلد مل تعد لنا،
باعوها وباعونا ،مللنا الحرب ،ما
زلت شابًا وأريد متابعة حيايت،
يل
سأقدم خربيت من الخارج ،ع ّ
تأمني مستقبل أطفايل ،أنا بحاجة
للعالج…
يهيم السوريون عىل وجوههم
ويعيشون غرب ًة 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  4سنوات ،وفق
تقديرات األمم املتحدة.
أما الهاربون من “جحيم الحرب”،
كام يطلقون عليها ،فزاد عددهم
عن  4ماليني ،يعيشون مفرتق
طرق مفصيل يف حيواتهم ،إما
االستقرار يف دول الجوار ،أو
ح دراسية يف
البحث عن عملٍ ومن ٍ
دول أخرى ،أو االتجاه نحو طرق
التهريب غري الرشعية للوصول
إىل ما وراء البحار ،أرض األحالم
األوروبية ،يف أكرب هجر ٍة 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.
ٌ
طرق
تركيا ،مرص ،ليبيا ،الجزائر
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 مؤخ ًرا
بغرق الطفل آالن الكردي ،الذي
قذفه املتوسط عىل شواطئ
بودروم الرتكية األربعاء  2أيلول
مع والدته وأخيه ،لكنها مل تكن
الحادثة األخرية ،ومل مينع ذلك
آخرين من محاوالت الوصول إىل
اليونان من نفس املنطقة.
يح ّمل 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 خافتًا ما زال ينادي “أوقفوا
الحرب” فهي أم املصائب.

امرأة سورية متجهة إلى أوروبا الغربية رفضت صعود القطار
المتجه إلى مخيم  DEPRECINالهنغاري
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جبـﻞ العـــرب ينتﻔــﺾ عقﺐ اﻏتيال ﺷيﺦ »الﻜرامة«

على ضوء "الليد" وبأدوات محلية التﺼنيﻊ

مﺸﻔى داريا الميداني..

الﺜورة متجﺬرة
في جبﻞ العرب

هﻞ تخرج الســــويـداء عن قبضة األسد؟

ً
مﺼابا من الموت
أن تنقﺬ

مل تكن املظاهرات املطالبة بالحرية دخيلة عىل
السويداء ،يوم خرج أبناؤها يف مظاهرات جابت
شوارع املدينة وأكدت وقوفها إىل جانب جارتها
يف السهل ،درعا.
مبك ًرا ،انخرطت حاﴐة بني معروف يف
االحتجاجات ضد نظام األسد ،بل سبقت عرشات
املدن والبلدات السورية ،فكان اعتصام نقابة
املحامني يف  28آذار  ،2011ليخرج طيﻒ من
مثقفيها شبانًا وشابات يف مظاهرات جابت
املدينة يف نيسان من العام نفسه.
مل تقﻒ املظاهرات عند هذا الحد ،فكانت مظاهرة
القريا ،مسقط رأس سلطان باشا األطرش،
يف حزيران  ،2011وامتدت إىل صلخد وشهبا
وغريها من مدن وقرى املحافظة.
لجأ النظام إىل تشديد قبﻀته األمنية واعتقل
عرشات النشطاء ،وهدد رموز »الثورة« يف
املحافظة ،ومن بينهم منتهى سلطان باشا
األطرش ،والتي شاركت يف اعتصامات املدينة
رغم سنها الذي تجاوز  70عا ًما.
دخلت السويداء يف هدوء نسبي بعد عام الثورة
األول ،ومع تحول الحراك السلمي إىل العسكرة،
انﻀم عدد من أبنائها إىل صفوف الجيﺶ الحر،
وأبرزهم املالزم خلدون زين الدين والذي قﴣ
يف معارك اللجاة يف حزيران .2012
اليوم ،يتخوف أهايل السويداء ،ذات الغالبية
الدرزية ،من تغلغل تنظيم »الدولة اإلسالمية« من
الرشق ،األمر الذي أحسن استغالله نظام األسد
فنجح بتطويع عدد منهم يف ميليشيا الدفاع
الوطني ،للدفاع عن املدينة ضد أي هجوم محتمل.

بعد ﺧروج المدينة من أﻛبر مجﺰرة سجلتها الﺜورة السورية في آب  ،2012تعرضت داريا
وحﺼار ﺧانﻖ منﺬ  13تﺸرين الﺜاني من العام ذاته ،وبدأت قوات
لهجوم عسﻜري
ﹴ
األسد قﺼﻒ المدينة وعدد من مﺸافيها ،وحرقت أﺧر بعد السيطرة عليها ،ليبدأ
عدد قليﻞ من األطباء والﻔنيين والناﺷطين.
”التحدي“ لد الﻔريﻖ الطبي المﺆلﻒ من ﹴ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﳌﺸﻔﻰ اﳌﻴﺪاﻲﻧ ﳌﺪﻳﻨﺔ دارﻳﺎ
أﻃﺒﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﻗﻠّﺔ اﻟﻔﻨﻴﻦﻴ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻦﻴ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﺮﻴا ﰲ ﻇﻞ اﻟﺤﺼﺎر وﻏﻴﺎب
»ﺷﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳًﺎ ﻛﺒ ً
ﻣﻤﺮ آﻣﻦ ﻹﺧﺮاج اﻟﺠﺮﺣﻰ ،وﻓﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر
أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ،وﻫﻮ ﻃﺒﻴﺐ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺸﻔﻰ،
ﻣﺮدﻓًﺎ »إﻧﻘﺎذ ﻣﺼﺎب ﻣﻦ اﳌﻮت أﻛﱪ ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ،إذ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻷوﻋﻴﺔ واﻟﺼﺪرﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻌﺾ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻧﺎﺟﺤﺔ
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ«.
وﻳﺄﻲﺗ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﺪ ٍد ﻣﻦ اﳌﺤﺎﴐات
اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎدر ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻦﻴ،
واﻟﺬﻳﻦ اﻛﺘﺴﺒﻮا ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ﻣﻦ دورات
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﰲ اﻹﺳﻌﺎف واﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺸﻔﻰ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﱪاﺗﻬﻢ ﻋﲆ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﺪﻛﺘﻮر.

تﺼنيﻊ محلي

إداري ﰲ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ
أﺑﻮ ﺻﻬﻴﺐ،
ٌ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﳌﺤﲇ ،ﻳﻘﻮل إن »ﻃﻮل ﻓﱰة
اﻟﺤﺼﺎر وازدﻳﺎد اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض
ﻟﻬﺎ اﳌﺸﻔﻰ ﺑﺴﺒﺐ اﺷﺘﺪاد وﺗﺮﻴة اﳌﻌﺎرك
ﺮﻴا ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺑﻦﻴ ،ﺷﻜﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﺪدًا ﻛﺒ ً
ﺮﻴا واﺳﺘﻨﻔﺪ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ ﻣﻘﺪرات
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﺒﺌًﺎ ﻛﺒ ً
اﳌﺸﻔﻰ واﻷدوات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻨﺎ«.
وﻳﻀﻴﻒ »اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﺤﺼﺎر ﻢﻟ ﻳﻜﻦ
ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻬﻠﺔ ،ﻓﺒﺪأﻧﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ

واستهداف متﻜرر

»ﻛﺎن اﳌﺸﻔﻰ ﻳﻐﺺ ﺑﺎﻟﺠﺮﺣﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ
اﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻨﺎ ﻏﺎرة ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻴان اﻟﺤﺮﻲﺑ ،ﻢﻟ
ﻧﺸﻌﺮ إﻻ ﺑﺎﻧﻔﺠﺎ ٍر ﺿﺨﻢ وﺿﻐﻂ ﻛﺒﺮﻴ أوﻗﻊ
ﴎة ،اﻧﻄﻔﺄت اﻷﻧﻮار
اﳌﺮﴇ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻷ ّ
واﻣﺘﻸ اﳌﻜﺎن ﺑﺎﻟﻐﺒﺎر« ،ﻳﻘﻮل ﻏﻴﺎث ،وﻫﻮ

عملية جراحية
لمﺼاب في
معرﻛة "لهيﺐ
داريا"
مﺸﻔى داريا
الميداني
 29آب 2015
)عنﺐ بلدي(

أﺣﺪ اﳌﺴﻌﻔﻦﻴ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻢﻟ ﻳﺤﺪد ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻐﺎرة
ﻷﺳﺒﺎب أﻣﻨﻴﺔ.
ٍ
وﻳﻀﻴﻒ »ﺻﻮت ﺗﺤﻄﻢ ﺟﺪران اﳌﺒﻨﻰ ﰲ
اﻟﻄﻮاﺑﻖ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻈﻦ أﻧﻪ ﺗﻬﺪم ﻓﻮق
رؤوﺳﻨﺎ ،وﺑﻌﺪ دﻗﺎﺋﻖ ﺑﺪأﻧﺎ ﺑﺎﻻﻃﻤﺌﻨﺎن
ﺟﺄ ﺑﺎﺳﺘﺸﻬﺎد ﺻﺪﻳﻘﻨﺎ أﺑﻮ
ﻋﲆ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻟﻨﻔﺎ َ
ﻃﺎرق ،وﻫﻮ ﺣﺎرس اﳌﺸﻔﻰ« ،وﻢﻟ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺑﻞ ﺗﻜﺮرت ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻜﺎدر
ﻟﺘﻐﻴﺮﻴ اﳌﻮﻗﻊ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  10ﻣﺮات.
ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﻞ اﳌﺴﻌﻔﻦﻴ ﺧﻄﻮرة ﻋﻦ ﻣﻬﺎم
ﻣﻘﺎﺗﲇ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺤﺮ ﰲ اﻟﺠﺒﻬﺎت ،ﻷﻧﻬﻢ
ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﺨﻄﻮط اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺎت
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻘﺎط ﻃﺒﻴﺔ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ
ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﳌﺸﻔﻰ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ إﻳﺼﺎل اﳌﺼﺎﺑﻦﻴ
أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺼﻒ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻟﻴﻼ وﻧﻬﺎ ًرا ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻛﺎﻤ
ً
ﺣﺼﻞ ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ »ﻟﻬﻴﺐ دارﻳﺎ« ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
آب اﻟﻔﺎﺋﺖ ،إذ اﺿﻄﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻻﻓﺘﺘﺎح ﻗﺴﻢ
إﺿﺎﰲ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺮﺣﻰ.

 1000عملية

وﻳﻘﺪم اﳌﺸﻔﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻗﺪر
اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻟﻘﺮاﺑﺔ  10آﻻف ﻣﺪﻲﻧ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﰲ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻓﻖ اﻹداري أﺑﻮ ﺻﻬﻴﺐ ،إذ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﴈ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  30أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺮﺿﻴﺔ ،وأﺟﺮت أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  200ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻛﱪى و 800ﺻﻐﺮى ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ
وﺿﻊ ﻗﺴﻢ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻐﺮﻓﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻏﺮﻓﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ إﻳﻜﻮ وﻗﺴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺠﺮى ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
وﺗﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻬﻢ.
وﻳﻘﺪم اﳌﺸﻔﻰ اﻟﺪواء ﻣﺠﺎﻧًﺎ ﻣﻦ ﺻﻴﺪﻟﻴﺘﻪ ،إﻻ
أﻧﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧﺮﻴة ﺗﻌﺎﻲﻧ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﰲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷدوﻳﺔ ،ﻣﺎ اﺿﻄﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺮﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ.
وﻳﺨﺘﻢ أﺑﻮ ﺻﻬﻴﺐ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻄﺒﻲ اﳌﱰدي ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،إذ ﻳﻮﺟﺪ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ
 300ﻃﻔﻞ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وﻋﺪم
ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻠﻴﺐ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻴﻨﺎﻤ أﺻﺒﺤﺖ أدوﻳﺘﻬﻢ
ﻣﻌﺪوﻣﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺑﻦﻴ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ رﻋﺎﻳﺔ داﻤﺋﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﺒﱰ
واﻟﺸﻠﻞ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﴩات ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت
اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﺎرج اﳌﺪﻳﻨﺔ،
ﺮﻴا إﱃ »اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮﴇ ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺸ ً
ﻧﻘﺺ ﰲ ﻣﻌﺪات اﳌﺸﻔﻰ واﻷدوﻳﺔ«.

حملة دولية تطالﺐ باﻹفراج عنهن

رﺷا ﺷربجي من بين  20سجينة سياسية بارزة حول العالم
أﻃﻠﻘﺖ ﺳﺎﻣﻨﺜﺎ ﺑﺎور ،اﳌﻨﺪوﺑﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺪاﻤﺋﺔ ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة،
ﺣﻤﻠﺔ  Free�e20#ﻣﻦ أﺟﻞ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ ﻣﺤﻨﺔ اﻟﻨﺴﺎء
اﳌﺴﺠﻮﻧﺎت ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺳﺘﺸﻤﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ  20ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎرزة ﻟﻨﺴﺎء
اﻋﺘﻘﻠﻦ ﺗﻌﺴﻔ ًﻴﺎ ﰲ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻢﻟ.
واﺧﺘﺎر ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﻌﺘﻘﻠﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ رﺷﺎ ﴍﺑﺠﻲ ،ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻦﻴ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﻻت ،ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻗﺎﻟﺖ ﻧﻮر اﻟﺨﻄﻴﺐ ،ﻋﻀﻮ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،إن
”اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻬﺪف ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أﺑﺮز ﺣﺎﻻت اﻻﻋﺘﻘﺎل ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻢﻟ،
وﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﻋﱪ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إرﺳﺎل أﺑﺮز اﻟﺤﺎﻻت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻼت“.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ إﱃ ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪي أن ”اﻟﺸﺒﻜﺔ رﺷﺤﺖ
ﺛﻼث ﺣﺎﻻت وﻫﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮرة راﻧﻴﺎ اﻟﻌﺒﺎﳼ واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻓﺎﺗﻦ رﺟﺐ
واﻟﺴﻴﺪة رﺷﺎ ﴍﺑﺠﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﺳﺘﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﰲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ“.

وﺗﻌﺎﻲﻧ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺜﻼث ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻇﺮوف
اﻻﺣﺘﺠﺎز واﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻴﺎﻤ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺨﻄﻴﺐ ”ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺷﺎ
ﴪا،
ﴍﺑﺠﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﺴﻔ ًﻴﺎ ﺑﻴﻨﺎﻤ اﻟﻌﺒﺎﳼ ورﺟﺐ ﻣﺨﺘﻔﻴﺎت ﻗ ً
أي ﻤﻳﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﺤﺮك اﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﻬﻞ“.
اﻟﺨﻄﻴﺐ أﺷﺎرت إﱃ أن ﺣﻤﻼت اﳌﻨﺎﴏة ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻦﻴ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ
ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﺮﻴ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ
ﺗﺄﺛﺮﻴ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺘﺤﺮك وإﻃﻼق ﴎاﺣﻬﻢ.
واﻋﺘﻘﻠﺖ رﺷﺎ ﴍﺑﺠﻲ ،ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دارﻳﺎ ،وﻫﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮأم ،ﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
اﻟﺜﻼﺛﺔ وﺷﻘﻴﻘﺘﻲ زوﺟﻬﺎ ﰲ أﻳﺎر  2014ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺠﻮازات
ﰲ دﻣﺸﻖ ،أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺼﺪار ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﻀﻐﻂ
ﻋﲆ زوﺟﻬﺎ أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺎر ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ.
أﻓﺮﺟﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻦ ﺷﻘﻴﻘﺘﻲ زوج رﺷﺎ ،وﻧﻘﻞ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ إﱃ
ﻣﻴﺘﻢ  SOSﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﺳﻴﺎ ،وﻣﻨﻊ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ
زﻳﺎرﺗﻬﻢ ،ﰲ ﺣﻦﻴ ﻗﴣ زوﺟﻬﺎ أﺳﺎﻣﺔ ﻏﺮﻗًﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻟﻬﺠﺮة
ﻧﺤﻮ أوروﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﰲ ﺗﴩﻳﻦ اﻷول .2014
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)إنترنت(

عنﺐ بلدي  -ﺧاص
دﺧﻠﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪاء ﻣﻨﻌﻄﻔًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا
ﻣﻄﻠﻊ أﻳﻠﻮل اﻟﺤﺎﱄ ،ﻓﺨﺮج ﺣﺸﺪ ﻣﻦ
اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻧﺎدت ﻤﺑﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺤﺴﻦﻴ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻌﻴﴚ ،رد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ ﺑﻘﻄﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺗﺨﻮﻓًﺎ
ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ.
ﻟﺘﺄﻲﺗ ﺣﺎدﺛﺔ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺸﻴﺦ وﺣﻴﺪ ﺑﻠﻌﻮس
ﻣﻊ ﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ »ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻟﻜﺮاﻣﺔ« ،وﻣﺎ
ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻧﻔﺠﺎرﻳﻦ اﺳﺘﻬﺪﻓﺎ ﺗﺠﻤﻌﺎت
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻦﻴ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،اﻟﺠﻤﻌﺔ 4
أﻳﻠﻮل ،وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮﻳﺪاء ﰲ ﻋﺼﻴﺎن ﻣﺴﻠﺢ
ﺗﻮج ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻤﺗﺜﺎل ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺳﺪ.

»ﺧنقتونا« تربﻚ النظام

ﺧﺮج اﳌﺌﺎت ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪاء،
اﻟﺜﻼﺛﺎء  1أﻳﻠﻮل ،ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻧﺎدت
ﺑﴬورة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺤﺴﻦﻴ اﻟﻮاﻗﻊ
اﳌﻌﻴﴚ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﺔ أﻃﻠﻘﻬﺎ
ﻧﺸﻄﺎء ﻋﱪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺧﻨﻘﺘﻮﻧﺎ«.
واﻗﺘﺤﻢ ﻧﺤﻮ  1000ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﻣﺒﻨﻰ
اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺑﻌﺪ دﻋﻮات أﻃﻠﻘﻬﺎ
اﳌﻨﻈﻤﻮن ﻟﻠﺘﻮاﺟﺪ أﻣﺎم اﳌﺒﻨﻰ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،وﻟﺒﻰ اﻟﺪﻋﻮة
ﻋﺪد ﻛﺒﺮﻴ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻏﺮﻴ
اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻋﲆ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ،اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺎزت ﺑﻬﺪوء
وأﻣﺎن ﻧﺴﺒﻴﻦﻴ ﺧﻼل أﻋﻮام اﻟﺜﻮرة.
وﻗﺎل ﻧﺸﻄﺎء اﻟﺤﻤﻠﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻴﺴﺒﻮك ،إن ﻣﻈﺎﻫﺮاﺗﻬﻢ ﻫﻲ

»اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﺴﻴﺴﺔ« ،وﺗﻬﺪف
إﱃ إﻳﺼﺎل ﺻﻮﺗﻬﻢ ﳌﺴﺆوﱄ اﻟﻨﻈﺎم
ﺑﴬورة »اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺴﻮﻳﺪاء«،
ﻣﻄﺎﻟﺒﻦﻴ ﰲ ﺑﻴﺎن ﺗﺄﺳﻴﴘ ﺑﻌﺰل ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺴﻮﻳﺪاء ،وأﻣﻦﻴ ﻓﺮع ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ،
وﻣﺪراء ﴍﻛﺎت اﳌﺤﺮوﻗﺎت واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﳌﻴﺎه واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ،ورؤﺳﺎء اﻷﻓﺮع اﻷﻣﻨﻴﺔ،
وﻗﺎﺋﺪ اﻟﴩﻃﺔ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ.
واﺗﻬﻢ اﳌﻨﻈﻤﻮن ،ﻣﺴﺆوﱄ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ
اﻟﺴﻮﻳﺪاء ،ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻬﺠﺮﻴ ﺷﺒﺎﻧﻬﺎ وأﻫﻠﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﳌﺤﺮوﻗﺎت،
وزﻳﺎدة ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻄﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،وﻏﻼء
اﻷﺳﻌﺎر وﺗﺤﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎر ،وﻏﻴﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﺮاﺋﻢ ،وﴎﻗﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت
اﻷﻓﺮان وﺳﻮء ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺒﺰ ،وﻓﻮﴇ
اﻟﺴﻼح وﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ،واﻟﺴﺎﻤح ﺑﺘﻬﺮﻳﺐ
ﻣﺨﺼﺼﺎت اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن.
ﻗﻮات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺸﻐﺐ واﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﳌﻈﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟﻘﻮة ،رﻏﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻣﻨﻈﻤﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﻋﺪم ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح أو اﻟﺘﻠﻔﻆ
ﺑﺄي ﺷﻌﺎرات »ﻏﺮﻴ وﻃﻨﻴﺔ« ورﻓﻊ ﻋﻠﻢ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻓﻴﻬﺎ.
ورد ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ ﻋﲆ اﳌﻈﺎﻫﺮات ﺑﻘﻄﻊ
اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﻟﻴﻌﺰﻟﻬﺎ
ﻋﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﳌﺤﻴﻂ ،ﰲ ﺧﻄﻮة ﻣﻜﺮرة
اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﰲ ﻗﻤﻊ اﳌﻈﺎﻫﺮات
اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺿﺪه ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺜﻮرة،
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻄﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﰲ ﻣﺮﻛﺰ
اﳌﺪﻳﻨﺔ.

مظاهرات حملة "ﺧنقتونا"
أمام مبنى المحافظة في
السويداء
الﺜﻼثاء  1أيلول

اﻏتيال أبو فهد بلعوس
ومﻔخخات تضرب المدينة

واﺳﺘﻬﺪف اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻮﻛ ًﺒﺎ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت دﻳﻨﻴﺔ ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪاء ،اﻟﺠﻤﻌﺔ  4أﻳﻠﻮل ،وﺳﻂ أﻧﺒﺎء
رﺟﺤﺖ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺸﻴﺦ وﺣﻴﺪ اﻟﺒﻠﻌﻮس ﺟﺮاءه.
وﻗﺎل ﻧﺸﻄﺎء إن اﻻﻧﻔﺠﺎر وﻗﻊ ﻣﺴﺎء اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻳﻘﻞ
وﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﺳﻴﺎرة ﻣﻔﺨﺨﺔ ﴐﺑﺖ ﻣﻮﻛ ًﺒﺎ ّ
”ﺷﻴﻮخ اﻟﻜﺮاﻣﺔ“ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻇﻬﺮ اﻟﺠﺒﻞ ﻋﲆ
أﻃﺮاف اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وأﻛﺪت ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﱪ
ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻴﺴﺒﻮك ،أن اﻻﺳﺘﻬﺪاف أدى إﱃ ﻣﻘﺘﻞ
اﻟﺸﻴﺦ وﺣﻴﺪ ﺑﻠﻌﻮس )أﺑﻮ ﻓﻬﺪ( وﺷﻘﻴﻘﻪ،
واﻟﺸﻴﺦ ﻓﺎدي ﻧﻌﻴﻢ وزوﺟﺘﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﺿﺤﺎﻳﺎ آﺧﺮﻳﻦ.
ﺷﺒﻜﺔ أﺧﺒﺎر اﻟﺴﻮﻳﺪاء اﳌﻮاﻟﻴﺔ ،وﰲ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ
ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻴﺴﺒﻮك ،أﻛﺪت وﺻﻮل  4ﺟﺜﺚ
»ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ« إﱃ ﺑﺮاد اﳌﺸﻔﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺴﺎء اﻟﺠﻤﻌﺔ ،وﺳﻂ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﴩات اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ
واﳌﻘﺮﺑﻦﻴ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ ﻓﻬﺪ.
وﻢﻟ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻲ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺮﻴ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺒﻠﻌﻮس ،رﻏﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ
وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ )ﺳﺎﻧﺎ( ﺣﺪوث اﻟﺘﻔﺠﺮﻴ
ﰲ ﻇﻬﺮ اﻟﺠﺒﻞ وﻣﻘﺘﻞ  4أﺷﺨﺎص وإﺻﺎﺑﺔ 8
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﴩﻃﺔ.
آﺧﺮﻳﻦً ،
وﺑﻌﻴﺪ اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﻮﻛﺐ اﻟﺒﻠﻌﻮس وﻧﻘﻞ
اﳌﺼﺎﺑﻦﻴ إﱃ اﳌﺸﻔﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻫﺰ اﻧﻔﺠﺎر
ﺿﺨﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺠﺎورة ﻟﻬﺎ وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺗﺒﻦﻴ
ﻓﻴﺎﻤ ﺑﻌﺪ أﻧﻪ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺳﻴﺎرة ﻣﻔﺨﺨﺔ ،دون
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺎت ،ﻟﺘﻨﻔﺠﺮ ﺳﻴﺎرة أﺧﺮى
وﺳﻂ ﺳﺎﺣﺔ اﳌﺸﻔﻰ ،ﻣﺨﻠﻔﺔ ﻗﺘﲆ وﺟﺮﺣﻰ.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ )ﺳﺎﻧﺎ( ﻋﻦ ﻗﻴﺎدة
اﻟﴩﻃﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،أن  27ﻣﺪﻧ ًﻴﺎ ﺳﻘﻄﻮا ﰲ
اﻻﻧﻔﺠﺎر ،ﻟﺮﻴﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺒﺖ إﱃ 33
ﻗﺘﻴﻼ وﻧﺤﻮ  50ﺟﺮﻳ ًﺤﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺻﻔﺤﺔ ﺗﺠﻤﻊ
ً
أﺣﺮار اﻟﺴﻮﻳﺪاء ،ﻣﺮﺟﺤﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺪد ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺧﻄﻮرة اﻹﺻﺎﺑﺎت.
وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺸﻴﺦ وﺣﻴﺪ ﺑﻠﻌﻮس ،أﺣﺪ أﺑﺮز رﺟﺎل
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪروز اﳌﻨﺎﻫﻀﻦﻴ ﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ،
وﻋﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪًا ﻋﲆ ﺗﺤﻴﻴﺪ ﺷﺒﺎب اﻟﺴﻮﻳﺪاء ﻋﻦ
اﻟﴫاع اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻦﻴ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻗﻮات
اﻟﺠﻴﺶ واﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻻت
ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﻴﺪ أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ.

ورﻏﻢ ﻣﻮاﻗﻔﻪ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة وﻓﺼﺎﺋﻞ
اﻟﺠﻨﻮب ،إﻻ أﻧﻪ ﻋﱪ ﻋﻦ »وﺣﺪة اﳌﺼﺮﻴ« ﺑﻦﻴ
درﻋﺎ واﻟﺴﻮﻳﺪاء اﻟﺠﺎرﺗﻦﻴ ﺟﻨﻮب ﺳﻮرﻳﺎ،
واﺳﺘﻄﺎع إﻤﺗﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻸﴎى
ﻣﻊ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺤﺮ ﰲ ﺣﺰﻳﺮان اﳌﺎﴈ،
وﻳﺤﻈﻰ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪن وﻗﺮى
اﻟﺴﻮﻳﺪاء ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم ،ووﻗﻒ ﻣﺆﺧ ًﺮا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺘﻈﺎﻫﺮي »ﺧﻨﻘﺘﻮﻧﺎ« وﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪم اﳌﺴﺎس
ﺑﺎﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.

اﻟﺴﻮﻳﺪاء ،وﺣﺎوﻟﻮا اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻃﻼق اﻟﻨﺮﻴان ﻋﲆ ﻓﺮع
اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﻲﺋ وﻓﺮع اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،أﺷﺎرت ﺻﻔﺤﺔ »دﻣﺸﻖ اﻵن«
اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ،أن ﻃﺮﻳﻖ دﻣﺸﻖ-اﻟﺴﻮﻳﺪاء
ﻣﺎزال ﻣﻘﻄﻮ ًﻋﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺠﻤﻌﺔ ،وأن اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﺎدت
إﱃ ﻫﺪوﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن »ﻗﺎم ﻣﺨﺮﺑﻮن ﺑﺈﺣﺮاق
ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎرات واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﲆ اﻟﴫاﻓﺎت
اﻵﻟﻴﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺤﺎل اﻟﺼﺎﻏﺔ واﻷﻣﻼك
اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ«.

ﻏﺪاة اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺒﻠﻌﻮس واﺳﺘﻬﺪاف اﳌﺪﻧﻴﻦﻴ،
ﻋﻢ اﻟﻐﻀﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪاء ،وﻫﺎﺟﻢ ﺷﺒﺎن
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺮوع اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ،
وﺣﻄﻤﻮا ﻤﺗﺜﺎل ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺳﺪ ﰲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺴﺮﻴ
وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وأزاﻟﻮا ﺻﻮر ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻣﻨﻬﺎ.
وأﺷﺎرت ﺻﻔﺤﺔ ﺗﺠﻤﻊ أﺣﺮار اﻟﺴﻮﻳﺪاء ،إﱃ
أن »ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻟﻜﺮاﻣﺔ« ،وﻫﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ
أﺳﺴﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻠﻌﻮس ،اﻗﺘﺤﻤﺖ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺮع
اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ودارت ﻣﻮاﺟﻬﺎت
ﺳﻘﻂ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﺘﲆ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻦﻴ ،ﻟﺘﻨﺴﺤﺐ
اﻟﻌﻨﺎﴏ اﳌﺘﻤﺮﻛﺰة داﺧﻞ اﻟﻔﺮع ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﻛﺎﻤ
اﻗﺘﺤﻢ »ﺷﻴﻮخ اﻟﻜﺮاﻣﺔ« ﻓﺮوع اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﻲﺋ
واﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﴩﻃﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﳌﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ،ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﻤﻌﺔ ،إن »ﻋﺪدًا ﻣﻦ
اﳌﺴﻠﺤﻦﻴ اﻗﺘﺤﻤﻮا ﻣﻘﺮ اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ
اﻟﺴﻮﻳﺪاء وﺣﻄﻤﻮا ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻪ وﴎﻗﻮا ذﺧﺎﺋﺮ
ﻤﺗﺜﺎﻻ
ً
وﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻦ داﺧﻠﻪ ،وﺣﻄّﻢ آﺧﺮون
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺳﺪ ﰲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺴﺮﻴ
وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﺳﻴّﺎرات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ

نحو إدارة ذاتية

تحطيم تمﺜال حافﻆ األسد

الﺸيﺦ وحيد
البلعوس )أبو فهد(

وﻧﴩت ﺻﻔﺤﺔ رﺟﺎل اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻋﱪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك،
اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻴﺦ وﺣﻴﺪ اﻟﺒﻠﻌﻮس ﺑﻴﺎﻧًﺎ،
اﻟﺴﺒﺖ  5أﻳﻠﻮل ،وﺟﻬﺘﻪ إﱃ »أﻫﻞ اﻟﻜﺮاﻣﺔ
واﻟﺸﻴﻢ«.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ )» ،(1اﺗﻬﺎ ًﻣﺎ
ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﻟﺰﻣﺮة وﻓﻴﻖ ﻧﺎﴏ وﻋﺼﺎﺑﺔ اﻷﺳﺪ ﰲ
ﻣﺤﻤﻼ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
ً
اﻟﺴﻮﻳﺪاء«،
اﻻﻏﺘﻴﺎﻻت ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ» ،وزج اﻟﺠﺒﻞ ﰲ أﺗﻮن
اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻃﺎﳌﺎ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ رﺟﺎل
اﻟﻜﺮاﻣﺔ وﺷﻴﺨﻬﺎ ،ﺣﻘ ًﻨﺎ ﻟﻠﺪﻣﺎء وﺣﻔﺎﻇًﺎ ﻋﲆ
ﻫﺪوء وأﻣﺎن اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﻤﻠﺠﺄ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻦﻴ
اﻟﻬﺎرﺑﻦﻴ ﻣﻦ وﻳﻼت ﺣﺮب اﻷﺧﻮة اﻟﺘﻲ ذﻛﺎﻫﺎ
ﺗﺴﻠﻂ وﻋﺴﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺳﺪﻳﺔ«.
اﻟﺒﻴﺎن اﻋﺘﱪ اﻻﻏﺘﻴﺎل »ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﺎﺋﺴﺔ ﻟﻠﺮد
ﻋﲆ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺰة واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﰲ ﺟﺒﻞ اﻟﻌﺮب«،
ﻣﺆﻛﺪًا أن اﻟﻨﻈﺎم »ﻓﺘﺢ اﻟﻨﺎر واﻋﺘﺪى ،ﻓﻠﻪ ﻣ ّﻨﺎ
اﻟﺮد اﻟﺤﺴﻢ« ،وﻣﻌﻠ ًﻨﺎ »ﺟﺒﻞ اﻟﻌﺮب ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺤﺮرة ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑﺎت اﻷﻣﻦ وزﻣﺮﻫﻢ«.
وأﺑﻄﻞ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﺣﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻴﺦ رأﻓﺖ
اﻟﺒﻠﻌﻮس )أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ( دور »اﻟﻠﺠﺎن
اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻷﺳﺪﻳﺔ« ،ﻣﺆﻛﺪًا ﺗﺴﻠﻤﻬﻢ
اﻟﺸﺆون اﻷﻣﻨﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ
وﺑﻠﺪة ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ،واﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺑﺈﴍاف
اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﺤﺎﻤﻳﺔ اﻟﺠﺒﻞ ،وﺗﻜﻠﻴﻒ »ﻏﺮﻓﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت رﺟﺎل اﻟﻜﺮاﻣﺔ« ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
»اﳌﺴﻠﺤﻦﻴ اﻟﴩﻓﺎء ﰲ اﻟﺠﺒﻞ« ﻟﺤﻔﻆ
اﻷﻣﻦ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ

اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ،وداﻋﻴًﺎ أﺑﻨﺎء اﻟﺠﺒﻞ ﻣﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﻦﻴ
وﻣﺪﻧﻴﻦﻴ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺣﺎﻤﻳﺔ اﻟﺠﺒﻞ.
ﻟﺠﻨﺔ »اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺴﻴﺎﳼ« ﺗﻜﻠّﻔﺖ ﻤﺑﻮﺟﺐ
اﻟﺒﻴﺎن ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻫﻴﺌﺎت
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ »ﻹﻳﺼﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
واﻋﺘﺎﻤد وﺿﻊ اﻟﺠﺒﻞ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻣﻨﺔ
أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻈﺮ ﺟﻮي ،وﻓﺘﺢ ﻣﻌﱪ ﺣﺪودي
ﱪا
ﻣﻊ اﻷردن ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ« ،ﻣﻌﺘ ً
اﻟﺴﻮﻳﺪاء ﺟﺰ ًءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺮاب ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺤﺮة.
وﻢﻟ ﻳﺘﺴ َﻦ ﻟﻌﻨﺐ ﺑﻠﺪي اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎن،

،،

ﻳﻨﺘﴫ اﻟﺤﻖ ..وﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴ َﻊ أﺣ ٌﺪ أن ﻳﻜﺘﻢ
ﺻﻮتَ اﻟﺤﻖ ،ﻣﺎ دﻣﻨﺎ ﻳﺪًا واﺣﺪة ،وﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ
رﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري«.
اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮري ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،أﻛﺪ وﻗﻮﻓﻪ
ﱪا ﰲ
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﺑﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ ،اﻟﺴﻮﻳﺪاء ،ﻣﻌﺘ ً
ﻣﻨﺸﻮر ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻪ أﻧﻪ »ﻻ ﻤﻳﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﰲ
اﻟﻌﺎﻢﻟ أن ﻳﻐﺘﺎل اﻟﻜﺮاﻣﺔ ..إﻧﻬﺎ ﻛﺄﺷﺠﺎر اﻟﺠﺒﺎل
اﳌﺜﻤﺮة ،ﻛﻠﺎﻤ ﻃﺎﻟﻬﺎ ﻣﻘﺺ اﻟﺘﺸﺤﻴﻞ واﻟﺘﻘﻠﻴﻢ
ازدادت أﻏﺼﺎﻧﻬﺎ ﻤﻧ ًﻮا واﺧﴬا ًرا وأزﻫﺎ ًرا
وﻤﺛﺎ ًرا ..ﻃﻮﻰﺑ ﻷﻫﻞ اﻟﻜﺮاﻣﺔ«.

دماء الﺸيﺦ وحيد بلعوس عادت
لعنة على النظام القاتﻞ وجعلت
السويداء تعانﻖ الحرية وينضم إﺧواننا
الدروز إلى صانعي المستقبﻞ

،،

عنﺐ بلدي – داريا

ﻟﻠﺸﺎش واﻷرﺑﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻢﻟ ﺗﻌﺪ ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﺑﺪﻻ
وﻟﺠﺄﻧﺎ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻗﻤﺸﺔ اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ ً
ﻋﻨﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﺮﻴوم ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ
ودرﺟﺔ ﻋﻘﺎﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﺎﻤ ﻧﺼﻨﻊ اﻟﺒﻮﻓﻴﺪون
وﺣﺘﻰ اﳌﻨﻈﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻢﻟ ﺗﻌﺪ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﰲ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﻨﻌﻬﺎ ﻳﺪوﻳًﺎ؛ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﺒﺌًﺎ
آﺧﺮ ﻷﻧﻪ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻪ«.
اﻧﻘﻄﺎع اﳌﺤﺮوﻗﺎت وﻏﻼء أﺳﻌﺎرﻫﺎ )ﻟﻴﱰ
اﳌﺎزوت ﺑﻘﺮاﺑﺔ  4آﻻف ﻟﺮﻴة( ﺿﻴّﻖ اﳌﺴﺎﺣﺔ
ﻋﲆ ﻛﺎدر اﳌﺸﻔﻰ أﻳﻀً ﺎ ،وأﺟﱪ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻋﲆ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮﻟﺪة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ
ﻓﻘﻂ ﻳﻮﻣﻴًﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ،وﻓﻖ أﻲﺑ ﺻﻬﻴﺐ
اﻟﺬي ﻳﻜﻤﻞ »ﻧﻘﴤ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﲆ ﺿﻮء اﻟﻠﻴﺪات
 12vوﻫﻲ ﻏﺮﻴ ﻛﺎﻓﻴﺔ ،وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء
ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت اﳌﺮﴇ وﻏﻴﺎر ﺿﺎﻤد اﻟﺠﺮﺣﻰ ﻋﲆ
ﺿﻮء اﳌﻮﺑﺎﻳﻞ«.
ﻛﺎﻤ ﺗﻘﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣﺎم إﺟﺮاء ﻋﺪ ٍد
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﰲ اﳌﺨﱪ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺸﻔﻰ،
وﻓﻖ اﳌﺨﱪي أﺑﻮ ﻳﺰن ،اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ »ﻧﺠﺮي
أﻏﻠﺐ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ وﻟﻜﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء دﻓﻌﻨﺎ
إﱃ إﺟﺮاء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﻳﺪوﻳﺔ ﻗﺪﻤﻳﺔ
ﺮﻴا ووﻗﺘًﺎ أﻃﻮل
ﺟﺪًا ،وﻫﺬا ﻳﻜﻠﻔﻨﺎ ﺟﻬﺪًا ﻛﺒ ً
ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ ،ﻋﺪا اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد ﰲ اﳌﻮاد
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺬي ﻧﻌﺎﻲﻧ ﻣﻨﻪ“.
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وﺳﻂ ﺗﺄﻛﻴﺪ وﻧﻔﻲ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻌﺎرﺿﺔ
وﻣﻮاﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ.

مواقﻒ وآراء

ﻋﺸﻴﺔ أﺣﺪاث اﻟﺴﻮﻳﺪاء ،ﺗﻨﺎﻗﻞ اﻟﺴﻮرﻳﻮن
ﺣﺎدﺛﺔ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺒﻠﻌﻮس ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﺮﻴ ﻋﱪ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ،وﺣﺾ ﻧﺸﻄﺎء
ﺳﻮرﻳﻮن أﻫﺎﱄ اﻟﺴﻮﻳﺪاء ﻋﲆ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﰲ
وﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ واﻟﻮﻗﻮف ﰲ ﺻﻒ اﻟﺜﻮرة.
وﻗﺪم اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،أﺣﺪ ﻋﻠﺎﻤء
ﻗﺎﺋﻼ ﰲ
دﻣﺸﻖ ،ﺗﻌﺎزﻳﻪ إﱃ أﻫﺎﱄ اﻟﺴﻮﻳﺪاءً ،
ﻣﻨﺸﻮر ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻓﻴﺴﺒﻮك
»ﻧُﻘ ﱢﺪ ُم ﺗﻌﺰﻳﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ اﻟﺒﻄﻞ وﺣﻴﺪ وﺑﺎﻗﻲ
رﻓﺎﻗﻪ اﻷﺣﺮار ،وﻧﻘﻮل ﻟﻜﻢ :ﺻﻮت اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻻ
ِ
ﺻﻮت اﻟﺮﺻﺎص ﺣﺘﻰ
ﻤﻳﻮت ،وﺳﻴﻌﻠﻮ ﻓﻮق

رﺋﻴﺲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳌﻌﺎرض ،ﺧﺎﻟﺪ
ﺧﻮﺟﺔ ،أﺷﺎر ﰲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﱪ ﺗﻮﻳﱰ ،إﱃ أن
»دﻣﺎء اﻟﺸﻴﺦ وﺣﻴﺪ اﻟﺒﻠﻌﻮس ﻋﺎدت ﻟﻌﻨﺔ ﻋﲆ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺗﻞ وﺟﻌﻠﺖ اﻟﺴﻮﻳﺪاء ﺗﻌﺎﻧﻖ اﻟﺤﺮﻳﺔ،
وﻳﻨﻀﻢ إﺧﻮاﻧﻨﺎ اﻟﺪروز إﱃ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«.
ﺧﺮﺟﺖ ﻋﺪة ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪاء ،ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺜﻮرة  ،2011ﻟﻜﻦ
ﻗﻤﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺒﻀﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
آﻧﺬاك ﺣﺎل دون اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﺮﻛﺐ »اﻟﺜﻮرة«،
ﻛﺎﻤ ﻳﺼﻒ ﻧﺸﻄﺎؤﻫﺎ ،وﻳﻌﻤﻞ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ
ﰲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ »اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎدي ﺑﺤﻘﻮق
اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ﰲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﺑﻴﻨﺎﻤ ﻳﻘﺎﺗﻞ
آﺧﺮون ﺿﻤﻦ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺗﺘﺒﻊ ﻗﻮات اﻷﺳﺪ،
وﺳﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﻫﺠﺮة ﻏﺮﻴ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ
ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

موسﻜو تنﻔي نيتها التدﺧﻞ في سوريا

بﺸار الﺰعبي
قاﺋد جيﺶ اليرموك التابﻊ
للجيﺶ الحر

وﺧارطة طريﻖ إلى جنيﻒ يطرحها دي ميستورا

 4أيلول 2015

استبعد الرﺋيﺲ الروسي ،فﻼديمير بوتين ،أن يﻜون لموسﻜو
تدﺧﻞ عسﻜري في سوريا في الوقت القريﺐ ،في رد على تقارير
ٌ
ً
مستعد ﻹجراء
مﺸيرا إلى أن بﺸار األسد
إعﻼمية أفادت بﺬلﻚ،

"اﻏتيال البلعوس نتيجة حتمية لمن راهن على أن يعيﺶ
مﻊ هﻜﺬا نظام ،الطريﻖ مﻔتوح أمام أهﻞ السويداء
للدﺧول في الﺜورة السورية قبﻞ فوات األوان"

"بناءة".
انتخابات برلمانية مبﻜرة وﻻقتسام السلطة مﻊ معارضة ﹼ

أبو مارية القحطاني
قيادي في جبهة النﺼرة

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

 4أيلول 2015

طرحها المبعوث األممي إلى سوريا ،ستيﻔان دي ميستورا.

عنﺐ بلدي  -وﻛاﻻت
وﰲ ﻣﺆﻤﺗﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﺔ4 ،
أﻳﻠﻮل ،ﻋﲆ ﻫﺎﻣﺶ اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﴩﻗﻲ ﰲ ﻓﻼدﻳﻔﻮﺳﺘﻮك ﺑﺄﻗﴡ
ﴍق روﺳﻴﺎ ،أﺿﺎف ﺑﻮﺗﻦﻴ »ﻧﺮﻳﺪ ﻓﻌﻼ
إﻳﺠﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﱄ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﻄﺮف ،«.ﻣﻮﺿ ًﺤﺎ أﻧﻪ ﺗﺤﺪث
ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻲﻜ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن
»ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻧﺠﺮي ﻣﺸﺎورات ﻣﻊ
ﴍﻛﺎﺋﻨﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻦﻴ«.
وأﺿﺎف »ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﴍﻛﺎﺋﻨﺎ ﰲ
ﺳﻮرﻳﺎ ،وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺄن
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد ﰲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب ﻳﺠﺐ
أن ﻳﺴﺮﻴ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،واﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺴﻮري ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻫﺬا وﺻﻮﻻً إﱃ إﺟﺮاء
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة ،ﻟﻨﻘﻞ أﻧﻬﺎ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ،
وإﺟﺮاء اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﳌﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ وإﴍاﻛﻬﻢ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.

ﻻ مﺸارﻛة للروس في سوريا

واﻋﺘﱪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﳼ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻷواﻧﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
»داﻋﺶ« ﰲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ .ﻣﻮﺿ ًﺤﺎ
»إﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﻔﺼﻞ ..أﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺮاه
ﺣﺎﻟﻴًﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻗﻴﺎم اﻟﻄﺮﻴان اﻷﻣﺮﻳﻲﻜ
ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﴐﺑﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻫﺬه اﻟﴬﺑﺎت
ﻏﺮﻴ ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷواﻧﻪ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻧﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه

ﺮﻴا،
اﳌﻬﻤﺔ ،إﻧﻨﺎ ﻧﻘﺪم ﻟﺴﻮرﻳﺎ
ً
دﻋﺎﻤ ﻛﺒ ً
ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻮرﻳﺪات اﳌﻌﺪات واﻷﺳﻠﺤﺔ
وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻦﻴ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ«.
وأﻋﺎد ﺑﻮﺗﻦﻴ إﱃ اﻷذﻫﺎن اﻟﻌﻘﻮد
اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﻦﻴ ﻣﻮﺳﻜﻮ ودﻣﺸﻖ ﰲ اﳌﺠﺎل
اﻟﻌﺴﻜﺮي .وﺗﺎﺑﻊ »إﻧﻨﺎ ﻧﺪرس ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق« ،ﻣﻀﻴﻔًﺎ أن
روﺳﻴﺎ ﺳﺘﺠﺮي ﻣﺸﺎورات ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ
واﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮل زﻳﺎدة
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎدرﺗﻪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ إﻗﻠﻴﻤﻲ واﺳﻊ ﳌﻮاﺟﻬﺔ
اﻹرﻫﺎب ،ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻲﻜ
ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ واﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﱰﻲﻛ رﺟﺐ
ﻃﻴﺐ أردوﻏﺎن وﻣﻤﺜﲇ ﻗﻴﺎدة اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻲﻧ
واﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﴫي وﴍﻛﺎء آﺧﺮﻳﻦ.

الﻼجئون هربوا من داعﺶ
وليﺲ األسد

ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺗﻦﻴ ،ﻓﺎﻟﻼﺟﺌﻮن
اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻻ ﻳﻬﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺎر
ﱪا أن
اﻷﺳﺪ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« ،ﻣﻌﺘ ً
أزﻣﺔ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﳼ أن أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ
ﻛﺎﻧﺖ »ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻤﺗﺎ ًﻣﺎ« ،ﻣﻮﺿ ًﺤﺎ »إﻧﻨﺎ ﰲ
روﺳﻴﺎ ..ﺣﺬرﻧﺎ ﻣﺮا ًرا ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ واﺳﻌﺔ
اﻟﻨﻄﺎق ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار
ﴍﻛﺎﺋﻨﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﻦﻴ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻠﺖ داﻤﺋًﺎ إﻧﻬﺎ ﺧﺎﻃﺌﺔ،

وﻻ ﺳﻴﺎﻤ ﻣﺎ ﻤﻳﺎرﺳﻮﻧﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﰲ
ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻢﻟ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﰲ
اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺷﺎﻤل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ«.
وﺗﻌﻴﺶ ﺳﻮرﻳﺎ أﻛﱪ أزﻣﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﰲ اﻟﻌﴫ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺑﺪأت ﺑﺜﻮرة ﺳﻠﻤﻴﺔ
ﺟﻮﺑﻬﺖ ﺑﻌﻨﻒ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ إﱃ
اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﻠﺢ ﺑﻌﺪ أﺷﻬﺮ ،ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ
أﻛﺮﺜ ﻣﻦ رﺑﻊ ﻣﻠﻴﻮن ﺿﺤﻴﺔ ﺑﻴﻨﺎﻤ ﻧﺰح
أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  4ﻣﻼﻳﻦﻴ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ،وﻓﻖ
ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.

واﺷنطن تبلﻎ موسﻜو قلقها

واﺗﺼﻞ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻲﻜ ،ﺟﻮن
ﻛﺮﻴي ،اﻟﺴﺒﺖ  5أﻳﻠﻮل ،ﺑﻨﻈﺮﻴه اﻟﺮوﳼ
ﺳﺮﻴﻏﻲ ﻻﻓﺮوف وأﺑﻠﻐﻪ »ﻗﻠﻖ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة« ﺣﻴﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
روﺳﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻴﻳﻜﻴﺔ.
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﰲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ إن »وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺎل ﺑﻮﺿﻮح إﻧﻪ إذا ﺻﺤﺖ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﻤﻳﻜﻦ أن
ﺗﺆدي إﱃ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﻨﺰاع« ،وأﺿﺎﻓﺖ إن
»ﻛﺮﻴي ﺗﺤﺪث إﱃ ﻻﻓﺮوف ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻋﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰات روﺳﻴﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﺷﻴﻜﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ«.
واﻋﺘﱪت أن اﻟﺘﻌﺰﻳﺰات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ إن أرﺳﻠﺖ ﻓﻘﺪ ﺗﺆدي إﱃ
»ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺒﴩﻳﺔ اﻟﱪﻳﺌﺔ
وزﻳﺎدة ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ وﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ
اﻟﻨﺎﺷﻂ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ«.

ﺧارطة طريﻖ جديدة إلى جنيﻒ

وﻛﺎن اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺪوﱄ إﱃ ﺳﻮرﻳﺎ،
ﺳﺘﻴﻔﺎن دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا ،أرﺳﻞ إﱃ
اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ وﺛﻴﻘﺘﻦﻴ
ﺗﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺨﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻴﺎن
ﺟﻨﻴﻒ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ،اﻟﺜﻼﺛﺎء
 1أﻳﻠﻮل.
وﺗﺘﺠﲆ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ
ﺣﻜﻢ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ »ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت
اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻟﻴﺔ« ،وﺗﻘﴤ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺴﻜﺮي ﻣﺸﱰك
ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﲆ أن ﻳﺘﻔﻖ
ﻣﺴﺆوﻻ
ً
اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺣﻮل ﻗﺎﻤﺋﺔ ﻣﻦ 120
»ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻠﻤﻮا أي ﻣﻨﺼﺐ رﺳﻤﻲ ﺧﻼل
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ« ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪور اﻟﺬي
أدّوه ﰲ اﻟﴫاع.
وﺗﺸﻤﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻳﻀً ﺎ »إﻗﻔﺎل
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﻣﺤﺪدة« ،ﻟﺘﻜﻮن
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺪاﻳﺔ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﺋﺎﺳﻴﺔ وﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﻋﻤﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴًﺎ.
وﻳﺮى ﻧﺎﺷﻄﻮن وﻣﻌﺎرﺿﻮن ﺳﻮرﻳﻮن
أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا أن
ﻳﻘﺮر وﻳﺨﺘﺎر ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري
ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت ،ﺣﺘﻰ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎم
واﻟﺘﺸﺘﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻲﻧ ﻣﻨﻪ اﳌﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،وﻳﺘﻬﻢ آﺧﺮون ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻤﻟﺔ
ﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺪ ﻣﻘﻠﻠﻦﻴ ﻣﻦ ﻓﺮص ﻧﺠﺎح أي
ﺧﻄﺔ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ أﻃﺮاف دوﻟﻴﻮن ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ
إرادة اﻟﺸﻌﺐ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ.

"سيﺸهد التاريﺦ وتلعن األمة اﻹسﻼمية من ﻛان
بﺈمﻜانه إنقاذ الﺸام بالتوحد ومنعه ﺷعار أو فﻜر أو
دعم أو أتباع أو متبوعين وتسبﺐ بضياع الﺸام وأهله"

أبو محمد الﺼادق
الﺸرعي العام لحرﻛة أحرار الﺸام
اﻹسﻼمية
 1أيلول 2015

"في ثورة الﺸام إذا أرادت النخبة تحقيﻖ رسالتها فﻼبد
لها أن تلتحم مﻊ ثورة الﺸعﺐ بتبني مطالبه المﺸروعة
وتعمﻞ على أن يتبنى الﺸعﺐ ً
أيضا مطالبها"

العقيد رياض األسعد
مﺆسﺲ الجيﺶ الحر
 4أيلول 2015

"هﻞ استطاعوا تحويﻞ الﺜورة السورية إلى قضية
ﻻجئين ﻛما القضية الﻔلسطينية والعمﻞ على تﻔريﻎ
سوريا من سﻜانها الحقيقيين واستبدالهم بﺂﺧرين؟"

فيﺼﻞ قاسم
إعﻼمي سوري
 2أيلول 2015

انﺸقاق مجموعة عن »داعﺶ«
والنﺼرة تﻔﺼﻞ إحد ﻛتاﺋبها

"معظم العرب يعادون الغرب ،بينما يدعون بالخير
للمسلمين ،لﻜن عندما يريدون أن يهاجروا ،فﻼ يهاجرون
إلى ديار اﻹسﻼم ،بﻞ إلى "ديار الﻜﻔر" في الغرب"

مقاتلو حي القدم

عنﺐ بلدي  -السنة الرابعة  -العدد - 1٨5األحد  0٦أيلول/سبتمبر 2015

»داعﺶ« وراءهم والحدود
ٌ
مغلقة في وجههم..

ﹸ
ﹼ
ردوا الدين
للريﻒ الﺸمالي

نازحون في ريﻒ حلﺐ
الﺸمالي
 2أيلول 2015
)ناﺷطون إعﻼميون
في المنطقة(

تعرضت مدن وقر الريﻒ الﺸمالي لحلﺐ
ﺧﻼل األسابيﻊ الماضية لهجوم واسﻊ من
قبﻞ تنظيم "الدولة اﻹسﻼمية" ،ما ﹼأد
ً
إلى حملة نﺰوح واسعة للعاﺋﻼت ﺧﺼوصا
من مدينة مارع وما حولها ،وسﻂ نداءات
ً
معلنا
استغاثة أطلقها مجلﺲ المحافظة
الريﻒ الﺸمالي منطقة "منﻜوبة".
ليان الحلبي  -عنﺐ بلدي
وأدّت اﳌﻌﺎرك ﺑﻦﻴ ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺤﺮ
وﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ« ﰲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺎرع ،ﻛﻘﺮى أم اﻟﺤﻮش وﺣﺮﺑﻞ وﺗﻼﻟﻦﻴ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ
وﻏﺮﻴﻫﺎ ،إﱃ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺰوح
ً
ﺑﺪء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻘﺼﻒ ﻣﺎرع ﺑﺎﻟﻐﺎزات
اﻟﺴﺎﻣﺔ ،ﺑﺪاﻳ ًﺔ ﰲ  21آب اﳌﺎﴈ
ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة وأﻛﺮﺜ ﻣﻦ 10
إﺻﺎﺑﺎت ،ﺛﻢ ﺑﻬﺠﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺜﻼﺛﺎء
 1أﻳﻠﻮل ،ﺣﻦﻴ ﻗﺼﻒ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺤﻮاﱄ
 40ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻓﻮزدﻳﻜﺎ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎزات
اﻟﺴﺎﻣﺔ وﻋﲆ ﻣﺪى ﺳﺎﻋﺘﻦﻴ ،ﻧُﻘﻞ ﻋﲆ
أﺛﺮﻫﺎ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  30إﺻﺎﺑﺔ إﱃ ﻣﺸﻔﻰ
اﻟﺤﺮﻳﺔ اﳌﻴﺪاﻲﻧ ﻤﺑﺎرع ﺣﻴﺚ ﻗُﺪّﻣﺖ ﻟﻬﻢ
اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
ِ
ﻳﻜﺘﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﻬﺠﺎﻤت
وﻢﻟ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻗﺼﻒ ﻣﺎرع ﺑﺎﻟﺪﺑﺎﺑﺎت
وﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻬﺎون ﻣﺮا ًرا ،ﻛﺎﻤ أﺣﴡ
ﻧﺎﺷﻄﻮن ﺗﻔﺠﺮﻴ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  20ﻣﻔﺨﺨﺔ
ﰲ اﻟﺮﻳﻒ اﻟﺸﺎﻤﱄ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ
اﻷﺧﺮﻴﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ داﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎرع ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي زاد ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺰوح اﻷﻫﺎﱄ ﻋﻦ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.
ﻃﺎرق ﻧﺠﺎر ،اﳌﺪﻳﺮ اﻹداري ﳌﺸﻔﻰ
اﻟﺤﺮﻳﺔ اﳌﻴﺪاﻲﻧ ﻤﺑﺎرع ،أوﺿﺢ ﻟﻌﻨﺐ
ﺑﻠﺪي أن اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻨﺎزﺣﺔ ﺗﻮزﻋﺖ ﺑﻦﻴ
ﻣﺨﻴﺎﻤت اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻮري ﻋﲆ اﻟﺤﺪود
اﻟﱰﻛﻴﺔ وﺑﻦﻴ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺪن وﺑﻠﺪات اﻟﺮﻳﻒ

اﻟﺸﺎﻤﱄ ﻛﺄﻋﺰاز ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺄﺟﺮوا اﳌﻨﺎزل
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻞ رﻓﻌﺖ وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ،ﻓﻴﺎﻤ ﻧﺰح
آﺧﺮون إﱃ ﺣﺮﻳﺘﺎن وﻋﻨﺪان وﻛﻔﺮﺣﻤﺮة،
أﺳﺎﺳﺎ
رﻏﻢ أن أﻫﺎﱄ ﻫﺬه اﳌﺪن ﻧﺰﺣﻮا
ً
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺼﻒ ﻃﺮﻴان اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺘﻮاﺻﻞ
ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﱪاﻣﻴﻞ واﻟﺼﻮارﻳﺦ ،ﺑﺤﺴﺐ
ﻃﺎرق.
ووﺻﻞ اﻟﻨﺎزﺣﻮن إﱃ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺄوﺿﺎع »ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ« ،وﻓﻖ ﻧﺰار ﻧﺠﺎر،
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺨﻴﻢ ﺑﺎب اﻟﺴﻼﻣﺔ ،ﻣﺆﻛﺪًا
أن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻌﻮﻗﻦﻴ وﻣﺮﴇ وﻧﺴﺎء
ﺣﻮاﻣﻞ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت
اﻻﺧﺘﻨﺎق ﻣﻦ ﻗﺼﻒ اﻟﻐﺎزات اﻟﺴﺎﻣﺔ.
وأﻛّﺪ ﻧﺰار ﻋﲆ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد ﰲ أﻋﺪاد
اﻟﺨﻴﻢ ،ﻓﺮﻏﻢ وﺟﻮد  7ﻣﺨﻴﺎﻤت ﺣﺪودﻳﺔ،
ﺧﻴﺎﻤ ﻻزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ
ً
اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ اﻟﺠﺪد ،ﻣﺎ اﺿﻄُ ّﺮ اﻟﺒﻌﺾ
ﻹﺣﻀﺎر ﺧﻴﻤﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ وﻧﺼﺒﻬﺎ
أﻣﺎم اﳌﺨﻴﺎﻤت ،ﰲ ﺣﻦﻴ اﻓﱰش آﺧﺮون
أراﴈ اﻟﺰﻳﺘﻮن واﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﻮاﺻﻠﺔ
ﺑﻦﻴ ﻣﺪن وﺑﻠﺪات اﻟﺮﻳﻒ.
وﻋﻦ ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻌﺎﺑﺮﻫﺎ
أﻣﺎم ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ أﺟﺎب ﻧﺰار »اﺟﺘﻤﻊ
ﻣﺪراء اﳌﺨﻴﺎﻤت ،اﻻﺛﻨﻦﻴ  31آب اﻟﻔﺎﺋﺖ،
ﻣﻊ واﱄ ﻛﻠّﺲ وﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ،إﻻ أن اﻟﻮاﱄ رﻓﺾ
ﻓﺘﺢ اﳌﻌﺎﺑﺮ رﻓﻀً ﺎ ﻗﺎﻃ ًﻌﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ
اﻟﻨﻘﺎش ،وﺣﺘﻰ ﺣﻦﻴ اﻗﱰح اﻟﺒﻌﺾ ﻓﺘﺢ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳌﻌﱪ اﻟﺮﺳﻤﻲ رﻏﻢ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻴﻞ ً

ﻣﺨﺎﻃﺮه ،رﻓﺾ أﻳﻀً ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ أﻃﻠﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻠﺐ
اﻟﺤ ّﺮة ،اﻟﺜﻼﺛﺎء  1أﻳﻠﻮل ،ﻧﺪاءات اﺳﺘﻐﺎﺛﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻤﻳﻜﻦ ﻣﻦ
ﺳﻼت اﻟﻄﻮارئ واﻟﻐﺬاء واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ.
ّ
ﻛﺎﻤ وﻗّﻊ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  320ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﻦﻴ
واﻟﺼﺤﻔﻴﻦﻴ واﳌﺜﻘﻔﻦﻴ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ﰲ
اﻟﻴﻮم ذاﺗﻪ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻬﺎت
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﻛﺮﺜ ﻣﻦ

عنﺐ بلدي  -ﺧاص
ﻤﺗﻜﻨﺖ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﺣﻲ اﻟﻘﺪم
اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻣﻦ ﻃﺮد ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«،
اﻟﺠﻤﻌﺔ  4أﻳﻠﻮل ،ﺑﻌﺪ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت اﺳﺘﻤﺮت
ﻛﺎﻣﻼ ﺣﺎول ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮض
ً
أﺳﺒﻮ ًﻋﺎ
ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﺤﻲ.

التنظيم ﺧارج القدم

وأوﺿﺢ اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻹﻋﻼﻣﻲ وﻟﻴﺪ اﻵﻏﺎ،
اﳌﻮﺟﻮد ﺟﻨﻮب دﻣﺸﻖ ،أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎت
ﺧﺎرج اﻟﺤﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،واﻧﺴﺤﺐ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮه ﻧﺤﻮ
ﺮﻴا إﱃ أن اﻟﻬﺪوء
اﻟﻌﺴﺎﱄ ﻣﻨﺬ اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻣﺸ ً
ﻳﺨﻴﻢ ﻋﲆ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﻲ وﺳﻂ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻳﻮﻣﻴﺔ
ﰲ ﻣﺤﻴﻄﻪ.

وﻳﺨﻀﻊ ﺣﻲ اﻟﻘﺪم ﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ
ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺤﺮ ،أﺑﺮزﻫﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷﺟﻨﺎد
اﻟﺸﺎم ،اﻟﺬي ﻳﻨﺘﴩ ﰲ اﻟﻐﻮﻃﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ دﻣﺸﻖ أﻳﻀً ﺎ ،وﻳﻘﻮده أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻔﺎﺗﺢ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ« ﺣﺎول ﺑﺚ إﺷﺎﻋﺎت ﻋﻦ ﺗﻮاﺟﺪه
داﺧﻞ ﺣﻲ اﻟﻘﺪم ،ﻓﺒﺜﺖ وﻛﺎﻟﺔ أﻋﺎﻤق اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺴﺠﻴﻼ ﻣﺼﻮ ًرا ،اﻷرﺑﻌﺎء  2أﻳﻠﻮل ،وأﻇﻬﺮ
ً
ﻟﻪ
ﻣﻘﺎﺗﻠﻦﻴ ﻳﻘﻔﻮن أﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﺎﻤن
ﻣﻌﺘﱪﻳﻦ اﳌﺴﺠﺪ داﺧﻞ اﻟﺤﻲ ،ﻟﻜﻦ اﻵﻏﺎ أﻛﺪ
ﻟﻌﻨﺐ ﺑﻠﺪي أﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺣﻲ اﻟﻌﺴﺎﱄ ،ﻣﻜﺬﺑًﺎ
رواﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
وﻓﺮض اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ ﺣﻲ
اﻟﻌﺴﺎﱄ ،أواﺧﺮ آب اﻟﻔﺎﺋﺖ ،دون اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت
داﺧﻞ اﻟﺤﻲ ،ﺑﻌﺪ »ﺑﻴﻌﺔ« ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧﻠﻪ ،وأردف اﻵﻏﺎ »ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻘﺎﺗﲇ
اﻟﻌﺴﺎﱄ ﻛﺎﻧﻮا ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺤﺮ
وﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﺮﻴة«.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺑﻮ ﻓﻬﺪ ﺻﻬﻴﻮﻲﻧ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﺠﺒﻬﺔ
اﻟﻨﴫة ﰲ ﺟﻨﻮب دﻣﺸﻖ ،ﺳﺎﻧﺪت اﻷﺟﻨﺎد
ﺑﺪورﻫﺎ ﰲ اﳌﻮاﺟﻬﺎت ﺿﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻓﺄﺻﺪرت
ﻗﻴﺎدة اﻟﻨﴫة ﻗﺮا ًرا ﺑﻔﺼﻠﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ.

ﻛﺎد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أن ﻳﻔﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﻘﺪم
ﻣﻄﻠﻊ أﻳﻠﻮل ،ﻟﻜﻦ اﻧﺸﻘﺎﻗًﺎ ﻣﻔﺎﺟﺌًﺎ ﻟﻜﺘﻴﺒﺔ
ﻣﺠﺎﻫﺪي اﻟﺸﺎم ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﻘﺎﺗﻠﻦﻴ ﺗﺎﺑﻌﻦﻴ ﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻨﴫة ،أﻋﺎد
اﻟﺘﻮازن ورﺟﺢ اﻟﻜﻔﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳌﺤﻠﻴﺔ.
وأوﺿﺢ اﻵﻏﺎ ،أن ﻓﺼﻴﻞ ﻣﺠﺎﻫﺪي اﻟﺸﺎم ﺑﺎﻳﻊ
ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ« ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ،وﻣﻘﺎﺗﻠﻮه ﻣﻦ أﺑﻨﺎء
ﺣﻲ اﻟﻘﺪم ،ﻟﻜﻦ ﺣﻦﻴ ﺑﺪأت اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻋﲆ
ﺗﺨﻮم اﻟﺤﻲ أﻋﻠﻦ اﻟﻔﺼﻴﻞ اﻧﺸﻘﺎﻗﻪ ووﻗﻮﻓﻪ إﱃ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﺗﲇ اﻻﺗﺤﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷﺟﻨﺎد اﻟﺸﺎم.

الدولة تتمدد جنوب دمﺸﻖ

انﺸقاق وقرار فﺼﻞ

ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﲆ ﺣﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻳﻘﻮده اﳌﺪﻋﻮ »أﺑﻮ ﺻﻴﺎح« ،ﻛﺎﻤ
ﻳﻔﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﲆ ﺣﻲ اﻟﻌﺴﺎﱄ اﳌﺠﺎور،
وﻳﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﰲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺮﻴﻣﻮك ﺑﻌﺪ
دﺧﻮﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
وﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻊ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﴫة ﺣﻠﻔًﺎ ﻗﻮﻳًﺎ
ﺟﻨﻮب دﻣﺸﻖ ،وﻳﺨﻮض ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ اﻟﻄﺮﻓﻦﻴ
اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻘﺎﺗﲇ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺤﺮ ﰲ ﺑﻠﺪات ﺑﺒﻴﻼ وﻳﻠﺪا وﺑﻴﺖ ﺳﺤﻢ،

،،

ﻛلﺲ وبعﺾ
اجتمﻊ مدراء المخيمات ،اﻻثنين  31آب الﻔاﺋت ،مﻊ والي ﹼ
المعابر ً
رفضا
الجهات األمنية بهﺬا الخﺼوص ،إﻻ أن الوالي رفﺾ فتﺢ
ً
ً
قاطعا ﻻ يقبﻞ النقاش ،وحتى حين اقترح البعﺾ فتﺢ طريﻖ التيﻞ بدﻻ من
ً
المعبر الرسمي رﻏم مخاطره ،رفﺾ أيضا بﺸﻜﻞ قاطﻊ

 15أﻟﻒ ﻧﺎزح ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎرع وﺣﻮاﱄ
 4آﻻف آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺮاﻫﺎ ،واﺿﻌﻦﻴ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ أﻣﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ
ووﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺠﺎﻤت »داﻋﺶ«.
واﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺘﺄﻣﻦﻴ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻮازم اﻟﴬورﻳﺔ
ﻟﻠﻨﺎزﺣﻦﻴ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻏﺮﻴ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟﺴ ّﺪ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻜﺒﺮﻴ ﰲ اﻟﺨﻴﻢ وﺑﺎﻗﻲ

»  #رد _ ا ﻟﺪ ﻳﻦ _ ﻟﻠﺮ ﻳﻒ _ ا ﻟﺸﺎﻤ ﱄ «
ﻛﺤﻤﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻧﺎة
اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ واﻟﺪﻋﻮة ﻟﺮد اﻟﺪﻳﻦ ﻷﻫﻞ
وﺛﻮار اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻀﻨﺖ ،وﻓﻖ
ﺗﻌﺒﺮﻴﻫﻢ ،ﻋﲆ اﻟﺪوام ﻧﺎﺷﻄﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺣﻠﺐ ورﻳﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ.

مارع هي إحدى أهم مدن الريﻒ
الشاميل وتبعد  20كيلومرتًا
شامل حلب ،التحقت بركب الثورة
السورية باك ًرا حيث شهدت أوىل
مظاهراتها بتاريﺦ  22نيسان
 ،2011وتعرضت لحمالت اعتقال
واسعة يف صفوف شبابها.
مل يكن يف املدينة سوى مخفر
ومبنى للناحية سيطر عليه الثوار
منتصﻒ عام  2011وأعلنوها
ملتحق ًة
»محررة«
منطقة
مبثيالتها من بلدات الريﻒ ،لتلحق
بها مدينة أعزاز بعد خوضها آخر
املعارك وأعنفها مع النظام يف
ﻤﺗوز  2012فيصبح بتحريرها
الريﻒ الشاميل محر ًرا بالكامل.
وتأيت أهمية مدن الريﻒ املحررة
»باك ًرا« ألنها كانت مالذًا آم ًنا
حاض ًنا للناشطني والثوار يف
محافظة حلب املالحقني من قبل
قوات النظام ،كام كانت نوا ًة
لتشكيل أوىل فصائل الجيﺶ الحر
يف املحافظة ومنطلقًا لعملياته
يف تحرير مدينة حلب الحقًا.

ً ﹸ
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يطردون تنظيم »الدولة اﻹسﻼمية«
اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﲆ ﻫﺪﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ.
وﺗﺪور اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور،
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﺎﺷﻂ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ،اﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﺣﻲ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،وﻫﻲ :ﻳﻠﺪا – اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد ،ﻳﻠﺪا
– اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﻳﻠﺪا – ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺮﻴﻣﻮك ،ﻣﻮﺿ ًﺤﺎ
أن ﺣﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺤﺮ ﻳﻘﻊ
وﺳﻂ ﻫﺬه اﻟﴫاﻋﺎت ،ﺑﻴﻨﺎﻤ ﺗﺤﺎول ﻗﻮات
اﻷﺳﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺷﺎرع
ﻧﴪﻳﻦ ﰲ اﻟﺸﺎﻤل.
وﺷﻜﻞ ﺟﻨﻮب دﻣﺸﻖ ﺟﺒﻬﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﺿﺪ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي
أواﺧﺮ ﻋﺎم  ،2011ﻟﻜﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻴﺎء ﻣﻨﻪ وﻗّﻌﺖ
ﻋﲆ ﻫﺪﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﺷﺒﺎط  ،2014أي ﻣﻊ
دﺧﻮل »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« إﱃ اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد
وﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻟﺘﻤﺪد ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.

اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ،ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺤﺮﻛًﺎ أوﺳﻊ
ﻣﻦ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻛﺎﻤ ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ
ﺣﺮﻳﺘﺎن ودارة ﻋﺰة ودﻳﺮ ﺟﺎﻤل ﻣﺆﻣﻨ ًﺔ
ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎزل ﻹﻳﻮاء اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ ،وأﺻﺪرت
اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﰲ أﻋﺰاز ﻗﺮارات ﺑﻔﺘﺢ
اﳌﺪارس اﳌﻐﻠﻘﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ وﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺴﻘﻒ اﻷﻋﲆ ﻟﺒﺪل إﻳﺠﺎر اﻟﺒﻴﻮت
اﻟﺸﻬﺮي وﻟﺒﺪل اﳌﻨﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﻨﺎدق.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻧﺎﺷﻄﻦﻴ اﻋﺘﻤﺪوا ﻫﺎﺷﺘﺎغ

،،
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حسام الجبﻼوي – ريﻒ الﻼذقية
ﻳﻐﺺ ﻣﺸﻔﻰ اﻟﱪﻧﺎص ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﰲ رﻳﻒ اﻟﻼذﻗﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴًﺎ
ﺑﻌﴩات اﳌﺮاﺟﻌﺎت ،ﻳﻮﻟﺪ ﺑﻦﻴ ﺟﺪراﻧﻪ اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻜﺜﺮﻴ ﻣﻨﻬﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ؛

وﻣﻨﺬ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ ﺳﺠﻞ اﳌﺸﻔﻰ ازدﻳﺎدًا
ﺮﻴا ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﻟﺘﺼﻞ إﱃ ﻗﺮاﺑﺔ 5
ﻛﺒ ً
آﻻف ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻓﺤﺺ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻤﺗﻮز اﳌﺎﴈ ﻣﻘﺪﻣ ًﺔ ﻷﻛﺮﺜ

ﻣﻦ  200أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﳌﻨﻄﻘﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪي ﻣﻦ إدارة
اﳌﺸﻔﻰ ،ﺳﺠﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  400ﺣﺎﻟﺔ وﻻدة ﰲ ﻤﺗﻮز
اﳌﺎﴈ ﻓﻘﻂ ،ﻤﺑﻌﺪل  14ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻻدة ﻳﻮﻣ ًﻴﺎ )ﻋﺪا ﺣﺎﻻت
اﻟﻮﻻدة ﰲ اﳌﻨﺎزل( ،وﺗﺘﻨﻮع ﺑﻦﻴ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻗﻴﴫﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 122ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎط اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻳﻌﺰو اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﺜﺎﺑﺖ ،أﺣﺪ اﻟﻜﻮادر اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﳌﺸﻔﻰ ،اﻟﺰﻳﺎدة إﱃ ارﺗﻔﺎع أﻋﺪاد اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ
اﻟﻮاﺻﻠﻦﻴ إﱃ رﻳﻒ اﻟﻼذﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺟﴪ اﻟﺸﻐﻮر
ورﻳﻒ إدﻟﺐ اﻟﻐﺮﻲﺑ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺠﺎت.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ﻓﺈ ّن ﺗﻔﻮق ﻋﺪد اﻟﻮﻻدات ﻋﲆ ﻋﺪد
اﻟﻮﻓﻴﺎت اﳌﺴﺠﻞ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻤﻧ ًﻮا ﰲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن رﻏﻢ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،وﻓﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ.
وﻳﺘﻜﻮن اﳌﺸﻔﻰ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم رﺋﻴﺴﻴﺔ :ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻗﻴﴫﻳﺔ ،ﻏﺮﻓﺘﻲ ﻣﺨﺎض ،ﻏﺮﻓﺔ ﺣﻮاﺿﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل وﻗﺴﻢ
اﻹﺳﻌﺎف ،وﺗﺘﻮﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ أﻃﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود واﺗﺤﺎد اﳌﻨﻈﺎﻤت
اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ) (ussomوﻣﻨﻈﻤﺔ medical relief for
 Syriaإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﱪﻋﻦﻴ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻃﺒﻲ ﺑﻦﻴ
ﻓﱰة وأﺧﺮى.
ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻔﻰ ﻳﻔﺘﻘﺮ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ،إﱃ ﻣﺨﱪ
وأﺟﻬﺰة ﻣﺘﻄﻮرة وﻏﺮف إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻛﺎﻤ ﻻ ﻳﺤﻮي ﻗﺴﻢ
اﻟﺤﺎﺿﻨﺎت إﻻ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﻬﺰة ﻓﻘﻂ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة،
وﻫﻮ ﻋﺪد ﻏﺮﻴ ﻛﺎف وﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪد اﳌﻮاﻟﻴﺪ ﻳﻮﻣ ًﻴﺎ،

وﻳﺆدي ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ وﺿﻊ ﻃﻔﻠﻦﻴ ﰲ ﺣﺎﺿﻨﺔ
واﺣﺪة.
وﺧﻼل اﳌﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺠﺢ اﳌﺸﻔﻰ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ واﻟﺨﻄﺮﻴة ﺗﻜﻠﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح،
وآﺧﺮﻫﺎ وﻻدة أم ﺑﻌﻤﺮ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻮاﺋﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻗﻴﴫﻳﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﺴﺎﻋﺎت ،وﻓﻖ اﻟﺜﺎﺑﺖ.
وﻳﻌﺘﻘﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ ،وﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﻔﻰ ﻣﻤﻦ اﻟﺘﻘﺘﻬﻢ
ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪي ،أ ّن ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدات ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳌﺤﺮرة ﻫﻮ »ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ« ،ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻮق ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻدات
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻟﺸﻬﺪاء ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ رﻳﻒ اﻟﻼذﻗﻴﺔ رﻏﻢ
اﻟﻘﺼﻒ واﻟﺘﺪﻣﺮﻴ ،وﻫﺬا ّ
ﻳﺪل ﻋﲆ »إرادة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﺪى اﻟﻨﺎس
وﺻﱪﻫﻢ ﻋﲆ ﺿﻴﻖ اﻟﺤﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻴﺸﻴﺔ«.
وﻳﺮﺟﻮ اﻟﺸﺎب اﻟﺬي رزق ﻤﺑﻮﻟﻮد ﺟﺪﻳﺪ أن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺗﻮﺳﻴﻊ
اﳌﺸﻔﻰ ﻟﻴﺴﺘﻮﻋﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ،أو أن ﻳﻨﻘﻞ ﳌﻜﺎن
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺠ ّﻬﺰ ﺑﺸﻜﻞٍ أﻓﻀﻞ.
وﻳﻌﺎﻲﻧ أﻫﺎﱄ رﻳﻒ اﻟﻼذﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء اﳌﺨﺘﺼﻦﻴ
ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻄﺮ اﳌﺮﻳﺾ إﱃ ﻗﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻛﺒﺮﻴة
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺸﺎﰲ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﱰﻛﻴﺔ وﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
اﻟﺒﴩﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻔﻰ أﺳﺎﻣﺔ أﺑﻠﻖ ﰲ اﻟﻴﻤﻀﻴﺔ وﻣﺸﻔﻰ
اﻟﱪﻧﺎص ﰲ ﺟﺒﻞ اﻷﻛﺮاد ﰲ ﺣﻦﻴ ﺗﻌﺘﱪ ﺗﺠﺮﺑﺔ زراﻋﺔ
اﻷﻃﺮاف ﳌﺼﺎﻲﺑ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﺗﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻠﻮﻛﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.

06

عنﺐ داراني
المراسلين
تقارير

عنﺐ بلدي  -السنة الرابعة  -العدد - 1٨5األحد  0٦أيلول/سبتمبر 2015

نحو األمان ..ﻛيﻒ تخرج من مناطﻖ »الدولة اﻹسﻼمية«

عنﺐ بلدي  -السنة الرابعة  -العدد - 1٨5األحد  0٦أيلول/سبتمبر 2015

دينار »داعﺶ« الﺬهبي ..حقيقة أم سراب؟

سيرين عبد النور -دير الﺰور

محمد حسام حلمي

ﺣﺎول أﺣﻤﺪ أن ﻳﻐﻤﺾ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﲆ
ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﺪوء ،ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺔ ﺷﺎﻗﺔ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻣﻊ
أﻫﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﱰﻛﻴﺔ ،ﰲ ﺟﻮار ﺳﻠﻚ ﺷﺎﺋﻚ.
اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻢﻟ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﺗﻠﻌﺜﻢ
وﻫﻮ ﻳﺤﺎول أن ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ رﺣﻠﺘﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻟﺨﺼﻬﺎ ﺑﺈﺷﺎرة ﻣﻦ ﻳﺪه وﻧﻈﺮة ﰲ اﻷﻓﻖ وﻫﻮ
ﻳﻘﻮل »ﺟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪ« ،أﻣﺎ ﻋﻦ وﺟﻬﺘﻪ
ﻓﺄﺟﺎب ﺑﱪاءة أﻧﻪ ذاﻫﺐ ﻧﺤﻮ أﳌﺎﻧﻴﺎ.
ﻳﺠﻤﻊ اﻟﺮﻛﺎب ﻋﲆ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ
ﻟﻠﻜﺜﺮﻴ ﻣﻨﻬﻢ »اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻗﺎع ﻣﻈﻠﻢ إﱃ ﻧﻮر
اﻟﺸﻤﺲ« ،وﺣﻴﺚ ﻳﺤﻠﻤﻮن ﺑﺤﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة أﻛﺮﺜ
أﻣﺎﻧًﺎ واﺳﺘﻘﺮا ًرا.

،،

طريﻖ متعﺐ

أﻇﻬﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ،ﻧﻬﺎﻳﺔ آب اﻟﻔﺎﺋﺖ ،ﺑﺪء
ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻧﻘﻮد ذﻫﺒﻴﺔ وﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻤﺗﻬﻴﺪًا
ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺪاول ﺑﻦﻴ اﻟﻨﺎس،
وﺗﻈﻬﺮ ﻟﻘﻄﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﻳﻀً ﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ وﴍاء ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻓﺮاد
ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺒﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ
واﻟﻌﺮاق.
ﻓﻬﻞ ﻳﻌﺘﱪ إﺻﺪار ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻮد
اﺳﺘﻌﺮاﺿً ﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﻹﺿﻔﺎء ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«؟ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮاه ﺗﺸﺎرﱄ
وﻳﻨﱰ ،اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻳﻠﻴﺎم
إﻳﺰﻳﺲ ،وﻳﻘﻮل »إﻧﻪ ﻣﺠﺮد اﺳﺘﻌﺮاض
ﻟﻠﻘﻮة وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ داﻋﺶ ﻟﺠﻠﺐ

إنه مجرد استعراض للقوة ومحاولة

من داعﺶ لجلﺐ ﺷرعية ﺷعبية له
مﻊ اقتراب الﺬﻛر األولى ﻹعﻼن أبو

نازحون عن
مناطﻖ النظام
في دير الﺰور

بﻜر البغدادي الخﻼفة

تموز 2015
) من إصدار
لتنظيم الدولة(

أﻋﺒﺎء اﻟﺴﻔﺮ ،ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﻠﻘﺎﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﺤﻮاﺟﺰ وﺣﺎﺟﺘﻨﺎ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺐ
ً
اﻷوراق ﻟﻠﺴﺎﻤح ﺑﺎﻟﺨﺮوج،
اﻟﺠﺴﺪي اﻟﺬي ﻧﻌﺎﻲﻧ ﻣﻨﻪ«.

تﻜلﻔة مرتﻔعة

ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺤﺴﺐ اﻷوﺿﺎع
اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮق ،وﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮع
اﻟﺴﻴﺎرة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﻋﺪد اﻟﺮاﻛﺒﻦﻴ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج ،وﺑﺤﺴﺐ أم ﻋﲇ ،ﻷﻛﺮﺜ ﻣﻦ 9
آﻻف ﻟﺮﻴة ﺳﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻣﻘﺴﻤﺔ
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻓﻴﻜﻠﻒ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
دﻳﺮ اﻟﺰور  200ﻟﺮﻴة ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ
أﻫﺎﱄ اﳌﺪﻳﻨﺔ إﱃ ﻛﺮاج ﺣﻄﻠﺔ ،ﻓﻴﺎﻤ ﻳﻜﻠﻒ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺮﻗﺔ أﻟﻒ ﻟﺮﻴة ،وﻣﻨﻬﺎ إﱃ رﻳﻒ
ﺣﻠﺐ اﻟﺸﺎﻤﱄ ﺑـ  3500ﻟﺮﻴة.

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺼﻌﻮد إﱃ
وﺻﻮﻻ إﱃ
ً
ﻣﺮﻛﺒﺔ أﺧﺮى ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ  4آﻻف ﻟﺮﻴة،
اﻟﺮﻳﻒ اﻹدﻟﺒﻲ ،أو  6آﻻف إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺟﻬﺔ
ﻧﺤﻮ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﰲ رﻳﻒ اﻟﻼذﻗﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻌﺎﺑﺮ ﻫﻨﺎك أﻛﺮﺜ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ
إﻏﻼق اﳌﻌﺎﺑﺮ اﻷﺧﺮى ﰲ رﻳﻒ اﻟﺮﻗﺔ واﻟﺮﻳﻒ
اﻟﺤﻠﺒﻲ ،وﺗﱰاوح ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ،
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﺮﻴ ﴍﻋﻴﺔ ،ﻣﺒﻠﻐًﺎ ﻳﱰاوح ﺑﻦﻴ  15و
 30أﻟﻒ ﻟﺮﻴة ﺳﻮرﻳﺔ.
ﻋﻼﻣﺎت اﻹرﻫﺎق ﺗﻈﻬﺮ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎﻣﻼ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻔﺮ ،وأوﺿﺢ
ً
أﻣﻀﻮا ﻳﻮ ًﻣﺎ
اﻟﺴﺎﺋﻖ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ »ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺴﻔﺮ إﱃ
اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮﺿﻬﺎ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻮى اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ
اﻷرض ،ﻛﺎﻤ أﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎج إﱃ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻳﱰاوح
ﺑﻦﻴ  24-12ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻮﻗﻮف

اﳌﺘﻜﺮر ﻋﲆ اﻟﺤﻮاﺟﺰ وﻃﻮل اﳌﺴﺎﻓﺔ وﺳﻠﻚ
اﻟﻄﺮق اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎت«.

تﻔتيﺶ دقيﻖ

ﻳﺸﺘﻲﻜ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة
»اﻟﺪوﻟﺔ« ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﲆ ﺣﻮاﺟﺰ ﻓﺼﺎﺋﻞ
اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ رﻳﻒ ﺣﻠﺐ
اﻟﺸﺎﻤﱄ ،وﻳﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﻛﺎب واﻵﻟﻴﺎت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﴩﻗﻴﺔ )دﻳﺮاﻟﺰور-
اﻟﺮﻗﺔ( ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ دﻗﻴﻖ.
وﺑﻴﻨﺎﻤ ﻳﺘﺬﻣﺮ اﻷﻫﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﻢ
وﺗﻔﺘﻴﺶ أﻏﺮاﺿﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ،اﻋﺘﱪ
ﻣﻌﺎوﻳﺔ ،وﻫﻮ ﺷﺎب ﻣﻦ دﻳﺮ اﻟﺰور ﻳﺮاﺑﻂ
ﻋﲆ أﺣﺪ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﰲ رﻳﻒ ﺣﻠﺐ ،أن اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أﻣﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﻄﺮة ﺗﻨﻈﻴﻢ
»اﻟﺪوﻟﺔ« ﻋﲆ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺎذﻳﺔ ،واﻟﺨﻮف ﻣﻦ

اﺧﱰاق ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻌﺎرﺿﺔ.
ﻣﻘﺒﻮﻻ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺒﺪون
ً
ﻋﺬ ٌر ﻳﺠﺪه اﻷﻫﺎﱄ
اﻧﺰﻋﺎﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺪوث اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت
اﻟﺨﻄﻒ ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻛﺎﻤ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺮﻛﺎب اﻋﺘﻘﻠﻮا ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ دون أن ﻳُﱰك
ﺧﻠﻔﻬﻢ أي أﺛﺮ رﻏﻢ ﻋﺪم ﺻﻠﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻛﺎﻤ
أﻛﺪ أﺑﻮ ﻋﺪﻧﺎن ،أﺣﺪ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ دﻳﺮ اﻟﺰور،
وأﺿﺎف »ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﻋﻘﺎب ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮرﻃﻪ ﻣﻊ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﻻ أن اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻧﻌﺎﻲﻧ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ،ﺳﻮاء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ«.
ﻳﺘﻨﻔﺲ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﺼﻌﺪاء ﺑﻌﺪ ﻣﺮورﻫﻢ ﺑﺴﻼم
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺰ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺟﻴﺪًا أن اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺤﺪود واﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻻﺗﺰال ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ
وﺻﻮﻻ إﱃ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺮﻳﺤﻬﻢ ،وﺗﻨﻬﻲ رﺣﻠﺔ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻷﻟﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﺴﻮرﻳﻮن.

»الغسيﻞ المتسﺦ«

ً
ينتﺸر في حماة علنا ..من وراء ويﻜيليﻜﺲ؟
عمر عبد الرحيم  -حماة

ﻏسان ﺧلﻒ  -محافﻆ حماة

ﰲ ﺣﻤﻠﺔ ﻫﻲ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،ﻧﴩ
ﻣﻮاﻟﻮن ﻟﻠﻨﻈﺎم ﰲ ﺣﺎﻤة ﻣﺆﺧ ًﺮا ﻓﻀﺎﺋﺢ
ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻋﻦ ﻓﺴﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
واﳌﺴﺆوﻟﻦﻴ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﱪ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ،واﺿﻌﻦﻴ ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﺣﺎﻤة ،ﻏﺴﺎن ﺧﻠﻒ ،ﻣﻮﺿﻊ اﳌﺘﻬﻢ
واﳌﺴﺆول اﻷول ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
وﺑﺪ ًءا ﻣﻦ  22ﻤﺗﻮز اﳌﺎﴈ ﺗﻮاﻟﺖ
اﳌﻨﺸﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي اﺗﻬﺎﻣﺎت
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮل ﻓﺴﺎد
ﻣﺆﺳﺴﺎت ودواﺋﺮ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻨﻈﺎﻤت
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻼل
اﻷﺣﻤﺮ ،وﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﺎﻤة ،وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺼﺤﺔ ،وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ،وﺳﺎدﻛﻮب
ﺣﺎﻤة ،وﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎﻤة،
وﻟﻴﺲ اﻧﺘﻬﺎ ًء ﻤﺑﺤﺎﻓﻆ ﺣﺎﻤة ،ﻏﺴﺎن
ﺧﻠﻒ ،واﻋﺘﱪت اﻟﺤﻤﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ
»وﻳﻜﻴﻠﻴﻜﺲ ﺣﺎﻤة« ،ذﻟﻚ »ﻓﺴﺎدًا وﴎﻗﺔ
وﺗﺠﺎوزات دون ﺣﺴﻴﺐ أو رﻗﻴﺐ«.

وﻢﻟ ﻳﻜﺘﻒ ﻣﻨﻈﻤﻮ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﻔﻀﺢ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﺑﻞ ﺗﺠﺎوزوا ذﻟﻚ إﱃ أﺳﺎﻤء
ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ وذات ﺳﻤﻌﺔ ﺳﻴﺌﺔ
ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻘﻴﴘ ،رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ،
وﻋﻠﻴﺎ ﻣﻮﳻ ﺑﺎﺷﺎ ،وﻫﻲ ﻣﺴﺘﺸﺎرة
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﺎﻤة ﻟﺸﺆون اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ،ﻢﻟ ﻳﺤﻘﻖ ﻧﴩ »اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ« أي
ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺳﻮى إﺛﺎرة اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﺑﻦﻴ ﻏﺮف
اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ وأروﻗﺘﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻐﻴﺮﻴ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ ،ﻟﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﻦﻴ
ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن أن ﺗﻄﺎل ﺣﻤﻠﺘﻬﻢ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻴﺎ
ﰲ »دوﻟﺔ ﺣﺎﻤة« ﻛﺎﻤ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ ،داﻋﻦﻴ إﱃ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻋﺘﺼﺎﻣﺎت ﺣﺎﺷﺪة ﺿﺪ اﳌﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺬي اﻋﺘﱪوه زﻋﻴﻢ »ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻓﺎﺳﺪة«،
ﻋﲆ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﺮﻴﻫﻢ ،ووﻋﺪوا ﺑﻘﺮب ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات وﺑﺄن ﺗﺴﻤﻊ ﻛﻞ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﻬﺎ.
ﻧﺎﺷﻄﻮ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﻮﺟﻮدون ﰲ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻳﻌﺎﻧﻮن ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ وﺗﺘ ّﺒﻌﻬﻢ ،ﻳﺠﻤﻌﻮن
ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻋﲆ أن أﺻﺤﺎب ﻫﺬه
اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻓﺎﺳﺪون ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻔﺴﻪ،

وﻳﺮى اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻴﺎﻤﻲﺗ أﻧﻪ »ﻣﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﰲ
اﻟﺤﻤﻠﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺺ
أو ﺷﺨﺼﻦﻴ ،ﻏﺎﻟ ًﺒﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﴪﻳﺐ
ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﺷﺨﺎص ﻣﻦ
اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻬﺪف اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ
اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻟﺘﺴﻴﺮﻴ أﻣﻮر ﻏﺮﻴ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«،
ﻣﺮدﻓًﺎ »واﺿﺢ ﻤﺗﺎ ًﻣﺎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﳌﺤﺎﻓﻆ
ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﳼ«.
ﰲ ﺣﻦﻴ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺸﺎب ﻣﺤﻤﺪ ،وﻫﻮ
ﻣﻘﻴﺎﻤ ﻓﻴﻬﺎ ،اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﺑﻦ ﺣﺎﻤة وﻻ ﻳﺰال
ً
»ﺗﻠﻤﻴ ًﻌﺎ ﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻈﺎم وإﻇﻬﺎر ﳾء
ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎد واﻟﺘﻌﺒﺮﻴ ،وأﻧﻪ ﻻ
ﳾء ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﻫﻢ ﰲ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ
ﺳﻜﺎن اﳌﺪﻳﻨﺔ ،إذ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺴﻼم
ﳌﺎ ﻳﺠﺮي »ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺣﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺳﻴﻄﺮت اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻋﲆ
اﳌﺪﻳﻨﺔ« ،وﻓﻖ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻲﺑ
ﻃﺎﻟﺐ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻴ إﱃ »ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺸﻮﻳﻞ
واﻟﺘﺸﻴﻠﺢ واﻹرﻫﺎب ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ ،ﰲ ﻛﻞ

اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
واﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ،وﺣﺘﻰ اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ إذ ﺗﻀﻐﻂ
ﻋﲆ اﻟﻨﺎس ﺑﺄرزاﻗﻬﻢ وﺗﺴﻠﺐ ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ«.
ﻫ ّﻢ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻤﻮي اﻟﻴﻮم ﻫﻮ »ﻤﺗﺸﺎﻳﺔ
أﻣﻮره« ﺑﺄﺳﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ،ﻛﺎﻤ ﻳﻨﻘﻞ
اﻷﻫﺎﱄ ،وﻟﻴﻔﺮح اﻟﺴﺎرﻗﻮن واﻟﻔﺎﺳﺪون
ﻗﻠﻴﻼ.
ﻤﺑﺎ ﴎﻗﻮه ً
ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺣﺎﻤة ﻳﺪرك اﻧﻌﺪام وﺟﻮد
اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻴﻬﺎ؛ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ
ﻟﻠﺴﻼح واﻷﺧﺮﻴة ﻟﻠﺎﻤل ،وﻓﻖ ﺑﺎرﻲﺑ
ﻃﺎﻟﺐ ،ﻟﺬا ﻳﻌﺘﻘﺪ اﳌﻮاﻃﻨﻮن أﻧﻪ »ﴐب
ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل إﺻﻼح أي ﳾء ﰲ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺮاﻫﻦ«.
ﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺪر اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﻮ »وﻳﻜﻴﻠﻴﻜﺲ
ﺣﺎﻤة« وﻣﻊ اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﻋﺪوا
ﺑﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﻳﻠﻔﻬﺎ ﻳﺒﻘﻴﻬﺎ
ﰲ ﺟ ّﻮ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻀﺎرب
ﺑﻦﻴ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎس
وﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﳌﻮاﱄ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻘﺴﻪ ،ﻓﻬﻞ ﺗﻜﺸﻒ اﻷﻳﺎم ذﻟﻚ؟

،،

ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺰوغ اﻟﺸﻤﺲ ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻢ ﻣﺤﻤﺪ ،وﻫﻮ
ﺳﺎﺋﻖ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻣﻦ دﻳﺮ اﻟﺰور ،ﺑﺠﻤﻊ رﻛﺎﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ
ﺣﺠﺰ أﻏﻠﺒﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ ،ﻛﺎﻤ ﴍح ﻟﻌﻨﺐ
ﺑﻠﺪي ،ﻣﺘﺤﺪﺛ ًﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﻮرة ﺗﻨﻘﻠﻪ ﺑﻦﻴ اﻟﺸﻮارع
واﻧﺘﻈﺎره ﻟﻠﺮﻛﺎب ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻘﺼﻒ
ﰲ أي ﻟﺤﻈﺔ» ،رﻏﻢ اﻟﻘﺼﻒ واﻷوﺿﺎع
اﻷﻣﻨﻴﺔ ،أﺿﻄﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ اﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺑﻦﻴ ﻋﺪة ﺷﻮارع ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﺠﻤﻊ أﻛﱪ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎب )ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﴪﻓﻴﺲ( ﺛﻢ أﻋﻮد إﱃ
ﺷﺎرع اﻟﺘﻜﺎﻳﺎ ﺣﻴﺚ أﻧﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ«.
ﻳﻐﻠﻖ اﻟﻌﻢ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮاب ﻣﺮﻛﺒﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﻌﻮد
ﺟﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻳﺮ
آﺧﺮ راﻛﺐ ،وﻳﻨﻄﻠﻖ ﺧﺎر ً
اﻟﺰور ﻋﱪ ﺟﴪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ أﻫﻢ
ﺣﻮاﺟﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ،اﻟﺬي
ﻳﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ ﻣﻦ وإﱃ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ،واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﲆ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ﻳﺤﺒﺲ اﻟﺠﻤﻴﻊ أﻧﻔﺎﺳﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺰ ،إذ
ﻳﻘﻮم أﺣﺪ ﻋﻨﺎﴏ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ
واﻟﴩﻋﻲ ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،ﻣﺘﺄﻛﺪًا ﻣﻦ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﻄﻠﻮب أو أﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻟﻠﴩع )ﻛﺎﻟﻠﺒﺎس ،اﻟﻠﺤﻴﺔ ،اﻟﺴﺒﺤﺔ( ،ﻛﺎﻤ
ﻗﺪ ﻳﺠﺮي اﺧﺘﺒﺎر ﴎﻳﻊ ﻟﻠﺮﻛﺎب ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﺴﺆال ﻋﻦ أرﻛﺎن اﻟﺼﻼة وﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﺸﻬﺪ
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ أرﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
وﻋﺪد اﻟﺼﻠﻮات وﻋﺪد اﻟﺮﻛﻌﺎت ﰲ ﻛﻞ
ﺻﻼة.
وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺳﻔﺮﻫﻦ ﻣﻊ »ﻣﺤﺮم« ،ﻛﺎﻤ ذﻛﺮت أم ﻋﲇ
ﻟﻌﻨﺐ ﺑﻠﺪي ،وﻫﻲ إﺣﺪى اﳌﺴﺎﻓﺮات ﻣﻦ دﻳﺮ
اﻟﺰور» ،إن اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ

داراني
سوق هال
عنﺐ

ﴍﻋﻴﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻟﻪ ﻣﻊ اﻗﱰاب اﻟﺬﻛﺮى
اﻷوﱃ ﻹﻋﻼن أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻐﺪادي
اﻟﺨﻼﻓﺔ«.
أم ﻫﻞ ﻤﻳﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر إﺻﺪاره إﻧﺠﺎزًا
اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﺳﻴﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻزدﻫﺎر
وﻳﻬﺰم اﻟﺪوﻻر؟

دراهم ذهبية
صﻜها تنظيم
"الدولة"
)إنترنت(

رﻏﻢ اﺗﺴﺎم ﻋﴫ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﲇ )اﺳﺘﻘﺮار
اﳌﺘﻐﺮﻴات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ( وﻋﲆ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ )اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺛﺒﺎت أﺳﻌﺎر ﴏف اﻟﻌﻤﻼت
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﺎﻟﻮزن اﳌﻌﺪﻲﻧ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ(،
إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ
ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎد ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ
ﺣﻠﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ
ﻧﻈﺎم اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ،
وﻣﺠﺮد ﴎاب ﻳﺤﺴﺒﻪ اﻟﻈﺂﻤن ﻣﺎ ًء.
وﻤﻳﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻴﻮب وﻣﻌﻮﻗﺎت
اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺪﻲﻧ إﱃ:
 -1ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ اﻟﻨﻘﻮد اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﻮزن اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض
ً
ﻟﻪ اﻟﻌﻤﻼت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ
ﺑﻦﻴ أﻳﺪي اﻟﻨﺎس ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ
اﻻﻧﻜﺎﻤﳾ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺪرة اﻟﺬﻫﺐ ،اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ
ﺗﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻋﺎﳌﻴًﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻦ 140
أﻟﻒ ﻃﻦ؛ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ ﺑﺤﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج

النظام ﹼ
يحمﻞ المهاجرين
السوريين مسﺆولية تدهور الليرة
عنﺐ بلدي -اقتﺼاد
ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻫﺎﻤم
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،إن ﻛﻠﻔﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ وﺻﻠﺖ إﱃ  420ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻣﺆﺧ ًﺮا.
ووﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﳌﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ،اﻟﺨﻤﻴﺲ 3
أﻳﻠﻮل ،أﺿﺎف اﻟﺠﺰاﺋﺮي إن ﻛﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻧﺤﻮ  7آﻻف
دوﻻر ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﴫف ،ﻧﻈ ًﺮا ﻷن اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻋﻮا ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ وﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وﺳﻴﺎراﺗﻬﻢ وﻣﺼﺎﻏﻬﻢ واﺷﱰوا دوﻻرات
ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻬﺠﺮة ،وﻫﻮ ﻧﺰﻳﻒ آﺧﺮ ﳌﻮارد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻫﺬه اﳌﺮة اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﱰف ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆول ﰲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم
ﺑﺄﺛﺮ اﻟﻬﺠﺮة ﻋﲆ ﺳﻮرﻳﺎ ،وﻟﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وزر
ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻠﺮﻴة اﻟﺴﻮرﻳﺔ أﻣﺮ ﻏﺮﻴ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻓﺎﻟﻠﺮﻴة ﻓﻘﺪت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺟﺮاء اﻟﺤﺮب واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم وﺗﻮﻗﻒ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﺮﻴ ﺟﺪًا ،وإن ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ دور ﰲ ذﻟﻚ
ﻣﻬﻤﻞ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ذﻟﻚ.
ٌ
ﻓﻬﻮ
وﺗﺤﺪث اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻹﻏﻼق اﳌﻌﺎﺑﺮ اﻟﱪﻳﺔ ﻋﲆ اﻹﻧﺘﺎج،
ﻣﺜﻞ ﻣﻌﱪي اﻟﺘﻨﻒ وﻧﺼﻴﺐ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ”اﻧﻜﺴﺎر ﺑﻌﺾ
اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺮوج واﻟﺒﻴﺾ ﺣﻴﺚ ﺑﺎت ﻳﺒﺎع ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻣﺎ أدى إﱃ إﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺸﺂت واﻟﺬي ﺑﺪوره أدى إﱃ
ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺼﻮر ﰲ اﻹﻧﺘﺎج“.
ﻟﻜﻦ اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻻﺗﺰال ﻣﻠﺘﻬﺒﺔ ،وﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ
ﺻﺤﻦ اﻟﺒﻴﺾ إﱃ  800ﻟﺮﻴة ﺳﻮرﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﻨﺎﻤ ﻳﱰاوح
ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺮوج ﺑﻦﻴ  750 – 650ﻟﺮﻴة ،ﻛﺎﻤ أن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﰲ ارﺗﻔﺎع داﺋﻢ.
وﺗﺤﺪث اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﻋﻦ أن ﴐب ﺧﻄﻮط اﻟﻐﺎز ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻮل
ﺣﻼ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ
ً
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﻔﻴﻮل ﻟﻨﺤﻮ  60ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،وﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ أدى إﱃ
اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﻮردات.
ﻟﻜﻦ ﺣﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺤﻞ ،ﻓﺎﻟﺘﻘﻨﻦﻴ
ﰲ أوﺟِﻪ ،وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻨﻦﻴ ،واﻋﺘﱪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻧﻬﺎ
ﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﴬاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﻴﺶ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﺑﺮﻓﻌﻬﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ.

اﻟﺬﻫﺒﻲ واﻛﺘﺸﺎف اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ.
 -2اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأﻫﻤﻬﺎ أﻧﻪ ﻻ
ﻤﻳﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم
اﻟﺬﻫﺐ ﻤﺑﻔﺮدﻫﺎ ،ﻣﺎ ﻢﻟ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺑﺎﻗﻲ دول
اﻟﻌﺎﻢﻟ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي ،ﻋﺪا ﻋﻦ أن
»داﻋﺶ« ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﲆ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق
وﻟﻴﺲ دوﻟﺔ ﻣﻌﱰف ﺑﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴًﺎ.
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﻴﻨﺘﻘﻞ اﻟﴫاع ﺿﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺮب
ﻋﻤﻼت ﺗﻬﺪف ﻻﺳﺘﻨﺰاف اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟـ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ،وﺳﺘﻜﻮن
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﺟﺔ »داﻋﺶ« إﱃ ﻛﻤﻴﺎت
أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﺗﻔﻮق ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺘﺒﺎدل
اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﴪب اﻟﺪﻳﻨﺎر
اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﻬﺮه وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﱃ
ﺳﻠﻌﺔ وﺗﺼﺪﻳﺮه ﻟﺨﺎرج ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ازدﻳﺎد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﴍاﺳﺔ ﰲ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﴩاء اﻟﺬﻫﺐ
واﻟﻔﻀﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ﻟﺼﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ.
وﺣﺴﺐ دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺻﺪرت
ﻋﺎم  2015ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻨﺪن ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺪﻛﺘﻮرة

رﻳﻢ ﺗﺮﻛﺎﻤﻲﻧ ،ﻋﲇ ﻋﲇ ،وﻣﺎري
ﻛﺎﻟﺪور ،ﻓﻘﺪ ﺟﻤﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ«
ﻋﺎم  2014ﻣﺒﻠﻐًﺎ ﻳﱰاوح ﺑﻦﻴ -20
 45ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻔﺪﻳﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﻄﻒ اﻟﺘﻲ ازدادت
ﺑﻌﺪ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺼﺎدر
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ.
وﺟﻨﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻳﻀً ﺎ ﻣﺒﻠﻎ  36ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ اﻵﺛﺎر ،وﻳﻀﺎف
إﱃ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ
ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺗﴫﻳﺤﺎت »داﻋﺶ«
ﰲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﻫﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أم
أﻧﻪ ﻓﻘﺎﻋﺔ وﴎاب؟
إن إﺻﺪار اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ واﳌﻌﺪﻧﻴﺔ
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺮأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
واﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻛﺄﺣﺪ اﻷﻫﺪاف
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ وﻋﻮد
اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻜﺮﻤﻳﺔ ،ﻻ ﻤﻳﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻖ ﰲ ﺿﻮء
اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺳﺘﺘﺤﻮل إﱃ ﴎاب ،ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺪوﻻر أو اﻟﻴﻮرو ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻤﺗﺜﻞ
اﻗﺘﺼﺎدات ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺪول
ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻟﻬﺎ ﻧﻔﻮذ ﺳﻴﺎﳼ ﻓﺮض
ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﻢﻟ.
اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ
ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺻﺪوره ﻣﻊ ﻛﻞ ﻗﻄﺮة دم
ﻳﻬﺪرﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻐﺮﻴ وﺟﻪ ﺣﻖ،
رﻏﻢ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺪ
ﻗﻮﺗﻪ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻮي ﻗﺎﺋﻢ ﻋﲆ أﺳﺲ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﺒﻮل
اﻟﻨﺎس ﻟﻪ وإﻤﻧﺎ ﻣﻤﻮل ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد ﺣﺮب
ﻣﺴﺘﻐﻼ وﻣﺴﺘﻔﻴﺪًا ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﺎس.
ً

07

دينار ودرهم وفلﺲ..
أﺻﺪرت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻼ
ً
»اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ،اﻟﺴﺒﺖ  «29آب،
ﺿﺨﺎﻤ ﺑﻌﻨﻮان »ﴍوق اﻟﺨﻼﻓﺔ وﻋﻮدة اﻟﺪﻳﻨﺎر
ً
اﻟﺬﻫﺒﻲ« ،أﻋﻠﻨﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﺻﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة،
ﱪا أﻧﻬﺎ »ﺳﺘﻘﴤ ﻋﲆ اﻟﺪوﻻر وﺗﺪﻣﺮ
ﻣﻌﺘ ً
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻔﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ«.
وﻗﺎل اﻹﺻﺪار إن »أﻣﺮﻳﻜﺎ زرﻋﺖ إﴎاﺋﻴﻞ
وأﻧﺸﺄت ﻧﻈﺎ ًﻣﺎ ﻓﺎﺳﺪًا ﻳﺪﻋﻰ اﻟﺮأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ،
وﻏﺮﺳﺖ ورﻗﺔ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺪوﻻر ،وﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻋﲆ
اﻟﻌﺎﻢﻟ« ،ﻣﻀﻴﻔًﺎ »وﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ارﺗﻜﺒﻮه ﻣﻦ ﻇﻠﻢ
ﴍﻫﻢ ﺑﻼ
وﻃﻐﻴﺎن ،ﺗﻮﻗﻌﻮا أن ﻳﱰﻛﻮا ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ ّ
رادع«.
وأﺷﺎد اﻹﺻﺪار ﺑﻬﺠﺎﻤت اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ ﻣﻦ
أﻳﻠﻮل ،اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﻬﺠﻮم
ﻃﺎﺋﺮﺗﻦﻴ ﻋﲆ ﺑﺮﺟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋﺎم
2001
وﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎق ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻄﻮل ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻼت
وﻃﺮق ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ،
وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﲇ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺬﻫﺐ إﱃ
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ ،أﻋﻠﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﺪاول ﺛﻼث
أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت ،ﻫﻲ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺒﻲ ،اﻟﺪرﻫﻢ
اﻟﻔﴤ ،اﻟﻔﻠﺲ اﻟﻨﺤﺎﳼ.
وأﺿﺎف اﻟﻔﻴﻠﻢ ،اﳌﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
واﳌﱰﺟﻢ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻐﺎت أﺧﺮى ،أن
»اﻟﺪوﻟﺔ« ﻟﻦ ﺗﺒﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة رﺳﻮ ًﻣﺎ ﻟﻨﺨﻞٍ وﺳﻨﺎﺑﻞ
ﺢ ﻣﺘﻮج ﺑﺪرع ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﻌﺎﻢﻟ
ورﻣ ٍ
ورﻣﻮ ٍز دﻳﻨﻴﺔ أﺧﺮى.
وﻳﺒﻠﻎ وزن اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﺒﻲ 4.25 ،ﻏﺮام وﻧﻘﺎوﺗﻪ
 21ﻗﺮﻴاﻃًﺎ ،وﻳﻘﺪر ﺳﻌﺮه ﺑـ  139دوﻻ ًرا
أﻣﺮﻳﻜ ًﻴﺎ ،ﺑﻴﻨﺎﻤ ﻳﻀﺎﻫﻲ اﻟﺪرﻫﻢ اﻟﻔﴤ دوﻻ ًرا
ﻓﻴﻠﺴﺎ ﻓﺘﻘﺎرب  13ﺳﻨﺘًﺎ.
واﺣﺪًا ،أﻣﺎ ﻛﻞ ً 20
وﻛﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ ،ﻟﻜﻦ ﺻﻜﻬﺎ ﺗﺄﺧﺮ إﱃ ﻧﻬﺎﻳﺔ آب،
وﺳﻂ ﺟﺪ ٍل ﻓﻴﺎﻤ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺒﻴﺪ اﻟﺪوﻻر ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﺮﻴة.

الﺸرﻛات السورية العاملة في ترﻛيا
تتجاوز حاجﺰ الـ  10آﻻف

أسواق ﺷعبية في
ترﻛيا
)من اﻹنترنت(

ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ دﻧﻴﺎ اﻟﱰﻛﻴﺔ ،اﻟﺴﺒﺖ  5أﻳﻠﻮل ،إن
ﻋﺪد اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺠﺎوز
ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ  10آﻻف ﴍﻛﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن رؤوس أﻣﻮال ﺳﻮرﻳﺔ
ﻛﺒﺮﻴة ﻓﻀﻠﺖ ﻗﱪص اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﺳﺘﺜﺎﻤرات
وﺣﻮﻟﻮا ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻣﺸﺮﻴ ًة إﱃ أن
اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﺘﺠﻬﻮن ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ
اﻟﻀﻴﻒ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺮ.
وذﻛﺮ ﺧﱪاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ أن ﻫﻨﺎك
أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  10آﻻف ﴍﻛﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﱪ ﴍاﻛﺔ ﻣﻊ أﺗﺮاك.
وأﺿﺎف اﻟﺨﱪاء أن  60%ﻣﻦ إﺟﺎﻤﱄ اﻟﴩﻛﺎت
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ اﺳﻄﻨﺒﻮل أي ﻧﺤﻮ 2827
ﴍﻛﺔ 471 ،ﴍﻛﺔ ﰲ ﻏﺎزي ﻋﻨﺘﺎب250 ،

ﰲ ﻫﺎﺗﺎي 70 ،ﰲ ﻛﻴﻠﻴﺲ 56 ،ﰲ أورﻓﺎ22 ،
ﰲ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺮﻋﺶ ،ﻣﻮﺿﺤﻦﻴ أن ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ
اﻟﴩﻛﺎت ﻳﺘﻮزع ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﺪة ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺠﺎرة
اﻟﺠﻤﻠﺔ وأﻋﺎﻤل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻌﻘﺎرات.
وذﻛﺮت وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﺗﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﺴﺒﺖ ،أن ﻧﻘﺎﺑﺎت
أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺤﴬ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ
ﺗﺄﺛﺮﻴ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ﰲ  18وﻻﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﺤﻠﻴﻮن ﰲ وﻻﻳﺔ ﻣﺮﺳﻦﻴ
ﺟﻨﻮب ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري،
إن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  40%ﻣﺎﻤ
ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻲء اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ،
ﺣﻴﺚ أﻧﺸﺌﺖ ﻋﴩات اﳌﻌﺎﻣﻞ واﻟﻮرش اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ،ﻛﺎﻤ ﺑﺎﺗﺖ ﺷﻮارع ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ
ﺗﻌﺮف ﺑﺄﺳﺎﻤء ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﺜﻞ ”ﺳﻮق اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ“،

ﻧﻈ ًﺮا ﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮوﻧﻬﺎ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﺳﻄﻨﺒﻮل ﻛﺸﻔﺖ
ﻣﺆﺧ ًﺮا أن اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ﺗﺼﺪروا ﻗﺎﻤﺋﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ،2014ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ،25.21%ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ﻓﺈن  1131رﺟﻞ
أﻋﺎﻤل ﺳﻮري أﺳﺴﻮا ﴍﻛﺎت ﺑﺮأس ﻣﺎل ﺑﻠﻎ 85
ﻣﻠﻴﻮن ﻟﺮﻴة ﺗﺮﻲﻛ.
ﻳﺸﺎر إﱃ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﺎﻤن اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر ﻣﺆﺧ ًﺮا ،أﻇﻬﺮت أن
ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم
 2014وﺗﻮﺟﻬﺖ ﻟﻼﺳﺘﺜﺎﻤر ﰲ  5دول ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  165.7ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ
ﻧﺴﺒﺔ وﻗﺪرﻫﺎ  8.3%ﻣﻦ إﺟﺎﻤﱄ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪول.
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العرب »جرب«… ميرﻛﻞ» :منحبﻚ«!
مﻼذ الﺰعبي

جدار الخﺰان
طريقة املقاربة يف اﻵراء الواردة تال ًيا ال تقلل أو تستهني
بحجم الفاجعة ،بل تؤكد عىل ضخامتها ،وأنا هنا ال أكتب
الحدث ،بل أعيد صياغة ردود الفعل عليه ،ورمبا تكون هذه
ردة فعيل.
ريبال األسد :والدي رفعت كان يرشب من البﱤ مباﴍة،
مل نكن منلك خزانًا يف املنزل ،وكان هذا يسبب لنا معاناة
كبرية ،كنا نﻀطر أحيانًا أن نذهب لرشاء عبوات بقني وسط
حراسة مشددة ويف سيارات مصفحة .كانت طفولة صعبة.
جا
ثائر ديب :ألننا ال نريد للجدار أن يتحطم فيسيل املاء خار ً
ونخﴪ 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 تﴪب منذ
يومني وتتسبب بظهور بعض اإلشنيات عىل جدار خزان
عىل سطح أحد البنايات.
لؤي حسني :الخزان وجدار الخزان ليسا الﴚء نفسه ،كان
عليهم الدق عىل الخزان ال عىل جدار الخزان.
منى غانم شاركت منشور لؤي حسني .منى غانم تسجل
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 ننﴗ.
معاذ الخطيب :يلوم بعض املتفيقهني سائق الشاحنة عىل
ما حصل ،لقد اجتهد وقاد العربة ،فﺈن أخطأ ومات الالجئون
فله أجر ،وإن أصاب وعاش الالجئون فله أجران ،املهم أنه
كان يريد إيصال الالجئني إىل دولة أخرى وإبقاءهم بعيدين
عن فيينا.
تيار الوعد :تشكيل لجنة ملحاولة ترميم الخزان ،رئيس
اللجنة :جاسم أحمد ،نائب رئيس اللجنة :سامهر خلييل،
عﻀو اللجنة الهامﴚ الذي قد يتعرض لﻺقالة يف حال
التقصري :فراس طالس.
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية،
فادخيل يف عبادي وادخيل يف جنتي.
آل حقي والرحبي ومحمد وعمران وزكريا ،ينعون إليكم
الخزان ،تقبل التعازي يف النادي السينامﻲﺋ السوري يف
باريس.
ريم تركامين :الﴬبة عىل جدار الخزان التي ال تكﴪه
تقويه ،أنا ضد أي ﴐبة ضد جدار الخزان ،الحل هو يف
املجتمع املدين الذي يستطيع أن يخرتق الجدار دون إحداث
أي خدش فيه ،لكن طب ًعا ال مانع لدي يف نسﻒ خزانات
أخرى من ﴍوشها ،من دفع الناس إىل قلب الخزان أصبح
ً
جا وعلينا تجاوزه ،سأبدأ مبرشوع جديد
سؤاال ممجو ً
وبتمويل أوروﻲﺑ بعنوان »جوعى للدق عىل الخزان«.
أبو محمد الجوالين :ال مكان خارج الخزان إال ألهل السنة
والجامعة ،ومن ال يعجبه ذلك فعليه بالخزان.
غسان عبود :حاولوا الدق عىل الخزان ،النصريية واألرمن
والرشكس والكرد واملسيحيون والﴪيان واﻵشوريون
واإلسامعيليون والدروز هم من منعهم من طرق الجدار.
راشد عيﴗ :املشكلة أن سائق الشاحنة اعتمد عىل جاره
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 ج ّمو :لو وجدوا لدى أردوغان ما يبقيهم ملا اختاروا
ً
بديال عن تركيا ونظامها اإلرهاﻲﺑ.
الخزان
هيثم مناع :قلنا لهم ،عليكم أن تدقوا جدار الخزان ،لكنهم
مل يصغوا إلينا .صديقي نعيم قاسم عرض املساعدة ،وهم
رفﻀوها.
سامي مبيض :هل تعلم أن استخدام الخزانات يف دمشق
بدأ يف العرص الحجري ،وأن لندن استوردت الخزانات يف
العرص الفيكتوري عن طريق عائلة الخ ّزانجي الصناعية
الدمشقية العريقة ،وأن هذه العائلة مل تكن تخزن املياه بل
املازهر )يعني ماء الزهر ،املازهر نحت لغوي إبداعي برائحة
الياسمني(.
ليىل العودات :النساء مل يك ّن يردن الصعود إىل الخزان،
لقد تعرضن لﻺجبار من الالجئني الرجال وسائق الشاحنة
الرجل ،الرجال وحدهم يتحملون املسؤولية عام جرى.
دارا عبد الله :هناك من يقرص الرتحم عىل النساء واألطفال
ممن كانوا يف الخزان ،الرحمة لكل ضحايا الخزان مبن
فيهم املقاتلون السابقون يف الجيﺶ الحر.

محمد رﺷدي ﺷربجي
ﻣﻊ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﻣﱪاﻃﻮرﻳﺎت اﻟﻜﱪى
ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﻷوﱃ ،ﺻﻌﺪت اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻫﻜﺬا
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺻﻌﻮد اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )وﻫﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﺗﻨﻈﺮﻴي
ﺳﻮري ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز( واﻟﱰﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻬﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻚ
اﻻﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜﺎﻤﻧﻴﺔ اﳌﺮﻳﻀﺔ.
وﻣﻊ ﻓﱰة اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﻔﺮﻧﴘ ﻋﲆ
ﺳﻮرﻳﺎ ،ﺧﺎض اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻣﻌﺮﻛﺔ
اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺗﺤﺖ راﻳﺔ اﻟﻌﺮوﺑﺔ أﻛﺮﺜ
ﻣﻦ راﻳﺔ ﺳﻮرﻳﺎ ،وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل
ﺿﺤﻰ اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﺑﺤﻴﺎة ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺣﺮة ،ﻧﺴﺒﻴًﺎ ،ﰲ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﻣﴫ ﺑﻘﻴﺎدة ﺟﺎﻤل ﻋﺒﺪ
اﻟﻨﺎﴏ.
ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﻲﺑ ﴐﺑﺔ
ﻗﺎﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺰﻤﻳﺔ  ،1967واﺳﺘﻤﺮ
ﺑﺎﻟﱰاﺟﻊ ﺣﺘﻰ ﺗﻼﳽ ﻣﻦ أرض
اﻟﻮاﻗﻊ وﺑﻘﻴﺖ ﺷﻌﺎرات ﻳﺮددﻫﺎ
اﳌﺴﺘﺒﺪون وﻣﻦ ﻳﺪور ﰲ ﻓﻠﻜﻬﻢ،
وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﺗﺮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﳌﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺬ
ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت إﱃ اﻟﻴﻮم.

أﺛﺒﺖ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﻲﺑ أن اﻟﻌﺮوﺑﺔ
أﻗﻮى ﻣﺎﻤ ﺗﺒﺪو ﻋﻠﻴﻪ ،وأﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺰال
راﺑﻄًﺎ وﺟﺪاﻧ ًﻴﺎ ﻣﺘﻴ ًﻨﺎ ﻣﺎ ﺑﻦﻴ اﳌﻐﺮب
اﻟﻌﺮﻲﺑ وﻣﴩﻗﻪ ،وﻟﻜﻦ اﻧﻘﻀﺎض
اﻟﺜﻮرة اﳌﻀﺎدة ﰲ ﻣﴫ واﻟﻴﻤﻦ،
وﺗﻌﺮﺜ اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ،
واﻷﻫﻢ دﺧﻮل اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﰲ ﻧﻔﻖ ﻣﻈﻠﻢ ،اﻧﺘﻜﺲ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺤﻀﻴﺾ ،وأﺻﺒﺤﺖ
اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﺷﺎﻤﻋﺔ ﻳﻌﻠﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ذﻧﻮﺑﻪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺮاه اﻟﻴﻮم ﻣﻊ زﻳﺎدة
اﻻﻫﺘﺎﻤم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ.
ﻣﻊ ﺗﺴﻬﻴﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻹﺟﺮاءات اﺳﺘﻘﺒﺎل
آﻻف اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ اﻟﻮاﺻﻠﻦﻴ إﱃ
أراﺿﻴﻬﺎ ﻋﱪ اﻟﺒﺤﺎر وﺷﺎﺣﻨﺎت
اﻟﻠﺤﻢ اﳌﻔﺮز ،ﴎت ﰲ أوﺳﺎط
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
»ﴏﻋﺔ« ﻓﻴﺴﺒﻮﻛﻴﺔ ﺗﻘﺎرن ﺑﻦﻴ
أﳌﺎﻧﻴﺎ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وداﻤﺋًﺎ
وﻟﻴﺲ ﻏﺎﻟ ًﺒﺎ -ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺒﺎراتﻋﻨﴫﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﻦﻴ
ﻣﺜﻞ »اﻟﻌﺮب ﺟﺮب« ،وﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺜﻠﻬﺎ
»ﺟﺮﺑﺎن« وﺗﺎﻓﻪ ﰲ آن ﻣ ًﻌﺎ.
ﻟﻘﺪ اﺧﺘﴫ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ اﳌﻌﺎﻧﺎة
اﻟﺴﻮرﻳﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻻﺟﺌﻦﻴ وﺧﻄﺮ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺛﻢ اﺧﺘﴫ
ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة
ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ وﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ دون اﻟﻌﻤﻞ

ﻋﲆ ﻋﻮدﺗﻬﻢ وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﻢ ،ﻣﻊ
ﺗﻌﻮﻳﻢ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد
ﻋﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺒﺒﻬﺎ اﻷﺳﺎس
وﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ.
اﳌﻨﺎخ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻟﻴﻮم أن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي
ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺣﺎﻻ ﻋﲆ
ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻤﻢ ً
ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﻲﺑ )أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻳﺘﻢ ﺷﻤﻞ
اﳌﺴﻠﻤﻦﻴ ﻛﻠﻬﻢ أﻳﻀً ﺎ( ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن،
ﰲ ﺣﻦﻴ أن اﻟﴚء اﻹﻳﺠﺎﻲﺑ اﻟﺬي
ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﰲ أي ﻣﻜﺎن
ﻳﻌﻤﻢ ﻓﻮ ًرا ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن.
ﻳﺼﺪر ﻗﺎﺋﺪ اﻻﻧﻘﻼب ﰲ ﻣﴫ
ﻗﺮا ًرا ﺑﻔﺮض ﺗﺄﺷﺮﻴة اﻟﺪﺧﻮل ﻋﲆ
اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ،ﻳﺼﺐ ﻛﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ
ﺟﺎم ﻏﻀﺒﻬﻢ ﻋﲆ ﻣﴫ واﳌﴫﻳﻦﻴ
واﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﻦﻴ ،وﺣﻦﻴ ﺗﺼﺪر
أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻗﺮا ًرا ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻗﺒﻮل اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ
اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ﻳﻌﻤﻢ اﻟﺮاﺿﻮن ﻫﺬا ﻋﲆ
ﻛﻞ اﻟﻐﺮب وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺸﺘﻤﻮن ﻣﴫ
واﳌﴫﻳﻦﻴ واﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﻦﻴ،
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﻌﺮب ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻣﻊ
ﻗﻬﺮ ﺣﻜﺎﻣﻬﻢ اﳌﺴﺘﺒﺪﻳﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ،وﻳﺸﺘﻤﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﲆ
ﻛﻞ ﺣﺎل.
ﺧﻠﻔﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ أﻛﱪ أزﻣﺔ
ﻻﺟﺌﻦﻴ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
وﻫﻲ أزﻣﺔ ﺗﻨﻮء ﺑﺤﻤﻠﻬﺎ دول ﻋﻈﻤﻰ،

وﻣﻦ ﺑﺪاﻫﺔ اﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺟﻬﻮد
ﻣﺌﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﺮﻴﻳﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ﰲ
اﻻﻏﱰاب ﻟﻜﺎن اﻟﺤﺎل أﺳﻮأ ﻣﺎﻤ ﻋﻠﻴﻪ
اﻵن ﻤﺑﺮاﺣﻞ ،وﻟﻜﻦ »اﻟﴫﻋﺎت«
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺮى ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا إﻻ
ﺣﻤﻼت اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻷوروﺑﻴﻦﻴ.
ﻻ ﺷﻚ أن ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻤﻮم اﻟﺸﻌﺐ
اﻷﳌﺎﻲﻧ ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪد إﱃ
أﳌﺎﻧﻴﺎ أﺧﻼﻗﻲ وﻣﴩف إﱃ أﺑﻌﺪ ﺣﺪ،
وذﻟﻚ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻃﺒ ًﻌﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ
أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﺰوف ﺷﻌﺒﻬﺎ
ﻋﻦ اﻹﻧﺠﺎب ،وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﺮة
أﺧﺮى ﻋﻦ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻋﻤﻮم
أوروﺑﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق
ﻛﺎﻤ ﻫﻲ داﺧﻠﻪ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ،ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﻟﴬورة أن
ﺗﱰاﻓﻖ رؤﻳﺘﻨﺎ ﻟﻬﺬا اﳌﻮﻗﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ
ﻣﻊ اﺣﺘﻘﺎرﻧﺎ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ.
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎ ﻛﺴﻮرﻳﻦﻴ أن ﻧﺮد
اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻨﺎ وﻛﺮﻣﺘﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ
اﻟﻘﻬﺮ واﻟﻌﺬاب ،وذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
وﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬه اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﲆ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،أﻣﺎ ﻣﺴﺦ اﻟﺬات
واﺣﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻛﺎﻤ ﻫﻮ ﺣﺎدث اﻟﻴﻮم ،ﻓﻠﻦ
ﻳﺪﻓﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ إﻻ ﻟﺬﻟﻚ.
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»الدواعﺶ« مجرمون لﻜنهم ليسوا وحيدين

تاريﺦ قطﻊ الرؤوس والتنﻜيﻞ بالجﺜﺚ حول العالم

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

ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« اﻷﻛﺮﺜ دﻣﻮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺑﻦﻴ اﻟﺘﻨﻈﻴﺎﻤت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺐ
ﻟﻺﺳﻼم ،واﻹﺳﻼم ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮاء ،وإن
ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻛﺎن اﻟﻐﺮب ﻋﻤﻮ ًﻣﺎ وﺑﻌﻀﻨﺎ
ً
ﻳﺴﻮق ﻗﻄﻊ اﻟﺮﻗﺎب واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺎﻟﺠﺜﺚ
واﳌﺠﺎزر ﻋﲆ أﻧﻬﺎ اﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﻳُﻨﺴﺒﻮن
ﻟﻺﺳﻼم ﻓﻠﺮﻴاﺟﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ.

مﺬبحة القدس

ﹺرهانات

ضرار عﺜمان الحسيني
ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳُﻌﻴـ َﺪ
» َﻣﻦ ﻢﻟ ﻳﻔﻘـﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ،
ٌ
ِ
ﻣﺂﺳـ َﻴﻪ«
ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨ ّﻴﺎت ،ﻛﺎن ﻳُﻨﻈَ ُﺮ إﱃ ﻧﻬﻀﺔ
اﻟﻌﺎﻢﻟ اﻟﻌﺮﻲﺑ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ ،ﻻ ﺗﻘﺘﴤ
أﻛﺮﺜ ﻣﻦ اﻟﺘﺤ ّﺮر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻤر .وﻗﺪ ﺣﺼﻞ أن
ﺗﺤ ّﺮرﻧﺎ وﻟﻜﻦ ،ﻢﻟ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺮﺟ ّﻮة.
ﺛ ّﻢ وﻗﻌﺖ رِﻫﺎﻧﺎتٌ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﲆ ﻓﻜﺮة اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺛ ّﻢ ﻛﺎن اﻟﺮﻫﺎن اﻟﻜﺒﺮﻴ –ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط
ﻣﴩوع اﻟﻮﺣﺪة -ﻋﲆ ﻓﻜﺮة اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ .وﻓﻴﺎﻤ
ﺑﻌﺪ ،ﺗﻜﺸﱠ ﻔﺖ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت ﻋﲆ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ
وﻣﺮارة ﻛﺒﺮﻴة ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻮﻫﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﺮﻫﺎ ُن
ﻋﻠﻴﻪ.
وآﺧﺮ رﻫﺎﻧﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ ﻋﲆ اﻟﺪﻤﻳﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ،
ﻛﺒﺎب ﻟﻠﺨﻼص واﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﻐﺮق واﻟﺘﺨﻠّﻒ.
ٍ
ﴎا ،إذ ﻻ
واﻟﺨﻮف أن ﻳﻜﻮ َن ﺑﺪوره رِﻫﺎﻧًﺎ ﺧﺎ ً
ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻤﺑﺠ ّﺮد ﺣﺼﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت –ﻣﻬﺎﻤ ﻛﺎﻧﺖ
ﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ -ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﻘّﻘﻨﺎ دﻤﻳﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ.
وأ ّﻣﺎ اﻟﺮﻫﺎن اﳌﻮازي ،ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳُﺴ ّﻤﻰ ﺑـ »اﻹﺳﻼم
ﻛﻞ ﳾء ،ﻣﻄﻠﻮب
اﻟﺴﻴﺎﳼ« ،ﻓﺈﻧﱠﻪ وﻗﺒﻞ ّ
إﺻﻼح دﻳﻨﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻤﺑﻌﻨﻰ أﻧّﻪ ﻻ أﺣﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻜﺮار ﻤﻧﻮذج
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن/ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎدت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﱃ
ﻛﺎرﺛﺔ ﻋﴫﻳﺔ ،ارﺗﺪّت ﻋﲆ اﻹﺳﻼم ﻧﻔﺴﻪ.
واﻟﻮاﻗﻊ أ ّن ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ،ﻫﻮ إﺳﻼم ﻣﻨﻔﺘﺢ،
إﺳﻼ ٌم آﺧ ٌﺬ ﻤﺑﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﴫ ،وﻗﺎدر ﻋﲆ ﻧﻘﺪ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﲆ ﺿﻮء ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

ِ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ؟!
اﻟﻨﺄي
ﻓﺈﱃ ﻣﺘﻰ ﻫﺬا
ُ
وﻣﺎذا ﺗﺒﻘّﻰ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ،ﻣﻦ
رِﻫﺎﻧﺎت ﻻﺣﻘﺔ؟!

من دولة العﺼابة
إلى المحافظة 35
أحمد الﺸامي

سعد معاذ

ﻤﺗﺎ ًﻣﺎ ﻛﺎﻤ ﻓﻌﻞ اﻷﺳﻼف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﻘﺪ ﺳ ّﺠﻠﻮا
أﻋﲆ درﺟﺎت اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﲆ ﻋﻠﻮم ﻋﴫﻫﻢ
وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺷﺘّﻰ اﻟﺸﻌﻮب واﻟﺪﻳﺎﻧﺎت واﻟ ِﻔﺮق،
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻴﻮﻧﺎﻲﻧ
واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻬﻨﺪي واﻟﻔﻜﺮ اﻟﴪﻳﺎﻲﻧ ،ﻫﻲ اﻟﻜﱪى
ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻀﺎرات اﻟﻌﺎﻢﻟ ،واﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﺑﻬﺬه
اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻧُﺴ ّﻤﻴﻪ اﻟﻴﻮم:
اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻀﺎرة آﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﻣﻦ
اﻟﻬﻨـﺪ وﻣﻦ ﺑﻼد ﻓﺎرس ،واﻟﻴﻮم اﻟﺤﻀﺎرة آﺗﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ،وﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ ،ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻜّﺮ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﻋﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻷﻣﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨ ّﻮرة إﱃ دﻣﺸﻖ،
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻤﺗﺜّﻞ ﰲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻧﻴﻮﻳﻮرك اﻟﻌﴫ أو
ﺑﺎرﻳﺲ أو ﻟﻨﺪن… وﰲ ﻓﱰة ﻻﺣﻘﺔ ،ﺣﺼﻞ ذات
اﻟﴚء ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻫﺐ اﻟﻌﺮب إﱃ اﻷﻧﺪﻟﺲ.
وﰲ اﻵﻟ ّﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﻮﻳّﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﲆ
اﻟﻐﺮب ،ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﺧﻄﻮرة »اﳌﺜﻘّﻒ« .ﻓﺪوره
أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑـ »ذﺑﺎﺑﺔ ُﺳـﻘﺮاط« ،دوره أن
ﻳُﻮ ِﻗﻆ ،ﻻ أن ﻳُﺨﺪّر ،أ ْن ﻳُﺤﻔّـﺰ ،ﻻ أ ْن ﻳُﺜ ّﺒـﻂ ،وأن
ﻳﻌﻤﻞ وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺴﻠﺒ ّﻴﺔ اﳌ ُ َﻨﻈﱢـﺮ .ﻓﺎﻟﻨﻬﻀﺎت ﻻ
ﺗﺼﻨﻌﻬﺎ إﻻ اﻟ ُﻨﺨَـﺐ ،وﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻧﻬﻀﺔ،
وﺑﻜﻞّ
ﻓﻴﺎﻤ ﺣﺎل اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮم ،ﺗﺪﻋﻮ
أﺳـﻒ -إﱃ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻔـ ِﻮ واﳌﻐﻔـﺮة!

داراني
عنﺐوتحليﻞ
رأ ي
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ﻳﻘﻮل اﳌﺴﺘﴩق ﻏﻮﺳﺘﺎف ﻟﻮﺑﻮن
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺣﻀﺎرة اﻟﻌﺮب »اﻗﱰف
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﺪر
ﻋﻦ ﻏﺮﻴ اﳌﺠﺎﻧﻦﻴ ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﴐوب
اﻟﻠﻬﻮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﻘﻄﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل إ ْرﺑًﺎ إرﺑًﺎ
وﺷ ّﻴﻬﻢ!« ،ﻣﻮﺿ ًﺤﺎ »ﻟﻘﺪ أﻓﺮط ﻗﻮﻣﻨﺎ ﰲ
ﺳﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء ﰲ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس ،وﻛﺎﻧﺖ
ﺟﺜﺚ اﻟﻘﺘﲆ ﺗﺤﻮم ﰲ اﻟﺪم ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻷﻳﺪي واﻷذرع اﳌﺒﺘﻮرة ﺗﺴﺒﺢ ﻛﺄﻧﻬﺎ
ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺠﺜﺚ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ«.
وﻳﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻦ أﺑﻮس،
رﻤﻳﻮﻧﺪ داﺟﻤﻴﻞ ،ﻗﻮﻟﻪ »ﺣﺪث ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻦﻴ اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻮﱃ
ﻗﻮﻣﻨﺎ ﻋﲆ أﺳﻮار اﻟﻘـﺪس وﺑﺮوﺟﻬﺎ
)ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن  11ﻣﻴﻼدي( ،ﻓﻘـﺪ
ﻗﻄﻌﺖ رؤوس ﺑﻌﻀﻬﻢ ،وﻛﺎن ﻫﺬا أﻗﻞ
ﻣﺎ ﻤﻳﻜﻦ أن ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ،وﺑﻘﺮت ﺑﻄﻮن
آﺧﺮﻳﻦ؛ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﻀﻄﺮون إﱃ اﻟﻘﺬف
ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ أﻋﲆ اﻷﺳﻮار وﺣﺮق
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ اﻟﻨـﺎر ﺑﻌﺪ ﻋﺬاب ﻃﻮﻳﻞ،
وﻛـﺎن ﻻ ﻳﺮى ﰲ ﺷﻮارع اﻟﻘﺪس
وﻣﻴﺎدﻳﻨﻬﺎ ﺳﻮى أﻛﺪاس ﻣﻦ رؤوس
اﻟﻌﺮب وأﻳﺪﻳﻬﻢ وأرﺟﻠﻬﻢ ،ﻓﻼ ﻤﻳﺮ اﳌﺮء
إﻻ ﻋﲆ ﺟﺜﺚ ﻗﺘﻼﻫﻢ… ﻛﻞ ﻫﺬا ﻢﻟ ﻳﻜﻦ
ﺳﻮى ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻧﺎﻟﻮا«.

بلدة أﻛوراري
إقليم مﻜناس في المغرب

وﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺳﺘﻌﺎﻤر اﻟﻔﺮﻧﴘ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺔ
1912م ،ﻗﺎم ﺟﻨﻮد اﻻﺣﺘﻼل ﺑﻘﺘﻞ 15
ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ أﻫﺎﱄ ﻗﺮﻳﺔ أﻛﻮاري وﻗﻄﻊ
ً
رؤوﺳﻬﻢ وﻓﺼﻠﻬﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻈﻢ ﻋﲆ ﺷﺎﻛﻠﺔ رؤوس اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺻﻄﻴﺎدﻫﺎ ﰲ رﺣﻼت
اﻟﺴﻔﺎري ،ﺛﻢ ﺣﻮﻟﻮ اﻟﺼﻮر ﺑﻌﺪﻫﺎ إﱃ
ﻃﻮاﺑﻊ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ.

سربرينيتسا البوسنا

ﻋﺎم  1995ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎﻢﻟ أﺟﻤﻊ ﻋﲆ
ﻣﺠﺰرة ﴎﺑﺮﻳﻨﺘﺴﺎ ﰲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺎ ﻋﲆ

ﻳﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﴫﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻋﺰﻟﺖ
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﺼﺒﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء وﻗﺘﻠﺖ
 8000ﺷﺨﺺ دون رﺣﻤﺔ ،واﻏﺘﺼﺒﺖ
اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء.
ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﲆ ﻣﺮأى ﻣﻦ اﻟﻘﻮات
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﺤﺎﻤﻳﺔ
اﳌﺪﻧﻴﻦﻴ ﰱ »اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،وﻗﺪ اﺗﻬﻢ ﻛﺜﺮﻴ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺟﻦﻴ ﻣﻦ اﳌﺬﺑﺤﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴﻦﻴ إﱃ اﻟﴫب
ﻟﻴﺘﻢ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﻻﺣﻘًﺎ.

مﺬبحة »نانجنﻎ«

ﺣﻦﻴ دﺧﻠﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻻﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻋﺎم  ،1937ﺑـ
ﻗﺘﻼ
 200أﻟﻒ ﺟﻨﺪي ﺻﺎﻟﻮا وﺟﺎﻟﻮا ً
وﺣﺮﻗًﺎ ﻟﻸراﴈ .وﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم
ﺗﺴﻤﻊ أﺻﻮات اﻟﻨﺴﺎء وﻫﻦ ﻳﻐﺘﺼﻦﺒ
ﰲ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺣﺘﻰ وﺻﻞ اﻟﻌﺪد إﱃ
أﻟﻒ اﻣﺮأة ﺗﻐﺘﺼﺐ ﻳﻮﻣ ًﻴﺎ.
ﻛﺎﻤ ﻋﻤﻞ اﳌﻘﺎﺗﻠﻮن ﻋﲆ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﴎى
وإﺟﺒﺎرﻫﻢ اﳌﴚ ﻋﲆ أﻟﻐﺎم أرﺿﻴﺔ
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﺐ اﻟﻐﺎزوﻟﻦﻴ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺗﻢ
إﺣﺮاﻗﻬﻢ أﺣﻴﺎء.
ووﺛﻖ اﳌﺆرﺧﻮن ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ أن ﺟﺮﻨاﻟَﻦﻴ ﻳﺎﺑﺎﻧ َﻴﻦﻴ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ﻓﻴﺎﻤ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻞ أﴎع ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ،ﻓﻘﺘﻼ
 200ﺷﺨﺺ وﻗﻄﻌﺎ رؤوﺳﻬﻢ ﻓﻘﻂ
ﻷﺟﻞ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.

مجازر البروتستانت في باريﺲ
عام 1572

ﻛﺎﻧﺖ أوروﺑﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس
ﻋﴩ ﻏﺎرﻗﺔ ﰲ اﻟﺤﺮوب اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻦﻴ
ﻃﺎﺋﻔﺘﻲ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ واﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ،
وﰲ ﻋﺎم  1570وﻗﻊ ﻗﺎدة اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
واﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺳﻼم
أﻧﻬﺖ اﻟﺤﺮب اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺴﻨﻮات
ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ وﺗﺜﺒﻴﺖ

ﻫﺬا اﻟﺴﻼم ﺗﻘﺮر ﺗﺰوﻳﺞ ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ
ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻣﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻲﻜ ﺷﺎرﻟﺰ
اﻟﺘﺎﺳﻊ إﱃ ﻫﺮﻨي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻠﻚ ﻧﺎﻓﺎرا
اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻲ.
ﻳﻮم اﻟﺰواج اﳌﻠﻰﻜ ﻋﺎم  1572ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻘﻠﻮب ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ وﻋﲆ وﺷﻚ اﻻﻧﻔﺠﺎر
وﻢﻟ ﺗﻜﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺳﻮى ﻟﴩارة
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﺘﺸﺘﻌﻞ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﻄﺮﻓﻦﻴ،
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﴩارة ﻫﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻻﻏﺘﻴﺎل اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻟﻸدﻣﺮﻴال ﻏﺎﺳﱪد
اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻲ.
وﺣﻦﻴ ﻢﻟ ﺗﻨﺠﺢ ﻗﺮرت إﺑﺎدة
اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ،أﻏﻠﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ
أﺑﻮاﺑﻬﺎ ووزع اﻟﺴﻼح ﻋﲆ اﻷﻫﺎﱄ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺿﺎﻤن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ.
إﺷﺎرة اﻟﺒﺪء ﻗﺮع أﺟﺮاس اﻟﻘﴫ ،وﻛﺎن
ﻓﻮج ﺣﺎﻤﻳﺔ اﳌﻠﻚ ﻗﺪ ﻗﺘﻞ اﻷدﻣﺮﻴال
ﻛﻮﻟﻴﻜﻨﻲ ﺣﻴﺚ ُﺳﺤﺐ ﻣﻦ ﻓﺮاﺷﻪ وﻗﺘﻞ
وأﻟﻘﻴﺖ ﺟﺜﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﻔﺘﻬﺎ
ﺟﻤﻮع اﻟﻨﺎس وﻗﻄﻌﻮﻫﺎ إرﺑًﺎ وأرﺳﻞ
رأﺳﻪ إﱃ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﰲ روﻣﺎ وﻫﻮﺟﻢ ﺑﻘﻴﺔ
ﻗﺎدة اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ اﻟﻀﻴﻮف ﰲ ﻗﴫ
اﻟﻠﻮﻓﺮ ﺛﻢ ﻗﺘﻠﻮا ﰲ اﻟﺸﻮارع.
ﰲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺴﱰﻳﺎ
اﻟﺠﺎﻤﻋﻴﺔ اﳌﺠﻨﻮﻧﺔ ﺗﺠﺘﺎح اﳌﺪﻳﻨﺔ،
ﺑﺪأ اﻟﻨﺎس ﻳﻘﻔﻠﻮن أﻃﺮاف اﻟﺸﻮارع
ﺑﺎﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﻲﻜ ﻻ ﻳﻬﺮب
اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﺛﻢ ﻫﻮﺟﻤﺖ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ
وﻣﺤﺎﻟﻬﻢ ،ﻗﺘﻠﻮا اﻟﺮﺟﺎل و اﻏﺘﺼﺒﻮا
اﻟﻨﺴﺎء وﻢﻟ ﻳﺮﺣﻤﻮا ﺣﺘﻰ اﻷﻃﻔﺎل.
اﻣﺘﻸت ﺷﻮارع ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺜﺚ
وﻓﺎﺿﺖ اﻷﻧﻬﺮ ﺑﺄﺷﻼء اﻟﻘﺘﲆ ،ﺣﺘﻰ
إن اﳌﺆرﺧﻦﻴ ﻳﺬﻛﺮون أن اﻟﻨﺎس اﻣﺘﻨﻌﺖ
ﻋﻦ أﻛﻞ اﻟﺴﻤﻚ ﻷﺷﻬﺮ ﻷن أﺣﺸﺎءﻫﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟﺠﺜﺚ اﻟﺒﴩﻳﺔ.
ورﻏﻢ أن اﻟﺒﻼط أﻣﺮ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ
ﺑﻮﻗﻒ اﳌﺠﺰرة إﻻ أﻧﻬﺎ ﻢﻟ ﺗﺘﻮﻗﻒ،
واﺳﺘﻤﺮت اﳌﺬﺑﺤﺔ ﻷﺳﺎﺑﻴﻊ أﺧﺮى

واﻣﺘﺪت ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺪن
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﺳﻘﻂ ﰲ ﻓﱰة اﻟﺮﻋﺐ ﺗﻠﻚ
ﺑﻦﻴ  20أﻟﻔًﺎ إﱃ  100أﻟﻒ ﻗﺘﻴﻞ ،ﰲ
واﺣﺪ ٍة ﻣﻦ أﺑﺸﻊ ﻣﺠﺎزر اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ اﻻﻋﺘﺬار
ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.

 800ألﻒ قتيﻞ
ﺧﻼل  100يوم فقﻂ

ﺳﺎدة اﳌﺬاﺑﺢ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﺴﻬﻢ أﺣﺪ
ﻫﻢ ﻗﺒﺎﺋﻞ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻓﺨﻼل  100ﻳﻮم
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﺬاﺑﺢ اﻟﺠﺎﻤﻋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺤﻮ
 800أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﰲ رواﻧﺪا
ﻋﺎم  1994ﻋﲆ ﻳﺪ ﻣﺘﻄﺮﻓﻦﻴ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ
اﻟﻬﻮﺗﻮ اﺳﺘﻬﺪﻓﻮا أﻓﺮاد أﻗﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺗﴘ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻦﻴ.
ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻧﺤﻮ  85%ﻣﻦ اﻟﺮواﻧﺪﻳﻦﻴ إﱃ
إﺛﻨﻴﺔ اﻟﻬﻮﺗﻮ ،ﻏﺮﻴ أن أﻗﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺗﴘ
ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﲆ اﻟﺒﻼد ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻗﺪ
ُﺳﻠﻤﺖ ﻗﻮاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺄﺳﺎﻤء
ﺧﺼﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﱃ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺬﻳﻦ
ذﻫﺒﻮا وﻗﺘﻠﻮﻫﻢ وﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد أﴎﻫﻢ،
وﻗﺘﻞ اﻟﺠﺮﻴان ﺟﺮﻴاﻧﻬﻢ ﻛﺎﻤ ﻗﺘﻞ ﺑﻌﺾ
اﻷزواج زوﺟﺎﺗﻬﻢ اﳌﻨﺘﻤﻴﺎت ﻟﻠﺘﻮﺗﴘ
وﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ إن رﻓﻀﻮا ﻓﺴﻮف ﻳُﻘﺘﻠﻮن.
وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻻﻧﺘﺎﻤء اﻟﻌﺮﻗﻲ ،ﻟﺘﻨﺸﺊ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
ﻧﻘﺎط ﺗﻔﺘﻴﺶ ﰲ اﻟﻄﺮق ﻻﺳﺘﻬﺪاف
اﻟﺨﺼﻮم ،ﻛﺎﻤ اﺣﺘﺠﺰت اﻵﻻف ﻣﻦ
ﻧﺴﺎء اﻟﺘﻮﺗﴘ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻦ ﰲ إﺷﺒﺎع
اﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
ﻛﺎﻤ أﻧﺸﺄ ﻣﺘﻄﺮﻓﻮ اﻟﻬﻮﺗﻮ ﻣﺤﻄﺎت
إذاﻋﻴﺔ وﺻﺤﻔًﺎ ﺗﻨﴩ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ
وﺗﺤﺚ اﻟﻨﺎس ﻋﲆ »اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
»اﻟﴫاﺻﺮﻴ« ،أي ﻗﺘﲆ اﻟﺘﻮﺗﴘ،
وﻛﺎﻧﺖ اﻹذاﻋﺔ ﺗﺒﺚ أﺳﺎﻤء اﻷﺷﺨﺎص
اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻋﲆ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ ،ﺣﺘﻰ
اﻟﻘﺴﺎوﺳﺔ واﻟﺮاﻫﺒﺎت.

صﻔحة من تاريخنا
بعد معركة حطني ،فتحت مدينة القدس أبوابها
للسلطان صالح الدين ،مل ينتقم أو يقتل أو يذبح ثم
ً
رجاال ينادون يف الصليبيني ،أن كل عاجز عن
أمر
دفع الفداء له أن يخرج فهو حر لوجه الله تعاىل،
معاكسا للمذابح التي
وكان موقﻒ صالح الدين
ً
ارتكبها النصارى فأطلق األﴎى وقدم الهبات لﻸرامل
واليتامى.

ونختم يف وصية الصديق أبو بكر لجيﺶ أسامة بن
زيد خالل الفتوحات اإلسالمية» :ال تخونوا وال تغلوا
ً
ريا أو شيخًا
وال تغدروا وال ﻤﺗثلوا وال تقتلوا
طفال صغ ً
ريا وال امرأة وال تعقروا ً
نحال وال تحرقوه وال تقطعوا
كب ً
ريا إال
بع
وال
بقرة
وال
شاة
تذبحوا
وال
مثمرة
شجرة
ً
ملأكله ،وسوف ﻤﺗرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم يف
الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له«.

العارف بتكوين نظام العصابة الذي حكم سوريا منذ
 1970ال تفوته مالحظة التغيريات البنيوية الجارية
بشكل تدريجي يف قلب النظام ،الذي حكم سوريا
حتى آب  ،2013ولن يعود كام كان حتى لو انترص
واستعاد كافة األراﴈ السورية ،وهو ما يبدو
ً
مستحيال.
التغيري الذي أصاب بنية النظام بدأ مع دخول حزب
»نرص الله« إىل األراﴈ السورية املجاورة للبنان،
وبلﻎ نقطة الالعودة مع وضع النظام تحت وصاية
مزدوجة روسية-إيرانية بعد مجزرة الكياموي.
بكلمة أخرى ،بدأ نظام العصابة يخرج من توصيفنا
السابق له عىل أنه »نظام عصابة مستندة إىل تحالﻒ
أقليات ومدعومة بتوافق أمريﻲﻜ روﳼ وإﴎائييل
ثم إيراين مع غض برص سعودي« إىل »نظام
واجهة« ،ميثل رأس حربة املرشوع االستعامري
االستيطاين الفارﳼ ﴍق املتوسط.
نحن نشهد اليوم تشكيل »إﴎائيل« ثانية يف املنطقة
عىل ما يقتطعه األسد وزعران إيران من األراﴈ
السورية .هذا املسار يستلهم التجربة الصهيونية
يف إﴎائيل وتجربة تفكيك االتحاد السوفييتي عىل
يد »يلتسني«.
املحتل الفارﳼ يجلب املرتزقة الشيعة من
أفغانستان »لحامية املراقد« ،ويساند األسد يف
مخططه لتهجري السنة وتدمري مناطقهم ،بهدف
إحالل أقلية شيعية علوية مكانهم… كﺈﴎائيل.
الفارﳼ يتحجﺞ »بحامية األقليات« ويستشهد
مبثال »تعايﺶ« حزب إيران يف لبنان و »حاميته«
للتعددية اللبنانية… عىل حساب السنة.
يهدف املرشوع الفارﳼ إىل املزاوجة بني الدولة
اللبنانية املحكومة من الﻀاحية الجنوبية ،وبني
الدويلة العلوية املأمولة ،والتي ستﻀمن حامية
الحدود الشاملية إلﴎائيل ،بكفالة حزب »املقاومة«.
املرشوع الفارﳼ يستلهم جزئ ًيا تجربة تفكيك
االتحاد السوفييتي عرب االحتفاظ بالجزء »املفيد«
له من سوريا ،أي دمشق وحمﺺ والساحل مع
الخط الواصل بينها مع »شعب« مكون من الشيعة
والعلويني والدروز وبعض املسيحيني والسنة ،من
أجل االحتفاظ مبظهر الدولة املختلطة .يف ذات
الوقت يجري تلزيم باقي أجزاء البلد إىل جهات
»مﻀمونة« مثل »حزب العامل الكردستاين« و
»داعﺶ« ،التي ال ترغب يف مواجهة النظام وال إيران
ألنها تدرك أن هكذا مواجهة ستكون مكلفة بالنسبة
لالثنني ،وألن عرض التقاسم الذي يقدمه التحالﻒ
العلوي الشيعي أكﺮﺜ دسامة.
»داعﺶ« مثل حكومات الجمهوريات السوفييتية
السابقة ،ترغب يف إقامة »دولة« تكفل ألمرائها رغد
العيﺶ وتعيد لﻀباط مخابرات«صدام« السابقني،
ممن يتولون قيادتها ،مباهﺞ السلطة والنفوذ.
نفصله هنا مل يعد مرشوع
هذا املرشوع الذي
ّ
»عصابة« ال تريد سوى املال والنفوذ .هذا املرشوع
يدخل ضمن رؤية إمرباطورية فارسية توسعية،
تستفيد من تخلخل البنية املافيوية لنظام العصابة
بعد أربعة أعوام من الحرب لتستبدلها ببنية طائفية
وعقائدية تخدم املرشوع والنفوذ اإليرانيني مبباركة
»اوبامية« و »بوتينية«.
هذا يفﴪ مشاريع الهدم التي تجري يف املزة ً
مثال،
فام مل يتم هدمه بالرباميل يتم هدمه بالجرافات
تحت أنظار »العامل املتمدن« ،الذي ال يحرك ساك ًنا
أمام التدمري املمنهﺞ ملدن السوريني وأحيائهم
بالكامل.
العصابة األسدية كانت ﻤﺗارس سابقًا تهجري السنة
»باملف ّرق« وتنتفع من هذا التهجري عرب املوافقات
األمنية وجوازات السفر ،أما السلطة اإلمرباطورية
الفارسية فال تقبل بأقل من إبادة السنة أو تهجريهم
بشكل نهاﻲﺋ ،وما حوادث غرق املهاجرين السوريني
واختناقهم يف الشاحنات سوى دليل جديد عىل
املحرقة التي توقدها إيران.
إن صحت هذه النظرة لﻸمور ،فهذا يعني أن رحيل
»بشار« وعصابته ال يكفي ،وأن التفاوض مع
العصابة غري مج ٍد ،ألن السلطة أصبحت بالكامل يف
يد املحتل اإليراين.
توصيﻒ الوضع السوري باالحتالل االستيطاين
الفارﳼ يوجب االنتقال إىل حرب تحرير عىل
النمط الجزائري ،ويعني أن كل من يﻀع يده يف يد
املستعمر هو »خائن« وال نقاش معه سوى بالسيﻒ.
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اآلثار السورية بين النظام والتنظيم

ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﴩﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ،
وﻳﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ دوﱄ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﻈﻤﻰ
ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺨﻔﺎء أو اﻟﻌﻠﻦ.
وﻧﻮﻫﺖ اﻟﻮزﻳﺮة أن ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈﺎﻤت
ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة وﻗﺪﻣﺖ ﺑﻌﺾ
اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ ،إﻻ أن اﻟﺪﻋﻢ
ﻻ ﻳﺰال ﺿﻌﻴﻔًﺎ وﻳﺤﺘﺎج إﱃ زﻳﺎدة
أﻛﱪ ،ﻛﻮن اﻟﻮزارة ﺗﻌﺎﻲﻧ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ
ﻓﻤﺜﻼ
ً
ﻛﺒﺮﻴ ﰲ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ،
ﻳﻌﺎﻲﻧ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﻟﻮزارة ﻣﻦ اﻧﻘﻄﺎع
اﻟﺮواﺗﺐ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻓﻤﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ
وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ آب ﻢﻟ ﻳﴫف ﻟﻬﻢ
ﺳﻮى راﺗﺒﻦﻴ ،ﻋﻦ ﺷﻬﺮي ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻲﻧ
وﺷﺒﺎط ،ﺑﻴﻨﺎﻤ ﻢﻟ ﺗﴫف رواﺗﺐ اﻷﺷﻬﺮ
اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻫﺪاﻳﺎ »ﻗﻤﻨﺎ ﰲ
اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﱰﻣﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي
ﰲ ﺣﻠﺐ وﻣﺘﺤﻒ ﻣﻌﺮة اﻟﻨﻌﺎﻤن ﰲ

تدمير للمواقﻊ األثرية وهدم لﻸديرة
ً
ً
تاريخيا و 1000سوق قديم
مبنى
140
تعرض ألضرار جسيمة
منﺬ تﺼاعد األعمال القتالية بين الﺜوار وقوات األسد لجأ األﺧير إلى
استهداف المواقﻊ األثرية ﻛأسلوب في اﻻنتقام من الﺸعﺐ وحضارته
العريقة ،وزاد الطين بلة إقدام تنظيم ”الدولة اﻹسﻼمية“ على تدمير
المعابد ،وهدم األديرة ،وقتﻞ العلماء واآلثاريين ،تحت ذراﺋﻊ واهية ﻻ
تنطلي على أحد ،في ﻇﻞ عجﺰ الجهات المعنية عن اتخاذ التدابير الﻼزمة
لمنﻊ النﺰيﻒ الﻜبير للتراث الحضاري السوري.
عدنان ﻛدم  -عنﺐ بلدي
تﻔجير المعابد

ﻓﺠﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ  23آب
اﳌﻨﴫم ﻣﻌﺒﺪ »ﺑﻌﻞ ﺷﻤﻦﻴ« اﻟﺸﻬﺮﻴ
ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺪﻣﺮ اﻷﺛﺮﻳﺔ ،اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ
وﺳﻂ ﺳﻮرﻳﺎ واﳌﺪرﺟﺔ ﻋﲆ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﻛﺎن ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻟﻮا ﻋﲆ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺪﻣﺮ ﰲ
وﺳﻂ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم ﰲ
أﻳﺎراﳌﺎﴈ.
وﻳﻌﺘﱪ »اﻹﻟﻪ« ﺑﻌﻞ ﺷﻤﻦﻴ »ﺳﻴﺪ
اﻟﺴﺎﻤوات وإﻟﻪ اﻟﺨﺼﺐ واﳌﻄﺮ«
ﰲ ﺗﺪﻣﺮ ،وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻌﺒﺪه اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻪ اﻟﺬي ﺑﻘﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈًﺎ ﻋﲆ ﺷﻜﻠﻪ
اﻷﺻﲇ ﻛﺎﻤ ﺑُﻨﻲ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن
اﻷول اﳌﻴﻼدي.
ﻳﻘﻊ اﳌﻌﺒﺪ ﰲ اﻟﺤﻲ اﻟﺸﺎﻤﱄ ﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺗﺪﻣﺮ اﻟﻘﺪﻤﻳﺔ ،ﻓﻮق أﻧﻘﺎض ﻣﻌﺒﺪ
أﻗﺪم ﻣﻨﻪ ،وﻳﺘﺄﻟﻒ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺒﺪ ﻣﻦ
اﻟﺤﺮم وﺳﺎﺣﺘﻦﻴ ،ﺷﺎﻤﻟﻴﺔ وﺟﻨﻮﺑﻴﺔ،
ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎﻤ اﻷروﻗﺔ ،وأﻣﺎم اﻟﺤﺮم
ﻋﺘﺒﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺘﺔ أﻋﻤﺪة وﺟﺒﻬﺔ
ﻣﺜﻠﺜﻴﺔ.
ودﺧﻠﺘﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﳌﻌﺎﻤرﻳﺔ
اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻌﺒﺪ اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻪ إﱃ ﺣﺪ
ﻛﺒﺮﻴ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻌﺎﺑﺪ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻗﺘﺼﺎره ﻋﲆ ﺻﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ

ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واﺣﺪة .وﺑﺪأ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺒﺪ ﻋﺎم
 23م وﻢﻟ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  67م،
ﺛﻢ ﺣ ّﻮل اﳌﻌﺒﺪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﳌﻴﻼدي إﱃ ﻛﻨﻴﺴﺔ.
اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﲇ ﻋﻴﺪ أوﺿﺢ
ﻟﻌﻨﺐ ﺑﻠﺪي أن ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﻣﺮﻴ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻟﻸواﺑﺪ
اﻷﺛﺮﻳﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺴﺎﻤت اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻪ ﺗﻔﺴﺮﻴان؛ اﻷول أن
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻳﻘﻮم ﻋﲆ
ﻓﻜﺮ اﻟﺘﺸﺪد وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺤﺎدة
ﻟﻠﴩﻳﻌﺔ ،وﻫﻮ ﻤﻳﺎﺛﻞ ﰲ ﺗﺪﻣﺮﻴه
ﻟﻸواﺑﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺪﻣﺖ ﻤﺗﺎﺛﻴﻞ
ﺑﻮذا ،واﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻟﺜﺎﻲﻧ ﻫﻮ أن ﻫﻨﺎك
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻠﺐ وﻧﻬﺐ ﺗﺠﺮي ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء
اﻟﺘﺪﻣﺮﻴ ،وﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﺗﺤﺎول ﻃﻤﺲ
ﻣﻌﺎﻢﻟ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ،
ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻟﻶﺛﺎر
واﻷﻳﻘﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ
اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ واﻷدﻳﺮة اﻟﻘﺪﻤﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ ،وﰲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ ﻳﺒﺪو
ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ ﴍﻳﻜًﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ،وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻇﻬﻮر واﺣﺪة
ﻣﻦ اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت اﻟﻨﺎدرة ﺑﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺮوﳼ ﰲ إﺣﺪى اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،
ﻟﻴﺘﺒﻦﻴ أﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﻧﺎدرة ﻧﻬﺒﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم
ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﺗﻢ
إﻫﺪاؤﻫﺎ إﱃ ﺑﻮﺗﻦﻴ.

يحملون وطنهم في الحقاﺋﺐ

بيروت-أضنة..

حﻜاية التغريبة السورية
ً
تﻜرارا على ألسنة
الهجرة ،هي الﻜلمة األﻛﺜر
ً
السوريين وعلى لسان واقعهم أيضا ،بحﺜا عن
ً ً
بعيدا عن
أمان مﻔقود ،زاوية يحتمون فيها
مخاوف الحرب وحالة عدم اﻻستقرار ،ومحاولةً
تعل ًما،
توقﻔت منﺬ أعوام؛ ﹼ
ﻻستئناف حياة ﹼ
ً
ً
وزواجا ،ولمة عاﺋلة.
وعمﻼ،

هدم لدور العبادة

ﻛﺎﻤ ﻫﺪم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ  21آب
دﻳﺮ »ﻣﺎر إﻟﻴﺎن« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﴪﻳﺎن
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺮﻳﺘﻦﻴ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻤﺺ ،واﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﻨﺎﺋﻪ إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ اﳌﻴﻼدي،
وﺟﺎء ﻗﺮار اﻟﻬﺪم ﺑﺘﻬﻢ اﻟﻜﻔﺮ وﻓﻖ
ﻣﺎ أﻛﺪه اﳌﺮﺻﺪ اﻵﺷﻮري ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،وﻢﻟ ﻳﻌﺮف ﻣﺼﺮﻴ اﻟﺮﻫﺒﺎن
اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﰲ اﻟﺪﻳﺮ.
ﻗﺎﺋﻼ »إن ﻫﺪم وﺗﻔﺠﺮﻴ
ً
وأﻛﺪ اﻟﻌﻴﺪ
اﻷواﺑﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺮﻤﻳﺔ ﻛﺒﺎﻗﻲ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ أﻳﻀً ﺎ رﺳﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﺪاء
ﺗﺸﻮه ﺻﻮرة اﻹﺳﻼم ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﺮﻤﻳﺔ
أﻛﺮﺜ إﻳﻼ ًﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﺎﻤ ﻳﺨﺺ
ﺗﺪﻣﺮﻴ اﻷواﺑﺪ ،إذ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ أﻋﺮق
ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺖ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ﻣﻦ ﺣﻀﺎرة
ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻤﺑﻤﻠﻜﺔ ﺗﺪﻣﺮ ،وﻫﺬه اﻟﺠﺮﻤﻳﺔ
ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻔﻜﺮﻴ ﰲ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻫﺬا
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ،وﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ إﺛﺒﺎت
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻫﻤﺠﻴﺔ وﺟﻬﻞ،
ﻓﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﺟﺮم ﺑﺤﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺑﺤﻖ
اﻟﺤﻀﺎرة«.
وأﺿﺎف »ﻻ أﻧﴗ اﻟﺘﺬﻛﺮﻴ ﺑﺄن ﻗﻮات
اﻷﺳﺪ وﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻪ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ دور
اﻟﻌﺒﺎدة وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ واﳌﺴﺎﺟﺪ
ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء ﺳﻮرﻳﺎ ،ودﻣﺮت
اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي اﻟﻜﺒﺮﻴ ﰲ ﺣﻠﺐ،
وﻛﻨﻴﺴﺔ أم اﻟﺰﻧﺎر ﰲ ﺣﻤﺺ ،وﴎﻳﺮ

مجتمﻊ

،،

انقطاع الدعم أجبر الوزارة بحﺼر
عملها على التوثيﻖ والتنسيﻖ
مﻊ المنظمات المعنية،

إعدام جنود لﻸسد في مسرح تدمر
الروماني من قبﻞ تنظيم "الدولة
اﻹسﻼمية"
 ٤تموز 2015
)وﻻية حمﺺ ﻛما يسميها التنظيم(

ﺑﻨﺖ اﳌﻠﻚ ﰲ ﺑﴫى اﻟﺸﺎم ،وﻫﺪﻣﺖ
ﻣﺌﺬﻧﺔ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻌﻤﺮي ﰲ درﻋﺎ،
وﻫﻨﺎك ﻣﺌﺎت اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﻬﺪاف
ﻫﺬه اﻷواﺑﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﻈﺎم«.

لماذا األسعد..؟

أﻗﺪم ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻋﲆ ذﺑﺢ ﺧﺎﻟﺪ اﻷﺳﻌﺪ،
ﻋﺎﻢﻟ اﻵﺛﺎر ﰲ ﺗﺪﻣﺮ اﻷﺛﺮﻳﺔ ،وﻋﻠﻘﻮا
ﺟﺜﺘﻪ ﻋﲆ ﻋﺎﻣﻮد ﰲ ﻣﻴﺪان ﻋﺎم
ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
وﻋﻤﻞ اﻷﺳﻌﺪ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺜﺎت آﺛﺎر أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
وﻓﺮﻧﺴﻴﺔ وأﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ أﻋﺎﻤل ﺣﻔﺮﻳﺎت
وﺑﺤﻮث ﰲ آﺛﺎر اﳌﺪﻳﻨﺔ.
أﻛﺪ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﺪﻣﺮي ،أﺣﺪ اﳌﺼﺎدر
اﳌﻄﻠﻌﺔ ،ﻟﻌﻨﺐ ﺑﻠﺪي أن ذﺑﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺳﻌﺪ ﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن
ﺑﺴﺒﺐ »ﻛﻨﺰ ﻣﻦ ذﻫﺐ« ﻣﺨﺒﺄ ﰲ
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،رﻓﺾ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻣﻜﺎﻧﻪ ﳌﻦ ﺣﻘﻘﻮا ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﲇ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﻘﻠﻮه ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ،
وﳌﺎ أﴏ اﻷﺳﻌﺪ ﻋﲆ ﻋﺪم اﻻﻋﱰاف
وﻓﻘﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﻣﻞ ﻣﻦ
اﻹﻗﺮار ﻤﺑﻜﺎن اﻟﻜﻨﺰ ،ذﺑﺤﻮه ﺑﺘﻬﻢ
ﻟﻔﻘﻮﻫﺎ ﻟﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺳﻮرﻳﺎ
ﰲ »اﳌﺆﻤﺗﺮات اﻟﻜﻔﺮﻳﺔ« ،وﻣﺪﻳ ًﺮا
»ﻷﺻﻨﺎم ﺗﺪﻣﺮ اﻷﺛﺮﻳﺔ« وزﻳﺎرﺗﻪ
إﱃ إﻳﺮان وﺗﻮاﺻﻠﻪ ﻣﻊ أﺧﻴﻪ اﻟﻌﻤﻴﺪ

حنين النقري
وأﻣﺎم ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﺿﻄﺮار ﻟﻠﺴﻔﺮ ﰲ ٍ
ﺑﻠﺪ أُﻏﻠﻘﺖ
ﻣﻌﻈﻢ ﺣﺪوده و ُﻋﻄّﻠﺖ اﻟﺒﻮاﺧﺮ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ
ﻣﻮاﻧﺌﻪ ،وﺑﺎﺗﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﺮﻴان اﻟﺤﺮﻲﺑ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﻮق
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﺮﻴان اﳌﺪﻲﻧ ،اﳌﻘﺘﴫ ﻋﲆ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ﺟﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ
اﻟﺒﻠﺪان ً
أﺻﻼ ،ﻢﻟ ﻳﺒﻖ ﺳﻮى ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺨﺮ ً
ﳌﻦ ﻳﺒﺘﻌﺪون ﻋﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ،وﻷﺟﻞ ﻫﺬا
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺼﺺ واﳌﺸﺎﻫﺪات ﻋﲆ ﺣﺪود ﻟﺒﻨﺎن،
وﰲ ﻣﻄﺎراﺗﻪ وﻣﻮاﻧﺌﻪ ﺗﻠﺨّﺺ ﺣﻜﺎﻳﺎ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ،
ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﺘﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ.
ً
وﺗﺮﺳﻢ ﻣﺸﻬﺪًا
اﻟﺴﻴﺪة أم ﻣﺤﻤﻮد ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﺎﱄ رﻳﻒ
ّ
ﺗﻮﰲ زوﺟﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺜﻮرة ﻟﻴﱰﻛﻬﺎ ﻣﻊ
دﻣﺸﻖ،
ﻳﺘﻴﻤﻦﻴ اﺛﻨﻦﻴ ،ﰲ ﻇﺮوف ﺗﺰﻳﺪ وﻃﺄة اﻟﻴﺘﻢ،
وﺗﺨﱪﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ
أﻋﻮام وأﻗﺎﻣﺖ ﰲ ﺑﻠﺪة اﻟﺘﻞ ﺷﺎﻤل دﻣﺸﻖ.
”ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻮر ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﺪﻫﻮر ﻣﻦ ﺳﻴﺊ ﻷﺳﻮأ ﻟﺬا
ﺑﺪأت ﻓﻜﺮة اﻟﺴﻔﺮ ﺗﺮاودﻲﻧ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺮدي
اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﺮﻴة ،ﻗﺒﻞ أن
أﴏف ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﺤﻮزﻲﺗ ﻣﻦ ﻧﻘﻮد ﺗﺮﻛﻬﺎ ﱄ
زوﺟﻲ“ ،ﺗﻘﻮل أم ﻣﺤﻤﻮد.
اﺳﺘﺨﺮﺟﺖ ﺟﻮازات ﺳﻔﺮ ﻟﻬﺎ وﻻﺑﻨﻴﻬﺎ وﺑﺪأت ﺗﻔﻜّﺮ
ﰲ وﺟﻬﺘﻬﺎ ،اﺳﺘﺒﻌﺪت ﻟﺒﻨﺎن واﻷردن ﻟﻐﻼﺋﻬﺎﻤ

ﻋﻴﴗ رﺋﻴﺲ ﻓﺮع ﻓﻠﺴﻄﻦﻴ.
وأﺿﺎف اﻟﺘﺪﻣﺮي أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ أي
ﻣﻦ اﻻﻓﱰاءات اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ
وﻟﻮ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،ﻓﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ وراء ﻣﻘﺘﻠﻪ ،ﻷن اﻷﺳﻌﺪ
ﻛﺎن ﻣﻮﻇﻒ دوﻟﺔ ﰲ ﺷﺄن ﺛﻘﺎﰲ
ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻤﻳﺜﻠﻬﺎ ﰲ
ﻣﺆﻤﺗﺮات ﻋﻦ اﻵﺛﺎر ﰲ اﻟﺨﺎرج.
وﻗﺎل اﻟﺘﺪﻣﺮي إن ﻤﺛﺔ أﺳﺒﺎب
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ وراء ﻣﻘﺘﻞ اﻷﺳﻌﺪ،
ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺎ ﻤﻳﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻓﻴﻪ ﻋﲆ
اﻷﻏﲆ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺗﺪﻣﺮ ،وﻫﻮ
أن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﺤﻄﻴﻢ

ﺧالد األسعد  -عالم األثار السوري

ﻤﺗﺎﺛﻴﻞ ﻣﺰﻳﻔﺔ ﻋﻠ ًﻨﺎ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس،
ﻟﻴﻮﻫﻤﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺻﻠﻴﺔ ،ﻓﻴﺎﻤ ﻳﻘﻮم
ﺑﻨﻘﻞ ﻤﺗﺎﺛﻴﻞ وآﺛﺎر أﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﻣﺮ
ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺠﺎر اﻵﺛﺎر ﰲ دول ﻣﺠﺎورة
ﻣﻠﺎﻤ
ﻟﺴﻮرﻳﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻷﺳﻌﺪ
ً

وﻣﴫ ﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ﻓﻴﻬﺎ ،إذ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن
ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت ﻤﺗﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ ،وﻫﻜﺬا
ﻳﺒﻖ ﰲ ﻣﻴﺪان أم ﻣﺤﻤﻮد إﻻ ﺗﺮﻛﻴّﺎ ﻣﻘﺼﺪًا
ﻢﻟ َ
»اﻟﺸﻌﺐ اﻟﱰﻲﻛ ﻟﻄﻴﻒ واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ
ﻫﻨﺎك ﺟﻴّﺪ ،ﻋﻨﺪي أﻗﺎرب ﻳﺴﻜﻨﻮن ﰲ إﺳﻜﻨﺪرون
ﺳﻴﺨﻔﻔﻮن ﻋﻨﻲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻮاﺑﺔ ﻟﻠﻌﺒﻮر إﱃ أوروﺑﺎ ﻻﺣﻘًﺎ«.
ﻫﻜﺬا اﺗﻔﻘﺖ أم ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﺤﺠﻮزات ﰲ
دﻣﺸﻖ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻔﺮ وﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻀﻤﻮﻧًﺎ،
ﺳﻬﻼ ﻛﺎﻤ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ً
ﻓﺎﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻟﺒﻨﺎن ﻢﻟ ﻳﻌﺪ
وﻣﺰاﺟﻴﺔ أﻣﻦ اﻟﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻲﻧ ﻫﻲ
اﻟﻼﻋﺐ اﻷﺑﺮز ﰲ ﻣﺼﺮﻴ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ،وﺗُﻮﺿﺢ
»أﺧﺬ اﳌﻜﺘﺐ ﺻﻮر ﺟﻮازاﺗﻨﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺄﺳﺒﻮع
ﻟﻴﺘﻢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ ﻣﺮورﻧﺎ ،دﻓﻌﺖ  250دوﻻ ًرا
ﻋﲆ اﻟﺸﺨﺺ دون ﻤﺗﻴﻴﺰ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻦﻴ ﻛﺒﺮﻴ
وﻃﻔﻞ ،ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﱪي ﻣﻦ دﻣﺸﻖ
إﱃ ﺑﺮﻴوت ،وﺣﺠﺰ ﻃﺎﺋﺮة ﺑﺎﺗﺠﺎه واﺣﺪ ﻣﻦ
ﺑﺮﻴوت إﱃ أﺿﻨﺔ ،أو اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺒﺤﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﻴﻨﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﻤﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﺎع«.

ٌ
أحﻼم بـ ”حياة أفضﻞ“

ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺪّة ﺳﺎﻋﺎت ﻋﲆ اﻟﺤﺪود ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺲ
آب وﺣ ّﺮ اﻟﻈﻬﺮﻴة دﺧﻠﺖ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ اﳌﺤ ّﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪد

ﺑﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ وﻤﻳﻠﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺪﻟﻴﻞ ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺑﺎﳌﻜﺎن اﻟﺬي
ﻧﻘﻠﻮا إﻟﻴﻪ آﺛﺎ ًرا أﺻﻠﻴ ًﺔ ﻣﻬﻤ ًﺔ ﻹﻧﻘﺎذﻫﺎ
ورﻓﻀﻪ اﻟﺒﻮح ﺑﻬﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻠﻢ أﺣﺪًا
ﺑﴪﻫﻢ اﻟﺨﻄﺮﻴ.
وأﺷﺎر اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻴﺪ أن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻪ
ﺗﺴﺎؤﻻت ،وﻳﺒﺪو أن ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻴﻮط
ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻟﻘﻴﺎدات
ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻮى اﺳﺘﺨﺒﺎرات إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ودوﻟﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪًا أن ﺗﻜﻮن
ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻪ ﻋﲆ اﻷرض ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﻤﺑﺨﻄﻂ ﻛﺒﺮﻴ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻧﻼﺣﻆ أن ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻫﻲ
ﻫﺪف آﺧﺮ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ
ﻤﻳﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻨﻔﻂ
وﻛﺬﻟﻚ اﻵﺛﺎر ،وﻳﺸﱰك ﰲ ﺗﺠﺎرة
اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ دﻻﻻت
ﻋﲆ اﺣﺘﺎﻤﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﻴﻘﻦﻴ ﺑﺄن
ﻳﻜﻮن ﴍﻳﻜًﺎ ﻟﻪ أﻳﻀً ﺎ ﰲ ﺗﺠﺎرة
اﻵﺛﺎر وﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ.
وﻗﺎل اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻴﺪ "ﻫﻨﺎك ﺗﺴﺎؤﻻت
ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﳌﺮوﻋﺔ ﻟﻸﺳﻌﺪ،
ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﺗﺠﺎوز اﻟﺜﺎﻤﻧﻦﻴ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﺮ ،واﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻪ ﻟﻴﺴﺖ
ﻤﺑﺜﺎﺑﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﻨﻔﺬ
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺪام دون ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻔﻲ ﰲ ﻫﺬه
اﻟﺠﺮﻤﻳﺔ رﻤﺑﺎ ﺗﺘﻀﺢ اﳌﻌﺎﻢﻟ ﻻﺣﻘًﺎ".

ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ واﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺣﻼم إﱃ اﻷراﴈ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﺘﺘﺠﻪ ﺑﴪﻋﺔ إﱃ ﻣﻄﺎر رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي
ﺧﺸﻴﺔ ﻓﻮات اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﺗﻀﻴﻒ أم ﻣﺤﻤﻮد
»أﻋﻄﻮﻧﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻋﲆ اﻟﺤﺪود اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ
ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ﳌﺪة  24ﺳﺎﻋﺔ وﻧُﺴﻠﻤﻬﺎ
ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻨﺎ اﳌﻄﺎر إﱃ اﳌﻮﻇﻒ اﳌ ُﺨﺘﺺ ،ﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎ
ﰲ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،ﺗﻜﻠﻤﺖُ ﻣﻌﻬﻢ أﺛﻨﺎء
اﻧﺘﻈﺎرﻧﺎ :ﻃﺎرق ﻣﻦ ﺣﻤﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻷن ﺗﺎرﻳﺦ
اﻧﺘﻬﺎء ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻗﱰب ،آﺧﺮ ﻣﻦ رﻳﻒ
دﻣﺸﻖ ﺧﺮج ﺑﺼﺤﺒﺔ واﻟﺪﺗﻪ إﱃ ﻣﻨﺰل أﺧﻴﻪ ﰲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻗﺼﺺ ﻛﺜﺮﻴة ﻣﺘﻜﺮرة واﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴ ًﻌﺎ
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺮار ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻜﺮار اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ أوروﺑﺎ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺑﻠﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺒﺎب“.
زواج ﻢﻟ اﻟﺸﻤﻞ ﻢﻟ ﻳﻐﺐ أﻳﻀً ﺎ ﻋﻦ رﻛّﺎب اﻟﺮﺣﻠﺔ،
إذ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﺘﺎة دﻣﺸﻘﻴﺔ ﺑﺼﺤﺒﺔ واﻟﺪﺗﻬﺎ،
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﲆ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻫﻲ اﻵن
ﻣﺘﺠﻬﺔ إﱃ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻌﻘﺪ ﻗﺮاﻧﻬﺎ ﻋﲆ ﺷﺎب ﺳﻮري
ﺑﻐﺮض ﻢﻟ اﻟﺸﻤﻞ ﻻﺣﻘًﺎ ،ﺗﻀﻴﻒ أم ﻣﺤﻤﻮد "ﻢﻟ
أﺷﻌﺮ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻔﺮﺣﺔ اﳌﻌﺘﺎدة ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﻫﺬا
ﴩا ﺑﻜﺮﺜة ﺑﻞ إن
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺠﺎت أﺻﺒﺢ ُﻣﻨﺘ ً
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ وﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺎدون ﰲ
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﺰواج ﻣﻤﻦ ﺗﺄﺧﺬﻫﻢ إﱃ أرض اﻷﺣﻼم“.

سرقة للمقتنيات

أﺻﺪرت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺘﺎﺣﻒ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ
اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ،
أدرﺟﺖ ﻓﻴﻬﺎ  33ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺮﻳﺔ ﺗﻌﻮد
ﳌﻮاﻗﻊ وﻓﱰات ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ
ﺳﻮرﻳﺎ.
ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻷﴐار اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ
اﻵﺛﺎر ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻶﺛﺎر ،ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ ﺣﻮاﱄ  750ﻣﺒﻨﻰ وﻣﻮﻗ ًﻌﺎ،
ﻣﻨﻬﺎ  140ﻣﺒﻨﻰ ﺗﺎرﻳﺨ ًﻴﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  1000ﻣﺤﻞ ﰲ ﺳﻮق ﺣﻠﺐ
اﻟﻘﺪﻳﻢ ،وﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺄﴐار ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،ﻤﺗﺜﻞ ﺣﻠﺐ
أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﻣﺠﻤﻞ اﻷﴐار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﻬﺪاف اﳌﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
وﻳﻮﺟﺪ  48ﻣﺘﺤﻔًﺎ وﻣﻮﻗ ًﻌﺎ ﻣﻌﺪًا ﻟﻠﺰﻳﺎرة
ﺗﻌﺮض ﻗﺴﻢ ﻛﺒﺮﻴ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﴬر ﺟﺮاء
اﻟﺤﺮب ،أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺮﻗﺔ ،إذ ﻤﺗﺖ
ﴎﻗﺔ ﺣﻮاﱄ أﻟﻒ ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺮﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﱃ ﴎﻗﺔ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت »ﻫﺮﻗﻠﺔ« ،اﳌﻮﺟﻮدة
ﺑﺠﺎﻧﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺤﻔﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻘﻴﺒﺎت اﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﺗﻌﺮض ﻣﺘﺤﻒ دﻳﺮ ﻋﻄﻴﺔ ﻟﻠﴬر أﺛﻨﺎء
ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻷﻋﺎﻤل اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ،
ﺣﻴﺚ ﴎﻗﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ
ﺗﻌﻮد إﱃ اﻟﻔﱰة اﻟﻌﺜﺎﻤﻧﻴﺔ واﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ،

ً
وحيدة في المطار

ﻷول ﻣﺮة ﻛﺎﻧﺖ أم ﻣﺤﻤﻮد ﰲ اﳌﻄﺎر ،ﺣﻴﺚ
ﻢﻟ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺳﺎﻓﺮت وﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاءات
وزن اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ وﺧﻼﻓﻬﺎ ،وﺗﻘﻮل »ﺳﺎﻋﺪﻲﻧ
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻌﻨﺎ ﰲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﻨﺎ

إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ  1400ﻗﻄﻌﺔ ،وﻫﻨﺎك
ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﴎﻗﺔ ﻤﺗﺎﺛﻴﻞ ﻣﻊ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻒ ﺣﺎﻤة اﻟﻮﻃﻨﻲ،
وﴎﻗﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﺮار اﻟﻔﺨﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻒ ﻣﻌﺮة اﻟﻨﻌﺎﻤن ،أﻳﻀﺎ
ﴎﻗﺔ  17ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻒ ﻗﻠﻌﺔ ﺟﻌﱪ.

عراقيﻞ تعيﻖ العمﻞ

ﺗﻌﺎﻲﻧ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﺮﻣﻴﻢ
واﺳﺘﻌﺎدة اﳌﴪوﻗﺎت ﻟﻶﺛﺎر ،ﻓﻘﺪ
ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﺎﻤح ﻫﺪاﻳﺎ ،وزﻳﺮة
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺷﺆون اﻷﴎة ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ،ﻟﻌﻨﺐ ﺑﻠﺪي ،أن
اﻟﻮزارة أﺻﺪرت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﻓﻴﻪ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ
اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺐ واﻟﴪﻗﺔ
واﻟﺘﺪﻣﺮﻴ ،إﻻ أن ﻫﺬه اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﻢﻟ ﺗﻠﻖ
آذاﻧًﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ ،ﻛﻮن اﻟﻮزارة ﻢﻟ ﻳﻌﱰف
ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﻟﻬﻴﺌﺎت وﺣﺘﻰ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺪول ،وﻻﺳﻴﺎﻤ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻘﺮار،
ﻢﻟ ﺗﻌﱰف ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﴍﻋﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري،
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺑﻘﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
ﻣﺮﻫﻮﻧًﺎ ﺑﻘﺮار ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻤﻳﻜﻦ أن ﺗﻨﻬﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ ﰲ أي وﻗﺖ ،ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﻳﺰال
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إدﻟﺐ ،ﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺸﺆون
اﻵﺛﺎر ،إﻻ أن اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺪﻋﻢ أﺟﱪ اﻟﻮزارة
ﺑﺤﴫ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﳌﻨﻈﺎﻤت اﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺪي وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ،وأرﺳﻠﻨﺎ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮﺛﻖ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ اﻟﻘﻠﻌﺔ
اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﻘﺪﻳﻢ ﰲ ﺣﻠﺐ وﻣﺘﺤﻒ
إدﻟﺐ ﻣﻦ ﻗﺼﻒ ﻃﺎﺋﺮات اﻷﺳﺪ«.
وﺣﻮل ﻣﺎﻤرﺳﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أﻛﺪت
ﻫﺪاﻳﺎ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻦ
اﻟﻨﻈﺎم ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻓﻜ ًﺮا ﻇﻼﻣ ًﻴﺎ ﻳﺤﺎرب
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،وﻣﺎ ﺗﻔﺠﺮﻴ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻌﻞ ﺷﻤﻦﻴ ﰲ
ﺗﺪﻣﺮ وﻫﺪم دﻳﺮ ﻣﺎر إﻟﻴﺎن وﻗﺘﻞ ﻋﺎﻢﻟ اﻵﺛﺎر
ﺧﺎﻟﺪ اﻷﺳﻌﺪ ،إﻻ دﻟﻴﻞ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻨﻈﺎم
ﻛﻼ
وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة ،ﺣﻴﺚ إن ً
ﻣﻨﻬﺎﻤ ﻳﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﳌﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ
ﻟﻄﻤﺲ اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺎ ،وﻣﺎ
إﻗﺪام اﻟﻨﻈﺎم ﻋﲆ ﻗﺼﻒ اﳌﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ
ﰲ ﺧﻄﻮة ﻣﻨﻪ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻲ
ﺧﴪﻫﺎ ﰲ ﺣﻠﺐ وإدﻟﺐ وﺗﺪﻣﺮ ،إﻻ دﻟﻴﻞ
ﻋﲆ ﻣﺨﻄﻄﻪ اﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻲ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري وﺗﺪﻣﺮﻴ ﺣﻀﺎرﺗﻪ اﻟﺘﻲ
أﻧﺎرت اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻋﱪ اﻟﻌﺼﻮر.
ﺗﻌﺎﻲﻧ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ وأواﺑﺪﻫﺎ
اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺰﻳﻒ ﻛﺒﺮﻴ ﰲ ﻇﻞ ﻗﺼﻒ
ﻃﺎﺋﺮات اﻷﺳﺪ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ ،وﻫﺪم
وﺗﺪﻣﺮﻴ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺑﺪ واﻷدﻳﺮة،
وﻗﺘﻞ اﻟﻌﻠﺎﻤء واﻵﺛﺎرﻳﻦﻴ ،ﻓﺎﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺴﻮري وﺣﻀﺎرﺗﻪ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﺑﻦﻴ ﻓﻲﻜ
ﻛﺎﻤﺷﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻇﺎﻢﻟ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻇﻼﻣﻲ.

ﺟﻤﻴ ًﻌﺎ ﻛﺎن ﺳﻮاء ،ﺧﻮف واﺿﻄﺮاب وﺷﻌﻮر
اﻟﻐﺮﺑﺔ ﺑﺪأ ،ﻧﻈﺮات اﳌﻮﻇﻔﻦﻴ ﰲ اﳌﻄﺎر ﻢﻟ
ﺗﻜﻦ ﺟﻴّﺪة ،ﻻ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻔّﻬﻢ أﻧﻬﺎ رﺣﻠﺘﻚ
اﻷوﱃ«.
ﺗﻌ ّﺮﺿﺖ أم ﻣﺤﻤﻮد ﳌﻮاﻗﻒ ﻣﺰﻋﺠﺔ ﻋﻨﺪ وزن
مسافرون سوريون ينتظرون في مطار بيروت الدولي ) -إنترنت(

اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ،إذ ﴏﺧﺖْ اﳌﻮﻇﻔﺔ ﺑﻮﺟﻬﻬﺎ ﻲﻛ
ﺗﺴﺘﻌﺠﻞ دون رأﻓﺔ ﺑﺤﺎﻟﻬﺎ أو ﺣﺎل ﺻﻐﺎرﻫﺎ
»اﻷﻣﺘﻌﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ وﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻴﻠﺰﻣﻨﺎ ،ﻟﺬا ﻃﻠﺒﺖ
ﻣﻨﻲ أن أﺧﺮج ﺑﻌﺾ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻷﻋﻮد إﱃ اﻟﻮزن
اﳌﻄﻠﻮب ،وﳌﺎ ﺳﺄﻟﺘﻬﺎ ﻣﺎ اﻟﺬي أﻓﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﺜﻴﺎب اﻟﺘﻲ
أﺧﺮﺟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﱄ ”ﻣﻮ ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ..
دﺑﺮي ﺣﺎﻟﻚ ،ﺣﻤﻠﻴﻬﻦ ﺑﺈﻳﺪك ع اﻟﻄﻴﺎرة‘«.

طاﺋرة التغريبة

وﻫﻜﺬا ﺻﻌﺪت أم ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻄﻴﺎرة
ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎ ًء وﺑﻴﺪﻳﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﺛﻴﺎب وﻣﺘﺎع،
ﻟﺘﺠﺪ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺮﻛّﺎب ﻛﺤﺎﻟﻬﺎ ،وﺗﺼﻒ ذﻟﻚ
ﻛﻴﺴﺎ
ﻗﺎﺋﻠﺔ »ﻛﺎن ﰲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﺪة رﻳﻔﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ً
ﺮﻴا وﻣﻨﻔﻮﺧًﺎ ،ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻤﺷﻴًﺎ ﻛﺒ ً
ﻋﺒﻘﺖ ﰲ اﻟﺠﻮ أﻧﻪ ﻳﺤﺘﻮي ﻣﻠﻮﺧﻴﺔ ،أﺑﻨﺎؤﻫﺎ
ﻛﺮﺜ ،ﻣﺎ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ،ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻛﻴﺎس
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﻃﻌﻤﺔ واﳌﺆوﻧﺔ واﻟﺜﻴﺎب،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﳌﻀﻴﻔﻦﻴ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻨﺎ
ﺑﺎﺳﺘﻐﺮاب واﺳﺘﻬﺠﺎن وﻛﺄﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻛﺐ آﺧﺮ«.
ﺷﺎرﻛﺖ أم ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻮرﻳﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻈﺮوف رﺣﻠﺔ ذﻫﺎب دون إﻳﺎب،
ﻳﻔﴪ ﺛﻘﻞ ﺣﻘﺎﺋﺒﻬﻢ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ّ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺴﻔﺮ اﳌﻔﱰﺿﺔ ،وﺗﻌﻠّﻖ

السوريون الﺰاﺋرون في السعودية
بانتظار تسوية أوضاعهم القانونية
ريم الحمﺼي
ﺗﺤﺖ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻠﻬﻴﺐ واﻟﻨﺎر وﰲ ﻇﺮوف
أﺟﱪﺗﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺮﺣﻴﻞ ،اﻧﺘﴩ اﻟﺴﻮرﻳﻮن
ﻟﻴﻄﺮﻗﻮا أﺑﻮاب دول اﻟﻌﺎﻢﻟ ﺑﺤﺜًﺎ ﻋﻦ اﻷﻣﻦ
واﻷﻣﺎن وﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ؛ ٌ
دول دﺧﻠﻮﻫﺎ
ﺑﻐﺮﻴ ﻓﻴﺰا وأﺧﺮى ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ذﻟﻚ ﺑﻴﻨﺎﻤ
أﻏﻠﻘﺖ أﻏﻠﺐ اﻟﺪول أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﰲ وﺟﻮﻫﻬﻢ.
ﺣﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﺤﺎل ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﻲﺑ ،ﻓﻼ وﺟﻮد ﳌﺨﻴﺎﻤت اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ﻋﲆ
أراﺿﻴﻬﺎ ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻮري اﻟﻘﺎدم إﻟﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ
إﻻ ﺑﺘﺄﺷﺮﻴة زﻳﺎرة ﺗ ُﻘﺪم ﻣﻦ اﳌﻘﻴﻢ ﻤﺑﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﻜﻔﻴﻞ.

تأﺷيرات زيارة ﻻ إقامات

ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﺮب ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺒﺎت
دون ﴍوط ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﴎﻋﺎن ﻣﺎ أﻏﻠﻘﺖ اﻟﺒﺎب
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻟﻸﻗﺎرب ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻓﻘﻂ )أب،
أم ،أم اﻟﺰوﺟﺔ ،أﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ ﺳﻦ .(18
وﻻ ﺗﻌﻄﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮى ﻟﻔﺌﺎت
ﻣﺤﺪدة ﻛﺎﻷﻃﺒﺎء واﳌﻬﻨﺪﺳﻦﻴ ،وﻣﻦ ﻻ ﻤﻳﻠﻚ
إﻗﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻋﺪﻳﺪة ،اﺑﺘﺪا ًء
ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻣﴫﰲ إﱃ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
رﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة.
ﺣﺴﻦﻴ ) 30ﻋﺎ ًﻣﺎ( ،ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ أﺷﻌﺔ وﻗﺪّم إﱃ
اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻨﺬ ﺣﻮاﱄ  4ﺳﻨﻮات ﺑﺘﺄﺷﺮﻴة »زﻳﺎرة«
ﺮﻴا ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
إﺛﺮ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ؛ ﺑﺤﺚ ﻛﺜ ً
ﻤﺑﺴﺘﻮﺻﻒ أو ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ،ﻟﻜﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﴍﻃًﺎ أﺳﺎﺳ ًﻴﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ،وﻢﻟ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ
ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﺄﺷﺮﻴة ﺳﻮى ﺑﻌﺾ اﳌﻄﺎﻋﻢ
واﳌﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﻳﻠﻜﻬﺎ ﻣﻌﺎرﻓﻪ.
ﺣﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺣﻠﻢ
ﺳﻮري ﻳﻬﺎﺟﺮ إﱃ أوروﺑﺎ ،وﻳﻘﻮل »ﻧﺸﻜﺮ اﻟﻠﻪ
أﻧﻨﺎ ﻧﺤﻨﺎ وﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﻫﻨﺎ دون ﻣﺨﺎﻃﺮة ،أﻫﻠﻨﺎ
ﻤﻳﻮﺗﻮن ﻗﺼﻔًﺎ وﺟﻮ ًﻋﺎ وﻏﺮﻗًﺎ ،ﺑﺎﻟﻨﺎ وروﺣﻨﺎ
ﻣﻌﻬﻢ« ،ﻣﺮدﻓًﺎ »أﻤﺗﻨﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻷﻤﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻤﺑﺮﺗﺐ ﺟﻴﺪ
ﻳﺆ ّﻣﻦ ﺣﻴﺎة أوﻻدي وﻳﺴﺎﻋﺪ أﻫﲇ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ«.
ﻗﺼﺺ ﻣﺆﳌﺔ ﻳﺴﻮدﻫﺎ اﻟﻌﺠﺰ وﺻﻠﺘﻨﺎ ،وﻧﺤﻦ
ﻧﻌﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻛﻌﺎﺋﻠﺔ ﻗﺪﻣﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﻄﻠﺐ
زﻳﺎرة ﻣﻦ اﺑﻨﺘﻬﻢ ،وإﺛﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺰوج
ﻃﺮدﻫﻢ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ ،ﺗﺎرﻛًﺎ
ﺧﻴﺎ ًرا ﻟﺰوﺟﺘﻪ ،إﻣﺎ اﻟﺼﻤﺖ أو اﻟﺨﺮوج ﻣﻌﻬﻢ،
ﻓﺴﻜﺘﺖ ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ.
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﻼ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة ،اﻷب ﻣﺮﻳﺾ
واﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎدي ﻣﺘﻌﺐ ،ﻗﻠﺔ اﻟﺤﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ
أﺳﺎﺳﺎ إﱃ اﻟﺴﻔﺮ ﻧﺤﻮ اﺑﻨﺘﻬﻢ،
دﻓﻌﺘﻬﻢ
ً
ﻓﺄﻧﻘﺬﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺮﻴان اﻟﺤﺮب إﱃ ﻧﺮﻴان اﻟﺬل.

أوروبا حاضرة

ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﺑﻦﻴ ﻓﺌﺔ ﺗﺄﻗﻠﻤﺖ ﻣﻊ
ﴍوط وﻗﻮاﻧﻦﻴ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﺮﻓﺾ اﻟﺨﺮوج
ﻣﻨﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎب وﻣﻴﺰات ،أوﻟﻬﺎ أﻧﻬﺎ »ﺑﻠﺪ

»اﳌﺴﺎﻓﺮ اﻟﻌﺎدي ﻳﺤﻤﻞ ﺛﻴﺎﺑًﺎ وﻫﺪاﻳﺎ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺤﻤﻞ
ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻞ ﳾء ،ﻣﻨﺎﺷﻒ وﴍاﺷﻒ وﺛﻴﺎب وﻣﺆوﻧﺔ
وأﻏﻄﻴﺔ ﺗﻘﻴﻨﺎ اﻟﱪد ،ﻣﻼﺑﺲ ﺻﻴﻔﻴﺔ وﺷﺘﻮﻳﺔ ﺑﻞ
واﻟﺒﻌﺾ ﺣﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﻃﺮارﻳﺢ ﻟﻠﻨﻮم ،ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر:
ﻧﺤﻦ ﻧﺤﻤﻞ ﺣﻴﺎة ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﻞ وﻃ ًﻨﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﰲ
ﺣﻘﻴﺒﺔ ،ﻟﺬا ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ أن ﺗﻘﺎرن ﻣﺘﺎع
ووﺿﻊ اﳌﺴﺎﻓﺮ اﻟﻌﺎدي ﻤﺑﺘﺎع وﺣﺎﻟﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮ«.
ﰲ اﳌﻘﻌﺪ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻷم ﻣﺤﻤﻮد ﺗﺠﻠﺲ ﺷﺎﺑﺔ وﺣﻴﺪة
ﻣﻦ ﺣﻤﺺ »ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ رﻛﻮب اﻟﻄﺎﺋﺮة
ﻣﺜﻠﻨﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧﺎﺋﻔﺔ أﻛﺮﺜ ﻣﺎﻤ ﺳﻴﻠﻴﻪ ،أﺧﱪﺗﻨﻲ
أﺛﻨﺎء اﻧﺘﻈﺎرﻧﺎ أن ﺧﻄﻴﺒﻬﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﻟﻴﺬﻫﺒﺎ ﻣ ًﻌﺎ
إﱃ إزﻣﺮﻴ ،ﺣﻴﺚ ﺳﱰﻛﺐ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻌﻪ ﻤﺑﺤﺎوﻟﺔ
اﻟﺬﻫﺎب إﱃ أوروﺑﺎ ،ﻋﲆ ﻋﻜﺴﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ
اﻟﻘﻠﻴﻞ ﺟﺪًا ﻣﻦ اﳌﺘﺎع ،ﻻ أﻧﴗ ﻧﻈﺮة اﻟﺨﻮف ﰲ
ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻈﺮت إﱃ اﻟﺒﺤﺮ«.
اﻟﺼﺨﺐ وﺻﻴﺤﺎت اﻟﺪﻫﺸﺔ وﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺮﻛﺎب
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻢ أﻣﺮ ﻣﻤﻴﺰ وواﺿﺢ ،ﻟﻜﻦ
ﻤﺑﺠﺮد أن اﻟﺘﺰﻣﻮا ﻤﺑﻘﺎﻋﺪﻫﻢ وﺛﺒﺘﻮا أﺣﺰﻣﺔ
اﻷﻣﺎن ﺑﺪأت اﻟﺮﻫﺒﺔ ﺗﺴﻜﺘﻬﻢ ﺟﻤﻴ ًﻌﺎ ،ﺗﺼﻒ
»أﻣﺴﻜﺖ أﻳﺪي أﺑﻨﺎﻲﺋ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء
أم ﻣﺤﻤﻮد
ُ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ،ﻛﺎن ﺷﻌﻮ ًرا ﻏﺮﻳﺒًﺎ ﺟﺪًا وﻛﺄن ﺟﺴﺪي
ﻳﺼﻌﺪ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺑﻴﻨﺎﻤ ﻗﻠﺒﻲ ﻻ زال ﻋﲆ
اﻷرض ،ﻋﻠﺖ ﰲ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺻﻴﺤﺎت اﻷﻃﻔﺎل

إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ« ،وﻓﺌﺔ ﻻ ﺗﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮى
اﻻﻧﻐﻼق وﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ وﺿﻴﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻻ ﻳﺤﻤﻲ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ زﺣﻤﺔ اﻟﺤﻴﺎة
ً
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ.
اﻟﺴﻴﺪة أم وﺳﻴﻢ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺘﺄﺷﺮﻴة زﻳﺎرة
ﻫﻲ وزوﺟﻬﺎ ووﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻨﺬ  4ﺳﻨﻮات ،ﺗﻘﻮل
»زوﺟﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻌﺮض وراﺗﺒﻪ 4000
رﻳﺎل ،ﻃﺒ ًﻌﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﳌﺒﻠﻎ ﻟﴚء ﰲ اﻟﺮﻳﺎض،
ﻋﻨﺪﻧﺎ أﺟﺮة اﻟﺒﻴﺖ واﳌﺪارس وﻣﴫوف اﻟﺤﻴﺎة
واﻷوﻻد ،ﻛﻨﺖ أﻋﺰي ﻧﻔﴘ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺳﻨﺄﺧﺬ
اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻧﺮﻲﺑ أوﻻدﻧﺎ ﰲ ٍ
ﺑﻠﺪ ﻋﺮﻲﺑ ،ﻟﻜﻦ
ﻳﺄﺳﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﻧﻘﺮر اﻟﺴﻔﺮ
ﻧﺤﻮ أوروﺑﺎ«.
وﺗﻮﺿﺢ »زوﺟﻲ ﺳﻴﺴﺎﻓﺮ وﻧﺤﻦ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻫﻨﺎ
ﻢﻟ اﻟﺸﻤﻞ ،أﻋﺮف أن اﻟﺤﻴﺎة ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﺮﻲﺑ
ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻜﻨﻨﻲ أﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أوﻻدي« ،وﺗﺆﻛﺪ
ﻣﺮة أﺧﺮى »ﻟﻮ ﻣﻌﻨﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻓﻜﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺨﺮوج«.

هﻞ مازال ﺷعارنا الموت وﻻ المﺬلة؟

ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﻓﻤﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ﻣﻦ
ﻋﻤﻼ ،وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮاه
وﺟﺪ ً
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ إﻻ أﻧﻪ ﺑﺤﺎﺟﺘﻪ ﻻﺳﺘﻤﺮار
ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺣﻴﺎة أﺑﻨﺎﺋﻪ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻢﻟ ﻳﺠﺪ وﻻ
ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺠﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻘﺮر إرﺳﺎل زوﺟﺘﻪ
أو اﺑﻨﺘﻪ ﻟﺘﺄﻲﺗ ﺑﻘﻮت ﻳﻮﻣﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﻤﺑﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻠﺒﺎس اﻟﴩﻋﻲ اﳌﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺨﺬﻳﻦ ﻣﻦ
ﻋﻤﻼ وﻣﻮردًا ،ﺟﻤﻠﺔ واﺣﺪة
ً
ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﻮل
ﺑﺎﺗﻮا ﻳﺮددوﻧﻬﺎ أﻳﻨﺎﻤ ذﻫﺒﻮا »ﺳﺎﻋﺪوﻧﺎ ﻧﺤﻨﺎ
ﺳﻮرﻳﻦﻴ«.
ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻴﻬﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﺑﺈﻳﺠﺎد
ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أو ﺗﺄﻣﻦﻴ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﰲ ﺣﺎل
ﻛﺎﻧﻮا ﻏﺮﻴ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ رﻓﻀﻮا
ﻣﻜﺘﻔﻦﻴ ﺑﻜﻼم ﻣﻔﺎده »ﺑﺪﻛﻦ ﺗﻌﻄﻮﻧﺎ رﻳﺎل
وﺗﴫﻋﻮﻧﺎ«.
وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﺳﻮرﻳﻦﻴ أو اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺘﻌﻄﻔﻮا ﻗﻠﻮﺑًﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮة اﻧﺘﴩت
ﺑﻜﺮﺜة ،وﻳﺮى ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ
إﻟﻴﻬﻢ ﴐورة ﰲ اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﳌﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ،
واﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺤﻖ اﳌﺘﺴﻮﻟﻦﻴ.
ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻲﻧ ﺳﻮري ﻳﻘﻴﻤﻮن ﰲ ﺑﻼد
اﻟﺤﺮﻣﻦﻴ ﺳﻮاء دﺧﻠﻮا ﺑﺘﺄﺷﺮﻴة زﻳﺎرة أو ﻗﺪﻣﻮا
ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ ،وﻗﺪ أﻃﻠﻘﺖ ﺣﻤﻼت ﻋﺪﻳﺪة ﻋﱪ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ
أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،أﺑﺮزﻫﺎ » #ﺗﺼﺤﻴﺢ
_أوﺿﺎع _اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ _اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ _ﻳﺎ _ﺳﻠﺎﻤن
ﺗﻠﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
_ال _اﻟﺨﺮﻴ« ،ﻋﱪ ﺗﻮﻳﱰ ،واﻟﺘﻲ ﻢﻟ َ
إﱃ اﻵن ﺳﻮى اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ.
ﻳﺸﻜﺮ اﻟﺴﻮرﻳﻮن اﳌﻮﺟﻮدون ﻫﻨﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻋﲆ دﻋﻤﻬﺎ وﺗﺴﻬﻴﻞ وﺻﻮل اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻷﺑﻨﺎء
اﻟﻮﻃﻦ اﻷم اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ واﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﰲ دول
ﺣﻠﻮﻻ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ً
اﻟﺠﻮار ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮون أﻳﻀً ﺎ
إﻗﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﻟﻴﻄﻤﺌﻨﻮا ﺑﺄﻣﺎن ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻃﺮق
اﳌﻮت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﻢ.

وﴏاﺧﻬﻢ ،ﰲ اﻟﺨﻠﻒ ﺻﻮت ﺻﻐﺮﻴ ﻳﺒﻲﻜ
وآﺧﺮ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻟﺤﺎﻤم ،ﻛﺎﻧﺖ رﺣﻠﺔ
ﻏﺮﻳﺒﺔ وﺷﻌﺮتُ أن اﻟﺰﻣﻦ ﺗﻮﻗّﻒ ﺑﻨﺎ“.

أرض جديدة

ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ وﺛﻠﺚ ﺣﻄّﺖ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﰲ ﻣﻄﺎر أﺿﻨﺔ،
وﺗﻘﻮل أم ﻣﺤﻤﻮد »ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮة إﱃ أرض
ﺟﺪﻳﺪة ،اﳌﻮﻇﻔﻮن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻟﻐﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﺎ
وﻻ ﻧﻔﻬﻢ ﺣﺮﻓًﺎ ﻣﺎﻤ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﺒﺘﺴﻤﻮن
وﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌ ُﻬﺎﻤت ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﻋﲆ ﺧﻼف
اﳌﻮﻇﻔﻦﻴ ﰲ اﳌﻄﺎر اﻟﻠﺒﻨﺎﻲﻧ اﻟﺬﻳﻦ ﻢﻟ ﺗُﻘ ّﺮﺑﻬﻢ
ﻟﻐﺘﻬﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻨﺎ«.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼم اﻷﻣﺘﻌﺔ ﺧﺮج اﳌﺴﺎﻓﺮون ﻣﻦ
اﳌﻄﺎر ،ﻟﻴﺠﺪوا ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﺼﻔﺮاء
وﺳﺎﺋﻘﻴﻬﺎ ﻳﻨﺎدون ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن
ﺑﺎت اﻟﺴﻮرﻳﻮن اﻷﻛﺮﺜ ﺗﻮاﻓﺪًا ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻋﲆ اﳌﻄﺎر ،وﺗﺨﺘﻢ أم ﻣﺤﻤﻮد ”ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻟﻴﻼ ﻋﲆ رﺻﻴﻒ أﺿﻨﺔ وﻗﻔﻨﺎ ﺟﻤﻴ ًﻌﺎ،
اﻟﻌﺎﴍة ً
ﻛ ﱞُﻞ ﻳﻔﻜﺮ ٍ
ﺑﺒﻠﺪ ﻣﺠﻬﻮل اﳌﺼﺮﻴ ﺧﻠﻔﻪ ،ﻛ ﱞُﻞ ﻳﺘّﺠﻪ
ﻧﺤﻮ أﺣﻼﻣﻪ وﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻪ ،وﺟ ًﻬﺎ إﱃ وﺟﻪ ﻣﻊ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺠﻬﻮل ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺠﻬﻮل«.
اﻟﻬﺠﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﻟﻔﻈﺔ ﻓﻘﻂ ..ﻫﻲ اﺿﻄﺮار
وﺧﻴﺎر ،أﻣﺎم ﻣﻦ ﻟﻔﻈﺘﻪ ﺑﻼده.
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ما الﺬي تعرفه عن دواء

ﺮﻴا ﻣﻦ اﳌﻠﻞ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺮوﺗﻦﻴ
»ﻋﺎﻧﻴﺖ ﻛﺜ ً
اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻋﺸﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺰوﺣﻲ ﻋﻦ
أﻣﻼ
ﻣﻨﺰﱄ ،ﻓﺒﺪأت ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺠﺴﺎﻤت ً
ﰲ أن ﺗﺨﺮﺟﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻮ اﻟﺪﻣﺎر اﳌﺤﻴﻂ
ﻲﺑ وﺗﺒﻌﺚ ﰲ ﻧﻔﴘ اﻟﺘﻔﺎؤل«.
ﻓﺘﻰ ﺣﻠﺒﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﻴﺶً ،
اﻟﻌﻤﺮ  14ﻋﺎ ًﻣﺎ ،ﻧﺰح ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻮرة
إﱃ ﺑﻴﺖ ﺟﺪه ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮض ﺣﻴﻪ )ﺳﻴﻒ
اﻟﺪوﻟﺔ( ﻟﻠﻘﺼﻒ وﺗﺤﻮﻟﻪ إﱃ ﺳﺎﺣﺔ
ﻣﻌﺮﻛﺔ ،ﺛﻢ ﻋﺎد إﱃ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺠﺪدًا ﺑﻌﺪ
ﺣﺎﻣﻼ
ً
 9أﺷﻬﺮ ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ،
ﻣﻌﻪ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

مجسمات ورقية تﺼور
مدينة حلﺐ بعد الحرب

معلومات دواﺋية:

ﻳﺘﻮﻓﺮ دواء دﻳﻜﻠﻮﻓﻴﻨﺎك ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ
ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺣﺒﻮب وﻛﺒﺴﻮﻻت أو أﻣﺒﻮﻻت
ﻟﻠﺤﻘﻦ اﻟﻌﻀﲇ أو ﺗﺤﺎﻣﻴﻞ ﴍﺟﻴﺔ أو ﺟﻴﻞ
ﺟﻠﺪي أو ﻗﻄﺮات ﻋﻴﻨﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻳﻌﻄﻰ ﻋﲆ
 3-1ﺟﺮﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴًﺎ.
ﺗﺒﺪأ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻘﻨﺔ ﺧﻼل  60-30دﻗﻴﻘﺔ
وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪة  8-6ﺳﺎﻋﺎت ،ﺑﻴﻨﺎﻤ ﺗﺒﺪأ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻤﻴﻠﺔ واﻟﺤﺒﺔ ﺧﻼل  4-1ﺳﺎﻋﺎت
وﺗﺴﺘﻤﺮ  8-6ﺳﺎﻋﺎت ،وﻫﻨﺎك ﻛﺒﺴﻮﻻت
ﻣﺪﻳﺪة اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ ﺗﻌﻄﻰ ﺟﺮﻋﺔ وﺣﻴﺪة ﻳﻮﻣﻴﺎ
وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ  24ﺳﺎﻋﺔ.

مجسم لمدينة حلﺐ ،أنجﺰه
الطﻔﻞ محمد قطيﺶ
)عنﺐ بلدي(

واﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎن اﻟﺪاﻋﻢ اﻷول ﻟﻪ ﰲ
ﻋﻤﻠﻪ ،إذ أ ّﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﻣﻦ اﻷوراق واﻷﻟﻮان واﳌﻮاد اﻟﻼﺻﻘﺔ.
وأﺷﺎر إﱃ أن اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻒ
ﺟﻌﻞ وﻟﺪه ﻳﻠﺰم اﳌﻨﺰل ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪه رﻤﺑﺎ ﻋﲆ اﻻﻫﺘﺎﻤم أﻛﺮﺜ
واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ إﻳﺠﺎد أﻓﻜﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻌﺮﺿﻪ.
ﻋﻈﻴﺎﻤ“
واﻋﺘﱪ اﻷب ﻋﻤﻞ اﺑﻨﻪ ”إﻧﺠﺎزًا
ً
ﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻋﻤﺮه ،وﻟﻜﻨﻪ ﺗﺨ ّﻮف ﻋﲆ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻻﻓﺘًﺎ إﱃ أﻧﻪ ”ﻟﻴﺲ
ﻛﺎﻤ ﻳﺠﺐ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻈﺮف اﻟﺮاﻫﻦ“.
اﳌﻌﺮض اﻷول ﻛﺎن ﻣﺠﺮد ﺗﺠﺮﺑﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ
اﻷب ،اﻟﺬي أﻛﺪ ﻟﻌﻨﺐ ﺑﻠﺪي أن اﺑﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ أﺧﻄﺎﺋﻪ وﻏﺮﻴ أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻠﻪ،
ﻟﻴﺒﺪو ﻣﻌﺮﺿﻪ اﻟﺜﺎﻲﻧ أﻛﺮﺜ دﻗﺔ وواﻗﻌﻴﺔ،
ﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻞ ﻋﲆ ﻣﻮاد ﺳﺎﻋﺪﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﺮﻴا وﻟﻜﻨﻨﻲ أرﻳﺪه
أﻛﱪ” ،أﺗﻔﺎءل ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻛﺜ ً
ان ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪًا ﻲﻛ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ رﻓﺪ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ
ﻋﻠﻤﻴًﺎ وﻳﺒﻨﻲ وﻃﻨﻪ“.
وﻤﺗﻨﻰ اﻷب أن ﻳﺸﺎرك اﺑﻨﻪ ﰲ ﻣﻌﺎرض
ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى أﻛﱪ ،ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎر ”اﻟﻄﻔﻞ
ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ..ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺤﻤﺪ أو
ﻏﺮﻴه ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﻒ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف وأن
ﻧﺪﻋﻤﻬﻢ ﻧﻔﺴﻴًﺎ وﻣﻌﻨﻮﻳًﺎ“.
ﻣﺤﻤﺪ وﺟﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ رﺳﺎﻟﺔ إﱃ
ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﺳﻮري ﻤﻳﻠﻚ اﳌﻮﻫﺒﺔ ،داﻋﻴًﺎ
إﻳﺎه ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،ﻷن ﻣﻬﻤﺔ
ﺑﻨﺎء ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎدم.
ﺮﻴا إﱃ
وﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻄﻮر ﻣﻬﺎرﺗﻪ ﻣﺸ ً
أﻧﻪ اﺧﺘﺎر اﻟﻮرق ﻛﻮﻧﻪ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺒﻨﺎء
اﳌﺠﺴﺎﻤت »ﻷﻧﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻠﻮﻳﻨﻪ ﻋﲆ
ﻋﻜﺲ ﻋﻴﺪان اﻟﻜﱪﻳﺖ« ،ﻛﺎﻤ ﻤﺗﻨﻰ أن
ﻳﻮﺳﻊ ﻋﻤﻠﻪ وﻳﻀﻴﻒ إﻧﺎرة ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻟﺘﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ أﻛﺮﺜ.
وﻋﻦ ﻃﻤﻮﺣﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﲇ ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ إﻧﻪ
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ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ ﻣﻌﺎﻤرﻳًﺎ
ﻳﺴﻌﻰ ﻷن ﻳﺼﺒﺢ
ً
وﻳﺸﺎرك ﰲ إﻋﺎﻤر ﺑﻠﺪه ﺳﻮرﻳﺎ ،ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب.
»ﻛﻨﺖ أزور ﻣﻨﺰل ﺟﺪي ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻮرة
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،إﻻ أﻲﻧ اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻋﻨﻬﻢ
ﻣﻨﺬ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم ..أﻤﺗﻨﻰ أن
أرى ﺟﺪي وﺟﺪﻲﺗ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻟﻴﺸﺎﻫﺪوا
ﻣﺠﺴﺎﻤﻲﺗ ﻷﻧﻬﻢ ﺳﻴﺴﻌﺪون ﺑﺬﻟﻚ«.
ﻣﻮﻫﺒﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ ﻇﻬﺮت
ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻗﺮع ذو اﻟـ 12
رﺑﻴ ًﻌﺎ ،اﻟﺬي ﻳﺮﺳﻢ ﻟﻮﺣﺎت ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﺮﻴﻳﺔ
ﺳﺎﺧﺮة ﻋﻦ اﻟﺤﺮب ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ،وﻋﻦ
اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻌﻴﴚ اﳌﱰدي اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻲﻧ
ﻣﻨﻪ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻨﺴﺨﻬﺎ ﻣﻦ
رﺳﻮﻣﺎت ﺷﻬﺮﻴة ،وأﺧﺮى ﻳﺒﺪﻋﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻴﺎﻟﻪ اﻟﺒﺴﻴﻂ.

»لست ً
قادرا على عرض
لوحاتي«

ً
رساما
قﺬاﺋﻒ الهاون صنعت
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ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻮرة ﻢﻟ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﺤﻤﺪ أن
ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻷﺳﺪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻘﺬاﺋﻒ اﻟﻬﺎون،
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻗﺘﻞ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
اﻟﻌﺰل ،ﺑﺤﺴﺐ وﺻﻔﻪ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻈﺎم
ﻓﻌﻠﻬﺎ ،وﻫﺠﺮه ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ إﱃ ﻣﻜﺎن
آﺧﺮ.
ﻣﻨﺰل اﻷﻗﺮع دُﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﻗﺮاﺑﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ
ﻧﺰوﺣﻪ» ،ﻓﻘﺪت ذﻛﺮﻳﺎت ﺟﻤﻴﻠﺔ وﻋﺰﻳﺰة
ﻋﲆ ﻗﻠﺒﻲ ،وﺗﺒﻌﺮﺜت رﺳﻮﻣﻲ وأﺿﻌﺖ
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻨﻲ ﺳﺄﺗﺎﺑﻊ رﺳﻤﻲ
وأﻃﻮر ﻣﻮﻫﺒﺘﻲ«.
ﰲ ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺎل إن واﻟﺪه
وﺟﻬﻬﻪ ﻟﺮﺳﻢ اﻟﻜﺎرﻳﻜﺎﺗﺮﻴ ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎره
»ﺳﺎﺧ ًﺮا وﻣﻀﺤﻜًﺎ« ،وﻢﻟ ﻳﻐﻔﻞ أﻧﻪ
ﻫﺎدف ،ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﻈﺎم

ﻢﻟ ﻳﺘﺴ ّﻦ ﳌﺤﻤﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺮض ﻟﻠﻮﺣﺎﺗﻪ
ﻟﻴﱪز ﻟﻠﻌﺎﻢﻟ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ وﻳﻮﺻﻞ أﻓﻜﺎره،
”ﻟﺴﺖ ﻗﺎد ًرا ﻋﲆ ﻋﺮض ﻟﻮﺣﺎﻲﺗ،
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎدي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻷﻧﻨﻲ
ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗﺄﻣﻦﻴ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ ﻟﻠﺰوار
ﺧﻼل اﳌﻌﺮض ﺟﺮاء اﻟﻘﺼﻒ اﳌﺴﺘﻤﺮ
ﻋﲆ ﺣﻴّﻨﺎ“.
واﻟﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺎل إن اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ
أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﺮﻴ ﻋﲆ وﻋﻲ اﺑﻨﻪ ،ﺑﻌﺪ
أن ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻤﺑﻨﺰﻟﻪ
ﻋﺎﻃﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
ً
وﻛﻴﻒ ﺟﻌﻞ واﻟﺪه
وأﺿﺎف ﻟﻌﻨﺐ ﺑﻠﺪي أن أﺣﺪ أﻫﺪاف
رﺳﻮﻣﺎت وﻟﺪه ﻫﻮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ
ﺮﻴا ﻣﻦ
ﺮﻴا إﱃ أن ﻛﺜ ً
اﻷﻃﻔﺎل ،ﻣﺸ ً
أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ أﻋﺠﺐ ﺑﻌﻤﻠﻪ وأﺻﺒﺢ ﻳﻔﻀﻞ
اﻟﺠﻠﻮس وﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ أﺛﻨﺎء رﺳﻤﻪ ،ﻛﺎﻤ
أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺎوﻟﻮا ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ
ﰲ اﻟﺨﻂ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻴﺪوﻳﺔ وﻫﻮاﻳﺎت
أﺧﺮى اﻗﺘﺪا ًء ﺑﻪ.
ﺧﻠﻔﺖ اﻟﺤﺮب ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ آﺛﺎ ًرا ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻋﲆ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن
اﻟﺮﻋﺐ واﻟﺨﻮف ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ،ﻓﻘﺘﻞ ﻣﺎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  2200ﻃﻔﻞ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ،وﻓﻘًﺎ
ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ،اﻟﺠﻤﻌﺔ  4أﻳﻠﻮل
اﻟﺠﺎري ،وﺷﻤﻠﺖ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ آب
اﳌﻨﴫم.
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺄﺳﺎوي
اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻲﻧ ﻣﻨﻪ أﻃﻔﺎل ﺳﻮرﻳﺎ ،إﻻ أن
ﺟﺎﻧ ًﺒﺎ إﻳﺠﺎﺑ ًﻴﺎ ﺗﺠﲆ ﺑﺄﻣﺜﺎل اﻟﻄﻔﻠﻦﻴ
ﻗﻄﻴﺶ واﻷﻗﺮع ،ﺑﺘﺠﺎوزﻫﻢ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻬﺎ وﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﺻﻘﻞ
ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ رﻏﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،داﻋﻦﻴ أﻗﺮاﻧﻬﻢ إﱃ ﺗﺠﺎﻫﻞ
اﻟﺤﺮب رﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ،واﻟﺘﻮﺟﻪ
إﱃ ﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﺑﻨﺎة اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺒﻼدﻫﻢ.

طﻔلﻚ عن

د .ﻛريم مأمون
دﻳﻜﻠﻮﻓﻴﻨﺎك ،أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻦﻴ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﺳﻢ
دﻳﻜﻠﻮن أو ﻓﻮﻟﺘﺎرﻳﻦ ،ﻫﻮ دواء ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻸﻢﻟ
وﻣﻀﺎد ﻟﻼﻟﺘﻬﺎب )وﻟﻴﺲ اﻹﻧﺘﺎن( وﺧﺎﻓﺾ
ﻟﻠﺤﺮارة ،وﻫﻮ أﺣﺪ اﻷدوﻳﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ
ﻤﺑﻀﺎدات اﻻﻟﺘﻬﺎب اﻟﻼﺳﺘﺮﻴوﺋﻴﺪﻳﺔ
.NSAIDs
ﺑﺪأ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﺪواء ﻋﺎم  ،1976ﺛﻢ
ﺮﻴا ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﺮﻴه اﻟﻘﻮي
ﺷﺎع اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﺜ ً
ﰲ ﺗﺴﻜﻦﻴ اﻷﻢﻟ وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺤﺮارة ،ﺣﺘﻰ
إﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ روﺗﻴﻨﻲ ﰲ
ﺣﺎﻻت اﻟﻜﺮﻳﺐ وﰲ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﻔﺎﺻﻞ
وآﻻم اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻘﻮﻟﻨﺠﺎت اﻟﻜﻠﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻦ وﺟﻮد ﺣﺼﻴﺎت وﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺼﺪاع
واﻟﺸﻘﻴﻘﺔ وآﻻم اﻷﺳﻨﺎن وآﻻم اﻟﺪورة
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء؛ ﻓﻌﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ
ﻻ ﻳﺸﻔﻲ اﳌﺮض اﻷﺳﺎﳼ إﻻ أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ
ﺗﺤﺴﻦﻴ اﻷﻋﺮاض وإﻋﺎدة اﻟﻌﻀﻮ اﳌﺼﺎب
ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ.

اﻟﺴﻮري وﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻪ
ﻛﺮوﺳﻴﺎ وإﻳﺮان واﻟﺼﻦﻴ ،ﻋﲆ ﺣﺪ
وﺻﻔﻪ.
وﺗﺤﺪّث ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻢ
ﺮﻴا إﱃ أﻧﻪ ﻃ ّﻮر
ﰲ ﺻﻐﺮه ﻣﺸ ً
ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ ،وﻟﺠﺄ إﱃ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﻜﺎرﻳﻜﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗ ُﺴﻌﺪ اﻟﻨﺎس،
ﻣﺘﻤﻨﻴًﺎ أن ﻳﺼﺒﺢ رﺳﺎ ًﻣﺎ ﻋﺎﳌﻴًﺎ ﰲ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻳُﻨﻈﻢ ﻣﻌﺎرض ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ
وأوروﺑﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ وأﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى.

ﻛيﻒ تحدث

ديﻜلوفيناك

عنﺐ بلدي – حلﺐ

ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات ﺑﺴﻴﻄﺔ ،ورق وﻣﻮاد
ﻻﺻﻘﺔ وأﻗﻼم ﺗﻠﻮﻳﻦ ،ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺠﺴﺎﻤت ﻷﺑﻨﻴﺔ وﻣﺮاﻓﻖ وأﺣﻴﺎء ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ ،وﻓﻖ ﺗﺼﻮره ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ اﻟﺘﻲ أﻧﻬﻜﺘﻬﺎ اﻟﺤﺮب.
ﺣﺎول ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺎﻲﻛ ﺣ ّﻴﻪ
ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ» ،أﺣﺴﺴﺖ أﻲﻧ أﺳﺘﻄﻴﻊ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﲇ ﻓﻘﺮرت ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﺠﺴﻢ
ﻛﺒﺮﻴ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﻄﻌﺖ
ذﻟﻚ«.
ﻧﻈّﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻌﺮﺿً ﺎ ﳌﺠﺴﺎﻤﺗﻪ
ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ اﳌﺎﴈ
وأﻧﻬﺎه ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ،وﻗﺪ
ﺣﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﺧﱪﻧﺎ،
ﻻﻗﻰ اﳌﻌﺮض ﻧﺠﺎ ً
وارﺗﺎده أﻫﺎﱄ اﻟﺤﻲ وإﻋﻼﻣﻴﻮن ﰲ
اﳌﺪﻳﻨﺔ.
ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪي اﻟﺘﻘﺖ اﻟﻔﺘﻰ ﰲ ﻣﻌﺮﺿﻪ،
وﻗﺎل إن اﻟﻔﻜﺮة ﺟﺎءت ﻟﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ
أن أﻃﻔﺎل ﺣﻠﺐ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻌﻴﺶ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢ رﻏﻢ
اﻟﻘﺼﻒ واﻟﺪﻣﺎر واﻟﺨﺮاب.
اﳌﻌﺮض اﻷول ﺿ ّﻢ ﻣﺠﺴﺎﻤت ورﻗﻴﺔ
ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ ،ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﻦﻴ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
واﳌﻨﺸﺂت ،ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﳌﺎ
ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب،
ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﻣﻌﺮﺿﻪ اﻟﺜﺎﻲﻧ )ﻧﻬﺎﻳﺔ آب
اﳌﻨﴫم( اﻋﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﻜﺮﺗﻮن اﳌﻘﻮى
ﻛﺒﺪﻳﻞٍ ﻟﻠﻮرق ،ﻣﺎ ﺧﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ
اﳌﺒﺎﻲﻧ وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺮﺜ اﺗﺴﺎﻗًﺎ،
ﺷﻜﻼ أﺟﻤﻞ وأدق.
ً
وأﻋﻄﺎﻫﺎ
أﺑﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻢﻟ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ
اﳌﻌﺮض اﻷول ﺷُ ﻜّﻠﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻨﺎزل ﻋﲆ أﻃﺮاف اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﱪ
ﻋﻦ اﻟﻀﻮاﺣﻲ ،وإﺿﺎﻓﺎت أﺧﺮى ﺣﻴﻮﻳﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎر ﻣﺪﻲﻧ.
ﻛﺎﻤ أﺿﺎف ﻣﺤﻤﺪ ﰲ ﻣﻌﺮﺿﻪ ﻋﻨﺎﴏ
ﺣﻴﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺤﺮب ﰲ ﺣﻠﺐ،
ﻛﻔﻮارغ اﻟﻘﺬاﺋﻒ اﳌﺪﻓﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﻣﺮت
اﳌﻨﺎزل وﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻛﺖ آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﲆ واﺟﻬﺎت اﻷﺑﻨﻴﺔ وﰲ
اﻟﺸﻮارع .وﻢﻟ ﻳﻜﺘﻒ اﻟﻔﺘﻰ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬه
اﻟﻌﻨﺎﴏ دون ﺗﻮﺟﻴﻪ رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ
إﱃ اﻟﻌﺎﻢﻟ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ،ﻓﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﺒﺎرات ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ”ﻫﺬه دﻣﺮت ﻣﻨﺰﱄ،
ﻫﺬه ﻗﺘﻠﺖ ﻣﻌﻠﻤﻲ“..
»ﺑﻨﺎء ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﲆ
ﻋﺎﺗﻘﻨﺎ«

أسرة وتربية

حلم
الطﻔﻞ
محرك
للجميﻊ

التأثيرات الجانبية:

م .محمد مظهر ﺷربجي

اﳌﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻬﺮ ﴍﺑﺠﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺆون اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
وﻣﺴﺆول ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺠﺎﻟﺲ ﰲ وزارة اﻹدارة اﳌﺤﻠﻴﺔ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ،ﻗﺎل إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻘﺼﻒ
واﻟﺪﻣﺎر واﻟﺘﻬﺠﺮﻴ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ،وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻹﻋﺎدة إﻋﺎﻤر
اﳌﺪن ،إذ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ،ﻻ أن ﺗﻜﻮن
ﻣﻘﺴﻤﺔ إﱃ ﺟﺰﺋﻦﻴ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم وﻧﺼﻔﻬﺎ ﻣﺤﺮر.
وأﺿﺎف ﻟﻌﻨﺐ ﺑﻠﺪي »ﻧﺤﺎول وﺿﻊ أﺳﺲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻋﻤﺮاﻲﻧ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﻬﻨﺪﺳﻦﻴ ،وﺑﺎﴍﻧﺎ ﺑﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺳﺘﻜﻮن ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ ﺿﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺪأﻧﺎ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﰲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺣﻠﺐ وإدﻟﺐ وﺣﺎﻤة واﻟﻘﻨﻴﻄﺮة ودرﻋﺎ ورﻳﻒ
دﻣﺸﻖ ،وﺳﻴﻀﻊ اﳌﺨﻄﻄﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﲆ ﺣﺪة«.
واﻟﻬﺪف ،ﺑﺤﺴﺐ ﴍﺑﺠﻲ ،ﻫﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ وﻣﺨﺘﺼﻦﻴ
ﰲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ،إذ ﻟﻜﻞ واﺣﺪة ﺧﻄﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ» ،وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
أﻧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ ﰲ ﻛﻞ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ووﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ وﺗﻄﻮﻳﺮه ،ﻻﺳﻴﺎﻤ أﻧﻨﺎ
ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﴫ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻣﺎر«.
وﻧﻮه إﱃ أن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪوﱄ ،اﻟﺬي ﻳﺘﺠﲆ ﺑﺤﺎﻤﻳﺔ اﻵﺛﺎر
وأﻣﻮر أﺧﺮى ،ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺳﺲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ اﻟﺘﻲ
وﺿﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،1956ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ.
وﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﲆ ﻗﺼﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﻴﺶ ،اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ
ﻣﺠﺴﺎﻤت ورﻗﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ ،ﻗﺎل ﴍﺑﺠﻲ إن ﺣﻠﻢ
اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺮﻛًﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻳﺠﺐ أن ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻨﻪ وﻧﻄﻮره ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
واﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﻤﺑﻼﻳﻦﻴ اﻟﺪوﻻرات
ﻟﻨﺠﻬﺰ ﺧﻄﻄﻨﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﻣﻀﻴﻔًﺎ »ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻔﻜﺮة ﺟﺎءت ﻣﻦ ﻃﻔﻞ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ
أن ﺗﺘﻄﻮر ﻋﱪ اﳌﻬﻨﺪﺳﻦﻴ واﳌﺨﻄﻄﻦﻴ واﳌﺒﺪﻋﻦﻴ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ،
ﻷﻧﻪ ﻳﺮى اﻟﺪﻣﺎر وﻳﻔﻜﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ ،ﻛﺎﻤ ﻳﺮى ﻣﺠﺴﻢ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ
ﻛﺎﻤ ﻳﺘﺼﻮره ،وﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﳌﺨﺘﺼﻦﻴ وﺿﻊ أﺳﺲ وﺧﻄﻂ
ﺟﺎﻫﺰة إﱃ ﺣﻦﻴ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻓﺎﳌﻮﺿﻮع ﻳﺘﺨﻄﻰ
اﻟﻮزارة ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ دوﻟﺔ«.
ﻟﻜﻦ اﳌﻬﻨﺪس ﴍﺑﺠﻲ أﻛﺪ أن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻜﻮن ﻋﲆ
ﻫﻴﺌﺔ أﻓﻜﺎر ﺗﺤﻀﺮﻴﻳﺔ ،ﺷﺒﻬﻬﺎ »ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر« اﻟﺬي ﻳﻘﺮره أﻫﻞ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ وﺗﻮزﻳﻊ وﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢ ،وﻳﺒﻘﻰ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺪوث إﺳﻬﺎل أو إﻣﺴﺎك أﻣ ًﺮا ﺷﺎﺋ ًﻌﺎ،
ﺑﻴﻨﺎﻤ ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﻏﺜﻴﺎن أو إﻗﻴﺎء أو ﺣﺮﻗﺔ أو
دوﺧﺔ أو ﺗﺸﻮش رؤﻳﺔ )رؤﻳﺔ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ(
ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎدر ،وﻻ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ ﰲ
ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎدة وﺷﺪﻳﺪة.
وﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪي ،ورﻏﻢ أﻧﻪ ﺗﺄﺛﺮﻴ
ﻧﺎدر اﻟﺤﺪوث إﻻ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ إﻳﻘﺎف
اﻟﺪواء واﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ.
اﻟﺘﺄﺛﺮﻴات اﻷﻫﻢ واﻷﺧﻄﺮ ﻫﻲ ﺣﺪوث إﻗﻴﺎء
دﻣﻮي أو ﻛﻄﺤﻞ اﻟﻘﻬﻮة أو ﺣﺪوث ﺗﱪز
ﻣﺪﻣﻰ أو أﺳﻮد ﻛﺎﻟﺰﻓﺖ أو ﺣﺪوث ﺿﻴﻖ
ﻧﻔﺲ وﺻﻮت ﺻﻔﺮﻴ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﺲ ،وﻫﺬه
أﻳﻀً ﺎ ﺗﺄﺛﺮﻴات ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻧﺎدرة اﳌﺸﺎﻫﺪة وﻟﻜﻦ
ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻳﺠﺐ إﻳﻘﺎف اﻟﺪواء ﻓﻮرا
وإﺧﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﺐ واﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻮارئ
ﰲ اﳌﺸﻔﻰ.

تحﺬيرات:

ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪواء إذا ﻛﺎن اﳌﺮﻳﺾ
ﻳﻌﺎﻲﻧ ﻣﻦ رﺑﻮ أو ﻗﺮﺣﺔ ﻫﻀﻤﻴﺔ ﻣﻌﺪﻳﺔ أو
ﻣﻌﻮﻳﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﻣﻞ
ﰲ اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺜﺒﻂ
اﻟﻮﻻدة وﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﺟﻬﺎز اﻟﻘﻠﺐ واﻷوﻋﻴﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻨﻦﻴ.
أﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺪواء ﻟﻠﺮﺿﻊ ،وﻳﺠﺐ
أﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻷم اﳌﺮﺿﻊ إﻻ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرة
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻷن ﻫﺬا اﻟﺪواء ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﺣﻠﻴﺐ اﻷم
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻪ.

مﻼحظة:

ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺪﻳﻜﻠﻮﻓﻴﻨﺎك ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺢ دﻳﻜﻠﻮﻓﻴﻨﺎك
اﻟﺼﻮدﻳﻮم )ﻓﻮﻟﺘﺎرﻳﻦ( أو ﻣﻠﺢ دﻳﻜﻠﻮﻓﻴﻨﺎك
اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم )ﻛﺎﺗﺎﻓﻼم( ،وﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺜﺎﻲﻧ
ﺑﻜﻮﻧﻪ أﴎع اﻧﺤﻼﻻ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﴎع
ﺗﺴﻜﻴﻨﺎ ﻟﻸﻢﻟ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺤﺒﺬ إﻋﻄﺎؤه
ﳌﺮﴇ اﻟﻘﻠﺐ ﻛﻮن اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ
ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻠﺐ وﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻷدوﻳﺔ
اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﺎﻤ ﻻ ﻳﺤﺒﺬ إﻋﻄﺎء اﻷول ﳌﺮﴇ
ارﺗﻔﺎع اﻟﻀﻐﻂ اﻟﴩﻳﺎﻲﻧ ﻛﻮن اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﻳﺰﻳﺪ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع.
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الغرباء؟
أسماء رﺷدي
ﻗﺪ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮى أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ
ﻳﺸﺎرﻛﻮن اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻠﻌﺐ ﰲ اﻟﺤﻲ أو
اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻘﻠﻘًﺎ ﺑﻌﺾ
ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎﻟﻐًﺎ ﻏﺮﻴ
اﻟﴚء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮى
ً
ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻳﺘﺤﺪث إﱃ إﻃﻔﺎﻟﻨﺎ
وﻳﺘﺠﺎوﺑﻮن ﻣﻌﻪ.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل
اﻷدب ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،إﻻ أﻧﻪ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺪث إﱃ اﻟﻐﺮﺑﺎء،
واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﱃ أن ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻢﻟ ،ﻣﺜﻠﺎﻤ ﻳﺤﻮي
أﻧﺎﺳﺎ ﺳﻴﺌﻦﻴ،
أﻧﺎﺳﺎ ﺟﻴﺪﻳﻦ ،ﻳﺤﻮي أﻳﻀً ﺎ ً
ً
ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻘﻮن اﻷذى ﺑﻨﺎ.
ﺮﻴا ﻣﻦ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت أﻧﻬﻢ
ﻧﺴﻤﻊ ﻛﺜ ً
ﻳﻘﻔﻮن ﺣﺎﺋﺮﻳﻦ أﻣﺎم اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﺎﻤت
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺗﻜﻨﻬﻢ ﺗﺤﺬﻳﺮ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﻐﺮﺑﺎء ،ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ.
ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن
»اﻟﻐﺮﺑﺎء اﻟﺴﻴﺌﻦﻴ« ﻗﺪ ﻳﺒﺪون ﻣﺨﻴﻔﻦﻴ ،إن
ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴ ًﺤﺎ ،ﻓﺎﻟﻐﺮﺑﺎء ذوو اﻟﻮﺟﻮه
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺧﻄﻮرﺗﻬﻢ ﻋﻦ أوﻟﺌﻚ

أﺻﺤﺎب اﻟﻮﺟﻮه اﳌﺨﻴﻔﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل إﱃ أن أﺣﺪًا ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻦﻴ اﻟﻐﺮﺑﺎء اﻟﻠﻄﻴﻔﻦﻴ وﻏﺮﻴﻫﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻘﻂ.
وﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺬر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﺮﻴ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ،ﻓﺎﻤذا ﻤﻳﻜﻦ أن
ﻳﺤﺼﻞ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ
ﻣﺴﺎﻋﺪة؟ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل إذا ﻛﺎن ﻃﻔﻠﻚ
ﺿﺎﺋ ًﻌﺎ ،وﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﻔﻞ
أﻛﱪ ﻣﻨﻪ ،أو ﻻﺣﻆ أن أﺣﺪًا ﻳﺘﺒﻌﻪ ،ﻓﺈن
أﻓﻀﻞ ﺗﴫف ﻗﺪ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﻻت ﻫﻮ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺷﺨﺺ ﻛﺒﺮﻴ
ﻟﻄﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة .وﻟﻜﻦ اﻟﺘﴫف اﻷﺳﻠﻢ
اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻟﻄﻔﻠﻚ ﰲ ﺣﺎﻻت
اﻟﻀﻴﺎع ،ﻫﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﳌﻜﺎن وﻃﻠﺐ
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ
اﳌﺤﺎل اﳌﺠﺎورة ،ﻓﻬﺆﻻء ﻏﺎﻟ ًﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن
أﺑﻨﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ،
وﻫﻢ ﻣﻌﺮوﻓﻮن وﻣﺄﻣﻮﻧﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ إﱃ ﺣﺪ
ﻛﺒﺮﻴ.
ﺗﺤﺪث ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻦ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﺤﺮﺷﻮن ﺑﺎﻟﺼﻐﺎر ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻳﺒﺪو

ﻓﻴﻪ ﻗﺎد ًرا ﻋﲆ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ .ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل
ﰲ ﻋﻤﺮ  5 - 3ﺳﻨﻮات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪؤون
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻳﺼﺒﺤﻮن أﻛﺮﺜ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮش.
إن اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻪ ﰲ ﻗﻮل
ﻛﻠﻤﺔ »ﻻ« ،ﺑﺎﻟﴫاخ ،أو ﺣﺘﻰ ﻃﻠﺐ
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺮﻳ ًﺒﺎ
ﺗﻮﺻﻠﻴﻪ إﱃ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ،أو ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ
ﻣﺜﻼ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﻔﻠﻪ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ً
أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻄﻔﻞ
ﻋﻦ اﺣﱰام اﻟﻜﺒﺎر ،إﻻ أﻧﻪ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻌﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ،ﻓﻠﺪﻳﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺑﻬﺬه اﻟﺘﴫﻓﺎت ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺨﻄﺌًﺎ.
وﺗﺄﻛﺪ ﺑﺄن ﻃﻔﻠﻚ ﻣﺘﻔﻬﻢ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء ﺟﺴﺪه ،وأن أﺣﺪًا ﻻ ﻳﺠﻮز
ﻟﻪ ﳌﺴﻬﺎ.
ﻋﻠﻢ ﻃﻔﻠﻚ أن ﻳﺮﻓﺾ أﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﺣﻠﻮى وأﻟﻌﺎب ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﺘﻪ
أو ﻣﻦ أﺣﺪ واﻟﺪﻳﻪ أو أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ )وﺳﻤﻬﻢ
ﺑﺎﻻﺳﻢ( .وﻟﻲﻜ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺑﺄن ﻃﻔﻠﻚ ﻗﺪ ﻓﻬﻢ
ﻤﺗﺎ ًﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﺼﺪه ،اﻟﻌﺐ ﻣﻌﻪ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻐﺮﻳﺐ
واﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺔ ﺣﻠﻮى ،ﺳﻴﻘﻮل ﻟﻚ »ﻻ

ﺷﻜ ًﺮا« ،ﻗﻞ ﻟﻪ »ﻟﻘﺪ ﺳﺄﻟﺖ أﻣﻚ وﻗﺎﻟﺖ ﱄ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﻤﺗﺎﻧﻊ« ،واﻧﻈﺮ إن ﻛﺎن ﺳﻴﺄﺧﺬﻫﺎ
أم ﻻ.
ﻗﻞ ﻟﻄﻔﻠﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺮر أﻧﻚ ﺗﺤﺒﻪ ،وأﺧﱪه
ﺑﺄن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻚ أي ﳾء وﺳﻮف
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺤﺒﻚ ﻟﻪ ﻣﻬﺎﻤ ﻛﺎن.
درب ﻃﻔﻠﻚ ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ واﳌﺎﻤرﺳﺔ ،وﻟﻌﺐ
اﻷدوار .إذا ﻢﻟ ﻤﻳﺎرس اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﲇ،
ﻓﻜﻴﻒ ﻤﻳﻜﻨﻪ أن ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻤﻳﻜﻨﻪ ﻋﻤﻠﻪ
ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ﻋﻠﻢ ﻃﻔﻠﻚ أن ﻳﺴﺄﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﺪث أو
اﻟﺬﻫﺎب ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻏﺮﻴ واﻟﺪﻳﻪ.
ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ
ً
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو
أن ﺗﺤﻤﻲ أﻃﻔﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻐﺮﺑﺎء،
ﻷﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻗﺎد ًرا ﻋﲆ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻌﻬﻢ
ﰲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻛﻠﺎﻤ ﺗﻘﺪﻣﻮا
ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ ،إﻻ أن ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ
وﻣﺎ اﻟﺬي ﻤﻳﻜﻨﻬﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻢﻟ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ
زﻳﺎدة ﻓﺮص ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﺳﺎﳌﻦﻴ.

ذوي اﻻحتياجات الخاصة  ...أساليﺐ التربية والتعليم
تهاني مهدي
ﻋﺮﻓﺖ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻛﻈﺎﻫﺮة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ أﻗﺪم اﻟﻌﺼﻮر،
ﻋﺎﻰﻧ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﳌﻌﺎﻗﻮن اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ،
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،اﳌﻬﻨﻲ واﻟﻨﻔﴘ ،إﱃ أن ﺑﺪأت اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت
أوﻻ ،واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴًﺎ ،ﺑﺎﻻﻫﺘﺎﻤم ﺑﻬﺬه اﻟﴩﻳﺤﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ً
ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،واﺳﺘﻐﻼل ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ،واﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﺄن اﳌﻌﺎﻗﻦﻴ
ﻛﻐﺮﻴﻫﻢ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺘﻌﻠﻢ.
وﻧﻘﺼﺪ ﺑﺬوي اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻦ أﻗﺮاﻧﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻦﻴ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻫﺬا ﺑﺪوره ﻳﻔﺮض
ﻃﺮﻗًﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ وأدوات ووﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ
اﳌﺪارس اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗﴡ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻬﻢ ﻟﻴﺘﻮاﺻﻠﻮا ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ،ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
اﻟﻘﺼﻮر أو اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻤﻧﻮﻫﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺷﺎﻣﻼ
ً
ﺗﺄﻫﻴﻼ
ً
إن اﻻﻫﺘﺎﻤم ﺑﻬﺬه اﻟﴩﻳﺤﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﻳﻐﻄﻲ ﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت
)اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ،واﻟﻄﺒﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،واﳌﻬﻨﻴﺔ(،
وإﻋﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﻣﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻛﻮادر
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وإﻛﺴﺎﺑﻬﻢ ﺧﱪات ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬوي
اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺎت وﻣﻊ أﴎﻫﻢ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻷﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻟﺘﻐﻴﺮﻴ
ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺸﻔﻘﺔ ،اﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻧﺘﻬﺎ ًء ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﻜﺎﻓﺔ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺮﺋﻴﺔ واﳌﺴﻤﻮﻋﺔ.

الﻔئات التي تحتاج إلى تربية ﺧاصة:

اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ،اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ،اﻹﻋﺎﻗﺔ
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ،اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻌﻘﲇ.
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﱪاﻣﺞ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،إﻻ
أﻧﻬﺎ ﺟﻤﻴ ًﻌﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »اﳌﻨﺤﻰ اﻟﺘﺸﺨﻴﴢ
اﻟﻌﻼﺟﻲ« ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻄﻔﻞ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ،وﺗﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺣﺴﺐ إﻋﺎﻗﺘﻪ ،ﺛﻢ ﺗﻮﺿﻊ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺨﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﻦﻴ ،ﺛﻢ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ

ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﰲ أداﺋﻪ.
وﻳﺸﻤﻞ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﻟﺬوي
اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﲆ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﴏ رﺋﻴﺴﻴﺔ:
 اﻷﻫﺪاف :وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺮاد ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻫﺪاف ﻣﺼﺎﻏﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ
وﻣﺤﺪدة.
 اﳌﺤﺘﻮى :اﳌﺎدة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻠﻢ. اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ :اﻷدوات واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻦﻴ ﺑﻬﺎاﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف.
 -اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ :وذﻟﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﺴﻠﻮك.

يتم وضﻊ الخطة التعليمية
في ضوء ثﻼثة متغيرات:

1ـ ﻓﺌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ :اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎج
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﻤ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
2ـ ﺷﺪة اﻹﻋﺎﻗﺔ :ﺗﺨﺘﻠﻒ درﺟﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻃﻔﻞ ﻵﺧﺮ،
ﻓﺎﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﻄﻔﻞ ﻟﺪﻳﻪ إﻋﺎﻗﺔ ﺳﻤﻌﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﻄﻔﻞ ﻟﺪﻳﻪ إﻋﺎﻗﺔ ﺳﻤﻌﻴﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ.
3ـ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ :ﻓﺎﻷﻫﺪاف اﳌﺮاد ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺨﻄﺔ
ﺗﺘﺤﺪد ﰲ ﺿﻮء اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎﻤﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ.

أساليﺐ التدريﺲ:

 اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻔﺮدي :وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺮوق
اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
وﻤﻳﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻃﺎﻟﺐ واﺣﺪ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ،وﻤﻳﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺻﻐﺮﻴة ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ.
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ:
اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻌﻘﲇ ،اﻟﺘﻮﺣﺪ ،اﳌﺘﻼزﻣﺎت ،اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة،
اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ.
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺠﺎﻤﻋﻲ :ﻳﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬوﻳﻘﻮم ﻋﲆ أﻫﺪاف ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﻮﺣﺪة ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ:
اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ،اﻟﺒﴫﻳﺔ ،اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ.
ﻤﻳﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻷﺳﻠﻮﺑﺎن ﻣ ًﻌﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺌﺎت :ﺻﻌﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ ،اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ.
إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﺮﻴات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ
ﺳﻠﻮك اﳌﺘﻌﻠﻢ .وﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﺪف ﺛﺎﺑﺖ وﻻ ﺧﻄﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺨﻄﻂ ﻣﻦ ﺣﻦﻴ ﻵﺧﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف
اﺳﺘﺒﺪال أو ﺣﺬف ﺑﻌﺾ اﻷﻫﺪاف ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي
ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻦﻴ اﻟﻔﺮد واﳌﺠﺘﻤﻊ.
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ﻟﻌﺒﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  9ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﺒﺮﻴة  ،3×3و81
ﻣﺮﺑﻊ ﺻﻐﺮﻴ .9×9
ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮﻴة ﻣﻌﺒﺄة ﺑﺎﻷرﻗﺎم
ﺑﺪاﻳﺔً ،وﻋﲆ اﻟﻼﻋﺐ إﻛﺎﻤل ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺮﺑﻌﺎت
ٍ
واﺣﺪ ﻣﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷرﻗﺎم ﻣﻦ  1إﱃ  ،9ﰲ ﻛﻞ
اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﻜﺒﺮﻴة ،وﰲ ﻛﻞ ٍ
ﺻﻒ أو ﻋﻤﻮد.
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بﺸﻜﻞ علمي..

حلﻞ ﺷخﺼيتﻚ عبر صﻔحتﻚ في فيسبوك

عنﺐ بلدي

حلول العدد السابﻖ

ا ل ح
ت ر ي
ا
سش و
س
ي
ا ا
ر ي ح
ا ا ا
ت م ل
ى ت

تﻔاعﻞ بلدي

ل ق ي
م
س ا ل
ا ر
ر ت ك
ا
ت ك م
ا س
ي ك
ر ا ك

أفقي
 .1ﻗﻴﺎدي ﺳﺎﺑﻖ ﰲ ﺟﻴﺶ اﻷﻣﺔ ،أﻋﺪم ﻣﺆﺧ ًﺮا
 .2ﺧﻮف  -ﺧﻄﺎﺑﺎت )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(
 .3ﻋﻼﺟﺎت  -ﻋﻜﺲ ﻓﺘﻖ
 .4ﻟَ ِﻤﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ ِ -ﺷﺪﺗﻪ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(
 .5ﺛﻠﺜﺎ ﺧﻮف  -أﻣﺮ ﻣﺨﺒﺊ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(
 .6أﻋﺎد ﺑﻨﺎء  -ﻧﺎدي ﻛﺮة ﻗﺪم ﻣﴫي
 .7ودا ًﻋﺎ ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -إﴏار
 .8ﻣﻤﺜﻠﺔ و ﻣﻐﻨﻴﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻘﺒﺖ ﻤﺑﻠﻜﺔ ﻫﻮﻟﻴﻮود
 .9أﺑﺪى ﻫﻤﻪ  -ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺻﻐﺮﻴة
 .10رﺋﻴﺲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ
عمودي
 .1ﻏﺎز ﺳﺎم اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ« ﰲ ﻣﺎرع
 .2ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ وﺟﺪ ﻋﲆ ﺷﻮاﻃﺌﻬﺎ ﻏﺮﻗﻰ ﺳﻮرﻳﻮن  -ﻳﻨﻢ
 .3اﻟﺘﺰام  -اﻻﺳﻢ اﻷول ﳌﻤﺜﻞ ﺳﻮري ﻣﻌﺎرض ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺜﻮرة )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(
 .4ﻣﻦ أﺳﺎﻤء اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﻨﻰ  -أﺣﺮف ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ
 .5ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(
 .6ﺧﺎص ﻲﺑ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﻣﺮض ﻗﺎﺗﻞ ﻳﺼﻴﺐ اﻟﺮﺋﺔ -
ﻳُﺮﻛِﺐ أﺣﺪًا ﺑﻌﺮﺑﺘﻪ
 .7ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -أﺻﻨﺎف
 .8ﻣﺎء وﻫﻤﻲ ﻳُﺮى ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﻣﺮادف ﴍﻳﺎﻧﻪ
)ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(
 .9ﻳﻘﺘﻄﻊ ﺟﺰ ًءا  -ﺣﻠﻴﺐ راﺋﺐ
 .10ﺣﻴﻮان ﺛﺪي ﻣﺴﺘﺄﻧﺲ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﻳﻔﻬﻢ

رﻤﺑﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬي ﻃﻮره ﺑﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻛﺎﻣﱪدج اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺻﻌﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ،إﻻ أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ
ﺗﺨﻤﻦﻴ ﻋﻤﺮك وذﻛﺎﺋﻚ وﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﻮﻟﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ.
ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺳﺤ ًﺮا وﻻ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ ،إﻧﻪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ أداة ﻣﺼﻤﻤﺔ
ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﺗﺪﻋﻰ ” ،”Apply Magic Sauceوﺗﻌﻤﻞ ﻛﻠﻴًﺎ ﺑﻨﺎ ًء
ﻋﲆ إﻋﺠﺎﺑﺎﺗﻚ ﺑﺼﻔﺤﺎت ﻓﻴﺴﺒﻮك.

ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﲆ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻹﻋﺠﺎﺑﺎت
ﻣﻊ ﻣﻼﻳﻦﻴ اﻟﻨﺎس اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ إﻋﻄﺎﺋﻪ إذن اﻟﻮﻟﻮج
إﱃ ﺣﺴﺎﺑﻚ ،ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺗﺴﺠﻴﻼﺗﻚ ﰲ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ أﻋﺠﺒﺖ
ﺑﻬﺎ ،وﻳﺸﻐﻞ ﺑﺮﻣﺠﻴﺘﻪ ﰲ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻜﺒﺮﻴة ،اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺘﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﴩات آﻻف اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و 6ﻣﻼﻳﻦﻴ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ.
وﻳﺘﻤﻜﻦ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻚ ،ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺮك وآراﺋﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻚ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

اآلراء الواردة في الجريدة ﻻ تعبر بالضرورة عن رأي عنﺐ بلدي

وﺣﺘﻰ ﻧﺴﺒﺔ ذﻛﺎﺋﻚ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻦﻴ ﻳﻨﺒﻬﻮن أﻧﻪ ﻳﺠﺐ
اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻦﻴ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى إﻇﻬﺎرك
ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﱰاﴈ.
ﻫﻲ أداة ﻣﺴﻠﻴﺔ وﺟﻴﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻃﻮرت ﻣﻨﺬ
 6أﺷﻬﺮ ،ﻛﺎﻤ أﻧﻬﺎ ﺗﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ أﺻﻐﺮ اﻹﺷﺎرات اﻟﺘﻲ
ﻧﺮﻣﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ اﻻﻓﱰاﴈ ﺗﺒﻘﻰ ،ﺣﺘﻰ وإن ﻧﺴﻴﻨﺎﻫﺎ أو
ﺗﻮﻗﻔﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﺮﻴ ﺑﻬﺎ.
وﻇﻬﺮ ﰲ ﺑﺤﺚ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ
ﺑﻮﺳﺖ ،أن ﺧﻮارزﻣﻴﺎت ﻛﻬﺬه ﻤﻳﻜﻨﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻴﻮﻟﻚ
اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ إن ﻓﻴﺴﺒﻮك أﻇﻬﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪﻗﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺔ أذواق اﻟﻨﺎس.
رﻤﺑﺎ ﻢﻟ ﺗﺘﺄﺋﺮ ﻟﺤﺪ اﻵن ﺑﻬﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻳﻄﻮل ﻫﺬا
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻄﻮرﻫﺎ اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻘﺪﻳﻢ أﺑﺤﺎث ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﱪدج
إﱃ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﺜﺎﻤرﻫﺎ ﰲ أﺑﺤﺎث اﻟﺴﻮق
اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﺗﺘﺒﻊ اﻹﻋﻼﻧﺎت.
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﺸﺎﺑﻬﺔ ﻛـ ،Crystal
وﻫﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﲆ ﺑﺮﻳﺪك اﻹﻟﻜﱰوﻲﻧ  Gmailوﻳﻘﻮل
ﻣﺒﺘﻜﺮوﻫﺎ إﻧﻪ ﻤﻳﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎت أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ وإﻳﺠﺎد
ﻃﺮق أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮؤى
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﴩﻛﺔ  IBMاﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ”إدراك
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ“ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻧﺺ أو ﺗﻐﺮﻳﺪة أو ﻣﻨﺸﻮر ﺗﻘﻮم ﺑﻨﴩه.
وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻚ أم ﻻ ،ﻤﻳﻜﻨﻚ ﺗﺠﺮﻳﺒﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ
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ﺷريﻚ جوبﺰ في ﺷرﻛة آبﻞ

ستيﻒ لم يﻜن
يﻔهم بالتﻜنولوجيا

ﻗﺎل ﺳﺘﻴﻒ ﻓﻮزﻧﻴﺎك ،ﻣﺆﺳﺲ ﴍﻛﺔ آﺑﻞ ،ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻣﻊ ﻗﻨﺎة  Reach a studentﻋﲆ اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب ،ﻧﴩﺗﻬﺎ
ﻧﻬﺎﻳﺔ آب اﳌﻨﴫم ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء ،إن ﺳﺘﻴﻒ ﺟﻮﺑﺰ
”ﻢﻟ ﻳﻜﻦ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻓﻘﻂ ﻳﺮﻳﺪ أن
ﻣﻬﺎﻤ ،واﻷﺷﺨﺎص اﳌﻬﻤﻮن ﻫﻢ رﺟﺎل اﻷﻋﺎﻤل،
ﻳﻜﻮن ً
ﻫﺬا ﻣﺎ أراد أن ﻳﻜﻮﻧﻪ“.
ﻓﻮزﻧﻴﺎك ذو اﻟـ  65ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻋﻠّﻖ ﻤﺑﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ اﻟﺠﺰء
اﻷﺧﺮﻴ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ،وأﺟﺎب ﻋﲆ ﺳﺆال ﺣﻮل ﻋﻤﻞ
ﺟﻮﺑﺰ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﻌﻮاﺋﻖ أﺛﻨﺎء ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل ”ﺳﺘﻴﻒ ﺟﻮﺑﺰ ﻢﻟ ﻳﻘﻢ
ﺑﺄي دور ﰲ أي ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﺎﻤت ﺣﺎﺳﻮب آﺑﻞ 1وﻻ
آﺑﻞ ،2ﺣﺘﻰ إﻧﻪ ﻢﻟ ﻳﺼﻤﻢ اﻟﻄﺎﺑﻌﺎت وﻻ ﺣﺘﻰ أﻗﺮاص
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﳌﺮﻧﺔ“.
وأﺷﺎر ﻓﻮزﻧﻴﺎك إﱃ أﻧﻪ اﻟﺘﻘﻰ ﺟﻮﺑﺰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻌﺾ
اﻷﺻﺪﻗﺎء اﳌﺸﱰﻛﻦﻴ ﻋﺎم  ،1971واﺗﻔﻘﺎ ﻋﲆ اﻟﺒﺪء

ٍ
ﻣﺸﱰك ﺑﻌﺪ ﺣﻀﻮرﻫﺎﻤ ﻧﺪوة ﻋﻦ اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ ﰲ
ﺑﻌﻤﻞ
ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ.
ﺣﺎﺳﻮب ”اﻟﺘﻔﺎﺣﺔ“ اﻟﺬي أﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺄول ﺣﺎﺳﻮب
ﻣﻨﺰﱄ ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﺻﻨﻌﻪ ﻓﻮزﻧﻴﺎك ﰲ ﻛﺮاج ﺑﻴﺘﻪ ﻋﺎم
 1976ﻳﺪوﻳًﺎ ،إذ ﻋﺮض ﻣﺌﺘﻲ ﺣﺎﺳﻮب ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 950دوﻻ ًرا ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻮاﺣﺪ.
واﻓﺘﺘﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻮزﻧﻴﺎك وﺟﻮﺑﺰ ﻣﺘﺠﺮ ﺣﻮاﺳﻴﺐ ﻣﺤﲇ
ﻳﻀﻢ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  50ﺣﺎﺳﻮب آﺑﻞ ،1واﻟﺬي ﺗﺒﻌﻪ ﻛﺜﺮﻴ
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت ﰲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.
ﻓﻮزﻧﻴﺎك ﻗﺎل إن ﺟﻮﺑﺰ ﻢﻟ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮف آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﻬﺎزي
آﺑﻞ  1وآﺑﻞ  ،2اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ أول ﺣﺎﺳﻮب ﻧﺎﺟﺢ ﰲ
ﺳﻨﻮات اﻟﴩﻛﺔ اﻟﻌﴩ اﻷوﱃ ،ﻣﺮدﻓًﺎ ”ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻧﺘﺎج
أﻓﻜﺎري وﺗﺠﺎرﻲﺑ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺟﻮﺑﺰ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﴩﻛﺔ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ..ﺳﺘﻴﻒ ﺟﻮﺑﺰ ﻛﺎن ﺻﺪﻳﻘًﺎ
ﺟﻴﺪًا ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎن رﺟﻞ اﻷﻋﺎﻤل“.

مﺼطﻔى يعقوب
يحاﻛي الدينار الﺬهبي:

للمﺸارﻛة في تحرير صﻔحات "عنﺐ بلدي" يمﻜنﻜم إرسال مﺸارﻛاتﻜم
عبر البريد اﻹلﻜتروني إلى enabbaladi@gmail.com
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قاموس األقوياء
ريا ما ينترش بني الق ّراء ،ال سيام
كث ً
املهتمون منهم مبواضيع التنمية
البرش ّية وإدارة العالقات ،كتاب ديل
كارنيجي »كيﻒ تكسب الناس وتؤثّر
يف األصدقاء« ،والكتب التي تسري عىل
مبدئه وتحاﻲﻛ أفكاره.
ورغم شعبية الكتاب وسمعته إال
أنّ دروب الحياة ليس مزروع ًة وردًا،
وخذالن الناس ومكرهم يكاد يكون
ماد ًة يوم ّية أكﺮﺜ من الخبز ،والعا ّمة
ُعرب بحسها البدهي عن ذلك كاملثل
ت ّ
ﴍ من أحسنت
ّق
ت
»ا
القائل
الشعبي
ِ
ّ
إليه«!
ع من
نو
وإيجاد
املشكلة
هذه
لحل
ّ
ٍ
التوازن ُيقدّ م الدكتور مأمون طربيه
كتابه »قاموس األقوياء ،حتى ال
يأكل اﻵخرون رأسك« املؤلﻒ من 240
صفحة من القطع الصغري ،والصادر
عن دار املعرفة .2008
يعرض الكتاب  50مبدأً للتعامل مع
ُ
ُ
بحيث ُيذكر ً
أوال املبدأ بسط ٍر
»األﴍار«،
واحد ثم يتلوه فقرة بعنوان »املغزى«
ترشح هذا املبدأ ،وييل ذلك »املثال«
ٍ
لشخﺺ نجح أو
وهو قصة واقعية
أخفق يف تطبيق املبدأ.
و ُيفهم املقال من املثال ،ثم »امل ُلخّﺺ«
ويعقّب فيه املؤلﻒ عىل القصة ويذكر
أين أجاد وأين فشل بطل القصة يف
تطبيق الفكرة ،و ُيختم املبدأ بفقرة
»املرادف« وهي أقوال ملشاهري تدعم
الفكرة وتُلخصها.
ليس املقصود من الكتاب أن نتحول
لذئاب يف تعاملنا مع اﻵخرين كام
ُيوضّ ح الكاتب ،بل هو دعوة للتوازن
ﻲﻛ ال من ّر مبواقﻒ من استغالل
اﻵخرين تجعلنا ال نطمﱧ ألحد وال
نثق بأحد ،دعوة لحسن التدبري يف
شؤون الحياة حتى ال تجعل اﻵخرين
يستهينون بك ويأكلون رأسك كام يقال
يف التعابري العامية املتداولة.
فعندما تلتقي برجلٍ يحمل سيفًا أشهِر
ٍ
لشخﺺ ليس
سيفك ،ال ترتل شع ًرا
بشاعر ،ألن مرتكز السلطة الحقة
هو القدرة عىل التمييز بني الحمالن
والذئاب ،أما إذا كنت ستتعامل مع
الجميع بالود ذاته فﺈن حياتك ستكون
مليئة باملطبات.

وﻛﺎن ﻓﻮزﻧﻴﺎك ﻋﻠﻖ ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﲆ ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ
ﺮﻴا إﱃ أﻧﻪ أﻋﺠﺐ
ُﻋﺮض ﻋﻦ ﺳﺘﻴﻒ ﺟﻮﺑﺰ ،ﻣﺸ ً
واﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﻢ ”ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﻤﺗﺠﻴﺪه“.
وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺎﺗﻒ آي ﻓﻮن أﻛﱪ إﻧﺠﺎز ﰱ ﺗﺎرﻳﺦ ﴍﻛﺔ
آﺑﻞ ،اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ ﺳﺘﻴﻒ ﺟﻮﺑﺰ ﻋﺎم  ،1997وأﺣﺪث
ﺛﻮرة ﺿﺨﻤﺔ ﰱ ﻋﺎﻢﻟ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
وﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﴍﻛﺔ آﺑﻞ ﻗﺮاﺑﺔ  35أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻢﻟ ،واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺳﻤﻌ ًﺔ ﻓﺮﻳﺪ ًة ﰲ
ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة ،أﻫﻤﻬﺎﻤ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت
ٍ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﺣﻤﻼﺗﻬﺎ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة.
ﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ،ﻻ ﺳﻴﺎﻤ ﰲ
وﻤﺗﻠﻚ اﻟﴩﻛﺔ ﻋﺪدًا ﻛﺒ ً
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،وﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﰲ وﻻﻳﺔ
ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ زاﻟﺖ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻫﻮاﺗﻔﻬﺎ اﳌﺤﻤﻮﻟﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ اﳌﻌﻘﺪ.

رد الفنان السوري مصطفى يعقوب عىل إصدار
تنظيم “الدولة اإلسالمية” األخري حول صك
الدينار الذهبي ،بتصميم يحاﻲﻛ فيه الدينار
ويلفت فيه إىل معاناة األطفال السوريني يف
دير الزور.
وعرف يعقوب بتصاميمه الفنية التي يسلط
الﻀوء فيها عىل القﻀايا السورية بشكل عام،
عرب صفحته الشخصية يف موقع الفيسبوك.
وصمم الفنان لوحة جديدة ،االثنني  31آب ،وهي
عبارة عن دينار ذهبي كتب عليه عبارتان باللغة
اإلنكليزية Stop starvation of children :وتعني
أوقفوا تجويع األطفالLi� the siege of Deir ،
 Ezzorوتعني ارفعوا الحصار عن دير الزور.
وأرفق يعقوب تصميمه الجديد بعبارة كتبها يف

صفحته “أتريدون إصالح اقتصاد العامل وأنتم
تقتلون أطفال الدير جو ًعا ،وتنهبون نفطهم؟
أال ت ّبت يد كل مجرم ال يقيم حرمة لدماء
املسلمني”.
وترزح األحياء الخاضعة لنظام األسد يف دير
الزور تحت حصار مطبق من قبل “داعﺶ” ،يف
ﻇل أوضاع إنسانية مرتدية وتفﴚ األمراض
الناجمة عن سوء التغذية يف صفوف األطفال.
وكانت مؤسسة الحياة اإلعالمية التابعة لتنظيم
ضخام عنونته
“الدولة” بثت السبت  29آب إصدا ًرا
ً
بـ “ﴍوق الخالفة ..عودة الدينار الذهبي”،
مؤكدة بدء التنظيم بصك عملته الجديدة لتدخل
الحقًا يف التعامالت التجارية ،ومهددًا الواليات
املتحدة بانهيار اقتصادي وشيك.

سياسيـــة
اجتماعية
ثقافيــــــة
منوعــــــة

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

بعد  4أﺷهر على تحريرها..

الحياة تعود
إلى جسر الﺸغور
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28-11
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باﴍ عامل النظافة يف مدينة جﴪ
الشغور حملة تنظيﻒ واسعة للشوارع
واملرافق العامة يف املدينة الخاضعة
لسيطرة املعارضة ،األربعاء  2أيلول.
ورعت الحملة منظمة بنفسﺞ،
التي كان لها دور يف تفعيل الجانب
الخدمي يف مدينتي إدلب وأريحا
خالل األربعة أشهر املاضية ،ومنذ

محمد ﺷحادة

نحو شه ٍر يف جﴪ الشغور.
وأوضح فؤاد سيد عيﴗ ،مدير
الربامﺞ يف املنظمة ،أن كوادرها تعمل
عىل تقديم الدعم الكامل للمساعدة
يف إنشاء بلدية جﴪ الشغور.
املنظمة تعهدت ،بحسب ترصيحات
مدير الربامﺞ لعنب بلدي ،بﺈصالح
اﻵليات والدعم بالوقود الالزم

ﴐورة ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ،وﻃﺎﻟﺒﻮا اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل أﻋﺪاد أﻛﱪ ﻣﻨﻬﻢ .ﻛﺎﻤ رﻓﻊ اﳌﻌﺘﺼﻤﻮن ﻻﻓﺘﺎت ﺗﻌﱪ
ﻋﻦ ﺗﺨﺎذل اﻟﻌﺮب ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ.
وﰲ ﻟﻨﺪن أﺷﻌﻞ ﻧﺎﺷﻄﻮن ﺷﻤﻮ ًﻋﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﻬﺎﻳﺪ ﺑﺎرك

لتشغيلها ،إضافة إىل رواتب العامل
واإلداريني وتوفري معدات شخصية
للعامل من ألبسة ومكانس وغريها.
وذكر سيد عيﴗ أن بنفسﺞ ستطلق
بعد أيام حملة إلزالة األنقاض الثقيلة
جدران املباين
والركام وتنظيﻒ
واملنشﺂت العامة يف مدينة جﴪ
الشغور ،إضافة إىل حملة مامثلة يف

ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ 5 ،أﻳﻠﻮل ،ووﺿﻌﻮا ﺻﻮرة ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮري إﻳﻼن،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻮر ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ اﻟﻬﺎرﺑﻦﻴ
ﻣﻦ اﳌﻮت ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ .وﺷﺎرك ﻋﴩات اﳌﺘﻌﺎﻃﻔﻦﻴ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﻦﻴ
ﰲ إﺷﻌﺎل اﻟﺸﻤﻮع واﻟﺘﻌﺒﺮﻴ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ.
ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم اﻋﺘﺼﻢ ﻧﺎﺷﻄﻮن ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﺸﺴﱰ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ وﻟﻠﻀﻐﻂ
ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ،ورﻓﻌﻮا
ﻻﻓﺘﺎت وﺻﻮ ًرا ﻋﻦ اﳌﺠﺎزر اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺤﻖ
اﳌﺪﻧﻴﻦﻴ ﺑﺎﻟﱪاﻣﻴﻞ واﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻀﻮن ﻏﺮﻗًﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ إﱃ أوروﺑﺎ.
ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،ﻧﻈﻤﺖ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺎﻧﺸﺴﱰ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﺮﻴﻳﺎ رﻳﻠﻴﻒ وﻣﻨﻈﺎﻤت
ﺧﺮﻴﻳﺔ أﺧﺮى ﻳﻮم اﻷﺣﺪ 30 ،آب ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ
ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ وﺗﺮاﺛﻬﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﰲ ﺳﻮق ﺧﺮﻴي.
ﻧﺴﺎء ﺳﻮرﻳﺎت ﺷﺎرﻛﻦ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺑﺮﻛﻦ ﺧﺎص ﻤﺑﺄﻛﻮﻻت
اﳌﻄﺒﺦ اﻟﺴﻮري ،ورﻛﻦ ﻟﻠﺘﺤﻒ واﻷﻟﺒﺴﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ واﳌﻜﻴﺎج،
وآﺧﺮ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺧﺼﺺ رﻛﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب وأدوات اﻟﺮﺳﻢ .ﻛﺎﻤ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺮاﺿﺔ
ﺳﻮرﻳﺔ وأﻫﺎزﻳﺞ ﺷﻌﺒﻴﺔ ورﺳﻢ اﻟﺤﻨﺎء ﻋﲆ اﻷﻳﺪي.
وﺑﺤﺴﺐ ﺳﻠﻴﺎﻤن ﺷﻮﻳﺶ ،ﻣﺴﺆول ﻗﺴﻢ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻟﻴﺪز واﳌﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺪر ﻋﺪد اﻟﺤﺎﴐﻳﻦ
ﺑﺤﻮاﱄ  400ﺷﺨﺺ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻨﻈﺎﻤت إﻏﺎﺛﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،وﻋﻀﻮ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ.

ً
إعﻼميا قتلوا في سوريا ﺧﻼل آب
تقرير حقوقي12 :
أﺻﺪرت اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺸﻬﺮي اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ
اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﺤﻖ اﻹﻋﻼﻣﻴﻦﻴ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ،
اﻟﺴﺒﺖ  5أﻳﻠﻮل.
وﺳﺠﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻘﺘﻞ  8إﻋﻼﻣﻴﻦﻴ ﻋﲆ
ﻳﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻋﻼﻣﻲ
ﻗﴣ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﰲ أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻻﺣﺘﺠﺎز ،ﺑﻴﻨﺎﻤ ﻗﺘﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ«
ﺛﻼﺛﺔ إﻋﻼﻣﻴﻦﻴ ،وﻗﺘﻠﺖ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ
اﳌﺴﻠﺤﺔ إﻋﻼﻣ ًﻴﺎ واﺣﺪًا.

اﻟﺸﺒﻜﺔ وﺛﻘﺖ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺧﻄﻒ إﺣﺪاﻫﺎﻤ
ﻋﲆ ﻳﺪ وﺣﺪات ﺣﺎﻤﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدﻳﺔ،
ﻓﻴﺎﻤ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى ،ﻛﺎﻤ أﻓﺮﺟﺖ اﻟﻘﻮات
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﺤﻔﻲ واﺣﺪ.
وأﺻﻴﺐ  8إﻋﻼﻣﻴﻦﻴ 5 ،ﻣﻨﻬﻢ ﻋﲆ ﻳﺪ اﻟﻘﻮات
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وإﻋﻼﻣﻴﺎن ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ
»داﻋﺶ« ووﺣﺪات ﺣﺎﻤﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻦﻴ
ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺘﻬﺎﻤ ،ﻛﺎﻤ أﺻﻴﺐ إﻋﻼﻣﻲ واﺣﺪ
ﻋﲆ ﻳﺪ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺎﻻت اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﲆ

اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﳌﻜﺎﺗﺐ واﻟﺼﺤﻒ
واﳌﺠﻼت ،ووﺛﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﺪاء واﺣﺪة ﻋﲆ
ﻳﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﱃ ﴐورة اﻟﺘﺤﺮك اﻟﺠﺎد
واﻟﴪﻳﻊ ﻹﻧﻘﺎذ ﻣﺎ ُﻤﻳﻜﻦ إﻧﻘﺎذه ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ،وأﻛﺪ ﻋﲆ
ﴐورة اﺣﱰام ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺿﺎﻤن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﻓﻴﻪ
وإﻋﻄﺎﺋﻬﻢ رﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
وﺧﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟ ًﺒﺎ ﺑﺈداﻧﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
ﺑﺤﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم وﻧﻘﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ أي
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أحمد ﺷحادة

فعاليات تضامنية مﻊ السوريين في بريطانيا

اﻋﺘﺼﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ 5 ،أﻳﻠﻮل ،ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻴﻣﻨﻐﻬﺎم ﺗﻀﺎﻣ ًﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ .ﺷﺎرك ﰲ
اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺣﻮاﱄ  200ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ،وأﻟﻘﻰ
أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﱪﳌﺎن وﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺮﻴﻣﻨﻐﻬﺎم ﻛﻠﺎﻤت أﻛﺪوا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ
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ﻃﺮف ﻛﺎن ،ﻣﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺘﻮرﻃﻦﻴ ﰲ
اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺑﺤﻖ اﻟﺼﺤﻔﻴﻦﻴ واﻟﻨﺎﺷﻄﻦﻴ
ﻣﺘﻤﺜﻼ
ً
اﻹﻋﻼﻣﻴﻦﻴ ،داﻋ ًﻴﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ
ﻤﺑﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إﱃ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﰲ
ﺣﺎﻤﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﻦﻴ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ.
ﻣﻬﺎﻤ ﰲ
ا
ر
ً
وﻟﻌﺐ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺼﺤﻔﻲ دو ً
ﻧﻘﻞ وﻧﴩ اﻷﺧﺒﺎر ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺮب
ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ،
إﻻ أن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﺤﻖ اﻹﻋﻼﻣﻴﻦﻴ ﻻ
ﺗﺰال ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺳﻂ إﻓﻼت
ﳌﺮﺗﻜﺒﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب.

مدينتي إدلب وأريحا.
وسيطرت فصائل املعارضة عىل
مدينة جﴪ الشغور يف نيسان
من العام الجاري ،ومنذ ذلك الحني
وطريان األسد يستهدفها بالغارات
الجوية والرباميل املتفجرة ،مخلفًا
دما ًرا كبريًا يف املنشﺂت العامة
واملمتلكات.

رجﻞ أعمال مﺼري
يعرض ﺷراء جﺰيرة
لﻼجئين السوريين

أﺛﺎرت ﺗﻐﺮﻳﺪة رﺟﻞ اﻷﻋﺎﻤل اﳌﴫي ﻧﺠﻴﺐ
ﺟﺪﻻ واﺳ ًﻌﺎ وﺳﻂ
ﺳﺎوﻳﺮس ،اﻟﺜﻼﺛﺎء  1أﻳﻠﻮلً ،
ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﺗﻮﻳﱰ،
ﺣﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﴍاء ﺟﺰﻳﺮة ﻟﻼﺟﺌﻦﻴ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ
ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
ﺳﺎوﻳﺮس ،اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ أﺑﺮز رﺟﺎل اﻷﻋﺎﻤل ﰲ
ﻣﴫ ،ﻋﺮض ﴍاء ﺟﺰﻳﺮة ﰲ ﻋﺮض اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻋﲆ اﻟﻴﻮﻧﺎن أو إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﻟﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌﻮن
اﻟﻔﺎرون ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ وﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﻢ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺑﻠﺪﻫﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وداﻓﻊ رﺟﻞ اﻷﻋﺎﻤل ﻋﻦ اﻗﱰاﺣﻪ ،واﺻﻔًﺎ إﻳﺎه
ﺮﻴا إﱃ أن وﺿﻊ ﺳﻮرﻳﺎ
ﺑـ ”اﻟﺠﺪي“ ،ﻣﺸ ً
واﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ،وأﻛﺪ ﰲ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻗﻨﺎة
 cbcاﳌﴫﻳﺔ ،اﻟﺨﻤﻴﺲ ،أﻧﻪ ﺳﻴﺨﺎﻃﺐ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
اﻟﻴﻮﻧﺎن وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ رﺳﻤﻴًﺎ وﻳﻘﺪم اﻗﱰاح اﳌﴩوع
ﻟﻬﺎﻤ ،ﻣﻨﻮﻫًﺎ إﱃ أﻧﻪ ”ﻏﺮﻴ واﺛﻖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﻪ“.
وﻤﻳﺘﻠﻚ ﻧﺠﻴﺐ ﺳﺎوﻳﺮس ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺎت
واﳌﺆﺳﺴﺎت ،أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أوراﺳﻜﻮم
وﻣﻮﺑﻴﻨﻴﻞ وﻗﻨﺎﻲﺗ أو ﻲﺗ ﰲ ،وأون ﻲﺗ ﰲ ﻛﺎﻤ
أﻧﻪ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﳌﴫي اﻟﻴﻮم ،وﻗﺪرت
ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺛﺮوﺗﻪ ﺑﻨﺤﻮ  2.9ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر أﻣﺮﻳﻲﻜ.
وﺷﻐﻠﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ﺣﻴ ًﺰا واﺳ ًﻌﺎ
ﻣﻦ اﻻﻫﺘﺎﻤم اﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﺳﻂ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷوﺿﺎع
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ واﺳﺘﻤﺮار اﳌﻌﺎرك
واﺳﺘﻬﺪاف اﳌﺪﻧﻴﻦﻴ ﻣﻨﺬ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام.

