
أجنبية ومحلية  املدعومة مبيليشيات  األسد  قوات  واصلت 

الجنويب  الريفني  يف  تقدمها  رويس،  جوي  وإسناد 

عدة،  إنجازات  محققة  حلب،  ملدينة  الرشقي  والجنويب 

بعد  العسكري  كويرس  مطار  عن  الحصار  فك  أكربها 

انسحاب تنظيم "الدولة اإلسالمية" والتغلغل يف الجنوب 

وصوًل إىل األوتوسرتاد الدويل.

فك عقدة كويرس
كويرس  مطار  عىل  سيطرتها  املعارضة  فصائل  أحكمت 

مبحيطه  ليتحكم   ،2013 الثاين  كانون  يف  العسكري 

األخرى  الفصائل  طرد  بعد  اإلسالمية"  "الدولة  تنظيم 

إبان املعارك التي اندلعت بني الطرفني مطلع عام 2014، 

باءت  مرات،  عدة  املطار  اقتحام  التنظيم  خاللها  حاول 

جميعها بالفشل.

متكنت قوات األسد وامليليشيات املشاركة من فك الحصار 

عن املطار العسكري بعد مواجهات ضد عنارص التنظيم، 

10 ترشين الثاين، بحسب وكالة األنباء الرسمية  الثالثاء 

)سانا(، وقالت إن "وحدات من الجيش قضت عىل أعداد 

كبرية من إرهابيي داعش والتقت مع القوات املدافعة عن 

مطار كويرس".

ريف  يف  كبرية  عسكرية  حملة  املهاجمة  القوات  وبدأت 

السيطرة  خاللها  من  استطاعت  الرشقي،  الجنويب  حلب 

السفرية  مدينة  من  املمتدة  والبلدات  القرى  جميع  عىل 

عقدة  فك  وبالتايل  رشقي،  كويرس  قرية  إىل  وصوًل 

املطار املحارص منذ عامني.

مرحلة  إىل  النتقال  إمكانية  عن  تحدث  النظام  إعالم 

بلدة دير حافر  التنظيم، والزحف نحو  قتال  متقدمة يف 

يف  التنظيم  مراكز  أبرز  الباب،  مدينة  من  نسبيًا  القريبة 

ريف حلب الرشقي.

النزوح يعم مناطق األوتوستراد  
بلديت  عىل  الكاملة  السيطرة  من  األسد  قوات  ومتكنت 

الحارض والعيس يف ريف حلب الجنويب، مساء الخميس 

إىل  املعارضة  فصائل  انسحاب  بعد  الثاين،  ترشين   12

حلب-  أوتوسرتاد   لتأمني  محاولة  يف  املجاورة  القرى 

دمشق الدويل.
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يجمع العرب في اسطنبول
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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

"أم المعارك" تشعل ريف حلب وجيش الفتح إلى الواجهة

بعد الدوالر..
التزوير يطال 

العملة السورية 
الجديدة

قال مصدر باألمن الجنايئ يف باب مصىل لعنب 

بلدي إن دوالرات مزيفة ضبطت إضافة لعمالت 

مطابقة  سورية  لرية   500 الـ  فئة  من  محلية 

الحايل  األسبوع  مطلع  دمشق  يف  لألصل 

وبكميات كبرية.

وأضاف املصدر أّن "العمالت املضبوطة ال ميكن 

إال عن  الحقيقية  الدوالرات  بينها وبني  التمييز 

بحسب  التزييف،  لدقة  الجنائية  األدلة  طريق 

تقرير األدلة الجنائية الذي أكد أن هذا األسلوب 

والنوع يُعد من أخطر أنواع تزييف العملة".

وأدى رواج العمالت النقدية املزورة يف األسواق 

لها،  املروجني  وتزايد  خاصة  ودمشق  السورية 

االقتصادية  األوساط  يف  املخاوف  زيادة  إىل 

عىل  الظاهرة  هذه  تفاقم  خطر  من  واملالية 

الرصف  أسعار  ارتفاع  وسط  املحيل،  االقتصاد 

ملستويات قياسية.

أوروبا تحبس أنفاسها بعد 
هجمات باريس

http://www.enabbaladi.org
http://www.enabbaladi.org
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عنب بلدي - داريا 

تجـري الرياح كـا تجري سـفينتنا.. نحن 

الريـاح ونحن البحر والسـفن

إن الـذي يرتجـي شـيئًا بهمتـه.. يلقاه ولو 

والجن اإلنـس  حاربته 

هـذه األبيـات رّددهـا الشـهيد أبـو محمد 

القنـاص، أحـد مقاتـي لـواء سـعد بـن 

أيب وقـاص يف داريـا، خـالل لقـاٍء مـع 

عنـب بلـدي قبـل مقتلـه بأسـبوع. حينها 

قـال أبـو محمـد إن النتائـج التـي حققها 

الجيـش الحـر يف داريا بعد ثالث سـنوات 

مـن الحصار "جبـارة"، ما يفـر رد فعل 

النظـام بقصـف املدينـة مبئـات الرباميـل 

كبـرية عـىل  ملعركـة  املتفجـرة وتجهيـزه 

عـدة محـاور مـن داريا.

وأضـاف "املعركة مل تكـن أوىل انتصارات 

الجيـش الحـر ولـن تكـون األخـرية، ألننا 

بقضيتنـا  وإميـان  يقـني  عـىل  نقاتـل 

ونـرة لديننا، ليـس كحال قـوات النظام 

القتـل  هـو  الوحيـد  فهمهـم  ومرتزقتـه؛ 

والرقـة وهذا مـا شـاهدناه عنـد تحرير 

منطقـة الجمعيـات"، يف آب املـايض.

محاوالت متكررة لالقتحام والحر 
في وجهها

13 مرة  املدينة  اقتحام  حاولت قوات األسد 

منذ 8 ترشين الثاين 2012، وآخرها مطلع 

6 محاور، لكنها فشلت  الشهر الجاري من 

مخلفة عرشات من القتىل والجرحى ودون 

تحقيق أي مكاسب. 

هذه  مع  التعايش  املدينة  مقاتلو  واستطاع 

الظروف والتمرس عىل فنون القتال. ماهر 

أبو عي، شاب يف العرشين من عمره يقبّل 

يد أمه كل صباح طالبًا منها الدعاء، يخرج 

بأنه  متفائاًل  الجبهة  بأصدقائه يف  ليلتحق 

الحياة  وتعود  املآيس  وتنتهي  يوم  سيأيت 

أفضل ما كانت عليه.

ألصدقائه  فراقه  هو  ماهر  يؤمل  ما  أكرث 

هذا  ولكن  املدينة،  معارك  يف  قتلوا  الذين 

والوقوف  املخاطر  تحمل  إىل  دفعه  األمل 

رغم  ودباباته  األسد  قوات  وجه  يف 

عىل  الحر،  ميتلكها  التي  األسلحة  تواضع 

داريا  أرض  "ستكون  مضيًفا  تعبريه،  حّد 

إل  يدخلها  ولن  الله  بإذن  عليه  محرمة 

التي  املجازر  ننىس  مل  فنحن  جثثنا،  عىل 

أن  يقيًنا  نزداد  يوم  وكل  بحقنا  ارتكبها 

أنواع  كافة  استخدم  نظام  مع  تسوية  ل 

األسلحة يف سبيل قتلنا".

وحيدة تصارع الجالد
الجيش  مجموعات  إحدى  قائد  مالك،  أبو 

ينزف  "مصاب  بـ  داريا  يصف  الحر، 

وينتظر املوت وإخوته بجانبه ينظرون إليه 

غري آبهني مبا يحدث".

ويقول "لألسف ما زلنا نرى جميع املناطق 

املحررة التي يرتكز فيها الجيش الحر تقف 

أعنف  تشهد  التي  املدن  عىل  املتفرج  وقفة 

املعارك وتتعرض كل يوم للقصف والتدمري، 

تواجه محنتها بنفسها"، ويوضح "تتعرض 

داريا منذ ثالثة أشهر ألرشس حملة وقصف 

مبئات الرباميل دون أن يتحرك أحد لنرتنا، 

يف  إلخوتنا  نرة  جبهتنا  أشعلنا  بينا 

الزبداين؛ لسنا نادمني ول ننتظر النر إل 

من عند الله ولكن بهذه الطريقة لن تنتهي 

الحرب بعرشات السنني".

"سّر النصر"
يوايس  ما  أكرث  أن  إىل  مالك  أبو  ويشري 

هو  صمودهم،  رّس  يكون  ورمبا  املقاتلني، 

تكاتفهم فيا بينهم، "أصبحنا عائلة واحدة 

نحزن عىل فراق أحدنا ونفرح لفرحه ونتأمل 

هو  املعارك  أثناء  مييزنا  ما  وأجمل  ملصابه، 

املعركة  أرض  إىل  املقاتلني  جميع  تسابق 

آبهني  غري  عليها،  سيحصلون  جائزة  وكأن 

مبا قد يحصل لهم".

وقد  املدنيني  من  عدًدا  الجبهات  قرب  نرى 

استوقفنا رجاًل مسنًّا خالل املعركة األخرية، 

فأجاب  عم؟"  يا  هنا  تفعل  "ماذا  فسألناه 

من  الطعام خري  لكم  أنقل  "أن  قوية  بنربة 

بقايئ يف الحفرة".

هذه  الصمود  داريا  استطاعت  الهمم  بهذه 

أنهك  الحصار  أن  رغم  الطويلة،  الفرتة 

أجساد أبنائها وأتعب أرواحم. 

واملناطق  املدينة  أبناء  داريا  يف  يقاتل 

أجانب،  عنارص  أي  تحوي  ول  املحيطة، 

ثالثة  تحت  فيها  الحر  الجيش  وينضوي 

أيب  بن  وسعد  اإلسالم،  شهداء  هي  ألوية 

مع  بتنسيٍق  عمرو،  بن  واملقداد  وقاص، 

املجلس املحي يف املدينة ما ساهم بشكل 

يف  تحدث  التي  الخالفات  نبذ  يف  كبري 

منظم  بشكل  والعمل  املحررة،  املناطق 

التنسيق. وعايل 

حتى صباح السبت 14 ترشين الثاين. 

وأضاف املسؤول أن نحو 40 شخًصا آخرين 

باريس  أخرى مبنطقة  هجات   5 يف  قتلوا 

ما  مزدوج عىل  انتحاري  تفجري  بينها  ومن 

يبدو خارج استاد فرنسا، حيث كان الرئيس 

الفرنيس ووزير الخارجية األملاين يحرضان 

مباراة كرة قدم دولية ودية.

مزيٌد من التصعيد ضّد "الدولة 
اإلسالمية" 

الخارجية  وزير  رصح  التفجريات  وعقب 

الفرنيس، لوران فابيوس، لدى وصوله إىل 

تحديًدا  هو  الجتاع  أهداف  "أحد  أن  فيينا 

أن نرى بشكل ملموس كيف ميكننا تعزيز 

التنسيق الدويل يف مجال مكافحة داعش".

فيا قال الرئيس الفرنيس فرانسوا هولوند 

"إن تنظيم الدولة اإلسالمية نفذ الهجات".

التي  األمريكية  املتحدة  الوليات  أما 

"الدولة  تنظيم  ضد  دوليًا  تحالًفا  تقود 

عقب  وحلفاءها  شنت  فقد  اإلسالمية"، 

التنظيم  ضد  جوية  رضبة   20 الهجات 

و7  الثاين،  ترشين   14 السبت  العراق  يف 

رضبات يف سوريا.

9 رضبات  وذكر بيان للجيش األمرييك أن 

وأصابت  الرمادي  قرب  نفذت  العراق  يف 

"الدولة  لـ  وقتالية  تكتيكية  وحدات 

ويف  ونفقني.  أسلحة  ومخابئ  اإلسالمية" 

والرقة  الهول  قرب  الهجات  وقعت  سوريا 

وأصابت وحدات تكتيكية وأبنية لـ"الدولة 

اإلسالمية"، وذلك حسب وكالة رويرتز.

تنظيم "الدولة" يتبنى وفصائل 
الثورة "تعّزي"

وعىل الفور أعلن تنظيم "الدولة اإلسالمية" 

يف  وقال  باريس،  هجات  عن  مسؤوليته 

ملتحفني  إخوة  مثانية  "قام  رسمي  بيان 

باستهداف  رشاشة  وبنادق  ناسفة  أحزمة 

مواقع منتخبة بدقة يف قلب عاصمة فرنسا 

فريقي  مباراة  أثناء  فرانس  دي  ملعب  منها 

باتاكلون  الصليبيتني، ومركز  وفرنسا  أملانيا 

للمؤمترات وأهدافًا أخرى".

يف حني ذكرت مصادر إعالمية أن التفجريات 

الربيطاين  الجهادي  ملقتل  انتقاًما  جاءت 

امللقب  أو  جون"  "الجهادي  أموازي  محمد 

بـ "ذباح داعش" بعد أن استهدفته طائرتان 

الرقة،  يف  طيار  دون  وأمريكية  بريطانية 

وقتل معه عدد من أفراد التنظيم الجمعة 13 

ترشين الثاين. 

األسد،  بشار  السوري،  النظام  رئيس  أما 

"الخاطئة"  الغرب  سياسات  أن  إىل  فأشار 

يف سوريا، ل سيا فرنسا هي التي ساهمت 

يف متدد "اإلرهاب".

تحذير  معارضون  ناشطون  تداول  بينا 

األسد منذ وقت طويل من أن الدول الغربية 

نظري  باهظًا  املطاف مثًنا  نهاية  ستدفع يف 

الذين  السورية  املعارضة  ملقاتي  دعمها 

 ،2011 عام  منذ  به  لإلطاحة  يحاربون 

النظام،  ملفتي  مصّور  بتسجيل  مستدلنّي 

بـ  وأمريكا  أوروبا  يتوّعد  حسون،  أحمد 

"الستشهاديني".

وعىل  السورية  الثورة  فصائل  كربى 

الفرقة  الشام،  فيلق  اإلسالم،  جيش  رأسها 

إضافة  النر  وجيش  الساحلية،  األوىل 

ثوار  كمجلس  املعارضة  يف  مؤسسات  إىل 

بـ  فيه  نددت  مشرتكًا  بيانًا  أصدرت  حلب، 

"الهجات اإلرهابية ضد املدنيني اآلمنني يف 

باريس".

عن  يختلف  ل  اإلرهاب  "هذا  البيان  واعترب 

اإلرهاب الذي يعانيه الشعب السوري منذ 5 

سنوات، وكالها ينبع من مصدر واحد وهو 

النظام األسدي وذراعه داعش".

مستقبل األسد.. العقبة األكبر
املفاوضات  طاولة  شهدت  والتي  فيينا،  إىل 

السورية"،  لألزمة  "حل  عن  للبحث  الثانية 

بشأن  للتباحث  دوليًا  وفًدا   20 نحو  طار 

وزير  أطلقها  التي  التوقعات  رغم  سوريا، 

وخفض  كريي  جون  األمرييك  الخارجية 

نتائج  بشأن  التوقعات  سقف  مبوجبها 

اإليرانية  التهديدات  وقع  الجتاعات، وعىل 

وزير  وامتناع  الجتاع  من  بالنسحاب 

الحضور،  عن  ظريف  جواد  الخارجية 

فيينا  إىل  والتوجه  العودة  قرر  ما  رسعان 

زخم  إعطاء  أجل  من  وذلك  التفجريات،  بعد 

تعبري  بحسب  اإلرهاب"،  "مكافحة  لجهود 

طهران.

اتفقت  املشاركة  األطراف  إن  كريي  وقال 

ببدء  الراع  إلنهاء  الجهود  تريع  عىل 

يف  واملعارضة  الحكومة  بني  مفاوضات 

كانون الثاين املقبل، وإجراء انتخابات خالل 

18 شهرًا.

مؤمتر  يف  األمرييك،  الوزير  وأضاف 

صحفي بعد املحادثات، أن األعضاء الخمسة 

لألمم  التابع  األمن  مجلس  يف  الدامئني 

املتحدة وافقوا عىل إصدار قرار لصالح وقف 

إطالق النار يف سوريا.

الربيطاين،  الخارجية  وزير  قال  بدوره، 

مع  مؤمتر  يف  للصحفيني  هاموند،  فيليب 

عدد  "هناك  املري، سامح شكري،  نظريه 

األسد  بشار  ومستقبل  الصعبة  القضايا  من 

سيكون  وهذا  بينها  من  األصعب  هو  رمبا 

موضوًعا هاًما".

التحاد  خارجية  وزيرة  قالت  جهتها،  ومن 

اجتاع  إن  موغرييني،  فديريكا  األورويب، 

اعتداءات  بعد  آخر"  معنًى  "يأخذ  فيينا 

املجتمعة  "الدول  أن  وأضافت  باريس. 

الطاولة عانت جميعها من األمل نفسه  حول 

خالل  نفسها  والصدمة  نفسه  والرعب 

املثال  األخرية"، مشرية عىل سبيل  األسابيع 

إىل "لبنان وروسيا ومر وتركيا".

نتائج مخّيبة 
لنتائج الجتاع، يرى السفري  ويف استقراء 

األمرييك السابق يف سوريا، روبرت فورد، 

للعربية  وأضاف  الحرب"،  تنهي  "لن  أنها 

نت "املعطيات بني الفرقاء مل تتغري منذ عام 

2011، فروسيا مل تغري موقفها وتّر عىل 

بقاء األسد يف الحكم، ول ترى رضورة لفرتة 

انتقالية"، منتقًدا "فكرة عقد انتخابات حرة 

ودميقراطية يف بلد يصل فيه عدد الالجئني 

والنازحني إىل 12 مليونًا".

أو  نجاح  أي  تحقق  لن  فيينا  مفاوضات 

تنهي الحرب، بحسب فورد، وهي مبنية عىل 

يوجد  "ل  مردفًا  فقط"،  األمل  "اسرتاتيجية 

حل قريب".

عنب بلدي - خاص 

نحو 130 شخًصا قتلوا يف العاصمة باريس، 

يف  األسوأ  هي  متزامنة،  هجات  سلسلة  يف 

عام  مدريد  يف  القطار  تفجريات  منذ  أوروبا 

2004 والتي قتل فيها 191 شخًصا. 

أجهزة  تعبئة  متت  رويرتز،  وكالة  ووفق 

واستدعي  الرشطة  إجازات  وألغيت  الطوارئ 

منطقة  إىل  الجيش  تعزيزات  من  فرد   1500

أطقمها  املستشفيات  واستدعت  باريس 

للتعامل مع الضحايا.

وبثت محطات اإلذاعة تنبيهات لسكان باريس 

الشوارع  وإخالء  بيوتهم  يف  البقاء  برضورة 

وتحث السكان عىل إيواء أي شخص تقطعت 

به السبل يف الشارع.

 4 وقال مسؤول يف مجلس مدينة باريس إن 

مسلحني قتلوا بطريقة ممنهجة 87 شابًا عىل 

األقل كانوا يحرضون حفاًل ملوسيقى الروك يف 

قاعة باتاكالن، وفجر املسلحون أحزمة ناسفة 

بينا أنقذ عرشات الناجني واستمر نقل الجثث 

عنب بلدي - ريف دمشق 

نظم مجموعة من الناشطني واألهايل يف منطقة خان الشيح يف 

ريف دمشق الغريب، الجمعة 13 ترشين األول، وقفة تضامنية مع 

مدينة داريا املحارصة تزامًنا مع ذكرى بدء الحملة العسكرية التي 

بدأها النظام يف محاولة للسيطرة عىل املدينة.

ورفع الناشطون شعارات تحت وسم "إرادة ل يكرها الحصار"، 

مؤكدين عىل أنهم سيعودون إىل املدينة ومتضامنني مع من بقي 

محارًصا فيها.

"نشعر  الوقفة،  يف  شاركوا  الذين  الناشطني  أحد  أمجد،  ويقول 

بالخجل من تضحيات املقاتلني يف داريا وما يعايشونه من معاناة، 

وهم  سنوات  ثالث  تتوقف،  مل  حرب  حالة  يف  وهم  سنوات  ثالث 

بعيدون عن أهلهم وأحبابهم وعائالتهم، استشهد الكثري منهم ويف 

بناء  همَّ  أنفسهم  عىل  حملوا  الذين  الشباب  أبرز  يرتقي  يوم  كل 

أمتهم ووطنهم الذي لطاملا حلموا به".

الحملة  هذه  يف  األيدي  مكتويف  نقف  أن  نستطع  "مل  ويضيف 

الرشسة دون أن نُشعرهم عىل األقل أننا بجانبهم ولو معنويًا عىل 

كان  مها  الوسائل  بشتى  ملساعدتهم  باستمرار  وسنسعى  األقل، 

حجمها أو وقعها".

وتخفيف  "املنكوبة"  املدينة  مبساندة  الفعالية  منظمو  وطالب 

الضغط عنها، من خالل املساهمة ماديًا أو معنويًا.

ثالث سنوات على معارك داريا 
والجيش الحر "ينتصر" بأبنائها

جولة ثانية من 
مفاوضات فيينا ومصير 

األسد في 18 شهًرا

أوروبا تحبس أنفاسها
بعد هجمات باريس

مقاتلون في مدينة داريا
2 تشرين الثاني 2015

)عنب بلدي(

2000 سلة غذائية دخلت بلدة زاكية 
وال نصيب للنازحين منها

وقفة تضامنية مع مدينة 
داريا في الغوطة الغربية

"التريسة" الفرنسية ضد داعش.. ثالث غارات فقط في ربع عام 

9 تشرين الثاني 2015

أعلن وزير الدفاع الفرنيس جان إيف لودريان أن 

الطائرات الفرنسية قصفت منشأة نفطية تابعة لتنظيم 

داعش قرب مدينة دير الزور رشق سوريا، وقال عىل 

هامش منتدى دويل يف دكار بشأن السالم واألمن 

يف إفريقيا "تدخلنا يف سوريا عرب رضبة عىل نقطة 

تسليم النفط يف ضواحي دير الزور عىل الحدود بني 

العراق وسوريا".

10 تشرين األول 2015

شنت طائرات فرنسية غارات عىل مدينة الرقة 

واستهدفت القيادي الفرنيس من أصل جزائري سليم 

بن غامل، وفق صحيفة لوموند الفرنسية. وأشارت 

املعطيات التي حصلت عليها الصحيفة إىل نجاح 

القوات الفرنسية يف تصفية سليم بن غامل، أحد أبرز 

الوجوه املراقبة فرنسا.

وتسلّل بن غامل إىل سوريا يف 2012، وتقول 

لوموند إنه لعب دوًرا مركزيًا يف استقطاب وتجنيد 

الفرنسيني، خاصة من أبناء الجيلني الثاين والثالث، 

وكذلك الناطقني بالفرنسية من جنسيات مختلفة، 

واكتسب شهرة واسعة بعد ظهوره يف أرشطة فيديو 

بثها التنظيم. 

ويُعترب بن غامل، من أبرز املطلوبني من قبل الرشطة 

الفرنسية، بعد تورطه يف عدد من القضايا ذات الصلة 

بالشبكات اإلرهابية يف فرنسا، حتى قبل انخراطه يف 

صفوف التنظيم، وكانت آخر عقوبة صدرت ضده يف 

2001، تتمثل يف السجن بتهمة اغتيال أحد مروجي 

املخدرات يف منطقة فال دو مارن القريبة من باريس. 

منذ أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند في 7 أيلول 2015 عن بدء المقاتالت الفرنسية بطلعات استطالع فوق سوريا لتنفيذ ضربات ضد 
تنظيم "الدولة اإلسالمية" لم تنفذ هذه القوات سوى ثالث ضربات جوية قالت بيانات متفرقة لهيئة األركان الفرنسية إنها استهدفت 

مقرات ومنشآت تابعة للتنظيم. في المقابل يبقى عدد الضربات المحدود بمعدل ضربة كل شهر مثاًرا للتساؤل عن جدواها، إلى أن ذهب 
بعض المراقبين للقول إن هدف الضربات إبقاء فرنسا ضمن الحلف الدولي ضد داعش ال أكثر، بغض النظر عن النتائج المتحققة. 

27 أيلول 2015
أعلنت فرنسا أن 6 من طائراتها الحربية استهدفت ألول 

مرة مواقع لتنظيم الدولة اإلسالمية رشق سوريا، وأدت 

الغارة إىل مقتل 30 عىل األقل من عنارص التنظيم، 

واستهدفت معسكر تدريب يف منطقة مزرعة النخيل، 

بني مدينتي امليادين والبوكامل رشق دير الزور.

فرنسي واحد 
ومعسكر 

ومنشأة 
نفطية

حصيلة الحملة 
الفرنسية في 

سوريا

عنب بلدي - ريف دمشق 

بلدة  أطراف  عىل  املتمركزة  األسد  قوات  سمحت 

سلل  بإدخال  الغريب  دمشق  ريف  يف  زاكية 

خالل  البلدة،  إىل  األحمر  للهالل  تابعة  غذائية 

عام  قرابة  دام  انقطاع  بعد  املايض،  األسبوع 

ونصف بسبب "احتوائها عىل مسلحني"، بحسب 

تعبري حواجز النظام املحيطة بها.

البلدة  إىل  سيارات   8 بدخول  عيان  شهود  وأفاد 

تابعة ملنظمة الهالل األحمر السوري ومحملة بـ 

البلدي  املجلس  تحت إرشاف  غذائية  2000 سلة 

فيها، ووزعت عىل أهايل البلدة الذين يبلغ عددهم 

ما يقارب الـ 20 ألف نسمة.

إىل  النازحني  استثنى  املساعدات  توزيع  لكن 

البلدة من الحصص رغم أن عددهم يزيد عن 30 

ألًفا من بلدات ريف دمشق الجنويب والغريب، ما 

أثار غضب كثريٍ منهم.

الحصص  هذه  أن  البلدة  يف  السكان  ويتداول 

قناة  دخول  بعد  شكر"  "عربون  كـ  خصصت 

لها  والساح  النظام  من  املقربة  الفضائية  سا 

الناس  حالة  ونقل  مواقع  عدة  يف  بالتصوير 

والنازحني يف املنطقة.

املساعدات  عىل  حصولهم  زاكية  أهايل  ويفر 

بينا  للنزوح،  يتعرضوا  ومل  مقيمني  كونهم 

يحصل النازحون عىل سلٍل غذائية بشكل دوري 

كل شهرين أو ثالثة من شعبة الهالل األحمر يف 

مدينة الكسوة املجاورة.

منذ  مفروض  جزيئ  حصار  من  زاكية  وتعاين 

النظام  حواجز  ومنعت  ونصف،  عام  قرابة 

إدخال املحروقات والوقود ومواد البناء واألدوات 

الصغرية  البلدة  لكن  والزراعية،  الصناعية 

منكوبة  عائلة  آلف   5 قرابة  ذلك  رغم  استقبلت 

من  اليوم  وتعاين  السورية،  املناطق  مختلف  من 

املساكن  يف  النقص  بسبب  كبري  سكاين  ضغط 

والبنى التحتية.

ضحايا تفجير باريس
13 تشرين الثاني 2015
)AP(

تركت تفجيرات باريس 
الدامية، مساء الجمعة 

13 تشرين الثاني، أثًرا 
كبيًرا على اجتماع فيينا 
بشأن األزمة السورية، فـ 
"اإلرهاب" الذي يعصف 

بأوروبا من المرجح أن 
يعطي زخًما لهذه 

المحادثات وجدّية أكبر 
في إيجاد حل للصراع 

السوري ولوضع أسس 
أكثر فعالية لمحاربة 

تنظيم "الدولة" في سوريا 
والعراق، والتفاهم حول 

مصير األسد.
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التصدي  الثوار  استطاع 
العسكرية،  للحملة 

الهجوم  وإفشال 
األخير لقوات األسد 

الداعمة  والميليشيات 
الحي، وسط مقتل  على 

عدد من مقاتلي حزب 
المواجهات اهلل خالل 

عنـب بلدي - خاص 

منع  حادثة  بعد  واملواقف  البيانات  تتالت 

رئيس الحكومة املؤقتة، أحمد طعمة، ووفده 

من دخول سوريا من خالل معرب باب السالمة 

الحدودي، األربعاء 11 ترشين الثاين.

السورية  املعارضة  من  فصيالً    25 ووقع 

املسلحة، بينهم حركة أحرار الشام والتحاد 

اإلسالم،  وجيش  الشام،  ألجناد  اإلسالمي 

الخميس  بيان،  عىل  الرحمن،  وفيلق 

الئتالف  فيه  طالبوا  الثاين،  ترشين   12

الثقة عن  رئيس  املعارض بحجب  السوري 

الحكومة املؤقتة، عىل خلفية إصدارها بيانًا 

"القوة  بـ  الشامية  الجبهة  فيه  وصفت 

املتطرفة". املسلحة 

فشله  "أثبت  طعمة  أحمد  أن  أفاد  البيان 

أي  تقديم  يف  عامني  مدى  عىل  الذريع 

وكان  السوري  للشعب  حقيقية  خدمة 

حريًا أن يراجع أداءه الكاريث ويعيد تقييم 

السوري  الداخل  إىل  ينطلق  أن  قبل  وضعه 

غطاء  تحت  بدخوله  إعالمي  سبق  لتحقيق 

"تقييم املنطقة اآلمنة".

تداعيـات منـع الوفد من الدخول
بعض  بظاللها عىل  ألقت  الحادثة  تداعيات 

إذ قّدم مدير قطاع  الحكومة،  املوظفني يف 

الحكومة  يف  والصناعة  والنقل  التصالت 

استقالته،  الحسو،  عبو  املهندس  املؤقتة، 

الخميس 12 ترشين الثاين، عازيًا األمر إىل 

"مل  طعمة  أحمد  الحكومة،  رئيس  بيان  أن 

يرق للمستوى األدىن املطلوب".

البارحة  حدث  "ما  أن  إىل  الحسو   وأشار 

الدخول  عىل  قادرة  غري  الحكومة  أن  يثبت 

يف  العمل  تستطيع  فكيف  املعرب  من 

راجيًا  استقالته  بيان  خامتًا  الداخل"، 

إىل  "بالنتاء  يحس  يعد  مل  كونه  قبولها 

الحكومة"، مردفًا "سأكون يف الخدمة عند 

لهذا  بديل  أو جسم  حكومة جديدة  تشكيل 

الجسم املتهالك الذي مل يعد اإلصالح مجديًا 

فيه".

يف  اإلعالمي  املكتب  رئيس  العاين،  سامر 

استقالته  قدم  الوفد  أعضاء  وأحد  الحكومة 

أيًضا يف اليوم ذاته، عازيًا السبب كونه "ل 

ميكنه الستمرار يف عمل ل يستطيع تحمل 

عواقبه".

الحادثة تفاصيل 
الشخصية  صفحته  عرب  نرش  العاين  وكان 

ترشين   11 األربعاء  بوك،  الفيس  عىل 

الثاين، تفاصيل الحادثة، لفتًا إىل أن املعرب 

كبريًا  "اهتاًما  أبدى  الرتيك  الجانب  من 

لخدمة وفد الحكومة".

املعرب  إىل  وصل  الوفد  إن  العاين  وقال 

الرتيك يف متام الساعة العارشة والنصف، 

ليقابله  السوري  الجانب  إىل  بعدها  وانتقل 

من  ومينعه  الحافظ،  ناظم  املعرب،  مدير 

الدخول "بحجة عدم علمه باملوضوع".

قرابة  املعرب  مدير  مكتب  يف  الوفد  توقف 

ساعة، تواصل فيها املدير مع رئيس املكتب 

برنامج  عرب  الشامية  للجبهة  السيايس 

أشار  الذي  العاين،  بحسب  "تيليغرام"، 

دقيقة   20 بعد  مسلحة"  "قوة  وصول  إىل 

انتظار وانتشارها يف املكان.

ضمن  القناصة  أحد  أن  إىل  أشار  العاين 

القوة املسلحة رصخ قائاًل "كفرة مرتدين"، 

ليجيبه أحد أعضاء الوفد عىل العلن "حافظ 

سوريا  إىل  الدخول  من  والدي  منع  األسد 

من  متنعوين  أنتم  وها  بشار  ابنه  ومنعني 

القوة  أن  مردفًا  السالح"،  بقوة  الدخول 

من  ومنعته  كامريته  مصادرة  حاولت 

التصوير.

مجموعـة ملثمة ادعت اسـتقبال 
الوفد

مساء  بيانًا،  الشامية  الجبهة  أصدرت 

أوضحت  الثاين،  ترشين   11 األربعاء 

الحكومة  وفد  دخول  منع  مالبسات  فيه 

بوصول  "فوجئت  املعرب  إدارة  إن  وقالت 

مسلحة  مجموعة  وصول  مع  تزامًنا  الوفد 

ملثمة، ادعت أنها تتبع لحركة أحرار الشام 

اإلسالمية، وأنها حرضت لستقبال الوفد".

علمها  نفت  الحركة  أن  البيان  وأفاد 

إدارة  دفع  ما  امللثمة،  باملجموعة  وعالقتها 

لرتتيب  بالنتظار  الوفد  لتطالب  املعرب 

األمني  اللتباس  وتوضيح  األمور،  بعض 

املجموعة  هوية  من  بالتحقق  الحاصل، 

واستعجل  رفض  الوفد  لكن  املسلحة، 

املغادرة".

الحكومـة المؤقتة "مصدومة"
أصدرت  بدورها  املؤقتة  السورية  الحكومة 

أدانت  الثاين،  ترشين   11 األربعاء  بيانًا، 

جهة  عن  الصادر  املرفوض  "السلوك  فيه 

متنعها  أن  تريد  منضبطة  غري  عسكرية 

إنشاؤها"،  املزمع  اآلمنة  املنطقة  تفقد  من 

الحكومة  يثني  "لن  حصل  ما  أن  مشددًة 

املضنية  الجهود  وبذل  عملها  متابعة  عن 

جانبه  إىل  والوقوف  الحر  شعبنا  ملساعدة 

يف وجه الطغاة والغزاة والغالة".

مع  التنسيق  عدم  حجة  الحكومة  واعتربت 

عن  وتعرب  "سخيفة  املدنية  املعرب  إدارة 

املعرب  عىل  باستيالئه  أنه  يعترب  من  عقلية 

مردفًة  الدولة"،  ميلك  السوري  الجانب  من 

التي  الكبرية  للجهود  "عرقلة  املنع  أن 

قبل  من  مدعومة  السورية  املعارضة  تبذلها 

إخوانها وأشقائها وأصدقائها إلقامة منطقة 

تقديم  خاللها  من  الحكومة  تستطيع  آمنة 

خدماتها للمواطنني الكرام".

بـ  الحكومة  أصيبت  فقد  للبيان  ووفًقا 

الجيش  "توحيد  إىل  ودعت  "الصدمة"، 

وطنية  عسكرية  مؤسسة  وإنشاء  الحر 

مبا  السياسية  القيادة  إمرة  تحت  مركزية 

يحقق تطلعات الشعب السوري يف الحرية 

والكرامة".

من  السالمة  باب  معرب  إدارة  أصدرت  كا 

الجانب السوري يف اليوم ذاته بيانًا، أفادت 

جاء  الدخول  من  الوفد  منع  سبب  أن  فيه 

من  الرسمية  اإلجراءات  اتباع  لعدم  "نظرًا 

التنسيق معها  املؤقتة وغياب  الحكومة  قبل 

وحفاظًا عىل سالمتهم العامة".

من  وعدد  الحكومة  رئيس  دخول  خطوة 

األوىل  تعترب  السوري  الداخل  إىل  وزارئه 

الرئاسة  طعمة  أحمد  تويل  منذ  نوعها،  من 

قبل نحو عامني من اآلن.

عنارص  السوري  الجانب  من  املعرب  ويدير 

يزال  ل  فيا  الشامية،  الجبهة  فصيل  من 

الرتكية  الحكومة  من  بأمر  مغلًقا  املعرب 

إىل  بالدخول  الراغبني  السوريني  أمام 

بدخولهم  عادة  تسمح  أنها  إل  بالدهم، 

لزيارة أقاربهم يف األعياد.

25 فصياًل يطالبون بحجب الثقة عن أحمد طعمة
تداعيات منع وفد الحكومة المؤقتة دخول سوريا.. استقاالت و"صدمة"

عنب بلدي- خاص   

الغوطة  بريًا عىل  األسد هجوًما  بدأت قوات 

الرشقية من 5 محاور، بغية استعادة مناطق 

كانت قد خرتها سابًقا، ومحاولة فتح ثغرة 

من املنطقة الرشقية متكنها من التغلغل نحو 

عسكري  استنفار  ظل  يف  املحررة،  البلدات 

لجميع فصائل الغوطة لصد الهجوم األوسع.

مرج السلطان في حسابات األسد  
جهود  تركزت  الفائت،  األسبوع  مطلع  منذ 

الداعمة عىل جبهة  وامليليشيات  األسد  قوات 

مطار  عىل  السيطرة  بغية  املرج،  منطقة 

استعادة  وبالتايل  العسكري  السلطان  مرج 

الناشط  بحسب  املحاذية،  سلان  دير  بلدة 

لعنب  مؤكًدا  الله،  العبد  شادي  اإلعالمي 

املهاجمة تقدًما طفيًفا  القوات  بلدي تحقيق 

مبختلف  وقصف  جوي  بغطاء  مستعينة 

صنوف األسلحة.

مرج  مطار  عىل  الغوطة  فصائل  سيطرت 

وخضع   ،2012 األول  كانون  يف  السلطان 

الحني،  ذلك  منذ  اإلسالم  جيش  لسيطرة 

للحوامات  سابًقا  القاعدة  هذه  وخصصت 

الحربية واملقاتالت القاذفة )ميغ، سوخوي(.

 14 السبت  موالية،  إعالمية  وسائل  وقالت 

استطاع  النظام  جيش  إن  األول،  ترشين 

فرض سيطرته الكاملة عىل املطار الحريب، 

الدعاءات،  هذه  نفوا  الغوطة  ناشطي  لكن 

فصائل  بقبضة  يزال  ل  املطار  أن  مؤكدين 

املعارضة، يف مواجهات مستمرة حتى لحظة 

إعداد الخرب.

ثالثة محاور أخرى

للغوطة  الرشقي  املحور  معارك  تزامنت 

من  األسد  قوات  حاولت  أخرى  جبهات  مع 

قبل  خرته  قد  كانت  ما  استعادة  خاللها 

وتل  كردي  تل  منطقتي  يف  شهرين  نحو 

قرب  الريع  الطريق  إىل  إضافة  الصوان، 

مدينة حرستا.

عىل  برشية  بخسائر  األسد  قوات  ومنيت 

محوري تل كردي وتل الصوان رشق دوما، 

وقال جيش اإلسالم إن عنارصه قتلوا مثانية 

دون  األول،  ترشين   12 الخميس  جنود، 

تحقيق أي تقدم عىل هذين املحورين، األمر 

الذي أكده الناشط شادي العبد الله أيًضا.

الجزء  استعادة  األسد  قوات  تحاول  كذلك 

أوتوسرتاد  عىل  اإلسالم  لجيش  الخاضع 

حرستا، وقالت وكالة األنباء الرسمية )سانا( 

إن جيش النظام استعاد عدة تالل ومحطات 

وقود قريبة من األوتوسرتاد، وسط تأكيدات 

يف  تراجع  أنه  اإلسالم  جيش  من  سابقة 

بعض التالل، لكنه نفى فقدان سيطرته عىل 

األوتوسرتاد.

جوبر "تلقن" األسد درًسا جديًدا 
األسد  جبهات  خامس  هي  جوبر،  معركة 

العبد  شادي  وقال  الرشقية،  الغوطة  عىل 

 15 أكرث من  النظام شنت  إن طائرات  الله 

بصواريخ  لقصف  باإلضافة  جوية  غارة 

األول،  ترشين   12 الخميس  أرض-أرض، 

عدة  من  الحي  اقتحام  محاولت  وبدأت 

عارفة،  املنارش،  طيبة،  منها  محاور، 

التصدي  استطاعوا  "الثوار"  أن  موضًحا 

الهجوم األخري  العسكرية، وإفشال  للحملة 

عىل  الداعمة  وامليليشيات  األسد  لقوات 

حزب  مقاتي  من  عدد  مقتل  وسط  الحي، 

املواجهات. الله خالل 

أحد  الرحمن،  لفيلق  اإلعالمي  املكتب  ونرش 

تسجياًل  جوبر،  يف  املقاتلة  الفصائل  أبرز 

إنهم  قال  مقاتلني  جثث  أظهر  مصوًرا 

ذلك  معلاًل  اللبناين،  الله  لحزب  ينتمون 

زيهم  عىل  وضعوها  "دينية"  بشعارات 

يف  األسد  قوات  فشل  مؤكًدا  العسكري، 

التقدم داخل الحي، وقتل ما ل يقل عن 10 

جنود منهم وجرح آخرين.

جبهة  عىل  أيًضا  املرابط  اإلسالم  جيش 

يف  الرسمية  حساباته  وفق  أكد  جوبر، 

قوات  فشل  الجتاعي،  التواصل  مواقع 

الحي،  داخل  التقدم  يف  وميليشياته  األسد 

عىل  املعارضة  فصائل  حافظت  وبالتايل 

يومية  مناوشات  وفق  داخله،  مكتسباتها 

مستمرة حتى لحظة كتابة التقرير.

املناطق  أبرز  الرشقية  الغوطة  تعترب 

يف  املسلحة  املعارضة  لسيطرة  الخاضعة 

عدة  األسد  نظام  وحاول  وريفها،  دمشق 

الخارجة عن  املدن والبلدات  مرات استعادة 

سيطرته، لكنه فشل حتى اليوم بتحقيق أي 

املجازر  عرشات  تنفيذه  سوى  يذكر،  إنجاز 

املاضية،  األعوام  خالل  املدنيني  بحق 

لحوايل  والتجويع  الحصار  منتهًجا سياسة 

نصف مليون مدين يقطنونها.

خمس جبهات يفتحها األسد على أبواب غوطة دمشق ويتقدم شرقها 

مقاتلو جوبر للميليشيات: نحن لكم بالمرصاد 

مقاتلون من جيش 
اإلسالم في حي جوبر 
الدمشقي بعد صد 
هجوم قوات األسد

12 تشرين الثاني 
2015

)المكتب اإلعالمي 
لجيش اإلسالم(

مقاتلون على محور غمام في ريف الالذقية - 9 تشرين الثاني 2015
)اتحاد إعالميي الساحل(

مقاتلين في المعارضة على محور بلدة غمام في ريف الالذقية الشمالي
9 تشرين الثاني
)اتحاد إعالميي الساحل(

عنب بلدي - اسطنبول  

اإلغاثية  املنظات  من  مجموعة  أطلقت 

أن  "قبل  بعنوان  استغاثة  نداء  سوريا،  يف 

يف  صحفي  مؤمتر  خالل  الكارثة"،  تقع 

باشا مبدينة  بايرم  تايتنك يف منطقة  فندق 

اسطنبول الرتكية، الثنني 9 ترشين الثاين.

ودعا املشاركون يف املؤمتر أصدقاء الشعب 

السوري والدول الشقيقة واملنظات األممية 

"التحرك  إىل  اإلنسانية،  والوكالت  املعنية 

املرتقبة"،  الكارثة  لتجنب  والفوري  العاجل 

يعيشها  التي  املعاناة  إىل  إشارة  يف 

بسبب  اللجوء  مخيات  داخل  السوريون 

الربد.

حرصوين،  معاوية  الدكتور  النداء  منسق 

بالشخصيات  معرفًا  الصحفي  املؤمتر  بدأ 

الداعية  رأسهم  للنداء عىل  الداعمة  املشاركة 

مرشف  العودة،  فهد  بن  سلان  اإلسالمي 

فرح  إبراهيم  واألب  اليوم،  اإلسالم  موقع 

إدلب،  األرثوذكس يف  الروس  رئيس كنيسة 

والناشط اإلعالمي هادي العبدلله، باإلضافة 

لهيئة  التنفيذي  املدير  الله،  العبد  إىل حمزة 

اإلغاثة العاملية)انر(.

املدين  الدفاع  مدير  الصالح  رائد  كا حرض 

التنفيذي  املدير  محمد،  وأورهان  السوري، 

حضور  تعذر  فيا  الدعم،  تنسيق  لوحدة 

"ألسباب  الفارس  رائد  اإلعالمي  الناشط 

قاهرة".

للدكتور  مسجلة   كلمة  املؤمتر  وتضمن 

العام  األمني  داغي،  القره  الدين  محيي  عي 

فيها  دعا  املسلمني،  للعلاء  العاملي  لالتحاد 

إىل الستجابة للنداء مع قدوم فصل الشتاء 

من  فروا  الذين  السوريني  معاناة  واستمرار 

بالدهم إىل دول الجوار.

الصالح،  رائد  السوري،  املدين  الدفاع  مدير 

هطلت  التي  األمطار  أن  املؤمتر  خالل  أفاد 

بعض  غرق  سببت  األول،  ترشين   8 األحد 

وأطمة،  الجوز  خربة  مخيمي  داخل  الخيام 

الدفاع  2835 متطوًعا ضمن  أن  مشريًا إىل 

8 محافظات  114 مركزًا داخل  يعملون يف 

-60 إىل  يوميًا  ويستجيب  محررة،  سورية 

70 حالة قصف".

جاهز  املدين  الدفاع  أن  إىل  الصالح  ولفت 

بالتنسيق  وخدمتهم  أهلنا  "نداء  لتلبية 

عن  التخفيف  عىل  العاملة  املنظات  مع 

السوريني يف الداخل السوري واملخيات".

حرصوين،  معاوية  التقت  بلدي  عنب 

اجتاًعا  هناك  أن  إىل  وأشار  النداء  منسق 

عن  عبارة  سيكون  الريحانية  مدينة  يف 

ورشات عمل يف 16 ترشين الثاين الجاري، 

"وهي املرحلة األوىل من الجزء العمي بني 

لفصل  للتنسيق  الفاعلة  السورية  املنظات 

الشتاء املقبل".

يكون  أل  املمكن  "من  حرصوين  وأردف 

القصف  ظل  يف  كبري  بشكل  مؤثرًا  عملنا 

اليومي وبعد التدخل الرويس، ولكن حاولنا 

وأطلقنا نداًء، واألهم منذ ذلك هو اجتاع 80 

منظمة سورية مًعا وهو يعترب أمرًا جيًدا".

العمل  إمكانية  بلدي عن  وحول سؤال عنب 

املنظات  عمل  يضمن  رشف"  "ميثاق  عىل 

قال  األرض،  عىل  مشرتك  بشكل  اإلغاثية 

حمزة العبدالله، املدير التنفيذي لهيئة اإلغاثة 

العاملية، "بالنسبة مليثاق رشف وإن مل يكن 

تشكيل  من  أكرث  هناك  كان  ذاتها  بالصيغة 

يوجد  ل  ولكن  املنظات  من  العديد  بني 

صيغة واضحة حتى اآلن".

"إليجاد  مطلب  أنه  إىل  العبدالله  وأشار 

متمنيًا  الفاعلة،  املنظات  بني  تفاهم  مذكرة 

أن يصل إىل اليوم "الذي نحفظ فيه كرامة 

املستفيد وتكون املعلومة مبثابة وقف للعمل 

الخريي وليست حكرًا عىل جهة معينة".

لوحدة  التنفيذي  املدير  محمد،  أورهان 

أن  وأفاد  العبدالله،  مع  اتفق  الدعم،  تنسيق 

أثرًا  يعطي  يك  جًدا  "هام  الرشف  ميثاق 

"امليثاق  أن  إىل  مشريًا  الداخل"،  عىل  كبريًا 

ستحكمه آليات العمل التي تعتمد عىل الوعي 

املوجود لدى العديد من املنظات".

"تتشتت  العمل  آليات  أن  إىل  محمد  وأشار 

بسبب الحاجة الضخمة، وبالتايل تؤثر عىل 

الدعم  تنسيق  وحدة  أن  إىل  لفتًا  النتائج"، 

تطبيق  إىل  الجهات  من  العديد  مع  تسعى 

األمر رغم "التقصري".

فهد  بن  سلان  الدكتور  اإلسالمي  الداعية 

العودة، تحدث عن  دعوته للمؤمتر وقال يف 

بالدعوة  األخوة  بلدي"أكرمني  لعنب  حديثه 

طيبًا  وتأثريًا  رسيعة  استجابة  وأتوقع 

املناسب"،  وقته  املؤمتر جاء يف  أن  باعتبار 

موجًها نداءه لدول الخليج للمساعدة، معتربًا 

"الكارثة كبرية وضخمة".

حمزة العبدلله، املدير التنفيذي لهيئة اإلغاثة 

ضغط  "مجموعة  تتشكل  أن  متنى  العاملية، 

السوري"،  للشعب  الدعم  لجلب  حقيقية 

وحضور  اإلعالمي  الوجود  عىل  معتمًدا 

"جيًدا"،  اعتربه  الذي  املساندة  الشخصيات 

حياة  "لحفظ  فعال  بشكل  النداء  يؤثر  وأن 

الضحايا املرتقبني يف الشتاء املقبل".

ولفت العبدالله إىل أن الهيئة اإلغاثية العاملية، 

تعمل عىل عدة مشاريع يف الداخل السوري 

وستشارك ضمن حملة الشتاء املقبل، مضيًفا 

سوريا  مؤسسة  مع  بالتعاون  فعليًا  "بدأنا 

لإلغاثة والتنمية يف ريف إدلب الجنويب، إذ 

شّغلنا عيادة متنقلة، ونسعى لتشغيل مطبخ 

ميداين وتأمني خيام يف املنطقة".

إن  قال  العبدالله،  هادي  اإلعالمي  الناشط 

دفعني  والذي  املؤمتر  يف  املميز  "اليشء 

لحضوره هو العدد الكبري للمنظات املوقعة 

وجود  بحكم  مصداقية  يعطيه  ما  وهو 

رأسها  عىل  األرض  عىل  فاعلة  منظات 

إلنسان سوري  ل ميكن  الذي  املدين  الدفاع 

إل أن يحرتم عمله".

وأبدى هادي تفاؤله باإلدارة الجديدة لوحدة 

تنسيق الدعم، مشريًا إىل أن املؤمتر "ل يتبع 

هو  وإمنا  األموال  لجمع  مكانًا  وليس  ألحد 

فتح  إىل  دعا  كا  إيصالها"،  أردنا  رصخة 

األقل  املدنيني، "أو عىل  أمام  الرتكية  املعابر 

النازحني  من  املئات  كون  الخيام  إلدخال 

يعيشون تحت األشجار يف العراء".

يف  شاركت  التي  املنظات  أبرز  ومن 

املؤمتر؛ وحدة تنسيق الدعم، والدفاع املدين 

املناطق  يف  املحلية  واملجالس  السوري، 

والتنمية،  لإلغاثية  عطاء  وجمعية  املحررة، 

وهيئة اإلغاثة السورية، باإلضافة إىل جمعية 

بسمة أمل، والهيئة العاملية لإلغاثة والتنمية، 

وسوريون مسيحيون من أجل السالم.

"قبل أن تقع الكارثة"

ثمانون منظمة إغاثية يوجهون نداًء الستدراك أزمة إنسانية 

قد تقع في شتاء سوريا

مؤتمر صحفي يدعو 
إلى التحرك لمساعدة 
الالجئين السوريين في 
مواجهة برد الشتاء

9 تشرين الثاني 2015
)عنب بلدي(

عنب بلدي - الالذقية    

مل يهنأ جيش النظام وميليشيات حزب الله املوالية أكرث من 

يومني يف غام، حتى لفظتهم القرية الرتكانية خارجها، 

ترشين   11 األربعاء  منذ  محيطها  يف  اشتباكات  لتدور 

الثاين الجاري.

الشايل  الالذقية  ريف  يف  املعارضة  فصائل  واستعادت 

سيطرتها عىل القرية يف جبل الرتكان، فجر األربعاء، بعد 

مواجهات ومعارك استمرت عدة أيام، وأوضح مراسل عنب 

بلدي يف املنطقة أن السيطرة متت فجرًا بعد معارك عنيفة 

بينهم  األسد،  قوات  من  العنارص  عرشات  إثرها  عىل  قتل 

ضابطان عىل األقل.

مبعظمه  الخاضع  الرتكان،  جبل  عمق  يف  غام  وتقع 

استعادتها فصائل  املعارضة، وشارك يف  لسيطرة فصائل 

ميليشيات  مواجهة  إسالمية، يف  وأخرى  الحر  الجيش  من 

أجنبية ومحلية إىل جانب قوات األسد، بإسناد جوي رويس.

صفحات موالية نعت النقيب املظي عي محمد رزوق من 

محافظة حمص، إىل جانب املالزم أول محمود رشيفة من 

يف  األخرية،  غام  معارك  خالل  قتال  طرطوس،  محافظة 

حني نرشت صفحات تابعة لفصائل املعارضة صوًرا لقتىل 

من عنارص قوات األسد وامليليشيات املساندة.

املقاتالت  إن  الوطنية،  الكتلة  وقال تحسني خشكار، عضو 

يف  الرتكانية  للمناطق  قصفها  وترية  من  زادت  الروسية 

جبل الرتكان شال ريف الالذقية، يف اآلونة األخرية، وأكد 

يف تريح لوكالة األناضول الرتكية، الجمعة، فشل قوات 

األسد يف اخرتاق صفوف قوات املعارضة.

وأجنبية  محلية  مبيليشيات  املدعومة  األسد  قوات  وتستمر 

مبحاولت اقتحام منطقة جب األحمر يف جبل األكراد بريف 

لكنها قوبلت بدفاع غري مسبق من قبل  الشايل،  الالذقية 

9 ترشين  منذ  هناك، يف حملة مستمرة  املعارضة  فصائل 

مادية  خسائر  املهاجمة  القوات  فيها  تلقت  املايض،  األول 

وبرشية كبرية، بحسب ناشطني.

غمام.. تلة تركمانية تستعصي على 
قوات األسد في الالذقية

عنب بلدي - خاص    

سـيطرت قـوات "سـوريا الدميوقراطيـة"، املكونة 

مـن فصائل كرديـة وعربيـة يف منطقـة الجزيرة، 

عـىل بلـدة الهـول يف ريـف الحسـكة الرشقـي، 

الجمعـة 13 ترشيـن األول، بعـد انسـحاب تنظيم 

"الدولـة اإلسـالمية" منهـا نحـو مدينة الشـدادي، 

املعقـل الرئيـيس لـه يف املحافظة.

وأفـاد ناشـطو املحافظـة أن انسـحاب التنظيم من 

الهـول مسـاء أمـس جـاء عـىل خلفية اسـتهداف 

معاقلـه يف البلدة مـن قبل طريان التحالف بشـكل 

كثيف خالل الشـهر الحـايل، تزامًنا مع اشـتباكات 

يوميـة مـع مقاتـي "سـوريا الدميوقراطيـة" يف 

باتجـاه  منهـا  للخـروج  اضطـره  مـا  محيطهـا، 

الشـدادي، مخلًفـا جثـث مقاتليـه وكميـات كبرية 

األسـلحة. من 

لتحالـف  األول مـن نوعـه  التقـدم  ويعتـرب هـذا 

سـوريا  "قـوات  يف  املنضويـة  الفصائـل 

الدميوقراطيـة"، والتـي أعلـن عنهـا يف ترشيـن 

الول الجـاري مـن قبـل فصائـل: وحـدات حاية 

املـرأة  حايـة  وحـدات  )الكـردي(،  الشـعب 

)الكرديـة(، جيـش الثـوار، غرفـة عمليـات بـركان 

الفـرات، قـوات الصناديـد، تجمـع ألويـة الجزيرة، 

الريـاين. العسـكري  املجلـس 

من جهـة أخـرى، فشـل تنظيـم الدولة اإلسـالمية 

مجـدًدا يف اقتحـام مطـار ديـر الزور العسـكري 

الخاضع لسـيطرة قوات األسـد، يف معارك شـهدها 

يومـي 10 و11 ترشيـن األول الجـاري، اسـتعان 

املطـار  أسـوار  رضبـت  مفخخـة  بعربـة  فيهـا 

هائاًل. انفجـاًرا  وأحدثـت 

إن  األربعـاء،  نـي،  بيـان  يف  التنظيـم،  وقـال 

محملـة  عربـة  قـاد  السـاحي"  دجانـة  "أبـو 

عـىل  وفجرهـا  املتفجـرات  مـن  أطنـان  بثانيـة 

األسـوار الرشقيـة للمطـار، تزامًنـا مع اسـتهداف 

مسـتودعات للذخـرية يف داخلـه بقذائـف الهاون 

وتفجريهـا.

ويسـعى التنظيـم إىل فرض سـيطرته عـىل املطار 

التـي  املحافظـة  يف  نفـوذه  لتعزيـز  العسـكري 

يسـتحوذ عـىل مسـاحات واسـعة داخلهـا، تزامًنا 

مـع سلسـة هزائـم منيـت بهـا قواتـه يف محيـط 

مطـار كويرس العسـكري يف ريف حلـب الرشقي، 

وآخرهـا بلـدة الهـول يف ريف الحسـكة.

"داعش" تخسر بلدة استراتيجية
في الحسكة وتفشل في اقتحام مطار دير الزور

http://www.enabbaladi.org/archives/52248
http://www.enabbaladi.org/archives/52580
http://www.enabbaladi.org/archives/52580
http://www.enabbaladi.org/archives/52571
http://www.enabbaladi.org/archives/52571
http://www.enabbaladi.org/archives/52572
http://www.enabbaladi.org/archives/52572
http://www.enabbaladi.org/archives/52419
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"إنها أم المعارك".. أكبر تقدم يحرزه األسد 
وحلفاؤه في حلب 

جيش الفتح يلتئم
و"الحر" ينفر من حماة 

نحو الشمال 

نسلط الضوء يف هذا التقرير عىل التحالف 

الطائفي الذي يشارك قوات األسد يف معارك 

ريف حلب الجنويب، أمام فصائل املعارضة 

السورية، سواء اإلسالمية أو التابعة للجيش 

الحر.

الحرس الثوري اإليراني 
يشارك الحرس الثوري يف معارك سوريا من 

وجودهم  ثبت  عسكريني  مستشارين  خالل 

األعوام  خالل  البالد  مناطق  مختلف  يف 

الثالثة املاضية، لكنه يف ريف حلب الجنويب 

زج مبقاتلني من فيلق القدس بقيادة الجرنال 

قاسم سلياين.

ويرشف الحرس عىل استقدام وتدريب آلف 

أتوا  مختلفة،  بلدان  من  "الشيعة"  املرتزقة 

مرقد  "حاية  أبرزها  دينية،  بحجج  سوريا 

السيدة زينب"، أو أخذ الثأر من "األمويني" 

يف إشارة إىل السوريني، لكن ويف الحقيقة 

األكرب  الدافع  هي  املادية  الحاجة  تبقى 

سابقة  صحفية  تقارير  بحسب  لقدومهم، 

أكدت ذلك.

التي  األجنبية  امليليشيات  أساء  ونستعرض 

معارك  يف  األسد  قوات  جانب  إىل  تقاتل 

الريف الجنويب.

هم  امليليشيا  هذه  عاد  فاطميون:  لواء   .1

بالده  من  قدم  بعضهم  األفغان،  الشيعة 

حيث  إيران،  من  أتوا  ومعظمهم  األصلية 

األمريكية  الحرب  مع  تزامًنا  إليها  لجؤوا 

وسعت   ،2001 عام  والقاعدة  طالبان  ضد 

ضمن  منهم  املئات  تجنيد  إىل  إيران 

سوريا،  يف  أداتها  ليكونوا  "فاطميون" 

دمشق  وريف  درعا  معارك  يف  وشاركوا 

وحاة والساحل.

من  أفراده  ومعظم  زينبيون:  لواء   .2

لواء  التشكيل  هذا  ومياثل  باكستان،  شيعة 

وطريقة  التدريب  حيث  من  "فاطميون" 

عدة  يف  كذلك  وشارك  اإليرانية،  التجنيد 

معارك ضد فصائل املعارضة السورية.

يقودها  عراقية  ميليشيا  النجباء:  حركة   .3

أكرم الكعبي، املنتمي سابًقا للتيار الصدري، 

وتعترب  حسني،  صدام  زمن  يف  واملعتقل 

املشاركة يف معارك  العراقية  الفصائل  أبرز 

حلب، وتظهر التسجيالت املصورة امتالكها 

وأحرق  وصواريخ،  ثقيلة  وأسلحة  دبابات 

بحسب  حي،  وهو  سوريًا  شابًا  عنارصها 

مؤسسات ومنظات حقوقية.

4. عصائب أهل الحق: أحد الفصائل املسلحة 

املنتمية سابًقا ملا يسمى بـ "جيش املهدي" 

العراق  يف  الشعبي  الحشد  ضمن  وتقاتل 

إىل  إضافة  اإلسالمية"  "الدولة  تنظيم  ضد 

تواجدها يف سوريا إىل جانب نظام األسد، 

ول سيا يف املعارك األخرية.

الحركة  هذه  تأسست  الله:  حزب  5.كتائب 

ضد  عمليات  عدة  يف  وشاركت   2003 عام 

أن  لبثت  وما  العراق،  يف  األمريكية  القوات 

الشعبي مبؤازرة  الحشد  قوات  إىل  انضمت 

"الدولة  تنظيم  عىل  للقضاء  أمريكية 

اإلسالمية"، وتشارك بشكل كبري يف معارك 

بحسب  األسد  نظام  جانب  إىل  سوريا 

تسجيالت مصورة تثبت ذلك.

هذا  ظهر  العباس":  الفضل  "أبو  لواء   .6

 ،2012 عام  دمشق،  ريف  يف  التشكيل 

بحجة  هناك  الدائرة  املعارك  يف  وشارك 

وما  زينب"،  السيدة  "مقام  عن  الدفاع 

مناطق  يف  توسعت  أن  عملياته  لبثت 

مقاتليه  معظم  وينتمي  سوريا،  يف  عدة 

العراق،  يف  الشيعي  الصدري  التيار  إىل 

األسد،  قوات  تحالف  ضمن  حاليًا  ويشارك 

حلب. جنوب 

النخبة  كتائب  وهي  الرضوان:  نخبة   .7

ينتمي  اللبناين،  الله  لحزب  التابعة 

الشيعية  الطائفة  إىل  مقاتلوها 

أيًضا، وشاركت يف معارك القصري والقلمون 

شهر  نحو  قبل  وأعلنت  وغريها،  والزبداين 

وقتل  حلب،  ريف  معارك  يف  مشاركتها 

عرشات من أفرادها خالل العام الحايل.

ميليشيات أخرى
األسد يف معاركه ضد فصائل  نظام  يعتمد 

املعارضة عىل ميليشيات محلية، كانت رافًدا 

وضعًفا  انهياًرا  شهدت  التي  لقواته  مهاً 

عىل  واعتمد  الحايل،  العام  خالل  كبريًا 

حلب،  ريف  معارك  يف  رئيسيني  فصيلني 

وها: 

مطلع  تشكل  الفلسطيني:  القدس  لواء   .1

مقاتلني  ويضم   ،)2014( الفائت  العام 

وحندرات  النريب  مخيمي  من  فلسطينيني 

أبناء  أحد  سعيد،  محمد  املهندس  بقيادة 

النريب، وقاتل إىل جانب نظام األسد يف عدة 

معارك داخل مدينة حلب ويف ريفها.

لنظام  األبرز  الداعم  الوطني:  الدفاع   .2

األسد يف معاركه، وتشكل قبل نحو 3 أعوام 

للطائفة  مبعظمهم  ينتمون  متطوعني  من 

مالية  ومكافآت  رواتب  ويتلقون  العلوية، 

عدة  يف  وينترشون  قتالهم،  لقاء 

محافظات سورية.

فصائل المعارضة السورية
صد  املعارضة  فصائل  تحاول  املقابل،  يف 

الجنوب  يف  وحلفائه  األسد  قوات  هجوم 

الحلبي، وتنقسم إىل غرفتي عمليات: جيش 

الفتح، وفتح حلب.

الفتح"  "جيش  عمليات  غرفة  يف  وتشارك 

التالية: حركة أحرار الشام  كل من الفصائل 

الشام،  أجناد  تجمع  الشام،  فيلق  اإلسالمية، 

منطًا  الفصائل  هذه  وتتخذ  النرة،  وجبهة 

من  عنارصها  ومعظم  جهاديًا،  إسالميًا 

السوريني عدا جبهة النرة التي تضم نسبة 

ضئيلة من "املهاجرين" من عدة بلدان.

"فتح  عمليات  غرفة  فصائل  تنتمي  بينا 

عدة  وتشارك  الحر،  الجيش  إىل  حلب" 

الجنويب،  الريف  منها يف معارك  تشكيالت 

فرسان  لواء  الجبل،  صقور  لواء  أبرزها: 

الحق، الفرقة 13، كتائب ثوار الشام.

متكنت قوات "التحالف األسدي" كا يطلق 

كبري  تقدم  تحقيق  من  ناشطون،  عليها 

خالل األيام املاضية يف ريف حلب، بإسناد 

جوي رويس نفذ مئات الغارات عىل املراكز 

واملناطق  للمعارضة  التابعة  العسكرية 

املأهولة باملدنيني عىل حد سواء. 

عبادة كوجان - عنب بلدي

املدعومة  األسد  قوات  واصلت 

وإسناد  ومحلية  أجنبية  مبيليشيات 

الريفني  يف  تقدمها  رويس،  جوي 

ملدينة  الرشقي  والجنويب  الجنويب 

حلب، محققة إنجازات عدة، أكربها فك 

الحصار عن مطار كويرس العسكري 

بعد انسحاب تنظيم "الدولة اإلسالمية" 

إىل  وصوًل  الجنوب  يف  والتغلغل 

األوتوسرتاد الدويل.

فك عقدة كويرس
سيطرتها  املعارضة  فصائل  أحكمت 

يف  العسكري  كويرس  مطار  عىل 

كانون الثاين 2013، ليتحكم مبحيطه 

طرد  بعد  اإلسالمية"  "الدولة  تنظيم 

التي  املعارك  إبان  األخرى  الفصائل 

عام  مطلع  الطرفني  بني  اندلعت 

2014، حاول خاللها التنظيم اقتحام 

جميعها  باءت  مرات،  عدة  املطار 

بالفشل.

وامليليشيات  األسد  قوات  متكنت 

املطار  عن  الحصار  فك  من  املشاركة 

العسكري بعد مواجهات ضد عنارص 

الثاين،  ترشين   10 الثالثاء  التنظيم، 

بحسب وكالة األنباء الرسمية )سانا(، 

وقالت إن "وحدات من الجيش قضت 

داعش  إرهابيي  من  كبرية  أعداد  عىل 

والتقت مع القوات املدافعة عن مطار 

كويرس".

وبدأت القوات املهاجمة حملة عسكرية 

الجنويب  حلب  ريف  يف  كبرية 

خاللها  من  استطاعت  الرشقي، 

والبلدات  القرى  جميع  عىل  السيطرة 

املمتدة من مدينة السفرية وصوًل إىل 

فك  وبالتايل  رشقي،  كويرس  قرية 

عقدة املطار املحارص منذ عامني.

إمكانية  عن  تحدث  النظام  إعالم 

قتال  النتقال إىل مرحلة متقدمة يف 

التنظيم، والزحف نحو بلدة دير حافر 

أبرز  الباب،  مدينة  من  نسبيًا  القريبة 

مراكز التنظيم يف ريف حلب الرشقي.

النزوح يعم مناطق األوتوستراد  
السيطرة  من  األسد  قوات  ومتكنت 

والعيس  الحارض  بلديت  عىل  الكاملة 

مساء  الجنويب،  حلب  ريف  يف 

بعد  الثاين،  ترشين   12 الخميس 

إىل  املعارضة  فصائل  انسحاب 

لتأمني  محاولة  يف  املجاورة  القرى 

أوتوسرتاد  حلب- دمشق الدويل.

وحاولت القوات املهاجمة دخول قرية 

الزراعي  "إيكاردا"  الربقوم ومرشوع 

لفصائل  تصد  وسط  منها  القريب 

يف  الجمعة،  املنطقة،  يف  املعارضة 

املنطقة  تشهدها  وفر  كر  معارك 

حتى لحظة إعداد الخرب، وسط تباين 

من  الواردة  املعلومات  يف  وضبابية 

هناك.

القرى والبلدات  السياق، شهدت  ويف 

الدويل  األوتوسرتاد  عىل  املطلة 

سيا  ول  مسبوقة،  غري  نزوح  موجة 

إدلب  ريف  يف  رساقب  مدينة  من 

الزربة  بلدة  إىل  إضافة  الجنويب، 

حلب  ريف  يف  املهندسني  وريف 

قوات  استمرار  من  تخوفًا  الجنويب، 

عىل  وسيطرتها  تقدمها  يف  األسد 

أجزاء من الطريق الذي يعترب رشيانًا 

أساسيًا يف الشال السوري.

جيش الفتح يلتئم و"الحر" ينفر
التئام  مع  األسد  قوات  تقدم  تزامن 

الفتح"  عمليات "جيش  غرفة  شهدته 

ضمن  للعمل  األقىص  جند  وعودة 

إسالمية  فصائل   6 تضم  التي  الغرفة 

عاملة يف املنطقة الشالية، وكان لها 

الدور األكرب يف السيطرة عىل مناطق 

واسعة يف إدلب.

اإلصالح الذي شهدته غرفة العمليات، 

مطالبات  بعد  جاء  الخميس، 

وناشطني  قياديني  من  ومناشدات 

كي  بشكل  الخالف  إنهاء  برضورة 

الذي  الجنويب  الريف  إىل  والتوجه 

قوات  من  مسبوقة  غري  ثغرة  شهد 

أحد  املجد"،  "أبو  بحسب  األسد، 

بلدي  لعنب  قائاًل  الغرفة،  قياديي 

خالفاتنا  تناسينا  املعارك..  أم  "إنها 

نصد  يك  الجراح  عىل  وعضضنا 

هجوم الروافض".

حركة  قائد  الحموي،  يحيى  أبو  ودعا 

أحرار الشام اإلسالمية، جميع مقاتي 

يف  بإخوانهم  اللتحاق  إىل  الحركة 

استنفار  يف  الجنويب،  حلب  ريف 

غري مسبوق أعلنت عنه الحركة إضافة 

وحاة  إدلب  يف  أخرى   فصائل  إىل 

وحلب.

العامل  النر  أعلن جيش  املقابل  يف 

وحشد  استنفاره  حاة  ريف  يف 

عنارصه باتجاه ريف حلب الجنويب، 

اإلعالمي  املتحدث  وقال محمد رشيد، 

مقاتي  من  أرتاًل  إن  الفصيل،  باسم 

حلب  ريف  إىل  اتجهت  "النر" 

الهجوم  صد  يف  للمشاركة  الجنويب 

عدة  وإعطاب  تدمري  معلنة  الواسع، 

واحد  ضابط  وقتل  وعربات  آليات 

عىل األقل مع عدة عنارص، السبت 14 

ترشين األول.

أسرى من الميليشيات بقبضة 
جيش الفتح

إحدى فصائل  النرة،  وأعلنت جبهة 

مقاتلني  ثالثة  أرسها  الفتح"  "جيش 

من حزب الله اللبناين يف ريف حلب، 

خالل معارك الجمعة، وأظهر تسجيل 

مصور بثته الجبهة اعرتافات العنارص 

بانضامهم إىل التحالف الذي يقوده 

الجنويب  الريف  يف  الثوري  الحرس 

لقاء مبالغ مالية.

فصائل  أحد  الشام،  فيلق  ألقى  كذلك 

من  عنر  عىل  القبض  "الفتح"، 

الحق"  أهل  "عصائب  ميليشيا 

العراقية خالل معارك الجمعة، معززة 

إلقاء  أظهر  مصور  بتسجيل  ذلك 

عراقي  وقتل  العنر  عىل  القبض 

كبري  عدد  مقتل  أنباء عن  آخر، وسط 

من "املرتزقة" خالل سري املعارك.

الداعمة  الشيعية  امليليشيات  ل تخفي 

لقوات األسد هدفها يف الوصول إىل 

املحارصتني  والفوعة  كفريا  بلديت 

عىل  الشايل،  إدلب  ريف  يف 

عليها  اتفقت  التي  الهدنة  من  الرغم 

عن  لتحييدها  والنظام  املعارضة 

دعا  الذي  األمر  العسكري،  العمل 

ناشطني سوريني إىل مطالبة "جيش 

الفتح" بإنهاء الهدنة والسيطرة عىل 

األسد  وصول  قبل  املواليتني  البلدتني 

إليها. وحلفائه 

يقع مرشوع إيكاردا، وهو املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق الجافة، عىل أوتوسرتاد  حلب- 

حامة الدويل عىل مقربة من قرية الزربة يف ريف حلب الجنويب.

وعمل املركز عىل تطوير البحوث الخاصة بالرتبة وتحسني املنتجات الزراعية الهامة يف الدول النامية 

)قمح- شعري- عدس.. وغريها(، ويعترب األول من نوعه يف الرشق األوسط قبل نقل مهامه إىل بريوت.

سيطرت "كتائب أحرار الشام" عىل إيكاردا أواخر عام 2012، وأصبح منذ ذلك الحني مقًرا رئيسًيا للواء 

الشام  أحرار  حركة  مسمى  تحت  كربى  واندماجات  متغريات  شهد  الذي  الفصيل  ألوية  أبرز  اإلميان، 

اإلسالمية، واستمر عمل املركز بشكل جزيئ، األمر الذي حيده عن الغارات الجوية.

اليوم، أضحت قوات األسد عىل مشارف إيكاردا، يف نية إلعادة السيطرة عليها والتحكم باألوتوسرتاد  

الدويل الرابط بني حلب وإدلب، وطرد مقاتيل الفصيل املعارض األكرب يف سوريا.

إيكاردا..
أبرز مقرات أحرار الشام في سوريا

الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس اإليراني محتفاًل مع ميليشيا حركة النجباء في بلدة الحاضر - جنوب مدينة حلب
الخميس 12 تشرين الثاني 2015
)وكاالت إيرانية(

10 ميليشيات تدعم األسد في معركة جنوب حلب
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ال شيء أصعب من 
حال قلب أم يخفق 

وهي ترى ابنها يقتل 
أمام عينيها تحت 

اإلهانة والشتم، ثم 
يصلب عدة أيام قبالة 

بيته وال يملك ذووه 
إنزاله أو يقدرون على 

دفنه، ليلقى بعدها 
في مكان مجهول 

ألنه كافر

رغم سالمة أجساد 
بعضهم إال أنهم 

مشوهون فكرًيا 
ونفسًيا واجتماعًيا 
واألهم دينًيا، نحن 

هنا ننظر إلى مسوخ 
بشرية يطربها منظر 

الدماء وتنتشي 
بالقتل والذبح

أحمد حاج بكري - ريف الالذقية  

بدأ الدفاع املدين يف ريف الالذقية منذ قرابة شهرين العمل 

املحررة يف قرى  املناطق  الواصلة بني  الطرق  عىل إصالح 

جبي األكراد والرتكان بدعم من بعض املنظات املعنية.

فبسبب طبيعة املناطق الجبلية يف ريف الالذقية الشايل 

تتسبب  التي  السيول  وتشكل  األمطار  هطول  ظل  ويف 

بإغالق الطرق بشكل متكرر، يعترب املرشوع "حاجة ملحة 

رئيس  بكري  حاج  مصطفى  بحسب  الحايل"،  الوقت  يف 

بلدية دويركة، وهي قرية يف جبل األكراد.

املجلس  أن  إىل  بلدي  لعنب  حديثه  يف  أشار  بكري  حاج 

املحي يعمل بالتعاون مع الدفاع املدين عىل إصالح الطرق 

األهايل  يستخدمها  مهمة  هناك طرقًا  أن  إل  بشكل دوري، 

بشكل يومي يتوجب صيانتها.

ولفت رئيس البلدية إىل أن القصف العنيف للطرق يتسبب 

بإغالق بعضها، كا حدث مؤخرًا يف الطريق الواصل بني 

من  النظام  يرصده  والذي  سلمى،  ومصيف  بروما  قرية 

برج انباتة، ويستهدف أي جسم يتحرك فيه، مردفًا "فتحنا 

طريًقا جديًدا إىل مصيف سلمى بعيًدا عن مراصد النظام".

فتح طرق جديدة بعيدة عن مراصد النظام

األكراد،  جبل  قطاع  يف  املدين  الدفاع  مدير  سليم،  أبو 

 15 من  فريًقا  إن  قال  الطرق،  عملية إصالح  ويرشف عىل 

الساحل،  يف  "املهمة"  الطرق  إصالح  عىل  يعملون  شابًا 

إىل  أو  امليدانية  املشايف  إىل  املدنيون  منها  يصل  والتي 

مناطق إدلب أواملراكز التي يقصدونها لرشاء حاجياتهم.

ولفت أبو سليم يف حديثه لعنب بلدي إىل أن الطرق القريبة 

النظام لن تكون ضمن املرشوع،  املواجهة مع  من خطوط 

مربًرا ذلك "ألن النظام يستهدف عنارص الدفاع املدين أثناء 

عملهم".

الدفاع املدين اعتمد عىل فتح طرق جديدة للفصائل املقاتلة 

متكن  أنها  إىل  أشار  الذي  ملديره،  وفًقا  معهم،  بالتعاون 

املقاتلني من التنقل بحرية دون أن يرصدهم عنارص النظام.

منع  يف  املعدات  وقلة  العمل  لطاقم  القليل  العدد  وساهم 

الدفاع املدين من ترميم جميع الطرق املترضرة يف الريف، 

بحسب "أبو سليم"، لفتًا "ل يوجد دعم كاٍف لتغطية مثل 

عليها  يعتمد  التي  الطرق  بإصالح  نقوم  لذلك  الخطة  هذه 

السكان بشكل رئييس".

ويدعم الدفاع املدين يف املرشوع عدد من املنظات أهمها 

أغلب  إصالح  تكاليف  دفع  والذي  القطري،  األحمر  الهالل 

 70 4 ويبلغ طولها أكرث من  الطرق ضمن املرشوع، وهي 

كيلومرتًا، بحسب "أبو سليم".

أكرث  منذ  عملهم  إن  قال  املدين،  الدفاع  عنارص  أحد  مهند، 

القصف وانتشال جثث  إثر  الجرحى  بإنقاذ  من عام تجىل 

إخاد  إىل  باإلضافة  قصفها،  بعد  الطرق  وفتح  الضحايا 

الحرائق يف فصل الصيف.

يف  ذاتها  اآلليات  يستخدم  املدين  الدفاع  أن  مهند  وأردف 

إزالة الدمار وفتح الطرق وترميمها، مضيًفا "نعمل كفريق 

منظات  من  منح  شهر  كل  تصلنا  ولكن  تطوعي  بشكل 

مختلفة نوفر فيها احتياجات أرسنا".

ويعمل الدفاع املدين مع املجلس املحي والرشطة الحرة يف 

املناطق  يف  املدنيني  احتياجات  توفري  عىل  الالذقية،  ريف 

املحررة، كتنظيف القرى وإزالة القامة وتوفري مياه الرشب 

قرية،  لكل  كبرية  مولدات  طريق  عن  للمدنيني  والكهرباء 

تركيا  مع  الحدود  من  بالقرب  املخيات  تنظيم  إىل  إضافة 

وتوفري ما يحتاجه سكانها.

عبد اللطيف الحمصي - حمص  

خضعت املؤسسات غري الرسمية يف سوريا، 

كالنقابات واتحادات الطلبة واملجالس املحلية 

إىل  ومديرياتها،  بوزارتها  ممثلة  واألوقاف 

والبن،  األب  األسد  حقبة  يف  النظام  سلطة 

الرشعية  القرآن  تحفيظ  معاهد  عرفت  حتى 

بـ "معاهد األسد".

الدينية  املؤسسات  تطويع  النظام  وحاول 

ويغيّب  صورته  ويلمع  مصالحه  يخدم  مبا 

مل  ألنه  والدجل،  الخرافات  وينرش  العقل 

يستطع إبعاد الناس يف حمص عن املساجد 

قبضته  لكن  عام،  بشكل  الدينية  واملجالت 

أفلتت مطلع الثورة مع انضام املشايخ إىل 

صفوفها، ليعود اليوم بخطوات متكن نفوذه 

بني من بقي من أهايل املدينة.

ممارسات قبل الثورة
الخطباء  عىل  توزع  الجمعة  خطب  كانت 

الجميع  وعىل  الصالة،  قبل  خطي  بشكل 

اللتزام بها والدعاء لـ "القائد" حافظ ومن 

بعده بشار يف ختامها، وإل سيواجه املخالف 

باستدعاٍء ألحد األفرع األمنية ورمبا إجراءات 

أكرث رصامة يف حال تكررت املخالفة.

الساح بإنشاء معاهد تحفيظ القرآن الكريم 

جانب  إىل  األسد،  باسم  تسميتها  برشط 

املعروف  املتشدد  الصويف  التيار  تشجيع 

بعض  كان  الجهل،  ونرش  العقل  بإبعاد 

الدولة  مؤسسات  تفرضها  التي  املارسات 

األمنية  الجهات  إطالع  إىل  إضافة  األمنية، 

أين  وإىل  ومصادرها  التربعات  جميع  عىل 

ستذهب والعديد من القوانني والقرارات التي 

تقيد املؤسسة الدينية وتحّد نشاطها.

انضمام المشايخ إلى الثورة
 ،2011 آذار  يف  السورية  الثورة  وإبان 

عامة  الدينية  واملؤسسات  املساجد  شهدت 

بسبب  الرسمية،  األوقاف  من سلطة  انعتاقًا 

موجة التغيري التي جعلت من املساجد نقطة 

للخطباء  ودفعة  قوة  أعطى  ما  لها،  انطالق 

والدعاة يف كر كثري من الحواجز، وتجاوز 

الخطوط الحمراء التي رسمها النظام.

يستطيعوا  مل  الخطباء  من  املحايدون  حتى 

مجاراة الشارع الحمي يف األشهر األوىل، 

خوفًا من أن يجرفهم تيار الثورة ويستبدلهم 

أعلن  املثال،  سبيل  وعىل  بآخرين،  الناس 

صيف  الزهر،  أمين  حمص،  أوقاف  مدير 

2011 عزل أحد الخطباء بسبب دعمه للثورة 

بيت  باتجاه  فتوجهت مظاهرة شعبية  علًنا، 

قراره  إلغاء  عىل  وأرغمته  األوقاف  مدير 

وإرجاع الخطيب إىل مسجده.

بيانًا متقدًما  وأصدر علاء ومشايخ حمص 

 7 مؤسسة يف سوريا(، يف  عن  بيان  )أول 

ووضعوا  الثورة  فيه  دعموا   ،2011 نيسان 

بنوًدا وخطوطًا عريضة ألي حل بني الحراك 

البيان  وطالب  النظام،  وسلطات  الشعبي 

الحقوق  أساس  املواطنة  باعتبار  حينها 

والواجبات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، نبذ 

العنف والطائفية والتمسك بوحدة األمة، رفع 

عن  األمنية  األجهزة  يد  كف  الطوارئ،  حالة 

واستفزازهم،  وإهانتهم  بالناس  الحتكاك 

والشفاف  الحّر  اإلعالم  أمام  اآلفاق  فتح 

التظاهر  اعتبار  القيم،  بإطار  واملنضبط 

السلمي حًقا مرشوًعا للمواطنني.

الحائط  عرض  به  رضب  النظام  أن  إل 

واكتفى رئيسه مبقابلة بعض رموز املشايخ 

جنيد  سهل  كالشيخ  مبعارضته،  املعروفني 

وغريه من الدعاة.

عودة القبضة األمنية 
مطلع  إىل  هذه  النعتاق  حالة  استمرت 

باستعادة  النظام  بدأ  حني  تقريبًا،   2013

تدريجيًا،  حمص  مدينة  عىل  السيطرة 

عمرو  بابا  عىل  السيطرة  من  ابتداًء 

يف  للثوار  ومحارصته  الجنويب  والريف 

بإجالء  وانتهاء  والوعر  القدمية  األحياء 

فعادت   ،2014 ربيع  املدينة يف  عن  الثوار 

يف  التحكم  ملحاولة  مجدًدا  النظام  قبضة 

الوقاف  مديرية  وكانت  الدينية  املؤسسات 

رأس الحربة يف ذلك.

عضو  وهو  املري،  عصام  الشيخ  وُعنّي 

ل  بشعبية  ويحظى  سابق  شعب  مجلس 

بأس بها، رئيًسا للمديرية، وهو يلعب اليوم 

والخطباء  األمنية  األجهزة  بني  الوسط  دور 

وميي تعليات النظام األمنية عىل املؤسسة 

إىل  تدريجي  بشكل  املديرية  لتعود  الدينية، 

مهامها السابقة.

خطة دينية جديدة
الحمي  الشارع  لحظها  جديدة  خطوات 

تبديل  منها  األخرية،  الثالثة  األشهر  يف 

إذ  املساجد  يف  دوري  بشكل  الخطباء 

ويعزو  كلها،  حمص  مساجد  يف  يتناوبون 

مراقبون يف الشارع الحمي هذه الخطوة 

إىل محاولة النظام الحّد من تشكيل حاضنة 

شعبية للخطباء وتشتيت الناس.

كا فرضت صيغة جديدة للدعاء ل تتضمن 

الدعاء لـ "القائد" مبارشة كا كان سابًقا، 

املدنيني  سوريا  "شهداء  لـ  الدعاء  وإمنا 

والعسكريني".

حسب  وأخرى  مدينة  بني  الخطة  وتختلف 

إحكام  أو  للنظام  الناس  تقبل  حجم 

دمشق  مساجد  ففي  فيها،  األمنية  قبضته 

تكثيف مجالس  األخرية  الفرتة  لوحظت يف 

"الحرضات" عىل مدى أيام األسبوع، إضافة 

خطيب  كحال  مبارشة،  "القائد"  لـ  للدعاء 

األسد  لبشار  يدعو  الذي  األموي  املسجد 

لبعض  إضافة  الرويس،  والجيش  وبوتني 

"اللطميات" التي أقيمت يف املسجد األموي 

يف الفرتة األخرية.

الريف الحمصي خارج المعادلة
إل أن هذا التضييق ل يشمل مناطق الريف 

النظام،  سلطة  تحت  الواقعة  الحمي 

قرى  مساجد  يف  بلدي  لعنب  جولة  ففي 

بني  الخطباء  يبّدل  مل  والحمرات،  حسياء 

دعاء  أو  خطبة  توجد  ل  وكذلك  املساجد 

من  الريف  مناطق  لقرب  وذلك  إجباري، 

يف  النظام  رغبة  وعدم  املحررة  املناطق 

األهايل. استفزاز 

قوانينه وخطواته  من  األسد  نظام  يهدف  ل 

بل  الدينية،  املؤسسة  خطاب  تطوير  إىل 

للظلم  تطبّل  غيبوبة  يف  إلبقائها  يسعى 

املدينة،  أبناء  من  الشهداء  آلف  وتتناىس 

مبساندة  ناجحة  السياسة  هذه  تزال  وما 

النظام  نظرية  يتبنون  الذين  املشايخ  بعض 

لألحداث يف املنطقة عىل اعتبارها "مؤامرة" 

تهدف للنيل من محور "املانعة".

سيرين عبد النور - دير الزور  

أغلب  نزوح  إىل  أدت  عقوبات  تتلوها  عقوبات 

أهايل املدينة فرارًا بأنفسهم من أحكام التنظيم 

املتشدد التي تنحو إىل التطرف ورمبا "الجنون".

مليون و 200 ألف جلدة
بعض  أصدرها  التي  األخرية  العقوبات  فتحت 

أبواب  اإلسالمية"،  "الدولة  تنظيم  قضاة 

األسئلة عن مصدرها ومدى مطابقتها للرشع 

وقبول األهايل بها.

التنظيم حكم عىل شاب يف  أحد قضاة  وكان 

تهريب  بتهمة  جلدة   1500 بـ  الجنينة  قرية 

مدينة  يف  شباب  ثالثة  عىل  وحكم  امرأة، 

امليادين، مطلع ترشين الثاين الجاري، مبليون 

أختهم  "قتل  عىل  عقوبة  جلدة  ألف  و200 

وجود  قبل  )أي   2010 عام  الرشف"  بداعي 

التنظيم بثالث سنوات(.

بدنية  بأنها  التنظيم  عقوبات  أغلب  وتوصف 

النساء،  تستثني  ول  والصلب(  والجلد  )القتل 

ويؤكد أغلب األهايل أنه ل مجال للمقارنة بني 

الجرائم والعقوبات يف مناطق سيطرة التنظيم، 

إذ قد يؤدي الهمس ببعض الحروف إىل السيّاف 

قص  أو  السواك  حمل  عدم  أن  كا  مبارشة، 

طول  يف  واحٍد  سنتيمرت  زيادة  وحتى  اللحية 

الثوب قد تودي بك إىل السجن و"السخرة".

عن  املكتوبة  الوثائق  من  الكثري  يوجد  ل 

عنارصه  أن  إل  التنظيم،  دواوين  يف  الجرائم 

باألفعال  الناس  بتبليغ  يقومون  أنهم  يؤكدون 

غري املرغوبة واملحرّمة، ويتم إعالنها عرب عدة 

وسائل منها النرشات اإلعالنية ووسائل األخبار 

التابعة لـ "الدولة"، وبذلك يكون كل فرد يف 

مناطق سيطرة التنظيم بحكم املبلّغ ويستوجب 

العقاب يف حال املخالفة والعصيان.

حفاظ على الشرع أم على بقاء 
التنظيم؟

كافية  الوسائل  هذه  اعتبار  إمكانية  ورغم 

أنها ل تكفي لتجريم فاعليها، كا  إل  للتبليغ، 

وغالبًا  مقبولة،  العقوبة  لجعل  تكفي  ل  أنها 

والرفض  الستنكار  التنظيم  لقيت عقوبات  ما 

لتطرفها  وذلك  األهايل،  قبل  من  الضمني 

ورفض اإلقرار برشعية السلطة املصدرة لها.

تعدد وسائل العقاب عند التنظيم وتنوعها ترك 

التي يحكمها، وذلك  املجتمعات  أثرًا كبريًا يف 

والخضوع،  والندماج  التكيف  أساليب  يف 

الجرمية  فلسفة  حول  كثرية  أسئلة  وأثار 

لها  األساسية  والقاعدة  التنظيم  عند  والعقاب 

فيا إذا كانت الحفاظ عىل الرشع أو الحفاظ 

عىل التنظيم.

بلدي يجمعون  أغلب من حاورتهم عنب  يكاد 

عىل أن التنظيم يقدم مصلحته يف الحكم عىل 

"وذلك  التطبيق،  الواجبة  الرشعية  األحكام 

بعيًدا عن الغطاء الرشعي الوهمي الذي تغلف 

به هذه األحكام"، بحسب أحمد، أستاذ الرتبية 

الدينية وأحد ناشطي الثورة يف دير الزور كا 

رشعيًا  خالفًا  "هناك  أن  ويرى  نفسه،  يعرّف 

عنه  البتعاد  لكن  التنظيم،  أحكام  أغلب  حول 

أوىل".

الدين  من  اإلنساين  الجانب  أن  الشاب  ويؤكد 

الوحشية"،  املارسات  "يرفض  اإلسالمي 

اإلسالميني  الكتاب  من  العديد  بوجود  مدلاًل 

التنظيم  ألطروحات  تصّدوا  الذين  واملفكريني 

وفندوا ادعاءاته.

نموذج فاسد
دفع  وسيلة  بأنه  العقاب  يوصف  حني  ويف 

ويردع  املقبلة  الجرائم  يدفع  فهو  وردع، 

مرشعو  يّر  جرامئهم،  تكرار  عن  املجرمني 

والردع  العقاب  فلسفة  تجاوز  عىل  التنظيم 

إمام  وهو  حارث،  يقول  كا  والخاص،  العام 

علوم  وطالب  الزور  دير  يف  سابٍق  مسجٍد 

عنارص  عقوبات  "تحولت  مضيًفا  رشعية، 

ترتكب  جديدة  مستقلة  جرائم  إىل  التنظيم 

يفوق  جرًما  هنا  العقوبة  تكون  األفراد،  بحق 

إىل  العقوبة  منفذ  ويتحول  األصي  الجرم 

مجرم".

التاريخي  السند  عىل  الجميع  اتفاق  ورغم 

لكثري من األحكام التي تطبّق اليوم يف ساحات 

"أرض الخالفة"، إل أنهم يفندونها عىل األقل 

بهذا  تطبيقها  ويرفضون  الحارض  الوقت  يف 

الشكل "الفج".

حول  واألشخاص  واملذاهب  التيارات  وتختلف 

قرب أو بعد عقوبات التنظيم عن روح الرشع، مبا 

فيها من تطور وحضارة، ويضيف حارث "تغري 

الزمان واملكان كا أن حالة الحرب التي نعيشها 

تفرض أحكاًما مختلفة وعقوبات مغايرة"، جازًما 

أنهم يقدمون النموذج الخطأ للدين.

عذابات متصلة
التنظيم فاقت جميع تصورات العقل  عقوبات 

البرشي، من إجرام وابتكار يف القتل واإلمعان 

املعتقلني  أحد  أمين،  بحسب  التعذيب،  يف 

السابقني يف سجون "تنظيم الدولة" يف دير 

الزور.

"التدمري  يتبعون  املقاتلني  أن  أمين  ويوضح 

أمامهم  زمالئهم  بتعذيب  للمعتقلني  النفيس 

وقتل األبناء أمام أهاليهم؛ ل يشء أصعب من 

حال قلب أم يخفق وهي ترى ابنها يقتل أمام 

عدة  يصلب  ثم  والشتم،  اإلهانة  تحت  عينيها 

أيام قبالة بيته ول ميلك ذووه إنزاله أو يقدرون 

عىل دفنه، ليلقى بعدها يف مكان مجهول ألنه 

كافر"، بحسب تعليق العنارص.

القاطع  الظن غري  التهم والعقاب عىل   تلفيق 

أياًما وأشهرًا عىل  والشك، يسبب بقاء املعتقل 

عن  التريح  دون  التنظيم،  جاّلدي  أيادي 

التعذيب  أصناف  وطأة  تحت  اعتقاله  مكان 

املختلفة، ومنها، بحسب أمين، قطع األطراف، 

الحرق، الغرق، التهشيم، الثقب باستخدام آلت 

حادة وأدوات كهربائية وأسلحة فردية وقطع 

الحديد والحجارة.

منهج عنفي ل يتوقف عند العقوبات بل ميتد 

املعتقلني وإىل طرق  التحقيق مع  إىل وسائل 

فيها  مبا  األهايل  مع  التنظيم  أجهزة  تعامل 

أن يكون جهازًا  الذي يفرتض  الحسبة،  جهاز 

الحسنة  واملوعظة  الحكمة  يستخدم  دعويًا 

والسجن  الرضب  يستخدمون  عنارصه  لكن 

الناشطني  أحد  بحسب  الشتم،  إىل  ويلجؤون 

عن  مستفًرا  اسمه(،  عن  الكشف  )رفض 

هو  "هل  التنظيم  لعنارص  الحقيقي  الهدف 

تطبيق اإلسالم أم تشويهه؟".

نطاق العقوبات
ومنارصيه  التنظيم  عنارص  من  الكثري  يؤكد 

مناطق  تتجاوز  الدولة"  "تنظيم  عقوبات  أن 

الكفر"،  "بالد  يف  أعداءه  لتطال  سيطرته 

موجودة  له  موالية  برشية  عنارص  مستخدًما 

نامئة،  خاليا  تشكل  العامل  أنحاء  جميع  يف 

يختاره،  الذي  الوقت  يف  التنظيم  يستخدمها 

"نستطيع أن نصل إىل الجميع ويف أي مكان 

أحد عنارص  أبو جليبيب  يقول  لعقابهم"، كا 

التنظيم يف دير الزور، أمام األهايل يف األسواق.

لكنه  مبالغة،  فيه  أن  الناشطون  يرى  كالم 

هي  وهذه  الحقيقة،  من  يشء  عىل  ينطوي 

العامل  إيصالها إىل  التنظيم  أراد  التي  الرسالة 

من خالل ذبح أحد ناشطي "حملة الرقة تذبح 

بصمت" وزميله يف مدينة أورفا الرتكية، نهاية 

ترشين األول املايض.

عقوبات أرادها التنظيم أن تكون رادًعا ألعدائه 

محفزًا  السوريون  الناشطون  فيها  يرى  بينا 

شخصيًا واجتاعيًا ملقاومة التنظيم.

ومعرفة  الطرفني  أسلحة  اختالف  رغم 

الناشطني عدم تكافؤ األسلحة، وقلة اإلمكانات 

املالية  باملوارد  مقارنة  للناشطني  املسّخرة 

العمري،  يقول  للتنظيم،  والتقنية  والعسكرية 

مضاجعهم  "سنقض  املدينة،  ناشطي  أحد 

واإلميان"،  بالحق  والصورة مسلحني  بالكلمة 

ويكمل "بالحياة جيناكم".

جرائم ال تغتفر
الجرمية الكربى ارتكبت بحق التفسريات الدينية 

للدين  املشني  التمثيل  وهذا  الني  والتأويل 

"إنهم  يضيف  الذي  العمري،  بحسب  والفقه، 

يفخخون النصوص واألفكار حتى إذا ما خرجوا 

تركوا خلفهم أرًضا ملغمة وبرشًا مفخخيني".

عند  والعار"  الدم  "معمودية  عن  ويتحدث 

التنظيم، والتي "ل تستند بكل تأكيد إىل فقه 

الجحيم  فقه  إىل  أقرب  نراه  ما  ألن  الساء 

مربر  أي  الشاب  يجد  ول  الله"،  إىل  منه 

حارته  يف  شخص  ذبح  عىل  التنظيم  إلرصار 

األشخاص  من  عدٌد  يجتمع  "أن  ذويه،  وأمام 

لينفذوا  الذبيحة  قدوم  منتظرين  بسواطريهم 

حكمهم، هذا ولوغ يف الدم ل يقدم عليه حتى 

وحوش الربية".

إليهم  تحدثت  الذين  الباحثني،  أغلب  ويؤكد 

عنارص  ألحقه  الذي  الرضر  أن  بلدي،  عنب 

الوسطي،  الحقيقي  اإلسالم  بصورة  التنظيم 

ومحو  لعالجه  السنني  مئات  إىل  يحتاج 

"تنظيم  عنارص  زرعها  التي  املرعبة  الصور 

الدولة" يف عقول العامل بأرسه.

بعضهم  أجساد  سالمة  "رغم  العمري  يقول 

واجتاعيًا  ونفسيًا  فكريًا  مشوهون  أنهم  إل 

واألهم دينيًا، نحن هنا ننظر إىل مسوخ برشية 

يطربها منظر الدماء وتنتيش بالقتل والذبح"، 

سينىس  الشعب  أن  يرى  ذلك  كل  مع  لكنه 

"الظلم  عن  بعيًدا  جديد  من  للحياة  ويعود 

األسود الذي أجرب عىل العيش فيه"

بعيًدا عن مراصد النظام
مشاريع ترميم طرقية للدفاع المدني في ريف الالذقية 

"إنهم يفخخون النصوص واألفكار ويتركون خلفهم أرًضا ملغمة"

عقوبات تنظيم الدولة اإلسالمية في ميزان 
الرأي العام في دير الزور

خطة جديدة لتطويع المؤسسة الدينية

مديريات األوقاف في حمص
وقف لله أم لألفرع األمنية؟

عامل في الدفاع المدني أثناء 
ترميم الطريق بين جبل االكراد 

وجبل التركمان 

تشرين األول 2015
)عنب بلدي(

ريما القادري، وزيرة الشؤون 
االجتماعية والعمل إلى جانب 
مدير أوقاف حمص في زيارة 
لمسجد خالد بن الوليد

6 تشرين الثاني 2015
)المكتب اإلعالمي لمديرية 
أوقاف حمص(

تنفيذ تنظيم "الدولة" لحكم اإلعدام 
في الحسكة

الجمعة 12 تشرين الثاني 2015
)المكتب اإلعالمي لوالية البركة 
كما يسميها االتنظيم (

معزولة عن العالم بحواجز 
التنظيم، تنشر فيها 

صلبان حديدية وأقفاص 
متنقلة، وباتت ساحاتها 

"مسالخ" مفتوحة ُتمارُس 
فيها أبشع أنواع الجرائم 

باسم اهلل، هكذا هي 
حال أحياء دير الزور التي 
يصفها الخارجون منها بـ 

"السجن الكبير".
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عنب بلدي - خاص

املستوردة  اإللكرتونية  القطع  أسواق  شهدت 

خاص،  بشكل  املحمولة  واألجهزة  عام  بشكل 

النصف  خالل  باألسعار  مسبوٍق  غري  ارتفاًعا 

لتصل  الحايل،  الثاين  ترشين  شهر  من  األول 

ارتفاع سعر  أرقام "فلكية" مستفيدة من  إىل 

الدولر ووصوله إىل 377 لرية بعدما انخفض 

إىل 365 لرية. وباتت أسواق الهواتف املحمولة 

"ملتهبة" كا يصفها تجار التقتهم عنب بلدي 

أن  إىل  مشريين  بدمشق،  البحصة  سوق  يف 

تتأثر  "مل  واللوحية  الذكية  األجهزة  مبيعات 

باألزمة السورية ل من قريب ول من بعيد".

مبيعات  أن  والباعة  التجار  رأي  وفق  والالفت 

ارتفاع  رغم  مطرد  منو  يف  األجهزة  هذه 

املواطنني  ودخل  قدرة  وتجاوزه  سعرها 

مستمر  عليها  فاإلقبال  والشهري،  اليومي 

نظرًا لالعتاد عليها يف التصال عرب اإلنرتنت 

سلبًا  أثر  ما  وهو  الفورية،  املحادثات  وبرامج 

التي  التقليدية،  التصال  رشكات  أرباح  عىل 

و7  الواحدة،  للدقيقة  لريات   9 نحو  تتقاىض 

لريات للرسالة العادية.

أسعار خيالية 
"برج  أسواق  عىل  الكبري  الزدحام  وسط 

دمشق،  وسط  "البحصة"  و  دمشق" 

الباعة والوكالء لجذب  والتنافس الشديد بني 

ولصق  الخاصة  العروض  عرب  الزبائن 

عىل  جهاز  كل  ميزات  لتوضيح  اإلعالنات 

األسعار  من  الزبائن  معظم  يشتيك  حدة، 

منها  القديم  األجهزة  لجميع  الخيالية 

رغم  الرشاء  عىل  يقبلون  لكنهم  والحديث، 

باستخدام  والتواصل  أكرب  فالفائدة  ذلك 

من  تكلفة  وأقل  أوفر  الذيك  الهاتف 

التقليدية. التصالت 

سامسونغ  طراز  من  الهواتف  مثن  وارتفع   

بشكل كي ودون استثناء، وقفز مثن الهاتف 

من  واستخداًما  األكرث شعبية  إس"  دوز   S"

مثن  بلغ  بينا  لرية،  ألف   39 إىل  ألف   31

 169  "4 229 ألف لرية، و"نوت   "5 "نوت 

لرية،  ألف   160  "3 "نوت  ومثن  لرية،  ألف 

 240 إىل   "6 إس  " سامسونغ  وارتفع مثن 

ألف لرية، و "اي 5" إىل 149 ألف لرية، يف 

لرية،  ألف   95 إىل   "7 "اي  مثن  قفز  حني 

ألف   78  "3 "اي  و  لرية،  ألف   98  "5 "اي 

131 ألف  لرية، وبلغ مثن ""جالجيس ألفا" 

ألف   72 إىل   "2 "غراند  مثن  وارتفع  لرية، 

والـ  لرية،  ألف   52 نيو"  "غراند  والـ  لرية، 

59 ألف لرية. غراند برايم 

 "HTC" طراز  من  النقالة  الهواتف  أما 

مثن  فوصل  األخرى،  هي  ارتفاًعا  فشهدت 

الهاتف "M 9 PLUS " إىل 200 ألف لرية، 

ومثن  لرية،  ألف   93 إىل   "MA"والهاتف

ألف   161 إىل   "One A 9 plus  " الهاتف 

ألف   92 إىل   "desire 820" وارتفع  لرية، 

لرية،  ألف   83 إىل   "desire 816" لرية، 

72 ألف لرية، والهاتف  "desire 620" إىل 

"desir 616" ارتفع إىل 65 ألف لرية.

سوين،  هواتف  عىل  انطبق  ذاته  الحال 

فارتفع مثن الهاتف "Z3 plus" الفاخر إىل 

ألف   171 إىل   "Z 3" والـ  لرية،  ألف   216

إىل   c 5 altra الهاتف  مثن  وارتفع  لرية، 

 133 إىل   "Z 2" والهاتف  لرية،  ألف   132

لرية،  آلف   103 إىل   "Z1" والـ  لرية،  ألف 

والـ  لرية،  ألف   89 إىل   "T2" مثن  وارتفع 

ألف   67 إىل   M2 و  لرية،  ألف   96 إىل   M4

لرية.

سوق منافسة
الحتكار،  ومنع  للمنافسة  العامة  الهيئة 

لها،  سابق  تقرير  يف  ذكرت  للنظام،  التابعة 

شمل  والذي  املحمولة  الهواتف  سوق  عن 

سوق برج دمشق، "أن سوق املوبايالت يعترب 

ويف  عام  بشكل  منافسة  األسواق  أكرث  من 

والرتكيز  خاص،  بشكل  اإللكرتونيات  مجال 

عىل  يعتمد  دمشق،  برج  يف  املبيعات  يف 

وقلة  الصني  من  املستوردة  الكسسوارات 

واقتصار  الحديثة  املحمولة  الهواتف  مبيعات 

املبيعات عىل القطع امللحقة أو قطع الصيانة". 

األجهزة  من  املستوردات  تأثر  إىل  اإلشارة  مع 

الخلوية بسعر الرف وتذبذباته.

مبيعات ال تهدأ
هذه األسعار "غري املعقولة" مل تؤثر عىل حركة 

األسواق مطلًقا، سواء من يبيع منه بالجملة أو 

الزدحام  من  واضًحا  كان  ما  وهذا  باملفرّق، 

املحمولة،  الهواتف  بيع  أسواق  يف  الشديد 

تجار  أحد  السالم،  عبد  يؤكدها  حقيقة  وهي 

وأكد  دمشق،  برج  مبنطقة  الحديثة  الهواتف 

ملحوظ  بشكل  املبيعات  انخفاض  توقع  أنه 

عىل خلفية ارتفاع أسعار الدولر، ول سيا أن 

الناس  يدفع  ما  سوًءا،  يزداد  املعييش  الوضع 

لتأمني احتياجاتها األساسية يف فصل الشتاء، 

بدًل من رشاء الهواتف الذكية الحديثة، مشريًا 

إىل أنه حرّض نفسه جيًدا لكساد باألسواق، إل 

حركة  استمرت  إذ  مبكانه،  يكن  مل  توقعه  أن 

البيع املنتعشة كا هي عليه، بل ازدادت بشكل 

مثن  يصل  أن  الناس  خوف  نتيجة  طفيف، 

رشاء  يصبح  وبالتايل  لرية،   500 إىل  الدولر 

الهاتف الذيك حلًا لهم.

يربط عبيدة، وهو تاجر يف سوق البحصة، بني 

الجوالت،  سوق  وانتعاش  الدولر  مثن  تقلّب 

الهواتف  رشاء  يؤجلون  الزبائن  "إن  وقال 

عندما يكون سعر الدولر مستقرًا يف األسواق، 

عدم  وحالة  التخبط  مرحلة  يشهد  عندما  أما 

عنب بلدي - خاص

دمشق،  تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  قرار  أثار 

البضائع  استرياد  الخاص  القطاع  منع 

القطاع  مع  النظام  فعله  مبا  أسوة  الرتكية، 

التريحات  يف  عاصفة  واملشرتك،  العام 

وبني  والتأكيد،  النفي  بني  تنوعت  املتناقضة 

الرتحيب وعدم التعليق.

البداية مع النظام
املايض  أيلول  خالل  عممت  النظام  حكومة 

عىل جميع الوزارات والجهات العامة والقطاع 

أو  مواد  أي  رشاء  أو  استرياد  منع  املشرتك، 

بضائع أوتجهيزات ذات منشأ تريك.

العروض  الحكومة عدم قبول  وطلبت حينها 

تجهيزات  أو  بضائع  أو  مواد  تتضمن  التي 

يدخل يف تركيبها أي مكون تريك، وذلك يف 

التي  وغريها  العروض  طلبات  أو  املناقصات 

تُجرى لتأمني حاجة هذه الجهات.

النقل  وزير  فسخ  عقب  أىت  الحكومة،  بالغ 

خريبك،  رفعت  غزوان  النظام،  حكومة  يف 

الطريان  مؤسسة  يف  اإلطعام  متعهد  عقد 

املتعهد  تقديم  بسبب  السورية،  العربية 

عرب  للمسافرين  كوجبات  الرتكية  لألطعمة 

الخطوط الجوية السورية، األمر الذي رفضه 

املسافرون "كون ذلك يساهم يف دعم املنتج 

الرتيك عىل حساب املنتج الوطني"، بحسب 

صحٍف موالية للنظام آنذاك.

الحكومة التركية تعزز المعارضة
النظام،  سبقت  الرتكية  الحكومة  وكانت 

منتصف آب املايض، بقرارها القايض بإدخال 

البضائع السورية إىل أراضيها إلعادة التبادل 

السورية  الحكومة  طريق  عن  لكن  التجاري 

املؤقتة، بهدف دعمها اقتصاديًا.

التي  السورية  والسلع  البضائع  وحددت 

ستدخل األرايض الرتكية، وعىل رأسها القطن 

والقمح والزيتون، عىل أن تتسع القامئة لحًقا 

أخرى،  وصناعية  زراعية  منتجات  لتطال 

املؤقتة  السورية  الحكومة  موافقة  رشيطة 

التي ستعتمد تركيا خامتها فقط، وكل سلعة 

ل تحمل أوراق الحكومة املؤقتة، لن يسمح لها 

بدخول األرايض الرتكية.

إعالم النظام يفضح حكومته
صحيفة الوطن املقربة من النظام ذكرت يف 

26 ترشين األول، أن قيمة مستوردات سوريا 

العام  من  التسعة  األشهر  خالل  تركيا  من 

الجاري تجاوزت 54 مليار لرية سورية، وذلك 

وفًقا لبيانات صادرة عن مديرية الجارك.

الصادرات  قيمة  أن  الصحيفة  وأضافت 

لتحتل  لرية،  مليار   8.9 بلغت  السورية 

تصدر  التي  الدول  بني  الرابعة  املرتبة  تركيا 

وتستورد من سوريا، منذ بداية العام الحايل 

وحتى نهاية الربع الثالث منه.

هام  الخارجية،  والتجارة  القتصاد  وزير 

الجزائري، برر يف اليوم ذاته األرقام بأنه تم 

الحكومة مبنع  تعميم  قبل صدور  استريادها 

القطاع  قبل  من  الرتكية  البضائع  استرياد 

العام واملشرتك، ووقتها مل يكن يوجد ما مينع 

السترياد من تركيا.

األكرب  الحصة  بأن  هنا  نوضح  أن  يجب  لكن 

للقطاع  الفرتة كانت  من املستوردات يف تلك 

العام، وجزء مهم منها كان عن طريق الخط 

املواد  استجرار  تم  حيث  اإليراين،  الئتاين 

الغذائية كالزيوت والسمون وغريها من السلع 

الرتكية املنشأ.

واعترب الوزير حينها أنه ل يوجد أي مشكلة 

فكلا  تركيا،  إىل  بالصادرات  املتعلق  بالرقم 

ارتفع كان أفضل بعملية التصدير التي تعني 

وهو  للخزينة  األجنبي  القطع  وإدخال  البيع 

املطلوب لتحسني الواقع القتصادي، بحسب 

تعبريه.

القطاع الخاص "ضحية"
إدارة غرفة تجارة دمشق، منع بقرار  مجلس 

القطاع  الثاين،  ترشين   1 يوم  عنه  صادر 

أي  قبول  أو  رشاء  أو  استرياد  من  الخاص 

عرض يتضمن أي مواد أو بضائع أو تجهيزات 

ذات منشأ تريك.

الحكومة  توجه  عن  تعبريًا  القرار،  هذا  وجاء 

بعد صدور قرارها مبنع استرياد البضائع ذات 

أعلنوا عدم  التجار  أن بعض  إل  منشأ تريك، 

الرتحيب به.

القرار أثار موجة استياء بني التجار، ليسارع 

رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قالع لنفيه، 

ملنع  صالحيات  متتلك  ل  "الغرفة  إن  بالقول 

دورها  أن  موضًحا  سلعة"،  أي  استرياد 

يقتر فقط عىل التقدم باقرتاحات للجهات 

الرسمية حول التجارة الخارجية.

التجار  رضا  بعدم  قالع  كالم  تفسري  وميكن 

إعالم  وسائل  له  روجت  الذي  القانون،  عىل 

النظام بأنه قرار صادر عن الغرفة، ما اعتربه 

النظام  من  محاولة  اقتصاديون  محللون 

واملواطن  التاجر  مصلحة  مع  بأنه  للظهور 

لتأمني السلع من أي جهة كانت.

وزير اقتصاد النظام: "ما دخلنا"
هام الجزائري أملح لوجود نية مبنع القطاع 

وقال  الرتكية،  البضائع  استرياد  من  الخاص 

قبل أسبوع من صدور القرار، إن حكومته ل 

للبضائع  الخاص  القطاع  استرياد  من  متانع 

الرتكية، وإن استريادها يوفر القطع األجنبي 

الدولة. لخزينة 

القتصاد  أن  الجتاعات  أحد  يف  وأضاف 

يشء والسياسة يشء آخر، يف إشارة منه إىل 

موافقته عىل السترياد من تركيا.

من المتضرر؟
إذا تم إضافة القطاع الخاص لقامئة املمنوعني 

من استرياد املواد الرتكية، فإن الخارس الكبري، 

املنشآت  سيكون  اقتصاديني،  محللني  بحسب 

من  إنتاجها  مكونات  تستورد  التي  الصغرية 

من  استجرارها  عىل  قادرة  غري  وهي  تركيا، 

أماكن أخرى.

واعترب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق، 

صعوبات  سيخلق  اإلجراء  هذا  أن  قباين،  نزار 

وعراقيل كثرية أمام الرشكات الصناعية والورش 

الصغرية، مضيًفا أن هناك معامل كثرية ستتأثر 

مبثل هذا اإلجراء، لعتاد عدد كبري منها عىل 

املواد األولية القادمة من تركيا.

أخيًرا
سوريا  بني  التجاري  التبادل  ألرقام  عدنا  إذا 

أنه  نجد  السورية،  الثورة  انطالق  قبل  وتركيا 

وصل إىل عتبة 3 مليارات دولر عام 2010.

ارتفعت  الرتيك  اإلحصاء  مكتب  وبحسب 

مليار   1.02 من  سوريا  إىل  الرتكية  الصادرات 

دولر عام 2013 إىل مستوى 1.80 مليار دولر 

بالنسبة  األفضل  هو  األداء  وهذا   ،2014 عام 

للصادرات الرتكية إىل سوريا منذ انطالق الثورة.

جانبها،  إىل  تركيا  ووقوف  الثورة  بدء  وبعد 

رسم  بفرض  ترشيعيًا  مرسوًما  األسد  أصدر 

ذات  والبضائع  املواد  كل  عىل   30% بنسبة 

املنشأ واملصدر الرتيك املستوردة إىل سوريا.

الستقرار، فإن البيع يزداد بشكل ملحوظ من قبل 

الزبائن الذين يخافون من ارتفاع مثن الدولر إىل 

رقم غري معقول وبالتايل لن يحققوا رغبتهم".

في مناطق المعارضة "تهريب"
األمر  يختلف  مل  السورية  املعارضة  مناطق  يف 

كثريًا، إذ إّن اإلقبال عىل األجهزة الذكية كبري من 

رصف  عىل  األسعار  وتتأرجح  املواطنني،  قبل 

اإلقبال  ويفر  السورية،  اللرية  مقابل  الدولر 

عىل اقتناء هذه الهواتف لألسباب نفسها املتعلقة 

عىل  لعتاده  نظرًا  التصال  تكلفة  بانخفاض 

التي  الخلوية  الشبكة  غياب  ظل  ويف  اإلنرتنت 

املعارضة  مناطق  يف  قطعها  إىل  النظام  عمد 

سواء يف ريف دمشق أو حمص وحلب وإدلب.

هي  ما  أرخص  كانت  األسعار  هذه  أن  الالفت 

النظام، وذلك بسبب قدومها عن  عليه مبناطق 

ل  فهي  الرتكية  الحدود  من  التهريب  طريق 

يف  الحال  هو  كا  جمركية  رسوم  ألي  تخضع 

الهواتف  مثن  فإن  وبالتايل  النظام،  مناطق 

ويختلف  سوريا،  مناطق  معظم  يف  متقارب 

الدولر  سعر  فرق  األول  اثنني،  بعاملني  فقط 

غياب  والثاين  ألخرى،  محافظة  من  الطفيف 

الرقابة الجمركية عن مناطق املعارضة وبالتايل 

سعر  وفق   3% بنسبة  أرخص  مثنه  فيكون 

دمشق  بني  لريتني(   -  +( واختالفه  الدولر 

وحلب والالذقية يف مناطق النظام واملعارضة.

تبادل مصالح مع مناطق النظام
إدخال  يتم  سوريا  شال  املعارضة  مناطق  يف 

التهريب،  أهمها  عديدة  بطرق  الخلوية  األجهزة 

النظام،  مناطق  من  أو  خارج سوريا  من  سواء 

مترر  فإنها  النظام  مناطق  من  تدخل  وعندما 

عىل الحواجز بعد دفع رىش وأتاوات للعنارص 

يساهم  وهذا  التجارة.  بقصد  إدخالها  أجل  من 

برفع أسعارها نوًعا ما إل أن الحاجة إليها تبدد 

عامل الغالء. وحال األجهزة الخلوية كحال بقية 

مثل  املعارضة  مناطق  إىل  تدخل  التي  السلع 

الوقود والطحني والخرضاوات.

املحارصة  املناطق  يف  الهواتف  أهمية  وتكمن 

والحالت  املجاعة  حالت  توثيق  يف  بدورها 

اإلنسانية والقصف وغريها.

من  خرجوا  الذين  املواطنني  أحد  عباس،  يقول 

منطقة تلبيسة بريف حمص، إنه رغم الحصار 

عىل املدينة وغياب املواد الغذائية بنسبة كبرية، 

إل أن ذلك مل يشّكل عائًقا أمام دخول الهواتف 

أن  موضًحا  كبري،  بشكل  املنطقة  إىل  الذكية 

يزداد  كان  واملقاتلني  املواطنني  بأيدي  عددها 

يوًما بعد يوم.

سامر عثمان

كرُث يف اآلونة األخرية انتشار العملة املزورة، تزامًنا مع 

اللرية  سعر  ليصل  كبري  بشكل  السورية  العملة  تدهور 

خصبة  سوقًا  أوجد  ما  لرية،   380 إىل  الدولر  مقابل 

القطع  تزوير  هو  الجديد  األمر  لكن  الخرضاء،  للورقة 

اقتصاديون  محللون  عنها  يقول  التي  السورية  النقدية 

أنها طبعت يف سوريا وهي معدومة الرصيد.

اعتراف رسمي
مصدر باألمن الجنايئ يف باب مصىل قال لعنب بلدي 

إن دولرات مزيفة ضبطت إضافة لعمالت محلية من فئة 

500 لرية سورية مطابقة لألصل يف دمشق مطلع  الـ 

األسبوع الحايل وبكميات كبرية.

وأضاف املصدر أّن "العمالت املضبوطة ل ميكن التمييز 

األدلة  طريق  عن  إل  الحقيقية  الدولرات  وبني  بينها 

الجنائية  األدلة  تقرير  بحسب  التزييف،  لدقة  الجنائية 

أنواع  أخطر  من  يُعد  والنوع  األسلوب  هذا  أن  أكد  الذي 

تزييف العملة".

وأدى رواج العمالت النقدية املزورة يف األسواق السورية 

ودمشق خاصة وتزايد املروجني لها، إىل زيادة املخاوف 

هذه  تفاقم  خطر  من  واملالية  القتصادية  األوساط  يف 

أسعار  ارتفاع  وسط  املحي،  القتصاد  عىل  الظاهرة 

الرف ملستويات قياسية.

وأثار انتشار العملة املزيفة استغراب واستهزاء مرتادي 

العملة  انتشار  ربطوا  إذ  الجتاعي،  التواصل  مواقع 

السوداء ومعه  السوق  الدولر يف  بارتفاع سعر  املزيفة 

غرام الذهب.

للنظام  موالية  إعالم  وسائل  يف  تريحات  وتربت 

وجود  عن  املستوى،  رفيعة  أمنية  جهات  عن  صادرة 

واألجنبية  املحلية  النقدية  العمالت  من  كبرية  كميات 

ظهور  مع  بالتوازي  السورية،  األسواق  يف  املزورة 

عصابات محرتفة ومتخصصة يف مجال تزييف العمالت 

تعمل بإمكانيات فنية وتقنية متطورة.

السبت  للنظام داهمت  تابعة  أمنية خاصة  وكانت قوات 

السوق،  وسط  برزة  يف  التجارية  املحال  أحد  املايض 

كان  أفراد،   5 من  مكونة  عصابة  عىل  القبض  وألقت 

ودولر  سورية  لعمالت  مزورة  مالية  مبالغ  بحوزتهم 

الدقة  شديدة  رقمية  وأجهزة  أخرى  أجنبية  وعمالت 

والوضوح ومواد أخرى تستخدم يف التزييف.

حاالت يومية
"يتم ضبط حالتني يوميًا عىل األقل"، هذا ما قاله رصاف 

عدم  )مفضاًل  بلدي  لعنب  السوداء  السوق  يف  عملة 

كشف اسمه ألسباب أمنية(، وأضاف أن "ضبط التزوير 

آلت  ودخول  الحرب  عىل  سنوات   4 بعد  جًدا  صعب 

لدرجة  تكشفها،  التي  األجهزة  وفقدان  للتزوير  دقيقة 

األحيان  ل يستطيعون يف بعض  أنفسهم  الرافني  أن 

الكشف عنها".

الكشف حكًرا على البنوك
القتصادي  للصحفي  وفًقا  املزورة  العملة  عن  الكشف 

بنوك  عىل  يقتر  الحايل،  الوقت  يف  موىس،  مجد 

متتلك  كونها  دمشق،  يف  الخاصة  واملصارف  النظام 

أما يف رشكات الرافة  للكشف عنها،  الدقيقة  األجهزة 

فإنها متر أغلب األحيان عىل األجهزة دون أن تكشف.

انتشار  من  يزيد  ما  أن  وصيارفة  عملة  خرباء  ويرى 

العملة  بعالمات  والبسطاء  الناس  عامة  جهل  الظاهرة، 

السليمة ما يجعل خداعهم من قبل املروجني أمرًا سهاًل.

ارتباط هذه  إمكانية  اقتصاديون سوريون من  ويخىش 

سياسية  قوى  وجود  ومن  السيايس،  بالراع  املشكلة 

تنشيط  عىل  الخفاء  يف  تعمل  النظام(  )داخل  نافذة 

أهداف سياسية من وراء  لتحقيق  املزيفة  العملة  أسواق 

تعطيل حركة النشاط القتصادي.

الكارثة ضرب ألف
عىل  املزورة  للعملة  القتصادية  اآلثار  موىس  ورشح 

وهو  العملة  قيمة  هبوط  إىل  "سيؤدي  بقوله  القتصاد 

الرف  سعر  وصول  بعد  األخرية  اآلونة  يف  تجىل  ما 

ما  املحلية  بالعملة  الشعب  ثقة  وفقدان  لرية،   380 إىل 

بقرار  ذلك  وتجىل  أخرى،  بعمالت  لستبدالها  يدفعهم 

املعارضة منع تداول اللرية السورية يف حلب ابتداًءا من 

بداية كانون األول املقبل".

قانونًيا
القانون السوري وفًقا للادة 430 من قانون العقوبات، 

يعاقب كل من قلّد عملة ذهبية أو فضية متداولة قانونًا 

وهو  اشرتك  أو  ترويجها  بقصد  سوريا،  يف   عرفًا  أو 

أو برتويجها  املقلدة  العملة  األمر بإصدار  بينة من  عىل 

يعاقب  أجنبية،  أو بالد  السورية  البالد  إىل  بإدخالها  أو 

سنوات  خمس  عن  تنقص  ل  مدة  الشاقة  باألشغال 

وبغرامة تبلغ 250 لرية سورية عىل األقل.

العقوبات عىل أن من  433 من قانون  املادة  كا نصت 

زور  أو  أجنبية  أو  كانت  سورية  مصارف  أوراق  قلد 

بالعقوبات  عوقب  النقدية  األوراق  هذه  قيمة  يف  حرفًا 

املنصوص عليها باملادة 430.

العملة  عىل  حصلوا  الذين  باألشخاص  يتعلق  فيا  أما 

املزورة دون عملهم ويسمى بالقانون "حسن النية"، فقد 

نصت املادة 436 من قانون العقوبات السوري عىل "من 

قبض عن حسن نية قطًعا من العملة أو أوراقًا نقدية أو 

أوراق مصارف مقلدة أو مزيفة أو مزورة وروجها بعد 

لرية   100 تتجاوز  ل  بغرامة  عوقب  عيوبها  تحقق  أن 

سورية".

هذه  تطبيق  يف  يشككون  اقتصاديني  محللني  لكّن 

كانوا  إن  النظام،  النافذة يف  الشخصيات  القوانني عىل 

حًقا وراء تزوير العملة وطرحها يف السوق، خصوًصا 

وأن القبضة األمنية لنظام األسد يف العاصمة تقلّل من 

إن كان هؤلء  إّل  إليها  التزوير  إمكانية دخول عصابات 

عىل عالقة وطيدة مع أجهزة األمن.

الحرب تزيد نهم السوريين 
القتناء الهواتف الذكية

تنافس شديد بين الباعة رغم تخطي 
األسعار القدرة الشرائية لدخل المواطنين 

صراف: يتم ضبط حالتين يومًيا على األقل

بعد الدوالر..
التزوير يطال العملة 

السورية الجديدة

مبيعات هذه األجهزة 
في نمو مطرد رغم 

ارتفاع سعرها وتجاوزه 
قدرة ودخل المواطنين 

اليومي والشهري، 
فاإلقبال عليها 

مستمر نظًرا لالعتماد 
عليها في االتصال 
عبر اإلنترنت وبرامج 
المحادثات الفورية

500 ليرة سورية مزورة ضبطها أحد المصارف في دمشق )إنترنت(

معامل كثيرة ستتأثر العتمادها على المواد األولية القادمة من تركيا

منع البضائع التركية.. معركة في التصريحات والـخـــــــــاسر "فقراء الحال"

سوق البحصة لإللكترونيات في 
دمشق - آذار 2015
)عدسة شاب دمشقي(
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عنب بلدي - إسطنبول  

شهد املعرض األول للكتاب العريب يف مدينة 

إسطنبول بني 6 و 15 ترشين الثاين الجاري، 

وبالتحديد  العربية،  الجاليات  من  كثيًفا  إقباًل 

السوريني املقيمني يف تركيا. وترافق املعرض 

فيها  فكرية حارض  وندوات  عمل  ورشات  مع 

ودول  واليمن  سوريا  من  وأدباء  مفكرون 

الخليج العريب. 

العربية  الشبكة  برعاية  أقيم  الذي  املعرض 

لألبحاث والنرش، مبشاركة دور نرش من مر 

ولبنان واملركز العريب لألبحاث يف قطر، يعد 

العربية  الثقافة  نرش  سبيل  يف  نوعية  نقلة 

من  عدد  رأي  وفق  تركيا،  يف  العريب  واألدب 

الزائرين يف حديثهم لعنب بلدي.

من نظم المعرض؟
أن  عىل  الجاري  العام  مطلع  للمعرض  ُخطط 

تكون الشبكة العربية لألبحاث والنرش منظمة 

ومسؤولة عن إجراءات إدخال الكتب إىل تركيا، 

أن  إل  فيه،  النرش بشكل مبارش  وتشارك دور 

األخرية تحفظت خوفًا من أن يكون األمر "غري 

مجٍد"من الناحية املادية، بحسب محمد سعيد، 

مسؤول تنظيم املعرض.

املبارشة يف  املشاركة  النرش  دور  ودعا رفض 

املعرض، الشبكة إىل رشاء الكتب منها وعرضها 

ضمن مبنى ترايث ضم سابًقا اتحاد النارشين 

األتراك، يف منطقة السلطان أحمد، التي تعترب 

وجهة سياحية يف مدينة إسطنبول.

للشبكة  التنفيذي  املدير  القدميي،  نواف 

العربية لألبحاث والنرش، قال إن املعرض جاء 

يف األساس "لخدمة العرب املقيمني يف تركيا 

والذين قضوا فرتة طويلة دون احتكاك مبارش 

مع الثقافة العربية".

أن  بلدي  لعنب  حديثه  يف  أردف   القدميي 

املوضوعات التي تسيطر عىل الحالة السياسية 

الدولية ومنها القضية السورية، "فرضت عىل 

الشبكة نوعية الكتب املنتقاة للمعرض".

الثقافية من كافة  النخب  تزايد عدد  أن  ويبدو 

نوعية  عىل  أثر  تركيا  يف  العربية  الجنسيات 

أن  إىل  سعيد  محمد  أشار  إذ  أيًضا،  الكتب 

كتبًا بسيطة  نخبويًا ل يحوي  املعرض "ظهر 

شعبية للناس غري املتخصصة".

برنامًجا  الكتب  إىل  باإلضافة  املعرض  ويوفر 

الفعاليات  من  مجموعة  يشمل  موازيًا  ثقافيًا 

الواحد،  اليوم  يف  برنامجني  بواقع  الثقافية، 

كاألمسيات الشعرية والندوات الفكرية واألدبية 

يلقيها عدد من املفكرين والسياسيني العرب.

الوضع األمني أثر على اختيار مكان 
عرض الكتب 

واسع  مكان  عن  بحثت  الشبكة  إن  قال سعيد 

دار   50 من  ألكرث  تتبع  كتاب  آلف   5 لعرض 

توقيت  ولكن  منفصلة،  أجنحة  ضمن  نرش 

املعرض )بعد أيام من النتخابات الرتكية( أثر 

عىل املكان املختار، الذي ترددت البلديات يف 

املوافقة عليه يف منطقة مفتوحة  "تخوفًا من 

استهدافه بشكل أو بآخر".

املعرض  عىل  للقامئني  يتح  مل  الضيق  املكان 

سعيد،  بحسب  منظم،  بشكل  الكتب  إظهار 

ككتب  التخصصات،  بعض  "أهملنا  مردفًا 

باإلضافة  كبريًا،  عليها  الطلب  وجاء  األطفال، 

يعانون  الذين  للسوريني  املناهج وخاصة  إىل 

من نقصها ضمن املدارس".

الروايات على رأس المبيعات 
مسؤول تنظيم املعرض، قال إن الكتب األدبية 

)الروايات تحديًدا( احتلت املرتبة األوىل ملطالب 

الزوار، لفتًا إىل إىل أن كتب الشعر شهدت طلبًا 

كبريًا إل أنها كانت قليلة ضمن املعرض.

وضم املعرض أنواًعا عديدة من الكتب، إل أن 

السياسية الحديثة منها بيعت بشكل "ملفت"، 

التي  املعروفني  الكتاب  لبعض  أساًء  ضمت 

ل توجد يف املكتبات التي يغلب عليها الطابع 

الرتايث، بحسب سعيد.

معتز الخطيب، أستاذ يف الدراسات اإلسالمية 

يف  املحارضين  وأحد  دمشق،  مواليد  من 

يف  ليشارك  قطر  دولة  من  جاء  املعرض، 

ندواته، عزا الرتكيز عىل الكتب الحديثة "لتوفر 

اإلنرتنت،  عىل  وخاصة  بكرثة  الرتاث  كتب 

وألنها تهم الناس أكرث يف هذه األيام".

جًدا  مهمة  املعرض  فكرة  الخطيب  واعترب 

العرب  املهاجرين  احتياجات  "يلبي  باعتباره 

وخاصة النخبة الثقافية من كافة الجنسيات"، 

مردفًا أنه فاق توقعات الناس باعتباره مغامرة، 

"ولكنه نجح فعليًا".

وأمام هذا اإلقبال الكبري عىل رشاء الكتب بسبب 

للمعرض  زوار  يرى  أسعارها،  جودتها ورخص 

افتتاح  عىل  النرش  دور  تتسابق  "أن  رضورة 

مكتبات وفروع يف تركيا لتغطية الطلب املتزايد 

عىل الكتب العربية، نظرًا لعدم توفرها وعدم وجود 

مكتبات أصاًل". وبالتايل فتح املجال أمام قطاع 

أعال جديد ولتشغيل أيدي عاملة هنا يف تركيا. 

فكرة لتنظيم معرض في
غازي عنتاب

لنقل  فكرة  عن  املعرض  مسؤول  وتحدث 

فور  عنتاب  غازي  مدينة  إىل  الفعالية 

مل  التي  وهي  إسطنبول،  يف  منها  النتهاء 

وذلك  املعرض،  تنظيم  قبل  مطروحة  تكن 

املؤقتة  السورية  الحكومة  وجهت  أن  بعد 

عليه. للقامئني  دعوتها 

إنهاء  بصدد  الشبكة  أن  إىل  سعيد  وأشار 

بعد  تنظيمه  إمكانية  إىل  لفتًا  التفاق، 

غازي  مدينة  يف  أيام   5 وملدة  أسبوعني 

إذ "ل  املتبقية،  الكتب  أن يضم  عنتاب، عىل 

باعتبار  جديدة  كتب  لجلب  مجال  يوجد 

بداية  من  أشهر  ثالثة  قبل  شحنت  أنها 

املعرض".

حني  املتبقية  الكتب  تريف  طريقة  وحول 

تناقش  الشبكة  إن  سعيد  قال  املعرض  انتهاء 

إمكانية  إىل  مشريًا  لذلك،  األنسب  الفكرة 

يف  املوجودة  املكتبات  بعض  مع  التعاون 

عدد  رشاء  يف  رغبة  أبدوا  والذين  إسطنبول 

من العناوين، "نحن سهلنا دخول الكتب وهي 

الخطوة األصعب".

تأسست الشبكة العربية لألبحاث والنرش عام 

2008 وكانت انطالقتها الحقيقية يف 2010، 

تركيزها  أن  إىل  أشار  الذي  مديرها،  بحسب 

األسايس ينصب عىل الكتب الفكرية واألبحاث، 

مشريًا "نحاول أن نكون موجودين يف جميع 

الدول لحل أزمة حركة الكتب العربية".

بريوت،  يف  للشبكة  الرئييس  املركز  ويقع 

عام  القاهرة  يف  لها  فرع  أول  وافتتحت 

بعد  املغرب  يف  آخر  بفرع  وألحقته   ،2011

سنة ونصف، كا تعمل عىل إنشاء مكتبة يف 

العام  مطلع  األردن  ثم  ومن  وتونس  بريوت 

املقبل.

متعطًشا  مهجره  يف  العريب  القارئ  ويبقى 

املشاريع  ندرة  ظل  يف  الضاد  بلغة  للقراءة 

املحاولت  عىل  واقتصارها  الثقافية، 

مع  املحاولت  هذه  فهل ستنتهي  "الخجولة"، 

النخب  ظأم  لرتوي  تستمر  أم  املعرض  نهاية 

العربية املثقفة خارج حدود أوطانهم.

عنب بلدي - خاص  

عىل  األسد  لقوات  الجوية  الحملة  تستمر 

محافظة إدلب بعد تحريرها، ويبقى األهايل هم 

الخارس الوحيد، إذ ل يقتر الرضر عىل إزهاق 

أرواح املدنيني وإمنا يتعداه ليطال البنية التحتية 

يف املنطقة.

برنامج باألخرض زّود بداية ترشين األول املايض 

آيل،  بفرن  إدلب  ريف  خان شيخون يف  مدينة 

متتاليتني،  مرتني  للقصف  سابقه  تعرض  بعد 

إدلب،  محافظة  يف  الربنامج  مسؤول  بحسب 

عثان الخاين.

مرشوع  ضمن  يأيت  الفرن  أن  الخاين  وأفاد 

تعترب  التي  الخبز  مادة  لتأمني  يهدف   متكامل 

والنازحني  املدينة  ألهايل  معيشية  مادة  أهم 

املجاورة  القرى  من  عدد  إىل  باإلضافة  فيها، 

كقرية كفروما التي رفدها بفرن آيل مؤخرًا، من 

خالل توفري أفران آلية كاملة املستلزمات لتخّدم 

املنطقة.

الخاين تحدث عن انطالقة الربنامج مطلع العام 

املايض، وتنفيذه عدًدا من املشاريع غطت مدينة 

رساقب و بلدة كفرنبل عىل عدة مستويات منها 

مركزي  سلّم  إذ  والتعليمية،  والخدمية  اإلغاثية 

ومعرة  شيخون  خان  مدينة  يف  املدين  الدفاع 

مرين سيارة إطفاء لكل مركز.

بحسب  أسايس،  بشكل  الربنامج  ويهدف 

املسؤول عنه، مللء الفراغ اإلداري وإعادة تدوير 

الخاضعة  غري  املناطق  يف  القتصادية  العجلة 

من  اإلرهابية"  "التنظيات  و  النظام  لسيطرة 

عن  وإنسانية  وتنموية  خدمية  برامج  خالل 

واملديريات  املناطق  يف  املدنية  اإلدارات  طريق 

السورية  الحكومة  لوزارات  التابعة  املتخصصة 

املؤقتة.

كا يهدف لدعم املجالس املحلية املتمثلة مبجلس 

محافظة إدلب الحرة واملجلس املحي ملدينة خان 

وفًقا  كفروما،  لبلدة  املحي  املجلس  و  شيخون 

للخاين.

تنسيق  وحدة  ضمن  تأسس  باألخرض  برنامج 

يف  تفعيله  أعيد  ثم  لفرتة  وتوقف   ACU الدعم 

املؤقتة،  السورية  الحكومة  بإرشاف   ،2014 آب 

للمشاريع  والعيني  املادي  الدعم  "تأمني  بهدف 

وتلبية  عليها،  واإلرشاف  والتنموية  الخدمية 

الهيئات  أمام  املجال  وإفساح  املواطنني  حاجة 

تنشيط  إىل  باإلضافة  مبهامها،  للقيام  املدنية 

عمل املجالس املحلية و دعمها".

وقدم الربنامج العديد من املشاريع الخدمية يف 

إذ  الالذقية و حاة،  و  إدلب  و  محافظات حلب 

دعم مديريات الدفاع املدين فيها باآلليات الثقيلة 

الالزمة لتخديم املنطقة، كا رفد مجالس حاة 

لتوزيعها  وقرطاسية  مدرسية  بحقائب  وإدلب 

عىل الطالب.

ألول مرة معرض للكتاب يجمع العرب في إسطنبول 

إقبال كثيف على شراء الكتب العربية 
والروايات على رأس المبيعات

محمد رشـدي شربجي  

ظاهرة  عن  سابقة  مرات  يف  كتبت 

ينتهجها تنظيم  التي  املنفردة"  "الذئاب 

تتجاوز  ل  العدد  صغرية  خاليا  الدولة، 

هجوًما  تنفذ  الواحدة،  اليد  أصابع 

كبري،  تخطيط  إىل  يحتاج  ل  انتحاريًا 

بأسلحة فردية رشاشة، لتُدخل بلًدا كاماًل 

والستنفار  والضطراب  الفوىض  يف 

األمني، حدث ذلك يف متحف باردو يف 

تونس، وأول أمس يف باريس.

التي  السرتاتيجية  فهم  الصعب  من 

املسمى  الغريب  الكيان  بها  يعمل 

"تنظيم الدولة"، فا هي مصلحته بأن 

يؤلّب عليه العامل أجمع بهذا الشكل وما 

املسلمني  حياة  تنكيد  هي مصلحته يف 

أدبيات  يف  قراءة  ولكن  كانوا؟  أينا 

التفسري،  بعض  تعطي  قد  التنظيم 

النظري  تأسيسه  يف  اعتمد  حيث 

والعمي عىل كتابات أيب حمزة املهاجر 

يف "فقه الدماء"، وأيب بكر ناجي يف 

كتابه "إدارة التوحش".

أساه  ما  عىل  ناجي  بكر  أبو  يؤكد 

ويعرفه  "الستقطاب"،  اسرتاتيجية 

بحيث  املعركة  إىل  الشعوب  "جر  بأنه 

الناس-  -كل  الناس   بني  يحدث 

إىل  منهم  فريق  فيذهب  استقطاب، 

جانب  إىل  وفريق  الحق  أهل  جانب 

هذه  إىل  الشعوب  وجر  الباطل"،  أهل 

مزيًدا  يتطلب  ناجي  بحسب  املعركة 

من األعال التي تشعل املواجهة والتي 

أم  املعركة "شاءت  الناس تدخل  تجعل 

أبت"، بحسب تعبريه. 

فهم  الزاوية  هذه  من  نستطيع  رمبا 

تشويه  يزداد  التنظيم،  اسرتاتيجية 

يقرتفه  إرهايب  عمل  كل  مع  املسلمني 

أوروبا،  يف  القاعدة  أو  الدولة  تنظيم 

عن  "دفاًعا  يقرتفون  ما  يقرتفون  فهم 

بياناتهم  بحسب  واملسلمني"،  اإلسالم 

بأنهم  لذلك  املسلمون  ويشعر  دامئًا، 

وتزداد  وعقيدتهم،  بأفكارهم  مدانون 

ضدهم  أصاًل-  -املوجودة  العنرية 

ثم  األوروبية،  املجتمعات  قبل  من 

وبالنتيجة  وقهرهم،  عزلتهم  تزداد 

الجاعات  لصالح  "استقطابهم" 

املتطرفة، شاؤوا ذلك أم أبوا.

الجمعة  حادثة  مع  التعامل  ميكن  ل 

للمجرمني  املطلقة  اإلدانة  مبنطق  إل 

ول  الضحايا،  مع  الكامل  والتعاطف 

يوجد أي عالقة طبًعا بني قتل عرشات 

فرنيس،  مرح  يف  األبرياء  املدنيني 

الدواعش  أنصار  يسوقه  ما  وبني 

جرائم  عن  ممجوج  سخيف  كالم  من 

الدول  ضد  املايض  القرن  يف  فرنسا 

فقد  الزمان،  من  قرن  قبل  اإلسالمية 

مسلمون،  أنفسهم  الضحايا  من  يكون 

الستعار  جرائم  ضحايا  أحفاد  من  أو 

بكل  يهتم  ل  تنظيًا  ولكن  أنفسهم، 

يف  معه  املسلمون  يدخل  أن  يريد  هذا، 

حتى  وحياتهم  يشوههم  وأن  العدمية، 

ل يجدوا ساًء تظلهم ول أرًضا تؤويهم 

إل أرض البغدادي. 

الجهادية  )والسلفية  الدولة  تنظيم 

خاص،  سني  مرض  منها(  نشأ  التي 

إل  والبرشية  املسلمني  عىل  يأت  مل 

بالكوارث، مع اإلدراك طبًعا أن السلفية 

كوارث،  عن  نشأت  نفسها  الجهادية 

والعنف  والقهر  الفقر  حصيلة  فهي 

املرشق  يف  السنة  وسحق  والستبداد 

النفاق،  شديد  املختل  والعامل  العريب، 

باملتناقضات  ميء  بال  ديني  وموروث 

عر  يف  ومكتوب  والنقائص، 

إمرباطوري منته. 

تكن  مل  الكوارث  هذه  كل  مع  املواجهة 

أجواء  تأيت يف  أنها  يوًما، خاصة  سهلة 

سلوك طائفي تنتهجه دول املنطقة ضد 

السنة واإلسالم السيايس السني حرًا، 

اإلرهاب  عىل  سخيفة  عاملية  حرب  مع 

ما  يوجد  ل  أخرى(،  مرة  )السني حرًا 

ولكن  منها،  أكرث  الدولة  تنظيم  يخدم 

بالرغم من ذلك فإن هذه املواجهة حتمية، 

األوىل،  بالدرجة  الستبداد  مع  ول سيا 

فأي  الثانية،  بالدرجة  الديني  واملوروث 

نص ديني حّال أوجه، وعنف الستبداد 

يرّجح الوجه السيئ دامئًا.

من الصعب معرفة تبعات ما حدث يف 

الدولية  السياسة  صعيد  عىل  باريس 

تجاه سوريا، هل ستدفع هذه األحداث 

اسرتاتيجية  لتبني  الدويل  املجتمع 

عن  اإلرهاب  أساس  األسد  تنّحي  جدية 

أنها  أم  املعارضة؟  ترغب  كا  السلطة 

التحالف  نحو  الدويل  املجتمع  ستدفع 

ترغب  كا  اإلرهاب  ضد  األسد  مع 

فيه  )مبا  العامل  ولكن  وإيران؟  روسيا 

أكرث  أصبح  للثورة(  الداعمة  الدول 

قبل  "اإلرهاب"،  ملحاربة  استعداًدا 

األسد كا ظهر يف بيان فيينا أمس. 

العاصمة  يف  املنهمر  الرصاص 

يف  املسلمني  صدور  أصاب  الفرنسية 

جحيم  من  الهاربون  وهم  أوروبا، 

وما  الدولة،  وتنظيم  األنظمة  إرهاب 

واإلصالح  الحرية  معركة  يكسب  مل 

ضحايا  قبل  لنا  فالرحمة  الديني، 

باريس ومن بعدهم.

الرحمة لنا قبل ضحايا باريس

أحمد الشامي

هناك يشء ما من "حافظ األسد" يف "األوبامية"! 

فاألب املؤسس للعصابة األسدية يف سوريا يشرتك 

يف الكثري من النقاط مع الرئيس األسمر. كالهام 

يتمتع بالذكاء وأىت من أصول متواضعة ومن 

أقليات، وكالهام وصل إىل السلطة عرب تفاهامت 

مع مراكز قوى غامضة، إرسائيل والقوى العظمى 

يف الحالة األسدية، و "وول سرتيت" واملصارف 

الكربى يف حالة "أوباما".

حافظ األسد أىت من أقلية تحمل "مظلومية" 

تاريخية متخيلة، ونقمة ال تنضب عىل "أكرثية" 

مفرتض بها أنها السبب يف هذه "املظلومية" 

وهم السّنة. أوباما وصل إىل السلطة عرب تصويت 

النساء واألقليات لصالحه باعتباره ممثاًل ألقلية 

مضطهدة وحاماًل لهمومها. كال الرجلني خذل 

"أقليته" وأظهر درجة عالية من النفاق واألنانية 

وانعدام األخالق.  

نقطة أخرى مشرتكة بني االثنني، وهي التناقض 

التام بني الفعل والخطاب املنمق الذي يحمل قيم 

الدميقراطية والسالم يف حالة أوباما و "العروبة 

واملقاومة" يف حالة األسد.

لعل هذه النقطة املشرتكة بني االثنني هي األكرث 

أهمية، فسياسة أوباما هي األكرث تناقًضا مع 

خطابه، متاًما كاألسد الذي قرع آذاننا باملامنعة 

والتصدي ومارس االنبطاح والعاملة الرخيصة. 

أوباما يِعد بعامل حر ودميقراطي ويدعي الدفاع عن 

حقوق اإلنسان يف حني تتلخص سياسته بالغدر 

والقتل بالجملة واملفرق، سواء عرب الطائرات بدون 

طيار، أو عرب ِفَرق قتل متارس مهامها بحرية 

مطلقة ورسية تامة، انتهاء مبامرسة سياسة 

تشجع عىل القتل يف سوريا والعراق.

يف حالتي األسد وأوباما يبدو املسلمون السنة 

كضحايا من الدرجة األوىل.

يخطئ كل من يظن أن أوباما ليست لديه 

اسرتاتيجية، فالرجل يعرف متاًما ما يريد وما ال 

يريد. إنه يريد استمرار الهيمنة األمريكية عىل 

العامل بأقل مثن، وتوريط اآلخرين يف حروب 

ومنازعات ال تنتهي بهدف أن تبقى يد العم "سام" 

هي العليا.

أوباما ليس مخطًئا يف سياسته املاكيافيلية، 

واسرتاتيجيته واضحة كعني الشمس لكل من ال 

يصغي لخطاباته املنمقة ويحكم عىل سياساته 

عرب نتائجها وليس عرب ترصيحات البيت األبيض 

التي تهدف لذر الرماد يف العيون.

كل من له قدرة عىل عرقلة خطط أمريكا أو 

إزعاجها اليوم أو غًدا أو "قرّص" يوًما يف 

الخضوع للعم سام يغرق يف متاهات وحروب 

عبثية خطط لها أوباما وساهم يف إنضاجها، 

بانتظار أن "يتفرغ" الرجل لوضع العيص يف 

دواليب املارد الصيني.. فرنسا متورطة يف عدة 

حروب يف أفريقيا وضد "داعش"، األوروبيون 

واألملان يتعرضون ملوجة من الهجرة تضعضع 

استقرار القارة العجوز، األتراك مهددون من 

الجنوب والشامل، من جهة األكراد وداعش 

وبوتني واألسد الخ..

بوتني غارق يف حربني مفتوحتني عىل األقل، 

يف أوكرانيا وسوريا، وأخرى مضمرة مع اإلسالم 

الجهادي بدأت إرهاصاتها يف "رشم الشيخ".

الويل الفقيه يفرح "بصداقته" مع العم سام 

ويغرق تدريجًيا يف حرب دينية ال رابح فيها. حزب 

"نرص الله" مل يعد ذخًرا اسرتاتيجًيا بل أصبح برئًا 

ال قعر له.

"جزار رابعة" يواجه أزمة اقتصادية خانقة وحربًا 

مع الجهاديني تهدد بـ "سورنة" مرص. 

إرسائيل، التي نامت عىل حرير الحارس األسدي 

يف شاملها، صارت مضطرة للتدخل إلنقاذ رجلها 

يف دمشق بعدما كان الرجل يؤدي لها الخدمات 

مجانًا مقابل السامح له بنهب السوريني، حتى 

الحارس األردين يواجه صعوبات يف تأمني 

استقرار حكمه.

دول الخليج تورطت، كام توقعنا، يف مستنقع 

ميني يتجاوز قدرتها وينهكها عسكريًا واقتصاديًا 

مبا يجعلها رهينة للسالح والدعم األمرييك.

أوباما عىل عكس ما يظن الكثريون، ليس مخطًئا، 

والرجل لديه اسرتاتيجية واضحة ال يحيد عنها.

املشكلة هي أن هذه االسرتاتيجية ال أخالقية وهي أقذر 

من أن ترصح بها دولة عظمى لها مسؤوليات كونية.

الال استراتيجية...
الناجحة

قبل أسابيع، امتعض كاتب وصحايف كردي 

سوري نتيجة نرش الكاتب السوري ياسني 

الحاج صالح منشوًرا فيسبوكًيا مخيًبا لألمل 

أبدى فيه إعجابًا، مبؤسس الجمهورية الرتكية 

مصطفى كامل أتاتورك )إعجاب مل يكن 

مطلًقا باملناسبة(.

كان االمتعاض منطلًقا من أن أتاتورك إمنا 

أسس التجربة القومية الرتكية عىل حساب 

حقوق القوميات واألقليات العرقية ضمن 

حدود الدولة الناشئة آنذاك، هضم للحقوق 

شمل األرمن واليونانيني والعرب وغريهم، 

وفوق كل هؤالء ويف مقدمتهم األكراد، الذين 

عانوا، وما زالوا يعانون، يف تركيا ودول أخرى 

يف املنطقة نتيجة انتهاك حقوقهم القومية 

والسياسية والثقافية.

لكن الالفت لدى صديقنا املمتعض افتتانه 

الجيل حيًنا واملضمر أحيانًا بشخصية أتاتورك 

نفسها، إذ إن ما أثار استياءه "هوية" املعجب 

باألتاتوركية وانتامؤه العرقي، بل بدا واضًحا 

من تعليقات وآراء ومقاالت للكاتب نفسه أنه 

يحلم بنسخة كردية من أتاتورك، مصطفى 

كامل أكاكورد هذه املرة، يحقق حلم الدولة 

القومية لألكراد، وهنا أيًضا، يا للمفارقة، دولة 

ال تكرتث بحقوق القوميات التي قد تتواجد 

يف مناطق ذات أغلبية كردية يؤمل أن تشملها 

هذه الدولة، عربًا كانوا أم أتراكًا أم تركامنًا أم 

رسيان أو غريهم.

أي أن ما سّبب له أرًقا مزمًنا ليس إعجاب 

الحاج صالح بشخصية ارتكبت انتهاكات ما، 

بل هوية املنتهك واملنتهك بكرس الهاء وفتحها 

عىل الرتتيب. إذ مثة رفض النتهاكات، وقبول 

ألخرى، بحسب الهوى واملصلحة واالنحياز 

األيديولوجي والعرقي.

يف هذا، أصبح واضًحا مؤخًرا ذلك الحزام 

الكردي )تعبري لعمر قّدور( الذي بدأت تقيمه 

نخب كردية ترفض توجيه أي انتقاد لحزب 

االتحاد الدميقراطي الكردي إذا كان املنتقد 

بكرس القاف "عربًيا". فأي صوت "عريب" 

يعرتض عىل فعل مشني للبي واي دي، وما 

أكرث هذه األفعال، فإن نقده لن يستقبل 

من هذه النخب إال باالمتعاض واالستياء 

واالنزعاج والضيق والتذمر واالنقباض 

والنقمة وارتفاع الضغط وانخفاض السكر 

وتسارع رضبات القلب واضطراب الدورة 

الدموية، وحتى لو كانت سهام نقده ترتكز 

عىل ارتكابات للبي واي دي بحق أكراد آخرين، 

وما أكرثها.

وفق املنطق األعوج هذا، يصبح وكأنه لزام 

عىل "العرب" أن ميتعضوا يف املقابل من أي 

نقد يوجهه "كردي" إىل "العريب" بشار األسد 

أو زميله أبو بكر البغدادي أو سلفهام صدام 

حسني أو مجايلهام فراس طالس أو أو أو..

هل متلك هذه النخب الكردية أسبابًا وجيهة 

لنقد هؤالء "العرب" يا ترى؟ أم أنه بغض 

النظر عن وجاهة األسباب، فإن نقد هؤالء 

حق حرصي مسجل باسم معارضيهم من أبناء 

القومية العربية؟

مالذ الزعبي 

أكاكورد
فرن آلي جديد

في مدينة خان
شيخون

برنامج باألخضر يستمر 
بتنفيذ مشاريعه في إدلب

المعرض األول للكتاب العربي في مدينة اسطنبول - تركيا
11 تشرين الثاني 2015 - )عنب بلدي(

)AP(  2015 أحد ضحايا تفجير باريس 13 تشرين الثاني
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تعبيرية
9 أيلول 2015

سمير الدومي )عدسة 
الثورة السورية(

بيلسان عمر - دمشق 

أحياء  يف  األخرية  اآلونة  يف  انترشت 

التسويق  فكرة  خافتة  وبأصوات  دمشق، 

 ،)network marketing( الشبكة  عرب 

املنتج  تسويق  فكرة  عىل  تعتمد  والتي 

من  نسبة  املسّوق  ليأخذ  شخصني،  إىل 

مبيعاته  نسبة  ترتفع  وبالتوازي  املبيعات، 

لشبكته،  انضموا  الذين  األشخاص  بعدد 

فيسوق كل شخص لثنني آخرين وهكذا، 

حتى يصبح الكل يف شبكة املسوق األول 

وهكذا دواليك.

تدريبية  املشرتكون ألربع جلسات  يخضع 

وبعدها  شبيك،  تسويق  خرباء  قبل  من 

بالتسويق  يقوم  من  بني  يومية  متابعة 

األول  املشرتك  يبدأ  إذ  الجدد،  واملشرتكني 

55 ألف لرية سورية، يشرتي  مببلغ قدره 

أدوات  من  استهالكية،  منتجات  بقيمتها 

منزلية أو ألبسة أو عطور أو مواد تجميل 

برشكة  حساب  له  ليصبح  غريها،  أو 

ما اشرتاه، ويتقاىض عن  بقيمة  التسويق 

وكلا  عليه،  عمولة  يبيعه  جديد  منتج  كل 

لتصل  العمولة،  زادت  املشرتكني  عدد  زاد 

إىل حوايل 160ألف لرية أسبوعيًا.

عالمات تعّجب
بها  يتم  التي  الطريقة  للنظر  امللفت 

التسويق للمرشوع، والرية التامة برشح 

التفاصيل قبل الشرتاك، والرشط اإلجباري 

بدفع مبلغ الشرتاك )55 ألًفا( قبل عرض 

املرشوع الشخي عىل املسّوقني، وبعدها 

الستمرار،  يريد  كان  إن  الشخص  يقرر 

وكذلك اإلقبال الشديد للناس عىل املرشوع، 

"بحصة  مبدأ  عىل  ولو  النساء،  وخاصة 

بني  الكبري  الفارق  وكذلك  جرة"،  بتسند 

التي  واألماكن  رشائه،  وقيمة  املنتج  سعر 

الهائلة  والقدرة  املسّوقون،  فيها  يجتمع 

الحجة  واستحضار  الكالم  عىل  للمسّوق 

وكذلك  بالرشاء،  الزبون  إلقناع  املنطقية 

بالشرتاك باملرشوع، ليصبح ضمن شبكته.

اإلقناع بالكيد واإلغراء
عاًما(   55( قيس  أم  السيدة  تقول 

"شجعتني جاريت لالشرتاك بهذا املرشوع، 

ودفعت رسم الشرتاك، وعندما حان وقت 

رشاء املنتجات، أرسلونا إىل مولت خاصة 

 55 بقيمة  نشرتي  أن  علينا  وكان  للرشاء، 

ألف لرية، ولكن ما يدعو للريبة والقلق أن 

قيمة املنتجات فعليًا ل تتجاوز عرشين ألف 

القصة،  عن  شيخ  من  أكرث  سألت  لرية… 

بعضم حرمها وآخر حللها بالظاهر فقط".

لهذا  أن دعيت  راعها  )24عاًما(  بينا ريم 

الداخي،  النقل  باص  تقّل  وهي  املرشوع 

تجلس سيدة  بالباص  الزحمة  "يف وسط 

بهذا  الناس  ترّغب  الكالم،  عن  تتوقف  ل 

املوصدة  األبواب  أمامهم  وتفتح  املرشوع، 

طريقتها  عرب  وتنقلهم  مراعيها،  عىل 

املتقع  الفقر  أمل  من  التسويق  يف  الجيدة 

من  خال  عامل  إىل  غالبيتنا،  نعيشه  الذي 

معها،  يتجاوب  من  وكل  والحاجة،  العوز 

للتواصل، ولصطحابه  تبادله رقم جوالها 

إىل مكان املرشوع، رشيطة أن يحرض معه 

رسم الشرتاك".

اتصاًل  تلقى  األربعيني،  السيد  سليم،  أبو 

هلق  نحن  "عمو  أخيه،  ابن  من  هاتفيًا 

بكفرسوسة عند الحديقة، ورضوري تجي 

يخطر  مل  لرية"،  ألف   55 معك  وتجيب 

ما،  بورطة  أخيه  أولد  أن  إل  العم  بال  يف 

أخذ  وفعاًل  مباله،  يفتديهم  أن  عليه  وأن 

ينتظرونه  بهم  وإذا  إليهم،  وذهب  املبلغ 

األنجع  الطريقة  صاحب  صديقهم  مع 

جانب،  من  يتقاذفه  كل  وبدأ  بالتسويق، 

من  العم  يتمكن  مل  مبرشوعهم،  إلقناعه 

فهم ما يصبون إليه، وعاد رافًضا فكرتهم، 

يجيبوه  مل  باستفسارات  مملوء  ورأسه 

عليها.

سيدات  إقناع  يف  كانت  األرسع  الطريقة 

مالحظتهم  طريق  عن  باملرشوع،  الحي 

الجيدة  املادية  للتغريات  املجردة  بالعني 

املرشوع  لهذا  املنتسبني  عىل  طرأت  التي 

قبلهم، وهذا ما حصل مع السيدة أم سمري، 

أن  تعبريها،  حد  عىل  الغرية،  كادت  التي 

جارتهن  رأوا  أن  بعد  وجاراتها  تقتلها 

وأصبحت  الحال،  بها  تبدل  وقد  سلمى 

وتخرج  تدخل  املجتمع،  سيدات  من  سيدة 

بكل فخامة، وعطرها ميأل الحي، وكل يوم 

الوفرة  بثياب تختلف عن سابقاتها، فعهد 

دخل بيتها، يف وقت داهم الجدب والفقر 

أخربتهن  كا  يرجع  والفضل  بيوتهن، 

"جر  وحاولت  الشبيك،  التسويق  ملرشوع 

رجلهم" الواحدة تلو األخرى عرب شبكتها، 

ذلك،  جراء  أرباح  من  تجنيه  ما  وبكل 

وبكل ما أوتيت جاراتها من "كيد" إلقناع 

جارتهم  انتشلت  كا  باملرشوع،  أزواجهن 

من بؤرة الفقر.

عنه،  ومعرض  باملرشوع،  راغب  وبني 

عليه  الناس  أقبل  ما  نتائج  ننتظر  زلنا  ما 

بنهم، يف ظل إعراض كثريين، بعد أن رأوا 

سّوقوا  من  وكذب  له،  انجذبوا  ما  سلبيات 

وزينوا لهم ذلك.

عنب بلدي - دمشق  

الشباب  ملالحقة  إجراءاتها  تشديد  األسد  قوات  بدأت 

النظام،  جيش  يف  الحتياطية  الخدمة  أداء  عن  املتخلفني 

خالل الفرتة املاضية.

وأشارت مصادر متطابقة لعنب بلدي من دمشق، الخميس 

الستمرار  بصدد  األمنية  األجهزة  أّن  الثاين،  ترشين   12

يف  املقبلة  األيام  خالل  البحث"  و"تكثيف  الحملة  بهذه 

مختلف مناطق سيطرة النظام.

لتغطية  والقوات  الكوادر  نقص  من  النظام  ويعاين 

الجبهات مع قوات املعارضة املسلحة عىل امتداد األرايض 

للحدود  عابرة  ميليشيات  لستقطاب  دفعه  ما  السورية، 

للوضع  مراقبني  وفق  وغريها،  ولبنان  وإيران  العراق  من 

العسكري وامليداين.

مصدر خاص يف أحد املؤسسات التابعة للنظام أكد لعنب 

بلدي أن إجراءات التفتيش عىل الحواجز داخل دمشق وعىل 

مداخلها بسبب عمليات الهروب والفرار من الخدمة يف جيش 

النظام، وهو ما أجربه عىل البحث عن قوات لتغطية النقص.

وأشار املصدر إىل أن الحملة عىل أشدها، وهي األوىل من 

العتقال  عمليات  أن  مضيًفا  الثورة،  مرحلة  خالل  نوعها 

تشمل  الشباب املؤجلني ألسباب الدراسة، وتتم أحيانًا رغم 

امتالكهم وثائق تثبت تأجيلهم.

وأكد ناشطون يف صفحة "مراسل سوري" عىل فيسبوك 

العارشة  منذ  العاصمة  شوارع  أغلب  ستشمل  الحملة  أن 

صباًحا حتى السابعة مساًء وسيشارك فيها كل من األمن 

الجوي،  األمن  وقوى  العسكرية،  والرشطة  العسكري، 

وقوى أمن الدولة التابعة لفرع األربعني.

النظام  إجبار  إىل  وقت سابق  أشارت يف  وكانت مصادر 

مؤسسات  يف  واملتعاقدين  العام  القطاع  يف  املوظفني 

وقتالية  أمنية  مهات  يف  قواته  مشاركة  عىل  حكومته 

والوقوف عىل الحواجز للتفتيش عن مطلوبني.

التسويق عبر الشبكة في دمشق.. 
الزبائن هم البضاعة

حملة مشددة في دمشق لَسوق الشباب إلى 
الخدمة في الجيش

عـن  كتبتهـا  خاطـرة  هبـة  شـاركتنا 

عودتهـا  عقـب  ورق"  مـن  "بيـت 

ملنزلها بعـد املجزرة األخـرية يف دوما، 

السـبت 6 ترشين الثاين، وسـننرشها 

كـام أرسـلتها متاًمـا:

عقب كل غـارة أعيد نفس السـيناريو، 

فرائصنـا،  ترتعـد  القبـو  يف  نجلـس 

أملنـا  تغتـال  املرعـب  وبهزميهـا 

وألعـب  وأسـليهم  ألهيهـم  بالبقـاء، 

معهـم أطفـايل الثالثـة، هنـا يف قعر 

قبـو كريـه الرائحـة خافـت اإلضاءة، 

نشـعر بالـود تجاهـه خـالل لحظـات 

الرعـب الخارجـة عـن نطـاق املعقول.

وقلبـي  الثبـات  أمامهـم  أصطنـع 

وبقايـا  االبتسـامة  وأمثـل  مهـزوز، 

روحي تنهـار، وألعـب دور األم القوية 

املرحـة وأرجـو مـن كل قلبـي أن أتقن 

ذلـك الـدور.

أنـت يا مـن تقرئـني قابعـة يف حضن 

أريكتـك، وأنـَت يا مـن جعلـت مقالتي 

مـادة يف جريدتـك أطفـايل كأطفالـك 

رشيـرة  أسـنانًا  ميلكـون  ال  متاًمـا، 

صخـوًرا.  أبـًدا  وليسـوا  كدراكـوال، 

عاديـون  متاًمـا،  كأطفالـك  أطفـايل 

جـًدا، يحبون اللعب واللهـو يتصارعون 

مزعـج  وصخبهـم  ويتقاتلـون 

والسـكاكر  الشـوكوال  يحبـون  رمبـا، 

الفـرق  الهنيئـة،  الحيـاة  ويعشـقون 

الوحيـد أن قدرهـم أن يعيشـوا هنا يف 

الغوطـة؛ فـرق واحـد لكنه كفيـل بأن 

معكوسـة. األلـوان  كل  يجعـل 

تغرب شـمس يـوم دام، أصعـد للمنزل، 

أعرك عينـي املتعبتني من عنـاء اإلبصار 

يف ضـوء خافـت، "اتركـوا بـاب القبو 

مفتوًحـا" أرصخ بـاألوالد عىل الـدَرج، 

يصيحون: ملـاذا..؟ أقـول بانزعاج: رمبا 

تأيت طائـرة الليـل فجأة.

آآآه اآلن سـأعيد نفـس السـيناريو مـن 

عـىل  الـذي  النايلـون  متـزق  جديـد، 

الشـباك، نسـتخدمه بـداًل مـن الزجاج، 

أنـزل الواجهات وأبدأ باللصق، الشـظايا 

املنـازل  ركام  وبقايـا  الرشفـات،  متـأل 

املجـاورة تزين أثاث املنـزل، أرتب منزيل 

وقد مثل أمـام ناظري.. بيت مـن ورق.. 

صامـد ال زال يف مهـب الريـح".

يوٌم في دوما مع هبة..

إنسانية من ورق
حنين النقري  

جامعة  من  مجازة  عربية  لغة  مدرّسة  هبة، 

متزوجة  عمرها،  من  الثالثني  يف  دمشق، 

دوما  مدينة  يف  مقيمة  وصبي،  بنتان  ولديها 

ومحارصة ككل من فيها، تشاركنا يومياتها مع 

أبنائها يف منزلها يف ظل املجازر األخرية.

الروتين اليومي
الصباح  يف  يوم  كل  "أستيقظ  السيدة  تقول 

نتناول  وأولدي،  أنا  الفجر  نصي  الباكر، 

مناسبًا  الجو  كان  إذا  فيا  ونقرر  اإلفطار 

للذهاب إىل املدرسة، يف الكثري من األيام بعد 

وقصف  اشتباكات  تحدث  للذهاب  نتجهز  أن 

عنيف فنحجم عن األمر، أحيانًا أترك أبنايئ يف 

املنزل وأذهب للمدرسة ألستكشف الوضع".

بحكم عملها يف التدريس والتوجيه يف إحدى 

أن  هبة  ترى  الرشقية،  الغوطة  يف  املدارس 

وضع التعليم يف هذا العام الدرايس مأساوي، 

وحسب تعبريها فإنه من املستحيل أن يستطيع 

املناهج، مردفًة "حتى  إعطاء  إكال  املدرسون 

وإن أكملنا العام شكليًا، فاملجازر التي تكررت 

منذ بداية العام الدرايس بشكل رهيب قطعت 

أوصال املناهج كلها".

يف  الفطور  تناول  أن  واألم  املدرّسة  تخربنا 

املنزل صار رفاهية يف الفرتة األخرية، فالطائرة 

وتضيف  صباًحا،  السابعة  منذ  عليهم  تطّل 

"بالكاد أجهز اإلفطار ألسمع صوت دويها يف 

أن يسبقوين لألسفل  بأطفايل  الساء، أصيح 

العتمة،  يف  لنتناوله  اإلفطار  حمل  وأتوىل 

وهكذا منيض كل اليوم يف األسفل".

رطب  قبو  يف  متتالية،  أيام  بل  كامل،  يوم 

متهالكة،  ضعيفة  "ليّدات"  ضوء  عىل  ومعتم 

مع دوّي قصف ل يهدأ، أبواق صافرات اإلنذار 

ونداءات املساجد تطلب متربعني بالدم. مع ما 

يف  هبة  ترح  األصوات  هذه  من  إليها  يصل 

أين  الطائرة،  قصفت  أين  ترى  "يا  هواجسها 

اليوم، هل استشهد أحد أقربايئ،  هي املجزرة 

أسئلة تدور يف بايل وأنا منقطعة عن كل يشء 

إل عن الخوف".

ماذا ستطبخين اليوم؟
القبو، تقول  األيام يف  ونتيجة إلمضاء معظم 

والحملقة  التحديق  من  تراجع  إن برها  هبة 

أمام  لكنها تضيف "ل يشء مهم  العتمة،  يف 

فقد املئات ألرواحهم".

أطفالها  َمِعدات  مع  املنزل  إىل  عشاًء  تصعد 

نهار  بعد  بالغذاء  املطالبة  وأفواههم  الفارغة 

معظم  يف  "براحة  وتقول  وقاس،  طويل 

الناس، إذ  األيام ل أطبخ، وهذا حال كثري من 

الوقت  املغرب،  أذان  بعد  إل  للمنزل  نصعد  ل 

باإلضافة  برعة،  يجهز  ل  والطعام  متأخر 

لخويف عىل ابني من إرساله لرشاء الحطب يف 

هذا الوقت وهذه الظروف، أحيانًا يكون سبب 

املتعبة وعجزي عن  أعصايب  عدم طبخي هو 

النهار،  ما جرى خالل  بعد  والوقوف  الرتكيز 

نتيجة لكل هذا نكتفي غالبًا مبا يف املنزل من 

نواشف، يأكل األولد وننام باكرًا".

محظوظة،  نفسها  هبة  تعترب  هذا  كل  ورغم 

لغريها  متوفر  غري  لها  متوفر  هو  فا 

اليوم  بات  "الحطب  وتضيف  قولها،  حسب 

كنت  البارحة  الناس،  كل  يطاله  ل  امتياًزا 

أتت  عندما  مستخدمة  ثياب  بائع  أمام  أقف 

صالحة  غري  مهرتئة  ثيابًا  منه  تطلب  امرأة 

هذا  سمعت  عليها،  وتطبخ  لتحرقها  للبس 

من  أوفر  القدمية  فالثياب  كرث،  نساء  من 

كيلو  سعر  أن  تعلمي  أن  يكفي  الحطب، 

لكل  ويلزم  لرية   100 يتجاوز  الحطب 

تكلفة  عدا  كيلو،   3 عن  يزيد  ما  طبخة 

يعيش  أين  فمن  وجدت،  إن  الطبخة  مواد 

الناس؟".

تأمني  إمكانية  عن  األخري  سؤالها  رغم 

الناس  إن  هبة  تقول  املعيشة،  متطلبات 

مقارنة  ويحتملونه  بالجوع  يعبؤون  ل  باتوا 

التكرار  دامئة  املقولة  لنا  وتنقل  بالقصف، 

والقلة  الجوع  "نتحمل  األهايل  أفواه  عىل 

القصف والقتل، جميعنا  يا ريت يخف  ولكن 

عىل  نتألّم  تزايد،  يف  الشهداء  عداد  نراقب 

دون  أيدينا  من  الحرب  تأخذهم  شبابنا  زهرة 

وأهون  القصف،  من  أهون  الحصار  طائل، 

كل  بدورها "صدقيني  وتعّقب  القتحام"  من 

الناس يقولون هذا".

بيوت للعزاء في كل مكان
أحزان  تتكّشف  قصف  لكل  التايل  اليوم  يف 

الرشفة  من  وأولدها  هبة  وتراقب  الناس، 

تضيف  حارتهم،  يف  العزاء  بيوت  أعداد 

ل  الجريان،  من  فرد  ينقص  كل مجزرة  "بعد 

ويف  أكرث،  أو  شهيد  فيها  ليس  عائلة  أعرف 

العزاء  بيوت  للبيوت،  املستمر  التدمري  ظل 

عدد  أراقب  واملتزايدة،  العامرة  الوحيدة  هي 

بيوت العزاء يف حاريت وأنا أمتتم: يا لطيف.. 

تجرينا".

من  هبة،  زوج  محمد،  أبو  يعود  عندما 

الشهداء  أعداد  األحاديث  محور  يكون  الجبهة 

أنه ل زال بخري وتدعو  الله  وأساءهم، تحمد 

الباب "أصبح  تراه مجّدًدا عند وداعه عىل  أن 

عام  منذ  عائلتي  سافرت  إذ  أهي،  كل  زوجي 

مع  هنا  وحدي  أنا  وبقيت  تركيا  إىل  ونصف 

التصالت  انقطاع  ومع  وأبنايئ،  زوجي 

نادًرا،  إل  محادثتهم  أستطيع  ل  والكهرباء 

منقطعون عن كل يشء.. رجاؤنا بالله وحده".

أقفاص األسرى في الشوارع
نرشتها  التي  األرسى  أقفاص  عن  هبة  سألنا 

ملنع  دوما  شوارع  يف  العسكرية  الفصائل 

لنا  فأكّدت  املجازر،  يف  استمراره  من  النظام 

أن األمر ل يشبه ما يذاع عىل وسائل اإلعالم، 

وأضافت "الكل بدأ باملهاجمة وتشبيه الجيش 

املدنيني،  ألرواح  يهتم  ل  وأنه  بالنظام  الحر 

وهل ماتت الرحمة يف قلوبنا؟".

النظر  للفت  حركة  كانت  "األقفاص  وتوضح 

ملا يجري عندنا وللضغط عىل النظام بعد أن 

ضاقت األرض بنا، مل أر أنا أو غريي األقفاص 

الفصائل يف شوارع  فقد عربت بهم سيارات 

من  الكثري  فوًرا،  للمقرات  وأعادتهم  دوما 

عنارص  مع  يتعاطفون  باتوا  النظام  أرسى 

من  يرونه  ما  أمام  خاصة  الحر،  الجيش 

أكّدت  األقفاص  حركة  عنهم،  النظام  استغناء 

للجميع أن النظام ل يلقي باًل لرعاياه مدنيني 

وعسكريني".

الثاين  ترشين  مطلع  تداولوا،  ناشطون  وكان 

يف  وضعت  حديدية  ألقفاٍص  صوًرا  الجاري، 

ضباط  ونساء  ضباٌط  وداخلها  دوما  أحياء 

من بلدة القرداحة يف ريف الالذقية، بانتظار 

القصف اليومي، رًدا عىل املجازر التي تنفذتها 

املقاتالت الحربية يف املدينة.

الغوطة  ل تهدأ الحمالت العسكرية عن قصف 

حتى  بالعرشات  الضحايا  أعداد  وتقدر  يوميًا، 

فيه  يتوقف  يوٌم  مير  أن  الغرابة  من  أصبح 

"العّداد"، حتى بات الناس يؤمنون أنهم ليسوا 

مجرّد أرقام أمام عبث العامل بالخارطة العسكرية 

السورية ومصالح الدول العظمى يف املنطقة.

نتحمل الجوع والقلة 
ولكن يا ريت يخف 

القصف والقتل، جميعنا 
نراقب عداد الشهداء في 

تزايد، نتأّلم على زهرة 
شبابنا تأخذهم الحرب من 
أيدينا دون طائل، الحصار 

أهون من القصف، 
وأهون من االقتحام

بيوت العزاء هي الوحيدة 
العامرة والمتزايدة، 

أراقب عدد بيوت العزاء 
في حارتي وأنا أتمتم: يا 

لطيف.. تجيرنا

يقف اإلعالم السوري، املستقل عن نظام بشار 

األسد، واملستقل عن معارضيه من الفصائل 

املسلحة، أو املعارضة السياسية، أمام سؤال 

جدي وجوهري: إىل أين؟ والسؤال يحمل 

بُعدين، أحدهام يتعلق بالجغرافيا، واآلخر 

يتصل باملصري. 

وفيام يتعلق بالجغرافيا، فهناك إشكاليات 

تبدأ وال تنتهي. فمعظم وسائل هذا اإلعالم، 

مطبوعًة كانت أم مسموعة، تتخذ من دول 

الجوار، وعىل األخص تركيا مقًرا لها، والقليل 

جًدا منها، يتواجد يف بعض مناطق الداخل 

السوري غري الخاضعة لسلطة النظام. 

وعالقة هذه الوسائل اإلعالمية بجمهورها 

معقدٌة وغري سهلة. فوسائل اإلعالم املطبوعة 

)الصحف واملجالت( تُطبع خارج األرايض 

السورية، يف تركيا، ويتم إدخال نسخ 

منها عرب شبكات توزيع وتوصيل، معقدة 

أيًضا، إىل بعض التجمعات السكانية يف 

شامل سوريا، ووسطها يف بعض األحيان. 

وال ميكن توفري أي ضامنة بوصول هذه 

املطبوعات إىل نقاط تلّقيها من قبل الجمهور 

يف كل األوقات. وتلعب سلطات األمر الواقع، 

أي فصائل املعارضة املسلحة الحاكمة لهذه 

املناطق، الدور الحاسم أحيانًا يف إعاقة 

وصولها إىل املناطق يف الداخل السوري، كام 

من شـأن التوجهات السياسية املحددة ألي 

فصيل من الفصائل الحاكمة يف أي منطقة 

ما، أن تضع عقبات أمام عمل مراسيل هذه 

الوسائل يف الداخل وقيامهم بتغطية صحفية 

لشؤون وشجون هذه املناطق. 

ويبدو وضع اإلذاعات أكرث تقديًرا. فهي بحكم 

املتطلبات الفنية املتعلقة بالبث اإلذاعي، 

مضطرٌة إىل العمل من خارج سوريا، وتركيب 

أبراج إرسال يف مناطق داخل سوريا لتمكني 

بثها من الوصول إىل رشيحة تبدو كذلك 

صغرية من املستمعني يف بعض مناطق 

الشامل من سوريا. وال تختلف عالقة هذه 

اإلذاعات مع سلطات األمر الواقع عن عالقة 

الصحف معها، باستثناء رمبا املزيد من 

الصعوبات والعقبات. 

ويف هذا املخترص يبدو أن سؤال الجغرافيا 

محفوٌف مبسألتني؛ ميكن اختصار أوالهام 

يف ضيق آفاق املستقبل، والنمو والتطور، 

لوسائل إعالم تُعاين األمرين قبل أن تتمكن 

من الوصول إىل جمهورها؛ فيام ميكن 

تبسيط ثانيها يف ضبابية األفق املتعلق بـ 

"املقر" وفيام إذا كان باإلمكان االستمرار يف 

الرهان عىل االستمرار يف التواجد يف إطار 

الحيز الجغرايف املتاح حالًيا.

يرتبط ما سبق من أسئلة، بالسؤال الحاسم 

حول املصري. وهذا النوع من األسئلة ال أجوبة 

لها، وعىل األرجح، فإن أي اجتهاد يف هذا 

السياق يحمل الكثري من التحذيرات حول 

تقلبات وانقالبات ال ميكن التكهن بها يف 

املشهد السيايس-العسكري يف سوريا، ومن 

شأنه أيًضا أن يرسل تحذيًرا بالغ األهمية 

لكل داعمي هذا اإلعالم املستقل برضورة 

اتخاذ خطوات كبرية وغري مسبوقة لصيانة 

استمرارية وبقاء هذه الوسائل ومتكينها 

من الحفاظ عىل دورها املستقل يف تزويد 

الجمهور السوري، يف الداخل وخارجه، 

مبعلومات تحظى باملصداقية حول ما يجري. 

واألهم، هو توسيع إطار وصول هذه الوسائل 

اىل الجمهور بطرق فاعلة، وفعالة. ال نريد 

إعالًما شهيًدا، بل عىل األرجح مؤسسات 

إعالمية تبقى وتستمر.

ال نريُد إعالًما مستقاًل 
شهيًدا في سوريا

فادي القاضي

خبير حقوق اإلنسان 
واإلعالم والمجتمع 
المدني في الشرق 

األوسط. 
fqadi@ على تويتر

بيت من
ورق:

"اهلل يجيرنا من هالصباح"، تقول 
هبة عند سماع دوّي الطائرات من 

بعيد، وتستعجل أبناءها الثالثة في 
تناول إفطارهم، ترسلهم قبلها إلى 

قبو البناء تحسًبا ليوم داٍم آخر، علهم 
يكونون من الناجين مجدًدا.

عساكر من نظام بشار 
األسد في بلدة الحاضر 
بريف حلب الجنوبي 
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)فيسبوك( 

http://www.enabbaladi.org/archives/52513
http://www.enabbaladi.org/archives/52512
http://www.enabbaladi.org/archives/52513
http://www.enabbaladi.org/archives/52512
http://www.enabbaladi.org/archives/52522
http://www.enabbaladi.org/archives/52522
http://www.enabbaladi.org
http://www.enabbaladi.org/archives/52509
http://www.enabbaladi.org/archives/52509
http://www.enabbaladi.org/archives/52509
http://www.enabbaladi.org/archives/52522
http://www.enabbaladi.org/archives/52522


عنب بلدي - السنة الرابعة - العدد 195 - األحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2015عنب بلدي - السنة الرابعة - العدد 195 - األحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 1617 منوعات أسرة وتربية

أسماء رشدي

تحديد  ميكنها  كيف  أحمد  والدة  تسأل 

من  البالغ  ابنها  يستطيع  الذي  ما  وضبط 

الهاتف  عىل  مشاهدته  سنوات  عرش  العمر 

أو األي باد؟

بكرثة،  شائعة  األسئلة  من  النوع  هذا  مثل 

ولكن  املعقدة،  اإلجابات  من  الكثري  وهناك 

من خالل بعض التعديالت ميكنها أن تصبح 

هذه  لستخدام  ولطفلك  لك  صالحية  أكرث 

التكنولوجيا بأمان.

لهم  املناسبة  بالقواعد  التفكري  األهل  عىل 

تم  فقد  الرقمي.  العامل  هذا  يف  وألطفالهم 

وليس  للبالغني  اللوحية  األجهزة  تصميم 

لألطفال أو املراهقني، لذلك وجب سّن بعض 

هذه القواعد قبل تسليمهم هذه األجهزة.

القواعد  عىل  تحتوي  بسيطة  قامئة  ضع 

األساسية، وأولها "لديك الحق يف الوصول 

األشياء  الجهاز، ولكن هناك بعض  إىل هذا 

كوالَدين مسؤولن عنها، ويف املقابل هناك 

بها".  تلتزم  أن  منك  املتوقع  األمور  بعض 

قابلة  القواعد  من  املكتوبة  القامئة  هذه 

للتطور مع مرور الوقت، واألفضل أن تكون 

مكتوبة وموقًعا عليها من الوالدين والطفل، 

فرتة،  كل  مراجعتها  عىل  العمل  ويجب 

مع  عليها  املتفق  بالقواعد  للتذكري  وذلك 

الطفل وللتأكد من أنها ل تزال يف طريقها 

الصحيح.

 )restrictions( قم بتشغيل ضبط القيود

وذلك  لطفلك،  تسلميه  قبل  جهازك  عىل 

الرقابة  يف   )Built-in( باستخدام 

عام،  اإلعدادات،  ضمن  )موجودة  األبوية، 

التعرف  خالل  ومن  بذلك  تعيني(.  إعادة 

القدرة  لديك  يكون  التحكم   عنارص  عىل 

ما  عىل  واإلرشاف  الحدود  وضع  عىل 

عىل  به  والقيام  رؤيته  لطفلك  ميكن 

الجهاز.

جًدا  مرتفعة  القيود  هذه  كانت  ولو  حتى 

فبهذه  أفضل،  هذا  أن  إل  الحقيقة،  يف 

عندما  طفلك  إليك  يرجع  سوف  الطريقة 

املحادثة  هذه  خالل  ومن  ما،  شيئًا  يريد 

ميكنه  ما  حول  مطول  حوار  إجراء  ميكنك 

إليه وملاذا.  بالدخول  له  املسموح  فعله وما 

انتهت  سواء  طفلك،  مع  املحادثة  هذه  إن 

هي  ل،  أو  يريد  ما  بفعل  له  اإلذن  مبنحك 

املفتاح.

كلا كانت هذه القيود متناغمة كلا دفعت 

طلبه،  عن  معك  والحديث  للتوقف  طفلك 

وبذلك فإنك تساهم يف تعليمه مهارة مهمة 

عىل  أفعاله  يف  التفكري  وهي  ورضوية، 

اإلنرتنت.

كنت  إذا  اليوتيوب،  حذف  أو  بإيقاف  قم 

ميكن  الذي  الوقت  إزاء  بالقلق  تشعر 

الفيديوهات،  مشاهدة  عند  يستغرقه  أن 

أن  ميكنك  أيًضا  ولكن  حذفه.  فاألفضل 

التعلم  خربات  لصالح  األمر  هذا  تستغل 

الطفل  بها  يقوم  أن  ميكن  التي  املمكنة 

وذلك  مناسب،  بشكل  الترف  بدافع 

الجهاز.  عىل  اليوتيوب  عىل  للحفاظ 

تشاهد  أن  "ميكنك  تقول  أن  ميكنك  مثاًل 

عليها  متفق  معينة  زمينة  ملدة  اليوتيوب 

سابًقا ولكن إذا أحسنت الترف، إذا قمت 

ألعابك". برتتيب 

الجهاز  استخدام  يريد  طفلك  كان  إذا  مثاًل 

ولكنك  الرياضيات،  مسائل  بعض  ملارسة 

أخرى  تطيبيقات  إىل  يلجأ  أن  حيال  قلق 

اللجوء  ميكنك  هنا  الغرفة،  مغادرتك  عند 

الوصول  الوصول،  إمكانية  اإلعدادات،  إىل 

عىل  الجهاز  قفل  ميكنك  وبذلك  املوجه، 

تطبيق معني من خالل كلمة رس أو بصمة.

من  ويتشكلون  يتعملون  بأنهم  مدركًا  كن 

اعمل  لذلك  حولهم،  من  يتلقونه  ما  خالل 

مبقدار  جيًدا  تأثريك  يكون  أن  باتجاه 

يكون  أن  لطفلك  تريد  الذي  املثايل  التأثري 

عليه.

من  ويتشكلون  يتعملون  بأنهم  مدركًا  كن 

اعمل  لذلك  حولهم،  من  يتلقونه  ما  خالل 

بإتجاه أن يكون تأثريك جيًدا مبقدار التأثري 

املثايل الذي تريد لطفلك أن يكون عليه.

أن  ميكن  ما  أكرب  برعة  أطفالنا  يتعلم 

نتخيل، ومع ذلك، ألننا يف موقع املسؤولية، 

األساسية  األدوات  إىل  ننتبه  أن  علينا 

املتضمنة يف أجهزتنا، فمن واجبنا كآباء أن 

نضبط الحدود املعقولة ونتابع باستمرار ما 

هذا  يف  تنقلهم  أثناء  أطفالنا  يتعلمه  الذي 

العامل الرقمي بشكل مستقل.

هذا  تجاه  بدورهم  الوالدان  يقم  مل  إذا 

يف  سيتعلمون  األطفال  فإن  املوضوع، 

الجديدة،  التكنولوجيا  إن  أخرى.  أماكن 

ميكن أن تكون مخيفة، ولكن ل تدع خوفك 

منها يحد من قدراتك يف العامل الرقمي.

د. كريم مأمون

الراعات  بؤر  بني  ما  مستمرة  عالقة  وجود  املعروف  من 

وخصوًصا  العامة،  الصحية  الحالة  تدهور  وبني  املسلحة، 

نتيجة  وذلك  املعدية،  األمراض  أوبئة  انتشار  صعيد  عىل 

والرف  الرشب  مياه  شبكات  مثل  التحتية،  البنى  انهيار 

يؤدي  ما  وهو  الصحية،  الرعاية  نظم  وكذلك  الصحي، 

إىل  ثم  محليًا،  املعدية  األمراض  أوبئة  انتشار  إىل  بالتبعية 

دول الجوار. وقد تواترت األخبار قبل فرتة عن انتشار وباء 

الصحة  منظمة  أعلنت  ثم  العراق،  يف  الكولريا  مرض  من 

والكويت،  سوريا  إىل  املرض  انتقال  عن  أيام  قبل  العاملية 

ولذلك لبد من التعريف بهذا املرض وطرق الوقاية منه.

ما هو مرض الكوليرا؟
سواء،  حد  عىل  والكبار  الصغار  يصيب  معد،  مرض  هو 

تسببه جراثيم عصوية الشكل، تسمى ضمة الكولريا، تعيش 

املاء اآلسن عند مصبات األنهار،  يف الظروف الطبيعية يف 

ومناطق التقائها بالبحار واملحيطات، وتنتقل هذه البكترييا 

إىل الشخص السليم عن طريق مياه الرشب أو الخرضاوات 

أو الفواكه امللوثة ببقايا براز أشخاص مصابني.

ول تنتج تأثريات الكولريا عىل الجسم البرشي من الجراثيم 

مبارشة، وإمنا عا يطلق عليه الـ "ذيفان"، التي تؤثر عىل 

خاليا األمعاء الدقيقة فتجعلها تفرز كميات ضخمة من املاء 

واألمالح ومينعها من امتصاص السوائل، وهو ما يظهر عىل 

شكل إسهال مايئ شديد. 

ثالث  إصابات شديدة يف غضون  املصابون  املرىض  ميوت 

ساعات إذا مل يتم تقديم العالج الطبي، وعادة يتطور املرض 

من الرباز السائل إىل التجفاف والصدمة )هبوط يف الدورة 

الوفاة يف  12 ساعة، وتحدث  إىل   4 الدموية( يف غضون 

غضون 18 ساعة إىل عدة أيام، ما مل يقدم العالج بالسوائل 

عن طريق الفم أو الوريد حسب الحالة.

كيف تنتشر العدوى؟
يف  املوجودة  الجراثيم  هو  للتلوث  الرئيس  املصدر  إن 

تلوث  طريق  عن  العدوى  فتحدث  املصاب،  الشخص  براز 

جرثوم  عىل  تحتوي  التي  البرشية  بالفضالت  الرشب  مياه 

الكولريا، أو عن طريق دخول الجرثوم بطريقة مبارشة عرب 

الفم باستعال أدوات ملوثة به أو تناول طعام ملوث ينء أو 

الطبخ )خاصة األساك والخرضاوات والفواكه(، كا  سيئ 

يكون للذباب يف بعض األحيان دور بسيط يف نقل العدوى 

خصوًصا أثناء األوبئة.

براز  يف  موجودة  تبقى  الجراثيم  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

العدوى،  من  وأسبوعني  أسبوع  بني  ترتاوح  ملدة  املصاب 

وألن ثالثة أرباع املصابني بالكولريا ل تظهر لديهم األعراض 

فإنهم ينقلون العدوى دون أن يعلموا أنهم مصابون، وهذا 

يزيد من انتشار العدوى.

كيف يتظاهر المرض؟
من  أيام  و7  ساعة   12 بني  املرض  حضانة  فرتة  ترتاوح 

ذكرنا  وكا  األعراض،  تظهر  ثم  الكولريا  بضمة  اإلصابة 

فمن  األعراض؛  لظهور  تؤدي  بالكولريا  إصابة  كل  ليست 

بني املصابني هناك %75 منهم ل تظهر عليهم أي أعراض، 

و%20 يعانون من إسهال خفيف أو متوسط، و%5 فقط 

يعانون من عدوى رسيرية شديدة تتظاهر مبا يي:

مبغص،  مصحوب  غري  شديد  مايئ  مفاجئ  إسهال  حدوث 

األرز  ماء  كلون  أبيض  ثم  أصفر  أوًل  الرباز  لون  ويكون 

املطبوخ، وكمية الرباز يف كل مرة تربز كبرية.

غري  القيء  ويكون  اإلسهال،  بعد  شديد  إقياء  حدوث 

مصحوب بغثيان، ولونه أوًل أصفر ثم أخرض ثم كلون ماء 

األرز، وكمية القيء يف كل مرة كبرية.

شعور بعطش شديد نتيجة اإلسهال والقيء الشديدين.

)شد  األطراف  يف  مؤملة  تقلصات  من  املريض  يشكو  قد 

عضي يف أكرث من مكان خاصة عضالت األرجل( أو البطن 

أو الصدر بسبب فقد األمالح.

يف  شديد  ضيق  من  السن  كبار  املرىض  بعض  يشكو  قد 

الدم  لزوجة  لزيادة  نتيجة  ذلك  ويحدث  الصدر،  منطقة 

عنها  ينتج  الدموية  الصفيحات  التصاق  حدوث  إىل  مؤدية 

قصور يف الدورة التاجية للقلب.

قد يحدث نقص يف البول نتيجة للجفاف مؤديًا يف بعض 

يف  خلل  إىل  يؤدي  وهذا  البول،  إدرار  توقف  إىل  الحالت 

وظيفة الكىل والفشل الكلوي.

املقلتني والجلد جاف  حدوث جفاف )العينان غائرتان داخل 

حرارة  بدرجة  وانخفاض  جاف(،  واللسان  املرونة  وناقص 

الجسم، بسبب فقدان السوائل الريع نتيجة اإلسهال واإلقياء 

)يكون  الدموية  الدورة  يف  هبوط  إىل  يؤدي  ما  الشديدين؛ 

مستحياًل،  جسه  يصبح  ثم  أوًل  وضعيًفا  رسيًعا  النبض 

وينخفض ضغط الدم أوًل ثم يصبح قياسه متعذرًا، وعند ملس 

الجلد يكون بارًدا ومبلاًل بالعرق، وقد يحدث زرقة يف الشفتني 

وأطراف األصابع(.

وإذا مل يعالج املريض برعة وبشكل صحيح فقد ينتهي األمر 

بالوفاة، لذلك لبد من التشخيص الريع للبدء بالعالج مبارشة.

تميم عبيد - عنب بلدي

تيليغرام هو برنامج مراسلة مجاين يتميز بالرسعة 

جميع  عىل  استخدامه  وميكن  والخصوصية، 

األجهزة يف نفس الوقت مبزامنة الرسائل بسالسة.

األخوين  ِقبل  من   2013 عام  تيليغرام  تأسس 

 ،VK دروف، وهام مؤسسا موقع  وبافل  نيكوالي 

أكرب شبكة اجتامعية روسية، وهي رشكة مستقلة 

ال عالقة لها بالحكومة الروسية، ومقرها يف برلني.

استخدام تيليغرام
ميكن إرسال الرسائل والصور والفيديوهات وامللفات 

التطبيق إىل جميع أصدقائك عىل  أي نوع عرب  من 

تيليغرام بال حدود أو قيود يف الحجم، فيمكن إرسال 

ملفات يصل حجمها إىل 1.5 جيجابايت، ما يعادل 

فيديو مصور بدقة عالية ملدة ساعة كاملة.

وإلضافة أحدهم إىل قامئة األصدقاء ما عليك سوى 

كتابة معرّفه (اسم املستخدم الخاص به( يف مكان 

البحث، وميكن إعطاء أصدقائك رابط اسم املستخدم 

يف  بسهولة  إيجادك  من  ليتمكنوا  بك،  الخاص 

تيليغرام، حتى وإن مل يكن لديهم رقمك.

يختلف تيليغرام عن واتس اب بعدة أمور، أهمها أنه 

يشّفر كل املراسالت املتبادلة ومن الصعب اخرتاقه، 

كام تقول الرشكة يف تغريدة لها عىل تويرت.

أيًضا يعتمد التطبيق عىل سحابة اإلنرتنت يف تخزين 

املستخدمة  األجهزة  جميع  بني  ليزامنها  البيانات 

لحساب واحد برسعة وسهولة، ويستخدم تيليغرام 

خوادم موزعة يف أنحاء العامل، كام سيظل الربنامج 

"مجانًيا وبال إعالنات إىل األبد".

أنه  ظهور عالمة "صح" واحدة يف املحادثة يعني 

تم إرسال الرسالة وتم تنبيه صديقك لكنه مل يقرأها 

قرأ  صديقك  أن  يعني  هذا  عالمتني  ظهور  أما  بعد، 

الرسالة عىل شاشة جهازه؛ وتستطيع أيًضا حذف 

املستقبل  عند  من  وستختفي  املحادثة  من  رسالة 

مبارشة.

الجامعية  للمحادثات  مجموعات  إنشاء  ميكن 

ليك  للمجموعة  دعوة  رابط  عىل  والحصول 

يتيح  كام  إليها،  إضافته  تريد  من  مع  تشاركه 

لـ  تبث  جامعية  رسائل  عمل  إمكانية  الربنامج 

منهم  لكل  وتصل  واحدة،  مرة  أصدقائك  من   100

استخدام  إعادة  وميكن  خاصة،  رسالة  وكأنها 

لنفس  رسائل  إلرسال  الجامعية  الرسائل  قامئة 

األشخاص.

المحادثة اآلمنة
رسية  محادثات  إجراء  إمكانية  تيليغرام  يوفر 

يف  حفظها  يتم  وال  جًدا،  معقًدا  تشفريًا  تستخدم 

بـ  لتقوم  توقيتها  بإمكانية  تتميز  كام  الخوادم، 

"التدمري الذايت" وال تسمح بإعادة تحويل الرسائل 

فيها؛ ال تتزامن تلك الرسائل مع السحابة فال تظهر 

إال عىل الجهاز التي بدأت فيه.

الطرف اآلخر  املستخدم عند قيام  التطبيق  ينبه  كام 

بتصوير الشاشة عند استخدام وضع املحادثة الرسية.

خصوصية  بحامية  تيليغرام  مسؤولو  ويتعهد 

املستخدمني، وهذا واضح من خالل رفض مؤسيس 

عديدة  تجسسية  طلبات  الروسية   VK شبكة 

لألجهزة األمنية الروسية سابًقا.

اخرتاق  يستطيع  أنه  يدعي  شخص  ألي  ميكن 

مستخدمي تيليغرام، الحصول عىل 300 ألف دوالر 

مطوري  تّعهد  وفق  ذلك،  من  متكن  إن  أمرييك 

الربنامج عرب تدوينة املوقع الرسمية.

التحميل واالستخدام
تحمليه  ميكن  تيليغرام  مميزات  من  لالستفادة 

مبارشة و البدء باستخدامه:

تحميل  ميكن  أندرويد  أجهزة  ملستخدمي   -

الرابط الربنامج من 

https://goo.gl/q9gGnV 

- أجهزة آيفون وآيباد من الرابط

https://goo.gl/L3q8vg 

- هواتف ويندوز من الرابط

https://goo.gl/5eFGQG

من  ولينكس  ويندوز  بنظام  العاملة  للحواسيب   -

الرابط

https://goo.gl/ocHZ9f 

- وألنظمة ماك

http://goo.gl/C9shmD 

نسخة  من  مبارشة  استخدامه  أيًضا  وميكن   -

املتصفح عىل الرابط

https://web.telegram.org 

أشهر  من  الباهرة"  العتمة  "تلك  رواية  تعّد 

العريب  العامل  يف  السجون  أدب  روايات 

بنسختها  بن جلون، وحصلت  الطاهر  لكاتبها 

اإلنجليزية عىل جائزة دبلن لآلداب عام 2004، 

كام حازت عىل جائزة إمباك األدبية أواخر عام 

.2000

السجني  شهادة  من  روايته  الطاهر  استلهم 

سجن  يف  سابق  معتقل  وهو  بنبني،  عزيز 

تزمامرت يف املغرب، وتدور أحداثها عىل لسانه 

عن مجموعة من 23 سجيًنا اتهم معهم بتنفيذ 

املغرب  محاولة "انقالب الصخريات" عىل ملك 

حسن الثاين بداية السبعينيات.

الرواية بقوله "كان  السجن يف  الكاتب  يصف 

وعرضها  أمتار  ثالثة  طولها  يبلغ  زنزانة  القرب 

يرتاوح  جًدا  فوطئ  سقفها  أما  ونصف،  مرت 

يكن  ومل  سنتميرتًا،  و160   150 بني  ارتفاعه 

بإمكاين أن أقف فيها".

يصف  صفحة   220 عن  يزيد  ما  مدى  وعىل 

يف  ورفاقه  السجني  حياة  ببالغة  الكاتب 

واملأكل  املهجع  كانت  حيث  السجن-الحفرة، 

واملرشب والحامم يف الوقت نفسه، عىل ارتفاع 

ألفي مرت عىل سفوح جبال األطلس، مع الربد 

انتهاء  لألكل،  الصالح  غري  والطعام  واملرض 

مرأى  عىل  اآلخر  تلو  واحًدا  السجناء  مبوت 

ناظريه خالل مثانية عرش عاًما من السجن.

بعد ترسب أخبار ما يجري يف معتقل تزمامرت 

ضغطت  هائلة،  إنسانية  ال  مامرسات  من 

عىل  فرنسا  يف  اإلنسان  حقوق  منظمة 

فيه،  املعتقلني  عن  لإلفراج  املغربية  السلطات 

معتقلني  وجود  تنفي  كانت  األخرية  أن  ورغم 

يف  خضعت  أراضيها،  عىل  األسامء  بهذه 

النهاية وأفرجت عمن تبقى منهم، وهكذا أطلق 

رساح عزيز وكتبت له الحياة، لريوي شهاداته 

وجهه  رؤية  من  وليذهل  املعتقل،  يف  رآه  عام 

يف املرآة والتجاعيد والجحوظ يف عينيه للمرة 

األوىل بعد قرابة العقدين.

"من  برواية  كبرية  درجة  إىل  الرواية  تذكّرنا 

تدمر إىل هارفرد" التي كتبها براء الرساج عن 

الديكتاتوريات  أفعال  أن  وتذكّرنا  تدمر،  سجن 

"إين  واألسامء،  األزمنة  اختلفت  مهام  واحدة 

أن  قرروا  إذا  البرش  يستطيعه  ما  مقدار  أعرف 

يؤذوا برشًا آخرين".

كتاب األطفال في العصر الرقمي

بعض النصائح 
لمساعدة األطفال

وأولياء األمور

الكوليرا..
المرض الذي قد يفتك باألرواح خالل ساعات

تلك العتمة الباهرة

الشائع  التجاري  السم  هو  ميدرالني 

أليميازين  ويتمتع  أليميازين،  ملركب 

املضادة  األدوية  بني  متوسطة  بخواص 

للهيستامني، املستخدمة للحساسية وبني 

للجملة  املهدئة  للذهان  املضادة  األدوية 

الطب  يف  املستخدمة  املركزية  العصبية 

النفيس. 

ولذلك فإن امليدرالني يستخدم يف حالت 

الجلدية،  والحساسية  والحكة  الرشى 

والتهاب  التحسيس،  األنف  والتهاب 

يف  يستخدم  كا  التحسيس،  امللتحمة 

التهيج  وحالت  النوم،  اضطراب  حالت 

التأثري  هذا  وبسبب  األطفال،  عند  خاصة 

الناس  بني  استخدامه  شاع  فقد  املهدئ 

كدواء منوم للرضع.

معلومات دوائية
يصنع الدواء عىل شكل حبوب ورشابات 

وقطرات فموية، ويرف من الصيدليات 

بدون وصفة طبية.

بجرعة  للحساسية  للكبار:  يعطى  وهو 

40 ملغ يف اليوم، موزعة عىل 3 جرعات، 

200 ملغ يف  التهيج يعطى  ويف حالت 

وكمنوم  جرعات،   3 عىل  موزعة  اليوم 

5-20 ملغ بجرعة وحيدة.

الحساسية  ضد  لألطفال:  ويعطى 

كيلو  لكل  ملغ   1  -  0.5 بجرعة  والتهيج 

موزعة  اليوم،  يف  الجسم  وزن  من  غرام 

 0.5  -  0.25 وكمنوم  جرعات،   3 عىل 

ملغ/كغ عند النوم.

تحذيرات
وحديثي  للخدج  الدواء  هذا  يعطى  ل 

الولدة.

يؤدي إعطاؤه إىل قصور نفيس وحريك؛ 

يجب  لذلك  رؤية،  تشوش  يسبب  وقد 

تجنب قيادة السيارات أو تشغيل اآلليات 

التي  الخطرية  بالنشاطات  القيام  أو 

تحتاج لرتكيز.

قد يسبب اضطرابات هضمية )جفاف فم، 

بطني،  أمل  إقياء،  غثيان،  إسهال،  إمساك، 

فقدان الشهية(.

قد يسبب اضطرابات قلبية وعائية.

قد يسبب احتباس بول.

واألهم بالنسبة لالستخدام عند األطفال..

بعض  يف  إلّ  باستخدامه  ينصح  ل  فإنه 

إرشاف  وتحت  املستعصية  الحالت 

سلبي  أثر  له  يكون  ما  غالبًا  إذ  الطبيب؛ 

للطفل، وخصوًصا  العصبي  الجهاز  عىل 

خاضعة  غري  بكميات  يؤخذ  حني 

تحول  إىل  إضافة  طبية،  لستشارة 

فيصبح  إدمان؛  إىل  وقت  بعد  استخدامه 

الطفل مع تكرر استخدام الدواء غري قادر 

عىل النوم إلّ بعد تناوله. 

قدرة  إعاقة  إىل  الدواء  هذا  يؤدي  قد  كا 

الطفل عىل التعلم وتطوير قدراته الذهنية 

يف حال استخدم لفرتات طويلة.

بشكل  املهدئات  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

الجيدة  الراحة  من  األطفال  متنع  عام 

خالل نومهم.

ما الذي تعرفه 
عن دواء 

ميدرالين؟

حالًيـا  فيسـبوك  رشكـة  تختـرب 

بعـد  تختفـي  التـي  الرسـائل  ميـزة 

تطبيـق  عـرب  تلقائًيـا،  زمنيـة  فـرتة 

وتقـوم  بهـا.  الخـاص  ماسـنجر 

بتجريبهـا يف فرنسـا، حيـث يظهـر 

سـاعة  أيقونـة  املسـتخدمني  لـدى 

رمليـة للداللـة عـىل وصول الرسـالة 

عليهـا  الضغـط  وعنـد  للمسـتخدم، 

تختفـي الرسـائل بعـد سـاعة، عـىل 

تطبيـق  يف  الرسـائل  ميـزة  غـرار 

تشـات. سـناب 

 Buzzfeed ملوقـع  فيسـبوك  وقـال 

اإلخبـاري إن الرشكة سـعيدة بإطالق 

كثـري مـن امليـزات التـي تسـعى مـن 

خاللها إىل تحسـني تجربة اسـتخدام 

أنهـا  الرشكـة  وأضافـت  منتجاتهـا. 

بـدأت بتجربـة امليـزة إلضافـة نـوع 

تطبيـق  ملسـتخدمي  املتعـة  مـن 

ماسـنجر، وميكـن أن يتوسـع نطاق 

االختبـار إىل بلـدان أخـرى يف األيام 

املقبلـة. القليلـة 

الناس  تنتظـر الرشكـة ردود أفعـال 

عىل امليـزة قبـل أن تطلقها رسـمًيا 

يكـون  وقـد  املسـتخدمني،  لجميـع 

فوائـد  للرسـائل  التلقـايئ  للتدمـري 

التـي تضيفها  أخرى غـري "املتعـة" 

للمسـتخدم، فيمكـن أن يسـتخدمها 

املحادثـات  يف  أمنـي  بدافـع 

الرسيـة. أو  الخاصـة 

فيسبوك ليست أول شـبكة اجتامعية 

يف  سـبقتها  فقـد  امليـزة،  تختـرب 

ذلـك تطبيقـات املراسـلة وي تشـات 

تشـات. وتيليغـرام وسـناب 

أيًضـا  تختـرب  فيسـبوك  أن  يذكـر 

املقرتحـة"  "اإلشـعارات  ميـزة 

مـن  املسـتخدمون  سـيحصل  التـي 

تتعلـق  إشـعارات  عـىل  خاللهـا 

أو  مبشـاركات لهـم عـرب صفحـات 

آخرين،  مسـتخدمني  عىل حسـابات 

املسـتخدمون  يكـن  مل  ولـو  حتـى 

مـع  أصدقـاء  أو  بهـا،  معجبـني 

املقـرتح. اإلشـعار  مصـدر 

300 ألف دوالر لمن يتمكن من 
اختراق محادثاته

لماذا يعتبر 
تيليغرام من أكثر 

برامج المراسلة 
أمًنا؟

استخدام وسائل التواصل االجتماعي في سوريا قد يشكل تهديًدا حقيقًيا ألمان المستخدم، العديد 
من حاالت االعتقال والقتل ارتكبت بحق أناس أبرياء، ذنبهم كان التواصل عبر فيسبوك أو واتس اب 

أو فايبر. 
تيليغرام برنامج مراسلة اشتهر مؤخًرا بين الناشطين السوريين في سوريا والعالم، وهو برنامج يستحق 

تسليط الضوء عليه لما فيه من ميزات قد تحمي الكثيرين من خطر المراقبة والتجسس.

الرسائل الخفية.. آخر تحديثات فيسبوك

http://www.enabbaladi.org/archives/51649
http://www.enabbaladi.org/archives/52498
http://www.enabbaladi.org/archives/52495
http://www.enabbaladi.org/archives/51649
http://www.enabbaladi.org/archives/52504
http://www.enabbaladi.org/archives/52498
http://www.enabbaladi.org/archives/52493
http://www.enabbaladi.org/archives/51655
http://www.enabbaladi.org/archives/52504
http://www.enabbaladi.org/archives/52487
http://www.enabbaladi.org/archives/52487
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرية 3×3، و81 مربع صغري 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

وعىل الالعب إكال باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف كل 

واحٍد من املربعات التسعة الكبرية، ويف كل صٍف أو عمود.

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

بني  العاملي  الكالسيكو  انفض  خارس  أو  رابح  دون 

قطبي كرة القدم األمريكية، الربازيل واألرجنتني، يف 

بيونس  األرجنتينية  العاصمة  يف  جرت  التي  املباراة 

تصفيات  من  الثالثة  الجولة  مباريات  ضمن  أيرس 

أمريكا الجنوبية لكأس العامل 2018 يف روسيا.

جرت املباراة املرتقبة صباح السبت 14 ترشين الثاين، 

التي  الغزيرة  األمطار  بسبب  ساعة   24 تأجيل  بعد 

أغرقت أرضية امللعب باملياه وحالت دون إقامتها.

املباراة رسيعة، حيث دخلها منتخب  وجاءت أحداث 

التانغو مهاجاًم ليحصد انتصاره األول يف التصفيات، 

األرجنتينية  الجامهري  آمال  هيغويني  يخيب  أن  قبل 

منطقة  داخل  سهلة  كرة  إهداره  بعد  املبكر  بالتقدم 

الجزاء.

األرجنتيني صاحب  للمنتخب  الهجومي  األداء  وساد 

دون حضور  األول،  الشوط  والجمهور طيلة  األرض 

الفيتيس  إيزكيل  متكن  أن  إىل  ورفاقه،  لنيامر  يذكر 

شباك  يف  األول  الهدف  تسجيل  من  التانجو  راقص 

السامبا يف الدقيقة 34، وانتهى الشوط األول بتقدم 

األرجنتني بهدف دون مقابل.

خطهم  لتعزيز  الربازيليني  دفع  األرجنتني  تقدم 

الخصم،  مرمى  عىل  هجامتهم  وتكثيف  الهجومي 

ما مكنهم من إدراك هدف التعادل عن طريق لوكاس 

الثاين  الشوط  دقائق  ومرت   ،58 الدقيقة  يف  ليام 

بني هجوم ورد من الفريقني دون جدوى، فيام أهدر 

الثاين  الهدف  لتسجيل  عدة فرص  ورفاقه  هيغويني 

عىل خط املرمى الربازييل.

العائد من  نيامر،  بقيادة  السامبا  ومل يشكل هجوم 

تعرض  إذ  كبرية،  خطورة  مباريات،  ألربع  إيقاف 

لرقابة لصيقة واكتفى بالتسديد من مسافات بعيدة 

غري مجدية.

لجهود  العاملي  الكالسكيو  يف  األرجنتني  وافتقدت 

وهم  املنتخب،  صفوف  يف  مؤثرين  العبني  ثالثة 

تيفيز،  وكارلوس  أجويرو  وسريجيو  مييس  ليونيل 

وفعااًل  متامسكًا  بدا  األرجنتيني  الهجوم  ولكن 

بوجود الثاليث الخطر دي ماريا هيغويني والفيتيس 

صاحب الهدف الوحيد.

ورغم النقص العددي يف صفوف املنتخب الربازييل 

بسبب  لويس  ديفيد  املدافع  لجهود  خسارته  بعد 

 87 الدقيقني  يف  متتاليني  إنذارين  عىل  حصوله 

الحكم  قبل  من  الحمراء  البطاقة  وإشهار  و88 

الهجوم  يستطع  مل  أرياس،  أنطونيو  البارغواياين، 

يف  األول  باالنتصار  رغبته  إشباع  من  األرجنتيني 

التصفيات رغم أفضليته طيلة فرتات املباراة.

األرجنتيني  املنتخب  رصيد  يتجمد  النتيجة  وبهذه 

بداية  يف  تعرث  أن  بعد  تعادلني،  من  نقطتني  عند 

يف  الثامن  املركز  ويحتل  اإلكوادور،  أمام  التصفيات 

التصفيات املكونة من عرشة منتخبات، بينام تقدمت 

الربازيل إىل املركز الخامس وأضاف إىل رصيده نقطة 

ليصل إىل 4 نقاط.

يف  خصوًصا  الخشونة  من  الكثري  املباراة  وشهدت 

الدقائق األخرية، وكادت أن تخرج عن سيطرة الحكم 

الوقت اإلضايف، كام شهدت حضوًرا جامهرييًا  يف 

يف غاية الحامس واإلثارة.

املنتخب  العب  ماسكريانو  األرجنتيني  وقال 

األرجنتيني عقب املباراة، إن التعادل زاد من صعوبة 

يف  األرجنتني  وإن  التصفيات،  يف  التانغو  موقف 

بعد  تعقيًدا  أكرث  أصبحت  فاألمور  حرج  وضع 

الكالسيكو.

بينام قال ريناتو أجوستو الذي شارك كبديل بالشوط 

مع  التعادل  إن  للصحفيني،  الربازيل  مع  الثاين 

األرجنتني نتيجة جيدة خارج األرض.

وتضم التصفيات عرشة منتخبات، يتأهل أول أربعة 

مبارشة إىل كأس العامل، بينام يخوص صاحب املركز 

الخامس مباراة فاصلة.

أفضلية 
األرجنتين 

لم تمنحها 
النقاط 
الثالث

والسامبا 
يعود 

بنقطة 
ثمينة

عدة  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  تنظّم 

وأنطاكيا  كِلّس  وليتي  يف  كروية  بطولت 

بينا  األتارب يف ريف حلب،  الرتكيتنْي ومدينة 

يتابع املنتخب السوري الحر تدريباته يف تركيا 

والتحضري ملشاركة دولية محتملة.

وأطلق عىل بطولتي األتارب وكِلّس اسم الشهيد 

معتصم عايص، عضو التحاد الريايض السوري 

البطولة  وانطلقت  للهيئة،  التابع  فو  للكونغ 

الثاين  السداسية يف ولية كِلّس، مطلع ترشين 

الجاري، مبشاركة 8 فرق قُسموا إىل مجموعتني، 

الرتايب  امللعب  عىل  األتارب  بطولة  تقام  بينا 

8 فرق  البطولة  املدينة، ويشارك يف  الكبري يف 

أيًضا.

الشهيد محمد فخري  بدأت فعاليات بطولة  كا 

 10 الثالثاء  السداسية،  املالعب  يف  القدم  بكرة 

ترشين الثاين، يف ولية أنطاكيا مبشاركة 8 فرق 

عىل شكل دوري مجموعات.

وذكـر أنـس حسـني، عضـو التحاد السـوري 

لكـرة القـدم ورئيـس لجنـة املسـابقات، لعنب 

بلـدي أن الهيئـة العامـة للرياضـة والشـباب 

األنديـة  مـن  النتسـاب  طلبـات  تسـتقبل 

السـورية الحـرة، مؤكـًدا ارتفاع عـدد الطلبات 

يف الفـرتة األخرية بشـكل ملحـوظ، وبلغ عدد 

األنديـة املنتسـبة للهيئـة أكـرث مـن 20 ناديًـا 

مـن بينهـم نـادي أميـة وهـو أنديـة الدرجـة 

األوىل يف الـدوري السـوري سـابًقا، وتضـم 

النـوادي الكرويـة لعبـني مـن الجيـش الحـر 

ومـن املدنيـني، ومنهـم لعبو كرة قـدم دوليني 

سـابقني كفـراس تيت وجاسـم نويجي وفراس 

. لعي ا

على صعيد المنتخب الحر
الهيئة من الحصول عىل موافقة  متكنت مؤخرًا 

السوريني  لالجئني  بالساح  األوملبية  اللجنة 

الحر،  السوري  األوملبي  العلم  تحت  باملشاركة 

للمنتخب  الساح  الحسني،  بحسب  وتسعى 

السوري الحر باملشاركة بدورة األلعاب األوملبية 

يف ريو دي جانريو القادمة يف الربازيل، خاصة 

الدويل  التحاد  مع  الهيئة  محاولت  فشل  بعد 

لكرة القدم فيفا، بالساح للمنتخب املشاركة يف 

إىل  السبب  حسني  وعزا  الدولية،  الستحقاقات 

يف  امللفات  ببحث  املختصة  اللجنة  رئيس  كون 

الفيفا "رويس الجنسية".

وتهـدف الخطـوة إىل كر الطـوق الدويل عن 

الرياضـة السـورية الحرة وتعريـف العامل بها، 

والتـي بـدأت متـارس أعالهـا بشـكل منظـم 

كبديـل عـن التحـاد الريـايض التابـع لنظـام 

األسد.

لألعال  السنكري  القادر  عبد  مؤسسة  وتدعم 

مبقتىض  السوري،  املنتخب  نشاطات  اإلنسانية 

العام  منتصف  الهيئة  مع  وقع  الذي  العقد 

الجاري ويستمر حتى نهاية العام، وتعمل عىل 

تقديم عدد من التجهيزات وتوفري البيئة املناسبة 

الستحقاقات  يف  واملشاركة  املنتخب  لتدريب 

املقبلة.

للشباب  العامة  الهيئة  أن  إىل  الحسني  وأشار 

والرياضة ل متلك خزينة خاصة كونها منظمة 

لالستثار،  منشآت  لديها  وليس  ربحية،  غري 

وحكام  ومدربني  إعالميني  من  كوادرها  ويعمل 

منذ ثالث سنوات بشكل تطوعي.

للهيئة  التابعة  التنفيذية  اللجنة  مؤخرًا  شكلت 

تأهيل  إعادة  عىل  وتعمل  وحلب  إدلب  يف 

للهيئة  ويتبع  املدينتني،  يف  الرياضية  املنشآت 

تبقى  بينا  اآلن،  حتى  اتحادات  مثانية  العامة 

التي  األكرب  العقبة  الدويل  العرتاف  قضية 

الهيئة. تواجه 

ثالث بطوالت وتحضيرات مستمرة
الهيئة العامة للشباب والرياضة تسعى للمشاركة 

باأللعاب األولمبية
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كالسيكو 
الكرة األرضية

• منتخب الربازيل سجل 151 هدًفا بينام 

سجلت األرجنتني 147 هدف

به  فاز  املنتخبني  بني  لقاء  آخر   •

األرجنتني بثنائية دون رد يف الصني.

رسمي  لقاء  يف  لألرجنتني  فوز  آخر   •

عىل الربازيل يف 2005 بتصفيات كأس 

بنتيجة  املباراة  وانتهت   ،2006 العامل 

3-1 سجلها كريسبو هدفني وريكيلمي

• أكرب فوز لألرجنتني عىل الربازيل عام 

1945 بنتيجة 6-1، وأكرب فوز للربازيل 

5-1 عام 1939.

• األرجنتني مل تفز عىل الربازيل يف أي 

لقاء رسمي بوجود مييس.

• أول لقاء بني املنتخبني كان يف 1914 

وفاز به األرجنتني 0-3.

قىض املنتخب األملاين، ضيف الفرنسيني، ليلة 

مرعبة يف العاصمة باريس، الجمعة 13 ترشين 

ضد  خاضها  التي  الودية  املباراة  بعد  الثاين، 

التفجريات  خرب  عليها  وطغى  األملاين،  نظريه 

عىل خرب تفوق منتخب بالدهم عىل األملان.

وأصدرت الجهات املسؤولة يف فرنسا عدة قرارات 

أعقبت العمليات التي جرت مساء الجمعة، إذ قرر 

التحاد الفرنيس لكرة القدم بالتفاق مع الجهات 

الرسمية الفرنسية تعليق كافة األنشطة الرياضية 

يف فرنسا مبا فيها الدوري الفرنيس ومباريات 

املنتخب ألجل غري مسمى.

كا ألغى التحاد الفرنيس أيًضا املباراة الودية 

مع املنتخب اإلنكليزي والتي كانت مقررة يوم 

الثالثاء املقبل يف باريس.

القدم،  لكرة  الفرنيس  التحاد  رئيس  وأعلن 

نويل لو جراييه، وفاة ثالثة مشجعني وإصابة 

الذي  التدافع  جراء  محدد  غري  آخر  عدد 

حصل نتيجة الهلع داخل امللعب، الذي أصاب 

الجاهري بعد ساع أصوات التفجريات.

التقارير  بعض  أكدت  األملاين  الجانب  عىل 

قضوا  األملاين  املنتخب  لعبي  أن  الصحفية 

حتى  الخروج  من  خوفًا  امللعب  يف  ليلتهم 

ساعات الصباح األوىل، قبل أن يخرجوا تحت 

جول"  دي  "شارل  مطار  إىل  الرشطة  حاية 

مبارشًة متجهني إىل أملانيا بعد ليلة عصيبة.

التحاد  رئيس  اعرتف  متصل  سياق  ويف 

الفرنيس لكرة القدم بأن هناك مخاوف كبرية 

أوروبا  أمم  بطولة  بالده  استضافة  بشأن 

تريحات  يف  وقال  املقبل،  الصيف   2016

بشأن  قلقون  "نحن  السبت  صباح  صحفية 

سالمة استضافة بطولة أمم أوروبا".

األمنية  اإلجراءات  اتخذت  بالده  أن  وأضاف 

الهجوم  الالزمة ولكن "اإلرهابيني" بإمكانهم 

يف أي لحظة.

"ليلة مرعبة"
وقرارات مخيبة 
آلمال الجماهير 

بعد التفجير الذي ضرب في فرنسا
باريس

13 تشرين الثاني 2015
)AFP(
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عبد  الدمشقي،  جوبر  حي  مقاتيل  أكرب  قتل 

الثاين،  ترشين   12 الخميس  العالوي،  الله 

منزله  استهدفت  الحريب  للطريان  غارة  إثر 

إحدى  عىل  القتال  من  عودته  بعد  الحي  يف 

الجبهات.

"جند  تجمع  مع  يعمل  الذي  العالوي، 

املصطفى  سيف  لكتيبة  التابع  العاصمة" 

العاملة يف حي جوبر، دفن يف الحي بعد أن 

استمرت  "الجهاد"  من  طويلة  مسرية  أنهى 

لعقود.

بدأ العالوي، وهو من مواليد 1943، مسريته 

مع "فدائية فلسطني" يف مواجهة إرسائيل، 

ثم انتقل إىل العراق وقاتل ضد إيران وأمريكا، 

ليشارك يف الثورة السورية منذ أيام السلمية 

حمل  من  مينعه  مل  الذي  سنه  كرب  رغم 

السالح، ثم شارك املقاتلني يف الذود عن حيه 

الذي ولد فيه.

رفض أبو محمد الخروج من الحي الدمشقي 

"حتى ال يُحرم من رائحة الياسمني"، وكانت 

له كلامت رنانة وصف فيها حّيه "نحن رجال 

العز والتاريخ يشهد لنا.. يوم الزود عىل املوت 

نفز وسوح الوغى بس لنا.. جوبر الخري كلك 

وأنت  الراس  عىل  الغوطة  وشهامة..  نخوة 

عىل الخد شامة".

املقاتلني  نفوس  يف  أثًرا  العالوي  ترك 

يشهد  الذي  الحي،  جبهات  عىل  الشباب 

محاور  عدة  عىل  عنيفة  واشتباكات  معارك 

أن  إال  فيه،  التقدم  األسد  لقوات  محاولة  يف 

مقاتيل الحي متكنوا من إيقاف هذه العمليات 

عىل تخومه أكرث من مرة.

أبو محمد عارفة )السبع(، وشيخ املجاهدين، 

الزمت  ألقاب  جوبر،  حي  يف  املختار  وعمر 

العالوي خالل مسريته داخل الحي قبل أن ينهي 

صاروخ أسدي حياته عن عمر ناهز 72 عاًما.

عمر المختار... يلفظ آخر أنفاس الياسمين

ملصقات  بوضع  يقيض  قراًرا  األورويب  االتحاد  أقر 

لتمييز املنتجات القادمة من املستوطنات اإلرسائيلية، 

وفق بيان رسمي نرشه، األربعاء 11 ترشين الثاين.

الدول  من  طلبت  األوروبية  املفوضية  أن  البيان  وأفاد 

ملصقات  بوضع  البدء  االتحاد  يف  األعضاء   28 الـ 

املستوطنات اإلرسائيلية  القادمة من  املنتجات  لتمييز 

يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام 1967، الفًتا 

إىل أن تبنيه جاء بعد إرجاء إقراره مرات عديدة خالل 

اجتامع للمفوضيني األوربيني يف بروكسل.

ممثل  واستدعت  بالقرار  الفور  عىل  نددت  إرسائيل 

الوزراء  رئيس  وقال  لديها،  األورويب  االتحاد 

األورويب  االتحاد  إن  نتنياهو،  بنيامني  اإلرسائييل، 

يذكر  االتحاد  أن  إىل  مشريًا  بالخجل،  يشعر  أن  يجب 

بالنازية املعادية للسامية.

الخارجية  وزير  وقال  باإلجراء،  رحبت  فلسطني  لكن 

بالخطوة  "نرحب  املاليك،  رياض  الفلسطيني، 

داعًيا  كافية"،  وغري  متأخرة  كانت  وإن  األوروبية 

االتحاد األورويب إىل "مقاطعة شاملة للمستوطنات 

واالستيطان".

واعترب االتحاد األورويب اإلجراء "تقنًيا"، مشريًا إىل أن 

األوروبيني وهو ليس  املستهلكني  الهدف منه "إطالع 

إذ  اإلرسائيلية،  الحكومة  تقول   كام  سياسًيا"،  قراًرا 

باتت الصناعة الغذائية وجهات التوزيع ملزمة بتحديد 

منشأ املنتجات عىل ملصقاتها، بينام انترشت دعوات 

عقب القرار تطالب االتحاد مبقاطعة جميع البضائع.

منتجات  عىل  امللصقات  ستدل  القرار  وبهذا 

تشكل  والتي  إرسائيل،  يف  مصنعة  أنها  املستوطنات 

أقل من %1 من مجمل التبادالت التجارية بني االتحاد 

األورويب وإرسائيل، أي ما يقدر بـ 154 مليون يورو 

بحسب أرقام مفوضية االتحاد األورويب لعام 2014.

ِفَرق الشباب التطوعية 
في تركيا تستمر بتقديم 

العون للسوريين
تنشـط يف تركيـا فرق شـبابية تطوعية تسـتهدف 

السـوريني يف مواسـم مختلفـة، تقـدم لهم بعض 

الخدمـات اإلغاثيـة والرتفيهية، لتخفـف عن األرس 

االبتسـامة  املاديـة وتحـاول رسـم  الحيـاة  أعبـاء 

عـىل وجـوه أطفـال حرمتهـم الحـرب مدارسـهم 

طفولتهم. منهـم  ورسقـت 

مـن هـذه الفـرق مجموعـة أستسـها مؤخًرا نسـاء 

سـوريات يف إسـطنبول أطلقـن عليهـا اسـم "بناة 

املسـتقبل"، عرّفـن أنفسـهن بأنهـن فريـق تعليمي 

تنمـوي هدفـه تقديم املسـاعدة والعون للسـوريني، 

ال ينتمـي لجهـة أو منظمة سياسـية أو أيديولوجية.

اسـنيورت  حـي  يف  كان  الفريـق  نشـاطات  آخـر 

الثـاين  ترشيـن   13 الجمعـة  يـوم  بإسـطنبول 

الجـاري، حيـث نظم زيـارة إىل مدرسـة "املعرفة" 

السـورية، شـارك خاللها الطـالب بنشـاط ترفيهي 

تعليمـي أسـموه "يـوم الفـن واللـون". 

واسـتهدف النشـاط قرابة خمسـني طفاًل تراوحت 

تطويـر  بهـدف  سـنوات،   9 و   6 بـني  أعامرهـم 

قدراتهـم اإلبداعيـة يف الرسـم واألشـغال اليدوية.

قالـت  الفريـق،  مرشفـة  األتـايس،  رزان  السـيدة 

إن الطـالب عـربوا عـن وجعهـم تجـاه بلدهـم من 

أمنيـة  يف  واشـرتكوا  والرسـم،  املعجـون  خـالل 

واحـدة، هـي توقـف الحـرب يف سـوريا، كام ضم 

النشـاط فقرة يف االقتصـاد املنزيل متثلـت بإعادة 

صنـع  يف  منهـا  واالسـتفادة  املخلفـات  تدويـر 

أشـياء مفيـدة.

التـي  الشـتاء  حمـالت  يف  أيًضـا  شـارك  الفريـق 

تطلقهـا املجموعـات السـورية التطوعيـة يف مثل 

هذه الوقت من السـنة، والتي تسـتهدف السـوريني 

كحملـة  املحـررة،  املناطـق  ويف  املخيـامت  يف 

"ملسـة دفـا" التـي تنشـط عـرب وسـائل التواصـل 

االجتامعـي وتهـدف إىل جمـع األلسـبة الجديـدة 

واملسـتعملة، ليتـم إرسـالها إىل الداخـل السـوري.

االتحاد األوروبي يقّر وضع ملصقات تمّيز 
المنتجات اإلسرائيلية
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