
غالًبـا مـا تحمـل البدايـات الجديـدة 

ويبـدو  مختلـف،  آخـر  بنمـط  أمـًا 

أننـا نتشـارك هـذا األمـل إنسـانًيا، إذ 

يتفاءل النـاس يف أول أيام األسـبوع 

بأن يكـون ما يليـه أفضـل، ويتمنون 

مـع بدايـة العـام الجديـد أن يحمـل 

مـا  وغالًبـا  بالتغيـر،  أمـل  فسـحة 

مـن  مزيـد  عـى  أنفسـنا  نعاهـد 

االلتـزام بعـادات جيدة نود اكتسـابها 

صحـة  جديـدة،  لغـة  ترسـيخها،  أو 

جديـدة  رياضـة  مامرسـة  أفضـل، 

لكـن  الكتـب؛  مـن  عـدد  وقـراءة 

الحامسـة تتضـاءل تدريجًيـا لنعـود 

جديـدة  بدايـة  وننتظـر  كنـا،  كـام 

تحمـل لنـا نفًسـا جديـًدا.

يف السياسـة، األمور أيًضا مشـابهة، 

القـرارات  عـى  يُراهـن  مـا  فغالًبـا 

واملواسـم  األعـوام  مـع  الصـادرة 

املواطنـن  حـال  ولسـان  الجديـدة، 

خـر. عـى  يقـول: 

لكـن يبـدو أن علينـا إعـادة التفكـر 

قليـًا بهـذا املنحـى، فالعـام الجديـد 

هـو جـزء مقتطـع مـن .......
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بـاءت محاولة إسـعاف علوش بالفشـل بعـد إصابة 

بليغـة يف بطنـه تـويف إثرهـا، إىل جانـب مرافقه 

محمـد آدم، وإصابـة الناطق باسـم جيش اإلسـام 

حمـزة برقـدار، بحسـب معلومـات حصلـت عليها 

بلدي. عنـب 

جبهة النصرة تنعي علوش
نعـت فصائل املعارضة السـورية، ومـن بينها حركة 

أحـرار الشـام اإلسـامية، فيلـق الرحمـن، االتحـاد 

اإلسـامي ألجنـاد الشـام، وفيلـق الشـام وغرهم، 

مقتـل قائـد جيش اإلسـام.

وأصـدرت جبهـة النـرة بيانًـا، السـبت 26 كانون 

األول، قالـت فيـه "قـى الشـيخ املجاهـد زهـران 

بعـد  حسـيبه-  واللـه  –نحسـبه  شـهيًدا  علـوش 

سـنن مـن التضحيـة والفـداء، قاتـل فيهـا ورابط 

عـى تخـوم دمشـق وجاهـد النصريـة والروافض 

ربه". لقـي  حتـى 

نتوجـه  النـرة  جبهـة  يف  "إننـا  البيـان  وأدرف 

بالتعـازي ألهـل الفقيـد وذويـه وملجاهـدي جيـش 

الشـام  أرض  عـى  وللمجاهديـن  خاصـة  اإلسـام 

عامـة"، مضيًفـا "نسـأل اللـه أن يعن قائـد جيش 

السـداد  ويلهمـه  هـامم"  "أبـو  الجديـد  اإلسـام 

والرشـد وأن يجعلـه مفتاًحـا للخـر مغاًقـا للرش، 

إنـه ويل ذلـك والقـادر عليـه".

االتئالف يدعو الجتماع طارئ 
الثـورة  لقـوى  الوطنـي  االئتـاف  نعـى  بـدوره 

علـوش،  زهـران  "القائـد"  السـورية،  واملعارضـة 

وثلـة مـن الثـوار القـادة، الذين قضـوا "يف جرمية 

غـادرة نفذتهـا طائـرات العـدو الـرويس يف ريـف 

األول. كانـون   25 الجمعـة  دمشـق"، 

ولفـت بيان االئتـاف إىل أن "الجرميـة تؤكد أهداف 

الغـزو الـرويس لبادنـا، ومنهـا مسـاندة اإلرهـاب 

والنظام املسـتبد، واسـتئصال قوى الثـورة املعتدلة، 

وتـأيت بعد أيـام من مؤمتـر قوى الثـورة واملعارضة 

يف الريـاض، الـذي أكـد االلتـزام بالحل السـيايس، 

ووقعته القـوى العسـكرية املشـاركة، ومنها جيش 

اإلسام".

روسـيا  بـه  تقـوم  مـا  أن  عـى  أكـد  االئتـاف 

"الغازيـة" ميثل "خدمـة واضحة لإلرهـاب وتنظيم 

داعـش"، بـرب وإضعـاف فصائـل الجيـش الحـر 

"التـي تصـدت لإلرهـاب وقوضـت أركانه"، مشـرًا 

إىل أنهـا تحـاول "إجهـاض جهـود األمـم املتحـدة 

وتتجـه  السياسـية،  التسـوية  مسـار  إىل  للعـودة 

لتصعيـد خطـر، وتنفيـذ عمليـات اغتيـال واسـعة 

مـا يناقـض موافقتهـا امللتبسـة عى قـرار مجلس 

."2254 األمـن رقـم 

الجتـامع  للمفاوضـات  العليـا  الهيئـة  دعـا  كـام 

مـا  واتخـاذ  وتداعياتـه،  املوقـف  يـدرس  طـارئ 

ضـد  الـرويس  االحتـال  جرائـم  "عقـب  يقتضيـه 

املدنيـن السـورين وتصاعدهـا عى نحـو خطر".

العليـا  للهيئـة  العـام  املنسـق  أدان  جهتـه،  مـن 

للمفاوضـات رياض حجـاب، مقتل علـوش، معتربًا 

.......... ملسـار  "تهديـًدا  األمـر 
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زين كنعان - داريا 
 

الخروقـات التـي افتعلتهـا قوات األسـد خالل 

األشـهر القليلـة املاضية، تبلورت خالل الشـهر 

الحـايل بحملـة عسـكرية القتحـام املدينة من 

املحـور الجنـويب املحـاذي ملدينة داريا، سـعيًا 

وتركهـا  بعضهـا،  عـن  املدينتـن  لفصـل 

ملواجهـة مصرييهـا بشـكل منفرد ما يسـهل 

عليها. السـيطرة 

حملتهـا  خـالل  األسـد  قـوات  واسـتخدمت 

براميـل متفجـرة وصواريـخ أرض- األخـرية 

الفرقـة  جبـال  مـن  مدفعيـة  وقذائـف  أرض 

الرابعـة، لكن الجيـش الحر فيها متكـن حينها 

مـن صد الهجـوم، فلجأ النظام إىل اسـتهدافها 

أبـو  السـامة، بحسـب مـا أوضـح  بالغـازات 

قيـس، إعالمي لـواء "الفتح املبـن" العامل يف 

معضميـة الشـام.

ولفـت أبو قيـس يف حديث إىل عنـب بلدي إىل 

أن "النظـام اسـتطاع مفاجأتنا بقصـف املدينة 

بالغازات السـامة، لكـن هذا مل يغري شـيئًا ومل 

يحقق أي مكاسـب عىل األرض، سـوى مجزرة 

مروعـة بحـق املدنين، وهـذا يدل عـىل عجزه 

العسـكري يف تحقيق أهدافه بفصـل املدينتن 

عـن بعضها".

"غـدر  أن  املبـن"  "الفتـح  إعالمـي  واعتـر 

الهدنـة،  توقيـع  منـذ  متوقًعـا  كان  النظـام 

فاضيـه يشـهد لـه بذلـك، والجيـش الحر مل 

يـراخ يف ربـط جبهـات املدينـة يف تحسـب 

ملثل هـذا االقتحـام"، وأردف "املعـارك مازالت 

مسـتمرة، وحالة اسـتنفار عاليـة يف الفصائل 

العاملـة، وتقدم النظـام عدة أمتـار يف منطقة 

زراعيـة مكشـوفة".

أُعـدت  "مفاجـآت"  عـن  قيـس  أبـو  وكشـف 

لقـوات األسـد لو اسـتمرت املعركـة، لكنه أبدى 

تخوفـه مـن ارتـكاب مجـازر بحـق املدنيـن 

"أعـداد ضحايـا القصـف مازالـت يف ازدياد، 

الحصيلـة األوليـة للحملة هي 10 شـهداء و40 

جريًحـا غالبيتهـم مـن املدنيـن املقيمـن يف 

القريبـة من االشـتباك". املنطقـة 

أبـو كنـان الدمشـقي، عضـو املكتـب اإلعالمي 

يف املعضميـة، وصـف لعنب بلـدي حال أهايل 

الجـزيئ  املدينـة بالصعبـة، نتيجـة الحصـار 

قليلـة  كميـات  بدخـول  والسـاح  املفـروض، 

من الغـذاء، ليفاجـأ األهـايل باسـتخدام الغاز 

السـام مؤخـرًا، ويسـود الرعب بن مـا يقارب 

44 ألـف مـدين، عىل حـد قوله. 

"حديـث الشـارع أينـا تجولـت يف املدينة هو 

رضبـة الكيـاوي، ومـا قـد يحصـل لهـم من 

مجـازر إذا مـا تابعـت قـوات النظـام حملتها، 

ووسـعت رقعة القصـف نحو املناطـق املكتظة 

بالسـكان"، وتابـع أبـو كنـان "مثـن صمودنا 

املـوت خنًقـا للمـرة الثانية أمام مرأى ومسـمع 

دول العـامل التـي متاطـل يف إيجاد حـل لهذا 

الطاغية".

الوضـع  أن  إىل  اإلعالمـي  الناشـط  ولفـت 

للغايـة  سـيئ  الشـام  معضميـة  يف  الطبـي 

لعـدم توفـر املـواد الطبية األساسـية واألدوية 

مشـفى  أطلـق  حـن  يف  واألوكسـجن، 

الغوطـة التخصـي يف املدينـة عـدة نداءات 

مطالبًـا  الـدويل،  املجتمـع  إىل  اسـتغاثة 

قدرتهـا  لعـدم  الطبيـة  املسـاعدات  بإدخـال 

عـىل اسـتيعاب املزيد مـن اإلصابـات وحاالت 

السـامة". بالغـازات  التسـمم 

ولقـي 5 مدنيـن حتفهم وأصيب آخـرون جراء 

اسـتهداف املعضمية بصواريـخ محملة بغازات 

سـامة، الثالثاء 22 كانـون األول، ووصف أحد 

أطباء مشـفى الغوطـة حالة اإلصابـات الوافدة 

الرؤيـة  يف  وصعوبـة  التنفـس  يف  "ضيـق 

الذاكـرة  إىل  أعـاد  الـذي  األمـر  وهذيـان"، 

مجـزرة الكيـاوي 21 آب 2013، والتـي كان 

ملعضميـة الشـام نصيـب منها.

عنب بلدي - داريا

تصـدى مقاتلـو الجيـش الحـر يف مدينـة داريـا مبـؤازرة 

مقاتـي معضميـة الشـام ملحـاوالت اقتحـام نفذتهـا قوات 

األسـد عـىل جبهـة الشـياح غـرب املدينـة، وسـط معـارك 

عنيفـة سـقط خاللهـا قتـىل وجرحـى مـن الطرفـن.

وشـهدت الجبهـة الشـالية مـن مدينـة داريـا )املحاذيـة 

ملعمضيـة الشـام "الشـياح"( اشـتباكات عنيفة منـذ صباح 

النظـام  مـن جنـود  محاولـة  األول يف  كانـون   20 األحـد 

وامليليشـيات الداعمـة لـه اقتحامهـا، تحـت تغطيـة ناريـة 

كثيفـة مصحوبة باآلليـات الثقيلة والكاسـحات العسـكرية، 

رافقهـا قصٌف بـ 62 برميـاًل متفجرًا عىل القطاع الشـايل.

متكنـت القـوات املقتحمـة إثر ذلـك مـن التقدم والسـيطرة 

عـىل إحـدى النقـاط التـي يرابـط فيهـا مقاتلـو الجيـش 

الحـر، االثنـن 21 كانـون الثـاين، بينـا قتل األخـري عدًدا 

من جنـود النظـام من بينهـم قائـد الحملة املكلـف باقتحام 

املدينـة، بحسـب أنبـاٍء نقلهـا مراسـل عنـب بلدي عـن قادة 

يف الجيـش الحـر. وتزامنت املعـارك مع سـقوط 44 برميًال 

تركـز معظمهـا عـىل املنطقـة الغربية والشـالية.

الثالثـاء عـىل جبهتـي  وتجـددت محاولـة االقتحـام يـوم 

تصـدوا  الحـر  الجيـش  مقاتـي  لكـن  والشـياح،  األثريـة 

للقـوات املقتحمـة وأوقعـوا يف صفوفهـا قتـىل وجرحـى 

دبابـة. إعطـاب  إىل  باإلضافـة 

واسـتمرت املناوشـات بقيـة أيـام األسـبوع عـىل الوتـرية 

نفسـها، وأسـفرت باملحصلـة عـن سـقوط 4 مقاتلـن مـن 

الجيـش الحـر، بينهـم قائد الكتيبـة املوحدة يف لواء شـهداء 

اإلسـالم، إثـر إصابته بشـظايا قذيفـة عىل الخطـوط األوىل 

يف جبهـة الشـياح، وإعطـاب دبابتـن ومقتـل عـدد مـن 

الجنـود يف صفـوف النظـام، ووصل عـدد الراميـل امللقاة 

إىل 122 توزعـت عـىل 3 أيـام.

داريـا  مدينتـي  فصـل  إىل  أشـهر  منـذ  النظـام  ويسـعى 

ومعضمية الشـام، اللتن تشـكالن الجبهة الوحيدة املشـتعلة 

غـرب دمشـق والقريبة مـن قلـب العاصمة دمشـق، مخرقًا 

بذلـك الهدنـة التـي أبرمها مـع أبنـاء املعضمية.

حرٌب على أطراف معضمية الشام 
وغازات تخنق أهلها

جبهة الشياح تشتعل 
وخسائر مادية وبشرية 

للنظام

مقاتل في لواء شهداء اإلسالم - 24 كانون األول 2015 - )فيسبوك(

أثناء إسعاف مصابي معضمية الشام
22 كانون األول 2015
)مشفى الغوطة(

لم يكن جديًدا على معضمية الشام افتعال قوات األسد خروقات متكررة للهدنة المبرمة فيها قبل 
نحو عامين، والتي تضمنت بنوًدا أبرزها وقف إطالق النار وكافة العمليات العسكرية، وفتح الطريق 
أمام أهالي المدينة للدخول والخروج منها، وإدخال المواد الغذائية، واإلفراج عن المعتقلين، وتمثل 

الخرق األخير باستهدافها بالغازات السامة في 22 كانون األول الجاري.

عنب بلدي - داريا 

نعـى لـواء شـهداء اإلسـام العامل ضمـن مدينـة داريا 

يف الغوطـة الغربية، قائد كتيبته املوحدة "أبو سـلمو"، 

الـذي قـى مع عـدد مـن رفاقـه خـال معـارك اللواء 

ضد قـوات األسـد يف املدينة، السـبت 26 كانـون األول.

اللـواء أصـدر بيانًـا قال فيـه إن "أبـو سـلمو"، هو أحد 

أبـرز القـادة امليدانين ولقـي حتفه مع ثاثـة من رفاقه 

يف االتحـاد اإلسـامي ألجنـاد الشـام بعـد أن "تـرك 

بصمته عى جميـع الجبهـات، ويف إدارة العمل 

العسـكري، وتخـرج عى يديـه قـادة ميدانيون 

أكفـاء وقـادرون عى سـد مكانه".

الكتيبـة  قائـد  فقـد  أن  إىل  البيـان  ولفـت 

املوحـدة "لن يضعف عزميتنـا ولن يزيدنا 

إال إرصاًرا عـى متابعـة الطريـق الـذي 

رسنـا عليـه ضـد املعتدين حتـى تحقيـق أهدافنـا لصد 

عـدوان النظام الجائـر وحلفـاءه الـروس واإليرانين".

وكان أبو سـلمو وجـه كلمة نرشها اللـواء، الجمعة، إىل 

"املجاهديـن الصابرين"، قائًا "عليكم مسـؤولية كبرة 

تجـاه املدينة والشـهداء الذيـن قدمـوا أرواحهم رخيصة 

يف سـبيل الحفاظ عى جبهـات املدينة".

انشـق أبو سـلمو عن قوات النظـام عـام 2011 من أحد 

حواجـز حي بابـا عمرو يف حمـص، وعمل مـع كتائب 

متعـددة يف حمـص والقلمـون والزبـداين، ثـم عاد إىل 

مدينتـه داريـا عـام 2012 والتحق بالجيـش الحر فيها.

وبـرز دوره مع بدايـة الحملة العسـكرية عـى املدينة 

أواخـر 2012 كـام كان مـن املشـاركن بتشـكيل لواء 

الفصائـل  أكـرب  وهـو   ،2013 عـام  اإلسـام  شـهدء 

الكـوادر  إلعـداد  سـعى  كـام  املدينـة،  يف  العاملـة 

العسـكرية واإلداريـة والرشعية لرفد العمل العسـكري 

املدينـة.  والتنظيمـي يف 

تسـلّم قيـادة الكتيبـة املوحـدة يف اللـواء، وشـارك يف 

جميـع العمليـات العسـكرية ومنهـا: معركـة الفصول 

2013، وبـرش الصابريـن 2014، معركـة املجّمع 2014، 

لهيـب داريـا 2015.

لـواء شـهداء اإلسـام يعمـل يف مدينـة داريـا ويتبـع 

للجيش الحر، وكان كشـف عام أسـامه "نخبـة الخر"، 

عـن  عبـارة  وهـي  املـايض،  الثـاين  ترشيـن  مطلـع 

مجموعـات مدربـة يف صفوفـه، قـال إنهـا متكنت من 

إفشـال أي تقـدم عـى محـاور املدينـة.

االتحـاد  اإلسـام إىل جانـب  لـواء شـهداء  ويحـاول 

اإلسـامي ألجنـاد الشـام صـد الحمـات العسـكرية 

التـي تشـنها قـوات األسـد عـى املدينـة الواقعة غرب 

يفرضـه  الـذي  املعيـي  الحصـار  ظـل  يف  دمشـق، 

النظـام عليهـا منـذ أعـوام.

داريا تخسر قائدها "أبو سلمو"

http://www.enabbaladi.org/archives/58349
http://www.enabbaladi.org/archives/58349
http://www.enabbaladi.org/archives/58348
http://www.enabbaladi.org/archives/58348
http://www.enabbaladi.org/archives/58142
http://www.enabbaladi.org/archives/58142
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بـاءت محاولـة إسـعاف علوش بالفشـل 

بعـد إصابة بليغـة يف بطنه تـويف إثرها، 

إىل جانـب مرافقـه محمـد آدم، وإصابـة 

حمـزة  اإلسـالم  جيـش  باسـم  الناطـق 

حصلـت  معلومـات  بحسـب  بريقـدار، 

عليهـا عنـب بلـدي.

جبهة النصرة تنعي علوش
نعـت فصائـل املعارضـة السـورية، ومن 

بينها حركة أحرار الشـام اإلسـالمية، فيلق 

الرحمن، االتحاد اإلسـالمي ألجناد الشـام، 

وفيلـق الشـام وغريهم، مقتـل قائد جيش 

اإلسالم.

وأصـدرت جبهـة النـرة بيانًـا، السـبت 

"قـى  فيـه  قالـت  األول،  كانـون   26

الشـيخ املجاهـد زهـران علوش شـهيًدا –

نحسـبه واللـه حسـيبه- بعـد سـنن من 

ورابـط  فيهـا  قاتـل  والفـداء،  التضحيـة 

عـىل تخـوم دمشـق وجاهـد النصرييـة 

والروافـض حتـى لقـي ربـه".

وأدرف البيـان "إننـا يف جبهـة النـرة 

نتوجـه بالتعـازي ألهـل الفقيـد وذويـه 

خاصـة  اإلسـالم  جيـش  وملجاهـدي 

وللمجاهديـن عـىل أرض الشـام عامـة"، 

مضيًفا "نسـأل اللـه أن يعـن قائد جيش 

ويلهمـه  "أبـو هـام"  الجديـد  اإلسـالم 

مفتاًحـا  يجعلـه  وأن  والرشـد  السـداد 

ذلـك  ويل  إنـه  للـر،  مغالقًـا  للخـري 

عليـه". والقـادر 

االتئالف يدعو الجتماع طارئ 
لقـوى  الوطنـي  االئتـالف  نعـى  بـدوره 

"القائـد"  السـورية،  واملعارضـة  الثـورة 

زهـران علـوش، وثلة مـن الثـوار القادة، 

الذيـن قضـوا "يف جرمية غـادرة نفذتها 

ريـف  يف  الـرويس  العـدو  طائـرات 

األول. كانـون   25 الجمعـة  دمشـق"، 

ولفـت بيـان االئتـالف إىل أن "الجرميـة 

تؤكـد أهـداف الغـزو الـرويس لبالدنـا، 

ومنها مسـاندة اإلرهاب والنظام املسـتبد، 

املعتدلـة،  الثـورة  قـوى  واسـتئصال 

قـوى  مؤمتـر  مـن  أيـام  بعـد  وتـأيت 

الـذي  الريـاض،  يف  واملعارضـة  الثـورة 

أكـد االلتـزام بالحـل السـيايس، ووقعته 

القوى العسـكرية املشـاركة، ومنها جيش 

اإلسـالم".

بـه  تقـوم  مـا  أن  عـىل  أكـد  االئتـالف 

روسـيا "الغازيـة" ميثل "خدمـة واضحة 

بـرب  داعـش"،  وتنظيـم  لإلرهـاب 

وإضعـاف فصائـل الجيـش الحـر "التي 

أركانـه"،  وقوضـت  لإلرهـاب  تصـدت 

"إجهـاض  تحـاول  أنهـا  إىل  مشـريًا 

جهـود األمـم املتحـدة للعودة إىل مسـار 

لتصعيـد  وتتجـه  السياسـية،  التسـوية 

خطـري، وتنفيـذ عمليـات اغتيال واسـعة 

مـا يناقـض موافقتها امللتبسـة عـىل قرار 

."2254 رقـم  األمـن  مجلـس 

للمفاوضـات  العليـا  الهيئـة  دعـا  كـا 

املوقـف  يـدرس  طـارئ  الجتـاع 

وتداعياتـه، واتخـاذ مـا يقتضيـه "عقـب 

جرائـم االحتـالل الـرويس ضـد املدنين 

السـورين وتصاعدها عـىل نحو خطري".

تهديد لمسار المفاوضات
للهيئـة  العـام  املنسـق  أدان  مـن جهتـه، 

حجـاب،  ريـاض  للمفاوضـات  العليـا 

"تهديـًدا  األمـر  معتـرًا  علـوش،  مقتـل 

ملسـار العملية السياسـية والتفاوضية مع 

السـوري". النظـام 

صحفـي  تريـح  يف  حجـاب  وقـال 

مكتـوب "هـذا الحـادث الجلل لـه تبعات 

والدبلومايس"،  السـيايس  املعـرك  عـىل 

مردفًـا أن جيـش اإلسـالم هـو أحـد أهـم 

مكونـات الهيئـة العليا للمفاوضـات التي 

انبثقـت عـن مؤمتـر الريـاض 10 كانون 

مكـون  أي  "واسـتهداف  الجـاري،  األول 

منهـا هـو اسـتهداف للهيئـة بأكملهـا".

حجـاب أضـاف "لن يكـون من املناسـب 

التفـاوض مع نظام بشـار األسـد عىل أي 

مـن شـؤون السـيادة التي ال ميلـك أدىن 

األمـم  جهـود  أن  إىل  الفتًـا  مقوماتهـا"، 

املتحـدة سـتبقى معلقـة أمـام "العـدوان 

األهـوج الـذي تقـوم بـه القـوى الحليفة 

للنظـام مـا مل يتحـرك املجتمـع الـدويل 

بحـق  ترتكـب  التـي  املجـازر  لوقـف 

السـورين".

االنعكاس في الميدان
رحيـل  نبـأ  عـىل  سـاعات  تنقـِض  مل 

علـوش، حتـى أعلـن جيـش اإلسـالم عن 

عمليـة مباغتـة يف حي جوبر الدمشـقي، 

إذ أوضـح الفصيـل يف تقريـر نره عر 

موقعـه اإللكروين، الجمعـة، أن مجموعة 

مـن عنـارصه نفـذوا عمليـة تسـلل داخل 

الحـي  يف  األسـد  قـوات  نقـاط  إحـدى 

املتفجـرة،  املـواد  مـن  كميـة  ووضعـوا 

ثـم انسـحبوا دون إصابـة أي مـن أفـراد 

املجموعـة، وفجـروا النقطـة مبـن فيهـا، 

مؤكـًدا أن 28 عنـًرا قتلـوا يف التفجري.

ويف السـياق، نـر حسـاب الفصيل عر 

السـبت، صـوًرا ملقاتليـه  موقـع تويـر، 

جانـب  إىل  الجنـويب،  حلـب  ريـف  يف 

جثـة ملقاتـل قالـوا إنـه يتبع للميليشـيات 

اإليرانيـة يف خـان طومـان.

مبقتـل  رحـب  الـذي  "الدولـة"  تنظيـم 

علـوش كان يف حسـابات جيش اإلسـالم 

أيًضـا، إذ متكـن مقاتلـو األخـري مـن قتل 

عـدد من عنـارص التنظيم واغتنام سـيارة 

دفـع رباعـي وبعـض األسـلحة فيها، يف 

الرقـي  القلمـون  يف  الضبعـة  منطقـة 

بريـف دمشـق، صبـاح اليوم.

اإلسـالم،  جيـش  مقاتلـو  سـيطر  أخـريًا، 

السـبت، عىل أربـع نقاط يف منطقـة املرج 

بالغوطـة الرقية، ومتكـن مقاتلو الفصيل 

مـن تدمـري دبابـة وقتـل 25 عنـرًا مـن 

قـوات األسـد، بحسـب بيـان نـره عـر 

موقعـه اإللكـروين، لتكون هـذه العمليات 

باكـورة األعال العسـكرية للقائـد الجديد.

روسيا هي من قتلته 
شـدد ناشـطو الغوطة الرقية وفصائلها 

العسـكرية عـىل أن زهـران علـوش قتـل 

حلقـت  روسـية  طائـرة  مـن  بغـارات 

فـوق سـاء ريـف دمشـق، األمـر الـذي 

إىل  إضافـة  بلـدي  عنـب  مراسـل  أكـده 

وكاالت األنبـاء املحليـة والعامليـة مبا فيها 

الروسـية.

لكـن نظـام األسـد وإعالمـه جـاء عكـس 

التيـار، فأعلـن املتحدث العسـكري باسـم 

والقـوات  "الجيـش  مسـؤولية  قواتـه 

املسـلحة" عـن مقتـل علوش وقـادات من 

اإلسـالمية وفيلـق  الشـام  أحـرار  حركـة 

الرحمـن، ووصلـت أعداد القتـىل إىل نحو 

90 قياديًـا وعنـًرا بحسـب مـا نقلـت 

وكالـة األنبـاء الرسـمية )سـانا(.

وعـزز اإلعالم الرسـمي ادعاءه بتسـجيل 

أحـد  اسـتهداف  أظهـر  مصـور  جـوي 

األبنيـة، وقـال إنـه لحظـة قصـف مكان 

الـذي  األمـر  ورفاقـه،  علـوش  وجـود 

اإلعـالم  وسـائل  الفـور  عـىل  تناقلتـه 

الروسـية التي كانـت أعلنت قبل سـاعات 

مسـؤولية بالدهـا عـن مقتل قائـد جيش 

اليـوم"  "روسـيا  وأبرزهـا  اإلسـالم، 

و"سـبوتنك".

ويـرى مراقبـون أن تبنـي العمليـة من قبل 

نظام األسـد يأيت يف إطـار تغطية "جرمية 

الـروس" التـي مـن املحتمل أن تقـوض أي 

مسـاعٍ لحـل سـيايس للقضيـة السـورية، 

عـىل اعتبـار أن جيش اإلسـالم مـن ضمن 

املشـاركن يف مؤمتـر الريـاض وانتخـب 

ممثل عنـه يف اللجنـة العليـا للمفاوضات.

روسيا نفذت واألسد تبنى والمفاوضات تحتضر 

اغتيال زهران علوش.. وبويضاني قائد 
بالتوافق 

عصام بويضاني )أبو همام(، القائد العام لجيش اإلسالم خلًفا لزهران علوش
)إنترنت(

جيش اإلسالم هو أحد 
أهم مكونات الهيئة 

العليا للمفاوضات 
التي انبثقت عن 

مؤتمر الرياض 10 
كانون األول الجاري 

واستهداف أي مكون 
منها هو استهداف 

للهيئة بأكملها

إننا في جبهة النصرة 
نتوجه بالتعازي 

ألهل الفقيد وذويه 
ولمجاهدي جيش 

اإلسالم خاصة 
وللمجاهدين على 

أرض الشام عامة

أهالي الرقة وأريافها 
باستشهاد  علموا 

قائد جيش اإلسالم، 
بسبب إذاعة البيان 

الصادرة عن التنظيم 
والًتي تحدثت عن 

الخبر ونعته بكلمة 
"هالك زهران علوش"

5 جهات رحّبت بمقتل علوش
نظـام األسـد وموالـوه هـم أبـرز مـن 

وهـذا  الـرور،  ببالـغ  الخـرب  تلقفـوا 

مـا بـدا واضًحـا مـن خـال الصفحات 

واملواقـع املواليـة، ومنهـا وكالـة األنباء 

الرسـمية )سـانا) التي أذاعت الخرب عى 

النحـو التـايل: "مقتـل اإلرهـايب زهران 

علوش متزعم ما يسـمى جيش اإلسـام 

املرتبـط بنظـام آل سـعود الوهـايب يف 

الغوطـة الرشقيـة بريف دمشـق".

طريقتـه،  عـى  احتفـل  اللـه  حـزب 

فتـداول ناشـطون خـرب إطـاق األعرة 

النارية ابتهاًجا مبقتل علـوش، وتوزيع 

الجنوبيـة  الضاحيـة  يف  الحلويـات 

ومواقـع الحـزب يف منطقـة القلمـون 

يف سـوريا، إضافـة إىل التغطيـة غـر 

املسـبوقة من إعـام الحـزب، معتربين 

الحادثة "انتصـاًرا كبرًا عـى اإلرهاب".

بالخـرب،  بدورهـا  رحبـت  إيـران 

الرسـمية  العـامل  قنـاة  وخصصـت 

تغطيـة  العربيـة  باللغـة  والناطقـة 

اإللكـروين  موقعهـا  عـرب  خاصـة 

وتويـر،  فيسـبوك  يف  وحسـاباتها 

البيـت  أهـل  وكاالت  فعلـت  كذلـك 

وفـارس وغرهـا، واصفـن علوش بـ 

الوهـايب". "اإلرهـايب 

مبنـأى  الـرويس  اإلعـام  يكـن  ومل 

عـن الخـرب، فواكبـت وكالتـا روسـيا 

اليـوم وسـبونتك التفاصيـل الدقيقـة، 

واعتـربت األخـرة يف أحـد تقاريرهـا 

أن "جيـش اإلسـام يعتـرب أحد أقـوى 

املجموعات املسـلحة يف ريف دمشـق 

ولديـه آالف املقاتلـن، كـام أن علوش 

دمشـق  اسـتهداف  عـن  مسـؤول 

بـآالف الصواريـخ التـي راح ضحيتهـا 

مئـات األبريـاء، إضافـة إىل عـرشات 

الصواريـخ التـي اسـتهدفت السـفارة 

سـوريا". يف  الروسـية 

"الدولـة  تنظيـم  فـإن  وأخـرًا، 

أكـرب  كانـوا  وأنصـاره  اإلسـامية" 

الفرحـن واملهللن ملقتل علـوش، وأفاد 

الناشـط أبـو شـام املوجـود يف مدينة 

وأريافهـا  املدينـة  "أهـايل  أن  الرقـة 

علموا باستشـهاد قائد جيش اإلسـام، 

الناطقـة  البيـان(  )إذاعـة  أثـر  عـرب 

الخـرب  نقلـت  والتـي  التنظيـم  باسـم 

بعبـارة )هـاك زهـران علـوش(، عـدا 

التـي  التنظيـم  أنصـار  تغريـدات  عـن 

االتجـاه". هـذا  يف  صبـت 

مجلـس قيـادة جيـش اإلسـام عّن 

عصـام بويضاين )أبو هـامم(، قائًدا 

عاًمـا للجيـش خلًفـا لعلـوش عقـب 

مقتلـه، وجـاء تعيينـه بعـد اجتامع 

لقـادة الجيـش البارزيـن فيه.

دومـا  مواليـد  مـن  هـامم  أبـو 

الرشعـي عـى  العلـم  تلقـى   ،1975

عـى  وحـاز  دمشـق،  مشـايخ  يـد 

شـهادة يف إدارة األعـامل، كام عمل 

تاجـًرا قبـل انـدالع الثـورة السـورية 

املسـلح. بالعمـل  وانخراطـه 

جانـب  إىل  مبسـؤولياته  تـدرج 

صديقه زهـران، وتوىل قيـادة كتيبة 

لـواء األنصـار، ثـم تقلـد  بـال ثـم 

منصـب قائـد ألويـة ريـف دمشـق ، 

وعـن بعدهـا قائـًدا لعمليـات ريـف 

جيـش  أللويـة  قائـًدا  ثـم  دمشـق، 

نائًبـا  اإلسـام يف سـوريا، وأخـرًا 

اإلسـام. جيـش  لقائـد 

عـن  سـابًقا  املعلومـات  شـح 

السـوري  اإلعـام  يف  بويضـاين 

األضـواء  عـن  تواريـه  بسـبب  كان 

وميلـه إىل العمـل بصمـت، بحسـب 

ناشـطي الغوطـة، موضحـن أنه ذو 

رؤيـة عسـكرية وقـدرة كبـرة عى 

إدارة املعـارك التـي شـارك مبعظمها 

اسـراتيجية  وضـع  يف  وسـاهم 

يف  األسـد  قـوات  لقتـال  عسـكرية 

الغوطـة.

كلمـة  يف  الجديـد  القائـد  وقـال 

مصـورة، السـبت، إن جيش اإلسـام 

القائـد  سـيبقى كـام كان يف عهـد 

األسـد  قـوات  متوعـًدا  السـابق، 

وحلفائه باسـتمرار القتـال، ومطالًبا 

بــ  والصديقـة  الشـقيقة  الـدول 

يدعمهـم  ومـن  املجرمـن  "تعريـة 

والحـرص عـى حقـوق أمـة تكالبت 

األمـم"، عـى حـد وصفـه. عليهـا 

 البويضاني قائٌد بالتوافق
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وليد اآلغا - دمشق 

يسـتعد املئـات من مقاتـي تنظيـم "الدولة اإلسـالمية" 

للخـروج مـن مناطـق سـيطرة التنظيم، جنوب دمشـق 

وأحيـاء  الرئيـي  التنظيـم  معقـل  األسـود  )الحجـر 

العسـايل والتضامـن ومخيـم الريمـوك بدرجـات أقل(.

الصفقـة أبرمـت برعايـة األمـم املتحـدة بـن التنظيـم 

شـكلها  عـىل  التفـاوض  واسـتمر  السـوري،  والنظـام 

النهـايئ عـدة أشـهر مـن املفاوضـات بـن الطرفـن.

من سيخرج من المنطقة
عراٌت مـن املقاتلـن التابعن لفصائل عسـكرية أخرى 

سـريافقون مقاتي التنظيـم، معظمهم مـن عنارص لواء 

العـز بـن عبـد السـالم التابـع للجيـش الحـر، واملُبايع 

جاعـة  مـن  ملقاتلـن  إضافـة  علنـي"،  غـري  "بشـكل 

أنصـار الحـق، املقربـة من التنظيـم، والتي انشـقت قبل 

فـرة قصـرية عـن جبهـة النـرة يف مخيـم الريمـوك 

وفًقـا ملصـادر مطلعـة جنوب دمشـق.

ذويهـم،  مـن  املئـات  التنظيـم  مقاتـي  سـريافق  كـا 

الخاضعـة  املناطـق  أهـايل  مـن  املدنيـن  وبعـض 

لسـيطرتهم، ليصبـح العـدد النهـايئ قرابـة ثالثـة آالف 

عـىل  املطلعـة  املصـادر  تقديـرات  بحسـب  شـخص، 

الصفقـة. تفاصيـل 

للتنظيم تجهيزات مسبقة 
الحديـث عن خـروج مقاتـي التنظيم من جنوب دمشـق 

ليـس باألمـر الجديـد، إذ انتـرت أخبـار العـام املايض 

عـن تفـاوض قائـم، وأكدته مؤخـرًا أفعال دلـت عىل نية 

عنـارص الدولـة الرحيل، كبيـع ممتلكاتهم الشـخصية.

ومـا قطع الشـك باليقن وصـول عرات باصـات النقل 

مخفـر  قـرب  وتجمعهـا  املـايض،  الخميـس  الداخـي، 

حـي القـدم يف الجـزء الخاضـع لسـيطرة النظـام مـن 

الحـي، والقريـب من حاجـز العسايل-دمشـق )الطريق 

املُفـرض لخـروج عنـارص التنظيـم وذويهـم منه(.

وحتـى لحظـة نـر التقريـر مل تخـرج أي دفعـة مـن 

عنـارص التنظيـم، إال أن تلفزيـون املنـار، التابـع لحزب 

اللـه اللبنـاين، قال السـبت 26 كانـون األول، إن االتفاق 

جيـش  قائـد  علـوش،  زهـران  مقتـل  بعـد  "انهـار" 

. إلسالم ا

ما مصير مناطق سيطرة التنظيم جنوب دمشق
ال تفاصيـل أو معلومـات مؤكـدة حـول مصـري املناطق 

الخاضعة لسـيطرة التنظيم يف جنوب دمشـق عسـكريًا 

وأمنيًـا، حيـث يسـيطر التنظيم عىل حي الحجر األسـود 

املنطقـة،  يف  الرئيـي  معقلـه  ويُعـد  كامـل،  بشـكل 

كـا يتواجد بشـكل أضعـف يف أحيـاء مخيـم الريموك 

والعسـايل والتضامـن ويشـاركه فيها فصائل عسـكرية 

أخـرى رغـم السـيطرة األمنيـة املطلقة لـه عليها.

قائـٌد ميـداين يف جيش اإلسـالم، مـن أبناء حـي الحجر 

األسـود، قـال إن أحـد قـادة املجموعـات العسـكرية يف 

الحجـر األسـود )تتواجـد حاليًـا يف مناطق ببيـال ويلدا 

وبيـت سـحم بعـد خروجها مـن مناطقها عقب سـيطرة 

التنظيـم عليهـا(، ويدعـى "أبو الفـدا"، التقـى قبل عدة 

أيـام باألمـري العـام لتنظيـم الدولـة يف جنوب دمشـق 

"أبـو صيـاح طيـارة" واتفـق معه عـىل تسـليم منطقة 

الحجـر األسـود للكتائـب العسـكرية مـن أبنـاء الحـي 

قبـل خـروج الدفعة األخرية مـن التنظيم بفـرة قصرية.

وأضـاف املصـدر أن اجتاًعـا آخـر جـرى يف دمشـق 

بـن شـخصية عسـكرية أخرى مـن حي الحجر األسـود 

يدعـى "أبـو فهد ميـازة"، وبـن رئيس فـرع الدوريات 

يف دمشـق، محمـد زمرينـي، لالتفـاق حول بنـود هدنة 

محتملـة بعـد خـروج التنظيم مـن الحجر األسـود.

وكان النظـام رّصح مؤخـرًا أن مـن يرفـض الخروج من 

املناطـق املذكـورة "سيسـلّم سـالحه ويجـري تسـوية" 

الخيـار  هـذا  ويرجـح  فيهـا،  لعقـد مصالحـة  متهيـًدا 

عـىل غـريه خاصـة مـع ضعـف إمكانيـة سـّد الفـراغ 

الـذي سـيحدثه خـروج التنظيم مـن قبل قـوات النظام 

إجـراء  يف  النظـام  سياسـية  مـع  ومتاشـيًا  املُنهكـة، 

املصالحـات.

االئتالف السوري يدين االتفاق ويصفه بـ 
"المشبوه"

االئتـالف الوطنـي لقـوى الثـورة واملعارضـة السـورية 

باتفـاق  وصفـه  مـا  األول،  كانـون   26 السـبت  أدان، 

"مقايضـة مـع داعش يف الريمـوك بغطاء مـن بوتن".

"يف  تريًحـا،  لالئتـالف  اإلعالمـي  املكتـب  ونـر 

وبوتـن  األسـد  طـريان  فيـه  يسـتمر  الـذي  الوقـت 

بقصـف املدنين واملشـايف واملـدارس، ها هـو تحالفها 

اإلرهـايب يعقـد صفقـات تسـليم ومقايضة مـع تنظيم 

داعـش، الـذي تّدعـي روسـيا أنهـا جـاءت ملحاربتـه".

وأشـار االئتـالف أن صفقـة النقـل "تشـكل جـزًءا مـن 

تعـاون أوسـع بـن طرفـن لديهـا اسـتخدام ماثـل 

ألدوات القتـل واإلجـرام بحـق الشـعب السـوري"، كا 

اعتـره "تفاهـًا بن طرفـن إرهابين، بغطـاء رويس، 

وال ميكـن أن ينجـم عنـه سـوى نتائـج إجراميـة".

ُمهمة ُأنجزت على أكمل وجه ولكن…
ثـالُث سـنن ونيّف من تواجـد التنظيـم يف مناطق جنوب 

دمشـق منـذ بدايـة تحررهـا باسـم النـرة أواًل والدولـة 

اإلسـالمية الحًقـا، كان فيهـا "أداة مطواعـة"، سـواء كان 

بشـكل مبـارش أو غري مبارش، بيـد النظام، لتفتيـت الثورة 

مـن الداخـل بعـد أن صعـب القضـاء عليهـا مـن الخارج، 

ناشطن. بحسـب 

ويعتـر النظـام املسـتفيد األول مـن أفعـال التنظيـم يف 

املنطقـة، بحسـب الصحفـي امليـداين وعضو تجمـع ربيع 

ثـورة يف جنـوب دمشـق، مطر إسـاعيل، وقـال "داعش 

أتـم مـا عليه من صفقـة االنسـحاب القدمية عىل مـا يبدو 

واآلن جـاء دور النظـام لينّفـذ مـا عليه".

احتـالل  بعـد  وقّسـمه،  دمشـق  جنـوب  التنظيـم  فـكك 

مخيـم الريمـوك والتضامـن والعسـايل، كـا قتـل رموزًا 

وشـخصيات مركزية عـىل املسـتوين املدين والعسـكري 

وباألخـص يف مخيـم الريمـوك، وفًقـا إلسـاعيل.

وأردف إسـاعيل "نـرة جنـوب دمشـق كانـت طـوق 

النجـاة لداعـش الـذي طعنهـا يف الضهـر، بعـد أن ركبها 

مـن رحلـة حصـاره يف يلدا والحجـر األسـود إىل أن غدت 

بـال فائـدة، فتخلـص يف ختـام املرسحيـة مـن قاداتهـا 

كاألمـري الحـوراين وغـريه، وأرداهـا بخنجـر مـن حيـث 

تعلـم وال تعلـم".

وقد يكـون الجرح الـذي أحدثـه تنظيم "الدولـة" وأعوانه 

يف جنـوب دمشـق عميًقـا جـًدا، ويصعـب التعـايف منه، 

ولكـن هل فـات الوقـت عىل تـدارك ثـوار جنوب دمشـق 

أخطـاء املـايض والنظـر إىل مسـتقبل املنطقـة بعقالنيـة 

دافعهـا األول الحـرص عـىل مصلحـة الثـورة والحاضنـة 

لها. الشـعبية 

برعاية أممية..

 بين النظام و"داعش" جنوب دمشق
ٌ

صفقة

الرائد جميل الصالح: روسيا تدعم اإلرهاب العالمي المتمثل بحكومة بشار األسد 

قائد جيش العزة لعنب بلدي:

الجيش الحر سيتوحد شئنا أم أبينا

عبد الله القاسم - حماة 

والتقـت عنب بلـدي الرائد جميـل الصالح، 

قائـد جيـش العـزة، الـذي بـدأ كتيبـة ثـم 

لـواًء ثـم تجمًعـا، ليعلـن عنـه جيًشـا يف 

10 كانـون األول للعـام الحـايل بعـد عدة 

اندماجـات، وقـال "تشـكل جيـش العـزة 

حـاة  محافظـة  يف  فصائـل  عـدة  مـن 

)ريًفـا ومدينـة(، باإلضافـة إىل ريف إدلب 

تأسسـيه  مـن  الغايـة  وكانـت  الجنـويب، 

توحيـد الصفـوف والعمل ضد قـوات نظام 

األسد". بشـار 

وميتـاز جيـش العـزة بتسـليح جيد قياًسـا 

بالفصائـل األخـرى، وميتد عملـه الجغرايف 

يف ريـف حاة تحديـًدا، ومتكن مـن إلحاق 

هزائـم كبرية بقـوات األسـد عـىل الحواجز 

املحيطـة مبدن وبلـدات اللطامنـة وكفرزيتا 

ومـورك وغريها خـالل الشـهرين املاضين.

اندمـاج  إمكانيـة  ويف معـرض رده عـىل 

فصائـل "الحر" تحت مسـمًى واحد، اعتر 

والفصائـل  الحـر  "الجيـش  أن  الصالـح 

املشـاركة فيـه هي حالـة مؤقتـة ريثا يتم 

االنتهـاء مـن نظام بشـار األسـد"، وأردف 

"بعـد سـقوط النظام كافة الفصائل سـيتم 

اندماجهـا بشـكل أوتوماتيـي يف جيـش 

املسـتقبل". سوريا 

وأضـاف "غايتنـا مـن الجيش الحر االسـم 

والهـدف، أمـا بالنسـبة للتوحـد فالنتيجـة 

أم مل نـرد، طالبنـا  أردنـا  حاصلـة سـواًء 

أم لـن نطالـب، يف النهايـة هـذه الفصائل 

سـوريا  اسـم  تحـت  منضويـة  جميعهـا 

توحدهـا  وسـيتم  السـوري،  والشـعب 

تحـت قيـادة واحـدة، إن مل يكـن اآلن ففي 

املسـتقبل بشـكل أكيـد".

يعتـر جيـش العـزة واحـًدا مـن الفصائل 

مـن غرفـة  دعـًا عسـكريًا  تتلقـى  التـي 

تنسـيق العمليـات )مـوك(، والتي أنشـأتها 

فيهـا  مبـا  سـوريا،  أصدقـاء  مجموعـة 

األسـلحة املضـادة للـدروع. وعـن الروط 

التـي متليهـا الغرفـة، شـدد الصالـح عىل 

أن "جيـش العـزة مل يطلب منـه أي رشوط 

للعمـل عـىل إسـقاط النظـام إن كان مـن 

أو دول، وسـنبقى نعمـل عـىل  أشـخاص 

أهدافنـا ولـن نحيـد عنهـا".

يف 13 تريـن األول املـايض، أعلن جيش 

الفتـح عا أسـاها "غزوة حـاة" الرامية 

ومركـز  املحافظـة  عـىل  السـيطرة  إىل 

املدينـة بشـكل كامـل، لكنهـا توقفـت قبل 

بها.  البـدء 

عـىل  نكـن  "مل  الصالـح  جميـل  وقـال 

اطـالع بشـكل كامـل عـىل معركـة جيـش 

الفتـح، ولكـن الـذي نعرفـه أنـه يعمل يف 

عـدة مناطـق وأماكن يف سـوريا، ال سـيا 

بعـد تدخـل القـوات الروسـية، وفتـح عدة 

جبهـات يف الشـال السـوري )ريـف حلب 

الجنـويب، سـهل الغـاب، جبـل الركان(، 

أمـا بالنسـبة ملحافظـة حـاة فهـي منطقة 

محتلة وسـنعمل عىل تحريرهـا نحن وكافة 

الفصائل املوجودة عىل السـاحة السـورية".

بـدأت روسـيا سلسـلة غاراتهـا الجوية عىل 

املناطـق الخاضعة للمعارضـة يف 30 أيلول 

املـايض، واسـتهدفت يف هـذا اليـوم مدنًـا 

وبلـدات يف ريفـي حمـص وحـاة، وكان 

االسـتهداف األكـر ملقـرات جيـش العـزة، 

كفاتحة لسلسـلة غـارات مازالت تسـتهدف 

مقـرات الجيش الحـر واملعارضة السـورية 

عام. بشـكل 

وأضـاف الرائد جميـل "املسـؤولون الروس 

تكلمـوا عـر وسـائل اإلعـالم أنهـم قصفوا 

أماكـن متركز داعـش واملنظـات اإلرهابية، 

طبًعـا هذا الـكالم غـري صحيـح، ألن مهمة 

روسـيا أواًل هـي دعم النظام ودعـم اإلرهاب 

األسـد  بشـار  بحكومـة  املتمثـل  العاملـي 

وامليليشـيات الشـيعية التـي تعمـل معه".

قـد  روسـيا  تكـون  أن  الصالـح  ونفـى 

تواصلـت مـع قيـادات يف الجيـش الحـر 

كـا أشـاع ساسـتها، وقـال "مل يتواصـل 

النظـام الـرويس مـع الجيـش الحـر ولـن 

نقبـل أي تعاون مـع القوات الروسـية التي 

وإخواننـا  املدنيـن  وأهلنـا  أبناءنـا  تقتـل 

العسـكرين".

وعـن رأيـه مبشـاركة ممثلـن عـن الجيش 

قائـد  اعتـر  الريـاض،  الحـر يف مؤمتـر 

سـوري  إنسـان  "أي  أن  العـزة  جيـش 

يطالـب بحقـوق الشـعب السـوري ويعمل 

عـىل إسـقاط النظـام وحفـظ كرامـة هذا 

الشـعب الـذي قـدم التضحيـات هـو ممثل 

لنـا، بغـض النظـر عن اسـم الشـخص أو 

الفصيـل الذي شـارك، نحن يهمنـا املبادئ 

التـي سـتخرج".

وشـدد الرائـد جميـل الصالـح يف نهايـة 

حديثـه لعنب بلـدي عـىل رضورة "توحيد 

هدفنـا تجـاه إسـقاط النظـام، والتخلـص 

مـن آليـة القتـل واإلجـرام املوجـودة عـىل 

السـاحة السـورية، لـي نحافـظ عـىل ما 

تبقـى مـن أهلنـا، وإعـادة كرامـة الشـعب 

السـوري الـذي قـدم تضحيات كبـرية عر 

مضت". التـي  السـنوات 

"مجـزرة الدبابـات" يف تريـن األول من 

العـام الحـايل، دللـت عىل حجم الخسـائر 

التـي منيت بهـا القوات املهاجمـة يف ريف 

حـاة، واسـتطاعت فصائـل الحـر )جيش 

العـزة، جيـش النـر، الفرقة الوسـطى..( 

كامـل،  بشـكل  وإفشـاله  الهجـوم  صـد 

إضافـة إىل التقـدم عـر محـاور جديـدة، 

تكللـت باسـتعادة مدينة مـورك ومحيطها، 

عثـان  تـل  قاعـدة  عـىل  والسـيطرة 

االسـراتيجية شـال غـرب حـاة.

الرائد جميل الصالح قائد 
جيش العزة

21 كانون األول 2015
 )عنب بلدي(

شهدت الساحة السورية مؤخًرا عدة اندماجات بين فصائل الجيش الحر وال سيما في المنطقتين الوسطى 

والشمالية، بالتوازي مع حمالت برية شنتها قوات األسد والميليشيات المساندة لها بتغطية من سالح الجو 

الروسي، فكان للجيش الحر دور كبير في صد الحمالت وتكبيد قوات األسد خسائر كبيرة.

http://www.enabbaladi.org/archives/58335
http://www.enabbaladi.org/archives/58335
http://www.enabbaladi.org/archives/58338
http://www.enabbaladi.org/archives/58338
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 عنب بلدي - وكاالت

أن  األملانيـة،  "بيلـد"  صحيفـة  وكشـفت 

إن  "يب  الخارجيـة  االسـتخبارات  وكالـة 

مع اسـتخبارات  تعاونهـا  اسـتأنفت  دي" 

النظـام السـوري، لتبادل املعلومـات حول 

إعـالن  رغـم  املتشـددين"،  "اإلسـالمين 

برلـن معارضتهـا لبقـاء رئيـس النظـام 

وأن  الحكـم،  يف  األسـد  بشـار  السـوري 

ضبـاط االسـتخبارات األملانيـة يسـافرون 

بانتظـام إىل دمشـق منـذ بعـض الوقـت 

السـورين. للتشـاور مـع نظرائهـم 

يـأيت هـذا يف وقت اسـتبعدت املستشـارة 

كانـون  خـالل  مـريكل  أنجيـال  األملانيـة، 

النظـام  مـع  تعـاون  أي  الجـاري  األول 

"داعـش".  ضـد  الحـرب  يف  السـوري 

مـن  وقواتـه  األسـد  "نسـتثني  وقالـت 

اإلرهـاب".  ضـد  الحـرب  يف  التعـاون 

وأكـدت الصحيفـة أن الهـدف مـن تجديد 

عـن  املعلومـات  تبـادل  هـو  االتصـاالت 

املتشـددين خاصـة من ينتمـون إىل تنظيم 

"داعـش"، وكذلـك فتـح قنـوات اتصـال 

تفيـد يف حالـة سـقوط طيـار أملـاين يف 

سـوريا".

وكالـة  عمـالء  أّن  إىل  الصحيفـة  وتشـري 

االسـتخبارات األملانيـة ميكـن أن ينتقلـوا 

املغلقـة حاليًـا يف  األملانيـة  السـفارة  إىل 

دمشـق، وأن حكومـة مـريكل تريـد اتخاذ 

قـرار نهايئ بشـأن األمـر يف بدايـة العام 

. يد لجد ا

ولـدى االستفسـار عـن املوضـوع مل تـرد 

وكالـة االسـتخبارات األملانيـة عـىل طلـب 

بدورهـا،  األملانيـة.   DW وفـق  التعليـق، 

أخـرت املتحدثة باسـم الحكومـة األملانية، 

"ال  أنـه  الصحفيـن  ويرتـز،  كريسـتينا 

أسـتطيع التعليق عـىل تفاصيـل العمليات 

لوكالـة االسـتخبارات وال عـىل عملهـا".

ألمانيا عرضة لالستهداف
يشـري رئيـس وكالـة التجسـس األملانيـة، 

يوجـد  أنـه  إىل  ماسـن،  جـورج  هانـز 

قرابـة 1100 متطرف يف أملانيـا يجهزون 

السـتخدام العنـف يف أي لحظـة. وأضاف 

أن  ومبـا  "اآلن  رويـرز،  أنبـاء  لوكالـة 

الحـرب،  يف  فعـااًل  دوًرا  تأخـذ  أملانيـا 

وتـرى بنفس الضـوء كا أمريكا وفرنسـا 

وغريهـا، ولكـن نحن ال نـرى الخطر الذي 

هـو أصـاًل كبـري جـًدا، ال نرى أنه سـيزيد 

بسـبب تعاوننـا".

ويـأيت هـذا بعد تغـري واضـح يف موقف 

الغـرب تجـاه نظـام األسـد حيـث تعرف 

الحكومـة  بـدور  الغربيـة  الحكومـات 

السـورية بالحـرب ضد اإلرهـاب. وبنفس 

الوقـت تصـب تريحـات األمـن العـام 

لألمـم املتحـدة بـان يك مون بـأن مصري 

األسـد يجـب أال يأخـذ مركـز الحـدث يف 

الجهـود الدولية التـي تهدف لحـل األزمة 

السـورية.

ألمانيا والعالقات مع األسد 
وتعتـر أملانيـا مـن أكـر الـدول الغربية 

التـي لهـا عالقـات تاريخيـة مـع حكومة 

النظـام السـوري، ويف وقت سـابق عندما 

شـنت أمريـكا الحرب عـىل تنظيـم الدولة 

بعـض  واشـنطن  شـاركت  سـوريا،  يف 

حكومـة  مـع  االسـتخباراتية  املعلومـات 

األسـد عـر قنـوات أملانيـة، وفـق موقـع 

 .antiwar

لكـن اسـتعادة التعـاون عىل مدار شـامل 

عندمـا  للجـدل  مثـرية  كخطـوة  يـأيت 

تطالـب حكومـات غربيـة عديـدة بخلـع 

األسـد. وهنـا تطالـب املستشـارة األملانية 

أنجيال مـريكل بوجـوب خلع األسـد ولكن 

عـىل "املـدى البعيـد"، وال تطالـب بخلعه 

. رشة مبا

ألمانيا.. قناة واشنطن لتزويد النظام 
السوري بالمعلومات 

النظـام  األمريـي  الجيـش  زود 

عسكرية  اسـتخبارية  السـوري مبعلومات 

أملانيـا  طريـق  عـن  باملتطرفـن  متعلقـة 

وإرسائيـل. وروسـيا 

ويف تقرير باللغـة اإلنكليزية نرته وكالة 

أنبـاء رويرز الجمعـة، 22 كانـون األول، 

وترجمتـه عنـب بلـدي، فإن هيئـة األركان 

الجيـش  البنتاغـون أعطـت  املشـركة يف 

غـري  وبشـكل  للنظـام  التابـع  السـوري 

تتعلـق  اسـتخباراتية  معلومـات  مبـارش 

باملتطرفـن اإلسـالمين لخوفهـم مـن أن 

مسـاعي إدارة أوبامـا لخلـع بشـار األسـد 

ميكـن أن تتسـبب بفـوىض عـىل نطـاق 

كبـري يف سـوريا.

سـيمور  األمريـي  وكشـف الصحفي 

هـريش يف تحقيـق جديـد لـه يف "اللندن 

كبـار  بـن  الحاصـل  االنقسـام  رفيـو" 

يف  والسياسـين  األمريكيـن  الضبـاط 

البيـت األبيـض يف قضيـة التعامـل مـع 

املتطرفن اإلسالمين يف سـوريا والعراق.

البنتاغـون  يف  األركان  هيئـة  أّن  ويبـدو 

غري متحّمسـة لسياسـة أوبامـا يف إجبـار 

األسـد عـىل الرحيـل، وبـدل ذلـك اختارت 

اسـتخبارية  معلومـات  توفـري  الهيئـة 

وتحليـالت تتعلـق بالجهاديـن وإعطائها 

لقـوات األسـد، وهـذا حـدث بشـكل غـري 

مبـارش، كـا أخر مستشـار سـابق رفيع 

الصحفـي  األركان  هيئـة  يف  املسـتوى 

هـريش ومل يـرد اإلفصـاح عـن اسـمه.

ويف صيـف 2013 حـّرت وكالـة الدفاع 

االسـتخباراتية باملشـاركة مع هيئة األركان 

للغايـة،  رسيًـا  تقريـرًا  البنتاغـون  يف 

وقيّمـت فيـه أن خلـع الرئيـس السـوري 

عارمـة  فـوىض  سـيخلق  األسـد  بشـار 

سـهلة  فريسـة  ويجعلهـا  سـوريا  يف 

اإلسـالمين. للمتطرفـن 

يف ذلـك الوقـت كانت وكالة االسـتخبارات 

أن  إىل  توصلـت  قـد   )CIA( األمريكيـة 

إىل  ليبيـة وصلـت  أسـحلة مـن مخـازن 

سـوريا، وبـدأ هـذا بعـد فـرة قليلـة من 

اغتيـال معمـر القـذايف.

األسـلحة  هـذه  تسـليم  وتـم 

ملجموعة معارضـة لألسـد ومـن ضمنهـا 

وقـال  الدولـة.  وتنظيـم  النـرة  جبهـة 

سـيمون  للصحفـي  األمريـي  املسـؤول 

هـريش "إن املعارضن املعتدلـن كانوا قد 

تبخـروا وأصبـح الجيـش السـوري الحـر 

مجـرد مجموعـة صغرية تركـز يف قاعدة 

تركيـا". يف  جويـة 

صحيًحـا  كان  األمريـي  التقييـم 

فاملعارضـة املعتدلـة يف سـوريا هي مجرد 

أسـطورة وأمريـكا كانت تسـلح املتطرفن 

اإلسـالمين.

الدفـاع  لوكالـة  السـابق  الرئيـس 

االسـتخبارية، الجرنال ميشـيل فلـن، ذكر 

مـن  كبـري  بشـكل  عـورض  التقريـر  أن 

إدارة أوبامـا ألنهـا مل ترد سـاع الحقيقة. 

األمريـي  الشـعب  علـم  "لـو  وأضـاف 

باالسـتخبارات التـي كنـا ننتجهـا يوميًـا 

وعـىل أكـر مسـتوى حسـاس ألصابهـم 

الجنـون!"

أموال طائلة لزعزعة االستقرار 
يتابع هريش يف تحقيقه "أنفقت السـفارة 

األمريكيـة يف دمشـق ماليـن الـدوالرات 

لفـرة طويلة لدعـم املتمرديـن، لخلق عدم 

اسـتقرار يف البـالد، وتم هـذا مبعرفة من 

االسـتخبارت السـورية، وجرت أيًضا خالل 

فرة حـاول فيها بشـار األسـد التقرب من 

واشـنطن وخلـق عالقات صديقـة معه". 

وقـال مستشـار لالسـتخبارات األمريكيـة 

كان  اإلرهابيـة،  أيلـول  هجـات  "عقـب 

األسـد ولسـنن طويلـة يسـاعدنا بشـكل 

ويف  الجميـل،  لـه  نـرد  نكـن  ومل  كبـري 

كبـرية  مبعلومـات  زودنـا   ،2002 عـام 

تتعلـق بنشـاطات اإلخـوان املسـلمن يف 

سـوريا وأملانيـا، ويف نفس السـنة، زودنا 

مبعلومات سـاعدت بفشـل هجوم للقاعدة 

عىل األسـطول الخامـس البحـري ألمريكا 

البحريـن". يف 

ووفًقـا للصحفـي هريش "يف ذلـك الوقت 

لتعذيـب  دمشـق  سـجن  يسـتخدم  كان 

املشـتبه بهـم يف اإلرهـاب من قبـل وكالة 

ضمـن  مـن  األمريكيـة  االسـتخبارات 

برنامـج التسـليم الـرسي… ومـع كل ذلك 

بقـي موقـف البيـت األبيـض مـن الرئيس 

ودعمـه  كرمـه  برغـم  سـلبيًا  السـوري 

الكبـري".

ويّدعـي الصحفـي هـريش، أنـه مبقابـل 

وفرتهـا  التـي  االسـتخباراتية  املعلومـات 

عـىل  كان  البنتاغـون  يف  األركان  هيئـة 

رشوط،  أربعـة  عـىل  يوافـق  أن  األسـد 

الهجـوم  مـن  اللـه  حـزب  تقييـد  وهـي 

عـىل إرسائيـل، وإعـادة املحادثـات معها 

مستشـاري  وقبـول  الجـوالن،  بشـأن 

والوعـد  وغريهـا،  العسـكرين  روسـيا 

حـرة. بإقامة انتخابـات 

وأخـر مصـدر رويس الصحفـي هـريش 

بـأن إرسائيـل رفضـت املحادثـات بشـأن 

الجـوالن، وقالـت إّن األسـد انتهـى.

الواليات المتحدة زّودت النظام السوري بمعلومات استخباراتية 

ألمانيا تمد يدها لألسد بحجة التعاون األمني 
من جديد يطل ملف التعاون 

الغربي االستخباراتي مع 
النظام السوري ويطرح 

مجدًدا على الطاولة، 
فالنظام يستجدي الدول 

الغربية للتعاون معه، بعد 
أن مهد العنف وشدة القمع 
على امتداد سوريا إلى جعل 

أراضيها بيئة خصبة ألخطر 
المتطرفين حول العالم. 

أنجيال 
ميركل،مستشارة 
ألمانيا الفيدرالية
)AP(

هانز جورج ماسن ، 
رئيس وكالة التجسس 

األلمانية
)DW(

أعلـن املفتـش العـام للقوات املسـلحة 

قيـادة  أن  فيكـر،  فولكـر  األملانيـة 

القـوات املسـلحة تعتـزم إرشاك 1200 

مبحاربـة  فرنسـا  دعـم  يف  جنـدي 

سـوريا. يف  "داعـش"  تنظيـم 

وأضـاف لصحيفة "بيلـد" أن الحكومة 

األملانيـة تنـوي الحصول عـى املوافقة 

يف املشـاركة ببـدء املهمـة هـذا العام، 

بعـد  فـوًرا  العمليـة  سـتبدأ  "حيـث 

الحصـول عليهـا".

وصادق مجلس النـواب األملاين، الجمعة 

4 كانـون األول الجـاري، عـى مشـاركة 

 1200 إىل  عددهـا  يصـل  أملانيـة  قـوة 

عسـكري يف عمليـات االئتـاف الدويل 

ضـد تنظيم داعـش يف العراق وسـوريا.

يف  شـاركوا  نائًبـا   598 أصـل  ومـن 

التصويـت، صّوت 445 لصالـح العملية 

و146 ضدهـا، فيام امتنع سـبعة نواب 

عن اإلدالء بأصواتهـم، يف نتيجة كانت 

االئتـاف  تأييـد  متوقعـة عـى ضـوء 

أنجيـا  املستشـارة  بزعامـة  الواسـع 

مـركل ملشـاركة عسـكرية أملانيـة.

وقـال فيكـر خـال حديثـه للصحيفة 

"مـن وجهة النظـر العسـكرية تتطلب 

صيانـة الطائـرات والسـفن نحو 1200 

العمليـة يف  أن  جنـدي"، مـا سـيعني 

سـوريا سـتكون األكرب ضمـن املهامت 

تحضـر  حالًيـا  ويتـم  الخارجيـة، 

الخارجيـة  التفاصيـل مـن قبـل وزارة 

األملانيـة .

مـن  أسـبوعن  نحـو  مـرور  وبعـد 

هجـامت باريـس يف 13 ترشين الثاين 

الجـاري، "اتخـذت السـلطات الفدرالية 

يف أملانيـا، قـراًرا بتلبيـة طلـب الرئيس 

تقديـم  هوالنـد  فرنسـوا  الفرنـي 

املسـاعدة ملحاربـة التنظيـم اإلرهـايب 

سـوريا". يف 

وبحسـب وكالة تاس الروسـية، تعتزم 

اسـتطاعية  طائـرات  إرسـال  أملانيـا 

من طـراز "تورنـادو" وطائـرات تزويد 

عمليـة  لدعـم  وفرقاطـة  بالوقـود 

محاربـة "داعـش"، إذ أوضـح فيكـر، 

جاهـزة  األملانيـة  الجويـة  القـوات  أن 

لتقديـم بـن 4 و6 طائـرات "تورنادو" 

واألردن.  تركيـا  يف  لنرشهـا 

ألمانيا تشارك بضرب "داعش" 
ألول مرة 
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محاولة لموازنة القوى بين النظام والمعارضة 

صاروخ "دوما1" ألول مرة في معارك ريف 
حمص الشمالي

جودي عرش - الوعر 

وتركـزت أماكـن االشـتباكات يف قريـة تري 

وردت  وجوالـك،  املحطـة  وجهتـي  معلـة 

قـوات املعارضة رسيًعـا، مسـتهدفة الفرقة 

دبابتـن  ودمـرت  للقريـة،  املحاذيـة   26

وثـالث عربـات نقـل جنـد عـىل محـوري 

املحطة وتـري معلة، إضافة إىل عربة شـيلكا 

عىل محور معمـل الصابون رشقـي القرية.

المعارضة وجًها لوجه مع النظام 
حملـة النظام بداية األسـبوع املـايض كانت 

التـي  العسـكرية  مشـابهة متاًمـا للحملـة 

تعرضـت لهـا املنطقـة منتصـف تريـن 

األول املـايض، وفًقا للناطـق اإلعالمي لغرفة 

عمليـات تري معلـة، أبـو أسـامة الحمي، 

الـذي رصح لعنـب بلـدي "حاولـت قـوات 

النظـام التقـدم يف جبهـة سنيسـل لكنهـا 

فوجئـت بالجاهزيـة الكبرية لقـوات الجيش 

الحـر رغـم القصـف الـذي تعرضتـه له".

وقصفـت قـوات النظـام قريتـي تـري معلة 

والرسـن مسـتهدفًة املدنيـن، مـا أدى إىل 

دمـار البنـى التحتيـة، واعترهـا الحمي 

"دون فائـدة، فقـوات املعارضـة منعتـه من 

إحـراز أي تقـدم".

الجيش الحر استخدم أسـلوبًا جديًدا وصفه 

الحمي بــ "الفعال"، مسـتخدًما الهجوم 

عوًضـا عـن الدفـاع، وأردف "أدرك الجيـش 

الحـر أن أفضل وسـيلة للدفاع هـي الهجوم، 

واسـتطاع توجيـه رضباته بقذائـف الهاون 

واملدفعيـة الثقيلـة والصواريـخ يف األماكن 

التـي تعتـر أكر حساسـية لـدى النظام".

األماكن التي اعترها الحمي "حساسـة"، 

شـملت مناطـق تجمع قـوات النظـام داخل 

لـواء الرضـا يف القـرى الشـيعية والقـرى 

املواليـة املحيطـة "وبهذا اسـتطعنا إيالمهم 

أي  أوقفنـا  لقينـاه كـا  الـذي  األمل  بقـدر 

محاولـة للتسـلل، وهـذا دليـل أكـر عـىل 

وضعفهم". ارتباكهـم  مـدى 

"دوما 1" ألول مرة في ريف حمص 
الشمالي 

أعلنـت حركـة  يف خطـوة غـري مسـبوقة 

تحريـر حمص، الخميـس 17 كانون األول، 

الصنـع  محليـة  صواريـخ  تصنيـع  عـن 

نـرة  "دومـا1"  اسـم  عليهـا  أطلقـت 

لنـداءات أهـايل دومـا ورًدا عـىل املجـازر 

املرتكبة يف سـوريا بالكامـل، وفًقا للناطق 

العسكري باسـم الحركة، رشـيد الحوراين.

 وأفـاد الحـوراين لعنـب بلـدي أن تسـمية 

الصواريـخ "جـاءت نـرة للعزيـزة دوما 

والتـي تقدم عرات الشـهداء يوميًا وسـط 

حالـة من الصمـت التي تشـهدها السـاحة 

الدوليـة، ورًدا عـىل املحتلـة روسـيا التـي 

أذاقـت املناطـق السـورية الويالت".

قسـم  رئيـس  تصنيـع  مـن  "دومـا1" 

املدفعيـة يف الحركـة، الرائد محمـد األحمد، 

وشـاركه يف إنجـاز الفكـرة مجموعـة من 

االختصاصـات،  ذوي  املنشـقن  الضبـاط 

بحسـب الحـوراين، الـذي أردف "تطبيـق 

الفكـرة كان تحـت إرشاف عدد مـن الخراء 

السـورين مـن أبنـاء املنطقـة"، واعتـره 

"إنجـازًا" وسـط غيـاب الخـراء األجانب.

ويختلـف مدى صاروخ "دومـا1" باختالف 

وزن املـواد املحملـة، وتراوح مـدة تصنيعه 

وتجهيـزه بـن 20 يوًما إىل شـهر، ويشـبه 

الصاروخ يف شـكله صواريخ "الكاتيوشـا" 

التدمرييـة  قوتـه  متاثـل  كـا  الروسـية، 

 500 تـزن  التـي  الطائـرة  قنبلـة  رضبـة 

للحـوراين. وفًقا  كيلوغـرام، 

 الحـوراين لفـت إىل أن وزن الرأس املتفجر 

للصـاروخ يـزن 50 كيلوغراًمـا، ومداه 1.5 

يتضاعـف  مـداه  أن  إىل  الفتًـا  كيلومـرًا، 

مبضاعفـة وزن الـرأس.

وحـول مـدى دقـة إصابـة الصـاروخ، قال 

الدقيقـة  الوسـائل  "نسـتخدم  الحـوراين 

عـادة، ونعتمـد عـىل صـور جوجـل، وكنا 

تجمعـات  عـىل  صواريـخ   4 أطلقنـا  قـد 

الشـيعي  الرضـا  ولـواء  النظـام  قـوات 

رائعـة". نتائـج  وأحرزنـا 

أن  إىل  مشـريًا  حديثـه  الحـوراين  وختـم 

الصـاروخ "سـيغري سـري املعـارك بشـكل 

أنـواع  إنتـاج  "نأمـل  مردفًـا  كامـل"، 

أخـرى، وتعمـل قيـادات الحركـة واملجلس 

العسـكري  التأهيـل  ومعهـد  االستشـاري 

باسـتمرار عـىل تطويـر السـالح وصقـل 

الخـرات العسـكرية كا هناك عـدة ملفات 

والدراسـة". والتجريـب  البحـث  قيـد 

مدنيو ريف حمص الشمالي "نزوح وألم"
الحولـة املحـارصة نزوًحـا  تشـهد مدينـة 

نحـو القـرى األقـل خطـرًا، بعـد الحملـة 

مؤخـرًا،  النظـام  شـنها  التـي  العسـكرية 

ووصلـت حصيلـة الغـارات الجويـة التـي 

اسـتهدفتها خالل يومـن إىل 20 غارة راح 

الجرحـى،  وعـرات  قتـىل   10 ضحيتهـا 

وفًقـا للناشـط أنـور أبـو الوليـد.

وقـال أبـو الوليـد لعنـب بلـدي إن حركـة 

النـزوح جـاءت بسـبب صواريـخ طـريان 

األسـد الحـريب، واآلخـر الـرويس، والتـي 

أحدثـت دمـاًرا كبـريًا يف املنـازل واملحـال 

للمخابـز. وصـواًل  التجاريـة 

وختـم أبو الوليـد حديثه قائـاًل "مل تتوقف 

املأسـاة عـىل إغـالق املنفذ الوحيد فحسـب 

بـل اضطـرت العوائـل النازحـة إىل اإلقامة 

يف السـيارات واملسـاجد والخيـم يف ظـل 

الـرد الشـديد وانعـدام وسـائل التدفئة".

حالـة  الشـايل  حمـص  ريـف  ويشـهد 

إنسـانية سـيئة، خاصـة بعـد إغـالق املنفذ 

الوحيـد للمـواد الغذائيـة فيـه عـر قريـة 

تريمعلـة، مـا أدى إىل نقص حـاد يف املواد 

والحفاضـات. األطفـال  الغذائيـة وحليـب 

صاروخ "دوما 1" - حمص
17 كانون األول 2015

 )عنب بلدي(

تكاليف المعيشة تجبر مقاتلي المعارضة على ترك السالح والعمل المدني

دخل المقاتل 40 دوالًرا شهرًيا والحاجة الفعلية 100 دوالر 

شهد ريف حمص الشمالي خالل األسبوع الماضي، تصعيًدا عسكرًيا، إذ كثفت قوات 
النظام غاراتها الجوية، إضافة إلى بدئها اشتباكات موسعة طالت أكثر من منطقة 

في آن واحد، بهدف إحكام القبضة األمنية على المنطقة.

طارق أبو زياد - حلب 

فرضـت أعبـاء الحيـاة يف سـوريا مصاريـف إضافيـة 

عـىل السـورين، األمـر الـذي يجعـل تكاليـف العيـش 

يف املناطـق املحـررة منهكـة، ولذلـك منحـت الرواتب أو 

املكافـآت املاليـة ملقاتـي الفصائـل العسـكرية إلعانتهـم 

عـىل التحديـات يف ظـل اسـتمرار ارتفـاع األسـعار .

لكـن ورغـم تخصيـص الرواتـب الشـهرية يبقـى دخـل 

املقاتـل قليـاًل جـًدا بالنسـبة ملتطلبـات الحيـاة اليومية، 

إذ يبلـغ دخـل العنـر 40 دوالًرا كمعـدل وسـطي يف 

املناطـق  يف  العيـش  يتطلـب  بينـا  الفصائـل،  جميـع 

املحـررة، ومبسـتوى تحت املتوسـط ولعائلـة مكونة من 

شـخصن، حـوايل 100 دوالر شـهريًا كحـد أدىن. 

هجرة العمل العسكري 
يعتر طـارق الحمـوي، املسـؤول املايل السـابق يف أحد 

الفصائـل العسـكرية، أن مـا تقدمـه الفصائـل للمقاتلن 

قليـل جًدا، وأنـه ال ميكـن للمقاتـل العيش بهـذه املبالغ، 

مـا سـبب مشـاكل مل تكـن يف الحسـبان، مـن رسقـة 

و"تشـليح" وغريهـا، ولرمبـا كانت املشـكلة األكر توجه 

املقاتلـن للعمل املـدين، وتـرك الفصائل والثورة بشـكل 

كامـل لتأمـن حاجاتهم.

ويف بعض األحيان تتشـكل فصائل جديـدة تعتمد عىل الدعم 

الخارجـي، إذ تعمل عىل تفعيلهـا "أياد خارجيـة" وينضوي 

تحتهـا عدد كبـري مـن املقاتلن ألنهـا تعرض عليهـم رواتب 

مرتفعة، تصـل أحيانًا إىل 500 دوالر شـهريًا ما يجعلها هدفًا 

لـكل من يعاين الفقر مـن املقاتلن، لكن هـذه الكتائب تظهر 

بشـكل مفاجئ وغالبًا ما تختفي بشـكل مفاجـئ أيًضا.

 سياسية التجويع للتحكم بالمقاتلين

ال ميكـن إنـكار أن مـا يدخل للفصيـل من غنائـم وأرباح 

مـن املشـاريع التجاريـة وغريهـا قد تكـون كافية لسـد 

حاجـات مقاتليـه، لكـن سياسـة التجويـع تبقى سـائدة 

للتحكـم باملقاتلـن، أو كـا يزعـم البعض أنه "إن شـبع 

املقاتـل واكتفـى سـيصعب عليه تحمـل التعـب والجوع 

وغـريه مـن املتاعـب التي رمبـا تواجهنـا بحـال تعرضنا 

لحصـار أو مـا شـابه"، كا يقـول الحموي لعنـب بلدي.

وهنـاك نوعـان من املقاتلـن، بعضهم من أهـايل املناطق 

املحـررة، والقسـم اآلخـر مـن مناطـق سـيطرة النظـام 

كمدينـة حـاة وحمـص وغريها.

ويختلـف وضعهـم املـادي بـن منطقة وأخـرى، فأهايل 

املنطقـة أغلبهم ميلكـون أراض زراعيـة ومصالح تعينهم 

عـىل الحيـاة، أمـا النازحـون مـن مناطـق النظـام فـال 

ميلكـون إال الدخـل املقـدم مـن الفصيـل الـذي يعملون 

معـه، لذلـك تجـد بعـض الفصائل تتبـع سياسـية مالية 

مختلفـة بـن النازحـن واملقيمن.

إيقاف الدعم واستنزاف المخزون
املـادي بشـكل شـبه كامـل عـن أغلـب  الدعـم  توقـف 

الفصائـل منـذ أكر مـن عام ونصـف، وأصبـح االعتاد 

الرئيـي للرواتـب واملصاريـف عـىل الغنائـم فقـط.

وهـذا دعا الفصائـل الكبـرية إىل ادخار كل مـا متلك وجعله 

مخزونًـا احتياطيًـا ألوقـات مقبلـة، قـد تكـون عصيبـة، 

وبحسـب وجهة نظر املسـؤول املايل السـابق فـإن "املرحلة 

الصعبـة قد اقربت فالضغوطات التي نتعرض لها عسـكريًا 

كبرية جـًدا وقد تكلفنا الكثري من الذخائر واألسـلحة، وأعتقد 

أن الفصائـل بدأت باسـتخدام املخـزون االحتياطي".

حلول مقترحة ووعود خائبة 
يعرض القائد العسـكري يف أجناد الشـام محمد شكري يف 

حديـث مع عنب بلـدي بعض األفكار التي ميكن أن تسـاهم 

يف حل هذه املشـكلة، ويقـول "املشـاريع اإلنتاجية هي من 

أقـوى األفـكار التـي ميكنهـا تخفيـف الثقـل عـن املقاتل، 

وذلـك يتم عـن طريـق تفعيـل مشـاريع وجعـل املقاتلن 

يعملون فيها بنظـام ال يتضارب مع عملهـم القتايل وتكون 

املشـاريع منوعة بحيـث تسـتوعب أكر عدد مـن املقاتلن 

كل حسـب مجالـه وخرتـه، وميكننـا أيًضا عمل مشـاريع 

تخـدم أهـايل املقاتلـن وتقدميها مجانًـا كمولـدة كهرباء 

كبـرية أو نر صهاريـج لتوزيع املـاء والطبابـة وغريها".

أمـا املقاتـل السـابق أبـو إبراهيـم، والذي يعمـل اآلن يف 

بيـع املحروقـات فيعتـر أنه لـو وزعـت الغنائم بشـكل 

متسـاو ومل تخف لكان الوضع مختلًفـا متاًما، "ولوجدنا 

اكتفاء".  يف  الجميـع 

ويضيـف متحـرًسا "الوعـود والقصـص التي تـروى لنا 

مـن زيـادات قادمـة ومنـح وغريهـا مل نعـد نصدقهـا.. 

األمـر مل يعـد يحتمـل وأنـا تركت الجهـاد لهذا السـبب.. 

للطعام". بحاجـة  أطفـايل 

ورغـم هـذه الصعوبـات يبقـى املقاتـل يف حرية مـن أمره، 

راكًضـا وراء لقمة عيشـه عـىل أمل أن يتحّسـن الوضع ويتم 

إيجـاد حل جذري لهذه املشـكلة التي تهدد الثورة السـورية.

عناصر من المعارضة 
المسلحة في ريف 
حلب الجنوبي
20 كانون األول 
2015
)عنب بلدي(
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انخفاض سعر ربطة الخبز حّيد محال "الصاجة"  

المخابز واألفران في الغوطة الشرقية
تستأنف عملها

هيثم بكار - الغوطة الشرقية 

شـهدت الغوطـة الرقيـة انفراًجـا طفيًفا 

واألفـران  املخابـز  بعـض  اسـتئناف  بعـد 

عملهـا يف تأمـن مـادة الخبـز لألهـايل، 

بسـعر معقـول نسـبيًا، نتيجة توفـر مادة 

ثـالث  دام حـوايل  انقطـاع  بعـد  القمـح، 

سـنوات يف ظـل الحصـار املفـروض مـن 

قبـل قـوات النظام السـوري عـىل املنطقة.

وخالل السـنوات السـابقة لجـأ الناس إىل 

االعتـاد عـىل "الصاجـة" كـا يسـميها 

األهـايل، وهـي عبـارة عـن برميـل مـيء 

بالحطـب املشـتعل، وفوقـه جـزء حديدي 

يخبـز الرغيـف عليـه، واعتمد النـاس عىل 

مـا تيـرس مـن طحـن قمـح وشـعري، أو 

حتى علـف الحيوانـات يف فرات سـابقة. 

 ونظـرًا للتكلفـة الباهظة لعمليـة الخبز يف 

املنـزل مقارنـة مـع الوضـع الذي تعيشـة 

عـىل  األهـايل  اعتمـد  الرقيـة،  الغوطـة 

محـال "الصاجـة"، إذ ال يخلـو حـي منها.

عنـب بلـدي التقـت أبـو صالح، مالـك أحد 

املحـال، وقـال إن األهايل لجؤوا سـابًقا إىل 

خبـز دقيـق القمـح والشـعري يف منازلهم، 

مـع إقفـال املخابـز أبوابها يف ظـل نقص 

هـذه املـواد، إال أنهـم توجهـوا إىل محـال 

الصاجـة بحكـم نقـص األدوات الالزمة".

ولفـت أبـو صالـح إىل أن األهـايل يجلبون 

الطحـن )نصـف كيلـو أو كيلـو(، حسـب 

الكميـة املتوفـرة لدى كل عائلة، مشـريًا إىل 

أن أجـرة الكيلـو الواحـد تـراوح بن 150 

إىل 175 لـرية سـورية، "والحمـد للـه هذا 

العمـل يوفر لنـا دخـاًل معقواًل نسـبيًا ".

انخفاض سعر ربطة الخبز حّيد محال 
"الصاجة"

وحـول توقـف الكثري مـن أصحـاب محال 

الصاجـة عـن العمـل، قـال أبو محـروس، 

وهـو مالـك "بسـطة صاجـة" يف دومـا، 

وانخفـاض  واملـازوت  الطحـن  توفـر  إن 

أسـعارهم داخـل الغوطـة الرقيـة، جعل 

املخابـز تسـتأنف عملهـا، مـا خفـض من 

سـعر الربطـة الواحـدة.

أبـو محروس أشـار يف حديثـه لعنب بلدي 

إىل توقـف مالي "بسـطات الصاجة" عن 

العمـل إثـر انخفـاض سـعر ربطـة الخبز 

التـي لجـأ النـاس لرائهـا حاليًـا، مضيًفا 

"نحـن اآلن نفتـش عن عمل آخر لنسـتطيع 

إطعـام عوائلنا".

أمـا أم محمد، وهـي ربة منـزل، فتحدثت 

لعنـب بلـدي عـن سـعادتها السـتطاعتها 

انخفـاض  بعـد  الخبـز  ربطـة  رشاء 

ربطـة  نشـري  "كنـا  وقالـت  سـعرها، 

الخبـز قبـل الحصار بــ 35 لـرية ولكنها 

فقـدت متاًمـا بعده، ثـم لجأنـا إىل محال 

الصاجـة".

الكيلـو  تكلفـة  أن  إىل  محمـد  أم  ولفتـت 

الواحد من الشـعري، ويشـمل مثنـه وطحنه 

 600 قرابـة  إىل  وصلـت  خبـزه،  وأجـرة 

أو يزيـد حسـب  لـرية سـورية، "ينقـص 

توفـر املـادة"، مضيفـًة "الحمـد للـه أنـا 

أوالدي  إطعـام  أسـتطيع  كـوين  سـعيدة 

خبـزًا مصنوًعـا مـن القمـح ولـو ملـرة يف 

األسـبوع".

سعر الربطة ينخفض إلى الثلث
مـدن  الخبـز يف  ربطـة  انخفـاض  وعـن 

وبلـدات الغوطـة الرقيـة قال أبـو راتب، 

وهـو صاحب فـرن خبـز يف مدينـة دوما، 

إن دخـول موسـم حصـاد القمـح وإدخال 

أحـد التجـار املـادة إىل الغوطـة، إضافـة 

إىل توفـر مـادة املـازوت لتشـغيل األفران، 

سـاعد يف خفـض سـعر الربطـة الواحدة.

مـن  تدريجيًـا  الربطـة  سـعر  وانخفـض 

بدايـة تريـن األول املايض، مـن ألف إىل 

350 لـرية سـورية، وارتفـع وزن الواحـدة 

 900 إىل  سـابًقا  غـرام   700 مـن  منهـا 

. ليًا حا

الرقيـة  الغوطـة  وبلـدات  مـدن  عانـت 

مـن نقـص يف املـواد الغذائيـة األساسـية، 

ويبلـغ عدد املخابـز فيها قرابـة 40 مخبزًا، 

مـع  تدريجـي  بشـكل  جميعهـا  توقفـت 

اسـتأنف  بعضهـا  أن  إال  الحصـار،  بدايـة 

عمله حاليًـا وعددهم 8 أفـران، متوزعة يف 

مناطـق مختلفـة مـن الغوطـة.

هنا الحلبي - عنب بلدي 

متكـن مهنـا جفالـة، قائد كتائـب "أبو عـارة"، من 

الوقـوف عىل قدمـن صناعيتن ألول مـرة، األربعاء 

23 كانـون األول، منـذ إصابته قبل حوايل 6 أشـهر، 

بعد تعرضـه ملحاولة اغتيـال يف مدينـة حلب، بزرع 

عبـوة ناسـفة يف سـيارته أمـام مقـر الكتيبـة، نتج 

عنهـا بـر قدميـه وثالثة أصابـع من يـده اليرسى.

رحلة العالج في حلب
بكـري"، عالجـه يف  "أبـو  امللقـب  تلقـى جفالـة، 

مشـايف حلـب امليدانيـة، ويـروي لعنب بلـدي "بعد 

نقـي سـاعة إصابتـي إىل مشـفى زرزور تعـرض 

املشـفى لقصـف النظـام بعـدة براميـل، فاضطـر 

الفريـق لنقي إىل مشـفى آخـر، وأُعلـن حينها أنني 

نقلـت إىل تركيـا لضـان أمـن املشـايف األخـرى". 

الجراحيـة  العمليـات  أن جميـع  أكـد  لكـن جفالـة 

أكملـت يف مشـايف حلـب عـىل عكـس اإلعـالن.

يشـيد أبو بكـري بأطباء حلـب الذين أكلمـوا مرحلة 

ويقـول  أشـهر،  ثالثـة  واسـتغرقت  األوىل  العـالج 

"أبهرتنـي براعـة األطبـاء يف العمليـات، فقـد كانت 

مناسـبة كحالة برٍ لركيب األطراف يف املسـتقبل".

يضيـف أبـو بكـري "أشـعر باالمتنـان الكبـري لكل 

األطبـاء، عـىل وقوفهـم إىل جانبـي بأشـد الظروف 

دون  الفائقـة  والعنايـة  يب،  مـرت  التـي  الصعبـة 

مقابـل".

العودة إلى الجبهات
عـاد أبـو بكـري ملزاولـة مهامه بعد ثالثة أشـهر من 

اإلصابـة، ويوضح "يقتـر عمي حاليًـا يف كتائب 

أبو عـارة عىل حضـور االجتاعـات واإلرشاف عىل 

غـرف العمليات وزيـارات محدودة للجبهـات"، لكنه 

يؤكـد عزمه عـىل زيـادة الزيـارات إىل الجبهات يف 

األشـهر املقبلة.

واسـتمر جفالـة بـدوره يف رسيـة املهـام الخاصة، 

النظـام  مناطـق  يف  االغتيـاالت  "عمليـات  قائـاًل 

تنفـذ إىل اآلن بـإرشاف مبـارش مني ومن أشـخاص 

محدوديـن برسيـة مطلقـة، ومازلت أمـارس دوري 

متاًما". كالسـابق  فيهـا 

أبـو بكـري انتقـل مؤخـرًا إىل تركيا إلمتـام تركيـب 

إىل  العـودة  عزمـه  مؤكـًدا  الصناعيتـن،  القدمـن 

ومتابعة القتـال. سـوريا 

ما هي كتائب أبو عمارة؟
نهايـة 2011 أسـس أبـو بكـري رسيـة أبـو عارة 

للمهـام  كتيبـة  إىل   2012 آذار  يف  تحولـت  التـي 

الخاصـة، وكانت تنفـذ اغتياالت وعمليـات نوعية يف 

مدينـة حلـب قبـل أن يتحـرر جـزء منها.

توقفـت بداية تحرير مدينـة حلب العمليـات النوعية 

بسـبب  النظـام،  مناطـق  يف  تنفـذ  كانـت  التـي 

خـروج أبـو بكـري إىل املناطـق املحـررة، لكـن عدة 

أشـهر كانـت كفيلـة بانضـام شـباب جـدد يرف 

أبـو بكـري عـىل تدريبهـم ويديـر العمليات بشـكل 

. رش مبا

كتائـب  أبـرز  مـن  اليـوم  عـارة"  "أبـو  وتعتـر 

املهـام الخاصـة يف الشـال السـوري، وتتميـز بأن 

مقاتليهـا أغلبهـم مـن حملـة الشـهادات الجامعيـة، 

وقد نفـذت عمليـات داخل مناطـق النظام، أشـهرها 

اغتيـال املقـدم محسـن السـلوم يف األزبكيـة قـرب 

مبنـى حـزب البعث بدايـة 2015، إضافة إىل سـامر 

حميشـو وهـو قيـادي يف لـواء القـدس، وفـق بيان 

للكتائب. رسـمي 

درعا تنتخب يعقوب العمار رئيًسا 
لمجلس المحافظة للمرة الثانية 

قائد كتائب "أبو عمارة" إلى جبهات 
حلب على قدمين صناعيتين

أفران الصاج في 
مدينة دوما 
بالغوطة الشرقية 
22 كانون األول 
2015
)عنب بلدي(

جمال ابراهيم - درعا 

أعلـن مجلـس محافظة درعـا انتخاب رئيـس املجلس 

 24 الخميـس  التنفيـذي،  املكتـب  وأعضـاء  ونائبـه 

كانـون األول، وذلك بعـد انتهـاء دورة املجلس األوىل 

العـام الحـايل. وانتخـب الدكتـور يعقـوب العـار 

رئيًسـا للمجلـس للمـرة الثانية عـىل التـوايل، ونائبه 

املذيب. املحامـي محمـد 

ورصح رئيـس املجلـس لعنـب بلـدي أن "االنتخابات 

جـرت بحضور لجنـة خاصة، وحرها وزيـر اإلدارة 

املحليـة يف الحكومـه املؤقتـة، ووزيـر الصحـة، كا 

حـرت لجنـة الطعـون بـإرشاف وزير العـدل عر 

سكايب".

كـا حـرت االنتخابـات لجنـة خاصـة شـكلت من 

نقابـة املحامن بـإرشاف القـايض أحمـد الرماوي، 

وممثلـن عن سـتة قطاعات تسـاوي أعضـاء مجلس 

فظة. ملحا ا

وقال رئيـس املجلس "بعد اسـتكال الحضـور بدأت 

االنتخابـات السـاعه 12 ظهـرًا، انتخـب أواًل رئيـس 

املجلـس ورشـح للرئاسـة اثنـان، أنـا وطبيـب آخر، 

انتهـى التصويـت بــ 12 صوتًـا للزميـل مقابل 22 

صوتًـا كانـت يف صالحي، ومـن ثم جـرت انتخابات 

النائـب وأعضـاء املكتـب التنفيـذي، وفـق الـروط 

والضوابـط املوضوعـة ضمـن النظـام الداخي".

تأسـيي،  القديـم  املجلـس  "كان  العـار  وأفـاد 

وتثبيـت فكـرة وجـود مجلـس  ترسـيخ  واسـتطاع 

محافظـة يف املناطـق املحررة وهذا أكـر تحد للنظام 

يف محاولـة إدارة املناطـق املحررة بعد غيـاب الدولة، 

اإلنجـازات عـىل األرض وعـدم  قلـة  وبالرغـم مـن 

وجـود دعم حكومـي أو دعم من االئتالف، اسـتطعنا 

تأسـيس عـدد مـن املديريـات مثـل مديرية السـجل 

املـدين، ومديريـة النقـل والسـجل العقـاري والري، 

كـا نظـم املجلـس الزراعـة الصيفية والسـدود". 

إدارة صوامـع  املجلـس  اسـتطاع  العـار  وبحسـب 

املجالـس  عـىل  وتوزيعـه  املحافظـة،  يف  القمـح 

املحليـة. كـا اشـرى قمـح الفالحـن بعـد أن كان 

املوسـم مهـدًدا بالذهـاب إىل النظـام، وبلغـت قيمـة 

رشاء القمـح مليـوين دوالر، وقال "اسـتطعنا تغذية 

منطقـة اللجـاة بالكامـل بامليـاه والتي تعاين شـًحا 

شـديًدا".

يرى العـار أّن أكر مشـكله واجهت املجلـس القديم 

عـدم وجود قوانـن ناظمة للعمل، وسـاهم تأسـيس 

املجالـس املحلية يف وضـع قوانن وضوابـط ناظمة 

قـادرة عـىل إدارة املديريات التي ستسـتحدث. 

ووفـق العـار عـاىن املجلـس القديـم مـن ضعـف 

التمويـل واإليـرادات املالية، وصعوبـة تقبّل الفصائل 

املسـلحة واملنظـات والجهـات العاملة لجسـم إداري 

جديـد. مشـريًا إىل أنـه تـم وضـع آليـات وقوانـن 

ضابطـة لهـذه املشـكلة بعـد أن تشـكلت مديريـات، 

ووضعـت قوانـن وأسـس للتعامل بالتعـاون مع دار 

العـدل يف حـوران ليكـون العمل وفـق تراخيص من 

املحافظة.  مجلـس 

يختـم العـار حديثـه لعنـب بلـدي بالقـول "رغـم 

شـح اإلمكانيـات املطلوبة إلنجـاز األعـال الخدمية، 

نسـعى يف مجلـس املحافظـة لسـد هـذه الثغـرات 

وذلـك عـر املجالـس املحليـة". 

http://www.enabbaladi.org/archives/58318
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حذاِم زهور عدي 

تـرَسب يشء مـن األمـل عندمـا فـَوض 

مؤمتر فيينـا اململكة العربية السـعودية 

بتجميع املعارضة السـورية )السياسـية 

وفـد  واختيـار  لتوحيدهـا  واملقاتلـة( 

مفـاوض ذي مصداقيـة متثيليـة قـادر 

عـىل التحكم بسـوريا، أرًضـا ومجتمًعا، 

بنتائجـه  الريـاض  مؤمتـر  أشـاع  ثـم 

جـًوا مـن التوقعـات بـأن الحـل قـادم، 

الـدول  بـن  جـرى  مـا  اتفاقًـا  وأن 

السـوري،  بالوضـع  املؤثـرة  العظمـى 

أطلقـوا عليـه مصطلـح "الحل السـلمي 

اإلفحـاش  مـن  بالرغـم  السـيايس"  أو 

بالقتل وباسـتخدام أشـد أنواع األسـلحة 

لقمـع الثـورة السـورية.

وانتـرت فكـرة أن أيامـا فقـط تفصل 

هدفهـا  شـكلية  مفاوضـات  بـدء  عـن 

وهـو  عليـه،  اتفـق  مـا  عـىل  التوقيـع 

قريـب مـن مخرجـات مؤمتـر الرياض 

مـع تعديـالت غـري كبـرية أو رمبـا غري 

ذات تأثـري متنـع ذلـك التوقيـع. وكان 

املفـاوض،  الوفـد  باختيـار  اإلرساع 

واإلرساع بعقـد مؤمتـر نيويـورك، الذي 

انتقلـت نتائجـه ليـاًل إىل مجلـس األمن 

لرجمتـه إىل قـرار أممـي يُفـرض أن 

يكـون ملزًمـا.

فجـرًا  السـوري  الشـعب  فوجـيء 

الدقـة  افتقـد  الـذي  بقـرار"2254" 

مصالـح  حـدود  وغامـت  والوضـوح، 

وانقلـب  وثورتـه،  السـوري  الشـعب 

فيـه نـص جنيـف 1 إىل نـٍص حـّال 

الغـاب  ورشيعـة  القـوة  ترسـم  أوجـه 

النهايـة. وأعلـن أصدقـاء  فيـه مالمـح 

عـىل  الحـرص  أن  السـوري  الشـعب 

سـبب  كان  باإلجـاع  القـرار  خـروج 

قبـول صوغه عـىل تلك الشـاكلة، وأنهم 

اسـتطاعوا مـن خاللـه جَر روسـيا إىل 

االعـراف بـرورة التغيـري واالنتقـال 

السـيايس ولـو عـىل مراحـل، وأنهم لو 

تشـددوا بالصياغـة كـا نريـد لكانـوا 

األمـور  وتعطيـل  روسـيا  فيتـو  أمـام 

سـنوات أخـرى كفيلـة بالقضـاء عـىل 

والسـورين. سـوريا 

انشـغل املعارضـون السياسـيون -مـع 

القـرار  كثـري مـن اإلحبـاط- بدراسـة 

وتحليلـه، ومـال القسـم األكـر منهـم 

إىل رؤيـة الخيبـة فيه، وطالبـوا باتخاذ 

وإعـالن رفـض  لـه،  الرافـض  موقـف 

يُغـري  أن  إىل  ومقاطعتهـا  املفاوضـات 

ويُنصـف  موقفـه  الـدويل  املجتمـع 

الشـعب السـوري بعد تلـك التضحيات 

والويـالت التـي تعرض لهـا، لكـَن قلَة 

أخـرى أمسـكت باملجهـر اللتقـاط مـا 

هـو مفيُد فيه للشـعب املنكـوب، مراعية 

الوضـع الـدويل املعقـد يف مواقفه من 

قضيـة الثـورة السـورية. 

قـال بعضهـم: إن القـرار مل يُعط أجوبة 

عـىل أهـم النقاط التـي ضَحى الشـعب 

مـن أجلهـا، فبالرغـم مـن الحديـث عن 

االنتقـال السـيايس بقي مصـري النظام 

ورأسـه ضبابيًـا قـد يضـاف لـه بعض 

املكيـاج التجميـي ليسـتمر بعـد قضاء 

القـوة الروسـية املحتلـة عىل مـا تبقى 

لـه،  السـوري  الشـعب  مقاومـة  مـن 

كـا أنـه فتـح البـاب عـىل مراعيـه 

اإلرهـاب  بحجـة  املقتلـة  السـتمرار 

املختلف عـىل تحديـده وتعريفه، وربط 

النظـام  مبوافقـة  السـيايس  االنتقـال 

)وبالطبـع مـن  االنتقاليـة  املرحلـة  يف 

النظـام وأالعيبـه وسـلبية  ذاق ويـالت 

جيـًدا  يعرفـه  الـذي  الـدويل  املجتمـع 

ويغـض النظـر عنـه، يوقـن بالنتائـج 

حتـى  بـل  قـرار(،  لهكـذا  الكارثيـة 

إجـراءات بنـاء الثقـة التـي نـص القرار 

عليهـا مل تـأت ملزمـة، والقـرار بأكملـه 

جـاء بصيغـة التمنـي والرجـي تحـت 

الفصـل السـادس غـري امللـزم.

القـرار  رفـض  فـإن  عليـه  بنـاء 

مرجعيتـه  خـالل  مـن  واملفاوضـات 

هـذه، هـو املوقـف الـذي يجـب عـىل 

هيئـة املفاوضـات املنبثقـة عـن مؤمتر 

الريـاض أن تتخـذه دون تـردد. مل يرك 

هـذا القرار مـن املشـكالت أكـر بكثري 

ما حلها فحسـب، بـل أغلـق عمليًا باب 

الحـل السـلمي الـذي يتحدثـون عنـه، 

وعمـم الفـوىض بالبالد، وقـَدم جرعات 

داعـش  إرهـاب  لتمـدد  إضافيـة  قـوة 

وأخواتهـا. 

القلـة،  وهـم  اآلخـر،  االتجـاه  أمـا 

فاعتمـدت وجهـة نظرهم عـىل املواقف 

التاريخيـة لرفض الـرأي العـام العريب 

إذ  األمـن،  ملجلـس  ماثلـة  لقـرارات 

شـعرت الشـعوب العربية وقتها بالظلم 

بعدهـا  تسـتطع  مل  لكنهـا  فرفضتهـا 

ترجمـة ذلـك الرفض عـىل أرض الواقع، 

إيجابيـة  مـن  فيهـا  كان  مـا  فخـرست 

التعسـف والظلـم بـدل  ضئيلـة وازداد 

تراجعـه، ورأت أنـه ليـس مـن الحكمـة 

فذلـك  الرفـض،  موقـف  يف  التـرسع 

وعـىل  الثـورة،  أعـداء  يتمنـاه  موقـف 

هيئـة املفاوضـات أن تخـوض معركتها 

بخـرة سياسـية عالية وثقة وقـوة، وأن 

تسـتخرج مـن باطن النصـوص مواقف 

تتيـح الفرصـة لوضـعٍ يُنقـذ فيـه مـا 

تبقـى مـن الشـعب السـوري ويسـمح 

بقـدر مـن الحريـة وبتحقيـق املطالـب 

امللحـة اآلنيـة املعروفة للسـورين، وهم 

دعـوا  بجملتـن:  موقفهـم  يلخصـون 

األسـد يرفـض ففـي هـذا ربح للثـورة، 

املقتلـة،  السـتمرار  مـرًرا  تعطـوا  وال 

اليسـمح  والداخـي  الـدويل  فالوضـع 

ذلك.  بغـري 

ومـا أراه: أن وجهتـي النظر السـابقتن 

تناقضهـا  مـن  بالرغـم  صحيحتـان 

الظاهـر، يف حال توفر رشوط ملموسـة 

عـىل أرض الواقـع:

1 - قيـادة مركزية عسـكرية وسياسـية 

قـادرة عـىل التكتيك ضمن اسـراتيجية 

واضحـة وبالتـايل قـادرة عـىل التأثري 

أو  الرفـض  حـال  يف  املوازيـن  يف 

 . لقبول ا

2 - تحالـف مـع قـوى إقليميـة ودولية 

تدعـم تلك القيـادة سياسـيًا وعسـكريًا 

وتتفـق معهـا يف آليـات عملهـا وتـرك 

لهـا حريـة العمل ليكـون الحل سـوريًا 

وقالبًا.  قلبًـا 
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ليقـَوم  داخليًـا  السـلمي  النضـال 

ارتباطـه  ويعيـد  املسـلح  النضـال 

العـام  الـرأي  وتحـرك  بجمهـوره، 

عـىل  ضاغطـة  أداة  ليشـكل  العاملـي 

عـىل  تعرَفـه  خـالل  مـن  حكوماتـه 

والتعامـل  السـورية  القضيـة  حقيقـة 

وليـس  الشـعوب  مبعايـري  معهـا 

الحاكمـة. الفئـات  مبصالـح 

تتخـذه  موقـف  أي  فـإن  ذلـك  بغـري 

القيـادة السياسـية والعسـكرية للثـورة 

السـورية غـري مفيـد، وسـيغلق أي حل 

بـدون  أي حـل  أو  أو سـيايس  سـلمي 

أوصـاف، تحـت بسـطار حلفـاء األسـد 

ووقاحـة بوتـن وسـلبية أوباما وسـيف 

اإلرهـاب ضائـع املالمـح، ولـن نحصـد 

الفـوىض وازديـاد  إال تعميـم  حينـذاك 

التدمـري الـذي سـينتج ال محالـة أكـر 

املفيـدة،  سـوريا  أولهـا،  سـوريا،  مـن 

وغالبًـا  التعيسـة  اإلرهابيـة  وثانيهـا، 

سـوريات كإمارات شبه مسـتقلة تحفظ 

كل واحـدة نفـوًذا لدولة مـا، امتلكت يف 

وقـت مـا، قاربًـا مـا، يعوم عـىل تالطم 

أمـواج بحـر سـوريا الوطـن.

هل أغلق قرار مجلس األمن "2254"
باب الحل السلمي

أحمد الشامي

رغم القرار األخر ملجلس األمن الدويل رقم 

2254 بشأن األزمة السورية، ما من جديد 

يدفع للظن بأن شيًئا ما قد تغر يف التوازنات 

التي تحكم مسار املجتمع الدويل والمباالته 

بخصوص معاناة السورين.

باختصار، نستطيع القول إن الجمل قد متخض 

فولد فأًرا... روسًيا هذه املرة.

لنتذكر القرار العتيد رقم 242 القايض بانسحاب 

إرسائيل من األرايض العربية املحتلة والذي صدر 

عام 1967، من ينتظر أن يأيت األمل من جهة 

"نيويورك"سوف ينتظر طويًا.

القرار األخر يجعل من محاربة "اإلرهاب" 

حجر الزاوية يف الراع السوري، ويتجاهل 

متاًما املجزرة التي تلم بالسنة منذ سيطرة 

تحالف األقليات املشؤوم عى مقاليد األمور 

يف سوريا. مئات آالف السنة استشهدوا 

وهؤالء الصعاليك يف نيويورك ال يرون سوى 

"البغدادي" وأمثاله وعصاباتهم من املعتوهن! 

ال توجد أي إشارة لزعران الويل الفقيه وال 

مليليشيات إيران الشيعية وال أحد يريد محاكمة 

األسد وزمرته وزبانيته… حتى الكياموي ال أحد 

من أعضاء مجلس "الا أمن" هذا يريد حتى 

التحقيق يف جرائم اإلبادة الشاملة التي يتعرض 

لها السوريون.

القرار صدر تحت الفصل السادس مبا ال يبيح 

استخدام القوة لتنفيذه، لكن من قال إن القوة 

ال تستخدم يف سوريا حالًيا؟ مئات الطائرات 

الروسية وآالف الجنود القادمن من الشامل 

السيبري وآخرون من إيران وأفغانستان ولبنان 

كلهم يغتصبون الراب السوري وبالقوة فامذا 

عن هؤالء؟

القرار ال يكتفي بتجاهل مطالب السورين 

املرشوعة ويدوس عى حقوقهم عرب رشعنة 

االحتالن الرويس والفاريس لكنه يغلف ذلك 

بكام منمق، رمبا يكون "أوباما" شخصًيا 

هو من نطق به، ويطالب بانتخابات ترشيعية 

"خال مثانية عرش شهًرا" بالتامم والكامل 

وليس تسعة عرش شهًرا مثًا... هذا كام جميل، 

لكن ماذا عن تفكيك أجهزة القتل والدمار 

األسدية؟ ماذا عن املهجرين ومدن السّنة املدمرة 

وعن تصويت الاجئن يف الخارج؟

لعل أسوأ ما يف هذا القرار هو تجاهله لرورة 

محاسبة املجرمن بحق الشعب السوري وأولهم 

نظام العصابة يف دمشق بكل هيئاته، فدون 

محاسبة املجرمن لن ينتهي يشء يف سوريا. 

حتى إن بردت املعارك قليًا أو كثرًا، لفرة قد تطول 

أو تقر، إن مل تقم محكمة دولية مبحاسبة 

عصابة األسد والوالغن يف الدم السوري فسوف 

نرى تنويًعا جديًدا عى السيناريو الرواندي القديم 

ولن يتوقف سفك الدماء مادام القتلة مبأمن 

من العدالة الدولية، أيًا كانوا وسواء كان اسمهم 

"البغدادي" أو "القرداحي".

يف النهاية، عزيزي القارئ البد أنك أدركت أن 

القرار العتيد هو "هدية" عيد املياد يقدمها 

أعضاء "عصبة األمم" ألنفسهم وليس 

للسورين منها نصيب، فهذا القرار ال يقّدم وال 

يؤّخر. املطلوب هو تقديم غطاء أممي لبلطجي 

"الكرملن" ومنح "رشعية" أممية لانتداب 

الرويس عى سورية... نقطة عى السطر.

"بوتن" يحصل عرب هذا القرار عى اعراف أممي 

بنفوذه يف سوريا ويطلق "خطة طريق" فارغة 

تسمح لبوتن بالقول إن لديه مرشوًعا سياسًيا، 

يف حن أن األمر كله بلطجة ببلطجة. "بوتن" 

يعتقد أن الفشل السوفييتي يف أفغانستان 

كان بسبب الدعم األمرييك للمجاهدين األفغان 

وبالنسبة له مادام األمريكيون يتجنبون املواجهة 

ويبحثون عن سبيل للفرار من الرشق األوسط فا 

داعي للقلق. "بوتن" يظن أنه سينجح فيام فشل 

فيه "بريجنيف" و"بوش" ألنه ال يترف كرئيس 

دولة بل كزعيم مافيا واملافيات تقيس نجاحها 

بالرثوات التي تنهبها وليس باملكاسب السياسية 

أو الجغرافية.

الرئيس األسمر أيًضا سعيد بالقرار ألنه يجعل 

"بوتن" يغوص عميًقا يف املستنقع السوري...

الباقون ممن صّوتوا لصالح القرار كانوا 

متيقنن أنه "كام بكام" وال داعي إلزعاج 

رقصة التانغو الدموية بن بلطجي "الكرملن" 

ومنافق "واشنطن".

شرعنة االنتداب 
الروسي

يف كتابه ذائع الصيت "اإلسام يف األرس: 

من رسق الجامع وأين ذهب يوم الجمعة؟"، 

يحاول الكاتب الليبي الراحل الصادق النيهوم 

أن يطرح أفكاًرا مغايرة وخّاقة لألزمات التي 

يعيشها العاملان اإلسامي والعريب اليوم. وإن 

كنت شخصًيا أرى أن كتابات النيهوم ال تخلو 

من رغبوية تتخلل عدًدا من مقاالته فإنني 

مل أستطع أن أمنع نفي من املقارنة بن 

دور "الجامع" يف الثورة السورية والفكرة 

الافتة التي طرحها يف مقال له بعنوان "كيف 

نستطيع أن نكون عربًا ومعارصين".

يرى النيهوم أن كلمة الدميوقراطية ال تصلح 

لاستعارة يف بادنا ألنها نشأت يف املجتمع 

الرأساميل، معتربًا أن "الكام عن الدميوقراطية 

يف مجتمع من دون عامل، ومن دون رأسامل، 

مجرد كام غر رضوري، بن ناس غر 

رضورين".

يف مقابل ذلك يطرح الكاتب الليبي بديًا 

استثنائًيا وهو الجامع، فالجامع، برأيه، 

"صيغة أخرى من صيغ السلطة الجامعية. 

إنه مقر مفتوح يف كل محلة. يرتاده الناس 

خمس مرات كل يوم، لهم حق االجتامع فيه، 

حتى خال ساعات حظر التجول. تحت سقفه 

مكفولة حرية القول، وحرية العقيدة، وسلطة 

األغلبية".

كان الجامع يف األشهر األوىل للثورة السورية 

الحاضن األسايس لها وملظاهراتها، وهو يف 

الوقت الذي كان مبثابة اتهام توصم به الثورة 

من مناهضيها باعتبارها "ثورة انطلقت من 

الجوامع"، كان للمفارقة املكان الذي استضاف 

فعًا يف أيام الجمع منارصي الثورة من 

مختلف الطوائف، مسلمن وغر مسلمن، 

متدينن وغر متدينن كافًا تحت سقفه 

"حرية العقيدة". ومن الجوامع نفسها انطلقت 

مظاهرات بعد صلوات يوم الجمعة التي عرفت 

خطبها يف العديد من املرات "حرية القول" 

بعيًدا عن قمع النظام وخطبه املكتوبة سلًفا 

يف مكاتب األفرع األمنية. كانت تلك املظاهرات 

تنطلق من الجوامع باحثة عن استعادة "سلطة 

األغلبية"، األغلبية السياسية ال الطائفية.

يف الكتاب ذاته، يعود النيهوم يف مقال 

آخر ليصف صاة الجمعة بأنها "مؤمتر يوم 

الجمعة" التي هي يف األساس لقاء أسبوعي 

للناس "يك يحاسبوا حكوماتهم أول فأول"، 

مشرًا إىل أن "أفضل الجهاد عند الله كلمة حق 

ضد سلطان ظامل". ويعود ليدعو إىل "إحياء 

الحوار السيايس يف الجامع، وتحرير املنرب 

من شخصية الواعظ، وإفساح املكان للمواطن 

الحارض، ليك يتحدث عن عامله الحارض، 

ويناقش مشاكله الحارضة، ويبحث عن حلولها 

مع مواطنيه الحارضين".

كانت صاة الجمعة بالفعل خال الثورة 

السورية، وما زالت يف بعض األماكن، تلعب 

دوًرا مشابًها إىل حد ما ملا ورد أعاه. فالشأن 

السيايس مثله مثل تفاصيل الحياة اليومية 

والشؤون الخدمية، كانت تجد طريقها إىل 

لقاءات يوم الجمعة املتحررة من سلطة النظام. 

لكن هذا الدور تراجع رويًدا رويًدا حد اختفائه 

يف مناطق خرجت عن سيطرة النظام فيام 

اإلشارة غدت نافلة إىل املناطق التي يسيطر 

عليها تنظيم الدولة اإلسامية.

لذا يبقى سؤال الصادق النيهوم حيًّا وصالًحا: 

من رسق الجامع وأين ذهب يوم الجمعة؟

مالذ الزعبي 

الثورة السورية
وجامع الصادق النيهوم
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وتتسـابق محال الحلويات يف رفع األسعار 

يف ظـل انعـدام الرقابـة، وغياب مـن قبل 

جمعيـة حايـة املسـتهلك ووزارة التجـارة 

الداخليـة التابعـة لحكومـة النظـام، والتي 

يقتـر دورها عىل إصـدار لوائح أسـعار 

جديـدة بـن الفـرة واألخرى. 

آخر نـرة رسـمية صـدرت عـن مديرية 

التجـارة الداخلية وحاية املسـتهلك تعود 

لشـهر متـوز املـايض، وتضمنـت تحديد 

أسـعار 11 نوًعـا مـن الحلويـات ضمـن 

صنفـن، األول بالسـمن النبـايت والثاين 

بالسـمن الحيـواين، وكانت هذه األسـعار 

تقـارب أسـعار السـوق، وتزيـد عنها يف 

بعـض األنواع، وبالنسـبة لسـعر املرومة 

الكيلـو  سـعر  حـّدد  النبـايت  بالسـمن 

منهـا بــ 2500 لـرية، وبلغ كيلو اآلسـية 

والبلوريـة وعـش البلبل بــ 2150 لرية، 

وبلـغ سـعر كيلـو الـرازق دون فسـتق 

 700 فسـتق  دون  والغريبـة  لـرية   900

لـرية، والعجوة بــ 950 لرية، والهريسـة 

500 لرية. والكاجـو  باللـوز 

لكـن هـذه األسـعار التـي تعـود لسـتة 

أشـهر مضـت ارتفعـت اليـوم ألكـر من 

ضعفـن، مـع وصول سـعر الـدوالر يف 

السـوق إىل 390 لـرية. 

عائـالت سـوريّة كان رشاء الحلويـات أحد 

أهم طقوسـها السـنوية بالتزامن مع نهاية 

السـنة امليالديـة واحتفـاالت عيـد امليـالد، 

منتجـات  إىل  ولجـأت  الحلـوى  هجـرت 

أقـل سـعرًا كالسـكاكر، التي مل تسـلم هي 

بسـبب تضاعـف  االرتفـاع  مـن  األخـرى 

األجـور وارتفـاع أسـعار السـكر أيًضـا. 

وتختلـف أسـعار الحلويـات من محـل إىل 

آخـر تبًعا لجـودة املنتـج وما يضـاف عليه 

مـن السـمن والجـن والفسـتق واملكرسات 

وغريها، وكذلك تتفاوت األسـعار بن املحال 

عاديـة واملـاركات املعروفـة مثـل حلويـات 

نبيل نفسـية، ودمشـق وعلـوان وغريها. 

حسرة على األسعار السابقة 
سـعر كيلـو الكنافـة يف امليـدان أو بـاب 

آالف   10 إىل   9 بـن  يـراوح  الجابيـة 

لـرية سـورية، وهـذا الصنـف نـوع أول 

ومحتوياتـه من املـواد تعد األعـىل تكلفة، 

وخاصة الفسـتق واللوز والجن والسـمن 

تنتـر  املقابـل  يف  وغريهـا.  البلـدي 

حلويات بأسـعار أقـل بنحـو 5 آالف لرية 

لكنها تسـتخدم مـواد أقل جـودة وتكلفة 

كالسـمن واملكـرسات الرخيصـة. 

الحلبـي  الفسـتق  كيلـو  سـعر  ويبلـغ 

نحـو 7 آالف لـرية، والجـوز 4 آالف لرية، 

لـرية.  آالف   3 النبـايت  والسـمن 

ووصـل سـعر كيلـو النابلسـية إىل ألفي 

لـرية، ويف بعـض املحـال وصـل إىل 3 

مكونـات  أسـعار  الرتفـاع  نظـًرا  آالف، 

الحلويـات وخاصـة  الصنـف مـن  هـذا 

الجبنـة والسـمن البلـدي، التـي يراوح 

سـعر الكيلـو منهـا بـن ألـف و1200 

مـن  املصنوعـة  الكنافـة  أمـا  لـرية، 

السـمن الحيـواين فيصـل سـعر الكيلـو 

.1800 إىل 

وعلـق أحـد املواطنن عـىل صفحته يف 

صـورة  نـر  بعدمـا  متنـدًرا  فيسـبوك 

يف  الحلويـات  محـال  أحـد  واجهـة 

دمشـق، مـرزًا األسـعار "هـذه أسـعار 

أن نحـي ألوالدنـا كان  األيـام.. يجـب 

لهـا  يكـن  مل  شـامية،  حلويـات  عندنـا 

العـامل". يف  مثيـل 

لماذا ترتفع أسعار الحلويات؟ 
كثـرية هـي املـررات التـي يسـوقها الباعة 

إذا مـا سـألت عـن سـبب ارتفـاع أسـعار 

بالعـام  مقارنـة  األسـواق  يف  الحلويـات 

املـايض، أو النصـف األول مـن هـذا العـام. 

فالتكاليـف التشـغيلية مرتفعـة جـًدا كـا 

يقـول بائـع، رفـض الكشـف عـن اسـمه 

ألسـباب أمنيـة، متابًعـا "الكهربـاء تنقطع 

16 سـاعة يوميًـا ونسـتخدم املولـدات التي 

تعمل عـىل البنزين.. سـعر اللير اليـوم إن 

وجـد بحـدود 200 لرية، وهذه نفقـات ال بد 

لنـا من تحميلها لألسـعار حتـى نتمكن من 

العمـل واالسـتمرارية، وكذلـك ارتفعت أجرة 

املحالت التي نشغلها بنسـبة %200 تقريبًا 

مقارنـة بالعـام املـايض، وال ننـى أجـور 

العال التـي ارتفعت هي األخـرى مع موجة 

األسـعار وتراجـع دخـل املواطنن".

وبحسـب البائـع، فـإن أجـرة املحـل التي 

لـرية  ألـف   15 نحـو   2010 يف  كانـت 

إىل   60 اليـوم  أصبحـت  دوالر(   300(

70 ألـف لـرية. وهـذا ال ميكـن أن يدفعه 

أو قدميـة.  مبوجـب أسـعار منخفضـة 

مشـكلة األسعار بالنسـبة للبائع الدمشقي 

العـام  "املـود"  تواكـب  فهـي  بسـيطة، 

لألسـعار، ووفـق قولـه "الـدوالر اليـوم 

بحـدود 390 لرية، وكان قبـل عام 2011 

"األسـعار  مضيًفـا  لـرية".   48 بحـدود 

منطقيـة جـًدا، لكـن مـا هو غـري منطقي 

عـىل  واملوظفـن  العـال  أجـور  بقـاء 

حالهـا"، مشـريًا إىل أن اإلضافات الجديدة 

والبالغـة 2500 لرية، حّصلتهـا الحكومة 

واملحروقـات  الخبـز  سـعر  رفـع  عـر 

والنقـل وغريهـا.

يف  حاليًـا  األجـور  متوسـط  ويبلـغ 

والخـاص يف سـوريا  العـام  القطاعـن 

دوالًرا(،   80( لـرية،  ألـف   30 بحـدود 

وقـدرت دراسـات وإحصائيـات حديثة أن 

األرسة السـورية املكونـة من 5 أشـخاص 

تحتـاج شـهريًا نحـو 80 ألـف لـرية، من 

أجـل تأمن مسـتلزمات يومية ومعيشـية. 

الحلويات في سوريا "للفرجة" 

السوريون يهجرون الحلويات
بعد وصول سعر الكيلو إلى 10 آالف ليرة

على غير العادة لن يتمكن قسم كبير من السوريين هذه األيام من شراء الحلويات في ظل االرتفاع المستمر لألسعار على وقع ارتفاع الدوالر، وارتفاع 
أسعار المواد األولية التي تدخل في هذه الصناعة، كما يقول أبو محمد، صاحب أحد محالت الحلويات في منطقة الميدان بدمشق، فالطحين والسكر 

والفستق وغيره، مواد ارتفعت أسعارها أكثر من 3 أضعاف مقارنة بالعام الماضي. 

الحلويات 
الدمشقية في 
الميدان بدمشق 
)فيسبوك(
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تكلفـة  أن  الحلويـات  باعـة  يعتـرب 

والطحـن  كالسـكر  مكوناتهـا 

األسـايس  السـبب  هـي  واملكـرات، 

يف ارتفـاع أسـعار الحلويـات وحرمـان 

األعيـاد،  السـورين منهـا خـال فـرة 

إضافـة إىل ارتفاع أجور النقل والشـحن 

الطحـن  كيلـو  سـعر  ويبلـغ  وغـره. 

األبيـض 200 لـرة والسـكر 250 لـرة. 

وخـال الشـهر املـايض أكدت املؤسسـة 

العامة االسـتهاكية التابعـة للنظام يف 

دمشـق عدم توفـر مادة السـكر مبوجب 

موعـد  ال  وأنـه  التموينيـة  البطاقـات 

محـدد السـتام املـادة، إذ حـرم حـوايل 

الحصـول  مـن  املواطنـن  مـن   80%

التموينيـة،  القسـائم  عـرب  املـادة  عـى 

وفـق مصدر رسـمي. أمـا معـاون مدير 

املؤسسـة االسـتهاكية فقد كشـف عن 

حاجـة إسـعافية لــ 40 ألـف طـن مـن 

السـكر املقنـن يف حـن تبلـغ حاجـات 

لسـيطرة  الخاضعـة  املناطـق  سـكان 

النظـام، يف الربـع الجـاري، ويف الربع 

األول مـن العـام املقبـل، 138 ألـف طن.

 وتبلـغ حاجة مدينة دمشـق من السـكر 

وفـق القسـائم التموينيـة بـن 15 – 20 

ألـف طـن، لكـن مديـر عـام املؤسسـة 

أن  أكـد  حمـود،  طـال  االسـتهاكية 

مـا تـم توزيعـه حتـى اآلن عـرب مراكـز 

املؤسسـة ال يغطـي أكـرث مـن %15 من 

هذه االحتياجـات، إذ انخفضـت عمليات 

التوزيـع بشـكل كبر يف اآلونـة األخرة 

بسـبب عـدم توافـر املادة.

مـراًرا  الرسـمية  الجهـات  إعـان  ومـع 

بسـبب  الطحـن  اسـتراد  نيتهـا  عـدم 

االكتفـاء، مل تنخفض األسـعار، وأوضح 

مديـر عـام املطاحـن زيـاد بله لوسـائل 

إعـام محليـة، أنـه مـع دخـول مطحنة 

الكسـوة الحديثـة حيـز العمـل وقدرتها 

عـى تأمـن كامـل احتياجـات املنطقـة 

الجنوبيـة وهـي دمشـق وريفهـا ودرعا 

واملقـدرة  والقنيطـرة،  والسـويداء 

يومًيـا،  طـن   1200 بــ  احتياجاتهـا 

توفـر  عـى  قـادرة  الرشكـة  أصبحـت 

جميـع االحتياجـات مـن مـادة الطحن 

محلًيـا، واالسـتغناء عـن االسـتراد مع 

الخـاص  القطـاع  مبطاحـن  االسـتعانة 

يف املناطـق التـي فيهـا نقص، السـيام 

محافظـات حمـص وحلـب وطرطـوس 

والقامشـي. 

يذكر أن آخـر كميات الطحن املسـتوردة 

االئتـامين  الخـط  عـرب  اسـتامها  تـم 

يف  طـن  ألـف   40 وكانـت  اإليـراين 

.2014 يف  عليهـا  التعاقـد  2015، وتـم 

املعروضـة عـى  األسـعار  لوائـح  أمـام 

يقـف  الحلويـات،  محـات  واجهـات 

املواطنـون، يلقـون نظـرة ثـم رسعـان 

بعدمـا  وجهتـه  إىل  كٌل  ينرفـون  مـا 

حرمهـم الغاء مـن رشائهـا، ولكن باتت 

وخاصـة  مطروحـة،  البديلـة  الحلـول 

كالسـكاكر  سـعًرا  األقـل  األصنـاف  يف 

وامللبـس وغرهـا. كـام تلجـأ السـيدات 

حالًيـا لصنـع الحلويـات املنزليـة علهـا 

تخفـف مـن وطـأة تلـك األسـعار التـي 

الرشائيـة،  املواطنـن  قـدرة  تفـوق 

وتكـون بديـًا مقبـواًل، لكـن املعاناة مع 

أسـعار املـواد تبقـى مسـتمرة وخاصـة 

لكنهـا  والطحـن..  والسـمن  السـكر 

أوفـر.  تبقـى أرخـص 

السكر مفقود والطحين يرفع
أسعار الحلويات

15 ألف ليرة70 ألف ليرة

فارق أجرة محل تجاري بين 
عامي 2010 و 2015

20152010
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10 قادة في المعارضة الســـــــورية اغتيلوا عام 2015 

عبادة كوجان - عنب بلدي  

ويعتـر ملـف االغتيـاالت أبـرز القضايا الشـائكة 

يف سـوريا، نظرًا لتكرار حوادث اسـتهداف قادات 

القضـاة  أو حتـى  الثـورة  أو ناشـطي  املعارضـة 

والرعيـن، يف ظـل غياب للدور القضـايئ وفراغ 

أمنـي واضـح ضمـن املناطق "املحـررة".

ونـرسد يف تقريرنـا أمثلـة عـن 10 قـادة اغتيلوا 

خـالل العـام الحـايل، هـم غيـض مـن فيـض، 

 6 يف  جـرت  اغتيـال  حـوادث  امللـف  وشـمل 

محافظـات سـورية )حلـب، إدلب، حمـص، ريف 

دمشـق، درعا، والقنيطـرة(، إىل جانـب ضابطن 

قتـال يف تركيا ولبنـان، حيث يوجد القسـم األكر 

وامتـدت مـن شـهر  السـورين،  الالجئـن  مـن 

شـباط إىل تريـن الثـاين 2015.

وماتـزال  6 حـوادث ضـد مجهولـن،  وسـجلت 

ملفاتهـم عالقـة دون تبيـان الجهات التـي وقفت 

وراءهـا حتـى يومنـا هـذا، يف حن وقفـت جبهة 

كذلـك  واحـدة،  اغتيـال  حادثـة  وراء  النـرة 

فـإن عنـارص مـن جنـد األقـى نفـذوا حادثـة 

ماثلـة، وأخـرى كانـت بتوقيـع تنظيـم "الدولة 

اإلسـالمية"، بينـا الحـادث األبـرز يف ملفنا كان 

بتوقيـع موسـكو.

اغتـال مقاتلـون مـن جبهة النـرة، أبو زيد قنـاص، القائـد العسـكري يف االتحاد اإلسـالمي ألجناد الشـام، 

الخميـس 5 شـباط، بحسـب بيان نـره االتحـاد يف اليوم الـذي يليه.

ولقـي أبـو زيـد مرعـه أثنـاء مـروره عـىل الطريـق الواصـل بـن مدينتـي زملـكا وحموريـة يف الغوطة 

الرقيـة، مسـاء الخميـس، بعد قيـام حاجز طيـار لجبهة النرة بإطـالق النار عىل سـيارته، ليقـي متأثرًا 

بإصابتـه بعـد نحو سـاعة يف إحـدى املشـايف امليدانية.

جبهـة النـرة، وبحسـب تريحات صحفية سـابقة لقياديي أجناد الشـام، اعرفـت بقتل "أبو زيـد"، مدعية 

أنـه "تـرف فردي ألحـد جنودها"، ليتـوىل القضية منـذ ذلك الحـن، القضاء املوحـد يف الغوطـة الرقية، 

دون معرفة نتائـج التحقيقات.

أبـو زيـد )املهنـدس( عمـل نائبًا لقائد لـواء أمجـاد الشـام يف االتحـاد اإلسـالمي، وكان يعتر من أبـرز قادة 

الغوطـة الرقيـة بحسـب االتحاد، وشـارك يف معـارك ريف دمشـق، مبا فيهـا جوبـر والدخانية.

اغتـال ملثمـون إبراهيـم املسـاملة )أبـو عنـر(، قائـد كتيبـة شـهداء 

العمـري املنضويـة يف لـواء توحيـد الجنـوب املنضـوي يف الجيش 

الحـر، االثنـن 9 تريـن األول، يف مدينـة درعـا.

وأطلـق مسـلحون مجهولـو الهوية الرصـاص عىل املسـاملة، وقائد 

لـواء توحيـد الجنـوب خالـد أبـو زيـد، أثنـاء وجودهـم عـىل باب 

مقـر تابـع للفصيل يف درعـا البلد، قبـل أن يهربوا بواسـطة دراجة 

ناريـة، وتويف أثنـاء محاولة إسـعافه إىل األردن، ليعـود جثانه إىل 

درعـا البلد ويدفـن فيها.

"شـهداء العمـري" كان لهـم دور كبـري يف تحريـر أحيـاء درعـا البلد 

والحواجـز املنتـرة فيهـا، باإلضافـة إىل مسـجد العمـري، قبل 

نحـو أربعة أعـوام، ومل يوجـه اللواء اتهامـات ألي طرف يف 

الضلـوع بعمليـة االسـتهداف، رغـم محاولـة اغتيـال أحد 

أبـرز قياداتـه أبـو رشيـف املحاميـد، مطلع عـام 2014، 

عـر عبـوة ناسـفة زرعت يف سـيارته.

أيام تفصلنا عن العام السادس عشر لأللفية الثانية، حيث تودع الثورة السورية عاًما حمل معه منعطفات ومتغيرات عسكرية وسياسية كثيرة، 
لم تكن كفيلة بإسقاط النظام وإيقاف آلة القتل اليومي خالل المعارك المنتشرة في أرجاء سوريا، أو حتى توقف قصف المناطق الخارجة 

عن سلطة األسد بشتى أنواع األسلحة بما فيها المحرمة دولًيا، أيًضا حصدت االغتياالت أرواح عشرات المعارضين لنظام األسد في استمرار لهذه 
الظاهرة التي برزت مع دخول الثورة مرحلة العسكرة.

من هو زهران علوش؟
ولـد محمـد زهـران علـوش )44 عاًمـا( يف مدينـة 

دومـا، عاصمـة الغوطـة الرشقيـة يف ريف دمشـق، 

اللـه علـوش أحـد أبـرز علـامء  والـده الشـيخ عبـد 

املذهـب الحنبي يف سـوريا، قـرأ القـرآن الكريم عى 

والـده وبعـض علـامء مدينتـه، وتلقى العلـم الرشعي 

ثـم التحق بكليـة الرشيعة يف جامعة دمشـق وتخرج 

منهـا، ليسـافر إىل اململكـة العربيـة السـعودية حيث 

اإلسـامية  الجامعـة  يف  الرشعـي  التعليـم  أكمـل 

باملدينـة املنـورة، وعـاد ليعمـل يف مجـال املقـاوالت، 

باإلضافـة إىل نشـاطه يف الدعـوة السـلفية.

التـي مارسـها يف  الدعويـة  اجتهـاده يف النشـاطات 

سـوريا سـبب له ماحقات أمنية منذ عـام 1987، انتهت 

بتوقيفه مطلـع العـام 2009 عى يد السـلطات األمنية، 

ليدخل سـجن صيدنايا منذ ذلك التاريـخ، ويطلق رساحه 

مبوجـب عفو رئـايس يف حزيـران 2011.

العمل المسلح
وبعـد خروجـه مـن صيدنايـا انخرط علـوش مبارشة 

يف العمل املسـلح، وأسـس تشكيًا عسـكريًا ملواجهة 

نظـام األسـد تحـت مسـمى "رسيـة اإلسـام"، ثـم 

تطـور هـذا التشـكيل مـع رفـده بعـرشات املقاتلـن 

اإلسـام". "لواء  ليصبـح 

يف 29 أيلـول 2013 أعلـن زهران علـوش عن اندماج نحو 

55 تشـكيًا عسـكريًا ضمن فصيـل "جيش اإلسـام"، 

واعترب منذ ذلك الحن أكرب تشـكيل عسـكري يف سوريا 

إىل جانـب حركـة أحرار الشـام اإلسـامية، التشـكيان 

اللـذان انضويـا يف الجبهـة اإلسـامية، وشـغل علوش 

منصـب قائدهـا العسـكري. ينسـب إىل جيش اإلسـام 

سـيطرته عـى عـرشات البلـدات والكتائـب والحواجـز 

العسـكرية لقوات األسـد يف الغوطـة الرشقية ومنطقة 

القلمـون يف ريـف دمشـق، إضافـة إىل مشـاركته يف 

عـرشات املعارك يف الشـامل والسـاحل السـوري.

نهايٌة بتوقيع موسكو 
عـر  مـن  والنصـف  الثالثـة  السـاعة  حـدود  يف 

الجمعـة 25 كانـون األول، وأثنـاء اجتـامع علوش مع 

قـادات مـن الصـف األول يف جيش اإلسـام يف مقره 

أوتايـا  بلـدة  الجـوي يف  الدفـاع  العسـكري )كتيبـة 

الواقعـة بـن النشـابية ومدينـة دومـا(، اسـتهدفت 

صواريـخ   10 بــ  االجتـامع  مقـر  روسـية  مقاتلـة 

حققـت إصابـات دقيقـة.

بـاءت محاولة إسـعاف علـوش بالفشـل بعـد إصابة 

بليغـة يف بطنـه وتـويف إثرهـا إىل جانـب مرافقـه 

محمـد آدم وإصابـة الناطـق باسـم جيـش اإلسـام 

حمـزة برقـدار، بحسـب معلومـات حصلـت عليهـا 

بلدي. عنـب 

السـوري مـع رحيـل أيب  الشـارع  ال يقـاس تفاعـل 

عبـد اللـه عـرب وسـائل التواصـل االجتامعـي، وتربع 

وسـم اسـمه يف تويـر وفيسـبوك وتناقـل خربه يف 

لقـي املقـدم جميـل رعـدون، قائد تجمـع صقور الغـاب مرعـه، األربعـاء 26 آب، إثر تفجـري عبوة ناسـفة داخل سـيارته يف مدينـة أنطاكيا 

جنـوب تركيـا من قبـل مجهولن.

االنفجـار الـذي وقـع أمـام منزل املقـدم يف أنطاكيـا أدى إىل إصابته بجـروح خطرية، وبرت سـاقاه عـىل إثره، قبـل أن يفارق الحياة يف مشـفى 

املدينة.

جميـل رعـدون املنحدر مـن بلـدة قلعة املضيق شـال غـرب حاة، هـو قائد ومؤسـس تجمع صقـور الغاب، أبـرز فصائل الجيـش الحر يف 

محافظـة حـاة، والذي اندمـج مؤخرًا إىل جانـب فصائل أخـرى ضمن تشـكيل جيش النر.

انشـق املقـدم رعـدون نهاية عـام 2011 وأسـس كتيبة صقـور الغـاب، ولحقهـا اندماجات مـع فصائل أخـرى لتصبح تجمًعـا يتلقى 

دعـًا مـن غرفـة عمليـات أصدقاء سـوريا )موك(، وشـارك يف عـدة معارك ضمـن محافظتـه أبرزها معركة سـهل الغـاب، إضافة 

إىل انضوائـه يف غـرف عمليات ضمـن محافظتي إدلـب وحلب.

المقدم جميل رعدون: تركيا - 26 آب 2015

إبراهيم المسالمة: درعا - 9 تشرين األول 2015

عمار الخضر: حمص - 14 تشرين األول 2015

أبو زيد قناص: الغوطة الشرقية - 5 شباط 2015

اغتـال مجهولـون الشـيخ عـار الخـر، نائب قائـد حركة أحـرار الشـام يف محافظـة حمـص، إىل جانب القائـد العسـكري يف الحركة 

عبـد اللـه بـركات، األربعـاء 14 تريـن األول، بالقرب مـن قريـة السـمعليل املحاذية ملنطقـة الحولة يف ريـف حمص الشـايل الغريب.

وجـاءت عمليـة االغتيـال يف كمـن تعرض له موكـب الخر عـىل طريـق السـمعليل، وأدى إىل مقتله عىل الفـور إىل جانب بـركات و5 

مرافقـن آخريـن، وذلك بإطـالق رصاص كثيـف عىل سـيارتن كان الخـر يف إحداها.

وعينـت حركـة أحـرار الشـام عار الخـر نائبًـا لقائد الحركـة يف حمص، وأمـريًا عاًمـا ملنطقـة الحولة، وهـو أحد املفـرج عنهم من 

سـجن صيدنايا إثـر العفو العـام أواخر عـام 2011.

زهران…
القائد الذي 

اغتالته روسيا
اسـتثنايٌئ هـو نبـأ رحيـل زهـران علـوش، 

قائـد جيـش اإلسـام، الـذي شـكل صدمـًة 

يف األوسـاط الثورية والعسـكرية املعارضة 

فصائـل  أبـرز  قائـد  فهـو  األسـد،  لنظـام 

واملنطقـة  عموًمـا  سـوريا  يف  املعارضـة 

الخصـوص. وجـه  عـى  الجنوبيـة 
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10 قادة في المعارضة الســـــــورية اغتيلوا عام 2015 
اغتـال مجهولـون املـالزم أول حسـن قنطـار، القائـد العسـكري يف الفرقـة 111 

التابعـة للجيـش الحـر، األحـد 19 حزيران، بعـد مغادرته مقـر غرفة عمليـات "فتح 

حلـب" يف مدينـة عنـدان يف سـاعة متأخـرة مـن الليل.

وأفـاد الدفـاع املـدين يف مدينـة عندان شـال حلب، أنهم عـروا عىل جثة قنطـار مرمية 

عـىل جانب أحـد الطرقات املؤديـة إىل املدينـة، بعد إبالغهم مـن قبل األهـايل بوجود جثة 

مجهولـة الهويـة، وظهرت عىل وجهـه آثار كدمـات وطلق نـاري يف الرأس.

ونعـت الفرقـة 111 قائدهـا العسـكري املنحـدر من جبـل الزاوية يف ريـف إدلب، 

وقالـت إنـه فُقـد بعـد خروجه مـن اجتـاع لغرفة عمليـات فتح حلـب، دون 

توجيـه اتهـام إىل أي جهـة بالوقـوف خلف هـذه العملية.

عـرف عن قنطـار أخالقـه الحسـنة وقاتل يف عـدة معـارك يف محافظتي 

إدلـب وحلـب، واشـتهر قبـل وفاتـه بدقـة رميه عـىل الصواريـخ املضادة 

)تاو(. للـدروع 

اغتالـت مجموعـة تابعة لفصيـل جنـد األقـى، الشـيخ مازن قسـوم )أبو جـال(، أحد مؤسـي 

فيلـق الشـام والقائـد العسـكري البـارز فيـه، السـبت 25 متـوز، وذلك خـالل وجـوده يف املنطقة 

الصناعيـة مبدينـة رساقـب يف ريـف إدلب.

وعلمـت عنـب بلـدي من مصـادر يف جيش الفتـح آنذاك أن الشـيخ مـازن كان موجـوًدا يف املنطقة 

الصناعيـة لحظـة وصول سـيارة مـن نـوع "كيـا ريـو" مموهـة بالطـن يسـتقلها ثالثـة عنارص 

ملثمـن ومسـلحن، أطلقـوا النـار عليـه والذوا بالفرار.

وبعدهـا تعرضـت سـيارة امللثمن لخلـل فني وتوقفـت يف طريقها خـارج املدينـة، ومتكن عنـارص لواء 

"ثـوار رساقـب" من القبض عـىل العنارص وتبـّن حينها انتاؤهـم لفصيل جند األقـى، وحرت قوة 

عسـكرية من الجنـد إىل املـكان واقتادتهم إىل املحكمـة التابعة لها.

مـازن قسـوم من أهـايل قرية كفر بطيخ يف ريف إدلب، وهو من مؤسـي فيلق الشـام وقائد لواء سـهام 

الحـق، وقتل والده يف نيسـان 2014 عىل يد تنظيم "الدولة اإلسـالمية" بزرع عبوة ناسفة تحت سـيارته، 

كا قى شـقيقه قبل عامن يف معـارك مطار "أبو الظهور" العسـكري يف املحافظة.

نعـت حركـة أحـرار الشـام اإلسـالمية، القيـادي يف صفوفهـا يوسـف جنيد )أبـو الفـاروق(، الذي تـويف إثر اسـتهداف 

سـيارته بعبـوة ناسـفة عـىل أوتوسـراد حلب الـدويل، الثالثـاء 3 تريـن الثاين.

وأفـادت مصـادر مطلعـة مـن داخـل الحركـة، أن عبـوة ناسـفة وضعت عـىل أوتوسـراد حلب الـدويل، شـال رساقب، 

قبيل مـرور سـيارة "أبـو الفـاروق" وأدى  انفجارها إىل مقتله عـىل الفور، يف ذات املنطقة التي شـهدت اسـتهدافًا ماثاًل 

لقيـادات يف فصائـل املعارضـة خالل العام الحـايل، أبرزها محاولتان فاشـلتان الغتيـال الرائد جميل الصالـح، قائد تجمع 

العـزة يف الجيـش الحـر، و"أبو حمـزة الحموي" قائـد تجمع أجناد الشـام.

وشـغل أبـو الفـاروق قيـادة لـواء "عمـر الفـاروق" املنضـوي يف حركـة أحـرار الشـام، وشـارك يف تحرير 

مدينتـه إدلـب، واملعـارك التـي تلتهـا يف أريحـا وجرس الشـغور، وظهـر يف فيلم توثيقـي عن تحريـر مدينة 

إدلـب يف آذار املـايض، مـن إنتاج مؤسسـة رمـاح تحت اسـم طالئع النـر2، وبدا فرًحـا بعودتـه إىل منزله 

ومتوعـًدا مبتابعـة العمـل حتى تحرير سـوريا.

توضح الحوادث سابقة الذكر أن سوريا باتت مرًحا لجرائم ارتكبت ومازالت ترتكب بحق معاريض األسد، إذ 

تستغل الخايا النامئة، وما أكرثها اليوم، جملة ظروف تير أعاملها ليًا ويف وضح النهار، أبرزها: انتشار الساح 

با رقيب، الفراغ األمني املسترشي، غياب مقص الرقابة والقضاء واقتصار دوره عى "الترشيع" و"املباهلة" بن 

الفصائل.

سجلت محافظة درعا بحسب ناشطي املعارضة أكرب عدد من االغتياالت، وشملت رشيحة من قادة وناشطن 

وقضاة ورشعين، كان آخرهم كان الشيخ أسامة اليتيم رئيس دار العدل يف حوران بعد عدة أشهر عى اغتيال نائبه 

بشار النعيمي، تلتها محافظتا إدلب وريف دمشق، يف ظل اتهامات ساقها البعض جزاًفا إىل فصائل بعينها، يف 

حن مل يغفل آخرون تاريخ مخابرات األسد الحافل مبلفات التصفية يف سوريا والدول املجاورة.

وكاالت األنبـاء املحليـة والعامليـة فحسـب، بـل إن اقـران 

اسـمه بالغوطـة الرشقيـة عى وجـه التحديد، ال سـيام أنها 

تتعـرض لهجـوٍم برٍي واسـع حققت من خاله قوات األسـد 

تقدًمـا ملحوظًـا عـى الجبهة الرشقيـة، ألقـى بظاله عى 

مسـتقبل هـذه املنطقـة التـي لطاملا اعتـربت قـوات علوش 

صـامم أمـاٍن لها.

مازن قسوم: إدلب - 25 تموز 2015المالزم أول حسين قنطار: حلب - 19 حزيران 2015

يوسف جنيد: إدلب - 3 تشرين الثاني 2015

اغتالـت جهـة مجهولة املقدم شـبيب الشـبيبي )أبـو محمد(، الثالثـاء 15 أيلول، وهو أبـرز الضباط املنشـقن يف محافظـة القنيطرة، وتويف بطلق ناري اسـتقر 

برأسـه يف منزلـه الكائن يف بلدة صيـدا الجوالن.

ولـد املقـدم أبـو محمد شـبيب يف قريـة الحميدية، وتخـرج ضابطًا مـن الكليـة الحربية، وكان أول ضابط منشـق عـن جيش النظـام يف محافظته عـام 2011، 

وعمـل عضـًوا يف مجلـس قيـادة الثـورة يف القنيطـرة والجـوالن منـذ بداية الحراك السـلمي، ليشـكل املجلـس العسـكري يف القنيطـرة مطلع عـام 2012 مع 

مجموعة مـن الضباط املنشـقن.

قاتـل شـبيب يف عـدة مواقـع يف الغوطـة الرقية بريف دمشـق، ويف معـارك جباتا الخشـب والحميديـة والصمدانية يف ريـف القنيطرة، وتعـرض خالل هذه 

الفـرة لعـدة محـاوالت اغتيال فاشـلة بحسـب مجلس قيـادة الثـورة يف القنيطـرة، قبل أن يقتـل قبل نحو ثالثة أشـهر.

بطلب منه، ونظرًا البتعاده الكي عن اإلعالم، مل تنر للمقدم "أبو محمد" أي صورة عر مواقع التواصل االجتاعي.

المقدم شبيب الشبيبي: القنيطرة - 15 أيلول 2015

 •تركيا

 حلب•

 •حمص

 •دمشق

 إدلب•

 لبنان•

اغتـال شـخص ينتمـي إىل تنظيـم "الدولة اإلسـالمية" العقيد عبـد الله حسـن الرفاعي، الجمعـة 14 آب، يف 

سـاحة بلـدة عرسـال اللبنانيـة عىل الحـدود مع سـوريا، وذلـك بإطـالق الرصاص مبـارشة عليـه، لينقل إىل 

مشـفى أبو طاقيـة يف عرسـال، حيث تـويف هناك.

وأفـادت جريـدة النهـار أن شـخًصا مـن آل آمـون يف بلـدة عرسـال ينتمـي إىل تنظيـم الدولة، هو مـن أطلق 

الرصـاص عـىل العقيـد املنشـق، الذي عمـل قائـًدا للفرقـة 11 يف الجيش الحـر يف منطقـة القلمون.

عبـد اللـه الرفاعـي، ينحدر مـن رأس املعـرة يف القلمون الغريب لريف دمشـق، أسـس الفرقـة 11 يف الجيش 

الحـر وقـاد تجمـع القلمـون الغريب، وعمـل قائـًدا لغرفـة عمليات "رميـا" يف مدينـة يرود قبل سـقوطها 

بيـد حزب اللـه العـام املايض.

تـرأس الرفاعـي أيًضـا املجلس العسـكري يف القلمون الذي أسسـه بعد انشـقاقه عـام 2012، وقتل 

ابنـه حسـام )16 عاًما( يف اشـتباكات مع قوات األسـد مبحيط قريـة الجبة القلمونيـة يف ترين 

األول 2014، واعتقـل يف ذات العـام مـن قبـل األمن اللبناين ليخىل سـبيله بعد فـرة وجيزة.

العقيد عبد اهلل الرفاعي: لبنان - 14 آب 2015

 •القنيطرة
 •درعا
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كيف تفاعلوا معها؟ 

ثالثة مشاهد ختم بها السوريون عام 2015

حنين النقري - عنب بلدي 

يف السياسـة، األمـور أيًضا مشـابهة، فغالبًا 

مـع  الصـادرة  القـرارات  عـىل  يُراهـن  مـا 

الجديـدة، ولسـان حـال  األعـوام واملواسـم 

املواطنـن يقـول: عـى خـري.

لكـن يبدو أن علينـا إعادة التفكـري قلياًل بهذا 

املنحـى، فالعـام الجديد هو جـزء مقتطع من 

سـياق العـام الحـايل، واليـوم الجديـد هـو 

اسـتمرار للبارحـة، مـن هنـا يبـدو التفـاؤل 

بـأن يكون الغـد خالفًا لليـوم مع اسـتمراره 

يف ذات املضـار وذات الظـروف أمرًا خارج 

املنطق. حـدود 

بالسـنة  "للتنبـؤ"  أفضـل طريقـة  إن  لـذا، 

الجديـدة ومـا تخفيه، هـي النظـر للخلف ال 

يف كتـب األبـراج، وإذا أردنـا أن نعـرف ماذا 

يخبـئ 2016 لنا كسـورين، فعلينا أن ننظر 

عـىل أي حـال ختمنا عـام 2015.

مقتل سمير القنطار وشيزوفرينيا 
عربية

"أغـارت طائـرات العـدو الصهيـوين عـىل 

مبنـًى سـكني يف مدينـة جرمانـا يف ريف 

دمشـق ما أدى إىل استشـهاد عميد األرسى 

اللبنانيـن يف السـجون اإلرسائيلية األسـري 

سـمري  واملجاهـد  املقـاوم  األخ  املحـرر 

القنطـار وعدد مـن املواطنن السـورين"، 

مقتـل  اللـه  حـزب  أعلـن  الكلـات  بهـذه 

 19 السـبت  مسـاء  القنطـار،  سـمري 

2015، ليشـعل الخـر ردود  كانـون األول 

أفعـال واسـعة عـىل السـاحتن السـورية 

والعربيـة.

تقول سـمر مـن حمـص، طالبـة يف جامعة 

البعـث، إن صـدى الخـر تردد بـن الطالب 

محافظـة  يف  مقتلـه  رغـم  كبـري  بشـكل 

أخـرى، وتضيـف "أكـر مـا يزعجنـي هـو 

االلتبـاس الحاصـل يف التعامـل مـع مقتـل 

القنطـار، بالنسـبة لنـا كسـورين ال يوجـد 

لبـس، فاملؤيدون للنظـام أبـدوا حزنهم عىل 

القنطـار بطبيعة الحـال بعكـس حالنا نحن 

له". املعارضـن 

العربيّـة  الفعـل  ردود  أن  سـمر  وتوضـح 

عـىل مقتـل قنطار عـر اإلنرنـت "مفاجئة 

وصادمـة" حسـب تعبريها، "قـرأت العديد 

ملجـرّد  بطـاًل  تعتـره  التـي  الـردود  مـن 

مقتلـه بغـارة إرسائيليـة رغـم أن إرسائيـل 

شـيزوفرينيا  هنـاك  بذلـك،  تـّرح  مل 

قنطـار،  مقتـل  أظهرهـا  حقيقيـة  عربيـة 

مثـل رد فعـل املدونـة املريـة نـوارة نجم 

والتـي تعتـر مـن نشـطاء حقوق اإلنسـان 

كثـري". وسـواها 

وكانـت نـوارة نجـم نـرت صـورة قدمية 

عـن  متحدثـًة  القنطـار،  بصحبـة  لهـا 

سـياق الصـورة التاريخـي ولقائهـا البايك 

يف  صفحتهـا  عـر  وعقبّـت  بسـمري، 

فيسـبوك "وأنـا فلحظتهـا مـا كنـت أتخيل 

النـاس  تبقـى  لدرجـة  تنقلـب  املوازيـن 

مـرددة تقول عـىل مجاهد مـات يف غارة 

عارفـة  مـش  تبقـى  أو  شـهيد،  إرسائيليـه 

ال". وال  عليـه  تزعـل 

تضيـف سـمر مثـااًل آخـر تـراه دليـاًل عىل 

حركـة  مبوقـف  العـرب"  "شـيزوفرينيا 

زهـري،  أبـو  سـامي  عـزّى  حـن  حـاس 

الناطـق الرسـمي باسـم الحركـة’ بقنطـار، 

وتقـول "هل مـن املعقول أن تغمـض حركة 

عـن  أعينهـا  والظلـم  املحتـل  ضـد  قامـت 

احتـالل شـعوب أخـرى؟ أال تـرى حـاس 

يف قنطـار محتـاًل آخـر عىل أرض سـورية 

متاًمـا كـا جنود الجيـش اإلرسائيـي الذين 

تحاربهـم؟".

بـن  شـائعة  ذاتهـا  سـمر  خيبـة  بـدت 

السـورين عىل مواقـع التواصـل االجتاعي 

مـن مواقف حـاس وبعض املثقفـن العرب، 

فمثـاًل يقـول أبـو عمـرو الشـامي متهّكـًا 

عـىل موقـع توير "بعـد بيـان العـزاء الذي 

توجهـت بـه حركة حـاس يف املجرم سـمري 

قنطـار، أقـرح عىل قيـادة حـاس أن تبايع 

الـويل الفقيـه وأن ترسـل ميلشـياتها لتقاتل 

يف سـوريا".

بـدوره يقـول املهنـدس نـادر مـن حـاة إن 

النـاس حولـه تلقـوا الخـر بفـرح مصحوب 

بحـذر شـديد، ويوضـح "فرحنا يف السـابق 

للعديـد من األحـداث كاغتيـال خليـة األزمة، 

واملطـارات،  املـدن  مـن  العديـد  تحريـر 

تريحـات دوليـة اعتقدنـا أنهـا مفصليـة، 

وخطوط حمـراء اعتقدنا أن الجرس سـيقرع 

للنظـام ملـا تجاوزها، لكن شـيئًا مـن ذلك مل 

يحـدث، لذا اسـتقبلنا خـر الغـارة بحذر من 

بـاب الله يسـرنا، فقد تعودنا عـىل أن يكون 

منقلـب األمـور دوليًا علينـا ال لنا، وسـيكون 

رّد حسـن زمرية يف الزمان واملكان املناسـب، 

عـىل أرض سـوريا ال إرسائيـل".

"األسد" يحتفل بمولد النبي
وكأي "رئيـس" يخـرق مـن يعتـره عـدّوه 

األسـايس أجواء بلـده ويغري عليـه قاتاًل أحد 

القياديـن يف صفـوف حليفـه األول، خـرج 

بشـار األسـد وكأن شـيئًا مل يكـن ليحتفـل 

مبولـد النبي يف جامـع األكرم باملـزة يف 22 

كانـون األول، بعـد ثالثة أيام فقـط من مقتل 

ر. لقنطا ا

محاطًـا  األرض  الرئيـس"  "السـيد  يفـرش 

لتبـدأ  ألوانهـا،  عـىل  العائـم  بأصحـاب 

املراسـم بعد اسـتئذانه بتـالوة آيـات انتقيت 

بعنايـة "يـا أيهـا النبـي ال تطـع الكافريـن 

اللـه  عـىل  وتـوكل  أذاهـم  ودع  واملنافقـن 

باللـه وكيـاًل". وكفـى 

باملرادفـات  مليئـة  طويلـة  خطبـة  بعـد 

والتشـابيه، والسـجع املقفى عـىل الوجع، ما 

بـن عـروش اإلرهـاب يف الجزيـرة العربية 

بنـا  ينتقـل  الشـام،  بـالد  يف  وخناجـره 

الخطيـب محمـد عبـد السـتار السـيد وزيـر 

األحـداث مـن  النظـام يف تسلسـل  أوقـاف 

عهـد اإلسـالم وصحابة الرسـول الكـرام إىل 

حافـظ األسـد قائـد مسـرية التصحيـح هكذا 

دفعـة واحـدة.

تقول اآلنسـة سـمر مـن حمـص تعقيبًا عىل 

مراسـيم املولـد النبـوي "شـعرنا أن الخطيب 

يحيـي ذكـرى مولـد بشـار ال ذكـرى مولـد 

النبـي، حتـى تكاد تشـعر أنـه أخطـأ عندما 

نـادى يف الختـام: يا سـيدي يا رسـول الله، 

بـدل أن يقـول: يـا سـيدي الرئيس".

وكان السـيد وصـف بشـار "بحامـل لـواء 

املرابطـن"،  جحافـل  وقائـد  السـالفن 

واصًفـا شـهداء الجيـش السـوري وجنـات 

املولـد  فرصـة  ليفـوت  يكـن  ومل  خلدهـم، 

سـوريا  "أصدقـاء  شـكر  دون  النبـوي 

كروسـيا وإيـران، يقفـون مـع الحـق عـىل 

الصحيـح". الجانـب 

اآلنسـة لينـا مدرّسـة من دمشـق مل تشـاهد 

مراسـم املولـد لكنهـا أخرتنـا أنهـا تأسـف 

للحـال الـذي وصـل إليـه املشـايخ "ممثلـو 

اإلسـالم" اليوم، وتضيـف "ال أدري من يجب 

النظـام  علينـا أن نتبـع، أصحـاب عامـات 

ممـن يهزون رؤوسـهم عـىل كل كلمـة تقال 

ويقولـون إنهـم ينفـذون تعاليـم القـرآن، أم 

شـيوخ داعـش ولحاها وتكفريهـا؟ هل ميكن 

أن يكـون املشـايخ بهـذا القـدر مـن النفـاق 

اليـوم؟". نـراه  الذي 

رئيس النظام 
السوري بشار األسد 
في احتفال ليلة 
المولد النبوي

19 كانون األول 
2015
)سانا(

صبيحـة املولد جـرى حدثـان، األول هو 

رضب معضميـة الشـام مـن قبـل قوات 

النظـام بسـالح يعتقـد أنه يحمـل مواد 

 10 مـن  أكـر  ضحيتـه  وراح  سـامة 

آخرون. وأصيـب  ضحايـا 

السـيدة  إحيـاء  هـو  الثـاين  والحـدث 

للمولـد عـىل طريقتهـا بزيـارة  األوىل 

ملركـز التميـز لكفالـة اليتيـم، يف حـي 

بدمشـق. الثائـر سـابًقا  امليـدان 

تصـف لنـا اآلنسـة لينـا مـا رأتـه عىل 

التلفـاز، "بغـض النظـر عـن محاوالت 

التـي  املائعـة  الشـعبية  اكتسـاب 

أسـتغرب مـن هـذا  اعتدناهـا، مجـدًدا 

االلتفـاف الواضـح مـن امللتزمـن دينيًا 

سـوريا". يف  الحاكمـة  العائلـة  حـول 

وتـرح بأن جميـع مديـرات وموظفات 

املميـزة  بالطريقـة  محّجبـات  املركـز 

للقبيسـيات، وتضيـف "ال أدري مـا رّس 

هـذا النفاق، أنا يف الشـام أيًضـا لكنني 

لسـت مجرة ألنافـق ألحـد، كيف ميكن 

اسـتقبال زوجـة قاتـل األطفال وسـبب 

يتـم اآلالف منهـم، يف ميتـم لألطفال".

يضيـف املهندس نـادر حول األمـر ذاته 

"تتـرف أسـاء األسـد كسـيدة أوىل 

بلباسـها وهيئتهـا ونشـاطاتها،  فعـاًل، 

هـل تعلـم كـم تبدو رغـم هذا منسـلخة 

عن الواقـع كزوجها؟ أال يبـدو اختيارها 

التناقـض  مبنتهـى  ميتـم  زيـارة 

واالسـتفزاز؟".

إذن،  عامهـم  السـوريون  ختـم  هكـذا 

مبقتـل القنطـار الـذي يخشـون تبعاته 

عليهـم ال عـىل إرسائيـل، شـيزوفرينيا 

مـا بـن العروبـة وبـن ثـورة الحريـة 

مـن حـركات املقاومة واملثقفـن العرب، 

األسـد  أن عائلـة  يبـدو  وحالـة فصـام 

الحاكمـة مـرّة عـىل االسـتمرار بهـا، 

ومتـازج بـن الديـن والسـلطة لتحتـار 

أيهـا يتسـّر باآلخـر ويكسـبه القـوة.

بهذه املشـاهد ختـم السـوريون عامهم، 

وبهـا أيًضـا يتوقعون أن يبـدؤوا عامهم 

الجديـد، دون أّي تغيري.

"السيدة األولى" في الحارة 
الثورية األولى في الشام

غالًبا ما تحمل البدايات الجديدة أماًل بنمط آخر مختلف، ويبدو أننا نتشارك هذا األمل إنسانًيا، إذ يتفاءل الناس في أول أيام األسبوع بأن يكون ما يليه أفضل، ويتمنون 
مع بداية العام الجديد أن يحمل فسحة أمل بالتغيير، وغالًبا ما نعاهد أنفسنا على مزيد من االلتزام بعادات جيدة نود اكتسابها أو ترسيخها، لغة جديدة، صحة أفضل، 

ممارسة رياضة جديدة وقراءة عدد من الكتب؛ لكن الحماسة تتضاءل تدريجًيا لنعود كما كنا، وننتظر بداية جديدة تحمل لنا نفًسا جديًدا.

أسماء األسد في زيارة لمشروع "التميز 
في كفالة اليتيم"
23 كانون األول 2015
)تويتر(
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كيف تفاعلوا معها؟ 

ثالثة مشاهد ختم بها السوريون عام 2015
انتصار الثورة وعودة الالجئين ولّم الشمل 

أبرز أمنيات السوريين في العام 2016 

عنب بلدي - خاص 

الثـورة،  عمـر  مـن  أعـوام  أربعـة  بعـد 

خـرج مجلـس األمـن بقـرار دويل حمـل 

الرقـم 2254 ألجـل إيجـاد حـل للـراع 

العـام  يكـون  أن  أمـل  عـىل  السـوري، 

يف  السـورين  ملاليـن  خالًصـا  املقبـل 

الشـتات.  ويف  الداخـل 

ومـع اقـراب العـام الخامـس للثـورة من 

نهايتـه، يحمـل السـوريون للعـام الجديد 

أمنيـات وآمـال بـأن يكـون العـام 2016 

أفضـل. عـام يكلـل بانتصـار الثـورة وبأن 

يحصـل السـوريون عـىل حريتهـم التـي 

الكثري.  أجلهـا  خـرسوا مـن 

أمنيات بانتهاء الحرب 
خـالل العـام 2015 طافـت صـورة إيالن 

وجـدت  الـذي  الطفـل  العـامل،  الكـردي 

جثتـه ممـددة عىل أحـد الشـواطئ الركية 

بعدمـا حاول والـده الوصـول بـه وبأفراد 

أرستـه إىل اليونـان بحـرًا، وهـزت الصورة 

السـوري  امللـف  يف  فاعلـة  حكومـات 

ودفعتهـم للتحرك من أجـل تخفيف معاناة 

السـورين الالجئن أو للمسارعة يف إيجاد 

حـل للـراع. إذ أعلنـت كنـدا عـن نيتهـا 

اسـتقبال 50 ألـف الجـئ سـوري، وكذلك 

فعلـت النمسـا، وعىل الطريق سـارت أملانيا 

عندما قـررت رفـع حصتها مـن املهاجرين 

ومثلهـا  الشـمل،  ملّ  إجـراءات  وترسيـع 

الواليـات املتحـدة وبريطانيا التـي وصلها 

الجئون سـوريون، ومنهم الشـابة السورية 

امللقبـة بــ  املليحـان )17 عاًمـا(،  مـزون 

"مـالال سـوريا"، التـي وصلـت إىل مدينة 

عـىل  وعائلتهـا  بعد حصولهـا  نيوكاسـل، 

حـق اللجـوء، كأول عائلة سـورية تصل من 

مخيـات اللجـوء يف األردن.

وكان لوالـد الطفـل إيـالن أمنيـة خاصـة 

أفصـح عنهـا لقنـاة Chanel 4 الريطانية 

قائـاًل "آمل بـأن تنتهي الحرب يف سـوريا 

العـام املقبـل وأن يعـم السـالم العامل". 

فيـا يقـول الصحفـي أحمـد برميـو )34 

عاًمـا( مـن ريـف حلـب الشـايل "أمتنى 

أن يكـون العـام املقبـل عـام سـالم، وأن 

يتوقف شـالل الدمـاء السـوري.. أمتنى أن 

ينتـر الشـعب السـوري ويعـود األمـان 

لسـوريا التـي نحـب، كـا أمتنـى رجـوع 

املهجريـن من املخيـات ومن بـالد اللجوء 

إىل بيوتهـم وأهلهـم". 

أمـا اإلعالمـي الحلبـي خليفـة خـر )22 

مـن  سـوريا  تتحـرر  أن  فيتمنـى  عاًمـا(، 

تنظيـم الدولـة اإلسـالمية "داعـش" ومـن 

وللشـاب  املهجـرون.  يعـود  وأن  النظـام، 

أمنية شـخصية تتلخـص يف أن يصبح يف 

السـنة الثانيـة يف الجامعـة. 

عاًمـا(،   30( محمـد  أبـو  يتمنـى  بينـا 

والـذي يعمـل يف محـل لبيع األقمشـة يف 

بيوتهـا..  إىل  النـاس  تعـود  "أن  دمشـق، 

أجمـل".  سـوريا معهـم 

اعتـاد  األمـن عـىل  نـّص قـرار مجلـس 

بيـان جنيف ودعـم بيانـات فيينـا الخاصة 

بسـوريا مـن أجـل تحقيـق انتقال سـلمي 

لألمـم  العـام  األمـن  ودعـوة  للسـلطة، 

واملعارضـة  النظـام  املتحدة ممثـي 

للمشـاركة يف مفاوضـات رسـمية لتحقيق 

تبـدأ  أن  عـىل  السـيايس،  االنتقـال 

املفاوضـات مطلـع كانون الثـاين 2016 . 

ونـص القرار عىل تشـكيل هيئـة حكم ذات 

مصداقيـة، وتشـمل الجميع وغـري طائفية، 

جديـد  دسـتور  صياغـة  مسـار  واعتـاد 

لسـوريا يف غضون سـتة أشـهر، والدعوة 

عـىل  ونزيهـة  حـرة  انتخابـات  إلجـراء 

أسـاس الدسـتور الجديـد يف غضـون 18 

شـهرًا تحـت إرشاف األمـم املتحـدة.

إكمال التعليم وتنمية المواهب 
بعيـًدا عـن أمنيـات عـودة الالجئـن إىل 

بيوتهـم، وتوقف الحرب وسـقوط النظام، 

يتمنـى الشـاب سـيف أطـرش، املقيـم يف 

دمشـق، يف العـام 2016 أن يصبح عازف 

عـود متمـرس، أمـا الطالبـة الجامعية أمل 

)23 عاًمـا(، فتأمـل بـأن تنهـي دراسـتها 

بجامعـة  الحقـوق  كليـة  يف  الجامعيـة 

دمشـق، وأن تتفرغ بعدها للحيـاة العملية 

 .2016 العـام  خالل 

السـياحية  العلـوم  تـدرس  طالبـة  ربـا، 

إىل  األمـان  يعـود  أن  يف دمشـق، متنـت 

سـوريا، وأوضحـت أن السـنوات الخمـس 

التـي عاشـها السـوريون يف ظـل الحرب 

"كافيـة لنقيـم الصـالة مـن أجل السـالم 

البـالد".  يف 

وبخـالف ربـا، تحلـم فاطمـة )28 عاًما(، 

وهـي موظفـة قطاع عـام يف دمشـق، بأن 

تتيـرس إجـراءات مل الشـمل مـع خطيبهـا 

املقيـم يف أملانيـا، بعـد أن هاجر منذ سـتة 

أشـهر واسـتقر يف برلـن، ويسـعى حالياً 

الـزواج  إجـراءات  ليكمـل  شـملها  مل  إىل 

هنـاك بعـد أن تعـر زواجها يف سـوريا 

عـدة مـرات مـا دفعـه للرحيل.

متحـورت معظـم إجابات السـورين الذين 

الجديـدة حـول  اسـتطلعنا رأيهـم للسـنة 

سـوريا،  يف  والسـيايس  األمنـي  الوضـع 

ويؤكد أسـتاذ الكيمياء فـراس بطيخة )32 

يتمثـل   2016 لعـام  طموحـه  أّن  عاًمـا(، 

بخـالص وضعـه يف ظـل الحـرب، إذ إنـه 

يتمنـى أن ينتهـي الراع ليعيـش كا كان 

سـابًقا قبـل العـام 2011. 

أمـا حيـدر )25 عاًمـا(، وهـو شـاب من 

ذوي االحتياجـات الخاصـة، فيسـعى إىل 

اللحـاق بعائلتـه املقيمـة يف الرنويج ومل 

يف  يعـد  "مل  زوجتـه،  قبـل  مـن  شـمله 

بـددت  املعـارك  ألن  نتمنـاه  مـا  سـوريا 

كل أمنياتنـا، لذلـك أمنيتـي الوحيـدة هي 

الذهـاب إىل أوروبـا أللحـق بعائلتي التي 

سـافرت إىل هنـاك الصيـف املـايض".

عـال )22 عاًمـا(، تعمـل يف أحـد مـوالت 

العاصمـة، تتمنـى أن تتحسـن الظـروف 

االقتصاديـة واملعيشـية لعائلتها، ال سـيا 

عـىل  الظـروف  هـذه  أجرتهـا  أن  بعـد 

إيقـاف تسـجيلها الجامعـي وبـدء العمل، 

وصعوبـة  األسـعار  ارتفـاع  أن  وتبـن 

التفريـط  إىل  سـيؤديان  املعيشـة 

. بدراسـتها

وصـل نحـو 220 ألـف الجـئ إىل أوروبا 

املـايض،  األول  تريـن  شـهر  يف  بحـرًا 

ويـوازي عـدد املهاجريـن الذيـن وصلـوا 

إىل أوروبـا طيلة عام 2014. فيا يشـكل 

الالجئـون السـوريون النسـبة األكـر.

3440 مهاجـرًا مـن هؤالء غرقـوا أو فقدوا 

هـذه السـنة أثنـاء محاولتهم عبـور البحر 

فيـا  األوروبيـة،  القـارة  إىل  املتوسـط 

 400 إن  العامليـة  الهجـرة  تقـول منظمـة 

مـن هـؤالء ماتـوا غرقًـا لـدى محاولتهـم 

اليونـان،  إىل  تركيـا  مـن  البحـر  عبـور 

بحسـب مفوضيـة الالجئن التابعـة لألمم 

املتحـدة. أمـا رئيـس مجلـس الـوزراء يف 

حكومـة النظـام وائـل الحلقـي فقـال إن 

مـن  هاجـروا  مواطـن  ألـف   143 نحـو 

وحملـوا  الثـاين  تريـن  خـالل  البـالد 

معهـم القطـع األجنبـي.

ال شيء لدى السوريين ليقولوه عن العام الجديد، وال 
أمنيات بالنجاح والتطور ككل عام، الموت في 2015 

كان في كل مكان، ألول مرة تدخل أقوى القوى 
العالمية لتقصف في سوريا "للقضاء على اإلرهاب"، 

في حين ال تفارق طائرات النظام السوري المحملة 
بالبراميل سماء مناطق المعارضة، مخلفة دماًرا كبيًرا 

وطوفاًنا من الالجئين يهدم الحدود كل يوم. 

)AP - طفلة سورية 8 سنوات، بعد الوصول إلى الشواطئ اليونانية مع عائلتها - 2 آب 2015 - )محمد محيسن
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"شـو صار معون"، سـأل الحـاج أحمد ابنه 

عـن نتائـج اجتـامع مجلـس األمـن األخر 

حـول سـوريا، ليجيبـه ابنـه أنهـم اتفقـوا 

عـى رضورة البـدء مبفاوضـات سياسـية 

بـن املعارضـة والنظـام مـن أجـل مرحلة 

وقـف  رضورة  إىل  دعـوا  كـام  انتقاليـة، 

إلطـاق النـار بشـكل كامـل يف سـوريا .

السـنن  حفـرت  التـي  الحـاج،  التفـت   

وزادتهـا  وجهـه  يف  التجاعيـد  لسـتون  ا

بشـدة الخمس السـنوات األخـرة، إىل ابنه 

قائـاً "يعنـي رح يشـيلوا بشـار وال أل؟"، 

ارتبـك ابنـه بعـد رؤيـة عامـات الغضـب 

باديـة عـى وجـه أبيـه وقـال "مل يتكلموا 

عـن ذلـك"، متتـم الحـاج بكلـامت وذهب 

إىل فراشـه دون أن نـدري هـل كان متعًبـا 

يريـد النـوم أم يريـد الهـروب مـن الواقع.

مظاهـرات  يف  خرجـوا  ممـن  لكثـرون  ا

يريـد  "الشـعب  ليهتفـوا   2011 ـام  ع

إسـقاط النظـام" مل يخمنـوا أن قضيتهم 

سـتصبح دولية بامتياز، وبأنها سـتخضع 

ومل  السياسـية،  واملصالـح  اذبـات  ج ت ل ل

أحـد  يف  السياسـة  أن  مدركـن  ـوا  ن و ك ي

املمكـن" . تعريفاتهـا هـي "فـن 

القـرار األممـي 2254 بشـأن سـوريا هـو 

الرابـع عـرش منـذ بدايـة الثورة السـورية، 

لكـن أي منها مل ينفذ، ويتسـاءل الناشـط 

زيـد هـال عـن الفـارق الـذي سيشـكله 

هـذا القـرار طاملـا أنه عبـارة عـن متنيات 

ورجـاءات غـر ملزمة للنظام يف سـوريا، 

ويعـود زيـد بذاكرتـه ألول الثـورة قائـًا 

أول  أنـا وكل أصدقـايئ عنـد  "اجتمعـت 

اجتـامع ملجلـس األمـن بخصوص سـوريا 

منتظريـن نتائجـه ومتوقعـن أن يكـون 

تحـت البنـد السـابع )ملزًما تحـت التهديد 

العسـكري( لينتهـي االجتـامع باإلدانـة، 

تلقينـا أول صفعـة دوليـة لثورتنـا وبعدها 

خـرج الرئيـس األمريـيك قائـًا أن األسـد 

فقـد رشعيتـه، لنتوقـع أن الباقـي للنظام 

هـو أيـام فقط".

الطائرات الروسية تخلط األوراق 
مـع الوقـت بـدأ الشـعب السـوري يشـعر 

أن الحريـة سـيحققها بسـواعده، لكنـه مل 

يتوقع أن تأيت الطائرات الروسـية لتقصف، 

وأن تتدخـل إيـران وحزب الله وبـأن تختلط 

األوراق كـام اليوم، وأصبحت تلـك الكلامت 

التـي تـرح بهـا الـدول األخرى مـن قبيل 

رحيـل النظـام وإيقـاف القتـل هـي مجرد 

عبارات لاسـتهاك السـيايس.

ويخـى الناشـط اإلعامـي، أن تتحـول 

القضيـة  ه  ب ـ ش ي ا  ـ مل ة  ي ور ـ س ل ا ورة  ـ ث ل ا

الفلسـطينية حيث ال تسمع سـوى قرارات 

وشـجب وإدانـات دون أي جـدوى، ويقول 

"رصنـا نشـعر بالغيـظ مـن تلك القـرارات 

والتريحـات ونحـن وكل العـامل بـات 

يعـرف أنهـا كلـامت فقـط دون أي تطبيق 

يف الواقـع، بـل إن النظام بات يسـخر من 

تلـك القـرارات بقصفـه املسـتمر، ولسـان 

حاله يقـول للعـامل: رصحوا مبا تشـاؤون 

وقـرروا كام تشـاؤون سـنقوم بالقتل كام 

يحلـو لنـا، فبعـد كل هـذه السـنن وهـذا 

التدمـر والقتـل لـن تقومـوا بفعـل يشء 

… أمـا الشـعب السـوري فصار يعـرف أن 

ما يسـمى األمـم املتحدة وحقوق اإلنسـان 

كذبـة كبـرة، لكننـا نّذكـر -لألمانـة- كل 

العامل مبأسـاتنا ونقـول لهم: فقـط طلبنا 

أن يعاملونـا كالبـرش فقتلونـا".

فقط طلبنا أن 
يعاملونا كالبشر

14 قراًرا 
أممًيا لم ينفذ 

منها شيء 

http://www.enabbaladi.org/archives/58278
http://www.enabbaladi.org/archives/58274
http://www.enabbaladi.org/archives/58274
http://www.enabbaladi.org/archives/58272


عنب بلدي - السنة الرابعة - العدد 201 - األحد 27 كانون األول/ديسمبر 2015 مجتمع14

بيلسان عمر - ريف دمشق 

معارضـة  مناطـق  بـن  البـالد  ـم  س ق ن ت ل

للنظام السـوري مصـّدرة لهـذه البضائع، 

لهـا،  مسـتوردة  لـه  مواليـة  ق  ـ ط ا ن م و

بهـا  يحّفـز  اقتصاديـة  وسـيلة  ى  ـ ق ب ت ول

النظـام أتباعـه ومواليـه وضبـاط جيشـه 

لضـان االسـتمرار يف تأييدهـم لـه، دون 

أن يخفـي البائـع مصـدر مـواده، يف ظل 

معرفـة الشـاري ذلـك.

سرقة محبوكة
النظـام  يتبعهـا  التـي  ـة  ق ي ر ط ل ا ت  ـ ت ا ب

الثائـرة  املناطـق  حـام  ت ق ا يف  وري  ـ س ل ا

القصـة  تبـدأ  مـا  البًـا  غ ف  ، ة ـ ت ب ا ث ه  ب ـ ش

الثقيلـة،  ألسـلحة  ا ب ق  ـ ط ا ن مل ا ف  ـ ص ق ب

وتقـوم ميليشـياته بنـر حواجـز أمنيـة 

يف مختلـف الطرقـات ومداخـل املنطقـة، 

مـع زرع قناصـن يف مختلـف األركان، 

وتبـدأ املداهـات للمنـازل وقتـل املدنين 

يف بيوتهـم والطرقات، والطـريان الحريب 

يحلق يف السـاء، راميًـا براميله املتفجرة، 

يف وضـع محكـم اإلغالق عـىل األهايل، إذ 

ال مفـر أمامهـم سـوى "النـزوح"، وتـرك 

كل أحالمهـم وممتلكاتهـم، ليتعـرض مـن 

اإلعـدام  أو  االعتقـال،  إىل  منهـم  خـرج 

امليـداين، وينجـو ثلـة آخـرون، وبعد هدن 

"مزعومـة" يف بعـض املناطـق تسـمح 

لألهـايل بعـدد محـدود مـن السـاعات 

ليدخلـوا منازلهـم ويأخـذوا مـا يريـدون، 

فيحملـون مـا خـف وزنـه وغـال مثنـه.

وبعدهـا تبـدأ عمليـة "متشـيط" املنـازل 

واملحـال التجارية واملخـازن، و"تعريتها" 

مـن كل مـا فيهـا، إمـا بشـكل فـردي من 

الضابـط املسـؤول وعنارصه، أو اسـتثار 

بطريقـة "الضـان" لحـي بأكملـه مبـا 

فيه، مـن قبل تجـار لهم اسـمهم يف البلد، 

السـيارات  املناطـق  تلـك  أهـايل  لريقـب 

الخارجـة مـن بيوتهـم محملـة بـكل مـا 

ميلكـون.

من الملعقة حتى طالء الجدران
املطبـخ  أدوات  املرسوقـات  وتشـمل 

وكـؤوس  وأوان  وصحـون  مالعـق  مـن 

الطبـخ  قـدور  إىل  وصـواًل  وفناجـن، 

األملنيـوم،  )السـتيل،  أنواعهـا  بشـتى 

مـروًرا  الزجـاج(،  النحـاس،  الخـزف، 

األثـاث  وقطـع  الكهربائيـة،  بـاألدوات 

املنـزيل، ورؤوس املاشـية، والثياب الجديد 

منهـا واملسـتعمل، وكذلـك يقومـون بفـك 

األبـواب والنوافـذ والتمديـدات الكهربائية 

التجاريـة  املحـال  والصحيـة، وممتلـكات 

أمكنهـم  ولـو  أنواعهـا،  اختـالف  عـىل 

تقشـري طالء الجـدران ملا توقفوا، بحسـب 

األهـايل.

قصص حقيقية عاشها أبناء الريف 
الدمشقي

يـروي أبـو محمـد مـن املليحـة "دخلـت 

وأختـي بعـد الهدنـة، وجلبنـا مـا أردنـا، 

وعنـد خروجنا وعـىل أول حاجـز خريونا 

بـن أن ننجـو بأرواحنـا، أو مبـا نحمـل، 

فركنـا مـا أخرجنا دومنا حتـى نظرة وداع 

لبيوتنا". أخـرية 

بينـا تقول السـيدة أم سـمري، املهجرة من 

داريـا، إنهـا دخلـت إىل بيتهـا يف داريـا 

جانـب جامـع البشـري برفقـة زوجها، عر 

"طريـق تالت" يف اللـوان، وفوجئت بأنها 

مل تجـد شـيئًا فيـه، وكانت بيـوت جريانها 

"عالعضـم من كـر النهب"، لكن السـيدة 

كانـت قـد دفنـت قطًعـا مـن الذهـب يف 

إخراجهـا  مـن  تنتـه  مل  منزلهـا،  حديقـة 

حتـى وصـل أحـد جريانها وتبعـه عنارص 

األمن "وبلشـوا تهديـد فينا، وطلـع جارنا 

عواينـي معهـم، وأخـدوا يل كل يش ذهب 

طالعتـه، حتـى املحبـس شـلحوين ياه … 

تركونـا بأعجوبـة، بعـد ما أخـدوا كل يش 

منـا"، ومل ينتـه األمـر عنـد ذلـك، ففـي 

طريـق الخروج مـن املدينـة أوقفهم حاجز 

مفـرزة اللـوان واعتقلـوا زوجها.

أمـا سـليم، فيتحدث بـن الضحـك والبكاء 

"بقيـت ورفاقـي يف داريـا بعـد تهجـري 

أهاليها، وكنا نشـهد عمليـات رسقة عنارص 

األمن ملمتلـكات البيـوت، وكنا نتسـلل لياًل 

إىل تلـك املنـازل ونحـاول إخفـاء مـا بقي 

مـن املمتلكات، فمـرات كنا نطمـر األدوات 

حدائـق  يف  الغـاز  وجـرات  الكهربائيـة 

املنـازل، ومـرات كنـا نخرجها ملنـازل متت 

رسقتهـا وانتهـى األمر، وال أنـى املروحة 

التي أصبحـت لعبتنا، يف املسـاء طمرناها، 

ويف اليـوم التـايل عنـد بدء جولـة الرسقة 

مليليشـيات األسـد، عروا عليها، أخرجوها، 

ولكـن لكـرة مـا يحملـون تركـوا املروحة 

مـرة  وطمرناهـا  جئنـا  الثانيـة،  للنقلـة 

أخـرى، وهكـذا كنـا نبـي مـرات ونحـن 

نحـاول حايـة املمتلـكات، ونضحك مرات 

ونحـن نلعـب معهم لعبـة القـط والفار".

المواطنون يشترون حاجياتهم 
المسروقة

النظـام  الحـرب وعمـالء  تجـار  يسـتثمر 

املواطـن  ليسـتغلوا حاجـة  األزمـة،  هـذه 

األسـعار،  ارتفـاع  "الدراويـش" يف ظـل 

فـال حـل أمامـه سـوى املـواد املسـتعملة، 

وبأسـعار أقـل مـن القيمـة بشـكل كبري، 

فلـك أن تشـري بـراد "الحافـظ" جديـد 

بــ 20 ألف لـرية سـورية، يف وقت وصل 

مثنـه وهـو جديد ملـا يزيـد عن مئـة ألف، 

محملـة  سـيارة  تشـري  أن  ميكـن  كـا 

بعفـش كامـل بــ 40 ألـف لرية.

وينقسـم النـاس بـن شـار لهـذه املـواد 

تشـريها  مل  "إن  أنـه  بحجـة  املرسوقـة، 

معرفتهـم  رغـم  غـريك"،  فيسشـريها 

مبصدرهـا، وبـن رافـض للـراء متاًمـا، 

بينـا يؤكـد بعـض مـوايل النظـام عـىل 

املناطـق  أهـايل  مـن  االنتقـام  رضورة 

ممتلكاتهـم. برسقـة  ولـو  حتـى  الثائـرة 

أنت أو سيارتك
إخـراج  املهجريـن  مـن  اسـتطاع  ومـن 

سـيارته مـن بيتـه، مل تسـلم ألكـر مـن 

النظـام، يف تشـديد  أيـادي  شـهور مـن 

أمنـي غـري مسـبوق عـىل أهـايل املناطق 

الثائـرة، فالسـيد أبـو النـور، أوقـف عىل 

أن  منـه  وطلـب  دمشـق،  حواجـز  أحـد 

يركـن سـيارته جانبًـا، وعندمـا مل يكن له 

يجـدوا اسـمه ضمـن املطلوبن،اتهـم أنـه 

مـن داريـا، فأدخـل إىل املفـرزة األمنيـة، 

"كانت أشـد لحظـات حيايت رعبًـا، اجتمع 

مـا ال يقـل عـن 15 عنـًرا مبـن فيهـم 

يلقـي  بـدأ  واحـد  وكل  املفـرزة،  رئيـس 

كلمـة وتهديـًدا، بـن ضحـكات وقهقهات 

النهايـة  ويف  األمل،  حـد  عظامـي  تنخـر 

خـريوين بـن حريتـي وسـياريت، بتهمة 

أننـي خـارج بهـا لتـّوي مـن داريـا، رغًا 

أن عقـد إيجار بيتـي بحوزتهـم، ويرونني 

يوميًـا وأنـا ذاهـب لعمـي، وفعـاًل أخذوا 

سـياريت".

يدفع أجرة سيارته
يف  الزراعيـة  األرايض  مالكـو  يضطـر 

الغوطـة الغربيـة إىل اسـتئجار سـيارات 

أسـواق  إىل  الزراعيـة  منتجاتهـم  لنقـل 

سـيارات  ليـس  االسـتهالكية،  دمشـق 

فحسـب بـل سـائقن لهـا، حرًصـا عـىل 

أنفسـهم مـن االعتقـال، وعـىل سـياراتهم 

مـن الرسقـة، فكثريًا مـا رسقت سـياراتهم 

األمـن  عنـارص  قبـل  مـن  آب"  "البيـك 

نقـل  يف  السـتخدامها  والحواجـز، 

أو  املهجريـن،  منـازل  مـن  املرسوقـات 

لتثبيـت "الدوشـكا" عليهـا، وأحيانًـا للهو 

والعبث بهـا، أو لرسقة قطعهـا وبيعها يف 

الخـردة. أسـواق 

األمـن،  عنـارص  مـن  مقـرّب  وائـل،  أبـو 

ميـر يوميًـا عـىل حواجـز دمشـق، ويلقى 

معاملـة حسـنة وتسـاهاًل ملحوظًـا مـن 

العنـارص، فيسـمحون لسـيارته بالعبـور 

مـع حمولتهـا إىل السـوق دومنـا تفتيش، 

وإنـزال حمولـة عنـد كل حاجز، لكـن لقاء 

دفـع أجـرة سـيارته جيئـة وذهابًا.

مل تعد أعـال الرسقـة املمنهجـة ملمتلكات 

عـىل  خافيًـا  أمـرًا  الثائـرة  املناطـق 

السـورين، إذ أصبـح "التعفيـش" املصدر 

الرئيـي ألسـواق بكاملهـا، اصطلـح عىل 

تسـميتها يف املناطـق املوالية بـ "أسـواق 

السـنة". وبعيـًدا عـن داللـة هـذا االسـم، 

الـذي يوضح طبيعـة الراع يف سـوريا، 

واملعارضون  )املوالـون  املواطنـون  رضـخ 

عىل حد سـواء( لهـذا الواقـع، وباتت هذه 

األسـواق مالذهـم األكـر رخًصـا يف ظـل 

الردي املسـتمر لألوضـاع االقتصادية يف 

. لبالد ا

أنت أو سرقة ممتلكاتك

فوضى "التعفيش" في دمشق تنهك 
المواطنين

جانب من المسروقات المباعة في سوق الحرامية )العربي الجديد(

من املمكن أن يذهب الجموح، 

الفكري منه عى األقل، باتجاه أن 

اإلشارات التي تتوفر هنا وهناك، 

لدى نظام بشار األسد وداعميه 

ومن يقاتلون معه وبالنيابة عنه، أو 

معارضيه وداعميهم ومموليهم، هي 

إشارات تقود إىل قرب الجلوس حول 

طاولة مفاوضات تُفيض إىل نهاية 

الحرب يف سوريا. 

وبالرغم من أننا ال نعرف عى وجه 

الدقة، وال حتى نتكهن، ماهية 

املفاوضات التي قد تجري، والرشوط 

التي قد تتم مبوجبها، إال أن من 

الواضح جيًدا أن هناك العديد من 

اآلمال التي تعقد عى قرب نهاية 

الحرب. ومع هذه اآلمال تستيقظ 

أفكار ما بعد الحرب، وليس أقل 

هذه األفكار مواضيع إعادة اإلعامر 

والبنية التحتية وما شابهها، وليس 

أكرثها طرح مفاهيم مثل رضورة 

انعقاد مسار للعدالة االنتقالية يف 

باد أنهكتها الحرب. 

ويفرض االصطاح توفر رشطن 

أساسين: 

أن يكون هناك وضٌع انتقايل، مبعنى 

أن يبدأ تحرك إطار الدولة ومنظومة 

الحكم فيها، وفلسفتها ومحتواها، 

من الحالة التي كانت سائدًة 

)واستوجبت االنتقال( إىل حالة 

أخرى جديدة تقوم عى رشوط، يف 

حدها األدىن، توفر ضامنات للحرية 

واحرام حقوق اإلنسان وتداول 

السلطة )يك نتجنب استخدام 

"الدميقراطية"(.  مصطلح 

والثاين، أن يرافق الوضع االنتقايل 

مع مسار للعدالة، بحيث تتحق 

رشوٌط ثاث: جرب الرر عام 

جرى من مامرسات وانتهاكات 

وجرائم عى يد السلطة القامئة يف 

الوضع القديم؛ واملُساءلة مبعنى 

املحاسبة واالنتصاف؛ وأخرًا إصاح 

املؤسسات الفاسدة مبا يتضمنه ذلك 

من إصاح لبنية وعقيدة وطرائق 

عمل املؤسسة األمنية. 

إىل حدود اللحظة الراهنة، ال 

تتوفر أي من مقومات الرشطن 

السابقن يف سياق الوضع يف 

سـوريا. وهذه ليست مفاجأة بحد 

ذاتها، كون الحرب ما زالت دائرة 

ولرمبا بأشكال أكرث عنًفا مام 

مى. وأعتقد أنه من الروري 

التمسك، ويف أي مرحلة من 

املراحـل املقبلة، مببدأ أن العدالة 

من الجرائم ضد اإلنسـانية وجرائم 

الحرب ليسـت رهًنا ببدء أو انطاق 

مسـار العدالة االنتقالية. فالعدالة 

املطلوبـة للنظر يف حجم هائل وغر 

مسبوق من الجرائم املذكورة، هي 

عدالـٌة "دولية" بحاجة إىل أن يتم 

)ولرمبا كرشط(  تكريسها كمدخل 

لبدء أي مسـار من مسارات العدالة 

الحًقا.  االنتقالية، 

ليـس هناك يف الوقت الحايل من 

توفر ضامنات عى  باستطاعته 

قيـام أي من نوعي العدالة املذكوَرين 

يف سـوريا. لكن أموًرا كهذه يجب 

النسيان، بسبب  أال تسقط يف 

ضعف املُطالبن بها، أو بسـبب 

سوء اإلدراك. العدالة مطلب ال 

ميكن فصله عن مسار الصرورة 

السوري، ليس اآلن وال غًدا، وال يف 

الزمن. البعيد من  أو  القريب 

العدالة االنتقالية 
وقبلها العدالة 

في سوريا

فادي القاضي

خبير حقوق اإلنسان 
واإلعالم والمجتمع 
المدني في الشرق 

األوسط. 
fqadi@ على تويتر

لم يعد غريًبا أن نسمع عما يقوم بها عناصر "الجيش العربي السوري" وقوات النظام األمنية، من سرقة ممتلكات 
المناطق التي هجرها سكانها تحت وطأة آلة الحرب، واإلتجار بها في أسواق مختلفة من المناطق اآلمنة، وبأسعار 

زهيدة، وكثيًرا ما تواردت قصص عن أشخاص وجدوا "عفش" بيوتهم في تلك األسواق، وقاموا بشرائه.

جانب من المسروقات المباعة في سوق الحرامية )العربي الجديد(
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عنب بلدي - خاص 

افتتحـت منظمـة "غصـن زيتـون" األحـد 

20 كانـون األول الجـاري، مركـز الزيتـون 

الثقـايف الثـاين، يف ريـف القنيطـرة، بعد 

افتتـاح املركـز األول قبـل قرابـة عـام داخل 

القنيطـرة،  محافظـة  يف  الرفيـد  منطقـة 

بحسـب أيهـم الغريـب، املسـؤول اإلعالمـي 

للمنظمـة، الذي أشـار إىل أن العمل مشـرك 

"بسـمة". منظمة  مـع 

ويسـتهدف مركـز الزيتـون اليافعـن بـن 

12 وحتـى 18 عاًمـا، ويركز عـىل تدريبهم 

يف العديـد مـن املجـاالت منهـا املعلوماتية 

والزراعـة واللغتـن اإلنكليزيـة والفرنسـية 

إىل  إضافـة  والخياطـة،  والرسـم  والخـط 

التمريـض والتصويـر، والدعـم النفـي. 

الغريـب لفـت يف حديثـه لعنـب بلـدي إىل 

توجه املنظمـة لنشـاطات مختلفة أخرى يف 

املرحلـة الحاليـة، منها تعليم مهنـة الحالقة، 

إضافة إىل إنشـاء مرسح ومالعـب الزيتون، 

اليافعـون  ينجزهـا  مختلفـة  وحمـالت 

كتوزيـع الهدايـا للمعوقـن يف املنطقـة.

 أين تعمل المنظمة؟
 وتعمـل املنظمـة ضمـن املنطقـة الجنوبية 

املحـررة، يف  املناطـق  مـن سـوريا داخـل 

بالتعـاون مـع  كل مـن درعـا والقنيطـرة، 

األهـايل واملجالـس املحليـة املدنية لتسـيري 

عملهـا، كا تـرف يف الوقـت الحايل عىل 

مجموعـة مـن املشـاريع، بحسـب الغريب.

وتديـر املنظمـة 9 مـدارس موزعـة ضمـن 

و8  درعـا،  محافظـة  ريـف  يف  قـرى   9

لألطفـال  النفـي  الدعـم  تقـدم  مراكـز 

مراكـز   6 إىل  إضافـة  لألهـايل،  والتوعيـة 

ثقافيـة لليافعـن يف ريفـي محافظـة درعا 

عـىل  جديـدة  مراكـز  وهنـاك  والقنيطـرة، 

االفتتـاح. وشـك 

ولفـت الغريـب إىل أن األيـام القليلـة املقبلة 

تضـم  جديـدة  مشـاريع  والدة  "ستشـهد 

مراكـز ثقافيـة ودور تعليـم وترفيـه".

مالعب "الزيتون"
ويف حديثـه عـن مالعـب "الزيتـون"، قال 

الغريـب، إنهـا أنشـئت مؤخرًا ضمـن املركز 

تضـم  متعـددة  مالعـب  وهـي  الثقـايف، 

كـرة الطائـرة والسـلة والقـدم، إضافـة إىل 

رياضـات أخـرى مختلفـة.

بـدأت  املالعـب  أن  إىل  الغريـب  وأشـار 

نشـاطاتها بتنظيـم مباراة ودية بـن كوادر 

"غصـن زيتون" ومنظمة "بسـمة"، مشـريًا 

إىل أن املنظمـة افتتحـت 5 مراكـز ثقافيـة 

جديـدة خـالل كانـون األول الجـاري، مـن 

بينهـا املركـز املذكـور.

باص "الزيتون" للتعليم والترفيه
ويسـري بـاص الزيتـون للتعليـم والرفيـه 

بـن القـرى واملخيـات املختلفـة يف ريف 

درعـا ليصـل إىل املناطـق املهملـة والبعيدة 

عـن الخدمـات التعليميـة لألطفـال.

كـا تطبـع املنظمـة وتـوزع مجلـة "قوس 

قـزح" لألطفال داخـل املناطـق العاملة فيها، 

وفًقـا للغريـب، الـذي أشـار أيًضـا إىل أنها 

تـرف عـىل 4 مـزارع وتزودهـا بعـدد من 

املحاصيـل، إضافة إىل حمـالت إغاثية ينفذها 

وسـلل  مدرسـية  طـرود  بتوزيـع  فريقهـا 

صحيّـة عـىل النازحن يف املناطـق املنكوبة.

مزارع المحاصيل في درعا
يف  اسـتثمرتها  مـزارع،   4 املنظمـة  تديـر 

املحاصيـل  محافظـة درعـا، وتـزرع فيهـا 

مجانًـا  توزعهـا  ثـم  والصيفيـة،  الشـتوية 

عـىل األرس املحتاجـة واملخيـات، بحسـب 

الغريـب.

ويجـري التوزيـع عـىل شـكل سـلل غذائية 

الجـودة  الزراعيـة "ذات  املنتجـات  تحـوي 

الـذي  للغريـب،  العاليـة"، وفًقـا  الغذائيـة 

لفـت إىل أن آخـر كمية وزعـت كانت 1500 

سـلة بـوزن 6 كيلوغـرام للواحـدة.

مراكز الدعم النفسي لألطفال 
توفـر مراكـز الدعـم النفـي التـي ترعاها 

املنظمـة برنامـج أنشـطة إبداعيّـة من خالل 

األلعـاب ومجموعـات النقـاش، وتسـتهدف 

األطفـال مـن الفئـة العمريـة بـن 10 و15 

عـىل  مهاراتهـم  تحسـن  بهـدف  عاًمـا، 

مـع  أفضـل  بشـكل  والتعامـل  التكيـف 

اليوميـة. حياتهـم 

وينفذ الرنامج أشـخاًصا ميتلكـون مهارات 

التدريـب واملنهجيـة الكافيـة للرامـج التي 

تُطبّـق مـع مجموعات مـن األطفال.

مـن  مجموعـة  كل  أن  إىل  الغريـب  وأشـار 

مجموعـات الدعم النفي لألطفال اسـتهدفت 

40 طفـاًل، الفتًـا إىل اسـتهداف نحـو 250 

طفـاًل خـالل برنامج "أنـا أتعامل"، واسـتمر 

ملدة ثالثة أشـهر، كا اسـتهدفت كل مجموعة 

15 شـخًصا من األهـايل، "أي أكـر من 120 

خـالل مـدة الرنامج".

بدورهـا نظمـت ثـالث مجموعـات أخـرى 

جلسـات أنشـطة لألطفـال واسـتهدفت كل 

واحـدة منهـا 65 طفـاًل يف كل جلسـة، أي 

مبعـدل 195 طفـاًل يف األسـبوع الواحـد.

أما جلسـات التوعية لألهايل فاسـتهدفت 28 

شـخًصا أسـبوعيًا، مـن خـالل 5 مجموعات 

مـع  تزامًنـا  شـخًصا"،   140 "أي  منفـذة، 

توزيـع بروشـورات يف كل جلسـة.

تسع دور تعليم في درعا 
عملهـا  صميـم  الطفـل  املنظمـة  وتعتـر 

وأساسـه، وتركـز جـّل اهتامهـا عليـه مـن 

خـالل دور الزيتـون للتعليـم والرفيه، وهي 

9 دور تضـّم حوايل ثالثـة آالف طفل وطفلة 

تـراوح أعارهـم بـن 4 وحتـى 12 عاًمـا.

الروضـة  مرحلتـي  التعليـم  دور  وتشـمل 

واالبتدائيـة، بحسـب الغريـب، الـذي أشـار 

"إضافـة للتعليـم والرفيه هنـاك العديد من 

النشـاطات والفعاليات الثقافية واالجتاعية، 

االبتدائيـة  املرحلـة  طـالب  يخضـع  كـا 

لـدورات تقويـة ال تتعـارض مـع دوامهـم".

عنب بلدي - حلب 

"حبيـت املالكمـة كتـري ألنهـا بتحسسـني بالنشـاط، لذلـك 

بديـت أتدرب وعـم اتقدم "، بهـذه العبارة بـدأ الطفل محمد 

طـه البـويش ذو األعـوام التسـعة مـن مدينة حلـب، حديثه 

عـن التحاقـه بإحـدى الصـاالت الرياضية داخـل حي حلب 

لقدمية. ا

يـدرس طـه يف مدرسـة أجيـال النـر، وهـو يف الصـف 

الرابـع االبتـدايئ، وقـال لعنـب بلـدي "سـاعدين كل مـن 

الكابـن أحمـد وشـعبان يف تدريبـايت التـي بـدأت بها منذ 

أشـهر". ثالثة 

املدرسـة  مـن  وأعـود  صباًحـا،   7 السـاعة  يف  "أسـتيقظ 

يف السـاعة 12، ثـم أتـدرب كل يـوم ثـالث سـاعات ضمـن 

الحلبـة وداخـل نادي كال األجسـام، إضافـة إىل أنني ألتزم 

بتارين سـويدية لتحسـن لياقتـي ومهـاريت..." طه أحرز 

املركـز األول يف بطولتـن للمالكمة نظمها املسـؤولون عن 

صالـة الشـهباء الرياضية.

عنـب بلـدي التقـت أحمـد مشـلح، بطـل الجمهوريـة يف 

املالكمـة، مـدرب ومؤسـس يف الصالـة الرياضيـة، وقـال 

إنها أنشـئت يف أيلـول املـايض، بهدف إنشـاء جيل ريايض 

جديـد، بعيـد عن جـو الخـوف والحـرب، مردفًا أنه يسـعى 

"لتوفـري مسـتقبل ريـايض جيد لألطفـال يسـتطيعون من 

خاللـه إيصـال التميّـز وإيصـال صوتهـم إىل الخارج".

وتضـم الصالـة الرياضيـة العديـد مـن الرياضات مـن بينها 

كـال األجسـام، وألعـاب القـوة البدنيـة، واملالكمـة، والكيك 

بوكسـينغ، كا تتسـع أللعـاب أخرى، بحسـب مشـلح، الذي 

أشـار إىل أن رياضـة املالكمـة توقفـت منـذ بدايـة الثـورة، 

واعتقـل أغلـب الالعبن، ولقـي بعضهم حتفه عـىل الجبهات.

واحتضنـت الصالـة الرياضيـة بطولتـن إحداهـا بطولـة 

الجمهوريـة، واسـتضاف فيهـا املسـؤولون رياضيـن مـن 

مـدن حمـص والرقـة وريف حلـب وإدلـب، وأحـرزت فيها 

حلـب املركـز األول تلتهـا حمص ثـم الرقة وريـف حلب يف 

املركزيـن الثالـث والرابـع عـىل التـوايل، وفًقا ملشـلح.

"نسيم الصغير"
كـا نظـم املدربـون بطولتـن للصغـار، فـاز فيهـا طـه 

البـويش باملركـز األول، وشـاركه الفـوز باملراكـز التالية كل 

مـن مـروان البـويش، وأحمـد كراكشـة، ومحمـد حامـي، 

والعبـن آخريـن.

ذكاءه جعلـه  إن  مشـلح  قـال  بالطفـل طـه  رأيـه  وحـول 

يتجاوب مـع اللعبة ويتقدم مـع كل مترين، مردفًـا "حركاته 

وتكتيكـه سـبق عمـره، وقلبـه القـوي هـو من جعلـه يصل 

املرحلة". هـذه  إىل 

وختـم مشـلح حديثـه "نحن نسـميه نسـيم الصغري نسـبة 

للمالكم املشـهور نسـيم حميـد"، مشـريًا إىل رضورة مراقبة 

ومتابعـة طـه "ليتطـور ويصبح بطـاًل عامليًا".

عـالء الديـن البـويش والد طـه قـال إن محمـد مـن مواليد 

القاهـرة، وعاش فيها حتـى عام 2011، ثم انتقـل مع عائلته 

إىل حلـب، مردفًا "عشـنا الفـرات الصعبة يف الثـورة ولكن 

اللـه أكرمنـا مؤخرًا بتوفر املـدارس يف املناطـق املحررة التي 

اسـتوعبت عدًدا مـن األطفـال إضافـة إىل املعاهـد الرعية 

التي سـاعدت يف تعليمهـم أيًضا".

وأضـاف البـويش يف حديثـه لعنـب بلـدي أن ابنـه أحـب 

رياضـة املالكمـة واختارها وحـده، مشـريًا يف حديثه لعنب 

بلـدي، " شـجعته كثـريًا ويعـود الفضـل ملـدريب الصالـة 

الذيـن سـاعدوه يف تنظيـم وقتـه و التنسـيق بن دراسـته 

تدريباتـه".  و 

ويطمـح طـه أن يصبـح مالكًا مشـهوًرا يف املسـتقبل، كا 

هـو طموح األطفـال اآلخريـن، الذيـن يشـاركونه التدريبات 

داخـل الصالـة الرياضيـة والتـي يعترهـا األهايل متنفًسـا 

طالبـوا  إذ  الحـرب،  جـو  عـن  بعيـًدا  والشـباب  لألطفـال 

املسـؤولن عن الصالـة بتنظيم بطـوالت أخرى ألنهـم أحبوا 

اللعبـة واسـتمتعوا بها.

مركز "الزيتون" الثقافي الثاني يبدأ أعماله في القنيطرة

مشاريع متنوعة معظمها تستهدف األطفال
في الجنوب السوري 

نشاطات الصالة الرياضية في حلب القديمة 

"المالكم الصغير" يحرز المركز األول في بطولتين متتاليتين

"غصن زيتون"
هي منظمة إنسانّية تُعنى 

بتلبية حاجات املجتمع 

الّسوري بكافة فئاته سعًيا 

للنهوض به، والتخفيف من 

معاناة السورين وصواًل إىل 

مجتمعٍ مدين متامسك.

أسسها عدد من الشباب 

املؤمنن بأهمية العمل املدين، 

وفًقا للمسؤول اإلعامي عنها 

يف الداخل السوري.

تأسست املنظمة يف ترشين 

الثاين من عام 2012، من 

خال مجموعة من الشابات 

والشبان الذين جمعوا تربعات 

من أقارب وأصدقاء لتنفيذ 

حمات يتمكن األطفال يف 

الداخل السوري عربها من 

متابعة تعليمهم بعيًدا عن 

أجواء الحرب.

المالكم
طه البوشي

جوالت باص 
الزيتون للتعليم 

والترفيه على 
المخيمات 

والمناطق النائية 
في مخيم بريقة 

بريف القنيطرة
24 كانون 
األول2015
)عنب بلدي(
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أسماء رشدي

العالقـات،  بنمـو  الغـرية شـعور يرتبـط 

فالطفـل منـذ والدتـه يبـدأ ببنـاء عالقـة 

أشـهر  سـبعة  وبعـد  أمـه،  وبـن  بينـه 

بنظـره  أمـه  فتصبـح  العالقـة،  تتوطـد 

األمـان  لـه  يوفـر  ووجودهـا  ملكـه 

وابتعادهـا يـؤدي إىل غيـاب هـذا األمان، 

فيشـعر بالغـرية عندمـا يحـاول أحـد أن 

وهـي  مكانـه.  ويأخـذ  عليهـا  ينافسـه 

كشـعور إنسـاين، طبيعـي، قليله يشـكل 

وكثـريه  واالنطـالق،  للمنافسـة  دافًعـا 

مـا  إذا  جيـدة  غـري  نتائـج  إىل  يـؤدي 

جيـد.  غـري  بشـكل  معهـا  التعامـل  تـم 

يوسـف  النبـي  قصـة  يعـرف  فجميعنـا 

ومـا فعلـه بـه إخوتـه عندمـا شـعروا أن 

أباهـم يحبـه أكـر منهـم، فدبّـت الغـرية 

منـه. التخلـص  وقـرروا  نفوسـهم  يف 

متى يبدأ شعور الغيرة وكيف 
يظهر؟

تبـدأ الغـرية عندما يـرى الطفل طفـاًل آخر 

يف حضـن والدته، فلـو رأى الطفل انراف 

اهتـام والديـه عنه ولو بشـكل جـزيئ إىل 

طفل آخـر تبدأ مشـاعر الغـرية بالظهور. 

وقـد تكون هذه املشـاعر واضحة يسـتطيع 

الوالديـن أن يشـعرا بهـا، كاالعتـداء عـىل 

الشـتائم  توجيـه  أو  بالـرب  الطفـل 

والكلـات العدوانيـة له. وقد تكـون خفية 

تظهر بسـلوكيات يخفـي وراءها مشـاعره 

والحـزن  األشـياء  كتحطيـم  الحقيقيـة، 

وضعـف النشـاط، وقـد يلجـأ إىل أمنـاط 

سـلوكية طفلية )نكـوص( كأن يتبول لياًل، 

أو يـرب الحليب مـن الزجاجـة، وقد ينام 

يف رسيـر الطفـل.

يف  األطفـال  يظهرهـا  األسـاليب  هـذه 

الطفـل  يبلـغ  وعندمـا  األوىل،  السـنوات 

العـارشة يختلـف أسـلوبه يف التعبـري عن 

الغـرية ويتحول إىل أسـلوب أكـر نضًجا.

عشرة أشياء تجعل الطفل غيوًرا
تتعـدد أسـباب الغـرية، إال أن جميعها يدور 

حـول محور الشـعور باألمان.

1 - قـدوم املولـود الجديـد: فانشـغال األم 

يشـعر  بـه،  واهتامهـا  الجديـد  باملولـود 

الطفـل بـأن هنالـك مـن أىت وأخـذ مكانه 

واسـتحوذ عـىل حـب والديـه واهتامهم.

2 - الغرية بسـبب اإلعاقة الجسـدية: تظهر 

بسـبب شـعوره  بالحرمـان مـا يتمتع به 

غريه من صحة جسـدية وأجسـام سـليمة.

يقـارن  قـد  األبنـاء:  بـن  املقارنـة   -  3

عديـدة  بجوانـب  أبنائهـم  بـن  الوالـدان 

كالتفـوق والـذكاء، دون درايـة مبـا لذلـك 

مـن آثار سـلبية عىل نفسـياتهم قـد تؤجج 

الغـرية بينهـم بصـورة ممزوجـة بالحقـد 

والكراهيـة.

األكـر  لالبـن  الوالديـن  تحميـل   -  4

الوالديـن  قيـام  إن  كثـرية:  مسـؤوليات 

بتحميـل ابنهـم األكـر مسـؤوليات كثـرية 

إىل  للنكـوص  تدفعـه  قـد  طاقتـه  تفـوق 

سـلوكيات طفليـة للحصول عـىل مايحظى 

بـه إخوتـه األصغـر سـًنا.

5 - تدليـل الوالديـن لالبن األكـر واالهتام 

بـه: تظهر هذه املشـاعر عند االهتـام باالبن 

األكر، ومتليكـه صالحيـات الميلكها غريه.

6 - تفضيـل الذكـر عـىل األنثى: كثـريًا ما 

يفضـل الذكر عـىل األنثـى يف مجتمعاتنا، 

فنجـده يخطـئ وال يعاقـب ويقـدم لـه ما 

ال يقـدم للبنـت، مـا يسـبب لهـا الغـرية 

ممزوجـة بالحـزن والكراهيـة ألخيها ولكل 

مـن يهتـم به.

7 - ضعـف الثقـة بالنفس: إن عـدم تقدير 

إىل  يـؤدي  وقدراتـه  إلمكاناتـه  الطفـل 

شـعور الغـرية، ألنـه ينظـر دامئًـا ملـا هو 

عنـد غـريه ويتمنـى أن يكـون لـه.

8 - وقـوع الظلـم عـىل الطفـل: كأن تؤخذ 

أو  إلخوتـه  وتعطـى  إذنـه،  دون  أشـياؤه 

. ترمى

9 - كـا قد تظهـر غرية عنـد األخ الصغري 

تجـاه أخيه األكـر عندما يالحـظ أن والديه 

يدلالنـه ويشـريان لـه كل جديـد بينـا 

يعطونـه كل مـا مل يعـد يلزمـه كالثياب أو 

األلعـاب وغريها. أو  الكتـب 

10 - األنانيـة: كلا زاد حب الطفل لنفسـه 

الغرية. تولدت 

كيف نتعامل مع الغيرة؟
عـىل الوالديـن القيـام ببعـض اإلجـراءات 

الوقائيـة للتخفيـف مـن احتـال حـدوث 

إيجـايب،  بشـكل  واسـتثارها  الغـرية، 

السـبب يف  أن تحديـد  إن لوحظـت، كـا 

حدوثهـا يسـاعد يف التغلب عليهـا، فتتنوع 

املسـبب. بحسـب  التعامـل  أسـاليب 

وهـذه مجموعـة مـن األسـاليب التي ميكن 

أن يتبعهـا األهل:

للحـب  األبنـاء  حاجـات  إشـباع   -  1

. م الهتـا ا و

2 - عدم املقارنة بن األبناء.

3 - تنمية الثقة بالنفس عندهم.

الذكـر  بـن  املعاملـة  يف  املسـاواة   -  4

واألنثـى.

األكـر  االبـن  توعيـة  عـىل  العمـل   -  5

وزيـادة نضجـه بتوكيله مهمـة رعاية أخيه 

األصغـر وزرع مفهـوم القدوة يف نفسـه.

كتقبـل  مفاهيـم  الطفـل  تعليـم   -  6

الهزميـة والنـر ومشـاركة اآلخريـن له 

وغريهـا. الحـب  يف 

الغيرة عند األطفال.. كيف نتخلص منها؟

الغيرة هي واحدة من مجموعة المشاعر اإلنسانية التي 
خلقها اهلل في اإلنسان، والتي ال يكاد يخلو أحد منها 

مهما كان لونه أو دينه أو طبقته، وهي ألم نفسي 
يحدث عندما يمتزج شعور الخوف مع حب التملك 

مصحوًبا بالغضب.

د. كريم مأمون 

ذكرنـا يف العـدد املـايض أن الحصبة مـرض فريويس، 

ويتظاهـر بحـرارة واحمـرار العينـن وسـيالن األنـف 

ملـدة 3 أيـام، يليهـا ظهـور طفـوح جلدية مميـزة، وقد 

الحنجـرة،  كالتهـاب  مضاعفـات  ظهـور  إىل  يـؤدي 

والتهـاب األذنن، والتهـاب العينن، والسـعال، والتهاب 

الرئـة، والتهـاب الدمـاغ. وتعتر حـاالت الوفاة بسـبب 

هـذا املـرض أكـر شـيوًعا بن الرضـع، إذ ميـوت طفل 

واحـد مـن بـن كل ألـف شـخص مريـض بالحصبة.

ومـرض الحصبة هو مـرض معٍد بامتياز؛ إذ تبلغ نسـبة 

العـدوى %90 لـدى شـخص مل يتلـق لقـاح الحصبـة 

عنـد تعرضه للفـريوس، وتحـدث العدوى إثـر التعرض 

إلفـرازات مخاطيـة مـن أنـف شـخص مصـاب، أثنـاء 

الـكالم أو العطـاس أو السـعال، وقـد تنتقـل العـدوى 

أيًضـا يف األماكـن املغلقـة، مثـل التواجـد يف غرفة كان 

فيها شـخص مصـاب قبل سـاعتن من دخـول الغرفة.

عند  الحصبة  مقاومة  يمكن  كيف 
بها؟ اإلصابة 

الهـواء،  ومجـاري  الـرودة،  املصـاب  تجنيـب  يجـب 

بالروتينـات  الغنـي  املتـوازن  الغـذاء  مـن  ومتكينـه 

)اللحـوم واألسـاك والبيـض( والفيتامينـات )الرتقال 

الـكايف. والـراب  والخضـار(،  والليمـون 

ما هي طرق الوقاية من العدوى بالحصبة؟
لتفـادي  ومعالجتـه  بالحصبـة،  املريـض  عـزل 

املضاعفـات، حيـث إنـه يشـكل مصـدًرا لنقـل املـرض 

. يـن لآلخر

الزيـارات للمـرىض، وتجنـب الجلـوس معهـم،  منـع 

حيـث إنهـم قـادرون عـىل نـر املـرض قبـل ظهـور 

الطفـح الجلـدي بأربعـة أيـام، وبعـد ظهـوره بأربعة 

. م يا أ

منـع إخوة املريـض وأخواته مـن الذهـاب إىل املدارس 

إىل أن يتـم التأكـد من عـدم إصابتهـم بالعدوى.

يُفضـل عـدم السـفر إىل بلـد يكـون فـريوس الحصبة 

فيه. منتـًرا 

اللقـاح  أخـذ  هـي  للوقايـة  طريقـة  أفضـل  وتبقـى 

أن  خطـأ،  يعتقـد،  كان  وقـد  بالحصبـة؛  الخـاص 

مـرض الحصبـة يجـب أن يصيـب كل طفل، وال سـبيل 

إىل تجنبـه، لكـن أثبـت الطـب أنـه باإلمـكان تجنبـه 

التلقيـح. بواسـطة 

ما هو لقاح الحصبة؟
هو مسـتحر يحتوي فريوسـات الحصبة حيـة لكنها 

مضعفـة، وال تنتقـل الفريوسـات املوجـودة يف اللقاح 

مـن شـخص إىل آخر وال تشـكل مصـدرا للعدوى.

يعطـى هذا اللقـاح مبقـدار 0.5 مل، حقًنا تحـت الجلد 

يف الجـزء العلـوي الخارجـي للعضـد أو يف الفخـذ، 

وغالبـا مـا يكون جزء مـن لقاح يسـمى MMR يحتوي 

أيًضـا عىل لقـاح الحصبـة األملانيـة والنكاف.

ينصـح بإعطـاء جرعتـن من هـذا اللقـاح، ويحّفز هذا 

اللقـاح الجسـم عـىل إنتـاج أضـداد للحصبـة، فيكون 

مقاومـة مناعيـة خـالل مدة 3 أيـام وحتى 3 أسـابيع، 

وبنسـبة %95 مـن األشـخاص الذيـن تلقـوا التطعيم 

بهـذا اللقـاح منـذ بلوغهـم عامهـم األول، وبعـد تلقي 

وجبتـي اللقـاح تبلـغ نجاعـة املناعة لديهـم 99%.

متى يعطى لقاح الحصبة؟
يعطـى لقـاح الحصبـة لجميع األطفـال بعمر 9 أشـهر 

وحتـى 18 سـنة، وعـادة ما يعطـى يف سـوريا ولبنان 

ثـالث جرعات منـه؛ جرعة لقـاح الحصبة لوحـده بعمر 

9 أشـهر، وجرعة MMR بعمر سـنة، وجرعـة ثانية من 

MMR بعمـر سـنة ونصف.

تعـرض  لـدى  بالحصبـة  اإلصابـة  منـع  ميكـن  كـا 

شـخص غري حاصـل عـىل اللقـاح سـابًقا إذا تلقى هذا 

الشـخص اللقـاح خـالل 72 سـاعة من لحظـة تعرضه 

للفـريوس، لذلـك يتم إعطـاء املحيطن باملريـض اللقاح 

يف مـدة ال تتجـاوز 72 سـاعة مـن التعـرض للعدوى.

ما هي التأثيرات الجانبية التي يمكن أن يحدثها 
لقاح الحصبة؟

ميكـن أن يسـبب إعطاء اللقـاح أملًا مكان الحقـن، ارتفاع 

حـرارة بعـد حـوايل 10-15 يـوم مـن التلقيـح، طفًحا 

جلديًـا خفيًفـا عابرًا يشـبه طفـح الحصبـة، ويظهر يف 

نفـس الوقت مـع الحرارة.

وميكن أن يحدث تحسـس عـىل اللقاح يف حـاالت نادرة 

جـًدا، خاصـة عند من لديهم حساسـية مـن البيض؛ لذلك 

يجـب مراقبة الطفل مدة نصف سـاعة بعـد الحقن.

ما هي موانع التلقيح ضد الحصبة؟
• الذين سبق وأصيبوا بحساسية تجاه هذا اللقاح.

• الحرارة العالية؛ ألنها تفقد اللقاح فاعليته.

الرسطانيـة  واألمـراض  املناعـة  نقـص  مـرىض   •

والتـدرن. الـدم  وابيضـاض 

• من يتناولون الكورتيزونات أو أدوية عالج الرسطانات.

• الذين تعرضوا لزراعة أعضاء.

• عنـد املصابـن مبـرض نقـص الصفيحات؛ قـد يؤدي 

إعطاء هـذا اللقـاح إىل تفاقم الوضع الصحي والتسـبب 

بعـن  األخـذ  يتوجـب  لـذا  للنـزف،  شـديدة  بقابليـة 

االعتبـار الفوائـد املرجـوة مـن التطعيـم بهـذا اللقـاح 

مقابـل املخاطـر التـي قد تنجـم عنـه يف هـذه الحالة.

ال ينصـح بإعطـاء املـرأة الحامل هـذا اللقـاح، ويفضل 

االنتظـار ثالثـة أشـهر عىل األقل بـن تلقي هـذا اللقاح 

وبـن بـدء الحمل.

هل من بديل عن اللقاح؟
نعـم؛ يتـم حقـن الحوامـل واألطفـال والبالغـن الذين 

يعانـون نقًصـا يف املناعـة بغلوبولينـات مناعيـة خالل 

سـتة أيـام مـن التعـرض للعـدوى، وهـذه تعمـل عىل 

الوقايـة مـن الحصبـة أو التقليـل مـن حدتها.

الوقاية من اإلصابة بالحصبة

http://www.enabbaladi.org/archives/58257
http://www.enabbaladi.org/archives/58257
http://www.enabbaladi.org/archives/58252
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رسيـة البيانـات غـري مضمونـة عموًمـا 

متصـل  حاسـب  عـىل  وجـدت  طاملـا 

باإلنرنـت، ألنـه ليـس مـن الصعب عىل 

فـريوس ذيك الوصـول إليهـا وترسيبها 

بـكل سـهولة، إن مل يكـن لديـك برنامـج 

حايـة.

كيف يستطيع المتطفلون 
الوصول إلى ملفاتي الخاصة؟

موجـودة  امللفـات  تلـك  كانـت  طاملـا 

متًصـال  وكنـت  الصلـب  القـرص  عـىل 

ال  بأمـان،  أنهـا  تعتقـد  فـال  باإلنرنـت 

بكلمـة املـرور التـي وضعتهـا لحسـابك 

وال برامـج الحايـة التـي نّصبتهـا عىل 

الكمبيوتـر، حتـى وإن مل تكـن متصـاًل 

باإلنرنـت فعليـك اتخـاذ إجـراءات أمان 

إضافيـة، ألن املتطفل ببسـاطة يسـتطيع 

تشـغيل حاسـبك باسـتخدام نظام آخر ال 

يخضـع لطبقـات الحاية التـي اتخذتها، 

كأحـد توزيعات نظـام لينوكـس املفتوح 

كل  إىل  الوصـول  وبالتـايل  املصـدر، 

امللفـات عىل القـرص الصلـب، وبطريقة 

أخرى أكـر بسـاطة يسـتطيع حقن أحد 

الرامـج الخبيثة التـي تتيح لـه الوصول 

والتحكـم بجهـازك.

املهمـة  امللفـات  لحايـة  الوحيـد  الحـل 

بتشـفريها  هـو  الصلـب  القـرص  عـىل 

وباسـتخدام أحـد الرامـج املختصـة كـ 

.TrueCrypt

VeraCrypt 
لتشفير الملفات وتخزينها 

هو برنامج أشبه بخزنة تضم فيها البيانات 

الهامة وتقفلها مبفتاح خاص، فال يستطيع 

ميلك  من  سوى  تحتويه  ملا  الوصول  أحد 

مرور  كلمة  اختيار  تنس  ال  املفتاح،  هذا 

محاولة  لتحايش  استخدامه  عند  صعبة 

املتطفلن كرسها.

لجميـع  ومتوفـر  مجـاين  الرنامـج 

األنظمـة، بعـد فتـح رابـط التحميـل من 

لـه، الرسـمي  املوقـع 

https://goo.gl/vQzUm6

ونّصـب  لديـك  التشـغيل  نظـام  اخـر 

عليـه. الرنامـج 

بهـذه الطريقـة سـتحصل عـىل حاويـة 

آمنة مـن الوصـول إىل أيد خبيثة تتسـع 

لكثـري مـن امللفـات والبيانـات املختلفة، 

ميكـن  فـال  رسقتهـا  متـت  لـو  حتـى 

االطـالع عليهـا مادامـت مقفلـة، وهـذه 

مـن أفضـل الطـرق لحاية امللفـات عىل 

القـرص الصلـب.

قـد تكـون هـذه الطريقـة مربكـة بعض 

الـيء إذا أردت إرسـال أحد تلـك امللفات 

لشـخص آخر، لذلك قـد يكون مـن املفيد 

ذاتـه،  امللـف  تشـفر  أدوات  اسـتخدام 

تطبيـق  أمانًـا  وأكرهـا  أبسـطها  ومـن 

miniLock الـذي يضـاف إىل متصفـح 

اإلنرنـت كـروم.

minilock لتشفير الملفات 
وإرسالها 

امللفـات  بتشـفري  مختصـة  أداة  هـو 

ومتكـن املسـتخدم مـن إرسـالها بأمـان 

وسـهولة، وهي عبـارة عـن تطبيق مدمج 

مبتصفـح اإلنرنـت كـروم ومتوفـرة يف 

متجـر تطبيقاتـه Web Store وإلضافتها 

الرابط: مـن 

https://goo.gl/F85zPX

فتحـه  عنـد  التطبيـق  هـذا  .يحتـاج 

ألول مـرة تسـجيل الدخـول باسـتخدام 

اإللكـروين، والبـد مـن وضـع  الريـد 

كلمـة مـرور قويـة جـًدا حتـى تتمكـن 

مـن اسـتخدامه، لذلـك سـيقرح عليـك 

كلـات مـرور عبـارة عـن جمـل طويلة 

ميكنـك نسـخها وحفظها يف مـكان آمن 

دخولـك  وعنـد  إحداهـا،  اسـتخدمت  إن 

يف  امللفـات  إلسـقاط  مربـع  سـيظهر 

ID خـاص بـك. الوسـط وتحتـه كـود 

يعـد مـن أبسـط برامـج التشـفري، فـال 

تحتـاج سـوى سـحب امللـف وإسـقاطه 

فـوق لوحـة الرنامـج ليطلـب منـك كود 

ID الشـخص الـذي تريـد إرسـال امللـف 

إليـه، والذي سـيكون صديقك قد أرسـله 

إليـك مسـبًقا، سـيقوم الرنامج بتشـفري 

امللـف مبـارشة وسـيتيحه لـك لتحميلـه 

وإرسـاله بـأي طريقة شـئت، فـال خطر 

إن اسـتطاع أحـد مـا الوصـول إىل هـذا 

سـوى  فتحـه  يسـتطيع  ال  ألنـه  امللـف 

تطبيـق  ومـن  صديقـك  كمبيوتـر  مـن 

لديـه.   minilock

والطـب  األعصـاب  علـم  أسـتاذ  كتـب 

فيكتـور  فيينـا،  جامعـة  يف  النفـي 

املدرسـة  فرانـكل، والـذي يعتـرب زعيـم 

النمسـاوية الثالثـة يف العـاج النفـي 

بعد مدرسـتي فرويـد وآدلـر، تجربته يف 

أحـد املعسـكرات التـي أقامهـا النازيـون 

يف الحـرب العاملية الثانيـة، ليأيت الكتاب 

أجـزاء. ثاثة  عـى 

منـه  األول  الجـزء  يف  فرانـكل  تنـاول 

خربتـه داخـل املعسـكر، وقـّدم توصيًفا 

لألطـوار التـي ميـر بهـا املعتقـل لحظة 

وصولـه، بـدًءا مـن الصدمـة، ثـم البادة 

إليهـام  يلجـأ  إذ  االنفعـايل،  واملـوت 

ليتحـرر مـن أملـه، فيذكـر أكـرث مـن مرة 

محاولـة السـجناء عدم التفكـر بذويهم 

ال  حتـى  مـوىت،  الحـرب  خلّفتهـم  إن 

أشـار  كـام  ضعـف.  لحظـات  تنتابهـم 

بالنواحـي  السـجناء  تفكـر  غيـاب  إىل 

وسـلّط  منامهـم،  يف  حتـى  الجنسـية، 

الضـوء عـى أفـكار كالفـراغ الوجودي، 

وجوهـر الوجـود، ومعنـى الحيـاة لـدى 

ثـم  أكـرث،  ال  أرقاًمـا  يتخـذون  سـجناء 

يصـف فرانـكل بذهـول ذاك الـذي يشـر 

بيـده مييًنـا أو يسـاًرا، متحكـاًم مبـوت 

وحيـاة اآلخريـن، فعـرف فرانـكل فيـام 

بعـد أن مـن اتجـه يسـاًرا هـم أصحـاب 

لاسـتفادة  األقـوى  الجسـمية  البنيـة 

منهـم يف العمـل، بينـام االتجـاه اآلخـر 

فهـم ضعـاف البنيـة، الذيـن أعطـي لكل 

واحـد منهم صابونـة بيده إليهامـه بأنه 

إدخالهـم  تـم  الحـامم، وفعـًا  سـيدخل 

يف غـرف الغـاز، وحرقهم، ليتـم وداعهم 

مداخـن  مـن  الخارجـة  السـحب  مـع 

تلكـم الغـرف، كام وأشـار إىل اسـتخدام 

املـرح والنكتـة بـن املعتقلـن كوسـيلة 

ملزيـد من التامسـك اليومي، وكـذا تحدث 

عـن سـيكولوجية املعتقـل بعـد اإلفـراج 

عنـه، وكيـف تختـل شـخصيته ويفقـد 

بالـرور. حتـى  اإلحسـاس 

بينـام تنـاول الجـزء الثـاين مـن الكتاب 

املبـادئ األساسـية للعـاج باملعنى، حيث 

يركّـز الشـخص أكـرث عـى املعـاين التي 

مسـتقبله،  يف  بهـا  يضطلـع  أن  يجـب 

الوجـود  معنـى  عـى  تؤكّـد  والتـي 

القـوة  هـو  املعنـى  وهـذا  اإلنسـاين، 

الدافعيـة األوليـة يف اإلنسـان، واعتـرب 

كان  املعسـكر  يف  خاصـه  أن  فرانـكل 

مـن خـال الحـب، فالحـب بنظـره هـو 

الهـدف األسـمى الـذي ميكـن أن يطمـع 

إليـه اإلنسـان، وصّور لنا مشـاهد حديثه 

مـع زوجتـه، رغم أنـه مل يكن يعـرف إن 

كانـت مازالـت عـى قيـد الحيـاة.

فكـرة  الثالـث  الجـزء  تنـاول  حـن  يف 

التسـامي بالـذات "إين أجرؤ عـى القول 

بأنـه ال يوجـد يف الدنيـا يشء ميكـن أن 

يسـاعد اإلنسـان بشـدة عى البقاء حتى 

يف أسـوأ الظـروف، مثـل معرفتـه بـأن 

هنـاك معنـى لحياتـه"، فقد يقـع أحدنا 

و"الفـراغ  "الامعنـى"،  ضحيـة  برأيـه 

و"العصـاب  و"الاقيمـة"،  الوجـودي"، 

املعنـوي املنشـأ"، وغرهـا مـن املظاهر 

الحرمـان  نتيجـة  الكـربى،  املرضيـة 

مـن الجـامل والخـر العدالـة والنظـام، 

وغرهـا، ليبقـى التسـامي بالـذات برأيه 

هـو الحـل األنجـع للتخلـص مـن مثـل 

هـذه األمـراض.

كتاب

اإلنسان يبحث عن 

المعنى ر ملفاتك المهمة فأنت 
ّ

شف

عرضة
لالختراق

بعض البيانات والمعلومات الرقمية يحتاج أصحابها إلى الحفاظ على سريتها ويحرصون على عدم كشفها، 
سواء من قبل المتطلفلين أو من قبل جهات أمنية، فقد تكون حساسة لدرجة إيقاع أصحابها بمساءالت أو 

أخطار كبيرة في بعض األحيان.

تستخدم  اإللكرونية  الجرمية 

أدوات ذات تقنية عالية، ويف 

كثـر من األحيان تتم عن بعد 

اإلنرنت  اتصال  باستخدام 

بن املجرم والضحية. 15٪ 

تعرضوا  األمريكين  من 

لرقة بيانات خاصة من قبل 

اليوم  قراصنة اإلنرنت ونرى 

أن هذا خطر متعاظم نظًرا 

الظاهرة  انتشار هذه  لرعة 

يف العامل.

أصـدرت جوجـل تقريرًا مصـوًرا عن أكر األسـئلة التي 

طرحهـا الناس عـىل محـرك البحـث الشـهري. وتناول 

التقريـر أسـاء لسياسـين ورياضين ومشـاهري كا 

تنـاول أمـور الالجئن حـول العامل.

"األسـئلة التـي نطرحهـا تعر عـا يف داخلنـا"، ابتدأت 

جوجـل تقريرها السـنوي بهذه العبارة، ثـم أظهرت تباًعا 

أكر األسـئلة التي بُحث عـن إجاباتها يف محـرك البحث، 

وكانت معظـم مواضيعها تتمحور حول الحرب والسـالم.

تصـدر موضـوع هجـات باريـس التـي قـى فيها 

العـرات يف 13 تريـن الثاين املايض، بحـث الناس 

يف هـذا املوضوع قرابـة الـ 900 مليون مـرة، وأخرت 

الركـة أنه بعـد أقل مـن دقيقتـن عىل الهجـات بدأ 

سـكان باريـس بالبحـث عن معلومـات عـىل اإلنرنت 

حـول مـا حدث.

تنوعـت املواضيـع التـي حصلت عـىل نسـب عالية من 

اهتـام النـاس، منهـا التسـاؤل حـول املدة القياسـية 

لحكـم امللكـة الريطانيـة إليزابيـت الثانيـة، وفضيحة 

االتحـاد الدويل لكـرة القدم فيفـا، وأيًضا أزمـة الديون 

اليونانيـة باإلضافـة إىل االتفـاق النـووي اإليراين.

ومن السياسـين حـاز دونالد ترامب، املرشـح لرئاسـة 

الواليـات املتحـدة، عىل أعىل نسـبة يف عمليـات البحث 

بحسـب التقرير. 

مـن الواضـح من عمليـات البحـث أن عـام 2015 كان 

حافـاًل باملـآيس والكـوارث، إذ جـاء يف بدايـة التقرير 

سـؤال "كيف ميكننـي مسـاعدة الالجئـن؟"، يف ظل 

الهجـرة غري املسـبوقة إىل أوروبـا من بلـدان الحروب 

والفقـر، ثم سـؤال "كيـف ميكننا إعـادة بنـاء النيبال" 

بعـد حادثـة الزلـزال القوي الـذي وقـع يف املدينة يف 

املايض. نيسـان 

مل يقتـر التقريـر عـىل تلـك األحـداث املؤملـة التـي 

حدثـت، إذ أظهـر أكـر مـن 450 مليـون عمليـة بحث 

عـن املغنيـة الريطانيـة أديـل و عـن ألبومها الشـهري 

hello، مـا جعلهـا يف صـدارة قامئـة الفنانـن الذين 

بحـث النـاس عنهـم يف اإلنرنـت، وجاء بعدهـا املمثلة 

األمريكيـة كيـم كاردشـيان وبرنامجهـا التلفزيوين.

أمـا فيـا يخـص الرياضة، فقـد جـاء نادي برشـلونة 

القـدم، وبالنسـبة لالعبـن  يف مقدمـة نـوادي كـرة 

جـاء كريسـتيانو رونالـدو أواًل، تاله ليونيـل ميي ثم 

الفريـق نيار. زميلـه يف 

واختتمت التقرير بـ" ال تتوقف عن البحث".

تسـتند جوجـل يف إعـداد هـذا التقريـر عـىل نسـبة 

املواضيـع  حـول  البيانـات  تبـادل  وحجـم  التصفـح 

املختلقـة خـالل العـام، وميكـن للجميـع االطـالع عىل 

هـذه املعلومـات وختـى عىل نسـب أعـوام سـابقة من 

الرابـط:

https://goo.gl/USZE4X

عن ماذا سأل الناس جوجل في عام 2015؟

• كيف يمكنني مساعدة الالجئين؟

• لماذا ال تستطيع النساء العمل في 
قوات الصاعقة في الجيش؟

• كيف يمكننا التغلب على التحيز؟

• ما سبب فرض الحصار على كوبا؟

• ما هو لون الفستان؟

• كيف يمكن للعالم أن يعيش بسالم؟

• كيف يمكننا إعادة بناء النيبال؟

http://www.enabbaladi.org/archives/58239
http://www.enabbaladi.org/archives/58233
http://www.enabbaladi.org/archives/58239
http://www.enabbaladi.org/archives/58233
http://www.enabbaladi.org/archives/58236
http://www.enabbaladi.org/archives/58236
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الكرويـة  البطـوالت  مـن  العديـد   2015 عـام  شـهد 

املختلفـة عـى الصعيد املحـي والعاملي، فـام هي أهم 

البطـوالت الكرويـة يف العـام املنرم ومـن أبطالها؟

ويعتـرب  اآلسـيوية،  األمـم  كأس  بطـل  أسـراليا،   •

إنجـاًزا تاريخًيـا للمنتخـب للمرة األوىل التـي أقيمت 

أسـراليا. يف 

بعـد  أفريقيـا،  أمـم  كأس  بطـل  العـاج،  سـاحل   •

فـوزه يف املبـاراة النهائيـة عـى غانا، البطولـة التي 

االسـتوائية. غينيـا  يف  أقيمـت 

• تشـيي، بطـل كوبـا أمريـكا، أول لقـب يف تاريـخ 

املنتخـب بعد فوزه عـى األرجنتن بـركات الرجيح.

• غوانزهـو الصينـي، بطـل دوري أبطـال آسـيا، بعد 

تغلبـه عـى األهـي اإلمـارايت يف املبـاراة النهائية.

• وبرشـلونة، بطـل دوري أبطـال أوروبا، بعـد تغلبه 

عـى جوفينتـوس يف قلعـة برلن.

الجنوبيـة،  أمريـكا  أنديـة  بطـل كأس  ريفربليـت،   •

سـود أمريكانـا.

زعماء الكرة في 2015 

لم تقتصر إنجازات الكتيبة 
الكاتالونية على الجوائز 

والمكافآت الجماعية 
والبطوالت المحلية والقارية 

والعالمية، بل تعدتها إلى 
إنجازات على الصعيد الفردي 

لنجوم النادي في البطولة 
العالمية

مجهـوده الفردي العايل، إحساسـه الكبر باملسـؤولية 

بغيـاب ميـي، طموحـه إلثبـات شـخصيته ضمـن 

حـدود منطقـة الجـزاء، بأهدافـه الثاثـة يف مبـاراة 

نصف النهـايئ يف كأس العـامل لألندية ضـد جوانزهو 

متكـن مـن إيصـال فريقـه نحـو النهايئ.

 حاز سواريز عى أهم جائزة فردية يف بطولة كأس 

العامل لألندية، فالهدفان يف النهايئ العاملي، 

كانا كفيلن مبنحه لقب أفضل هداف 

بتاريخ البطولة. 

الغائـب الحـارض رغـم اإلصابـة، يحـاول الهـرب مـن 

إصاباتـه قـدر اإلمـكان، نجـح يف العـودة للقـب يف 

النهـايئ،  يف  بليـت  ريفـر  أمـام  املناسـب،  الوقـت 

أرجنتينـي األصل كاتالـوين االنتامء، صاحب 

هـدف التقـدم األول، وصاحـب ثـاين أهم 

مكافـأة يف البطولـة بعـد سـواريز.

ضابط إيقاع األوركسـرا الكاتالونية، يلعـب دور القائد 

يف الفريـق، ذيك وأداؤه شـامل، يبعـرث أوراق الدفـاع 

املنافس.

الكـرة اإلسـبانية لتربـع عـى عـرش  وبهـذا تعـود 

الكـرة األوروبية عـى صعيـد دوري األبطـال والدوري 

األورويب، فقـد كان لقـب الـدوري األورويب أيًضـا من 

نصيـب فريق إشـبيلية اإلسـباين عى حسـاب دنيربو 

األوكـراين، ليتـوج باللقـب للمـرة الرابعـة يف تاريخه 

املنتخـب  عـن  فضـًا  التـوايل،  عـى  الثانيـة  واملـرة 

اإلسـباين حامـل لقب أمـم أوروبا واملتأهل بجـدارة إىل 

أمـم أوروبـا يف فرنسـا 2016.

لويس سواريز كرة adidas الذهبية 
 Alibaba E- Auto وجائزة

ليونيل ميسي
كرة adidas الفضية: 

أندريس إنييستا
كرة adidas البرونزية: 

http://www.enabbaladi.org/archives/58227
http://www.enabbaladi.org/archives/58226
http://www.enabbaladi.org/archives/58226
http://www.enabbaladi.org/archives/58226
http://www.enabbaladi.org/archives/58226
http://www.enabbaladi.org/archives/58226
http://www.enabbaladi.org/archives/58226
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توالـت البيانـات الصحفيـة والتريحات من 

االتحـاد السـوري لكـرة القـدم، بعـد مطالبة 

الحكومـة اإلماراتيـة بعثـة املنتخـب األوملبي 

السـوري مغـادرة أراضيهـا خال 12 سـاعة، 

الخميـس 24 كانـون األول.

العـام "توضيًحـا  الريـايض  االتحـاد  ونـرش 

صحفًيا"، أشـار فيه إىل أن تـرف الحكومة 

اإلماراتيـة "غر مقبـول"، مضيًفـا أن طلبها 

جـاء  السـوري  األوملبـي  املنتخـب  مغـادرة 

منـح  إجـراءات  يف  خطـأ  وجـود  "بحجـة 

للقيـم  مخالًفـا  "ترًفـا  واعتـربه  الفيـزا، 

األوملبيـة". الرياضيـة  واملثـل  واملبـادئ 

الريـايض  االتحـاد  رئيـس  جمعـة،  موفـق 

العـام، أبـدى اسـتغرابه مـن التـرف الـذي 

حـرم املنتخب السـوري من فرصة االسـتعداد 

النهائيـة قبـل التوجـه للدوحـة خاصـة أنـه 

لعـب مبـاراة مـع منتخـب أوزبكسـتان وفاز 

بهدف. عليـه 

وقـال جمعة إنـه أجرى اتصـااًل مـع القنصل 

السـوري يف ديب ملتابعـة القضيـة وإمكانية 

بقـاء البعثـة دون عودتهـا، إال أن السـلطات 

اإلماراتيـة أرصت عـى مغـادرة املنتخب دون 

أي تحمـل للمسـؤولية وتحديـد املسـؤول عن 

الخطـأ الـذي أشـارت إليـه يف منـح الفيز.

يف  القـرار  املنتخب عـى  مشـجعو  وعلـق 

اسـتقبلوهم  "ليـش  أحدهـم  وكتـب  املوقـع 

بينـام  يطردوهـم"،  بدهـم  إذا  األصـل  مـن 

دريـت  مـا  وقـت  مـن  "لـك  أضاف آخـر 

مبعسـكر اإلمارات و شـفت جـدول املباريات 

الوديـة قلت مـو معقول يف يش غلـط.. والله 

بعمرهـا مـا بتكمـل معنـا"، وتخـّوف أحدهم 

مـن مشـاكل مشـابهة للمنتخـب يف قطـر.

اإلمارات تطرد المنتخب األولمبي السوري من أراضيها

أسـدل السـتار، األحـد 20 كانـون األول الجاري، 

البطـوالت  آخـر  عـى  اليابانيـة  طوكيـو  يف 

الكرويـة لعـام 2015، بفـوز برشـلونة بلقـب 

كأس العـامل لألنديـة عـى حسـاب ريفربليـت 

األرجنتيني، ليفرض سـيطرته عـى اللعبة لهذا 

العـام، ويعـزز مركـزه كأفضل فريـق يف القرن 

الحـادي والعرشيـن.

اللقـب  اإلسـباين  برشـلونة  نـادي  وأضـاف 

الخامـس لـه هـذا املوسـم، بعـد حصولـه عى 

امللـك  وكأس  والليغـا  الشـامبيونزليغ،  لقـب 

وكأس السـوبر األورويب، وبهـذا يكـون الفريق 

الكاتالـوين قـد أتـم عقًدا مـن التألـق حقق فيه 

26 لقًبـا منذ 2005، توزعت عـى دوري األبطال 

السـوبر  وكأس  األنديـة  مونديـال  مـرات،   4

األورويب 3 مـرات، الليغا 7 مرات، كأس السـوبر 

اإلسـباين 6 مـرات وكأس امللـك 3 مـرات.

وتعتـرب هـذه املـرة الثانيـة التـي يحـرز فيها 

فقـد  تاريخـه،  يف  الخامسـية  برشـلونة 

حققهـا املـدرب بيـب جوارديـوال للباوغرانـا 

يف 2009، والـذي حقـق فيـه الفريـق الرقـم 

ليعيـد   ،6 برصيـد  األلقـاب  مـن  القيـايس 

املـدرب لويـس إنرييك املجـد للنـادي ويرفعه 

عـى عـرش كـرة القـدم العاملية مـرة أخرى، 

اللعـب  جائـزة  عـى  الفريـق  حصـل  كـام 

األنديـة. مونديـال  يف  النظيـف 

الفريـق  عـى  بالسـهل  يكـن  مل  موسـم 

الكاتالـوين، إذ حامت شـكوك كبـرة يف بداية 

إحـراز  برشـلونة مـن  املوسـم حـول متكـن 

البطـوالت، أهـم أسـبابها عدم حصـول العبي 

الفريـق عى فـرة راحـة كافية عقـب بطولة 

كوبـا أمريكا، وحرمـان إدارة النـادي من إبرام 

أي تعاقـدات جديـدة حتى بداية العـام الجديد، 

األمـر الـذي تأكد بعـد خسـارة الفريـق كأس 

السـوبر اإلسـباين بنتيجـة ثقيلة أمـام أتلتيك 

بلبـاو، إال أن الفريـق عـاد إىل درب االنتصارات 

مـن جديد واسـتطاع أن ينهـي العـام متصدًرا 

ترتيـب الليغـا مناصفـة مـع أتلتيكـو مدريد. 

كان  النـادي  إدارة  يف  االسـتقرار  أن  شـك  ال 

كاتالونيـا،  مجـد  بنـاء  يف  األبـرز  العمـود 

جوسـيب  للرئيـس  الكبـر  الفضـل  يعـود  إذ 

ماريـا الـذي وصـل إىل الرئاسـة بعـد مرحلـة 

مـن التخبـط اإلداري سـاد أجـواء العمـل، مـا 

انعكـس عـى أداء الاعبـن داخـل املسـتطيل 

األخـر، إضافـة إىل املـدرب لويـس إنريـيك 

التقـرب مـن  بفـرة وجيـزة  اسـتطاع  الـذي 

الكرويـة  خططـه  وتطبيـق  الفريـق  نجـوم 

بنجـاح، فضـًا عن عـازيف ألحـان الباوغرانا 

الذهبـي ميـي ونيـام وسـواريز. الثـايث 

أعاد تعريف المستديرة

بخماسية تاريخية.. برشلونة يتربع على عرش 
كرة القدم لعام 2015

بـدوره أرسـل رئيـس االتحـاد السـوري لكـرة القدم، 

صـاح الدين رمضـان، كتابًا لنظـره البحريني يطلب 

منه اسـتقبال املنتخـب الوطني األوملبي السـوري يف 

اململكة إلجـراء معسـكر تدريبي.

وبـدأ الكتـاب مبـاركًا بعيـد املولـد النبـوي الرشيف، 

وطلـب إقامـة معسـكر تدريبي بـن الفـرة من 30 

كانـون األول الجاري وحتـى 8 كانون الثـاين املقبل، 

مـع إمكانيـة تأمـن مباريـات وديـة مـع املنتخـب 

البحرينـي أو األنديـة.

وكانـت الحكومـة اإلماراتيـة طالبت بعثـة املنتخب 

األوملبـي السـوري لكـرة القـدم مغـادرة أراضيهـا 

دون اإلفصـاح عـن األسـباب، األمـر الـذي اعتـربه 

رمضـان "أمـر لن نسـكت عنـه"، مردًفا "سـنتقدم 

يف  والـدويل"،  اآلسـيوي  لاتحاديـن  بشـكوى 

الوقـت الـذي عاد فيـه املنتخـب إىل دمشـق، عر 

ذاته. اليـوم 

كانـون   21 اإلمـارات،  يف  معسـكره  بـدأ  املنتخـب 

األول الجـاري، عـى أن يلعـب ثـاث مباريـات ودية 

مـع كوريـا الشـاملية واإلمـارات واألردن، ثـم يغادر 

بعدهـا إىل الدوحـة ليلتقـي وديًـا مع نـاد قطري مل 

يحـدده يف 4 كانـون الثـاين املقبـل.

يف  السـوري  األوملبـي  املنتخـب  القرعـة  وأفـرزت 

املجموعـة األوىل إىل جانـب قطـر والصـن وإيران، 

23 عاًمـا التـي  ضمـن نهائيـات كأس آسـيا تحـت 

سـتنطلق يف 12 كانـون الثـاين املقبـل يف العاصمة 

القطريـة الدوحـة.

االتحاد السوري يستجدي البحرين
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العــــــــــدد 201 - السنـــــــــــــة الرابعـــــــــــة

بـر حـاوي، منسـق األمسـية، قـال إنهـا األوىل مـن 

نوعهـا داخل املناطـق املحـررة يف مدينة حلب، مشـريًا 

إىل أنهـا نظمـت بهـدف "تجسـيد الثـورة يف األعـال 

والثقافية". األدبيـة 

واعتـر حـاوي يف حديثـه لعنـب بلـدي أن "الثـورة 

ليسـت قتـاًل ودمـاًء وجروًحـا فقـط، بل هي فكـر وفن 

وإبـداع"، مردفًـا "أقمنـا األمسـية الشـعرية لتجسـيد 

الفكـر الثـوري وإظهـار حـالوة وجـال الثـورة".

شـارك يف األمسـية شـاعران، وفق حاوي، الفتًـا إىل أن 

مركـز "دارنـا"، سـينظم الحًقا أمسـيات "يكشـف فيها 

عن املواهـب املوجـودة يف حلب".

الكتابـة  يف  العهـد  حديثـي  األمسـيات  وتسـتهدف 

الشـعرية، كا سـيكون هناك أمسـيات قصصية وروائية 

وغريهـا، بحسـب حـاوي، الـذي ختـم حديثـه “تـؤرخ 

الثـورات بأعالهـا الفنية وشـعرها الـذي ينقلهـا بدوره 

إىل الشـعوب األخـرى باعتبـاره لغـة مشـركة بينهم”.

املهنـدس املثنى الشـيباين، عضـو املكتـب التنفيذي يف 

مجلـس مدينـة حلب الحـرة، شـارك يف األمسـية ملقيًا 

عـدة قصائـد، وقـال إن “الكلمـة سـالح قـوي تقصف 

إىل جانـب البندقيـة والرصاصـة واملدفـع ولهـا وقعها 

كونها سـالًحا محرًضا وأساسـيًا يف املعركـة ضد الظلم 

والطغيان”.

تنوعـت القصائد التي ألقاهـا الشـيباين، وكانت إحداها 

غزليـة، وقـال يف حديثه لعنـب بلدي "نوعـت قصائدي 

ألثبـت للجميـع أننا منـارس الحيـاة بكافة مسـتوياتها 

والثـورة  أسـلحتها  ثـورة  "لـكل  مردفًـا  حلـب"،  يف 

السـورية تفتقـر لسـالح الفكـر والثقافة".

وثقافـة  فكريًـا  “مخزونًـا  الشـعر  الشـيباين  واعتـر 

تسـتطيع تدويـن التاريـخ وتسـجيل مراحـل الثـورة”، 

الفتًـا إىل أن هـذا األسـلوب هـو الـذي اعتمـد عليـه يف 

كتابـة قرابـة 6 آالف بيـت شـعر ضمـن أكر مـن مئتي 

قصيـدة “أرّخـت فيهـا معظـم مراحل الثـورة”.

يوسـف املـوىس، وهـو مهنـدس معـاري، كان أحـد 

)ياسـمن  األمسـية  عنـوان  أن  اعتـر  املشـاركن، 

وبندقيـة(، يجمع بـن النقيضـن “كالحـب والحرب”، 

مردفًـا “وصف الحرب أبسـط مـن من وصـف الحب”.

وألقـى املـوىس عدة قصائـد منها "الشـهداء"، وتحايك 

الواقـع الـذي تعيشـه مدينـة حلـب، وقـال يف حديثـه 

لعنـب بلـدي "الشـعر جـزء مـن الفـن الذي يجـب أن 

تصنعـه الثـورة ونحـن نفتقـر إىل الكثـري مـن الفنون 

ومنهـا الشـعر"، متمنيًـا من كل قـادر عـىل الكتابة أن 

يقـدم نفسـه "حتـى نعمـل مًعـا لنخـرج بـأدب ثوري 

نابـع من الثـورة السـورية".

وختـم املـوىس حديثـه "أنـا أكتب الشـعر منـذ حوايل 

8 سـنوات، وهـي املـرة األوىل التـي ألقي فيهـا قصائد 

عـىل  "أجرنـا  الواقـع  أن  إىل  مشـريًا  العلـن"،  عـىل 

وصف مـا نشـاهد بالشـعر".

اجتاعـي تأسـس يف حزيـران  "دارنـا"، هـو مركـز 

2014، ويرعـى فعاليـات عـدة تسـتهدف األرسة ككل، 

منهـا دورات الحاسـب اآليل، واللغـات، و محـو األميـة، 

والدعـم النفـي لألطفـال، ضمـن برنامـج متكامـل.

ويعمـل كادر املركز ضمن برنامج لتمكـن املرأة يف حلب، 

مـن خـالل تنظيـم ورشـات خياطـة، ودورات تدريبيـة 

وتأهيليـة متّكـن املـرأة مـن دخـول سـوق العمـل، كـا 

يُعـرض فيه أفـالم وتعقد لقاءات اجتاعيـة تتمحور حول 

مـا يهم املجتمع يف املرحلـة الحالية التي متر بها سـوريا.

عنب بلدي - حلب  

نـرت صحيفـة اإلندبندنـت الريطانيـة، الثالثـاء 22 

كانـون األول، تقريـرًا عـن مراهـق سـوري جمـع أكر 

مـن 100 ألـف دوالر، ملسـاعدة أقرانـه مـن الالجئـن 

السـورين. 

 17 بريطانيـا ويبلـغ  أمـن عجـة، سـوري مقيـم يف 

عاًمـا، جمع مسـاعدات لالجئن السـورين تقـدر بقيمة 

112 ألـف دوالر أمريـي، بعـد أن عايـش األزمـة قبـل 

عامـن، واضطـر للفـرار مـع جـده وجدته من دمشـق 

إىل لبنـان، وفًقـا للصحيفـة.

وقـال عجـة إن تجربة جـده وجدتـه "ألهمته املسـاهمة 

يف إنشـاء مؤسسـة أمـل الخرييـة يف لبنـان ملسـاعدة 

الالجئـن السـورين"، مشـريًا إىل أنـه نجـح يف جمع 

مسـاعدات ماليـة أسـهمت بشـكل مبـارش يف مسـاعدة 

435 عائلـة و1467 طفـاًل مهجـرًا.

الصحيفة لفتت إىل أن الشـاب السـوري ترعرع يف لندن 

ويـدرس يف الجامعة األمريكية فيهـا، إال أن حقيقة أزمة 

الالجئـن جعلته يبـدأ وصديقـه تريلوك سـادار أنغاين 

بإنشـاء املؤسسـة الخريية لجمع مسـاعدات لالجئن.

وخصـص الطالبـان وقتًـا لزيـارة لبنـان مرتـن إىل 3 

مـرات كل عام لالجتـاع بفريق من املتطوعـن ومقابلة 

إنفـاق  مناقشـة سـبل  إىل  إضافـة  الالجئن شـخصيًا، 

تخصيصها. وأماكـن  املسـاعدات 

ونقلـت الصحيفـة عـن عجـة قولـه "الحظـت أن جـل 

يف  تركـز  السـورين  لالجئـن  املقدمـة  املسـاعدات 

املسـاعدات الغذائيـة وتأمن امللجـأ دون أي جهود فاعلة 

يف مجـال التعليـم".

مـن  أطفـال حرمـوا  "هنـاك  أردف  السـوري  الشـاب 

التعليـم واملـدارس منـذ أكـر مـن 4 أعـوام، وال أحـد 

يف  كبـرية  فجـوة  "هنـاك  مضيًفـا  لهـم"،  يكـرث 

واملسـاعدة  للتدخـل  دعـاين  مـا  وهـذا  املسـاعدات 

بصفتـي طالبًـا أرى فائـدة التعليم وأهميتـه، وهذا جزء 

فلسـفتنا". مـن 

واعتـر عجـة أن الكثري مـن النـاس "ال يسـتوعبون أن 

هـؤالء الالجئـن كانـوا فيـا مـى مـن أفـراد الطبقة 

واملعلمـون  األطبـاء  فيهـم  متاًمـا،  مثلهـم  املتوسـطة 

واملهندسـون وسـائقو السـيارات، لكن الحـرب أجرتهم 

عـىل العيـش يف الخيـام واملالجـئ".

مـن  زمالئـه  مـع  أمـن  يعمـل  الصحيفـة  وبحسـب 

الالجئـن بالتعاون مـع مؤسسـة خريية لبنانيـة أخرى 

تدعـى "إرشـاد وإصـالح"، وقدمـت مؤسسـته منًحـا 

دراسـية كاملـة لقرابـة 62 طالبًـا أكملـوا تعليمهـم يف 

اللبنانيـة. املـدارس 

وسـجلت املفوضية السـامية لشـؤون الالجئـن أكر من 

مليـون الجـئ سـوري يف لبنـان، يشـكلون حاليًا 25% 

من مجموع السـكان، وال يشـمل العدد مئـات اآلالف من 

السـورين الذيـن مل يتقدمـوا بطلب املسـاعدة، وال قرابة 

50 ألـف فلسـطيني فـروا إىل لبنـان منـذ بـدء النـزاع، 

إضافـة إىل 270 ألًفـا موجودين هنـاك بالفعل.

مراهق سوري يجمع 112 
ألف دوالر لمساعدة الالجئين

وسـيعمل الباحثـون عـى املـرشوع ملـدة ثـاث 

سـنوات، لـروا مـا إذا كانت الروبوتات ستسـّهل 

عمليـة تعلـم األطفـال مابـن 4 و5 أعـوام للغـة 

األملانيـة الصعبـة للغايـة، بحسـب تقريٍر ملوقـع 

“ذا لـوكال” األملـاين، الثاثـاء 22  كانـون األول، 

بلدي. وترجمتـه عنـب 

صنعت رشكة دابـاران الفرنسـية الروبوتات التي 

تلقـب بــ "نـاو"، وقـال الربوفيسـور سـتيفان 

جامعـة  يف  الصناعـي  بالـذكاء  الخبـر  كـوب، 

ثانيـة  لغـة  طفـل  كل  "تدريـس  إن  بيليفيلـد، 

بشـكل فـردي ال ميكـن أن يتحملـه األطفـال يف 

سـن الروضـة، لكن الروبوتـات الظريفـة ممكن 

أن تجـذب األطفال وتعلمهم أشـياء بسـيطة مثل 

األرقـام وحـروف الجـر".

يـورو،   7000 حـوايل  "نـاو"  روبوتـات  تكلّـف 

ولها نظـام عمي بسـيط وعدد من الحساسـات 

ويسـتطيع  واملايكروفـون،  الكامـرات  مثـل 

أن  سـتيفان  الربوفسـور  كـام  املسـتخدمون 

مهمـة. ألي  "نـاو"  يربمجـوا 

ويسـعى سـتيفان كـوب وزمـاؤه إىل برمجـة 

ملسـتوى  ويسـتجيب  يتعـرف  بحيـث  الروبـوت 

الطفـل املعـريف والتطـور الذي ميكـن أن يصله، 

ولكـن قبل أن يدخـل الروبوت الصفـوف يجب أن 

املخابر. نتائجـه يف  تقّيـم 

يف  يتعاونـون  األملـان  والعلـامء  الباحثـون 

التعليمـي،  املجـال  الروبوتـات  إدخـال  مجـال 

وتيلـربغ  أتريخـت  جامعتـي  مـن  زمـاء  مـع 

بريطانيـا  يف  بليمـوث  وجامعـة  الهولنديتـن 

تركيـا. يف  وكـوش 

روبوت لتعليم األطفال الالجئين 
اللغة األلمانية

سيتمكن األطفال الالجئون في ألمانيا من تعلم لغة البلد 
الجديد في فترة وجيزة، بمساعدة روبوت صغير صنعته 
شركة فرنسية، وعمل على تطويره باحثون في جامعة 

بيليفليد األلمانية.

ياسمين وبندقية..
أمسية شعرية

في حي المشهد بحلب

"الشعر يعادل الصورة ويفوقها أحياًنا"، عبارة 
جاءت على لسان منسق أمسية شعرية أقيمت في 

مركز "دارنا" في حيذ المشهد بحلب، تحت عنوان 
"ياسمين وبندقية"، السبت 26 كانون األول.
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