
هدًفـا  حلـب  محافظـة  متثـل 

اسـراتيجًيا لعـدة أطـراف عسـكرية 

ميدانيـة  مكاسـب  لتحقيـق  تسـعى 

بشـتى الوسـائل والطـرق، مبـا فيها 

األسـد  نظـام  بـدأ  الـذي  الحصـار 

عـام  مطلـع  منـذ  فعلًيـا  بتطبيقـه 

تنظيـم  يسـعى  حـن  يف   ،2014

الـرق  مـن  اإلسـامية"  "الدولـة 

بالتمـدد شـاًل واضًعا مدينـة اعزاز 

عىل الحـدود السـورية الركية نصب 

"سـوريا  لقـوات  وتبقـى  عينيـه، 

تقـل  ل  حسـابات  الدميوقراطيـة" 

السـابقة. األطـراف  عـن  أهميـة 

شـباط  يف  األسـد  قـوات  سـيطرت 

نجـار  الشـيخ  منطقـة  عـىل   2014

الصناعيـة، ومتـددت منذ ذلـك الحن 

مـن  القريبـة  حنـدرات  قريـة  نحـو 

الوحيـد  املنفـذ  الكاسـتيلو؛  طريـق 

حلـب......... مدينـة  ألهـايل 
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حمـات إعاميـة وتنديد دويل، إضافـة إىل مطالبات 

مـن املنظات الحقوقيـة ووقفـات احتجاجية داخل 

مدن عـدة داخـل سـوريا وخارجها، جـاءت رًدا عىل 

عـدًدا  أظهـرت  التـي  الصادمـة  اإلنسـانية  الصـور 

مـن أهايل بلـدة مضايـا، يف ريـف دمشـق الغريب، 

"عظاًمـا" مـن شـدة الجوع. 

اآللف  باهتـام  البلـدة  حصـار  قضيـة  وحظيـت 

مـن الناشـطن السـورين، ودعـوا األمـم املتحـدة 

واملنظـات اإلنسـانية إىل التدخـل العاجـل إلنقـاذ 

الذيـن ميوتـون جوًعـا.  املدنيـن 

االئتالف يدعو لتدخل دولي إنساني في مضايا
أصـدر الئتـاف الوطني السـوري بيانًـا، الخميس 7 

كانـون الثـاين، وجـه فيه رسـالة إىل األمـم املتحدة 

مشـرًا إىل أن املطلـوب منهـا "إخطـار النظام فقط 

وليس موافقتـه والرحيـب بقبوله".

وسـلم الئتـاف الوطنـي لقـوى الثـورة واملعارضة 

املتحـدة،  الوليـات  يف  سـفارته  عـر  السـورية 

رسـالة إىل مجلـس األمـن يف اليوم ذاتـه، عر بعثة 

ليتوانيـا، "آسـًفا" فيهـا لقـرار الرحيـب مبوافقـة 

األسـد، عـىل حـد وصفـه.

كـا طالب األمـم املتحدة بـرورة تصنيـف الوضع 

يف مضايـا والزبـداين ومعضميـة الشـام )90 ألـف 

مدين محـارص(، عـىل أنه "كارثـة إنسـانية"، داعًيا 

إىل تقديم املسـاعدات عـر الجو "يف حـال مواصلة 

امليليشـيات منعهـا من الدخـول بًرا"، داعًيـا الجامعة 

العربيـة لبحث الوضـع ووصفه بـ"الطـارئ"، خال 

الجتاع الـوزاري، األحـد 10 كانون الثـاين، واتخاذ 

اإلجـراءات الازمـة التي تسـاعد عىل إنهـاء الحصار 

وتجرميه. وإدانتـه 

دعوات دولية لفك الحصار
نـددت الحكومـة الفرنسـية مبـا يجـري يف مضايا، 

املتحـدث باسـم  الثـاين، وقـال  7 كانـون  األربعـاء 

وزيـر الخارجيـة الفرنسـية، رومان نادال إن فرنسـا 

تدعـو إىل وقف فـوري للحصار ووصول املسـاعدات 

وجميـع  مضايـا  إىل  عاجـل"  "بشـكل  اإلنسـانية 

املناطـق املحـارصة يف سـوريا.

واتهـم نـادال النظـام السـوري أنـه مينـع وصـول 

املنظـات اإلنسـانية إىل املدينـة، مشـرًا إىل وجوب 

2254 و2258  فـك الحصـار عنهـا "وفًقـا لقـراري 

ملجلـس األمـن الـدويل".

بدورهـا، حّثـت بريطانيـا نظـام األسـد، مـن خـال 

مبعوثهـا الخـاص إىل سـوريا غاريـث بايـي، عـىل 

رفـع الحصـار عـن البلـدة وغرهـا، "كخطـوة نحو 

إنهـاء الوضع املسـتمر منذ حوايل خمس سـنوات".

األمم المتحدة: ستدخل المساعدات تزامًنا مع 
كفريا والفوعة

عـىل خلفيـة املناشـدات بفـك الحصـار عـن مضايا، 

7 كانـون  أصـدرت األمـم املتحـدة بيانًـا، الخميـس 

عـىل  وافـق  السـوري  النظـام  إن  وقالـت  الثـاين، 

إدخـال املسـاعدات إىل بلـدة مضايا يف ريف دمشـق 

الغـريب، عـىل أن تدخـل إىل كل.......
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عنب بلدي - داريا 

تصـدى مقاتلـو الجيـش الحـر يف مدينـة داريا 

لثـاث محـاوالت اقتحـام نفذتهـا قـوات األسـد 

وامليليشـيات املسـاندة عـى الجبهتني الشـالية 

يف  موقعـني  املـايض،  األسـبوع  والغربيـة، 

صفـوف املهاجمـني خسـائر ماديـة وبرشيـة، 

يف حني اسـتهدف الطـران الحـريب واملروحي 

متفجـرًا  برميـًا   115 بقرابـة  املدينـة  أحيـاء 

وعـرشات الصواريـخ، مـا أدى إىل إصابة بعض 

املدنيـني بجـروح.

فجـر األحـد 3 كانـون الثـاين، أوقـف الجيـش 

الحـر محاولة تسـلل لقوات األسـد عـى الجبهة 

الشـالية الغربيـة للمدينـة "األثريـة"، تخللهتا 

اشـتباكات عنيفة أسـفرت عـن قتل وجـرح عدد 

من العنـارص املتسـللة، اغتنـم بعدهـا املقاتلون 

نقـل  مـا  بحسـب  الخفيفـة،  األسـلحة  بعـض 

مراسـل عنـب بلـدي يف املدينة.

ذات  يف  ثانيـة  محاولـة  أن  املراسـل  وأضـاف 

الجبهـة نفذتهـا قـوات األسـد، االثنـني 4 كانون 

الثـاين، تصـدى لهـا الجيـش الحر موقًعـا قتى 

وجرحـى يف صفوفهـا، وفـق املراسـل، موضًحا 

أن النظـام رد بقصـف املنطقـة باملدفعيـة مـن 

القطـاع  واسـتهدف  الرابعـة،  الفرقـة  جبـال 

وثاثـة  برميـًا   14 بــ  والشـايل  الرشقـي 

يليـه. الـذي  اليـوم  أرض-أرض، يف  صواريـخ 

محاولـة أخـرى قامـت بهـا قـوات األسـد مـن 

الجبهـة الغربية )املنظومـة(، األربعـاء 6 كانون 

الثـاين، رافقهـا متهيد نـاري كثيف واسـتهداف 

للمنطقة بنحـو 60 برميًا و20 صـاروخ أرض-

أرض وعـرشات القذائف واألسـطوانات املتفجرة، 

انتهـت  إصابـات،  أسـفرت عـن سـقوط ثـاث 

بخسـائر يف صفـوف القـوة املقتحمة.

لـواء شـهداء اإلسـام املنضـوي تحـت الجيـش 

الحـر، وهو أبـرز فصائـل املعارضـة يف املدينة، 

نـرش عـر صفحتـه الرسـمية يف فيسـبوك أن 

مقاتليـه متكنـوا خال محاولـة االقتحـام الثالثة 

مـن اسـتعادة نقطـة تقدمـت إليها قوات األسـد 

خـال األيـام املاضيـة، قتـل إثرهـا 5 جنـود من 

إىل  إضافـة  املقتحمـة،  املجموعـة  قائـد  بينهـم 

إعطـاب دبابـة وعربة شـيلكا.

هـدوء نسـبي شـهدته داريـا يومـي الخميـس 

تخللـه  الثـاين(،  كانـون   8 و   7( والجمعـة 

الشـالية  الجبهـة  عـى  متقطعـة  اشـتباكاٌت 

الغربيـة وعمليـات قنـص متبـادل، أسـفرت عن 

قنـص ثاثة عنـارص من قـوات األسـد، وإصابة 

لـواء  بحسـب  الحـر،  الجيـش  مقاتـي  أحـد 

اإلسـام". "شـهداء 

داريا: ثالثة اقتحامات "فاشلة" 
والبراميل بالجملة 

عنب بلدي - داريا 

دخلـت مدينـة معضميـة الشـام فعليًـا يف 

حصـار مفـروض مـن قبـل نظـام األسـد، 

بعـد أن عادت لجنـة التفاوض فيها برسـالة 

واضحـة مـن وفـد النظـام: إما االستسـام 

وتسـليم املدينـة أو حـرب مفتوحـة بـدأت 

الطريـق  بإغـاق  يوًمـا   12 منـذ  فعليًـا 

الوحيـد الـذي يصلهـا بالعاصمـة.

 6 األربعـاء  التفـاوض،  لجنـة  وخرجـت 

كانـون الثـاين، لاجتـاع مـع وفـد النظام 

برئاسـة رفيـق لطـف، وبعد اجتـاع مطول 

كان معـواًل عليـه فتـح الطريـق إليهـا مـرة 

أخـرى، عـادت اللجنـة بخياريـن، كـا أفاد 

محمـد املعضاين، عضـو املكتـب اإلعامي 

يف املدينـة، "االستسـام أو اقتحـام املدينة، 

وأن الحصـار سـيكون شـامًا، ولـن يكون 

هنـاك أي مبـادرات مقبلـة تفـي إىل فتح 

لطريق". ا

آثـار الحصار بـدأت بالظهـور يف املعضمية 

بعـد مـرور 12 يوًمـا عـى إغـاق معرها، 

فنفـدت مـؤن الكثـر مـن األهايل، بحسـب 

املعضـاين، عازيًا ذلك لسـاح قوات األسـد 

مبـرور كميـات قليلـة مـن املـواد الغذائيـة 

التـي ال تصلـح للتخزيـن، وعـدم السـاح 

كان  حـني  والطحـني  املحروقـات  مبـرور 

مفتوًحا. املعـر 

وقـال عضـو املكتـب اإلعامـي إن الوضع 

معضميـة  يف  صعبًـا  بـات  اإلنسـاين 

الغذائية  املـواد  الشـام، فارتفعـت أسـعار 

واملحروقـات إىل مسـتويات عاليـة، "كيلو 

2000 لـرة سـورية، وليـر  بــ  السـكر 

املازوت بــ 4 آالف إن وجـد"، موضًحا أن 

الوضـع الطبـي يف املدينـة ليـس بأفضـل 

مشـافيها  تفتقـد  حيـث  أيًضـا،  أحوالـه 

األدويـة،  مـن  لعـدد  الصحيـة  ومراكزهـا 

مـع منـع قـوات األسـد خـروج مرضاهـا 

للعـاج.

املحـي  املجلـس  عضـو  األحمـد،  وسـيم 

قـرار  أن  عـى  شـدد  الشـام،  ملعضميـة 

األهـايل هـو رفـض طلبـات نظـام األسـد 

وتسـليم املدينـة لـه، وأضـاف لعنـب بلدي 

"املعضميـة مـن املـدن السـبّاقة يف الحـل 

لكـن  عامـني،  منـذ  وفضلتـه  السـيايس، 

النظـام مل يف بوعـوده ومل يلتـزم باالتفاق 

املـرم بيننـا، ومل يـراع ذمـة أو ضمـرًا مع 

األطفـال والنسـاء"، مشـرًا إىل أن املطلـب 

الوحيـد لألهـايل هـو تحييدهم عـن الحرب 

وفتـح الطريـق.

وأوضـح محمود أبـو قيس، املتحدث باسـم 

لـواء الفتـح املبـني العامـل يف املدينـة، أن 

النظـام يعمل منـذ نحو شـهرين عى فصل 

مدينتـي داريـا واملعضميـة عـن بعضهـا، 

وقصـف  واسـعة  عسـكرية  حملـة  خـال 

غر مسـبوق بالراميـل املتفجرة واألسـلحة 

املحرمة دوليًا تسـببت بسـقوط 12 شـخًصا 

وإصابـة آخريـن، يف خـرق واضـح للهدنة 

املوقعـة مـع فصائلها.

التجويـع  سياسـة  أن  قيـس  أبـو  واعتـر 

باتـت معتمـدة لـدى قوات األسـد، ال سـيا 

بعـد فشـله عسـكريًا يف تطويـع مدينتـي 

معضميـة الشـام وداريا، وهذا ما شـاهدناه 

مؤخـرًا يف مضايـا والزبـداين حـني فشـل 

يف اقتحامهـا والسـيطرة عليهـا، مؤكـًدا 

التـزام الجيـش الحـر يف معضميـة الشـام 

بوقـف إطـاق النار حتـى اللحظـة، حرًصا 

عـى حيـاة وسـامة املدنيـني.

45 ألـف مدين يف معضمية الشـام املحاذية 

مصـرًا  ينتظـرون  دمشـق،  للعاصمـة 

مشـابًها ملـا يحـدث اليـوم يف مضايـا إىل 

الشـال منهـا مـن جوع ومـوت يومـي إثر 

الحصـار الخانق، وسـط نـداءات مجلسـها 

املحـي وناشـطيها بـرورة تدّخـل األمـم 

املتحـدة والجهـات الدوليـة إليقاف سياسـة 

التجويـع املتبعـة ممـن قبل األسـد.

بعد خيارات األسد..  معضمية الشام تواجه الحرب والحصار

مقاتالن من لواء شهداء اإلسالم على أحدى جبهات القتال 
في داريا بريف دمشق
8 كانون الثاني 2016
)المركز اإلعالمي لمدينة داريا(

عنب بلدي - الغوطة الغربية 

ألقـى الطـران املروحـي التابـع لنظـام األسـد، الخميس 7 

كانـون الثـاين، أربعـة براميـل متفجـرة اسـتهدفت منطقة 

القصـور يف بلـدة خـان الشـيح يف ريـف دمشـق الغريب، 

أسـفرت عـن دمـار واسـع يف املـزارع الخاصـة واملمتلكات 

العامـة، دون ورود أنبـاء عـن أي إصابـات برشيـة. 

كا اسـتهدف الفـوج 137 مدفعية، الثاثـاء 5 كانون الثاين، 

الطريـق الواصـل بني بلـديت خان الشـيح وزاكيـة، املتاخمة 

لهـا، بالرشاشـات الثقيلـة ملنـع املـارة مـن العبور وتشـديد 

الحصـار عـى بلـدة خـان الشـيح املسـتمر منذ مـا يقارب 

واألرايض  املـزارع  الفـوج  اسـتهدف  كـا  أعـوام،  الثاثـة 

املرشفـة عليه يف منطقة أرشفية العباسـة مبدفعية الشـيلكا، 

ومنـع املزارعـني مـن الوصـول اىل أراضيهم.

وأفـاد مراسـل عنب بلـدي يف الغوطة الغربية أن اشـتباكات 

متقطعـة جـرت منتصف األسـبوع، االثنني 4 كانـون الثاين، 

بـني فصائـل مـن الجيش الحـر وقوات االسـد عـى أطراف 

بلـدة دروشـا ومحيـط تلـة الكابوسـية، يف محاولـة األخر 

التقـدم يف مناطق سـيطرة الجيـش الحر.

بالتزامـن مـع هـذه األحـداث، نشـب حريق كبـر يف معمل 

الـورق، يـوم االثنـني، قـرب منطقـة املناهـل التابعـة ملدينة 

الكسـوة بعد سـقوط قذيفـة مدفعيـة مجهولة املصـدر أدت 

إىل احـراق جـزء كبـر منـه، ومل تـرد أي معلومـات عـن 

الحريق.  نتيجـة  إصابـات 

بـدوره، أصدر مجلـس محافظة ريـف دمشـق يف الحكومة 

السـورية املؤقتـة يـوم الخميس بيانًـا ندد بالصمـت الدويل 

حيـال مـا يحصـل يف البلـدات املحـارصة، وخصوًصـا بلدة 

مضايـا، وطالـب املجلـس األمم املتحـدة بإدخال املسـاعدات 

"فـوًرا" اىل مناطـق النزاع، اسـتناًدا إىل القـرار رقم 2165، 

املتضمـن إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية إىل جميـع مناطـق 

النـزاع داخل سـوريا.

اشتباكات متقطعة 
على أطراف "دروشا" 

ومعمل ورق 
"الكسوة" يحترق

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان  

نرت الشـبكة السـورية لحقـوق اإلنسـان تقريًرا، 

املراكـز  فيـه  وثقـت  الثـاين،  كانـون   6 األربعـاء 

النـزاع يف  الحيويـة املسـتهدفة مـن قبـل أطـراف 

.2015 سـوريا خـال عـام 

حادثـة   1114 عـن  يقـل  ل  مـا  التقريـر  ووثـق 

اسـتهداف ملنشـآت حيويـة، توزعـت حسـب الجهة 

القـوات  قبـل  مـن  حادثـة   774 إىل  املسـتهدفة 

الحكوميـة، و119 عـىل يد القـوات الروسـية، فيا 

حادثـة   67 عـن  مسـؤوًل  "داعـش"  تنظيـم  كان 

وجبهـة النـرة عـن ثـاث أخـرى.

فصائـل املعارضة املسـلحة اسـتهدفت مراكز حيوية 

حايـة  وحـدات  كانـت  بينـا  حادثـة،   102 يف 

الشـعب الكرديـة مسـؤولة عـن 13 حادثـة، وقوات 

 21 15 أخـرى، إضافـة إىل  الـدويل عـن  التحالـف 

حادثـة نسـبها التقريـر إىل جهـات مجهولـة.

وتوزعـت املراكـز الحيويـة املسـتهدفة إىل 253 من 

البنـى التحتيـة، 243 مركزًا حيويًا طبًيـا، 216 مركزًا 

دينًيـا، 202 مركـزًا تربويًـا، 140 مربًعا سـكنًيا، 25 

من الشـارات اإلنسـانية الخاصة، 23 مركـزًا ثقافًيا، 

إضافـة إىل 8 مخيـات لاجئـن، و4 مـن املمثليات 

الدبلوماسية.

الشـبكة اعتـرت أن كل مـا وثـق خـال التقرير من 

هجات عـىل املراكـز الحيويـة هو "الحـد األدىن"، 

عازيـًة السـبب "للمعوقـات العمليـة العديـدة أثناء 

التوثيق". عمليـات 

وأكـدت الشـبكة أن التحقيقـات التي تجريهـا أثبتت 

خلـو املراكـز مـن املقـرات العسـكرية قبـل أو أثناء 

الهجـوم، داعيـة القـوات الحكوميـة وغرهـا مـن 

مرتكبـي تلـك الجرائم أن يـرروا أمام األمـم املتحدة 

ومجلـس األمـن تلـك الهجات.

اإلنسـاين  الـدويل  القانـون  فـإن  التقريـر  ووفـق 

غـر  أو  املتعمـدة  أو  العشـوائية  الهجـات  يعتـر 

املتناسـبة، هجـات غـر مروعة، وإن اسـتهداف 

القـوات الحكوميـة للمـدارس واملشـايف والكنائس 

معايـر  بـأدىن  صـارخ  اسـتخفاف  هـو  واألفـران 

القانـون الـدويل اإلنسـاين وقـرارات مجلـس األمن 

الـدويل.

وتقـول الشـبكة إن تنظيـات إسـامية وصفتها بـ 

"املتشـددة" وبعـض املجموعـات املسـلحة األخـرى 

اسـتهدفت بعـض تلـك املراكـز، مردفـًة أن القصـف 

للقانـون  خرًقـا  "ميثـل  متييـز  بـدون  العشـوايئ 

الـدويل اإلنسـاين، ويرقـى إىل جرميـة حـرب".

وختمـت تقريرهـا مطالبـة مجلـس األمـن الـدويل 

بإلـزام النظـام السـوري تطبيـق القرار رقـم 2139، 

وبالحـد األدىن إدانة اسـتهداف املراكـز الحيوية التي 

ل غنـى للمدنين عنها، مشـددًة عـىل رضورة فرض 

السـورية،  الحكومـة  عـىل  شـامل  تسـليح  حظـر 

تلتـزم  ل  التـي  املعارضـة  فصائـل  دعـم  وإيقـاف 

بالقانـون الـدويل اإلنسـاين.

أكثر من ألف 
مركز حيوي 

هدف خالل 
ُ

است
عام 2015
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اآلالف  باهتـام  البلـدة  حصـار  قضيـة  وحظيـت 

املتحـدة  األمـم  ودعـوا  السـوريني،  الناشـطني  مـن 

العاجـل إلنقـاذ  التدخـل  إىل  اإلنسـانية  واملنظـات 

جوًعـا.  ميوتـون  الذيـن  املدنيـني 

االئتالف يدعو لتدخل دولي إنساني في 
مضايا

أصـدر االئتـاف الوطني السـوري بيانًـا، الخميس 7 

كانـون الثـاين، وجـه فيـه رسـالة إىل األمـم املتحدة 

مشـرًا إىل أن املطلـوب منهـا "إخطـار النظـام فقط 

وليـس موافقتـه والرحيـب بقبوله".

وسـلم االئتـاف الوطنـي لقـوى الثـورة واملعارضـة 

السـورية عر سـفارته يف الواليـات املتحدة، رسـالة 

إىل مجلـس األمن يف اليـوم ذاته، عر بعثـة ليتوانيا، 

"آسـًفا" فيهـا لقـرار الرحيـب مبوافقة األسـد، عى 

وصفه. حـد 

كا طالـب األمـم املتحدة بـرورة تصنيـف الوضع 

يف مضايـا والزبـداين ومعضميـة الشـام )90 ألـف 

مـدين محـارص(، عى أنـه "كارثـة إنسـانية"، داعيًا 

إىل تقديـم املسـاعدات عـر الجو "يف حـال مواصلة 

امليليشـيات منعهـا من الدخول بـرًا"، داعيًـا الجامعة 

العربيـة لبحث الوضـع ووصفه بـ"الطـارئ"، خال 

االجتاع الـوزاري، األحـد 10 كانون الثـاين، واتخاذ 

اإلجـراءات الازمـة التي تسـاعد عى إنهـاء الحصار 

وتجرميه. وإدانتـه 

دعوات دولية لفك الحصار
نـددت الحكومـة الفرنسـية مبـا يجـري يف مضايـا، 

الثـاين، وقـال املتحـدث باسـم  7 كانـون  األربعـاء 

وزيـر الخارجية الفرنسـية، رومـان نادال إن فرنسـا 

تدعـو إىل وقف فـوري للحصار ووصول املسـاعدات 

وجميـع  مضايـا  إىل  عاجـل"  "بشـكل  اإلنسـانية 

املناطـق املحـارصة يف سـوريا.

واتهـم نـادال النظـام السـوري أنـه مينـع وصـول 

املنظـات اإلنسـانية إىل املدينـة، مشـرًا إىل وجوب 

فـك الحصـار عنهـا "وفًقـا لقـراري 2254 و2258 

الـدويل". األمن  ملجلـس 

بدورهـا، حثّـت بريطانيـا نظـام األسـد، مـن خـال 

مبعوثهـا الخـاص إىل سـوريا غاريـث بايـي، عـى 

رفـع الحصـار عـن البلـدة وغرهـا، "كخطـوة نحو 

إنهـاء الوضع املسـتمر منذ حـوايل خمس سـنوات".

األمم المتحدة: ستدخل المساعدات تزامًنا مع 
كفريا والفوعة

عـى خلفيـة املناشـدات بفـك الحصـار عـن مضايا، 

7 كانـون  أصـدرت األمـم املتحـدة بيانًـا، الخميـس 

الثـاين، وقالت إن النظام السـوري وافـق عى إدخال 

املسـاعدات إىل بلـدة مضايا يف ريف دمشـق الغريب، 

عـى أن تدخـل إىل كل مـن مضايـا وكفريـا والفوعة 

"يف أرسع وقـت ممكـن".

مطلعـني،  مصدريـن  عـن  رويـرز  وكالـة  ونقلـت 

اإلغاثيـة  املسـاعدات  إن  الثـاين،  كانـون   9 السـبت 

ستسـلم لبلـدة مضايـا املحـارصة إضافـة إىل قريتي 

كفريـا والفوعـة يف إدلـب، االثنـني املقبـل، مبوجـب 

االتفـاق بـني األمـم املتحـدة والنظـام السـوري.

مؤيدو النظام السوري وحزب اهلل يشمتون
بلـدة  بحصـار  الواسـع  الـدويل  االهتـام   القـى 

مضايـا، اسـتهجان عـدد كبـر مـن مؤيـدي النظام 

السـوري وحـزب الله اللبنـاين، ونـرش املؤيديون عر 

حسـاباتهم وسـم "متضامـن مـع حصـار مضايـا"، 

مرفًقـا بصـور أطعمـة مبختلـف أنواعها، تعبـرًا عن 

. تهكمهم

كانـون   7 الخميـس  تقريـرًا،  عرضـت  املنـار  قنـاة 

الثـاين، واعتـرت فيـه أن الصـور التـي تنتـرش عر 

مواقـع التواصـل االجتاعي وتظهر األجسـاد الهزيلة 

للرجـال واألطفـال "مفركـة".

بيانًـا صـادًرا عـا وصفتـه بــ  القنـاة   وعرضـت 

"اإلعـام الحـريب" التابـع لحـزب اللـه، وأشـار إىل 

املتهمـة  املقاومـة  ضـد  واسـعة  افـراءات  "حملـة 

بتجويـع املدنيني يف مضايا بسـبب حصـار الحزب ".

الحملـة "تهـدف لتشـويه صـورة املقاومـة"، وفًقـا 

للبيـان الذي اعتـر أن ما يجري يف البلدة "مسـؤولية 

الجاعـات املسـلحة التي تتخـذ من مضايـا رهينة لها 

ولداعمـي املسـلحني من جهـات خارجية". 

بـدوره نـرش أحمـد شـاش، عضـو مجلس الشـعب، 

عـر صفحته يف فيسـبوك، األربعاء 6 كانـون الثاين، 

قـال فيـه "أنـا الشـيخ أحمـد شـاش أعلـن مـن هنا 

عـن رفـي القاطـع لسياسـة التجويـع املطبقة عى 

املناطـق الخارجـة عـن السـيطرة وال سـيا مضايـا، 

ال  حتـى  الكامـل  الحـرق  سياسـة  تطبيـق  وأقـرح 

يبقـى من يجـوع يف تلـك املناطق"، وأضـاف "اليوم 

مضايـا و بكـرا الغوطـة والحبـل عى الجـرار".

املياديـن، عـي مرتـى،  كـا نـرش مراسـل قنـاة 

عـر صفحتـه يف فيسـبوك  تسـجيًا مصـوًرا معلًقا 

عـى الحصـار، واقـرح فيـه عـى مـا وصفهـا بــ 

"املقاومـة" أن تنشـئ فرًعـا جديـًدا وتسـميه "حزب 

سـيكون  الفـرع  أن  إىل  مشـرًا  ديلفـري"،  اللـه 

مسـؤواًل عـن "توزيـع املناقيـش عى املسـلحني يف 

مضايـا مـع ترمـس شـاي صبـاح كل يـوم، وقتالهم 

وهـم شـبعانني"، وختـم "هـذا مـا يريـده جاعـة 

اإلنسـانية".

مرتى اتهم يف منشـور آخر، الناشـطني السـوريني 

وقـال  العـام،  والـرأي  اإلعـام  "يهيّجـون"  بأنهـم 

ممـرات  فتحـت  الـي  املقاومـة  يصـوروا  "بدهـم 

أدخلـت  املقاومـة  متلهـم..  إنهـا  والتـزال  إنسـانية 

مسـاعدات رسقتها النـرة وهيي أرشف مـن إنو يتم 

اتهامهـا بهكـذا تفاهـة".

ون" 
ّ

ة" وأمم "مترددة" وموالون "يتشف
ّ

بيانات "هش

مضايا.. سالح التجويع يفتك بالبطون الخاوية
متظاهرون في معرة النعمان بإدلب يرفعون الفتات نصرة لبلدة مضايا - 5 كانون الثاني 2016 - )إنترنت(

أنا الشيخ أحمد شالش أعلن 
من هنا عن رفضي القاطع 

المطبقة  التجويع  لسياسة 
على المناطق الخارجة عن 
السيطرة وال سيما مضايا، 

وأقترح تطبيق سياسة 
الحرق الكامل حتى ال يبقى 

من يجوع في تلك المناطق

حمالت إعالمية وتنديد دولي، إضافة إلى مطالبات من المنظمات الحقوقية ووقفات احتجاجية داخل مدن عدة داخل 
سوريا وخارجها، جاءت رًدا على الصور اإلنسانية الصادمة التي أظهرت عدًدا من أهالي بلدة مضايا، في ريف دمشق 

الغربي، "عظاًما" من شدة الجوع. 

تـواردت عـرشات الصور مـن مضايا تظهـر أجسـاًدا عارية 

هزيلـة، إضافـة إىل هيـاكل عظميـة لجثـث رجـال وأطفال 

قضـوا إثـر حصـار البلـدة ومنـع إدخـال املسـاعدات إليها 

منـذ نهايـة عـام 2013. ووثقت الشـبكة السـورية لحقوق 

اإلنسـان مقتـل 63 مدنيًا فيها منذ بدايـة متوز 2015 وحتى 

كانـون الثـاين الجاري بعـد أن منعـت الحواجز العسـكرية 

املحـارصة للبلـدة وبعـض الثكنـات العسـكرية األهايل من 

إدخـال أي مـواد غذائيـة أو طبيـة أو محروقـات، كا قامت 

قـوات النظام السـوري بزرع مئـات األلغام املضـادة لألفراد 

يف األرايض الزراعيـة املحيطـة بالبلـدة، قـى منهـم 29 

شـخًصا إثـر نقـص املـواد الغذائيـة والطبيـة، بينـا لقـي 

34 آخريـن حتفهـم أثنـاء محاولتهـم الخـروج مـن البلـدة 

عـر األرايض الزراعيـة نتيجـة انفجار األلغـام، أو برصاص 

الحواجـز العسـكرية والقناصة يف املناطـق املحيطة بالبلدة.  

وخـال 6 أشـهر مـن اشـتداد الحصـار تدهـورت الحالـة 

اإلنسـانية يف البلـدة التـي تضـم قرابـة 43 ألـف شـخص، 

بينهـم قرابـة 300 عائلـة نزحت مـن مدينة الزبـداين، األمر 

الـذي أدى إىل نـدرة املـواد وبالتـايل ارتفـاع األسـعار حتى 

تجـاوز سـعر كيلـو األرز 115 دوالًرا، وسـعر كيلـو حليب 

األطفـال 180 دوالًرا بحسـب الشـبكة. 

وقـال أحـد أصحاب املحـات يف سـوق مضايا لعنـب بلدي 

إن السـوق تحـول إىل "تجـار حـرب" من عرشة أشـخاص 

تابعـني لنظـام األسـد وحـزب اللـه يحتكـرون كافـة املواد 

الغذائيـة ويرفعـون أسـعارها حسـب رغباتهم. 

مـن جهتـه ذكر فـارس، وهو اسـم حـريك ألحـد املخريني 

العاملـني يف املشـفى امليداين يف مضايا، أن املشـفى الوحيد 

يف مضايـا يعمـل بطاقة 9 أفـراد فقط وهم بحاجـة لتغطية 

احتياجـات 40 ألـف نسـمة واملشـفى يفتقر بشـدة لألدوية 

والسـرومات، وأضـاف فارس: "تصـل للمشـفى قرابة 20 

30- حالـة إغـاء يوميًا وال يوجـد أدوية لألمـراض املزمنة. 

تـويف 8 أطفـال وثاثة مسـنني نتيجـة نقص الغـذاء بينا 

تـويف 12 مدنيًـا وهـم يحاولـون فـك الحصار إثـر انفجار 

األلغـام بهم وبـرت أطـراف 12 آخرين.

63 مدنًيا "ضحايا الجوع" 
في مضايا
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وليد المعلم خالل 
لقائه دي ميستورا
)إنترنت(

عنب بلدي - وكاالت  

للمفاوضـات  العليـا  الهيئـة  أنهـت 

وضـع اللمسـات األخـرة عـى قامئـة 

أمـام  جلوسـهم  املنتظـر  املعارضـني 

مفاوضـات  يف  األسـد  نظـام  وفـد 

جنيـف، املزمـع عقدهـا يف 25 كانون 

الثاين الجـاري، تزامًنا مـع إبداء وزير 

خارجيـة النظـام، وليد املعلـم، موافقة 

مرشوطـة  املشـاركة،  عـى  مبدئيـة 

بـرورة الحصـول عى قامئة أسـاء 

املشـاركة. املعارضـة  شـخصيات 

المعارضة تضع اللمسات األخيرة
وأوضحـت مصـادر إعاميـة متطابقة 

أن الهيئـة العليـا للمفاوضـات أبلغـت 

بأسـاء  السـعودية  العربيـة  اململكـة 

التـي سـتفاوض نظـام  الشـخصيات 

الثـاين،   كانـون   9 السـبت  األسـد، 

جانـب  إىل  شـخًصا،   27 وعددهـم 

دورة  إىل  سـيخضع  مسـاند  فريـق 

تدريبيـة يف فـن التفـاوض مؤلف من 

آخريـن.  29

لجيـش  السـيايس  املكتـب  عضـو 

اإلسـام، محمـد علـوش، ويف ختـام 

اجتاعـات الهيئة العليـا للتفاوض يف 

الريـاض، السـبت، أعلـن عـن جاهزية 

وفـد املعارضـة للمفاوضـات، مشـرًا 

عـى  بالتدريـب  بـدأ  الوفـد  أن  إىل 

أصـول التفاوض وفًقـا لاختصاصات 

املسـندة إىل كل شـخص، بحسب وكالة 

اإلماراتيـة.  24

وأكـد املتحـدث الرسـمي باسـم الهيئة 

ريـاض  الدكتـور  للتفـاوض،  العليـا 

أنهـت  املعارضـة  أن  آغـا،  نعسـان 

التفـاويض،  الوفـد  هيـكل  تشـكيل 

وجـرى توزيع املهـام لكل عضـو فيه، 

لكنـه تحفظ عى الكشـف عن األسـاء 

حتى يسـلم النظـام أسـاء املفاوضني 

إىل املبعوث األممي لسـوريا، سـتيفان 

ميسـتورا. دي 

وقـال آغا لصحيفـة عكاظ السـعودية، 

األسـاء  تقديـم  رفضـت  الهيئـة  إن 

خـال  مسـتورا  دي  الـدويل  للموفـد 

اللقـاء األخـر يك ال يسـتخدم النظام 

أسـاء وفـد املعارضـة لتعطيـل عملية 

التفـاوض.

النظام يبدي موافقة مشروطة
مـن جهتـه، اشـرط  وزيـر خارجيـة 

النظام وليـد املعلـم، رضورة الحصول 

اإلرهابيـة  التنظيـات  "قامئـة  عـى 

وقامئة بأسـاء الشـخصيات املعارضة 

التـي ستشـارك يف جنيـف"، مؤكـًدا 

النظـام  اسـتعداد  نفسـه  الوقـت  يف 

للمشـاركة يف مفاوضـات جنيـف يف 

موعدهـا املقـرح.

املعلـم  اسـتقبال  خـال  ذلـك  جـاء 

املتحـدة،  لألمـم  الـدويل  للمبعـوث 

يف  السـبت،  ميسـتورا،  دي  سـتيفان 

العاصمـة دمشـق، معتـرًا أن املطلبني 

يف  للمشـاركة  أساسـيان  رشطـان 

مؤمتـر جنيـف، وفق مـا أعلـن مكتب 

ميسـتورا. دي 

الحـل  جهـود  أن  املعلـم  واعتـر 

األمـن  مجلـس  وقـرارات  السـيايس 

األخـرة بخصـوص سـوريا مرتبطـة 

بــ "صدقية جهـود مكافحـة اإلرهاب 

التـي تسـتدعي إلـزام الـدول الداعمـة 

ذلـك". عـن  بالتوقـف  لإلرهـاب 

زيارت مكوكية لدي ميستورا
زيـارة دي ميسـتورا إىل دمشـق التـي 

وصلهـا الجمعـة، تـأيت عقـب جولـة 

شـملت أنقـرة والريـاض، ومـن املقرر 

أن يغـادر األحد إىل العاصمـة اإليرانية 

طهـران للقاء املسـؤولني فيهـا، وتأيت 

بعيـد توتـر يف العاقـات بـني إيـران 

الداعم األكر لنظام األسـد، والسعودية 

أبـرز داعمـي املعارضـة، عـى خلفية 

إعـدام الريـاض لرجـل الدين الشـيعي 

النمر. منـر 

ورصح املتحـدث باسـم دي ميسـتورا 

أن األزمـة يف العاقات بني السـعودية 

وإيـران "مقلقـة جـًدا"، وقد تتسـبب 

يف  مشـؤومة  عواقـب  "سلسـلة  يف 

املنطقـة".

وتأيت زيارة دي ميسـتورا إىل دمشـق 

عقـب إعـان اللجنـة العليـا للتفاوض 

الريـاض  مؤمتـر  عـن  املنبثقـة 

تتعـرض  أنهـا  السـورية  للمعارضـة 

لضغـوط دوليـة لتقديـم تنـازالت من 

شـأنها إطالة أمـد الـراع يف الباد، 

جديـة  حيـال  شـكوكها  يعـزز  مـا 

املقبلـة. جنيـف  مفاوضـات 

لجنـة التفـاوض كانـت قـد أبلغت دي 

نظـام  عـى  أن  الجمعـة،  ميسـتورا، 

األسـد اتخـاذ خطـوات لتأكيد "حسـن 

النوايـا" قبـل أي مفاوضات، ويشـمل 

ذلـك وقـف قصـف املناطـق املأهولـة 

بالسـكان ورفـع الحصـار عـن املـدن 

سـيطرته،  عـن  الخارجـة  والبلـدات 

األمـر الـذي مل يتحقـق حتـى اللحظة، 

بحسـب املعطيات امليدانية يف سـوريا، 

حيث نفـذت الطران الحـريب الرويس 

الداعـم للنظـام مجـزرة راح ضحيتهـا 

أكـر مـن 50 مدنيًـا يف مدينـة معرة 

النعـان جنـوب إدلب، يف وقت يشـتد 

فيـه حصـار بلـدة مضايا شـال غرب 

. مشق د

واتفقـت الـدول املشـاركة يف مؤمتـر 

 ،2015 الثـاين  ترشيـن  فيينـا، 

عـى جـدول زمنـي يف إطـار الحـل 

السـيايس للـراع يف سـوريا، أعقبه 

مجلـس  تبنـي  األول،  كانـون   19 يف 

الـدويل قـراًرا يحـدد خارطـة  األمـن 

طريق لبـدء املفاوضات بـني املعارضة 

تشـكيك  ظـل  يف  األسـد،  ونظـام 

مراقبـني ومحللـني سياسـيني بجدوى 

هـذا القرار يف ظـل عدم وجـود آليات 

لتنفيـذه. حقيقيـة 

على أعتاب جنيف..  

هيئة المفاوضات تضع قائمة 
المعارضين.. واألسد يشترط 
معرفة أسمائهم للمشاركة

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

اإلنسـان  لحقـوق  السـورية  الشـبكة  أصـدرت 

تقريـرًا، الخميـس 7 كانـون الثـاين، وثقـت فيـه 

اسـتخدام القـوات الحكوميـة للراميـل املتفجـرة 

.2015 عـام  خـال 

ووثـق التقريـر إلقاء الطـران املروحـي الحكومي 

مـا ال يقـل عـن 17318 برميـًا متفجـرًا، سـقط 

العـدد األكـر منهـا يف محافظـة ريـف دمشـق، 

تلتهـا درعـا وحلـب وحـاة، وأدى القصـف إىل 

مقتـل 2032 شـخًصا، بينهـم 499 طفـًا و338 

. ة سيد

القـوات  اسـتخدمتها  التـي  املتفجـرة  الراميـل 

الحكوميـة خـال عـام 2015 تسـببت بدمـار مـا 

ال يقـل عـن 206 مراكـز حيويـة، منهـم 52 مركزًا 

دينيًـا، و39 مركـزًا تربويًـا، بحسـب التقريـر.

وأشـارت الشـبكة إىل التنسـيق بني قـوات النظام 

الجويـة والقـوات الروسـية، بحيث تكثـف األخرة 

قصفهـا شـال سـوريا، بينـا تتحـرك املروحيات 

الحكوميـة باتجـاه الجنـوب نحو محافظتـي درعا 

وريـف دمشـق. وبلغ عـدد الراميل املتفجـرة التي 

ألقاهـا الطـران املروحـي الحكومـي بعـد التدخل 

 196 مبقتـل  تسـببت  برميـًا،   3677 الـرويس 

شـخًصا، بينهـم 37 طفًا و23 سـيدة.

أول اسـتخدام بـارز مـن قبـل القـوات الحكوميـة 

للقنابـل الرميليـة، كان بداية ترشيـن األول 2012 

ضـد أهـايل مدينـة سـلقني يف محافظـة إدلـب، 

وأضـاف التقرير  أن %99 مـن ضحاياها مدنيون، 

كـا تراوحت نسـبة الضحايا من النسـاء واألطفال 

بـني %12 ووصلت إىل %35 يف بعـض األحيان.

ووفـق الشـبكة فـإن الحكومـة السـورية خرقـت 

بشـكل "ال يقبل" قـرار مجلس األمن رقـم 2139، 

واسـتخدمت القنابـل الرميليـة عى نحـو ممنهج 

وواسـع النطاق، منتهكـًة عر جرميـة القتل العمد 

املـادة السـابعة من قانـون روما األسـايس.

وختـم التقريـر موصيًـا مجلـس األمـن بضـان 

"إذ  عنـه  الصـادرة  للقـرارات  الجـدي  التنفيـذ 

تحولـت إىل حـر عـى ورق، وبالتايل فقـَد كامل 

وجـوده". ومرشوعيـة  مصداقيتـه 

تقرير حقوقي: طائرات األسد ألقت 17 
ألف برميل متفجر عام 2015

التجويـع  لسياسـة  القاطـع  رفضـي  عـن  هنـا  مـن  أعلـن 
المطبقـة علـى المناطـق الخارجـة عـن السـيطرة وال سـيما 
مضايـا،  وأقتـرح تطبيـق سياسـة الحـرق الكامـل حتـى ال 
يبقـى مـن يجـوع فـي تلـك المناطـق؛ اليـوم مضايـا وبكرا 

الجـرار. الغوطـة والحبـل علـى 

أحمد شالش

عضو مجلس الشــعب السوري
6 كانون الثاني 2016

اإليرانييـن  مـن  المحتلـون  حلفـاؤه  وال  النظـام  يحتـاج  ال 
قتـل  فـي  يسـتمروا  كـي  مبـرر  أو  حجـة  إلـى  والـروس 
المتبقـي من هذا الشـعب، سـيقتلون المالييـن ألجل القتل.

أحمد أبازيد

كاتب وباحث سوري
9 كانون الثاني 2016

األميـن  مـون،  كـي  بـان  مثـل  شـخًصا  يجعـل  الـذي  مـا 
العـام ألعظـم منظمـة أمميـة، يترجـى األسـد حتـى يكـف 
الطاولـة  بقبضتـه  يضـرب  أن  بـدل  السـوريين  تجويـع  عـن 
المجـزرة،  لوقـف  بالتدخـل  األمـن  مجلـس  دول  ويطالـب 

بذلـك؟ واضًحـا  قـراًرا  نفسـها  هـي  اتخـذت  أن  بعـد 

برهان غليون

مفكر وباحث سوري
9 كانون الثاني 2016

خمس سنوات مضت، ونظام األسد يمارس القتل والحصار 
 ال يتقن النظام غيرها، شـعاره 

ٌ
والتجويع والتشـريد، سياسـة

إمـا أن أحكمـك وإما أن أقتلك.

عصام بويضاني

قائد جيش اإلسالم
7 كانون الثاني 2016

إعدام 47 موقوًفا في السـعودية جريمة موصوفة، لم 
يسـبق لدولـة أن ارتكبتهـا بحـق شـعبها، واغتيـال للحريات 
سـعود  آل  نظـام  لسياسـة  وانعـكاس  اإلنسـان  وحقـوق 
الموتـور والمرتبـك، وسـتبقى أرواح 47 إنسـاًنا ترعـب هـذا 

النظـام وتقـض مضاجعـه.

عمران الزعبي

وزير اإلعالم السوري
3 كانون الثاني 2016

األمـم المتحـدة ترحـب بموافقـة الحكومـة السـورية علـى 
الدخـول إلـى مضايـا، وكفريـا والفوعـة، ونسـتعد لتسـليم 

المسـاعدات اإلنسـانية فـي األيـام المقبلـة.

يعقوب الحلو

منسق الشؤون اإلنسانية لألمم 
المتحدة في سوريا

8 كانون الثاني 2016
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ثالث قوًى عسكرية عينها على حلب  

حصار فصائل المعارضة "هدف الجميع"

طارق أبو زياد- حلب  

المنطقة الصناعية.. نقطة البداية
سـيطرت قوات األسـد يف شـباط 2014 عى 

منطقـة الشـيخ نجـار الصناعيـة، ومتـددت 

منذ ذلـك الحني نحـو قرية حنـدرات القريبة 

من طريـق الكاسـتيلو؛ املنفـذ الوحيد ألهايل 

وبـات  الشـايل،  ريفهـا  إىل  حلـب  مدينـة 

الناريـة عـى  السـيطرة  باسـتطاعته فعليًـا 

الطريـق، ولكـن رسعـان ما وضعـت فصائل 

املعارضة سـواتر ترابية عى أطـراف الطريق 

االسـتهداف. لحايتـه من 

األسـد،  لقـوات  األوىل  الخطـة  وفشـلت 

رغـم محاوالتهـا املتكـررة لحصـار املدينـة، 

املعارضـة،  فصائـل  بتصـدي  وجوبهـت 

لتنتقـل إىل الخطـة الثانيـة التـي تبـدأ مـن 

نبـل  بلـديت  إىل  وصـواًل  باشـكوي،  قريـة 

والزهـراء املواليتـني واملحارصتـني مـن قبـل 

املعارضـة، فلـو تحقـق هدف األسـد يف هذه 

الخطـة السـتطاع إحـراز هدفـني، األول هـو 

والزهـراء،  نبـل  قريتـي  الحصـار عـن  فـك 

والثـاين وهـو األهـم، حصـار مدينـة حلب، 

مـا دعـا املعارضـة لاسـتنفار بشـكل كامل، 

وتشـكيل غرفـة عمليـات "فتـح حلـب" يف 

.2015 شـباط 

الشـام  أحـرار  حركـة  يف  البـارز  القيـادي 

اإلسـامية، أبـو عمـر الحموي، تحـدث لعنب 

بلـدي عـن غرفة العمليات التي شـغل سـابًقا 

الغرفـة  بدايـة عمـل  قائدهـا، "يف  منصـب 

كانـت النيـة هـي الهجـوم عى قوات األسـد، 

ففوجئنـا بتسـلل قـوات األسـد إىل قريتـي 

حردتنني ودويـر الزيتون والسـيطرة عليها 

بخطة عسـكرية تم تنفيذهـا ألول مرة، كانت 

تسـر ببـطٍء وأمـان عال".

أحمد، أحـد أهايل بلـدة حريتـان القريبة من 

هاتـني القريتـني، وصـف لعنب بلـدي حالة 

الرعـب التي أصابـت أهايل البلـدة، "يف يوم 

وليلـة أصبحـت حريتـان يف خطـر حقيقي، 

فقـوات األسـد تبعد قليـًا عنا، وبـدأ األهايل 

الهمجـي  القصـف  ومـع  منهـا،  بالنـزوح 

للطـران أصبـح يف مخيلتنـا أن حريتان هي 

الوجهـة الحاليـة لقوات األسـد".

عـن  حديثـه  الحمـوي  عمـر  أبـو  وتابـع 

مجريـات املعركة، "انقلبـت املوازين وتحولت 

الدفـاع، وأي  الهجـوم إىل  فتـح حلـب مـن 

لحظـة تأخـر قـد تزيـد األمـر سـوًءا، تـم 

اسـتدعاء القـوات املركزيـة لكافـة الفصائل، 

وُشـّن هجـوم عكـي اسـتعدنا مـن خاله 

السـيطرة عى القريتـني، قتلنـا 200 عنر 

لقوات األسـد وامليليشـيات، وأرسنا 50 بينهم 

ضبـاط".

إيرانيـة  بقـوات  األسـد  اسـتعانة  ورغـم 

ولبنانيـة، وإحـرازه تقدًمـا فعليًـا، بحيـث مل 

يتبـّق لـه سـوى ثاثـة كيلومـرات إلطبـاق 

الحصـار، إال أنـه منـي بهزمية كبـرة أعادته 

لحصـار  الثانيـة  الخطـة  لتفشـل  أدراجـه، 

. حلب

ريف حلب الجنوبي.. أعتى الحمالت
بعـد فشـل نظـام األسـد وعـدم متكنهـا من 

كامـل  وبشـكل  اعتمـد  حلـب،  يف  التقـدم 

عـى القـوات الشـيعية الرديفة مـن 5 بلدان، 

اإليـراين وحركـة  الثـوري  الحـرس  أبرزهـا 

اللبنـاين،  اللـه  وحـزب  العراقيـة  النجبـاء 

وبـدأ هجومـه عـى ريـف حلـب الجنـويب 

ابتـداًء مـن جبـل عـزان، يف ترشيـن األول 

إىل  الوصـول  هـو  والهـدف   ،2015 لعـام 

الـدويل. األوتوسـراد 

محسـن األحمـد، قائـد عسـكري يف جيـش 

املجاهديـن املنضـوي تحـت الجيـش الحـر، 

مجريـات  عـن  بلـدي  عنـب  إىل  تحـدث 

"بـدأت  الجنـويب،  حلـب  ريـف  معركـة 

القـوات الشـيعية بالتقـدم نـزواًل مـن جبـل 

عـزان والسـيطرة عـى قرية عبطـني وكتيبة 

الدبابـات يف املرحلـة األوىل، ومل يكـن هناك 

أعـداد كبـرة مـن املجاهدين، فمـن املعروف 

العسـكري،  هـدوءه  الجنـويب  الريـف  عـن 

وكان مـن املسـتبعد جـًدا تقـدم قوات األسـد 

. " ليه إ

تـم إحضـار التعزيـزات مـن كافـة الفصائل 

الـرويس  الطـران  ولكـن  الهجـوم،  لصـد 

وراجـات الصواريـخ مل تهدأ عـى املنطقة، 

عـدا عن األعـداد الكبـرة ملقاتي امليليشـيات 

حـرب  سياسـية  اتبعـت  التـي  العراقيـة، 

العصابـات املختلفـة كليًـا عن أسـلوب قوات 

بلـدة  نحـو  التقـدم  فاسـتطاعت  األسـد، 

الحـارض وصـواًل إىل العيـس ومنهـا إىل تلة 

االسـراتيجية. العيـس 

أبـو اليزيد تفتناز، مسـؤول املكتـب اإلعامي 

العسـكري لحركـة أحرار الشـام اإلسـامية، 

عـن  مختلفـة  كانـت  أنهـا  املعركـة  وصـف 

بقيـة املعـارك مع قـوات األسـد، وتـم تغير 

الخطـط العسـكرية وجعلهـا تتناسـب مـع 

خطـة امليليشـيات، وأوقف تقدم قوات األسـد 

إىل أوتوسـراد دمشـق-حلب الـدويل.

نحـو  التقـدم  يف  امليليشـيات  فشـل  وعنـد 

األوتوسـراد واسـتحالة وصولهـا إىل قريتي 

كفريـا والفوعة شـال إدلب، تغـرت الخطة 

وسـيطرت  طومـان  خـان  نحـو  واتجهـت 

عليهـا، وكانـت االسـراتيجية الجديـدة هـي 

والوصـول  الراشـدين  السـيطرة عـى حـي 

إىل أوتوسـراد حلب-إدلـب القديـم، عى حد 

تعبـر "أبـو اليزيـد"، موضًحا أن الخسـائر 

الكبـرة التـي تعرضـت لهـا امليليشـيات يف 

هجومهـا عـى مـدى ثاثـة أشـهر جعلتهـا 

تتوقـف وتغـر وجهتهـا إىل هـدف جديـد، 

مـع وجـود منـاورات واشـتباكات يف هـذه 

. طق ملنا ا

"الدولة اإلسالمية".. خدمات كبيرة 
لنظام األسد

مل يكـن حصـار حلب مهمة األسـد فحسـب، 

دوٌر  لـه  كان  اإلسـامية"  "الدولـة  فتنظيـم 

كبـر بتضييق الخنـاق وزيـادة الضغط عى 

فصائـل املعارضـة يف ريـف حلب الشـايل 

بعد سـيطرتها عـى قريـة صـوران يف أيار 

بحـرب  املنطقـة  فصائـل  فأشـغلت   ،2015

اليوم. تسـتمر حتـى 

يف  اعـزاز  قريـة  أهـايل  أحـد  املجـد،  أبـو 

ريـف حلـب الشـايل، اعتـر أن مـا يقـوم 

بـه التنظيـم هـو "خدمـات مجانيـة لقـوات 

األسـد"، وأردف "أشـغلت داعـش املجاهدين 

معرفـة  دون  القتـال  نقـاط  توسـع  وزادت 

لعمـل  دعاهـا  الـذي  االسـراتيجي  السـبب 

املنطقـة". بهـذه  هجـوم 

واعتر أبـو املجد أن التناغـم الكامل لتحركات 

قـوات األسـد يف حلـب مـع "داعـش" يثـر 

الدهشـة، وقال "عند اسـراحة األسـد تتقدم 

داعـش، وعند اسـراحتها يتقـدم النظام، هم 

يقاتلـون كأنهـم جهة واحـدة.. حاليًـا داعش 

واحد". هم  واألسـد 

تسـعى غرفـة عمليـات مـارع منذ تأسيسـها 

يف أيلـول 2015، إىل طرد تنظيـم الدولة من 

قـرى وبلـدات الريـف الشـايل، وبـدأت من 

املناطـق الحدوديـة مـع تركيـا، واسـتطاعت 

انتـزاع بلديت دحلـة وحرجلة، فيـا تخوض 

مواجهـات يومية ومعـارك كر وفـر يف قرى 

وبلـدات أخرى شـال حلب.

"سوريا الديموقراطية".. تقلب 
الموازين في حلب

نظـام األسـد وتنظيم الدولـة ليسـا الطرفني 

املعارضـة  فصائـل  مواجهـة  يف  الوحيديـن 

يف حلـب، فظهـرت أخـرًا قـوات "سـوريا 

مـع  بتعاونهـا  والتـي  الدميوقراطيـة"، 

األكـراد تضـع نصـب عينيهـا مدينـة اعـزاز 

شـال حلـب، وبالتـايل معـر باب السـامة 

يضـع  الـذي  األمـر  تركيـا،  مـع  الحـدودي 

فصائـل حلـب يف حصـار حقيقـي.

صفـوف  يف  املقاتلـني  أحـد  سـمر، 

سـوريا  قـوات  أن  اعتـر  النـرة،  جبهـة 

وأضـاف  لألسـد"،  "عميلـة  الدميوقراطيـة 

"بعـد محاولتهـا التقـدم عى طريـق اعزاز-

بـاب السـامة أثبتـت للعـامل كلـه عالتهـا، 

يب  حـزب  مـع  القويـة  لعاقتهـا  إضافـة 

"سـوريا  بيـان  أن  عـى  مشـدًدا  يك"،  يك 

الدميوقراطيـة" األخر، والـذي نص رصاحة 

عـى أن هدفهـا هـو قتـال جبهـة النـرة 

وحركـة أحرار الشـام اإلسـامية، جعلها عدًوا 

العسـكرية. والفصائـل  للثـورة  واضًحـا 

وأعلـن جيش الثـوار ووحدات حاية الشـعب 

الدميوقراطيـة"  "سـوريا  يف  املنضويـني 

سـيطرتها مطلـع كانـون الثـاين الجـاري 

عـى بلـدة كشـتعار املطلـة عى أوتوسـراد 

حلب-اعـزاز، يف الجهـة املقابلـة ملطـار منغ 

العسـكري شـال تـل رفعـت، وبالسـيطرة 

عليهـا تقـرب "سـوريا الدميوقراطيـة" من 

إحـكام حصار اعـزاز مـن الجهتـني الغربية 

والجنوبيـة.

يف الجهـة الرشقيـة، انتزعت قوات "سـوريا 

الدميوقراطيـة" السـيطرة عـى سـد ترشين 

الواقـع يف منطقـة منبـج مـن يـد تنظيـم 

الدولـة، أواخـر كانـون األول املايض، وسـط 

أنباء عـن نية وتجهيـز حقيقي لهـذه القوات 

تحضـرًا ملعركـة منبـج الخاضعـة لسـيطرة 

. لتنظيم ا

الدميوقراطيـة"،  "سـوريا  باسـم  املتحـدث 

العقيـد طـال سـلو، نفـى يف حديث سـابق 

إىل عنـب بلـدي أي تعامـل مـع نظام األسـد 

كا يشـاع، قائًا "لـو أن النظام بهـذه القوة 

وأردف  داعـش"،  أمـام  املناطـق  خـر  ملـا 

"االدعـاء كاذب ويسـتحيل أن يكـون هنـاك 

العمـل  يف  سـيا  وال  النظـام  مـع  تعـاون 

العسـكري.. والغايـة من هذه االدعـاءات هي 

جعل النظـام رشيـًكا يف انتصاراتنا ونسـب 

جـزء منهـا له".

أسرى لقوات األسد 
في ريف حلب 

الشمالي
شباط 2015 

)عنب بلدي(

تمثل محافظة حلب هدًفا استراتيجًيا لعدة أطراف عسكرية تسعى لتحقيق مكاسب ميدانية بشتى الوسائل والطرق، 
بما فيها الحصار الذي بدأ نظام األسد بتطبيقه فعلًيا منذ مطلع عام 2014، في حين يسعى تنظيم "الدولة اإلسالمية" 

من الشرق بالتمدد شمااًل واضًعا مدينة اعزاز على الحدود السورية التركية نصب عينيه، وتبقى لقوات "سوريا 
الديموقراطية" حسابات ال تقل أهمية عن األطراف السابقة.

مقاتل على جبهة الزربة في ريف حلب الجنوبي - 5 كانون الثاني 2016 - )عنب بلدي(

نفـى عبـد امللـك بُـرد )أبو عـي(، قائـد جيـش الثـوار املنضوي 

تحـت قـوات "سـوريا الدميوقراطيـة"، أي عاقة تجمـع فصيله 

بحزب العال الكردسـتاين PKK، مشـدًدا عـى أن هدف الفصيل 

قتـال تنظيـم "الدولة اإلسـامية" ونظام األسـد عى حد سـواء.

وأوضـح بـرد، يف بيـان حصلـت عنـب بلدي عـى نسـخة منه، 

األربعـاء 6 كانـون الثـاين، أنـه ال يوجـد أي تنسـيق أو أعـال 

قتاليـة أو أي تواصـل مـع الــ PKK، وأن هدفـه من هـذا البيان 

هـو توضيح ما تحـاول إشـاعته "بعض األلسـن الحاقدة وبعض 

الـرشاذم التـي تلعب عـى أوتار متعـددة".

عنـب بلـدي تحدثـت إىل طـارق أبو زيـد، املسـؤول اإلعامي يف 

جيـش الثـوار، موضًحـا أن فصيلـه هـو أحـد مكونـات الجيش 

السـوري الحـر، واندمـج مع قـوات "سـوريا الدميوقراطية" ألن 

االئتـاف الوطنـي املعـارض ذاب مؤخـرًا يف الهيئـة التفاوضية، 

وأركانـه ُحلّـت منـذ أكـر مـن عامـني بعـد هجـوم "الجبهـة 

اإلسـامية" عليهـا، عـى حـد تعبره.

ونفـى أبـو زيد عاقة جيـش الثوار بجبهـة ثوار سـوريا املنحلة 

وقائدهـا جـال معـروف، "ليس لنـا أي عاقة بجـال معروف 

وأصدرنـا عـدة بيانـات بذلك، كـا أصدر جـال معـروف بيانًا 

بذلـك، وهـذا الجواب ينسـحب عى جبهـة ثوار سـوريا حكًا".

يقـود الفصيـل عبـد امللـك بـرد )أبـو عـي(، وأولويتـه هـي 

"تحريـر كامـل سـوريا مـن تنظيـم داعـش وقـوات النظـام 

السـوري"، بحسـب "أبـو زيد" الـذي دحض وجـود أي تعاون 

أو دعـم مـن الجانـب الـرويس، مؤكـًدا يف الوقت ذاتـه تلقيهم 

دعـًا جويًـا مـن طـران التحالـف.

جيش الثوار: ال عالقة لنا بـ "الكردستاني" وغايتنا قتال "داعش" واألسد

http://www.enabbaladi.org/archives/60130
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سيرين عبد النور - دير الزور 

"لسـانا عايشـني، بـس رجعنا مية سـنة 

إحـدى  لطيفـة،  السـيدة  تقـول  لـورا"، 

النازحـات يف حـي القصور وهـي تفرك 

يديهـا املجعدتـني، موضحـًة أن األهـايل 

يحاولـون التأقلـم مـع أوضاعهـم، "رغم 

يهتمـون  الديريـون  مايـزال  يشء  كل 

آثـار  رغـم  ثيابهـم  ونظافـة  بهندامهـم 

مامـح  عـى  الواضحـة  الحصـار 

الوجـوه".

ال تصـل امليـاه إىل األحيـاء املحـارصة منذ 

سـنة تقريبًـا مـن قبـل تنظيـم "الدولة"، 

إال سـاعات محـدودة يف النهـار وملناطـق 

قليلـة تقتر عـى بيت أو بيتـني أرضيني 

يف كل شـارع، وأصبحـوا يعتمـدون عـى 

حجر "البيلون" لغسـل مابسـهم، بسـبب 

غـاء مـواد التنظيـف وندرتها.

 في دير الزور

حجر البيلون يتحّول إلى "صابون الفقير"

توزيع مياه 
الشرب في 

معضمية الشام 
25 كانون األول 

 2015
)عنب بلدي(

 جودي عرش - حمص 

القتـى  عـرشات  وراءه  تـاركًا   2015 عـام  انقـى 

والجرحـى يف مدينـة حمـص؛ النسـبة األكـر منهـم 

كالزهـراء،  األسـد  لنظـام  املواليـة  األحيـاء  يف  كانـت 

النزهـة، عكرمـة، واألرمن، جـراء تفجرات اسـتهدفتها 

عـى مـدار األشـهر املاضيـة.

عنـب بلـدي أجـرت إحصـاًء تقريبيًـا لعـدد التفجرات 

املدينـة،  أحيـاء  إثرهـا يف  الذيـن سـقطوا  والضحايـا 

األسـد خـال  الخاضعـة مبعظمهـا لسـيطرة نظـام 

العـام املـايض، معتمدة بذلـك عى الصفحـات واملواقع 

الرسـمية واملواليـة.

أرقام وردود فعل
أوضـح اإلحصـاء أن نحـو 100 قتيـل و500 جريـح، 

سـقطوا جميًعـا جـراء التفجـرات التي طالـت األحياء 

عـدد  قـدرت  فيـا  املـايض،  العـام  خـال  املواليـة 

الطـوق  خـرق  اسـتطاعت  التـي  املتفجـرة  السـيارات 

األمنـي يف حمـص بــ 15 سـيارة، إضافـة اىل انفجار 

ثـاث عبـواٍت ناسـفٍة ودراجة ناريـة مفخخـة، ليكون 

العـدد الـكي 19 انفجـاًرا.

هـو  الزمنـي،  التسلسـل  وبحسـب  الهجـات،  أعنـف 

23 كانـون الثـاين  انفجـار سـيارة مفخخـة بتاريـخ 

شـخًصا   11 بحيـاة  أودى  عكرمـة،  حـي  يف   2015

مـن قاطنيـه وجـرح 35 آخريـن، تـاه انفجار سـيارة 

مفخخـة يف 7 أيـار يف حـي األرمـن، أودى بحيـاة 15 

جريًحـا. و28  شـخًصا 

حـي الزهـراء كان لـه النصيب األكـر مـن التفجرات، 

وشـهد ثـاث انفجـارات عنيفة خـال شـهري ترشين 

قتيـًا   63 محصلتهـم  كانـت  االول،  وكانـون  الثـاين 

جريًحـا.  و165 

حـي  تفجـرات  اإلسـامية"  "الدولـة  تنظيـم  وتبنـى 

كبـرة  غضـب  موجـة  سـبب  مـا  األخـرة،  الزهـراء 

مظاهـرات  فخرجـت  املواليـة،  األحيـاء  سـكان  بـني 

واعتصامـات طالبـت بإقالـة محافـظ حمـص، طـال 

الـرازي، معتريـن أنـه أحد مسـببي التفجـرات، وفق 

تسـجيات مصـورة. كا نـرشت مواقـع مواليـة قامئة 

قالـت إنهـا صـادرة عـن النظـام، وأظهرت حـدوث 35 

تفجـرًا يف مدينة حمص منـذ تعيني الـرازي محافظًا 

للمدينـة عـام 2013.

كـا هتف املتظاهـرون ضـد اللجنة األمنية املشـكلة من 

عنـارص يف الدفـاع الوطنـي وبعـض مقاتـي الجيش 

النظامـي، محملـني إياهـا الجـزء األكر من املسـؤولية 

جـراء الخروقـات األمنيـة التـي شـهدتها حمـص، كا 

تظهـر تسـجيات مصـورة والفتـات ومنشـورات عـر 

مواقـع التواصل االجتاعي، متهمني إياهـا بـ "التواطؤ 

والعالـة"، وتقـايض مبالـغ ماليـة ممـن وصفوهم بـ 

"اإلرهابيـني" لقاء السـاح بعبـور السـيارات املفخخة 

إىل داخـل حمص.

املنتمـني  األحيـاء،  قاطنـي  الخروقـات  هـذه  ودفعـت 

مبعظمهـم للطائفـة العلوية، إىل تشـكيل لجان شـعبية 

بعيـدة عـن تحصينـات النظـام األمنية.

كا قوبلـت تفجـرات األحيـاء املوالية باسـتنكار قاطني 

األحياء ذات الغالبية السـنية يف مدينـة حمص، مبن فيهم 

سـكان حـي الوعر الخاضع لسـيطرة املعارضة املسـلحة، 

والذي يشـهد مراحل تنفيذ هدنة شـاملة مع نظام األسـد، 

وأظهرت تسـجيات مصورة خـال العام املـايض خروج 

وقفـات احتجاجيـة يف الوعـر وباقـي األحيـاء، طالبـت 

بتحييـد املدنيني مبختلـف انتاءاتهم عن الراع املسـلح، 

مؤكديـن أن التفجرات تهدف إىل زيادة الشـحن الطائفي 

واملذهبـي الـذي مـن شـأنه تأجيـج األوضـاع وتوجيهها 

نحـو دموية ال تبقـي وال تذر.

أياد خفية وراء التفجيرات 
تقـف أيـاد خفيـة وراء معظـم التفجـرات يف مناطـق 

النظـام، رغم إعان تنظيـم "الدولة اإلسـامية" وجبهة 

النرة مسـؤوليتها عن عـدد منها، وفق رأي الناشـط 

اإلعامـي محمـد الحميص، قائـًا لعنب بلـدي "إن هذه 

التفجـرات غالبًـا مـا تعد وتصنـع داخل تلـك املناطق، 

فـإن تبنـى تنظيـم الدولـة وجبهة النـرة عـدًدا منها 

فمـن هـي الجهة املنفـذة لباقـي العمليات؟".

وأضـاف الحمـيص "هنـاك شـكوك واتهامات سـاقها 

مؤيـدون عـر مواقع التواصـل االجتاعي للميليشـيات 

الشـيعية وتحديـًدا حـزب الله الـذي ينتـرش بكثافة يف 

حمـص مدينـة وريًفا، ومنت هـذه االتهامـات إثر وجود 

خـاف عقائـدي قديـم ومتجـدد مـع الطائفـة العلوية 

التـي تقطـن يف حمـص، حيـث اضطـرت الطائفتـان 

)العلويـة والشـيعية( إىل العمـل ضمـن صـف واحـد 

ملواجهـة الثائريـن ضد األسـد".

تسـعى شـيعة حمـص ومـن ورائهـم حـزب اللـه إىل 

تهجـر علوييهـا نحـو السـاحل، كـا يعتقـد محمـد، 

وفـق هدف مرسـوم لجعـل املحافظة "كانتونًا" شـيعيًا 

يتبـع إليـران بشـكل مبـارش، األمر الـذي ينـذر بتوتر 

املواجهـات  حـد  إىل  يصـل  قـد  مسـتمر  واضطـراب 

املسـلحة، عـى حـد تعبره.

ضمـت أحيـاء حمص املواليـة نحو 22 ألف نسـمة مطلع 

عـام 2011، بحسـب دائـرة اإلحصـاء السـورية، لكـن 

وبحسـب تقديـرات اللجـان املحليـة يف حمـص، فـإن 

حـوايل 65 ألف نسـمة يعيشـون فيها اليـوم، معظمهم 

مـن الطائفـة العلويـة، وجـاء القسـم األكـر منهـم من 

القـرى واملناطـق التـي شـهدت عمليـات عسـكرية يف 

الريـف املجـاور خـال األعـوام األربعـة املاضية.

حمص:

حصاد تفجيرات األحياء الموالية في العام 2015

لسانا عايشين، 
بس رجعنا مية 

سنة لورا

مرات كثيرة 
غسلت ثيابي 
بالماء والملح

بائع أحجار بيلون في دير الزور - 4 كانون األول 2015 - )فيسبوك(

يكـّر الحجـر إىل قطـع صغـرة تنقـع 

الثيـاب معهـا لفـرة ثـم تغـى وتفـرك 

مـع املـاء، حتـى تبـدأ بالتفتـت وتصبح 

السـيدة  تـرشح  كـا  البنـي،  كالطـني 

لطيفـة.

وتقـول "مـن كان يعتقـد أننا سنشـاهد 

يدفـع  بائًعـا  الراقـي  الحـي  هـذا  يف 

يتجمـع  باألحجـار  املحملـة  عربتـه 

يقلبونهـا  األشـخاص  مـن  عـدد  حولـه 

ويتحدثـون عـن جودتهـا وفائدتهـا يف 

لغسـيل؟". ا

وتعـود الذاكـرة بهـا إىل مشـهد نـزول 

جـرف  إىل  العتيـق  ديـر  يف  الفتيـات 

ثيـاب  مـن  الغسـيل  حامـاٍت  النهـر، 

لتنظيفهـا،  الطبـخ  وأواين  و"بسـط" 

ثـم تقـول "كان زمـان خر وبركة اسـع 

املـي صـارت حـرة". حتـى 

ني كثـر من النـاس معنـى "البيلون" 

الحصـار  لكـن  الحجـر،  هـذا  وشـكل 

فـرض عليهـم اسـتخدام املـواد املتاحـة، 

كـا أن شـح املـواد أجـر األهـايل عى 

اللجـوء إىل بدائـل أكـر توفرًا وأسـهل 

السـعر. التحصيـل وأرخـص يف  يف 

والحجـر أقـرب ليكـون مـادة غضارية، 

لونـه مييـل إىل السـمرة الحمـراء، وفيه 

خاصيـة االمتصـاص للاء إذ تـذوب فيه 

وتتحول إىل رسـوب طيني، ويسـاهم يف 

امتصـاص الزيـوت والبقـع مـن الثياب، 

وتشـتهر بـه مدينـة حلب السـورية.

أسعار مواد التنظيف تشتعل
عنـد  جـدل  موضـع  االسـم  اليـزال  وبينـا 

الديريني بـني البيلون والبينـون، يقول مازن، 

الـذي كان يعمـل يف مجـال التعليـم داخـل 

األحيـاء املحـارصة، إنـه مل يكـن يتخيـل أن 

النـاس بالحجـارة والطـني. يغسـل 

التنظيـف  مـواد  شـح  أن  الشـاب  ويـرى 

ومنهـا الشـامبو والصابـون وسـوائل الجي 

مـن  الكثـر  تـرك  مل  الغسـيل  ومسـاحيق 

الخيـارات أمـام األهـايل، إذ لجـأ بعضهم إىل 

"مـرات  ويقـول  األواين،  لتنظيـف  الـراب 

كثـرة غسـلت ثيـايب باملـاء وامللـح".

األحيـاء  الصابـون يف  لـوح  ووصـل سـعر 

بينـا  سـورية،  لـرة   1300 إىل  املحـارصة 

إىل  الغسـيل  مسـحوق  كيلـو  سـعر  وصـل 

3000 لـرة، ورغـم توزيـع الهـال األحمـر 

كميـات منـه إال أنهـا تبقـى محـدودة وغـر 

كافيـة، وفـق مـا ينقلـه األهـايل.

أكـر مـن 12 شـهرًا عـى الحصـار أرهقـت 

ومخزونهـا،  مواردهـا  واسـتنزفت  األحيـاء 

وجعلت مـن دكان "أبو عيـى" رفوفًا فارغة 

وأبوابًـا مغلقـة بشـكل شـبه دائم.

أبو عيـى، صاحب محـل يف شـارع الوادي 

بــ  البينـون  يصـف  الجـورة،  حـي  داخـل 

"صابون الفقـر" ويقول سـاخرًا "يف الدول 

املتقدمـة يسـتخدمونه لتحسـني البـرشة بس 

شـعبنا مـا يقتنع".

مل تكن هذه األحجاء مسـتخدمًة بشـكل واسعٍ 

يف املناطـق الرشقيـة قدميًـا، وفـق مـا ينقله 

كبـار السـن، بـل كانـوا يلجـأون إىل أحجار 

"القلو والشـنان" يف غسـيل املابس لتوفرها 

يف تلـك املرحلة.

والقلـو، بحسـب "أبـو عيـى"، نـوع مـن 

الحجـارة الرابيـة يشـبه البيلون يف الشـكل 

وطريقـة االسـتعال، أمـا الشـنان فهـو نوع 

الباديـة  يف  املنتـرش  الـري  العشـب  مـن 

السـورية ذو رائحـة عطـرة ويسـاعد عـى 

املابـس. تبييـض 

يشـكك بعـض األهـايل مثـل لطيفـة و"أبـو 

تبـاع،  التـي  األحجـار  نوعيـة  يف  عيـى" 

معتريـن أن مـا يبـاع كميـات قليلـة كانـت 

ليسـت  والبقيـة  العطاريـن  لـدى  موجـودة 

"بيلـون" وإمنا أحجـار ترابية عاديـة ال تنفع 

يف التنظيـف، ذلـك أن "البيلـون" ينترش يف 

مناطق بعيدة من الشـال السـوري ويصعب 

وصولـه إىل الديـر يف هـذه الظـروف.

بدائل طبيعية
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نقص في الكوادر وقلة طالب

التعليم األساسي في الغوطة الشرقية.. إلى أين؟

خمسة مشاٍف عاملة حالًيا

المعارك في ريف الالذقية تنقل النقاط الطبية
إلى الحدود التركية

هيثم بكار - الغوطة الشرقية 

وإعـادة  تنظيـم  إىل  املاسـة  الحاجـة  مـع 

العمـل يف القطاع التعليمي، وبعد سـيطرة 

واسـعة  أجـزاء  عـى  املسـلحة  املعارضـة 

نظـام  وغيـاب  الرشقيـة،  الغوطـة  مـن 

األسـد بشـكل شـبه كامـل عـن املؤسسـة 

التعليميـة مطلـع عـام 2013، بـدأ التعليم 

يتطـور إداريًـا وتنظيميًا من خـال مروره 

كامـل  ويشـمل  ليتوسـع  عـدة  مبراحـل 

الربيـة  تأسـيس مديريـة  الريـف، حتـى 

والتعليـم يف ريـف دمشـق.

واقع التعليم في الغوطة
عنـب بلـدي التقـت األسـتاذ أبـو سـعيد، 

مديـر مكتـب الربيـة والتعليـم يف دوما، 

"االرتقـاء  املديريـة  طمـوح  إن  وقـال 

بالتعليـم، ولكـن يف ظـل العقبـات الكثرة 

التـي نتعـرض لها نحـاول حايـة الطالب 

مـن الترب خـارج املدرسـة حتـى يقيّض 

الله لنـا دعًا نسـتطيع من خالـه االرتقاء 

املنشـآت  وإصـاح  واملناهـج  بالتعليـم 

املدمـرة".

وعـن سـبب قلـة الكـوادر التدريسـية يف 

املـدارس التـي تتبـع للمديريـة، أشـار إىل 

رواتـب  توافـر  "لعـدم  يعـود  السـبب  أن 

الحصـار  واقـع  مـع  تتناسـب  منتظمـة 

الحصـة  سـعر  أن  مردفًـا  والحـرب"، 

الدراسـية "ال يكفـي مؤونة املنـزل ما جعل 

املدرسـني يركون مهنتهـم ويتوجهون إىل 

الحـرة". األعـال 

إىل  الكـوادر  نقـص  سـعيد  أبـو  وعـزى 

الجهـات  اسـتقطاب  وهـو  آخـر،  سـبب 

املثقفـة  الكـوادر  الثوريـة،  أو  الفاعلـة 

والشـابة للعمـل لديها "خاصـة أنها تدفع 

أجـوًرا سـخية، إضافـة إىل عوامـل أخرى 

الخارجـي". كاالسـتنزاف 

املدرسـني  مـن  كبـر  عـدد  قـى  كـا 

يف  منهـم،  كثـر  واعتقـل  واملدرسـات 

حـني مايـزال آخـرون يقبعون يف سـجون 

النظـام، مـا اسـتنزف الـكادر التدريـي 

بالكامـل. واإلداري  

مـن  الطـاب  بتـرب  يتعلـق  وفيـا 

مدارسـهم قـال إن بعض العائـات تضطر 

إلبعـاد أوالدهـا عن املدرسـة بسـبب الفقر، 

وتسـتعني بهم لتأمـني املـروف اليومي، 

بعد فقدهـا رّب األرسة، بينـا متنع عائات 

أخـرى أطفالها خوفًـا عليهم مـن القصف. 

األسـتاذ بشـر، أبـو محمـود، مـدرس لغة 

عربيـة للحلقـة الثانيـة من مرحلـة التعليم 

األسـايس، ويعمـل يف مهنـة التدريس منذ 

عـام 2006، قـال "اخـرت مهنـة التعليم 

ألنهـا مـن أرشف املهـن وأعاهـا مرتبـة، 

إذ يصنـع املـدرس املسـتقبل عـر غرسـه 

السـليمة  واألفـكار  الصحيحـة  املبـادئ 

التـي طاملـا شـوهها النظـام وأسـلوبه يف 

التعليـم".

وأشـار أبـو محمـود "يف ظل واقـع الثورة 

عـى الفسـاد والظلـم فإننـي أتطلـع إىل 

سـلبيات  تغـر  تربويـة  تعليميـة  ثـورة 

واٍع  جيـل  بنـاء  عـى  وتعمـل  املـايض 

محصن بـأدوات العلم واملعرفة السـليمة".

يف  اسـتمراره  مـن  املـدرّس  يخـَش  ومل 

مهنتـه داخـل منطقـة ُصّنفـت مـن أخطر 

قـال،  كـا  األرض،  وجـه  عـى  األماكـن 

مردفًـا "إن ذلـك ال يزيـدين إال عزًمـا عـى 

العمـل والتغيـر اإلصـاح ما اسـتطعت".

صعوبات يعاني منها القطاع 
التعليمي  

وحـول واقـع التدريـس لفـت أبـو محمود 

"ال  الغوطـة  يف  املدرسـني  أغلـب  أن  إىل 

املـادي  يتطلعـون للحصـول عـى األجـر 

ال  واقًعـا  مـع طابهـم  يعيشـون  كونهـم 

مـرشوع  منهـم  فـكل  عليـه  يحسـدون 

شـهادة يف أي لحظـة"، مضيًفا "أستشـف 

خطـرًا يف الوقـت الحـايل عـى العمليـة 

التعويضـات  كـون  والتعليميـة  الربويـة 

املاليـة ال تسـد الرمـق وخصوًصـا يف ظل 

الغاء وتحكـم النظام باملمـرات املؤدية إىل 

الغوطـة".

وبحسـب "أبـو محمـود"، هنـاك صعوبات 

متعـددة يعاين منها الطـاب كنقص الكتب 

املدرسـية، إضافـة إىل نقـص القرطاسـية، 

وحالـة الفقـر املعيـي التـي تؤثـر عـى 

التغذيـة  سـوء  نتيجـة  الطالـب،  تركيـز 

الحاصـل، واعتـاد رب األرسة  عـى أبنائـه 

يف تأمـني لقمـة العيـش، مـا يعيـق عملية 

اإلدراك الصحيـح واملتابعـة عنـد الطـاب. 

الطالب "مجاهدون"
عنـب بلـدي اسـتطلعت آراء أوليـاء األمور 

حـول أداء أبنائهـم يف ظـل الحـرب، وقال 

إحـدى  يف  موظـف  وهـو  يـارس،  أبـو 

املؤسسـات وأب لطالب يف الصف التاسـع، 

إن أوالده ملتزمـون باملدرسـة "ألين زرعت 

فيهـم حـب العلم رغم هـذه الظـروف التي 

معتـرًا  املتواصـل"،  والخـوف  نعيشـها 

عـى  املجاهديـن  عـداد  "يف  الطـاب 

الجبهـات، ألن مـن أهـداف النظـام تجهيل 

بالتحصيـل  يحاربونـه  وهـم  األجيـال 

العلمـي".

أمـا أبـو أميـن، وهـو عامـل وأب لطفلني 

يف  والثـاين  األول  الصـف  يف  أحدهـا 

الرابـع، قـال "ال أسـتطيع إرسـال أوالدي 

يف ظـل القصف عـى املدينـة وخصوًصا 

أن النظـام بات يسـتهدفها بشـكل مبارش 

يف اآلونـة األخـرة".

وقيّـم أبـو أميـن وضـع أطفالـه التعليمي 

بأنـه "جيـد ألين أتابعهـم مع أمهم بشـكل 

يومي، ولـوال ذلك ويف ظـل غيابهم املتكرر 

عن املدرسـة لـكان وضعهـم كارثيًا".

مـّر التعليـم يف الغوطـة الرشقيـة بثـاث 

مراحل بـدأت بتأسـيس مكتب دومـا أوائل 

مجموعـة  عمـل  بدايـة  ثـم   ،2013 عـام 

الربيـة والتعليـم يف الغوطـة يف أيار من 

مديريـة  بتأسـيس  وانتهـاًء  ذاتـه،  العـام 

دمشـق،  ريـف  يف  والتعليـم  الربيـة 

.2014 عـام  منتصـف 

بلـدات  عمـوم  يف  الطـاب  عـدد  ويبلـغ 

ومـدن الغوطـة الرشقيـة قرابـة 45 ألـف 

طالـب، بينـا تضـم الغوطة قرابـة 3200 

مـدرس وإداري، إضافـة إىل حـوايل 180 

مدرسـة ومركـزًا تعليميًـا.

أحمد حاج بكري - ريف الالذقية 

فصائـل  تخوضهـا  التـي  املعـارك  دمـرت 

الاذقيـة  ريـف  يف  السـورية  املعارضـة 

ضـد قـوات األسـد، خـال الفـرة املاضية، 

عـدًدا مـن النقـاط الطبيـة يف املنطقة، كا 

طبيـة  ومراكـز  مشـاٍف  إخـاء  إىل  دعـت 

بعـد خروجها عـن الخدمـة إثر اسـتهدافها 

مبـارش. بشـكل 

وسـيطرت قـوات النظـام عى نقطـة طبية 

يف قريـة برشفـة القريبـة مـن قمـة النبـي 

يونـس، بعـد دخولهـا خـال املواجهات مع 

ثـوار السـاحل يف املعركـة األخـرة، تزامًنا 

مـع اسـتهداف الطـران الحـريب الـرويس 

بــ6  مرتـني  للتوليـد  الرنـاص  مشـفى 

صواريـخ، مـا أجـر املرشفـني عـى إغاقه 

بعـد إصابـة عـدد مـن كادره الطبي.

بدورهـا أغلقت مديرية الصحة يف السـاحل 

نقطـة "الدكتـورة الشـهيدة نوال شـاكر"، 

إثر سـيطرة قوات األسـد عى بـرج القصب 

وجبـل النوبة، مؤخـرًا، كونهـا أصبحت يف 

اسـتهدفتها  التـي  القـوات  قذائـف  مرمـى 

بعـدد مـن الصواريـخ ودمرت قسـًا منها.

إدراة مشـفى جبـل الركـان امليـداين أغلقت 

املشـفى الذي تديـره يف ريف الاذقيـة أيًضا، 

والـذي أصبح قريبًـا من خط الجبهـة ونقاط 

اشـتباك الثوار مع قوات األسـد التي سـيطرت 

عى جبـل زاهية وقريـة الكبر.

كل ماسـبق أدى إىل انخفـاض عدد النقاط 

الاذقيـة،  ريـف  يف  واملشـايف  الطبيـة 

إىل 5 مشـاٍف تعالـج جميعهـا املصابـني 

الـرويس،  القصـف  جـراء  والجرحـى 

ومصـايب املعـارك، إضافـة إىل اسـتقبالها 

املدنيـني الذيـن يحتاجـون رعايـة صحية.

عدد الجرحى زاد 4 أضعاف بعد 
التدخل الروسي

يف  الصحـة  مديـر  التقـت  بلـدي  عنـب 

إن  آغـا، وقـال  الدكتـور خليـل  السـاحل، 

املنطقـة  يف  العاملـة  امليدانيـة  املشـايف 

اسـتقبلت منذ بـدء العدوان الـرويس، أكر 

مـن 600 جريـح غالبيتهـم العظمـى مـن 

املدنيـني، بينهـم أكـر من 40 طفـًا و50 

امـرأة، إضافـة إىل عـدد مـن املسـّنني.

ولفـت آغا إىل زيـادة عدد الجرحى بنسـبة 

4 أضعـاف بعـد التدخـل الرويس، مشـرًا 

إىل أن النقـاط الطبيـة التي تخـدم املنطقة 

بعـد  كبـر،  ضغـط  مـن  تعـاين  حاليًـا، 

خـروج %60 منهـا عـن الخدمـة نتيجـة 

القصـف، أبرزهـا نقطـة برشفة، و مشـفى 

،ومشـفى  القسـطل  ومركـز  دغدغـان، 

الرنـاص.

اآلغـا قـال إن الغـارات الجويـة تسـتهدف 

النقـاط الحيويـة وتجمعـات املدنيني، كا 

اسـتهدفت سـيارات إسـعاف كانـت تنقـل 

الجرحـى، موضًحا أن عمل الكـوادر الطبية 

ينحـر حالياً يف املشـايف واملراكز الطبية 

القريبـة من الحـدود مـع تركيا.

7 سيارات إسعاف دمرها القصف
أحمـد،  أبـو  الدكتـور  أشـار  جهتـه  مـن 

إىل  امليدانيـة،  املشـايف  أحـد  يف  العامـل 

صعوبـة الوضـع الطبـي خصوًصـا بعـد 

قصـف الطـران الحـريب خـال سـاعات 

الليـل لقـرى املدنيـني، مردفًـا يف حديثـه 

نفـس  يف  أحيانًـا  "يصـل  بلـدي،  لعنـب 

الوقـت عـرشات املصابني إىل املشـفى مع 

العلـم أن أفضل مشـفًى يف السـاحل ميلك 

للعمليـات". غرفتـني 

ويختـار الـكادر الطبـي املصابني حسـب 

مسـتوى اإلصابـة، "وهـذا مـا يزيـد من 

لـ"أبـو  الطبـي"، وفًقـا  صعوبـة عملنـا 

جميـع  "تحتـاج  قـال  الـذي  أحمـد"، 

امليدانيـة إىل سـيارات إسـعاف  املشـايف 

الجرحـى  لنقـل  جيـد  بشـكل  مجهـزة 

خصوًصـا بعد أن دمـر الطـران الحريب 

7 سـيارات كانـت تعمـل عـى  الـرويس 

املصابـني". إخـاء 

بعـض األطبـاء يف ريـف الاذقيـة تركـوا 

عملهـم ضمـن مشـايف الداخـل السـوري 

القصـف  تركيـا خوفًـا مـن  إىل  وانتقلـوا 

الكثيـف، بحسـب "أبـو أحمد"، الـذي لفت 

إىل أن اسـتهداف املشـايف واملراكـز الطبية 

"أجرنـا عـى زيـادة سـاعات العمل".

سـيارات  سـائقي  أحـد  محمـد،  أبـو  أمـا 

اإلسـعاف، ودمر الطران الرويس سـيارته 

قـال، "كنـا ننقـل املصابني مـن قرية مرج 

الزاويـة خـال سـاعات الفجـر األوىل بعد 

هنـاك،  املنـازل  أحـد  الطـران  أن قصـف 

وتجـاوز عـدد املصابـني 8 أشـخاص".

"أبـو  سـيارة  اسـتهدفت  ثانيـة  غـارة 

محمـد"، بعـد خروجـه منـه إضافـة إىل 

عدد مـن السـيارت التي كانت تحـاول نقل 

الجرحـى، "وهذا مـا جعلنا ننقـل الجرحى 

بشـكل فـردي تفاديًـا للغـارات".

مسـتمر  بشـكل  األسـد  قـوات  وتحـاول 

ريـف  يف  الطبـي  القطـاع  اسـتهداف  

الاذقيـة، إذ دّمـر عـدًدا من النقـاط الطبية 

ومنهـا "دوريـن"، كـا اسـتهدف مشـفى 

سـلمى امليـداين أكـر مـن مـرة باملدفعية 

الثقيلـة.

ورغـم القصـف أنشـأ عـدد مـن األطبـاء 

يف  الجرحـى  ملعالجـة  جديـدة  مراكـز 

املنطقـة، إال أن إصابـة عـدد منهـا، أجرهم 

املشـايف  بعـض  ونقـل  إخائهـا  عـى 

وكوادرهـا  مبعداتهـا  الطبيـة  والنقـاط 

باتجـاه الرشيط الحـدودي مـع تركيا، كا 

جـرى مـع مشـفى ربيعـة.

دمار المدارس في 
مدينة دوما بالغوطة 

الشرقية 
كانون األول 2015

)عنب بلدي(

استقبلت المشافي 
الميدانية العاملة 

في المنطقة 
منذ بدء العدوان 

الروسي أكثر 
من 600 جريح 

غالبيتهم العظمى 
من المدنيين، 

بينهم أكثر من 
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حذاِم زهور عدي 

عندما تصـدى العراق لنظريـة الخميني 

نهايتهـا  الثـورة، وجـاءت  يف تصديـر 

يف  التخلخـل  والح  للطرفـني،  متعبـة 

السـلطة  أعلنـت  اإليـراين،  املجتمـع 

الخمينـي-  وفـاة  -بعـد  الجديـدة 

تراجعهـا عـن تلـك النظريـة، ورغبتهـا 

يف إيجـاد األجواء املناسـبة لعاقة شـبه 

سـليمة مـع دول الجوار، وظـن من كان 

يتابـع أحوال الـرشق األوسـط أن النزاع 

اإليراين–العراقـي قد انتهـى، وأن عًرا 

جديـًدا مـن العاقـات السـلمية قـد بدأ 

يف املنطقـة. إال أن تورط صدام حسـني 

ثاثـني  تحالـف  وتصـدي  بالكويـت، 

دولة بقيـادة الواليـات املتحدة لـه، فتح 

شـهية القيـادة اإليرانية مجـدًدا للعودة 

إىل نظريـة قائدهم التاريخـي الخميني، 

للعبـث  مفتوحـة  أصبحـت  فالحـدود 

باألمـن العراقي، وتجييش الـويل الفقيه 

الخامنئـي متـاح، والشـيعة العراقيـون 

موجـودون يف إيران كاجئـني أو حول 

العتبـات املقدسـة يف النجـف وكرباء، 

وحصـار دول العـامل لصـدام كان عبئًـا 

أن يتحملـه، فلِـَم ال مُيسـك  أثقـل مـن 

ويتسـللون  املوقـف  زمـام  اإليرانيـون 

حلـم  بتحقيـق  تسـمح  أرضيـة  لبنـاء 

اإلمراطوريـة الفارسـية القديـم الـذي 

ألبسـه الخمينـي والخامنئـي مـن بعده 

أثـواب فلسـطني واملقاومـة، ويوظفون 

تلك الشـعارات مقابـل تخـاذل األنظمة 

العربيـة وفشـلها يف تحقيـق أي حـل 

عـادل لقضية الشـعوب العربيـة األهم. 

اإليرانيـة  الريـة  األجهـزة  مهـدت 

للعراق،  األمريـي  الغـزو  واإلرسائيليـة 

وقدمـت الواليـات املتحـدة أمثـن هديـة 

ملـايل إيـران، وأسـالت لعابهـم للتمدد 

القديـم  الهـدف  وتحقيـق  املنطقـة  يف 

الجديـد، بجعـل إيـران الاعـب األكـر 

يف إقليم الرشق األوسـط كلـه. وتحولت 

التقيـة اإليرانيـة إىل غطرسـة ووقاحـة 

قلـا عرفتهـا املحافـل الدوليـة. وقـد ال 

لحقيقـة  الكاشـفني  -نحـن  نسـتغرب 

تناقـض تريحاتهـم  املـايل-  نظـام 

يـرح  إن  فـا  وجوههـم،  وتعـدد 

دول  مـع  التعـاون  بـرورة  أحدهـم 

الجـوار للعمـل عـى اسـتقرار املنطقـة 

حتى يأيت آخـر بتريح ميتـىء صلًفا 

بأنهم  وغطرسـة واسـتكباًرا وعنرية، 

سـيطروا عـى أربعـة عواصـم عربيـة 

وعـى أهـم املمـرات البحريـة التي هي 

رشيـان حيـاة املنطقة وعـاد االقتصاد 

العاملـي. ثم تتـوارد األخبار عن التبشـر 

املذهبـي فيا تبقـى من الوطـن العريب 

مـن املحيـط إىل الخليـج كأحـد طُرقهم 

للسـيطرة السياسـية.

االتفـاق  بعـد  الغطرسـة  تلـك  تنامـت 

النـووي مـع الغـرب، بسـبب السياسـة 

الـرشق  تجـاه  السـلبية  األمريكيـة 

األوسـط عامة وتجـاه الثورة السـورية 

يف  أوبامـا  مواقـف  وزادتهـا  خاصـة، 

الخليـج  ودول  السـعودية  تهميـش 

كان  الـذي  الوقـت  ويف  األخـرى. 

يـزداد  اإليراين-الـرويس  التنسـيق 

متانـة، شـعر مـايل إيـران أن الزمـن 

زمنهـم، وأن أحـًدا لن يقـف وقفة جادة 

عـى  وسـيطرتهم  متددهـم  وجـه  يف 

منطقـة الرشق األوسـط بأكمله، فَفجروا 

وعتـوا عتـًوا كبـرًا، فبأي رشعـة دولية 

أو إقليميـة يحـق لهم أن يهيجوا شـيعة 

العـراق والسـعودية ولبنـان بـل أينـا 

كانـت، مـن أجـل إعـدام رجـل وثقـت 

أمنهـا  تُهـدد  وُخطبًـا  أعـااًل  دولتـه 

والقومـي؟ الوطنـي 

بهـذا،  رأي  أي  عـن  النظـر  وبغـض 

فليـس للمـايل أي مصداقيـة يف هـذه 

يسـوقون  الذيـن  وهـم  الجعجعـة، 

املشـانق  إىل  اإليرانيـني  معارضيهـم 

املنصوبـة يف السـاحات العامـة يوميًـا 

حتـى تجـاوز العـدد األلـف يف العـام 

املايض وحـده، وفق منشـورات منظمة 

املعارضـة،  اإليرانيـة  خلـق  مجاهـدي 

ويحرقـون سـفارًة هـم مسـؤولون عن 

الـدويل،  القانـون  بحسـب  حايتهـا 

ويعمـدون إىل قتـل الشـعب السـوري 

جوًعـا وترشيًدا وتغيـرًا دميوغرافيًا، ثم 

يدفعـون عماءهم من الحشـد الشـيعي 

وجنوبًـا  شـااًل  للعربـدة  العراقـي 

وعـى جوانبهـم، محّولـني أبنـاء البلـد 

الواحـد الذيـن كانـوا يعيشـون مبـودة 

وسـام وقـرىب إىل أعـداء مبـا يبثـون 

وينرشونهـا  يختلقونهـا  أسـاطر  مـن 

عـر مئـات األقنيـة الفضائية ووسـائل 

اإلعـام املتعـددة وحسـينياتهم واحـدة 

منهـا، واملضحـك املبـي بعدهـا أنهـم 

الطائفيـة  بتهمـة  ضحاياهـم  يرمـون 

وتفريـق شـمل األمـة.

لقـد بلغت غطرسـة مـايل إيـران مدًى 

لـوال  إليـه  تصـل  أن  ميكـن  كان  مـا 

االنهيـار العـريب، وأظهـرت عدوانية مل 

يُظهرهـا االسـتعار القديـم أو الحديث، 

أن  الـدويل  للمجتمـع  األوان  آن  وقـد 

يعـي خطورتهـا عـى اسـتقرار املنطقة 

أواًل وعليـه ثانيًـا، عى املجتمـع الدويل 

مسـؤولية التوقـف عـن إعـادة البرشية 

إىل قوانـني الغابـة، وإلغـاء قـرون من 

املعانـاة اإلنسـانية التـي أوصلتهـا إىل 

تبنـي قيـم العـدل والكرامـة والحريـة، 

عليـه أن يتوقف عـن تجاهل مـا يجري، 

االقتصاديـة  مصالحـه  قـارب  وركـوب 

برؤيـة قصرة املـدى ونَفـس ال يتجاوز 

أنفـه. عليـه أن يعيـد النظـر بأخطائـه 

القاتلـة السـابقة والحاليـة، ال ليتابعهـا 

وإمنـا ليوقـف اسـتمرارها. فبُنيـة نظام 

املـايل أسـوأ مبـا ال يُقـاس مـن بُنيـة 

السـيد  وابتسـامات  عـريب،  نظـام  أي 

ظريـف وأسـياده تُخفي أنيـاب الثعالب 

والضبـاع، لقـد َخرهـا جيـًدا أطفالنـا 

ونسـاؤنا وشـيوخنا، وهـا هـو حصـار 

مضايـا والحصـارات األخـرى تُحدثكـم 

يوميًـا  وعرفهـا  كام،  دون  بالصـور 

الشـعب اإليـراين نفسـه.

فهـل تسـاءل الغـرب لحظـة، والقيـادة 

الـرشق  تسـليم  عاقبـة  مـا  األمريكيـة، 

اإليـراين- النفـوذ  لتقاسـم  األوسـط 

الـرويس؟ وهل تسـاءل الشـيعة العرب 

مراكزهـم  نقـل  عاقبـة  عـن  لحظـًة 

التاريخيـة من النجـف وكرباء واألرض 

العربيـة إىل قـم وطهـران، وتبعيتهـم 

لفلسـفة الـويل الفقيه التـي مل يعرفوها 

يـروا مـا يحـدث إلخوتهـم  أمل  يوًمـا؟ 

الشـيعة العـرب يف األهـواز؟ والعـرب 

اآلخـرون، وبخاصـة دول الخليـج؟ هل 

باسـتطاعتهم اليوم معالجة تأخرهم يف 

نرة الشـعب السـوري بعدما ملسوا أن 

ال أحـد منهـم بعيـد عن عدوانيـة املايل 

ونفاقهـم وعربدتهـم وأنـه البـد من حٍد 

أدىن للتنسـيق والتوحـد العـريب لـدرء 

الخطـر الداهـم؟ 

أما ثوار الثورة السـورية، فقد سـاهموا من 

حيث علموا أم مل يعلموا سـببًا من أسـباب 

تلك الغطرسـة، فلوال ترشذمهم واختافهم 

ملا ذهـب ريحهم وملـا أتاحـوا الفرصة ملثل 

تلك العربدة يف األرض السـورية ويف خلل 

الشـعب السـوري، فهل عودة تُرجى لننقذ 

أنفسـنا ونُنقـذ العامل من غطرسـة النظام 

وجاهليته؟ اإليراين 

الغطرسة اإليرانية إلى أين؟ 
أحمد الشامي

أرعد الشقيق السعودي ثم أزبد وتوعد وانتهى 

به األمر إىل إغاق سفارته التي أحرقها 

املتظاهرون اإليرانيون ثم قطع عاقاته 

التجارية والجوية، املردية أصًا، مع إيران.

قطع العاقات أىت رًدا عىل تدخل "الويل 

الفقيه" يف الشؤون الداخلية السعودية، وليس 

ألن إيران تشارك يف قتل وتريد مئات األلوف 

من السورين واليمنين… ما علينا، فأن تأيت 

متأخًرا خر من أن ل تأيت أبًدا، وعىل كل حال 

هذه ليست املرة األوىل التي تقطع فيها مملكة 

آل سعود عاقاتها مع إيران وعىل األغلب لن 

تكون األخرة.

سبب هذه املواجهة هو إعدام السعودية 

لرجل الدين الشيعي، منر باقر النمر، بتهمة 

"التحريض عىل الشغب". مع "النمر" تم 

إعدام 46 شخًصا 45 منهم من السنة املتهمن 

باإلرهاب.

الويل الفقيه مل يحتج عىل اإلعدام كمبدأ، ولكن 

ألنه شمل رجل دين شيعي، رغم كونه سعودي 

الجنسية. 

عقوبة اإلعدام هي فعل بربري وانتقامي 

مرفوض هجرته األغلبية الساحقة من الدول 

املتقدمة، باستثناء الوليات املتحدة املشهود 

لها "بالتحر". اإلعدام هو عقوبة مرفوضة 

منطقًيا ألنها تنال من شخص موجود تحت 

رحمة سجانيه وعاجز عن اإلرضار باآلخرين. 

إيران آخر دولة يف العامل يحق لها العراض 

عىل حكم إعدام "النمر"، فالجمهورية 

اإلسامية اشتهرت مبحاكاتها امليدانية 

وإعدامها لعرات اآللف وبلمح البر. لنتذكر 

الثورة الخراء عام 2009 واإلعدامات امليدانية 

للمتظاهرين األبرياء.

بعد الصن، إيران هي أكرث دولة متارس حكم 

اإلعدام بحق مواطنيها، خاصة من السنة، ولتهم 

أكرث تفاهة من "التحريض".

من جهة أخرى، إيران تشارك بشكل مبارش يف 

قتل مئات اآللف من السورين وربيبها األسد 

أعدم عرات اآللف من األبرياء يف سجونه 

دون محاكمة وزبانيته هدموا املساجد وفتكوا 

بالنساء واألطفال دون متييز.

ليبدأ الويل الفقيه وزعرانه "بانتقاد" صبيهم 

يف دمشق وبعدها لكل حادث حديث.

ثم، النمر هو رجل دين سعودي، فا دخل إيران 

حن يقطع آل سعود رأس أحد مواطنيهم! هل 

تكون شيعية الرجل بالنسبة إليران هي جنسيته 

الحقيقية وليس جواز سفره؟ علًا أن الراحل 

قال قولة حق فيا يخص نظام العصابة يف 

دمشق وهي النقطة الوحيدة التي اختلف فيها 

"النمر" مع إيران.

الويل الفقيه ينّصب نفسه بدهاء كحام للشيعة 

يف كل مكان، متاًما كا تعتر إرسائيل نفسها 

حامية لليهود أينا كانوا، ومثلا يترع قير 

الظام "بوتن" وينّصب نفسه حامًيا لألقليات 

عموًما ولألورثوذوكس خصوًصا.

بقي أن السنة ل بوايك لهم، وهذا أمر معروف. 

لناحظ أن ذبح مئات آلف السورين السنة وهدم 

بيوتهم ومساجدهم وتريد املاين منهم مل 

يحرك سوى مظاهرة يتيمة… يف "تل أبيب".

ماذا بعد؟ كيف ستتطور األمور بن آل سعود 

وإيران؟ هل ستكون هناك مواجهة مفتوحة؟ 

لن يكون هناك أكرث من مبارزات كامية 

وجعجعات تشابه عويل العرب حن 

"ترشحهم" إرسائيل.

لو كان السعوديون قادرين عىل مواجهة إيران 

لكان ردهم يف ساحات الوغى السورية عر 

الساح والخراء واملقاتلن وعر مساعدة الثوار 

ومنحهم أسلحة مضادة للطائرات رغم أنف 

"أوباما". الرد ل يكون عىل صفحات الصحف 

بأقام كتاب يتعيشون من منح "طويي العمر" 

وليس عر فضائيات تسّبح بحمد شيوخ الخليج 

وترى كل هزامئهم "انتصارات".

لو كان السعوديون "قد الحمل" ملا كان حال 

السورين هو ما هو عليه اآلن. إيران متد 

األسد بالرجال واملال والعتاد وآل سعود ميدوننا 

"مبيشيل كيلو" وبالجربا.

سبق وأن توقعنا أن يغرق الخليجيون يف 

الرمال اليمنية ومع األسف ها هم يغوصون يف 

مستنقع يصعب الخروج منه.

كذلك سيكون األمر فيا يخص "املواجهة" 

السعودية اإليرانية والتي لن تتجاوز "الفنجان" 

الذي تحصل فيه.

زوبعة في فنجان

قبل نحو مثانية أشهر، تواصل معي النقيب 

إسام علوش، الناطق باسم جيش اإلسام، 

ليخرين أن قائد جيش اإلسام، الشيخ زهران 

علوش، يرغب مبقابلتي. تزامن هذا التواصل 

مع خروج الشيخ زهران يف تلك الفرة من 

الغوطة الرقية وزيارته التي قام بها إىل تركيا 

وإجرائه عدًدا من اللقاءات، كان من بينها اللقاء 

الذي جمعه بالصديقن أحمد أبازيد وأسامة 

أبو زيد.

مل أتلق حينها أي تفاصيل من النقيب إسام 

حول سبب رغبة الشيخ زهران مبقابلتي أو 

كيفية معرفته يب، واكتفى الناطق باسم جيش 

اإلسام بأن قال رًدا عىل استفسارايت حول هذه 

النقاط: "هو طلبك سبحان الله ممكن كلمه 

أحد عنك". وأقر أنني يف أيامها تفاجأت أميا 

مفاجأة بهذا التواصل لعدة اعتبارات، وأخذت 

أكرث من احتال بالحسبان، منها ما أثار قلقي 

ومنها ما مل يكن يثر أي قلق.

وفيا اكتفيت بإطاع شخصن عىل املوضوع 

حينها، مل يتم اللقاء لحًقا نتيجة إقامتي يف 

لندن واستحالة قدومي إىل تركيا، وهو ما مل 

يكن املتواصلون معي يعرفون به من قبل.

قبل أيام قليلة فقط، وبعد أيام قليلة عىل اغتيال 

علوش عر ما يرجح أنه مقاتات إمريالية 

روسية، تواصل معي، عر حسايب يف توير، 

شخص عرّف عن نفسه بأنه كان مرافًقا للشيخ 

زهران، وأعاد من جديد اإلشارة إىل رغبة قائد 

جيش اإلسام الراحل تلك، مضيًفا أنه يرغب 

بنقل "الرسالة" التي كان الشيخ زهران يريد 

إيصالها يل.

وها أنا هنا أنقل الرسالة كا وصلتني متاًما:

"أخي الرسـالة التي أراد الشيخ إيصالها لك 

أنه قرأ مقالـة بورتريه التي كتبتها عنه .. 

وقال إنـه يوجد معلومات غر صحيحة .. 

يعني كتابتها يف هذا الشـكل ل يجوز رشًعا 

.. وكان يريـد أن يهاتفك ويتصل بك ليدلك 

عـىل الصواب .. خاف عليك أن تدخل النار 

بهـذا الكام .. مع أنه براحة ضحك كثرًا 

جًدا عىل املقـالت كلها .. قرأ معاذ الخطيب 

وأسـاء األسد ومقالته وغرها .. لكن أحب 

أن ينصحك لئا تقع يف أشـياء غر صحيحة 

."... الناس  لتضحك 

ل أنقل رسالة الشـيخ زهران هنا للتعبر عن 

أي انحياز أيديولوجي مع/أو ضد الشـيخ 

زهران، ول أرغب يف مناقشـة فحواها أو 

تسـجيل موقف ما، لكنني فقط أحاول أن 

ألخص حادثة قد تسـاعد ولو بشكل بسيط 

عىل تسـليط الضوء عىل جانب من جوانب 

شـخصية سورية عامة مؤثرة، إشكالية إىل 

حد كبر، أثـار رحيلها قبل أيام ما أثار من 

واستقطاب. انقسام 

مالذ الزعبي 

رسالة من 
زهران علوش

http://www.enabbaladi.org/archives/60109
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العدد 203

األحد 10 كانون الثاني 2016

ملف خاص

المرأة 
السورية

إعداد: محمد رشدي شربجي بالتعاون مع موقع أرشيف المطبوعات السورية

كبـرة  بفعاليـة  السـورية  املـرأة  شـاركت 

مـع انـدلع الثـورة يف آذار 2011، خاصـة 

ولكـن  السـلمية،  الثـورة  مراحـل  يف 

وحشـية النظـام ومضيـه بثبـات يف دفـع 

الثـورة نحـو التسـلح، ودخـول الجاعـات 

الجهاديـة، ل سـيا جبهة النـرة وتنظيم 

"الدولـة اإلسـامية" عىل الخـط، جعل من 

املكاسـب التي حققتهـا املرأة السـورية يف 

شـهور الثـورة األوىل يف موضـع التهديد.

اإلعـام السـوري الجديـد مل يغيـب قضيـة 

املـرأة يف تغطياتـه الصحفية، كـا كان لها 

حضور مؤثـر وفعال ضمن كـوادر الصحف 

واإلذاعـات، التي شـغلت املرأة مراكـز إدارية 

يف عـدد منها، وهو مـا جعلها تنـال العديد 

الصحافـة ويف  العامليـة يف  الجوائـز  مـن 

أخرى.  مجـالت 

حضور سياسـي
وظهور إعالمي
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نضال عالمي طويل لصون حقوق المرأة

شـاركت املـرأة السـورية بفعالية كبرة مـع اندالع 

الثـورة يف آذار 2011، خاصـة يف مراحـل الثورة 

السـلمية، ولكـن وحشـية النظـام ومضيـه بثبات 

يف دفـع الثـورة نحو التسـلح، ودخـول الجاعات 

الجهادية، ال سـيا جبهة النـرة وتنظيم "الدولة 

اإلسـامية" عـى الخط، جعـل من املكاسـب التي 

حققتهـا املرأة السـورية يف شـهور الثـورة األوىل 

يف موضـع التهديد.

اإلعـام السـوري الجديد مل يغيب قضيـة املرأة يف 

تغطياتـه الصحفيـة، كـا كان لهـا حضـور مؤثر 

وفعـال ضمـن كـوادر الصحـف واإلذاعـات، التي 

شـغلت املـرأة مراكـز إداريـة يف عدد منهـا، وهو 

مـا جعلها تنـال العديـد مـن الجوائـز العاملية يف 

الصحافـة ويف مجـاالت أخرى. 

 

تاريخًيا، كيف نشأت حركات حقوق 
المرأة؟

ظهــرت بـــذور هــذه الحركــة فــي عصــر 

النهضـــة األوروبيــة مــا بيــن عامي 1550-

1700، واقتصــرت جهودهـا فــي بـادئ األمـر 

علــى تصحيــح بعــض املفاهيــم واألوضــاع 

مطالـــب  وتركـــزت  للمـــرأة،  القامعـــة 

النســـويات علـى االعتــراف بإنســانية املـرأة 

وكرامتهــا، وترســيخ مفاهيــم جديــدة تعلـي 

مـن شــأن التعـاون والتكامــل بيـن الجنسـني، 

ثــم تطـور األمــر فـي القــرن الثامــن عشـر 

للمطالبــة مبســـاواة النســـاء بالرجــال.

مـاري  النسـوية،  الريطانيـة  الكاتبـة  تعتـر 

ويسـتونكرافت، أول من اسـتخدم عبـارة "حقوق 

املرأة" يف إعانها الشـهر عـام 1792، الذي حمل 

عنـوان "دفاًعـا عن حقـوق املـرأة"، اسـتتبع ذلك 

تنظـر فلسـفي ملسـاواة املرأة مـع الرجـل قانونيًا 

قدمـه بعض الفاسـفة، مثـل جون سـتيورات مل، 

الـذي اعتـر كتابـه "اسـتعباد النسـاء" تأسيًسـا 

للحـركات النسـوية وحقـوق املـرأة بشـكل عام. 

تعرضت الحياة السورية واالجتماعية في سوريا لتصحير شديد 
على مدى خمسة عقود من حكم البعث، وبالرغم من تسويق 

النظام السوري لنفسه خارج سوريا على أنه نظام علماني أعطى 
للمرأة حقوقها، إال أنها في الواقع تعرضت لعملية مسخ ثقافي 

استثنائية في عهد األسدين )األب واالبن(، عدا عن المجازر المروعة 
التي ارتكبها النظام بحق النساء السوريات.

سوريات فزن بجوائز دولية

مظاهرة لنساء من  اتحاد "WSPU" النسائي، نادت بحق 
المرأة في التصويت اإلنتخابي في  مدينة كينجزراي 
بالمملكة المتحدة
 1914 - )ويكيبيديا(

في عام 1857 
خرجت آالف النساء 

إلى شوارع نيويورك 
لالحتجاج على الظروف 

الالإنسانية التي يجبرن 
على العمل تحتها، 
وبالرغم من تدخل 

الشرطة فإن المظاهرة 
نجحت في طرح 

مشكلة المراة، وتم 
تشكيل أول نقابة 

نسائية للعامالت في 
الواليات المتحدة، 
ومنذ ذلك الوقت 

يعتبر يوم الثامن من 
آذار يوًما عالمًيا للمرأة 

تخليًدا لتلك الذكرى.

عشــر  التاســع  القــرن  منتصــف  حتـى   

كانــت أصــوات النســاء تســـمع منفــردة 

إنشـــاء منظمـــات، ومـــع ظهـــور  دون 

الدعـــوة  األوروبيـــة وتصاعـــد  الثـــورة 

للدميقراطيـــة؛ ظهــرت تنظيمــات نســائية 

للمطالبـــة بهـــذه الحقـــوق، لعـل أبرزهـا 

فولـز يف  املـرأة يف سـينيكيا  مؤمتـر حقـوق 

كادي  إليزابيـث  الناشـطة  بقيـادة  نيويـورك 

 1850 عـام  يف  مؤمتـر  عقـد  ثـم  سـتانتون، 

بقيـادة لـويس سـتون، ثـم توحـدت الحركتان 

يف تشـكيل واحـد يف عـام 1869 يف الجامعة 

الوطنيـة املنارصة للمـرأة تحت قيادة "سـوزان 

عـام  يف  وقدمـت  كتبـت  التـي  أنتـوين"،  يب 

يف  التصويـت  حـق  تعديـل  اقـراح   1878

الدسـتور ليشـمل النسـاء، وهـو ما بـات يعرف 

انتوين". "تعديـل  بــ 

يف عـام 1890 أصبحـت "وايومينـغ" أول والية 

أمريكيـة متنـح املـرأة حق االقـراع، وتسـارعت 

الوطنيـة  الجمعيـة  تشـكيل  بسـبب  الحركـة 

األمريكيـة لحقوق املرأة باالقـراع يف عام 1890 

لهـا  كرئيـس  كات  تشـامبان  كاري  وانتخـاب 

يف عـام 1900. جذبـت الحملـة التاليـة العديـد 

الـروات  وصاحبـات  واملثقفـات  النسـاء  مـن 

واملؤثـرات لاهتـام بالقضيـة مع مـا تحقق من 

الحرفيـة السياسـية، وزيادة التمويل واملسـرات 

واملظاهـرات الحاشـدة يف املـدن الكـرى، وقـد 

انتهـت الحملة بأن أقـر "التعديل التاسـع عرش" 

وأصبـح قانونًـا نافـًذا عـام 1920، مـا شـكل 

مكسـبًا تاريخيًـا للمـرأة األمريكيـة.

التمـرد  انتـرش   1960 و   1920 عامـي  وبـني 

باسـم قضية واحـدة يف عـدد مـن املجموعات 

الناخبـات"  "رابطـة  مثـل  للمـرأة  السياسـية 

عـام 1920، و "املجلـس الوطنـي للزنجيـات" 

عـام 1935. دعمـت هـذه املجموعـات أنواًعـا 

املتعلقـة  الليراليـة  اإلصاحـات  مـن  مختلفـة 

الجنسـني. كا  بحقـوق 

الموجة النسوية األولى 

خلود وليد..
الباحثة عن الحقيقة 

 RAW حصلت الصحفية السورية خلود وليد عى جائزة "آنا بوليتكوفسكايا" السنوية، من منظمة

in WAR، يف 7 ترشين األول 2015، تكرميًا لعملها الدؤوب يف نقل الحقيقة عا يحدث يف سوريا، 

وكواحدة من مؤسي جريدة عنب بلدي.

وسميت الجائزة باسم الصحفية الروسية "أنا بوليتكوفسكايا"، التي 

عرفت مبعارضتها للرئيس فادمير بوتني وللحرب الشيشانية، 

واغتيلت يف السابع من ترشين األول 2007، "بينا ال يزال 

من اغتالها حرًا طليًقا، كا األسد الذي يستمر باغتيال سوريا 

عى مدى 5 سنوات، مستخدًما كافة األساليب الوحشية 

لقمع الشعب السوري، الذي لطاملا طمح بالتغير والحرية"، 

بحسب خلود، موضحة أنها ستتسلم الجائزة يف آذار 2016 

من مقر الجمعية يف مدينة لندن.

خلود وليد )31 عاًما( من مواليد مدينة داريا، وهي 

من مؤسي جريدة عنب بلدي وعضو هيئة 

التحرير فيها، أسست قسم األخبار وشبكة 

املراسلني يف الجريدة ومازالت تعمل 

كمحررة فيها، وهي حاصلة عى درجة 

املاجستر يف الرجمة الفورية من 

جامعة دمشق عام 2010.

سعاد نوفل..
الثائرة ضد الدولتين

حازت الناشطة سعاد نوفل عى جائزة "هومو 

هوميني" التشيكية لحقوق اإلنسان لعام 

2014، تقديرًا لنضالها ضد نظام األسد وتنظيم 

"الدولة اإلسامية"، فتظاهرت سلميًا ضد النظام 

مع اندالع الثورة، ومل تصمت عى تجاوزات 

تنظيم الدولة بعد سيطرته عى مدينتها الرقة.

متنح "هومو هوميني" يف التشيك من قبل 

منظمة "ناس محتاجون"، لألشخاص الذي 

قاوموا االستبداد بطرق سلمية لتعزيز حقوق 

اإلنسان، ويتم ترشيح مجموعة من الناشطني 

سنويًا، ويجري مجلس املنظمة انتخابات الختيار 

الفائز بالجائزة.

سعاد نوفل مدرّسة من مدينة الرقة، تنحدر من 

أصول إدلبية، وقفت ضد نظام األسد من خال 

مظاهرات مدينتها، وناهضت تنظيم الدولة من 

خال الفتات كانت ترفعها وحدها، واحتجاجات 

قادتها ضد مراكز التنظيم دون خوف أو رهبة 

من اعتقال أو موت محتمل.

مجد شربجي..
المرأة الشجاعة 

نالت الناشـطة مجد رشبجي الجائزة الدولية للمرأة 

 International Women of Courage( الشجاعة

Award(  املقدمـة من الحكومة األمريكية، إىل جانب 

9 سـيّدات قدمن جهوًدا يف مجال املطالبة بحقوق 

املرأة ومنارصة قضايا بادهن، وتسـلمتها من قبل 

نائبة وزير الخارجية هيغني بوتوم نيابة عن ميشـيل 

أوباما، زوجة الرئيس األمريي، بتاريخ 7 آذار 2015.

مجد عزت رشبجي من مواليد مدينة داريا1981، عضو 

الهيئة العامة يف جريدة عنب بلدي وواحدة من مؤسسيها، 

شاركت يف النشاط املدين للثورة السورية منذ انطاقتها 

يف آذار 2011، واعتقلت أواخر كانون الثاين 2013 ليفرج 

عنها بعد 7 أشهر.

تابعت رشبجي العمل يف مجال متكني املرأة السورية 

بعد خروجها من املعتقل، وافتتحت مركز "النساء اآلن" 

يف لبنان يف كانون الثاين 2014، لتصبح بعدها ممثلة 

عن منظمة "النساء اآلن من أجل التنمية" التي افتتحت 

5 مراكز يف سوريا ودول الجوار، ومديرة العاقات 

العامة فيها.
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يف  السـيايس  بالكفـاح  النسـاء  بـدأت 

مـع  وذلـك   ،1903 عـام  بريطانيـا 

االجتاعـي  النسـايئ  االتحـاد  تشـكيل 

حـق  أجـل  مـن   )WSPU( والسـيايس 

املـرأة باالنتخـاب، تحـت قيـادة "إمييلني 

مـن  النسـاء  وتظاهـرت  بانكهورسـت"، 

نطـاق  عـى  والطبقـات  األعـار  جميـع 

وحرمـن  املتظاهـرات  فسـجنت  واسـع، 

مـن أماكـن لقاءاتهـن، ورمـني مـن عـى 

االنقسـام  وانتهـى  الرملـان،  درجـات 

الحـرب  انـدالع  عنـد  بهدنـة  الوطنـي 

االتحـاد  بقـرار   1914 األوىل  العامليـة 

الحـريب، وكان  النسـايئ بدعـم املجهـود 

السـيدات يف  آالف  نفذتـه  الـذي  الحشـد 

للمشـاركة  ذلـك  بعـد  النسـايئ  االتحـاد 

الحربيـة  الصناعـات  يف  التطوعيـة 

وخدمـات الدعـم عامـًا مؤثـًرا للغاية يف 

التغلـب عـى مناهضـة الحكومـة ألهداف 

االتحـاد، ومنح حـق االنتخاب للنسـاء يف 

عـام 1918 ملـن عمرهـا فـوق 30 عاًمـا، 

عاًمـا.   21 إىل   1928 يف   وخفـض 

 تعتبــر نيوزيلنــدا أول دولــة ســمحت 

للمــرأة بالتصويــت فــي العــام 1893. 

وكان للثـــورة البلشـــفية فــي روســيا 

1917 الـــدور الكبيـــر فــي الرويــج 

حيـــث  املـــرأة  مســـاواة  وترســـيخ 

علـــى  الكنيســـة  ســـيطرة  ألغيـــت 

الـــزواج وحققــت املســـاواة الكاملــة 

فــي الحقــوق بيــن الرجــال والنســاء، 

أول  كولونتـــاي  ألكســـندرا  وكانـــت 

امــرأة فــي العالـــم تشــغل منصــب 

.1920 عام  وزيـــر 

 أمـــا بالنســـبة للـــدول األوروبيـــة 

فقد قامـــت مبنـــح حـــق التصويــت 

الثانيــة، مبــا  العامليــة  بعــد الحــرب 

وإيطاليـــا  واليونـــان  فرنســا  فيهــا 

وسويســرا. وفـــي أمريــكا الاتينيــة 

كانـــت دولـــة اإلكـــوادور أول بلــد 

اعرفـــت بحقــوق املـــرأة السياســية 

1929، تبعتهــا املكســيك  فــي العــام 

فـــي العــام 1953. أمــا فــي آســيا، 

فكانـــت منغوليـــا أول بلــد حصلــت 

فيــه املـرأة علــى حــق التصويـت فـي 

اليابــان وكوريــا  1923، وفــي  عــام 

الجنوبيــة حصلـت املــرأة علــى حــق 

التصويـــت عـــام 1945.

 الموجة النسوية الثانية
التمـرد  حركـة  ظهـرت  السـتينيات  خـال   

األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات  يف  النسـائية 

محرضـة مـن قبـل دراسـات نسـائية، مثـل 

دي  "سـيمون  لــ   1949 الثـاين  الجنـس 

لــ   1963 األنثـوي  والغمـوض  بوفـوار"، 

"بييتـي فريـدان"، ومتأثـرة بأجـواء مـا بعد 

الحداثـة، مـع منـاخ ترشيعـي عـام داعـم 

لقضايـا األقليـات وضـد التمييـز املجتمعي، 

وقـد ركزت هـذه املوجة عى محاربـة التمييز 

ضـد املـرأة يف الواقـع أكر من القانـون، كا 

شـاعت تعابر مثل "املسـاواة الجندرية" و " 

متكـني املـرأة" بـدًءا مـن هـذه الفرة. 

فـــي عـــام 1966 أسســـت الكاتبـــة 

األنثويــة بيتـــي فريـدان أولـى املنظمـات 

الوطنيـــة  املنظمــة  وهــي  النسويــة، 

للمــرأة، فاســتقطبت غالبيــة املجموعــات 

النســـوية اليســـارية. وبعـــد اتســاع 

عضويـــة املنظمـــة ّغرت اســمها إلــى 

"حركـة تحريـر املـرأة"، وعرفـت فيمـا بعـد 

بالحركـة األنثويـة. ونتيجـة ألنشـطة الحركـة 

األنثويــة فــي أمريــكا، انتشــرت ظاهــرة 

الحـــركات األنثويــة فـــي أوروبــا. 

فـي العقــد الســابع من القرن العشـرين 

الراديكاليــة،  األنثويــة؛  التيارات  واجهـت 

واالشـــراكية، والليراليـــة؛ معارضـــة 

املسـيحي  التيـــار  مـــن  عنيفـــة 

املحافـــظ، فاضطــرت األنثويــات إلــى 

توحيــد تياراتهـن تحـت قيـادة األنثويــة 

الراديكاليـــة، وعملــن علـــى تحقيــق 

أهدافهــن عــن طريــق التحالــف مــع 

منظمـــات حقــوق اإلنســـان، وتزامـن 

ذلـك مــع إقامــة املؤمتــر العاملـي األول 

للمــرأة فـــي مكســيكو ســـنة 1975. 

تركـز ضغـط حـركات حقـوق املـرأة التـي 

تقودهـا املنظمة الوطنية للمـرأة، عى القضية 

الرئيسـية وهي التصديق عى تعديل مسـاواة 

الحقـوق يف الدسـتور األمريـي، وبـدًءا من 

الثانينيـات ركـزت عـى قضايـا متنوعة مبا 

يف ذلـك حقـوق اإلنجاب، والحفـاظ عى حق 

املـرأة باختيار اإلجهـاض، والتحرش الجني 

وما يسـمى "السـقف الزجاجـي" الذي يعيق 

ترقيـة النسـاء يف الرشكات. 

في األمم المتحدة
يعــد ميثــاق األمـــم املتحــدة، الــذي 

معاهـــدة  أول   ،1945 فـــي  اعتمـــد 

املســـاواة   إلـــى  تشـــر  دوليـــة 

بيـــن الجنســـني فــي الحقــوق، ثـم 

أكــد اإلعان العاملــي لحقــوق اإلنسـان 

1948 مبـــدأ  الـــذي صـــدر ســـنة 

املســـاواة بيــن البشـــر، ومـع انعقـاد 

فــي  للمــرأة  األول  العاملــي  املؤمتــر 

املكســـيك عــام 1975، ومــع ارتبــاط 

مؤسســات األمــم املتحــدة باملنظمــات 

الدولـــي  االهتمـــام  ازداد  األنثويـــة؛ 

بالعنــف ضــد املـــرأة. وقــد ركــزت 

العنــف  ملعالجــة  األولـــى  البدايـــات 

ضــد املـرأة علــى العنـف فــي األسـرة، 

وأشــارت خطــة العمـل التــي اعتمدهـا 

مؤمتــر املكســيك إلـى ضــرورة وضـع 

طــرق  واســتحداث  تعليميــة  برامــج 

تحــل مشـــكلة النــزاع فــي األســرة. 

اتفاقيــة  صــدرت   1979 عــام  فــي 

القضـاء علـى جميــع أشــكال التمييــز 

ضـــد املـــرأة أو مـا يعرف اختصـاًرا بـ 

سـيداو". "اتفاقيـة 

وتطـورت  تعـددت  الحـني  ذلـك  ومنـذ 

القوانـني والترشيعـات واملؤمتـرات العاملية 

التـي نظمتهـا األمـم املتحـدة عـن حقـوق 

املـرأة ومحاربـة التمييـز ضدهـا، حتى كان 

آخرهـا يف آذار 2013، إذ أكـد إعـان األمـم 

املتحدة عـى "وجـوب مكافحة كل أشـكال 

باعتبارهـا شـكًا  الجنسـني  بـني  التمييـز 

من أشـكال التمييز ضـد املـرأة دون التذرع 

باألديـان والعـادات"، وهـو اإلعـان الـذي 

وصفتـه األمـم املتحـدة باإلعـان التاريخي 

النسـاء.  العنـف ضد  لوقـف 

 

الحركة النسوية في لبنان وسوريا
القـرن  بدايـة  يف  النسـوي  العـامل  كان   

الصالونـات  إطـار  يف  ينتظـم  العرشيـن 

األرس  مـن  النسـاء  تجمـع  التـي  األدبيـة 

الحريـة الكبـرة، غالبًـا مـن الصحفيات 

مـي  شـخصية  هنـا  ونذكـر  واألديبـات، 

زيـادة اللبنانيـة املغربـة يف مـر، والتي 

نـرشت روايتهـا األوىل يف 1909، وكانـت 

تنظـم لقـاًء أدبيًا كل يـوم أربعـاء يف بيتها 

يحره كبـار املثقفني واألدبـاء، والصحفية 

مـاري العجمـي الدمشـقية، والتي أسسـت 

"العروس"، أول مجلة نسـائية سـورية عام 

1910، وكذلـك الرابطـة األدبيـة الطليعيـة 

 .1922

بكثافـة  السـورية  املـرأة  شـاركت  كـا 

الفرنـي،  االسـتعار  ضـد  بالتظاهـرات 

كبـرة  مظاهـرات  تنظيـم  واسـتطعن 

القصـف  ضـد  بـاآلالف  أعدادهـا  قـدرت 

ولكـن   ،1925 دمشـق  ملدينـة  الفرنـي 

الحركـة النسـوية خفـت صوتهـا بعـد نفي 

الحركـة القوميـة خـارج سـوريا، وانعزلت 

الناشـطات عـى أنفسـهن وتفرغـن للتعليم 

ولجمعياتهـن األدبيـة التـي كانـت نخبويـة 

إىل حـد كبـر. 

السـورية  املـرأة  حصلـت  االسـتقال  بعـد 

 ،1948 عـام  االنتخـاب  يف  حقهـا  عـى 

وكان مرشوطًـا يف البدايـة بحصولهـا عى 

الشـهادة االبتدائيـة، ثـم حصلـت عـى حق 

1953 وأزيـل حينهـا رشط  الرشـح عـام 

الحصـول عـى االبتدائيـة لحـق االنتخـاب. 

خـال  تقريبًـا  النسـوي  النشـاط  توقـف 

سـنوات االضطـراب السـيايس التـي مرت 

ثـم  البعـث،  انقـاب  قبـل  سـوريا  بهـا 

نسـوي  نشـاط  أي  عـى  البعـث  هيمـن 

ليفقـده مضمونـه ويقـي عليـه يف إطار 

السياسـية  الحيـاة  مظاهـر  عـى  حملتـه 

السـورية.  واالجتاعيـة 

يصـادف التاسـع والعشـرين مـن شـهر تشـرين األول من كل عام يوم 
التضامـن مـع ضحايـا جرائم الشـرف

تصــدرت سوريا الئحة أكثر الدول انتشاًرا لجرائم الشرف في العام 
2011 بالمرتبة الثالثة بعـد اليمن وفلسـطين، بحسـب البيان الذي 

أصدرته حينذاك وزارة الداخلية السورية، فــي حيــن أصـدرت جريـدة 
الوطن السورية )شبه الرسمية( أواخر عام 2013 إحصائية تقول إن 

مدينة حلب تصدرت الالئحة بجرائم الشرف من بين المحافظات السورية 
بإحدى عشـرة حالة معتـرف بها خالل العاميـن 2013-2012، تليها 

محافظة دمشق بتسع حاالت

رزان زيتونة..
تكريم في عتمة الغياب

اختطفت الناشطة الحقوقية رزان زيتونة من 

مقر عملها يف الغوطة الرشقية 

بتاريخ 9 كانون األول 

2013، إىل جانب 

رفاقها الناشطني 

والعاملني معها 

يف مركز توثيق 

االنتهاكات.

 

أربع جوائز دولية مل تستطع استام أي منها، بسبب 

صعوبة وخطورة خروجها من مكان عملها، بينا 

حصلت عى الجائزة الخامسة وهي مختطفة من قبل 

مجهولني، يف قضية مازالت تلقي بظالها عى واقع 

العمل السلمي يف سوريا.

بتاريخ 8 ترشين األول 2011، حصلت رزان عى 

جائزة "آنا بوليتكوفسكايا" ملواجهتها نظام األسد 

الذى اتهمها بالتجسس لصالح الغرب، عى خلفية 

مقاالت كتبتها ونرشتها عر شبكة اإلنرنت حول 

بشاعة العنف املارس ضد املحتجني املطالبني 

بالدميوقراطية، وذكرت لجنة الجائزة ىف بيان لها 

أن عزم زيتونة وتصميمها دفعا النظام السوري إىل 

القبض عليها وتعذيبها هي وأفراد أرستها.

جائزة "ساخاروف" املقدمة سنويًا من الرملان 

األورويب للدفاع عن حقوق اإلنسان، كانت من نصيب 

زيتونة وعي فرزات يف 27 ترشين األول 2011 

أيًضا، وجاء يف بيان الرملان أن "التوني محمد 

بوعزيزي، واملري أسامة محفوظ، والسوريني 

رزان زيتونة وعي فرزات، وكذلك الليبي أحمد 

السنويس، ساهموا بقسط ملموس يف الدفاع عن 

حقوق اإلنسان يف بلدانهم العربية، وكان لهم تأثر 

يف نشوء املجتمع املدين يف املنطقة".

وأعلنت مؤسسة ابن رشد للفكر الحر يف برلني منح 

رزان زيتونة جائزتها لعام 2012، والتي خصصت 

ذاك العام لنشطاء "الربيع العريب"،

كذلك حصلت عى جائزة املرأة الشجاعة يف آذار 

 vital( 2013، ومنحت منظمة األصوات الحيوية

voices( الجائزة العاملية لرزان يف حزيران 2014، 

رغم أنها مختفية قريًا منذ أواخر 2013.

رزان من مواليد دمشـق 1977، تخرجت يف كلية 

الحقـوق يف العام 1999، وبدأت محامية تحت 

التدريب يف مكتب املحامي واملعارض السـوري 

هيثم املالح، وعضـًوا يف فريق الدفاع عن املعتقلني 

السياسـيني ومعتقي الرأي منذ ذلك الوقت، كا 

كانت عضًوا مؤسًسـا يف جمعية حقوق اإلنسان يف 

سوريا، واسـتمرت يف عملها مع الجمعية حتى عام 

2004، وأسسـت رابط معلومات حقوق االنسان 

يف سـوريا ليكون مبثابة قاعدة بيانات النتهاكات 

عام 2005، باإلضافة إىل نشـاطها يف لجنة دعم 

عائات املعتقلني السياسـيني يف سوريا، ومع 

مطلع الثورة عام 2011 شـاركت بتأسيس لجان 

التنسـيق املحلية ومركز توثيق االنتهاكات الذي 

انتقل إىل مدينة دومـا بعد الضغوط األمنية التي 

مارسـها نظام األسد عى عائلتها.

سهير أتاسي وعال 
رمضان.. ال سالم بال عدالة

منحت منظمة "ال سام با عدالة" الدولية يف 

روما، جائزتها لعام 2014 للناشطتني الحقوقيتني 

سهر األتايس وعا رمضان، تكرميًا لجهودهن يف 

مجال حقوق اإلنسان والحريات السياسية واملدنية. 

وتسلمت الناشطتان السوريتان جائزة املنظمة 

الدولية يف حفل رسمي أقيم يف العاصمة 

اإليطالية روما بحضور وزيري العدل والخارجية 

اإليطاليني السابقني ونائب رئيس مجلس الشيوخ 

اإليطايل، بتاريخ 5 آذار 2014. 

أسست سهر األتايس مع ناشطني سوريني الهيئة 

العامة للثورة السورية مطلع االحتجاجات ضد 

نظام األسد، وتعرضت لاعتقال من القوى األمنية، 

يف حني تعمل عا رمضان ناشطة يف مجال 

حقوق اإلنسان وعضو لجنة املتابعة ملبادرة املرأة 

السورية من أجل السام والدميوقراطية.

وكانت األتايس شغلت منصب مديرة وحدة 

تنسـيق الدعم التابعة لائتاف الوطني، قبل أن 

تستقيل يف 2015. 

في العام 1999 أعلنت األمم 
المتحدة أن يوم 25 تشرين الثاني 

هو اليوم الدولي للقضاء على 
العنف ضد المرأة. 

حتى تاريخ 31 تشرين أول 
2011، كان المتوسط العالمي 

للمشاركة النسائية في الحياة 
السياسية يبلغ %19.4 من 

النساء الناشطات
معدل مشاركة المرأة 

باالنتخاب في الدول العربية

% 8.8

تتألف الدراسة من مقدمة نظرية عن تطور الحركات النسوية عالمًيا وفي سوريا، وهي مبنية 
اعتماًدا على المواد القيمة التي قدمتها صحف اإلعالم الجديد، خاصة منها مجلتي ياسمين 

سوريا وسيدة سوريا، وفقرة بحثية نستعرض فيها تغطية بعض الصحف لموضوع المرأة مع 
تبيان آراء مدراء تحرير هذه الصحف حول القضية.

http://www.enabbaladi.org/archives/60095
http://www.enabbaladi.org/archives/60095
http://www.enabbaladi.org/archives/60095
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المرأة السورية كما صورها 
"اإلعالم البديل"

غطـت الصحـف السـورية الجديـدة التـي 

املـرأة  قضيـة   2012 آذار  ثـورة  أفرزتهـا 

السـورية وتطرقـت إىل حقوقهـا يف عـدد 

كبـر مـن املقـاالت والتقاريـر الصحفيـة، 

الصحـف  ألبـرز  املتابعـة  خصصنـا  وقـد 

املختصـة بالشـأن النسـايئ، وهـي مجلـة 

ياسـمني سـوريا وسـيدة سـوريا ومزايـا، 

باإلضافـة إىل جريـدة عنـب بلـدي ومجلة 

الغربـال وطلعنـا عالحريـة، وهـي صحف 

عامـة منتظمـة يف الصـدور. 

التزام ثوري بقضية المرأة
أبـدت الصحـف التزاًما مبدئيًـا بدعم حقوق 

يف  نجـده  مـا  وهـو  وقضاياهـا،  املـرأة 

افتتاحـة العدد 1 من مجلة سـيدة سـوريا، 

"مـن هنـا أرادت "سـيدة سـوريا"، بنـاء 

منر إعامي يحشـد رأي النسـاء، ليستطعن 

من خالـه تشـكيل رأي عـام، والتعبر عن 

املشـهد  يف  حضـوًرا  محققـات  أنفسـهن، 

واالقتصـادي  واالجتاعـي  السـيايس 

السـوري". كـا يتضـح مـن شـعار مجلة 

نسـاء  عـن  صـادرة  مجلـة  وهـي  مزايـا، 

كفرنبـل،"مل أعـد عبئًـا... أصبحت سـنًدا"، 

وهـو ذات املعنـى الـذي يذهـب مقـال يف 

عالحريـة  طلعنـا  جريـدة  يف   16 العـدد 

إليـه، "يف سـوريا ال تخرج املـرأة من ضلع 

السـاء،  الرجـال، بـل تسـقط مـن رحـم 

كل نسـاء الكـون رائحـة املطـر، أما نسـاء 

سـوريا لهـن رائحـة التضحيـة بـا حدود 

ورائحـة االنتـاء"، كـا نجـد هـذا االلتزام 

للمـرأة   26 العـدد  كامـل  تخصيـص  يف 

مبناسـبة عيدهـا يف الثامـن مـن آذار. 

مجلة ياسـمني سـوريا، كانت مرشوًعا لصبايا 

جامعـة حلب، ممن شـاركن بالحـراك الثوري، 

وأشـعلن الجامعة لعدة شـهور، وكن سباقات 

وصاحبـات بصمـة، حاولن من خـال إصدار 

هـذه املجلـة أن يؤكـدن حضـور املـرأة يف 

املشـهد، كا يؤكد حسـني برو رئيـس تحرير 

املجلـة. ويقـول عـار زيـادة، مديـر تحرير 

مؤسـي  نصـف  إن  بلـدي  عنـب  جريـدة 

الجريـدة وكادر التحريـر هـم مـن النسـاء، 

"وهو ما جعل التزامنا شـديًدا بقضيـة املرأة".

ربط لقضية المرأة في اإلسالم 
تنفـرد جريـدة مزايـا بركيزهـا أكـر مـن 

غرها عى موقع املرأة يف اإلسـام، "لعــل 

أهـم مـا منحـه اإلسـام للمـرأة وسـبق بـه 

أي ترشيع عاملـي إىل اليــوم أنـه أعطاهـا 

الشــخصية الحقوقيـة الكاملــة أي حـق 

التــرف مبــا متلــك، وســّوى الــرشع 

الواليـة عـى  الرجــل يف  بينهــا وبــن 

املال والعقــود، حتـى أجــاز لهـا بعـض 

الفقهــاء والية القضــاء"، هذا ما نجده يف 

افتتاحيـة العـدد 3 من مزايـا، وتفر غالية 

الرحـال، مديرة تحريـر املجلة، هـذا التوجه 

بـأن "هدفنـا هو تسـليط الضوء عـى دور 

املـرأة وحقوقهـا يف وسـطنا الـذي نعيش 

فيـه، والـذي يغلـب عليـه الطابـع الديني، 

ولذلـك نـرى أنه مـن الـروري أن تتناول 

بعـض األعـداد واملقـاالت قضيـة املـرأة من 

وجهـة نظـر اإلسـام، طاملـا كانـت هـذه 

املقـاالت متثـل الديـن املعتـدل وهدفها دعم 

النسـاء". قضية 

موضوع محفوف بالمخاطر
بالرغـم من هامـش الحرية الواسـع نسـبيًا 

يف مناطـق املعارضـة، إال أن هـذه الصحف 

تعرضـت للمنـع واملضايقـات عـدة مـرات، 

فقـد منع العـدد 49 من طلعنـا عالحرية من 

النرش يف دوما "بسـبب وجـود املترجات"، 

بحسـب ما قالـت الجهة التي منعتـه، ولذات 

السـبب تـم منع عـدد لعنب بلـدي يف إدلب. 

"مناقشـة الغربـال لقضايـا املـرأة كانت من 

ضمن األسـباب التـي دفعت داعـش القتحام 

مكتـب املجلـة يف كفرنبل واختطـاف مدير 

رامـي  يوضـح  السـلوم،  أحمـد  التحريـر 

سـويد مديـر تحرير مجلـة الغربـال، ولكنه 

يوضـح أن املجلـة مل تتعرض للمنـع من قبل 

أي فصيـل آخـر عـى خلفيـة مقـال يناقش 

قضيـة املـرأة، وهـو رأي غاليـة الرحـال عن 

"مزايـا" الصـادرة من مدينة كفرنبـل أيًضا، 

وحسـني برو من "ياسـمني سـوريا".

زينة ارحّيم..
صحفية بال حدود 

حصلت الصحفية زينة ارحيّم عى جائزتني عامليتني خال عام 2015، 

تقديرًا لعملها الصحفي وشجاعتها يف تدريب كوادر شابة يف املناطق 

الخارجة عن سيطرة النظام؛ األوىل كانت يف ترشين األول من العام 

2015، حيث تسلمت يف العاصمة األمريكية واشنطن جائزة "بير ماكلر" 

للصحافة الشجاعة واألخاقية، التي متنحها منظمة "مراسلون با حدود" 

ووكالة "فرانس برس"، عن عملها يف التغطية الصحفية يف سوريا.

ويف ترشين الثاين، نالت ارحيّم جائزة منظمة "مراسلون باحدود" للعام 

2015، وأوضح منظمو الجائزة أن اختيار الصحفية السورية جاء عى 

أساس "سلوكها وعزمها وشجاعتها وقدرتها الركيز عى البعد اإلنساين 

يف الحرب، خاصة أن بادها من أكر البلدان صعوبة للعمل بالنسبة 

للصحفيني".

زينة ارحيّم )30 عاًما( من مدينة إدلب، دربت قرابة 100 مواطن صحفي 

داخل سوريا، ثلثهم من النساء، عى أساسيات الصحافة املكتوبة واملرئية، 

وساعدت يف تأسيس صحف ومجات مستقلة يف الشال السوري، وهي 

مستشارة ومدربة يف معهد صحافة السلم والحرب، لتطوير مهارات 

الناشطني اإلعاميني يف البلدان التي تعاين من النزاعات واألزمات أو 

تعيش مراحل انتقالية.

سمر يزبك..
نظرة ثابتة ال تتزعزع

منح نادي القلم السويدي جائزة "توخولسي" لعام 2012  

للكاتبة والناشطة السورية سمر يزبك، وجاء يف بيان 

صحفي أصدره النادي أن الكاتبة "تنتمي إىل الفئة التي 

وضعت الحقيقة قبل السامة الشخصية"، وقد تم منحها 

الجائزة لقاء تقاريرها عن الثورة السورية، "ونصوصها 

املليئة بالشجاعة واملعاناة دفاًعا عن كرامة املواطنني 

العالقني يف خضم األزمة".

ويف ترشين الثاين 2012، فازت يزبك بجائزة "بنر 

الدولية للشجاعة األدبية للكتاب" التي مينحها نادي القلم 

الدويل سنويًا.

سمر يزبك من مواليد مدينة جبلة 1970، روائية وإعامية 

وناشطة يف مجال حقوق املرأة وحريتها، قدمت برامج ثقافية 

وفكرية من خال الفضائية السورية وتلفزيون أورينت، 

وأصدرت لها دار اآلداب روايات عدة، منها: صلصال، رائحة 

القرفة، لها مرايا. جاهرت مبعارضة نظام األسد منذ مطلع 

االحتجاجات رغم انتائها للطائفة العلوية التي ينتمي إليها 

األسد أيًضا، واضطرت للهرب خارج سوريا بعد عام عى الثورة.

هنادي زحلوط..
ثائرة قبل الثورة

منحت وزارة الخارجية األمريكية الناشطة السورية هنادي زحلوط جائزة 

"املدافعني عن حقوق اإلنسان" للعام 2012 يف مبنى الوزارة، وقال نائب 

وزير الخارجية األمريي وليام برنز "إن زحلوط متثل رمزًا قويًا ملا هو 

ممكن وما هو رضوري ملستقبل سوريا. ولذا، ففي حني أن النظام واملتطرفني 

يعملون عى متزيق سوريا، تعمل السيدة زحلوط ونظراؤها عى إصاح 

النسيج االجتاعي وبناء سوريا الجديدة والدميوقراطية واملتسامحة".

تنحدر زحلوط من محافظة الاذقية، وبدأت ميولها السياسية املعارضة 

لنهج نظام األسد تتبلور منذ عام 2004، فنرشت قصًصا ذات طابع 

سيايس يف مواقع املعارضة، ثم انضمت إىل مرصد "نساء سوريا" 

إىل جانب سمر يزبك ورميا فليحان وغرها، واستدعيت أمنيًا يف عام 

2010 بسبب نرشها مقاالت يف موقع النداء التابع لـ "إعان دمشق".

اعتقلت زحلوط للمرة األوىل يف آب 2011 مع 5 من أصدقائها 

الناشطني من أحد مقاهي جرمانا يف ضواحي العاصمة دمشق، ليطلق 

رساحها بعد شهرين، ويف شباط من عام 2012 أعيد اعتقال هنادي 

من قبل املخابرات الجوية أثناء وجودها يف املركز السوري لحرية 

اإلعام والتعبر إىل جانب عدد من الناشطني، وأفرج عنها بعد ثاثة 

أيام، لتغادر سوريا منذ ذلك الحني.

فتحت الثورة باب حرية التعبير على مصراعيه بعد إغالق دام عقوًدا في حكم البعث، وقد استفادت منه 
وأغنته المرأة السورية التي كانت حاضرة في صحف "اإلعالم البديل" التي تعتبر أبرز منجزات الثورة السورية. 

ملـاذا مل تنجـح صحف "اإلعـام البديل" 

عـى  األساسـيني  الفاعلـني  دفـع  يف 

املـرأة  بحقـوق  االلتـزام  نحـو  األرض 

وقضاياهـا بالرغم مـن تركيزها الشـديد 

عـى هـذه القضيـة واألريحية النسـبية 

والتوزيـع؟  بالنـرش 

تعتـر  مجتمعيـة  بنيـة  نواجـه  "ألننـا 

حتـى  أكـر،  ال  تابًعـا  عنـًرا  املـرأة 

تتعامـل  السـورية  السياسـية  القـوى 

مـع املـرأة كديكـور لتجميل الصـورة أو 

إرضـاء الداعمـني، ولذلـك فـإن الطريق 

طويلـة وهـذا يتطلـب تنسـيًقا أكر بني 

املنظـات  وبـني  اإلعاميـة  الوسـائل 

النسـوية للعمـل ضمـن منهجيـة أكـر 

فاعليـة وأكـر جـدوى"، يفر حسـني 

. و بر

بينـا يقـدم عـار زيـادة تفسـرًا آخر، 

فالفشـل يف دفـع الفاعلني األسياسـيني 

"هـو فشـل عـى صعيـد الثورة بشـكل 

إن  إذ  منـه،  جـزء  املـرأة  وقضيـة  عـام 

والسـيايس  العسـكري  الواقـع  تعقيـد 

وتـرشذم قـوى املعارضـة تـرك تأثـره 

عـى دور اإلعام تجـاه القضيـة؛ ما حد 

مـن قدرتـه عـى الفعل".

رامـي سـويد يـرى أن املشـكلة تكمـن 

القـدرة  وعـدم  االنتشـار  ضعـف  يف 

عى الوصـول إىل كل املناطـق، "مقابل 

ميارسـون  الذيـن  املتطرفـني  سـيطرة 

عـى  املـرأة  حريـة  ضـد  االنتهـاكات 

منابـر املسـاجد واملؤسسـات التعليميـة 

أمنـاط  لفـرض  القـوة  واسـتخدامهم 

ا  وأيًـّ واملجتمـع".  النسـاء  عـى  عيـش 

االسـتمرار  فإنـه "علينـا  السـبب  يكـن 

الخصبـة  الربـة  خلـق  يف  واملتابعـة 

السـتقبال األفـكار الجديـدة، فـا ميكن 

مـع  التعامـل  دون  لسـوريا  الوصـول 

قضيـة املرأة كقضيـة مجتمعيـة عامة"، 

وهـو ذات الـرأي الذي يذهـب إليه عار 

زيـادة مـن عنـب بلـدي.

ما الخلل؟ 

سوريات فزن بجوائز دولية

أنثى16,520

ذكر128,187

عدد الشهداء حسب الجنس حتى نهاية عام 2015

http://www.enabbaladi.org/archives/60095
http://www.enabbaladi.org/archives/60095
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تحت غطاء إدخال المشغل الثالث  

حكومة الحلقي تتنازل عن حصة الدولة 
 MTN في سيريتل و

عمر الحلبي - عنب بلدي 

وقتهـا مل يلَق طـرح النائب االقتصـادي آذانًا 

يف أوسـاط الحكومـة واملسـتثمرين بشـكل 

عـام، واعتـر طرحـه هـذا امتـداًدا لحقبـة 

الثانينيـات؛  وفـرة  االشـرايك،  االقتصـاد 

تنافسـية  وانعـدام  املغلـق  االقتصـاد  حيـث 

األسـواق واملنافسـة الحرة، وانتشـار طوابر 

املواطنـني للحصـول عـى املحـارم والسـكر 

وحظـر  دوليـة  عقوبـات  ظـل  يف  واألرز، 

اقتصـادي. 

والتقانـة  االتصـاالت  وزارة  مصـدر  وخـرج 

"تأميـم  قائـًا  لـرد  النظـام  حكومـة  يف 

حـًا  يكـون  أن  ميكـن  ال  الخلـوي،  رشكات 

لزيـادة الكفـاءة االقتصادية يف هـذا القطاع، 

وتوفـر الخدمـة للمواطنني بأفضل األسـعار 

وبجـودة عاليـة، وهـو يخالف التوجـه الذي 

تـّم اعتـاده يف قانـون االتصـاالت، والـذي 

القطـاع  تنظيـم  نحـو  التوجـه  يتضمـن 

بحيـث يـؤدي إىل زيـادة التنافسـية فيه، مبا 

ينعكـس يف تحسـني واقع الخدمـة من حيث 

انخفـاض األسـعار وزيادة عدد املشـركني"، 

وأشـار إىل أن األرقـام التـي يسـوقها النائب 

أربـاح  حـول  جميـل  قـدري  االقتصـادي 

الرشكتـني وعائـدات هـذا القطـاع "تنطـوي 

عـى مبالغـة كبـرة"، كـا أنها تأخـذ بعني 

القطـاع  لهـذا  التدريجـي  النمـو  االعتبـار 

خـال السـنوات العـرش املاضية، فضـًا عن 

اإليـرادات  مـن  الخزينـة  عائـدات  تجاهلهـا 

البالغـة %50 وذلـك وفـق مـا تنـص عليـه 

العقـود املوقعـة مـع الرشكتـني. 

لكـن وراء هـذا الرفـض كانـت هنـاك خطط 

القطـاع  هـذا  لخصخصـة  للتمهيـد  حثيثـة 

تراخيـص  املشـغلني  منـح  عـر  بالكامـل 

غـر محـددة بفـرة زمنيـة، وسـحب حصة 

الحكومـة مـن الرشكتني والبالغـة نحو 50% 

لتعود ملكيتهـا كاملة للقطـاع الخاص ومن 

ميثلـه مـن رجال أعـال وتكتـات اقتصادية 

كاالتصـاالت  اقتصـادي  قطـاع  يف  تتحكـم 

يتميـز بربحية عالية تثر شـهية املسـتثمرين 

العامل.  حـول 

لماذا سحبت الحكومة حصتها؟ 
يف عـام 2001 وقّعـت الحكومة السـورية، 

مـع  عقـوًدا  االتصـاالت،  مبؤسسـة  ممثلـة 

والبـدء  سـوريا  يف  لتأسيسـها  الرشكتـني 

وتشـغيل  بنـاء  عقـود  وفـق  بالتشـغيل 

تعـود  أن  عـى   ،"B.O.T" واسـرداد 

ملكيتهـا للحكومـة بعـد 15 عاًمـا من هذا 

خـال  الحكومـة  حصـة  وتكـون  التاريـخ 

ترتفـع  الرشكتـني،  يف   50% الفـرة  هـذه 

تلقائيًـا مـع التجديد لحـدود %60، لكن مع 

صـدور القانـون الجديد الناظـم لاتصاالت 

يف سـوريا العـام 2010 تـم تجديـد عقود 

الرشكتني حسـبا هـو مخطط لنهايـة العام 

2013، وخـال هـذه الفرة أصبـح الحديث 

عـن تأميـم الرشكتـني سـاخًنا، ولعـل هـذا 

مـا دفـع النائب االقتصـادي لطـرح القضية 

عـى الطاولـة الحكوميـة وإثـارة املوضوع 

كاملـًة  امللكيـة  بنقـل  أمـًا  جديـد  مـن 

للحكومـة. 

نظـام B.O.T: يتـوىل مسـتثمر مـن القطاع 

الخاص تشـييد مرشوع من مـوارده الخاصة 

عـى أن يتـوىل تشـغيله وإدارته ملـدة معينة 

يحصـل خالهـا عـى التكاليف التـي أنفقها 

عـى التشـييد واملراحل التأسيسـية باإلضافة 

ملكيـة  نقـل  يتـم  ثـم  أربـاح.  تحقيـق  إىل 

الحكومة. إىل  املـرشوع 

ومـع انتهاء املـدة املتفق عليها بـني الرشكتني 

والحكومـة، قـررت وزارة االتصـاالت املي 

قدًمـا يف منح الرشكتني بنهايـة العام 2014 

تراخيـص نهائيـة، وسـحب حصتهـا البالغة 

مبراقبـة  واالكتفـاء   60% ثـم  ومـن   50%

السـوق لتحقيق "التنافسـية" ولخلق أريحية 

إىل  الدخـول  الثالـث  املشـغل  عـى  تسـهل 

السـوق، وبالتـايل تحويـل العائـدات كاملـة 

الخـاص، وتصبـح سـريتل و القطـاع  إىل 

خاصـة  رشكات   2015 بدايـة  مـع   MTN

 .100%

يف  الشـبي  الرابـط  إدارة  مديـر  وكان 

أن  أكـد  عبيـد،  منـر  االتصـاالت  مؤسسـة 

دوالر  مليـون   50 عـى  حصلـت  املؤسسـة 

 B.O.T مـن كل رشكـة مقابـل إنهـاء عقـود

وذلـك يف إطـار التحضـر لدخـول املشـغل 

الثالـث، مشـرًا إىل أن سـبب إنهـاء العقـود 

مع مشـغي الخلـوي يعود إىل أن هـذا النوع 

مـن العقود مل يعـد موجـوًدا يف أي دولة يف 

. مل لعا ا

المشغل الثالث.. روسي أم إيراني؟ 
خـال العـام املـايض عـاد الحديـث حـول 

مـن  ثالـث  خلـوي  مشـغل  إدخـال  رضورة 

"أجـل تحقيق تنافسـية السـوق" ورشـحت 

متابعـة  واقتصاديـة  إعاميـة  مـن مصـادر 

الرشكـة  أن  امللـف معلومـات مفادهـا  لهـذا 

الثالثـة سـتكون إمـا إيرانيـة أو روسـية، فا 

أحـد يتجـرأ حاليًا عـى املجازفة واالسـتثار 

يف بلـد كسـوريا، ويعـزز هذا الطـرح وجود 

مناطـق  يف  البلديـن  لهذيـن  اسـتثارات 

سـيطرة النظـام وال تخشـيان مـن املجازفـة 

وضـخ رؤوس أمـوال جديـدة، ومـن تقلبات 

الحالـة السياسـية فدخولهـا عسـكريًا بقوة 

يجعـل الربـة خصبـة السـتثارات ولو عى 

نطـاق محـدود. 

تبلـغ األربـاح املعلنـة لرشكتـي الخلـوي يف 

سـوريا حـوايل 16 مليـار لرة سـنويًا، عى 

 80 لهـا  السـنوية  اإليـرادات  تبلـغ  حـني 

. ًرا مليا

عـن  السـورية  الحكومـة  تنـازل  يطـرح 

حصتهـا ومنـح الرشكتـني تراخيـص أسـئلة 

حـول جـدوى هـذه العمليـة وخاصـة أنهـا 

تخالـف عقـود B.O.T األساسـية يف 2001 

ملكيـة  تعـود  أن  املقـرر  مـن  كان  والتـي 

الرشكيتـني للدولة بعد اسـتيفاء املسـتثمرين 

لكلفهم التشـغيلية واألربـاح.. يف وقت يقول 

الخطـوة  هـذه  إن  وناشـطون  معارضـون 

تهـدف إىل زيـادة ثـروة ابـن خـال بشـار 

األسـد رجـل األعـال رامـي مخلـوف رئيس 

مجلـس إدارة سـريتل والذي يعتـر "حوت 

االقتصـاد" يف عهـد األسـد.

 يقـول مدير موقع "سـريا ريبـورت" جهاد 

املهـم  "مـن  إنـه  بـرس  لفرانـس  يازجـي، 

الرخيصـان  هـذان  كان  إذا  مـا  نعـرف  أن 

محدديـن مبهلـة، أم هـو ترخيـص مفتـوح 

للرشكتـني". 

وقـال إنـه كان يفـرض أن تقـوم الدولـة بـ 

"مناقصـة جديدة" عى طريقـة الرخيص أو 

عـى طريقـة B.O.T، لكن تتلخـص الصعوبة 

يف إيجاد مسـتثمرين مهتمني باملشـاركة  يف 

هـذه املناقصـة واملنافسـة" يف ظـل الوضـع 

الحـايل يف سـوريا عى حـد قوله.

يقـول صحفي اقتصـادي متابـع للقضية من 

دمشـق، فضـل عـدم ذكـر اسـمه، إن حجـة 

الحكومـة بقـرار منـح الراخيـص مـن أجل 

تحفيز املسـتثمرين والرشكات عى االسـتثار 

يف سـوريا خـال الحـرب "هـي حجـة غر 

منطقيـة"، بـل ألن رئيسـها رامـي مخلوف، 

مشـرًا إىل أن حكومـة النظـام حاليًا ال تجرؤ 

عـى "إزعـاج مخلـوف.. ألنـه يسـتثمر يف 

سـوريا ويف هكذا ظـروف".

النظـام  حكومـة  أعلنـت   2010 العـام  يف 

مشـغل  إلدخـال  أوليـة  مناقصـة  السـوري 

خلوي ثالـث إىل الباد وأبـدت رشكات عديدة 

اهتامها، مثـل: زين واتصـاالت اإلماراتيتان، 

وتركسـل الركيـة واتصاالت السـعودية، لكن 

انـدالع الثـورة أنهـى الـكام عـن املناقصـة 

القضية.  وأجـل طـرح 

قبل عامين طالب المعارض السوري قدري جميل، وكان وقتها النائب االقتصادي في حكومة الحلقي الحالية، بتأميم شركات الخلوي 
Syriatel و MTN في سوريا وتحويل ملكية الشركتين كاملة إلى الحكومة، وبالتالي إدخال نحو 600 مليون دوالر في خزينة 

النظام كإيرادات سنوية من هاتين الشركتين. 

أحد مراكز خدمة 
سيريتل في الالذقية

)إنترنت(

فراس العقاد - عنب بلدي 

تـرك قـرار السـلطات الركيـة فـرض تأشـرة دخول 

عـى السـوريني اعتباًرا مـن 8 كانون الثـاين الجاري، 

تعـداد  ورفعـت  جديـدة،  اقتصاديـة  وأعبـاء  آثـاًرا 

حجـوزات الطـران مـن سـوريا إىل تركيا عـر مطار 

رفيـق الحريـري الـدويل يف بـروت، وفـق مـا قاله 

وكيـل إحـدى رشكات الطـران لعنـب بلـدي ورفـض 

اسـمه. نرش 

ومـا إن بـدأت تريبـات فـرض التأشـرة باالنتشـار 

حتى بـدأت أسـعار التذاكـر باالرتفـاع إىل أن وصلت 

يـوم 6 كانـون الثـاين إىل حـدود الــ 300 ألف لرة 

سـورية يف دمشـق، كـا قـال أحـد املسـافرين مـن 

دمشـق ومل يذكر اسـمه ألسـباب أمنيـة، وبينا يظهر 

البحـث  عر مواقـع رشكات الطـران الركيـة، ومنها 

بيغاسـوس وطـران الـرشق األوسـط اللبنـاين، عدم 

وجـود مقاعـد شـاغرة يف الرحـات املتوجهـة مـن 

بـروت إىل اسـطنبول. 

وقـال وكيـل مكتب حجـوزات للطران يف اسـطنبول 

إن الطلـب عـى الحجـوزات ارتفع إىل ثاثـة أضعاف 

منـذ لحظـة تـرب خر الفيـزا، "كنـا نحجـز لـ 50 

مسـافرًا قبـل الفيزا، وبعد انتشـار الخـر أصبح الرقم 

300 يوميًـا"، أي بزيـادة وصلت إىل عـدة أضعاف.

للطلبـات  اسـتجابت  التـي  لبنـان،  أجنحـة  رشكـة 

الكبـرة، كـا يذكـر الوكيل، سـّرت يوميًا مـن 3 إىل 

4 رحـات إضافيـة خـال الفرة ما بـني 1 و 7 كانون 

الثـاين، وأضاف أن هنـاك مكاتب خاصـة أيًضا عملت 

عـى تأمـني طائـرات "شـارتر" )طائـرات تسـتأجر 

لتلبيـة الرحـات العاجلـة( حلّقـت من لبنـان وهبطت 

يف مطـار شـورلو، القريـب مـن منطقة بيلـك دوزو، 

"بسـبب الضغـط الهائـل عـى مطـار صبيحة".

الحالـة  "يف  بأنـه  األسـعار  يخـص  فيـا  وأردف 

الطبيعـة كان سـعر التذكـرة يف حـدود 215 دوالًرا 

أمريكيًـا، وبعـد صـدور الفيزا بـدأ السـعر بالصعود 

انطاقًا مـن 245 دوالًرا وصواًل إىل 420 دوالًرا يف  5 

كانـون الثـاين الجـاري".

سعي للحصول على اإلقامة التركية 
بعد فرض التأشـرة، بات السـوريون املقيمون يف تركيا، 

وخاصـة من تجاوز مهلـة اإلقامة املسـموحة والبالغة 90 

يوًمـا، يخشـون مـن قـرار فجـايئ يؤثر عـى وضعهم 

القانـوين، بعـد امتنـاع كثـر مـن الـدول عن اسـتقبال 

السـوريني دون فيـزا، مـا دفـع الكثر مـن املخالفني إىل 

البدء بإجراءات اسـتخراج اإلقامات السـياحية، التي تجدد 

سـنويًا ومتنـح حاملها حريـة الحركة والتنقل والسـفر.

وأصحـاب  السـوريون  املعامـات  معقبـو  ويعتـر 

أكـر  تركيـا،  يف  والقانونيـة  السـياحية  املكاتـب 

املسـتفيدين مـن قرار الفيـزا الركية، إذ ينشـطون يف 

عـرض خدماتهـم ويروجونهـا عـر مواقـع التواصل 

االجتاعـي واإلعانات املطبوعة، كـا تنترش صفحات 

عديـدة يف موقع فيسـبوك، تقول إنها تقـدم الخدمات 

القانونيـة لألجانـب خـال مـدة زمنية قياسـية، بينا 

عـى  سـخطهم  عـن  الخدمـات  هـذه  زبائـن  يعـر 

القانونيـة  األزمـة  الذيـن حولـوا  املكاتـب،  أصحـاب 

للسـوريني يف تركيـا إىل تجـارة رابحـة.

الفيزا التركية على السوريين 
ترفع تذاكر الطيران ثالثة 

أضعاف في دمشق 

4 رحالت طيران 
يومًيا من بيروت 

إلى اسطنبول 

http://www.enabbaladi.org/archives/60095
http://www.enabbaladi.org/archives/60095
www.enabbaladi.org/archives/60092
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مضايـا،  حصـار  مـن  أشـهر   6 بعـد 

وخـال أسـبوع واحـد، علمنـا مبـا يجري 

فيهـا، وُسـلّط الضـوء فجـأة عـى الجوع 

واألسـعار والحصـار وعـدد املدنيني، دون 

أن نـدري ملـاذا تأخرنـا حتـى اللحظـة أو 

أيـن كّنا عندمـا بـدأ املحـارصون بالجوع 

لنحـر وفاتهـم عـى أضـواء الكامرات.

التواصـل  ملواقـع  إحصـايئ  مسـح  يف 

االجتاعـي وبحـث عـى محـرك البحـث 

احتـّل  مضايـا  موضـوع  نجـد  جوجـل، 

مـؤرشات البحـث خـال األسـبوع األخر، 

يف حـني يجـري تـداول التغريـدات عـن 

مضايـا بزخم كبـر بفاصل أقل مـن ثانية 

بـني التغريـدة واألخـرى، لكـن بالعـودة 

للخلـف أسـبوًعا واحـًدا نجـد أن مـؤرش 

يتجـاوز  ال  مضايـا  كلمـة  عـن  البحـث 

%4 مـا هـو عليـه اآلن، بحسـب جوجـل 

ترينـدز، علـًا أن الحصـار مل يبـدأ منـذ 

أسـبوع وأن الكثريـن ماتـوا جوًعـا قبـل 

هـذا التسـليط اإلعامـي.

فـا الذي يجـري اآلن بينا العامل منشـغل 

مبضايا؟ كليًّا 

إعدام ناشطين وصحفية من قبل 
تنظيم داعش

بعـد يـوم واحـد مـن خـر إعـدام رقيـة 

الصحفيـة  إبراهيـم(  نيسـان  )أو  حسـان 

سـيطرة  مناطـق  يف  األوىل  املواطنـة 

تنظيـم "الدولـة"، نرش الحسـاب الخاص 

"هـم  بعنـوان  مرئيًـا  إصـداًرا  بالتنظيـم 

العدو فاحذرهـم"، األحد 4 كانـون الثاين، 

يوثّـق فيـه إعـدام 5 ناشـطني مـن الرقّـة 

التجسـس. بتهمـة 

والافـت كان تكـرار ذكـر مدينـة غـازي 

عنتـاب عى ألسـنة مـن وصفهـم الفيديو 

بــ "املرتديـن"، مع ذكر أسـاء ناشـطني 

متعاونني معهـم مقيمني فيها، يف رسـالة 

واضحة باسـتمرار مسلسـل االغتياالت يف 

تركيـا حسـبا رآها محمـد، وهـو جامعّي 

إعـدام  "أىت  ويقـول  تركيـا،  يف  مقيـم 

الناشـطني ونـرش الفيديـو غـر بعيد من 

يف  الجـرف  ناجـي  الصحفـي  اغتيـال 

غازي عنتاب، سـمعنا يف التسـجيل أساء 

لناشـطني وللمدينة نفسـها، هـل ينذر هذا 

السـوء؟". مـن  مبزيد 

العنـر املتحـدث يف التسـجيل والطفـل 

ينتميـان  املشـهد  معـه  يختـم  الـذي 

الـذي  األمـر  عربيـة،  غـر  لجنسـيات 

الخارجـي"  "التدخـل  حجـم  إىل  يشـر 

مـن كل األطـراف، بحسـب تعبـر محمد، 

"ناشـطون سـوريون يقتلـون عـى أرض 

سـورية بأيد غريبـة، وسـوريون يُغتالون 

يف أراض تركيـة بأيـد غريبة، ومـا بينها 

روسـيا وإيـران والتحالـف، والـدم يف كل 

سـورّي". األحـوال 

مجازر مستمرة في مدن عدة
خال يومـني متتالني )األربعـاء والخميس 

6 و 7 كانـون الثـاين( قتـل يف الغوطـة 

بقصـف  مدنيًـا   30 حـوايل  الرشقيـة 

الطـران الحـريب عى عـدة بلـدات فيها، 

ومرابـا  وزملـكا  وعربـني  دومـا  مثـل 

مسـتخدًما القنابـل العنقوديـة، إضافة إىل 

قرابـة عـرش ضحايا يف قصـف جوّي عى 

بدرعا. ابطـع  بلـدة 

اآلنسـة نور من الغوطة الرشقيـة، جامعية 

مقيمـة يف دمشـق، تعّقب بقولهـا "مل نعد 

نـدري أخبـار أي منطقـة نتابع فـكل منها 

لهـا مأسـاتها، ونحـن هنـا نراقـب أهلنـا 

ميوتـون نعيش مأسـاة العجـز والذنب".

وتقـول نـور إن مـن حولها يتناقلـون هذه 

األخبـار بحذِر مـن يخىش مصـرًا ماثًا، 

وتوّضـح "نشـعر أن الناس باتـوا يرضون 

بأقـل القليـل مـن أساسـيات الحيـاة مـن 

كهربـاء وسـواها، فقـط يريـدون سـلتهم 

بـا عنب؛ املهـم السـامة وأال تدخل داعش 

التـي يقـرؤون أخبـار إماراتهـا بخـوف، 

عقبـه  يخشـون  لجيـش حـر  دخـول  وال 

الحصـار واملـوت جوًعـا أو قصًفـا".

فيا يقـول محمـد تعليًقا عى املجـازر "من 

املؤسـف أن نرى كل ما يجـري اليوم ثم نعلم 

بخطـط أمريكية عن بقاء نظام بشـار األسـد 

حتـى آذار 2017، ليتنا نـرى يف هذه الخطط 

ضامًنـا لحاية املدنيني عـى األقل!".

جزئيـة إذن هـي التغطية اإلعاميـة ألخبار 

سـوريا، فبعـد مخيـم الرمـوك تـرز لنا 

حمـات  وبعدهـا  تبـاد"،  "التـي  دومـا 

إنقـاذ نازحـي مـرج السـلطان أو مخيات 

الاذقيـة، ويف حـني كانت مضايـا تجوع 

كان السـوريون يكتشـفون مضايـا أخرى 

نسـلط  وفيـا  متأخريـن،  إليهـا  وصلـوا 

اليـوم كل أضوائنـا عى آخـر مراحل املوت 

جوًعـا يف مضايـا، رمبا يكـون مثة تجهيز 

تنتظرنا. أخـرى  ملأسـاة 

عنب بلدي - وكاالت 

تلقـي  الرشعيـني  غـر  الاجئـني  قضية غـرق  تـزال  ال 

بظالهـا عـى املجتمـع الدويل الـذي يحاول إيجـاد حلول 

توقـف الحـوادث املسـتمرة حتـى فصـل الشـتاء الحايل.

"مأسـاة" إضافيـة سـلطت وكالـة جهـان الركيـة الضوء 

عليهـا تزيـد مـن األمور تعقيـًدا، وهـي دفـن جثامني من 

"ال صاحـب لهـا" يف مدافـن املجهولـني، وتوضـع فوقها 

أرقـاٌم تبدأ بــ X ثـم X1،X2… تباًعا.

وتحدثـت الوكالـة يف تقريرهـا اليـوم، الخميـس 7 كانون 

األول، عـن رحلة اللجـوء ابتداًء مـن تركيا "يبـدأ الاجئون 

الذيـن يـرون يف الـدول األوروبيـة أمـل النجـاة، رحلتهم 

إىل اليونـان بالقـوارب الصغـرة والقوارب القابلـة للنفخ، 

آخذيـن يف عني االعتبـار خطـر الوفاة".

يف  نجحـوا  الجـئ  ألـف   820 أن  إىل  الوكالـة  ولفتـت 

الجـئ  ألـف   90 مقابـل  البحـر،  عـر  أوروبـا  دخـول 

غرقـت بهـم القـوارب، وأنقذتهـم فـرق خفـر السـواحل 

األخـرة. اللحظـات  يف 

"لقـي نحـو 805 الجئـني مرعهـم أغلبهـم من النسـاء 

واألطفـال، ومـن بينهم الطفل ايـان الكردي، الـذي أثارت 

صورتـه ضجـة عامليـة، أثنـاء رحلـة األمـل إنطاقًـا مـن 

تركيـا دون أن يسـتطيعوا الوصول إىل أوروبـا التي حلموا 

بهـا"، بحسـب "جهان".

وأوضحـت أن جـزًءا مـن الغرقـى يتمكـن أقاربهـم مـن 

الوصـول إليهـم ويدفنونهـم يف بادهـم، أما الجـزء اآلخر 

فتعجـز السـلطات عـن التوصـل إىل أقاربهم، لــ "تنتهى 

الرحلـة التـي بدأوهـا تاركـني منازلهـم عـى أمـل بلـوغ 

أوروبـا، يف مقابـر املجهولـني".

مقـرة "دوغـان تشـاي" التابعـة لبلديـة إزمـر الكرى، 

هـي إحـدى هـذه املقابـر التـي تضـم رفـات الاجئـني 

الغرقـى، حيـث ال يوجد شـواهد للقبـور تظهر أسـاءهم، 

فقـط ترقـم خشـبة توضـع فـوق كل قر.

يحـر جثامـني الاجئـني التـي تلقيهـا ميـاه البحر عى 

الشـاطئ إىل مرشحة إزمـر، وعقب ترشيحهـا والحصول 

عـى الحمض النـووي )DNA( تـرك يف ثاجات املرشحة 

مـدة 15 يوًمـا، وبعدهـا تسـلم بعضهـا إىل أقـارب امليت، 

أمـا الجثـث املجهولة فتـوارى الراب يف مقـرة أعدت لها، 

بعـد أن يصـي عليها عـدة أشـخاص يف املدينة.

جمعيـة  رئيسـة  بكتـي،  أدي  الركيـة  املحاميـة 

الكثـر  شـهدوا  قالت إنهـم  الاجئـني،  مـع  التضامـن 

"هنـاك  وقالـت  املـايض،  العـام  الوفيـات خـال  مـن 

مـن  كثـر  مـن  طلبـات  نتلقـى  نحـن  مفقـودون… 

األشـخاص الذيـن فقـدوا أقاربهـم، لكن ال يتم تسـجيل 

الوفيـات وال الناجـني مـن الحـوادث، فقـط يتـم أخـذ 

لهـم". النـووي  الحمـض  عينـات 

وأوضحـت بكتـي أن العديـد مـن أقـارب هـذه الضحايا 

عـروا إىل أوروبـا، وتابعـت "البـد مـن مطابقـة الحمض 

النـووي وهذا ليـس ممكًنا، التعـرف عى الهويـة أمر مهم 

جـًدا، بعـد فرة مـا وبطريقـة أو بأخـرى سـتعود األمور 

إىل نصابهـا، لكـن هذا يشء ميـؤوس منـه حاليًا".

وحتـى اللحظـة، يؤمـن "مهربو البـرش" قـوارب صغرة 

لطالبـي اللجـوء إىل أوروبـا )بلـم(، وتخرج رحات شـبه 

يوميـة مـن اسـطنبول وأزمـر الركيتـني باتجـاه الجزر 

اليونانيـة، رغـم العواصـف والطقـس غر املائم للسـفر.

ما الذي يجري اآلن بينما العالم منشغل 
بمضايا؟

شاركُت يوم الثالث من شهر كانون 

الثاين الحايل يف حلقة خاصة 

من برنامج "إن سايد ستوري" 

الذي تبثه قناة الجزيرة اإلنجليزية، 

وغطت الحلقة موضوع الحصار 

الذي تفرضه قوات حكومة األسد 

وامليليشيا املتحالفة معها عىل بلدات 

سوريّة، مثل مضايا والزبداين، 

واآلثار اإلنسانية املرتبة عليه.

ومن الواضح أن أوىل هذه 

التداعيات، هو الخطر الذي يتهدد 

حياة البر القاطنن يف البلدات 

املحارصة. ول يحتاج األمر إىل 

الكثر من التحليل إلدراك أن حصاًرا 

امتد عىل مدار أكرث من 200 يوم، 

مع عدم توفر أي دليل عىل دخول 

مواد متوينية وإغاثية وطبية إىل 

هذه املناطق، قد يكون أحال الحياة 

داخلها إىل كارثة بطيئة، وقاتلة، 

إىل حد بشع. 

وما قلته أنا، ل يذهب بعيًدا عا 

قاله الضيفان اآلخران اللذان 

شاركا يف الحلقة، من زاوية أن 

التجويع أضحى ساًحا فتاكًا يف 

سياق الحرب الدائرة يف سوريا، 

وأن املسؤولية املفرضة مبنظات 

ووكالت األمم املتحدة إلدخال 

املساعدات واملواد اإلغاثية، هو دوٌر 

مروٌط بتوفر ضانات )سياسية 

وعسكرية( من قبل األطراف املعنية، 

وهو ما ليس متوفًرا اآلن. 

والحقيقة، أن األمم املتحدة، وعر 

مساعد األمن العام للشؤون 

اإلنسانية الذي زار سوريا يف شهر 

كانون الثاين املايض، قال وبكل 

رصاحة إن األمم املتحدة تُقدر عدد 

الذين هم بحاجة ماسة للمساعدة 

)اإلنسانية( يف سوريا يُقارب 4.5 

مليون،يف مناطق يُفرض حولها 

الحصار أو تقع يف بؤرة اشتباكات 

عنيفة، يف حن أن نسبة من تم 

الوصول اليهم وتلبية احتياجاتهم ل 

يتجاوز 1.5 باملئة من هؤلء.

لكن، تساورين أسئلٌة قلقة حول 

ارتباط الحديث عن املسار السيايس، 

وقرب انعقاد املفاوضات بن الفرقاء 

املتحاربن، والوضع اإلنساين يف 

كل سوريا. وبرأيي، كا عرت بكل 

وضوح يف الرنامج التلفزيوين 

املشار إليه، أن احرام وتلبية 

الحتياجات اإلنسانية للسكان، 

سواء كانوا يف املناطق الخاضعة 

لسيطرة األسد، أم يف املناطق التي 

تم تحريرها من سيطرته، ل يجب 

ول ينبغي أن يكون مرتبطًا أو 

معتمًدا عىل التوافقات السياسية، 

أو بشكل أوضح، مرتبطًا بأي 

طريقة كانت بالخيار السيايس. 

لكن، وكا هو واضح، فالحرب يف 

سوريا سجلت خرًقا لكل قاعدة 

ُعرفية وقانونية عرفها التاريخ. 

ويف األثناء، يتحدث مبعوث األمم 

املتحدة لسوريا، عن رضورة أن 

تقوم األطراف املتحاربة بالبدء فيا 

أساه "إجراءات بناء الثقة" بينها 

عشية املحادثات املرتقبة. لكن، ملاذا 

ل يقوم املبعوث األممي مبحاولة 

حث األطراف )وأنا أقول أن يحث 

ألنني أدرك أن ليس لديه سلطاٌن 

عليها( عىل أن تتبنى أن يكون عاج 

الوضع اإلنساين يف سوريا، وفك 

الحصار وإدخال املساعدات، هو 

البند األول يف أجندة أي مفاوضات 

إن مل يكن رشطًا لها.

شتاُء "مضايا" 
الطويل

فادي القاضي

خبير حقوق اإلنسان 
واإلعالم والمجتمع 
المدني في الشرق 

األوسط. 
fqadi@ إعدام 5 ناشطين من مدينة الرقة - 3 كانون الثاني 2016على تويتر

)المكتب اإلعالمي لتنظيم "الدولة"(  

ال أسماء في مقبرة الالجئين الغرقى 
واألرقام تتزايد

مقبرة للمجهولين الذين توفوا غرًقا في مدينة أزمير بتركيا
7 كانون الثاني 2016 - )صحيفة زمان التركية(
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تحـت عنـوان "إبـداع يف زمـن األوجـاع"، افتتـح مدير 

الربيـة والتعليـم يف الحكومـة املؤقتـة، عدنان سـليك، 

يتضمـن  دمشـق،  بريـف  دومـا  مدينـة  يف  معرًضـا 

رسـومات للطـاب يف املدينـة، االثنني 4 كانـون الثاين.

عنـب بلـدي التقت سـليك  وقـال إن عـدًدا "ال بـأس به" 

مـن الطـاب شـاركوا يف املعـرض وعرضوا رسـوماتهم 

التـي عرت عا جـرى يف مدارس الحلقـة األوىل والثانية 

التـي قصفهـا الطران الـرويس، وقى خالهـا عدد من 

األطفال.

املعـرض يضـم عـدة مشـاركات  أن  وأشـار سـليك إىل 

اعتمـدت عى الفـن اليـدوي للطالبات، وحياكـة الصوف 

والقطع النسـيجية (قبعات وكلسـات صوفيـة)، معترًا ما 

تـم عرضـه "يشء ملفـت للنظر".

وتسـعى مديريـة الربية والتعليـم يف دومـا إىل تطوير 

الطـاب ومسـح فكـرة الجهل واألميـة من عقولهـم، رغم 

مـا يعانيـه الـكادر التدريـي واإلداري مـن صعوبـات، 

وفًقـا لسـليك، الـذي أشـار إىل أنهـم يسـعون إىل رفـع 

مسـتوى الـكادر التعليمـي يف املدينة.

لوحات "رائعة" رغم األلم والحرب
وتعكـس الرسـومات مـدى تأثر طـاب املدينـة بالحرب 

التي تشـنها قـوات األسـد، وفًقا لرئيـس دائـرة التوجيه 

يف مديريـة الربيـة والتعليـم، أبو عبد العزيـز، وأوضح 

"معظـم الرسـومات واألعـال عبـارة عن دمـار وخراب 

مـا يـدّل عـى تغلغل فكـرة الحـرب ومآسـيها يف عقول 

." طابنا

املعـرض يسـتمر ملدة أسـبوع، وأضـاف أبو عبـد العزيز 

لعنـب بلـدي أنـه يـأيت ضمـن حملـة مديريـة الربيـة 

والتعليـم – مكتـب دومـا تحـت مسـمى "مـن حقي أن 

أتعلـم"، والتـي تتضمـن أنشـطة أخرى.

وأردف أن الطـاب يف دوما يعيشـون حالـة من "انعدام 

األمـان عموًمـا والبيئة اآلمنـة للتعليم خصوًصـا"، مردفًا 

"هـذا مناٍف ألبسـط حقوق اإلنسـان يف التعلـم والعيش 

يف بيئـة آمنة".

عنـب بلـدي التقـت بيـان، املسـؤولة ضمن ورشـة عمل 

هدفنـا  كان  الحملـة  أطلقنـا  "عندمـا  وقالـت  الحملـة 

األسـايس هـو تسـليط الضـوء عـى الواقـع التعليمـي 

يف مدينـة دومـا إليصال صـوت أطفالنا الذيـن عصفت 

الصـوت يجـد  الحـرب بحياتهـم ودمرتهـا، عـّل ذلـك 

مـن يسـمعه ويتدخـل ليوقـف الحـرب التـي أهلكت من 

عاشـها وخاصـة األطفـال".

ويعتـر املعـرض أحـد نشـاطات الحملة، وأشـارت بيان 

يف حديثهـا لعنـب بلدي، إىل أن مجـزرة جرت يف إحدى 

مـدارس املدينـة، وأودت بحيـاة 13 طالبًـا كا تسـببت 

بإعاقـة ثـاث طالبات، أثنـاء التنظيـم للمعرض.

وختمـت بيان حديثهـا الفتـًة إىل أن مخلفـات الصاروخ 

زوايـا  إحـدى  يف  وضعـت  املدرسـة  اسـتهدف  الـذي 

املعـرض، "يف إشـارة منـا إىل األدوات اإلجراميـة التـي 

تفتـك بإبـداع أطفالنـا الذين قدمـوا لوحـات رائعة رغم 

الحـرب".

رىب، إحـدى زوار املعـرض، اعتـرت "عنـوان املعـرض 

عبـارة  كان  رأيتـه  "مـا  وقالـت  رائًعـا"،  ذاتـه  بحـد 

عـن إبـداع يف زمـن األوجـاع فقـد شـاهدت رسـومات 

ألطفـال عاشـوا الحـرب ورأيـت كيـف تغـّرت الدنيـا 

يف مخيلتهـم"، مردفـًة "تذكـرت عندمـا كنـت يف مثـل 

ألعـايب ومدرسـتي". عمرهـم وكان أكـر همـي 

وحـول أكـر اللوحـات تأثـرًا يف نفسـها، اعترت رىب 

أنهـا اللوحـة التي كتبهـا أصدقـاء الطاب الذيـن قضوا 

يف مجـزرة 13 كانـون األول املـايض داخل مدرسـتهم، 

لصديقتهـا  كتبـت  لطفلـة  عبـارة  "قـرأت  وأضافـت 

جـاي  أنـا  كتـر  اشـتقتلك  )بـراءة  مفادهـا  الشـهيدة 

لعنـدك(، وهـذا مـا آملنـي وجعلنـي أبـي".

الزائـرة منى ناشـطة قالـت "مل أتوقـع هذا الكـم الهائل 

مـن األعال داخـل املعـرض، وبالفعل هـذا املعرض كان 

يتكلـم وينطـق بـكل شـفافية وصـدق وينقـل معانـاة 

أطفالنـا عن كيفية الحياة التي يعيشـونها يف مدارسـهم، 

موجـوًدا،  مـازال  أطفالنـا  داخـل  األمـل  أن  ويرينـا 

وإرصارهـم عـى تحقيـق طموحاتهم وأهدافهـم التي لن 

متـوت مهـا فعـل النظـام بهم".

وأطلقـت حملـة "مـن حقـي أن أتعلـم"، يف 12 كانون 

معانـاة  عـى  الضـوء  تسـليط  بهـدف  املـايض،  األول 

أطفـال دومـا، وتحميـل الهيئـات واملنظات اإلنسـانية 

والدوليـة مسـؤولياتها تجـاه أطفـال املدينـة، وأطفـال 

عام. بشـكل  الغوطـة 

وتحـاول املنظـات العاملـة يف مدينـة دومـا تطويـر 

املـرأة  املدينـة، وتسـتهدف  مهـارات فئـات معينـة يف 

واألطفـال وفئـات أخـرى مـن خـال رعايتهـا لـدورات 

تدريبيـة وفعاليـات مختلفـة تحـاول رفـع سـوية الفئة 

املسـتهدفة بعيـًدا عـن جـو الحـرب والدمـار.

مشروع جديد لإلحصاء    

المجلس المحلي لمدينة حلب يسعى إلعادة "رونق العمل"
عنب بلدي - حلب 

يسـعى املجلـس املحـي يف مدينـة حلـب 

ليكـون فاعـًا يف عمليـة تحديـث بيانـات 

املدينـة، وأال يقتـر عى املشـاريع اإلغائية 

لرئيسـه.  وفًقا  فقـط، 

صحفـي  مؤمتـر  خـال  املجلـس  وطـرح 

نظمـه، السـبت 2 كانـون الثـاين الجـاري، 

مرشوًعـا جديـًدا ضمـن خططه املسـتقبلية 

داخل مدينـة حلب، وهو مـرشوع اإلحصاء.

مشروع اإلحصاء في حلب 
محمـد مجـوز، مدير املـرشوع، قـال لعنب 

بلـدي إنه يتضمن دراسـة إحصائيـة لجميع 

العوائـل واملحـال التجاريـة ضمـن حلـب، 

مشـرًا إىل أنـه سـيؤّمن 140 فرصـة عمل، 

موزعـة بني 125 موظًفـا يف اإلحصاء و14 

موظًفـا إلدخـال البيانات، إضافـة إىل مدير 

املرشوع.

ويقـدم املـرشوع يف نهايتـه دراسـة كاملة 

حلـب،  يف  األحيـاء  مجالـس  إىل  لنتائجـه 

تتضمـن معلومـات كاملـة عـن األرس التـي 

العائـات  تقطـن يف حلـب، مـن ضمنهـا 

الخاصـة،  االحتياجـات  وذوي  النازحـة 

إضافـة إىل األرامـل واملعتقلـني ومعلومات 

أخـرى.

املعلومـات  جميـع  سـيؤّمن  املـرشوع 

اإلحصائيـة الازمـة يف األيام املقبلـة، وفًقا 

ملجـوز، الذي أشـار إىل أنه "سـيعيد تفعيل 

دائـرة مجالـس األحيـاء، ثم سرسـل جميع 

املعلومـات إىل أمانة السـجل املـدين إلصدار 

الثبوتيـات و إعـادة تفعيلهـا".

املجلـس  رئيـس  حسـن،  الحاجـي  بريتـا 

املحـي ملدينـة حلـب، قـال إنـه ال يوجد أي 

بيانـات بحـث حقيقيـة عـن مدينـة حلـب، 

سـيؤّمن  املـرشوع  "هـذا  أن  إىل  مشـرًا 

ذلـك، وسـتكون متاحـة لجميـع املنظـات 

والجمعيـات".

وسـتُحّدث البيانـات بشـكل دوري شـهريًا 

للحاجـي  وفًقـا  األحيـاء،  مجالـس  عـر 

حسـن، الـذي أردف يف حديثـه لعنب بلدي 

أن املـرشوع سـيتضمن خريطـة ملدينة حلب 

تُرقّـم ضمنهـا الشـوارع و األبنية وفـق آلية 

معينـة، وتفيـد يف عمـل املجلـس من خال 

االعتـاد عليهـا يف الشـكاوى املقدمـة إليه 

القصف".  لحـاالت  إضافـة 

واعتـر الحاجـي حسـن أن املـرشوع مازال 

املجلـس  سـيُمّكن  "ولكنـه  النقـاش،  قيـد 

والجمعيـات واملهتمـني مـن معرفـة أعـداد 

الذكـور واإلنـاث واألطفـال داخـل منـازل 

حلـب، إضافـة إىل أسـاء أصحـاب املحـال 

مـا  "كل  مضيًفـا  املدينـة"،  يف  التجاريـة 

إلكرونيًـا". سـبق ذكـره سيؤرشـف 

الحاجـي قـال إن ثـاث سـنوات مـرت مـن 

عمـر املجلـس املحـي يف حلـب، يف ظـل 

غيـاب مكتـب لإلحصـاء، مردفًا "املشـاريع 

التـي تخـدم أو تـدرس كانـت أرقاًمـا مـن 

خيـال وليـس لهـا عاقـة بالواقـع".

وحـول الفائـدة مـن املـرشوع لفـت رئيس 

مجلـس املدينـة إىل أنـه "ميّكن من تسـهيل 

وثيًقـا  ارتباطًـا  املرتبطـة  الجبايـة  عمليـة 

باإلحصـاء،  فا ميكـن إجراؤهـا إال مبوجب 

إحصائية". بيانـات 

وأشـار "نحـن نعلم حركـة النـزوح الكبرة 

نتيجـة القصـف و املعـارك مـن و إىل حلب 

و خصوًصـا أن الريف الجنـويب تحت النار 

تزامًنـا مـع حصار الريـف الشـايل فا بد 

مـن عمليـة تحديـث ملـا لدينـا مـن بيانـات 

عـر مجالـس األحياء".

 إعادة هيكلة مجالس األحياء
املحـي  املجلـس  لعمـل  تقييمـه  وحـول 

قـال  املاضيـة،  الفـرة  خـال  املدينـة  يف 

الحاجي حسـن، إنـه "مقبول جًدا"، قياًسـا 

املوجـودة،  والكـوادر  واملـوارد  باملعطيـات 

و  إداري  "شـح  مـن  معاناتـه  إىل  مشـرًا 

تنظيمـي و غيـاب للتقارير الشـهرية إضافة 

الشـفافية". إىل 

املجلـس قطـع شـوطًا مـن خـال اجتاعه 

ملؤمتـر  وتنظيمـه  األحيـاء،  مجالـس  مـع 

صحفي دوري سـيعقد يف نهاية كل شـهر، 

والصحفيـون  اإلعاميـون  إليـه  ويدعـى 

محـارض  عـى  االطـاع  مـن  وميكنهـم 

قراراتـه،  و  التنفيـذي  املكتـب  اجتاعـات 

"وهذا عى صعيد الشـفافية و التشـاركية"، 

بحسـب الحاجـي حسـن.

وبالنسـبة للمسـاءلة قـال الحاجـي حسـن 

املجلـس  طريـق  تعـرض  مشـكلة  أي  إن 

تحـل ضمـن املـوارد املتاحة، مشـرًا إىل أنه 

يعتمـد بشـكل كبـر عـى مجالـس األحياء 

الـذي وضـع لهـا هيكليـة ونظاًمـا داخليًـا 

"وفـق اسـتبيانات عرضـت عـى الهيئـات 

واملنظـات الفاعلـة فيهـا".

ومل يأخـذ املكتـب التنفيـذي ملجلـس املدينة 

القـرار وحـده "كونه يعمـل بتشـاركية مع 

الجميـع"، وفًقـا لرئيس املجلـس الذي لفت 

إىل  تشـكيل لجنـة من 6 أشـخاص منتدبني 

املجلـس  مـن  منهـم  ثاثـة  األحيـاء،  عـن 

املحي، ناقشـوا البيـان الداخي ثـم توافقوا 

عليـه، مردفًا "بداية األسـبوع املقبل سـيعيد 

املكتـب القانوين هيكلـة مجالـس األحياء".

مؤتمر الصحفي 
للمجلس الحلي لمدينة 

حلب
2 كانون الثاني 

 2016
)عنب بلدي(

ندوة على هامش عرض فيلم "غاندي الصغير" في مدينة اسطنبول
 31  كانون األول 2015 - )عنب بلدي(

"إبداع في زمن األوجاع"

معرض لرسومات طالب دوما في الغوطة الشرقية

قـال  للمجلـس  املسـتقبلية  الخطـط  وحـول 

الحاجي حسـن إن "أهم مرشوع هو اسـتدامة 

عمـل املجلـس يف ظـل شـح املـوارد وضعف 

يف اإلمكانيـات"، مردفًـا "كـا الحظنـا جرت 

يف  للعاملـني  ومظاهـرات  اعتصامـات  عـدة 

املجلـس مؤخـرًا بخصـوص الرواتـب".

الرواتـب  يف  عجـز  مـن  املجلـس  ويعـاين 

املسـتحقة للعاملـني لديـه بقيمـة 334 ألـف 

دوالر عـن أشـهر كانون الثاين وشـباط وآذار 

ونيسـان وجـزء مـن أيـار مـن عـام 2015، 

وفًقـا لرئيـس املجلـس، الذي قال "اسـتطعنا 

تأمـني رواتـب شـهر ونصـف ولكـن يبقـى 

همنـا الرئيـي هـو تأمـني مشـاريع تنموية 

صغـرة ومتوسـطة كإحصـاء أعـداد األفران 

وإمكانيـة تشـغيلها".

الحاجـي حسـن متنـى بعـد 4 سـنوات مـن 

يف  رشكاء  الجميـع  يكـون  أن  "االتكاليـة" 

العمـل، "يك نعيـد لتجربـة املجالـس املحلية 

عـى  العمـل  "سـنحاول  مردفًـا  رونقهـا"، 

مشـاريع أخـرى مثـل تنميـة التجـارة عـر 

تأمـني األسـواق، ولكـن األمر صعـب فعندما 

نتكلـم عـن االقتصـاد يجـب أن نتكلـم عـن 

غـر  فهـي  العمـل  هـذا  مقومـات  نجـاح 

موجـودة يف ظـل القصـف املسـتمر الـذي 

األسـواق". يسـتهدف 

هـذا  بخصـوص  بيانًـا  "سـنصدر  وختـم 

الصناعيـني  و  التجـار  نشـارك  و  املـرشوع 

مـن الدرجـة الثالثة، وسـنعمل معهـم إليجاد 

صيغـة تفاهم قابلـة للتطبيق وتكـون واقعية 

إىل حـد مـا". 

أعيـد انتخـاب الهيئـة العامـة ملجلـس مدينة 

حلـب، وأعضـاء املكتب التنفيـذي، يف ترشين 

الثـاين املـايض، خـال الـدورة الرابعـة منذ 

التأسـيس عام 2013، وبلغت نسـبة املشاركة 

يف االنتخابـات %85، وهـي النسـبة األعـى 

مقارنـة بالـدورات االنتخابية السـابقة، وفًقا 

ألعضـاء اللجنـة التحضرية.

رشيحـة  للمجلـس  العامـة  الهيئـة  وضمـت 

مـن النخـب السياسـية والعلميـة يف حلـب 

بلـغ عدد أفرادهـا 140، منهـم %58 ممثلون 

عـن مجالـس األحيـاء، و%10 ممثلـون عـن 

مناطـق حلـب القابعة تحـت سـيطرة النظام 

املحـررة(،  األحيـاء  إىل  انتقلـوا  )مواطنـون 

الهيئـات  عـن  ممثلـني   20% إىل  إضافـة 

العلميـة الثورية )محامون أحرار، مهندسـون 

أحـرار، أطبـاء(، و%22 مسـتقلون ثوريون.

"االستدامة" أهم الخطط المستقبلية

http://www.enabbaladi.org/archives/60076
http://www.enabbaladi.org/archives/60076
http://www.enabbaladi.org/archives/59421
http://www.enabbaladi.org/archives/60076
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د. كريم مأمون

ذكرنـا يف العـدد 202 أن الحصبـة األملانيـة هي مرض 

فرويس شـائع بـني األطفـال، لكنـه ميكـن أن يصيب 

الكبـار أيًضـا، واملشـكلة الكـرى التي ميكـن أن تحدث 

بسـبب هذا املـرض هي عنـد إصابة املـرأة الحامل خال 

الثلـث األول مـن الحمـل؛ إذ إنهـا قـد تسـبب اإلجهاض 

أو تشـوه الجنـني، وقـد تسـتمر اإلصابة لبضعة أشـهر 

بعـد الـوالدة عنـد هـؤالء الرضـع، وبالتايل فـإن هؤالء 

األطفـال ميكـن أن يشـكلوا مصـدًرا مهًا مـن مصادر 

العـدوى إىل األطفـال اآلخريـن أو إىل النسـاء الحوامل. 

ولذلـك فإنه من الروري تشـخيص اإلصابـات واتباع 

سـبل الوقايـة ملنع العـدوى بهـذا املرض.

كيف يتم تشخيص الحصبة األلمانية، وكيف 
يتم عالجها؟

عـن طريـق القصـة املرضيـة واملوجـودات الريريـة 

املميـزة، وميكن تأكيد التشـخيص عـن طريق الفحوص 

الدمويـة بكشـف وجـود أضـداد الحصبـة األملانيـة يف 

الـدم، وقـد يبقى هـذا االختبـار إيجابيًا ألكر من سـنة 

بعـد اإلصابـة أو بسـبب تلقـي اللقـاح، إال أن وجـود 

األضـداد بنفـس الوقت أو بعـد فرة قصـرة من ظهور 

طفـح جلـدي يؤكد التشـخيص.

وبالنسـبة للعـاج؛ فإنـه ال يوجد عـاج نوعـي للحصبة 

األملانيـة، وإمنا عاج عـريض لتقليل االنزعـاج؛ عن طريق 

الراحـة التامـة يف الفـراش، واإلكثـار من تناول السـوائل 

والعصائـر، وتنـاول  خافضات الحرارة واملسـكنات.

وينبغي عى النسـاء الحوامـل اللـوايت مل يتلقني لقاًحا 

ضـد املرض أن يأخـذن حقن غلوبولـني مناعي يف حال 

التعـرض للفـروس؛ هـذا الغلوبولـني ال مينـع املـرض 

لكنـه قـد يسـاعد يف التخفيـف مـن حـدة األعـراض 

والتقليـل مـن خطـر ظهـور التشـوهات الخلقيـة، رغم 

أنـه ال يوفر حايـة تامة ومطلقـة من هذه التشـوهات.

وبالنسـبة للمواليـد املصابني مبتازمـة الحصبة األملانية 

قـدر  جراحيًـا  التشـوهات  تصحيـح  فيتـم  الخلقيـة 

اإلمـكان )كجراحـة السـاد العينـي والجراحـة القلبية(.

ما هي سبل الوقاية من العدوى؟
يجـب أن يظـل الشـخص املريـض بعيـًدا عـن اآلخرين 

حتـى ال يعديهـم، خاصة النسـاء الحوامل واألشـخاص 

ضعيفـي املناعـة كمـرىض السـكري مثًا.

وتبقـى أفضـل طريقة للوقايـة هي أخذ اللقـاح الخاص 

بالحصبـة األملانيـة؛ وهـو عبـارة عـن فروسـات حيـة 

مضعفـة، وتعطـى جرعـة واحـدة منـه للفـرد مناعـة 

طويلـة األمـد بنسـبة تزيـد عـى %95 ماثلـة لتلـك 

املكتسـبة مـن اإلصابـة بعـدوى املـرض طبيعيًا.

وعادة مـا يعطى لقـاح الحصبـة األملانية ضمـن برامج 

 ،MMR التلقيـح الروتينيـة كجـزء مـن لقـاح يسـمى

يحتـوي أيًضـا عـى لقـاح الحصبـة والنـكاف )والذي 

تحدثنـا عنـه يف العـدد 202(، ويعطـى منـه جرعتان؛ 

األوىل بعمـر سـنة واحـدة، والثانية بعمر سـنة ونصف 

4-5 سـنوات. بعمر  أو 

وينصـح بإعطـاء اللقـاح لألطفـال، ولغـر امللقحـني 

من النسـاء يف سـن اإلنجـاب واألشـخاص العاملني يف 

املستشـفيات ومراكـز الرعايـة الصحية ومراكـز رعاية 

يخططـون  الذيـن  واألشـخاص  املـدارس  و  األطفـال 

للسـفر إىل بلـدان أخـرى أو للسـفر بحـرًا.

وال يـوىص بإعطـاء اللقـاح للحوامـل وال لألشـخاص 

الذيـن لديهـم حـاالت صحيـة أو الذين يتناولـون أدوية 

مضعفـة للمناعـة، لذلـك عى املـرأة التي تنـوي الحمل 

وال تعـرف إن كانـت قـد تلقـت لقاًحـا ضـد الحصبـة 

األملانيـة أم ال، أن تتأكـد مـن ذلك بواسـطة إجراء فحص 

دم، ويف حـال تبـني عدم وجـود حصانة ضـد الحصبة 

الحمـل  حـدوث  قبـل  اللقـاح  أخـذ  فيجـب  األملانيـة 

بشـهر يك يأخـذ جسـمها الوقـت الـكايف للقضاء عى 

الفـروس الـذي تم حقنها بـه، ويك ال يتعـرض الجنني 

لخطـر التقاطـه، فاللقـاح الـذي يتـم تلقيه قبل شـهر 

مـن بـدء الحمل هـو آمـن وموثوق.

ما الفرق بين الحصبة العادية والحصبة 
األلمانية؟

تكـون األعـراض يف الحصبـة أشـد منهـا يف الحصبة 

األملانيـة، وتسـتمر لفـرة أطول.

إال أن التأثـرات عنـد إصابـة املـرأة الحامل تكـون أكر 

قسـوة يف الحصبة األملانيـة منها يف الحصبـة العادية.

وبعـد الشـفاء فـإن الطفـح الجلـدي يف الحصبـة يرك 

آثـارًا بنيـة اللـون قـد تبقى ألشـهر عـى الجلـد، أما يف 

الحصبـة األملانية فإن الطفـح يختفي دون أن يـرك أثرًا.

تربية وأسرة

الحصبة األلمانية...
يمكن الوقاية منها بإعطاء اللقاحات

 ،Propolis الروبوليـس  أو  العكـر، 

أو غـراء النحـل، أو صمـغ النحـل، هـو 

مـادة شـمعية ينتجها النحل عـن طريق 

تجميـع مـواد راتنجية صمغيـة من لحاء 

األشـجار وبراعمهـا، ومعالجتهـا بطرق 

اإلفـرازات،  بعـض  وإضافـة  خاصـة، 

فيخـرج مزيج خـاص تسـتخدمه النحل 

بطـرق عـدة؛ أوالهـا يف تثبيـت خليـة 

والفوهـات  الثقـوب  وإغـاق  النحـل 

فيهـا خـال فصـل الشـتاء، ويف تثبيت 

األقراص الشـمعية يف سـقوف الجحور 

التي يسـكنها يف الجبال أو يف األشجار، 

النحـل  وثانيهـا كـادة حاميـة لخليـة 

إىل  والفطـور  الجراثيـم  دخـول  ضـد 

الخليـة، وثالثهـا يف تحنيـط الحـرشات 

مثـل  خايـاه  تغـزو  التـي  والكائنـات 

الفـران والسـحايل والدبابـر وغرها، 

اللسـع،  طريـق  عـن  يقتلهـا  أن  بعـد 

فيغطيهـا بطبقـة مـن العكـر ليمنعهـا 

مـن التحلـل حتى ال تفسـد جـو الخلية. 

ويتـدرج لـون العكر بني اللـون األصفر 

والبنـي إىل البنـي املخـر، وقـد يكون 

بلـون أحمر، أو أسـود، أو أبيض، حسـب 

املصـدر النبـايت، وله رائحة زكية تشـبه 

أصـدر  أحـرق  وإذا  الفانيـا،  رائحـة 

رائحـة عطريـة جميلة.

ومـواد  شـموع  مـن  العكـر  ويتكـون 

راتنجيـة وزيـوت عطريـة وفيتامينـات 

وبروتينـات،  كالكالسـيوم  ومعـادن 

املضـادات  أقـوى  مـن  يعتـر  بحيـث 

الحيويـة عـى اإلطـاق، كا أنـه مضاد 

ومقـوي  فطـري،  ومضـاد  فـرويس، 

لالتهـاب،  ومضـاد  الجسـم،  ملناعـة 

الجنسـية،  الهرمونـات  إلفـراز  ومنبـه 

للحساسـية. ومضـاد 

الحـاالت  يف  يسـتخدم  فهـو  ولذلـك 

ليـة: لتا ا

قرحـات الزكام، القـاع وتقرحـات الفم 

جراحـة  وبعـد  األسـنان،  والتهابـات 

الفـم لتحسـني الشـفاء والحد مـن األمل 

وااللتهـاب.

القـروح الفروسـية وهربـس األعضـاء 

التَّناسـلية.

لعاج الجـروح والغرغرينا والتسـلخات 

والقـروح والحـروق الجلدية.

نزالت الـرد واألنفلونزا والـزكام الناتجة 

مـرىض  يفيـد  كذلـك  العـدوى،  عـن 

التهـاب اللوزتـني املزمـن.

عاج معظم األمراض الفطرية.

املفاصـل  التهابـات  آالم  مـن  يخفـف 

تيزميـة. لروما ا

القضـاء عـى جميع أنـواع الحساسـية، 

وحساسـية  الربـو  مـرىض  وعـاج 

التنفـي. الجهـاز 

تقويـة وتحفيـز جهـاز املناعـة والخايا 

لليمفاوية. ا

مقـوي جنـي طبيعي لـكل مـن الذكر 

واألنثى.

يوقـف النزيـف ويجـدد إنتـاج الخايـا 

وتكويـن األنسـجة يف الجسـم.

يساعد عى إدرار البول.

ويساعد يف حاالت ارتفاع ضغط الدم.

مرهـم  شـكل  عـى  العكـر  ويصنـع 

موضعـي أو مضامض فمويـة أو رشاب 

فمـوي أو أقـراص للمـص، وهـو يعطى 

للكبـار والصغـار، إال أنـه مـن املمكن أن 

وخاصـة  تحسسـية،  تفاعـات  يسـبب 

عند األشـخاص الذيـن لديهم حساسـية 

تجـاه منتجـات النحـل.

ما الذي تعرفه عن 

العكبر؟

هنا الحلبي 

وهنـاك أسـباب نفسـية واجتاعيـة كثرة 

ترتكـز عليهـا النظريـة، إذ يؤكـد الخـراء 

عـى رضورة تواصل الوالديـن مع طفلها 

باللغـة األم التـي يجيدونهـا، ألنهـا أفضل 

وعـن  لطفلهـا  حبهـا  عـن  تعـر  لغـة 

املختلفـة.  مشـاعرها 

كـا يزيد اسـتخدام اللغـة األم مـن إتقان 

الذاتيـة  بقيمتـه  وإحساسـه  لهـا  الطفـل 

ملجتمعـه  وانتائـه  بهويتـه  وشـعوره 

الـذي  للطفـل  سـيا  ال  بلـده،  وثقافـة 

يعيـش يف بـاد اللجـوء، والتـي سـتكون 

فرصـة تعلّمـه للغة جديـدة متاحـة أمامه 

حتـى  أو  املدرسـية  دراسـته  يف  الحًقـا 

الجامعيـة، وأيًضـا مـن احتكاكـه باملحيط 

الـذي يعيـش فيـه. 

ما هو السن األمثل للبدء بتعلم لغة 
جديدة؟

اللغـة  تعليـم  أن  إىل  دراسـات  خلصـت 

األجنبيـة يف املراحـل الدراسـية األوىل قـد 

يسـبب يف إهـال اللغة األصليـة، أو يؤدي 

إىل تداخـل لغـوي يف ذهـن الطفـل. 

الكويـت،  منهـا  عربيـة،  دوٌل  وأجـرت 

يبـدأون  الذيـن  األطفـال  عـى  دراسـات 

لغتهـم  إىل  باإلضافـة  ثانيـة  لغـة  بتعلـم 

العربيـة يف املـدارس منذ الصغـر، وأثبتت 

الدراسـة أن بعـض هـؤالء األطفـال تدنـت 

العربيـة مقارنـة مـع  اللغويـة  مهاراتهـم 

أقرانهـم ممن تعلـم اللغة العربيـة لوحدها، 

 35% إىل  التاميـذ  نطـق  تـدىن  بينـا 

مقارنـة مـع أقرانهـم. 

وخلـص علاء اللغويـات إىل رضورة إتقان 

الطفـل للغته األم بشـكل جيد يف السـنوات 

الثـاث األوىل مـن عمره، ما سيسـهل عليه 

أي صعوبـات يف  دون  ثانيـة  لغـة  تعلـم 

 . ملستقبل ا

ويف هـذا الخصوص يقول عامل اللسـانيات 

جـون شومسـي إن "الرامـج املدرسـية 

التعليـم  أسـلوب  تتبنـى  التـي  التعليميـة 

باللغـة األم ثـم بلغـة ثانيـة أجنبيـة فيـا 

بعـد أثبتـت نجاًحـا ملحوظًـا يف العديـد 

حققـت  أنهـا  كـا  العـامل،  مناطـق  مـن 

نتائـج إيجابيـة مهمة سـواء عـى الصعيد 

النفـي أو االجتاعي أو الربـوي للطفل، 

توظيـف  يف  الطفـل  تسـاعد  أنهـا  كـا 

القـدرات واملهـارات التـي اكتسـبها باللغة 

األم يف تعلـم لغـة ثانيـة فيـا بعـد".

ويؤكـد فكـرة البـدء بتعلـم اللغـة األجنبية 

يف سـن متأخرة، عامل اللغويـات األمريي 

ليونـارد بلومفيلد فيقول إن "أحسـن سـّن 

للبـدء يف تعلـم لغـة أجنبيـة هي بني سـن 

العـارشة والثانيـة عـرشة، فـإذا بـدأ تعلّم 

اللغـة قبـل ذلـك فـإن العمليـة التعليميـة 

غالبًـا مـا تكـون بطيئـة وغر مجديـة، أما 

إذا بـدأت عنـد املرحلـة املذكـورة، فبإمكان 

يف  أخـرى  أجنبيـة  لغـات  تعلـم  الطفـل 

مراحـل الحقـة"، مشـرًا إىل أن "التلميـذ 

يكتسـب خـرة مـن خـال تعلمـه اللغـة 

األجنبيـة األوىل ويقـوم باسـتعال هـذه 

الخـرات لتعلـم لغـات أجنبية أخـرى فيا 

. " بعد

آراء مناقضة للنظرية األولى
يف املقابـل، يـرى مؤيـدو التعليـم املبكـر 

للغـات األجنبيـة، أن الطفل يف هذه السـن 

يكـون أقـدر عـى اكتسـاب أكر مـن لغة 

دون أن يؤثـر ذلـك عـى لغتـه األصليـة، 

ويعـزون السـبب يف ذلـك إىل أن تكويـن 

الطفـل ونضجـه العقـي ال يرقـى إىل أن 

يحلل ويبحـث، فيكتفي باكتسـاب املفردات 

واملبـادئ البسـيطة.

وأكـدت دراسـات علـم األصـوات اللغوية، 

أن املجـال الصويت لدى الطفـل يتكون يف 

سـنني العمـر األوىل، ومـن يفوتـه يف تلك 

السـن تعلـم لغـة جديـدة، ال يتمكـن الحًقا 

مـن النطق بها بشـكل سـليم.

ويؤيـد ذلـك رأي الباحـث اللغـوي يورجن 

مايـزل، بقولـه إن "الفـرة املثـى لتعلـم 

اللغـات األجنبيـة هي مابـني السـن الثالثة 

والخامسـة حيـث يسـتطيع الطفـل التقاط 

األصـوات اللغويـة وقواعـد النحـو برعة، 

ويضيـف أن "الوقـت يصبـح متأخـرًا مـع 

العـارشة". تجاوز سـن 

الخبـر  حمـدان  زيـاد  محمـد  ويؤكـد 

اللغـات  "تعليـم  أن  السـوري  اللغـوي 

األجنبيـة للطفـل يف وقـت مبكـر جنبًا إىل 

جنب مع اللغـة األم يفيـد يف تنمية اإلدراك 

واإلبـداع الفكـري لـدى الطفل، وال يشـكل 

أي خطـورة عـى منـو مهـارات اللغـة األم 

لديـه، بـل يـؤدي عـى عكـس ذلـك إىل 

ازديـاد الطاقـة اللغويـة لديـه والقـدرات 

االبتكاريـة الخاصة باسـتعاالت اللغة األم 

تفكـرًا ولفظًـا وكتابـًة".

ولعـّل املعيـار الرئيي الـذي يرجح إحدى 

النظريتـني عى األخـرى، هو املـكان الذي 

األصـي  بلـده  يف  الطفـل،  فيـه  يعيـش 

ويعـارش مـن يتكلـم بلغتـه األم، أو يعيش 

يف االغـراب ويعـارش مجتمًعـا أجنبيًـا.

متى يجب أن يبدأ الطفل بتعلم
لغة أجنبية إضافة إلى لغته األم؟

يحذر عدٌد من خبراء اللغويات من مخاطر تحدث اآلباء مع أبنائهم بلغة مخالفة للغتهم األم في السنوات األولى من عمر 
الطفل، مشيرين إلى أن ذلك ال يعود على الطفل بالنفع بل على العكس من الممكن أن يضره. 

http://www.enabbaladi.org/archives/60067
http://www.enabbaladi.org/archives/60073
http://www.enabbaladi.org/archives/60073
http://www.enabbaladi.org/archives/60069
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تميم عبيد - عنب بلدي

إنرنـت  مـودم  أي  توصيـل  عنـد 

بالكهرباء يتم إنشـاء شـبكة السلكية، 

سـواء تـم تغديتهـا باإلنرنـت أم ال، 

بأشـكال  منهـا  االسـتفادة  وميكـن 

متعـددة، نتطـرق إىل خمسـة منهـا:

استخدام الهاتف كمايك 
للكمبيوتر

ميكنـك ربـط هاتفـك عـر الشـبكة 

الاسـلكية بالكمبيوتـر الخـاص بك 

واسـتخدامه كــ "مايـك" للمكاملات 

برامـج  يف  التحـدث  أو  الصوتيـة، 

الصـويت  للتسـجيل  أو  املحادثـة 

مبـارشة، وهـذا باسـتخدام برنامـج 

األندرويـد  هاتـف  عـى   WO Mic

الحاسـوب،  الرديف عى  وبرنامجـه 

يف  متوفـرة  امللحقـات  وهـذه 

الرسـمية لرشكـة  التحميـل  صفحـة 

Wireless Orange املطـورة لهـذه 

: الرامـج 

http://goo.gl/tCX4ON

تثبيـت  بعـد  فعلـه  عليـك  مـا  كل 

التطبيـق عـى الهاتـف هـو الذهاب 

نـوع  اختيـار  ثـم  اإلعـدادات  إىل 

حيـث   ،Transport مـن  االتصـال 

يدعـم التطبيـق اتصـال البلوتوث أو 

USB. بعـد اختيـار  أو  الـواي فـاي 

املـودم  سـيعطيك  فـاي  الـواي 

الخانـة  يف  سـتضعه  خـاص   IP

الكمبيوتـر  برنامـج  يف  املخصصـة 

 Start الضغـط عـى  بعـد  الرديـف 

للبدء بتشـغيل الخدمة ليتـم االتصال 

. بينهـا

استخدام الهاتف ككاميرا 
للكمبيوتر

كامـرا  مـن  االسـتفادة  تسـتطيع   

الهاتف الـذيك واسـتخدامها ككامرا 

للكمبيوتـر ألغراض متعـددة كاتصال 

سـكايب املـريئ أو اتصـال فيسـبوك 

. وغرها

تطبيـق  تحميـل  سـوى  عليـك  مـا 

والرنامـج   EpocCam الهاتـف 

الرديـف للكمبيوتر وذلك مـن املوقع: 

www.kinoni.com

بعـد فتـح الرنامـج عـى الكمبيوتر 

سـيبحث عـن األجهـزة املثبـت عليها 

التطبيـق الخـاص واملتصلة بالشـبكة 

ويتصـل  سـيجد  ذاتهـا،  الاسـلكية 

التطبيـق  هاتفـك الـذيك بعـد فتـح 

الكامـرا  تعمـل  مبـارشة،  عليـه 

طاملـا  عاليـة  ورسعـة  بوضـوح 

الشـبكة  مـدى  يف  الجهـازان  كان 

. لاسـلكية ا

ألعاب الكمبيوتر على الموبايل
رشكـة  مـن  متاحـة  الخدمـة  هـذه 

تتيـح  وهـي  الرمجيـة،   Remotr

تحكـم  كعصـا  الهاتـف  اسـتخدام 

أللعـاب الكمبيوتـر، ويتـم ذلـك بعد 

عـى  الخاصـة  الرامـج  تنصيـب 

مـن  الـذيك  والهاتـف  الكمبيوتـر 

 .remotrapp.com الخـاص  الرابـط 

كـا أنهـا متاحـة ألجهـزة أندرويـد 

فـون. ووينـدوز  وآيفـون 

الخدمـة عليـك فتـح  لتشـغيل هـذه 

ليعمـل  الحاسـوب  عـى  الرنامـج 

يف الخلفيـة، ثـم فتـح التطبيـق عى 

 Desktop عـى  والضغـط  الهاتـف 

للذهـاب إىل سـطح املكتـب الخـاص 

بكمبيوتـرك ومـن ثـم افتـح أي لعبة 

منـه لتظهـر أدوات التحكـم بها عى 

شاشـة الهاتـف مبـارشة.

نقل الملفات بين الكمبيوتر 
والهاتف

التـي  الطـرق  مـن  العديـد  هنـاك 

بـني  امللفـات  مشـاركة  تتيـح 

عـر  الـذيك  والهاتـف  الكمبيوتـر 

كبـرة  برعـة  الاسـلكية  الشـبكة 

بالثانيـة  ميغابايـت   100 إىل  تصـل 

أحيانًا، بحسـب مـودم الشـبكة الذي 

. مه تسـتخد

ES file explorer •

إلدارة  جـًدا  شـهر  برنامـج  هـو 

أجهـزة  عـى  امللفـات  وتنظيـم 

أندرويـد، حّملـه وثبتـه عـى هاتفك 

الـذيك السـتخدامه يف تصفح ملفاتك 

بالضغـط  ذلـك  الكمبيوتـر،  مـن 

عـى خيـارات بعـد فتحـه ومـن ثـم 

اختيـار remote manager وضغـط 

 IP ليعطيـك ،turn on  زر التشـغيل

متصفـح  رابـط  يف  تضعـه  خـاص 

مـع  والتعامـل  وينـدوز  ملفـات 

عـى  داخـي  مجلـد  كأنـه  الهاتـف 

قـرص الكمبيوتر الصلب، فتسـتطيع 

نسـخ ولصـق امللفـات فيـه أو حتـى 

مبـارشة. حذفهـا 

متجـر  عـى  متوفـر  التطبيـق 

تطبيقـات األندرويـد وميكـن تحمليه 

الرابـط: مـن 

https://goo.gl/I0lnd5

Airdroid •

هـو تطبيـق شـهر أيًضـا مختـص 

مـع  الهاتـف  بيانـات  مبشـاركة 

متصفـح  باسـتخدام  الكمبيوتـر 

إىل  حاجـة  فـا  مبـارشة  اإلنرنـت 

سـوى  عليـك  مـا  إضافيـة،  برامـج 

تحمليـه مـن متجـر التطبيقـات مـن 

التـايل: الرابـط 

https://goo.gl/bylCQ2

مبجـرد فتحـه سـيعطيك IP خاص، 

متصفـح  يف  الرابـط  مـكان  ضعـه 

شـاملة  صفحـة  ليفتـح  اإلنرنـت 

عـى  املتوفـرة  البيانـات  لـكل 

وتطبيقـات  ملفـات  مـن  الحاسـب 

وصور ورسـائل نصية وإشـعارات، 

عـن  تفصيليـة  معلومـات  وحتـى 

الجهـاز وعـن البطاريـة، لكـن فقط 

بعـد تأكيـد بالسـاح بالولـوج مـن 

عـى  للمحافظـة  وذلـك  الهاتـف 

املسـتخدم. أمـان 

نقل الملفات بين هاتفين
 Wi-Fi Direct تقنيـة  باسـتخدام 

تسـتطيع نقل ملفـات كبـرة برعة 

فائقـة بني هاتفـني أندرويـد قريبني 

مـا  وهـو  البعـض،  بعضهـا  مـن 

الجهـد  مـن  الكثـر  عليـك  سـيوفر 

امللفـات  لنقـل  املطلـوب  والوقـت 

بـني الهاتفـني والكمبيوتـر كوسـيط 

بينهـا.

تتوفـر هـذه الخدمة يف طيف واسـع 

وتسـتطيع  الذكيـة،  األجهـزة  مـن 

اسـتخدامها بتفعيلهـا يف الجهازيـن 

مـن اإلعـدادات وعمل اتصـال بينها 

عليـك  ملـف  أي  ولنقـل  عرهـا، 

مشـاركته عـر Wi-Fi Direct مـع 

الجهـاز اآلخـر.

كتاب

الروايـة، فهـي تامـس واقعنـا  رغـم غرابـة عنـوان 

العـريّب املعـارص بشـكل كبـر، ففـران أمـي حصـة 

سـعود  الكويتـي  للكاتـب  الثالثـة  الروايـة  هـي 

السـنعويس، وصـدرت يف شـباط 2015، لُيتخـذ قرار 

مبنعهـا مـن قبـل لجنـة رقابـة املطبوعـات يف وزراة 

الكويتيـة. اإلعـام 

تـدور أحـداث الروايـة يف الكويـت، بـن مثانينيـات 

القـرن املـايض إىل أحـداث ُمتخّيلـة عـام 2020، حيث 

سـتعّم فـوىض شـاملة الباد نتيجـة طائفية تشـكّلت 

خـال سـنوات حيـاة أبطـال الرواية.

الروايـة قصـة صداقـة جمعـت بـن صـادق الشـيعي 

ول  اسـمه  نعـرف  ل  الـذي  والـراوي  السـني،  وفهـد 

طائفتـه، لينضـّم إليهـم لحًقـا ضـاوي )أو ضـاري( 

الديـن. جمعـت  البعيـد عـن  وأيـوب  دينًيـا،  املتشـدد 

الصداقـة األطفـال الثاثة قبـل أن يعرفوا اسـًا للدين 

سـوى اإلسـام.

"الجهـل بالـيء نعمـة يف بعـض األحيـان، والطفل 

يف لهجتنـا جاهـل ونحـن الجهَّـال، كنـا نعيـش هذه 

النعمـة، نعمة الــ ل أدري".

 لكـن األمـور كلهـا تغـّرت مـع غـزو صـدام للكويت 

يكتشـفون  األصدقـاء  بـدأ  إذ  بعـد،  فيـا  وتحريرهـا 

خافـات فيـا بينهم؛ ليعـود أحدهـم إىل املنـزل يوًما 

"أخـذت أنـادي بأعـىل صـويت ميـه.. ميـه؛ كانـت قد 

عـادت مـن عملها للتـو.. شـهقت إزاء مـا رأت، هيئتي 

املربـة وقميـي املفتـوح وفمـي الدامـي؛ مسـحت 

وال  شـيعة  احنـا  ميـه..  لهًثـا  كفـي  بظاهـر  فمـي 

. " ؟ سنة

بينهـم،  بفـوارق  أسـئلتهم  وتكـرث  يكـرون،  وهكـذا 

وتغـدو منـازل بعضهـم محرمـة عـىل البعـض اآلخـر 

بتحذيـر من األهل ألنـ "هم" ليسـوا مثلنـا؛ وإن كانت 

قـوة الصداقـة بينهـم منعـت منو هـذه الطائفيـة، إل 

أنهـا تجلـت يف كل مـا حولهـم بتزايـد ينتهي بشـكل 

النهايـة. كاريث يف 

بـن  منتقـًا  ذيك،  بشـكل  الروايـة  الكاتـب  يقـّص 

وبـن  وأحداثـه،   2020 عـام  بـن  زمنـن بساسـة، 

والحـرب،  السـلم  يف  وذكرياتهـم  األصدقـاء  طفولـة 

اللعـب يف "الحـوش" والختبـاء يف األقبيـة، وتناوب 

الصـور التي تتصـدر ُجـدر منازلهم حسـب كل مرحلة 

سياسـية.

 4 لــ  صفحـة   437 يف  تقـع  التـي  الروايـة  تقسـم 

أقسـام، باسـم "إرث النـار"، كل منهـا باسـم فأر من 

و"جمـر"  و"لظـى"  "رشر"،  حصـة  الجـدة  فـران 

و"رمـاد"، بإشـارة لفـران الطائفيـة التـي مـا لبـث 

األبطـال يحـذرون منهـا برديدهـم "الفـران قادمة.. 

احمـوا النـاس مـن الطاعـون".

فئران أمي حصة
لـ سعود السنعوسي

5 استخدامات للواي فاي 
بدون إنترنت

كان وصول حواسيبنا لإلنترنت بدون أسالك نقلة نوعية 
في عالم التكنولوجيا، لكن هل فكرنا بالفوائد األخرى 

لهذا االتصال الالسلكي؟

َرك
َ

"ميزة االتصال الضوئي المجاني" لتطبيق واتس آب.. احذر الش

االتصـال  ميـزة  آب  واتـس  "أطلقـت 

الضويئ عـى تطبيقها لتتمتـع بإنرنت 

أينـا  محـدود  وغـر  مفتـوح  مجـاين 

كنـت. ادخل ملعرفـة إذا كان جوالك يدعم 

التقنية". هـذه 

امليـزة  أصحـاب  روج  العبـارات  بهـذه 

الضـويئ"  االتصـال  "خدمـة  الوهميـة 

رسـالتهم الخبيثـة، والتـي متكنهـم من 

إىل  والوصـول  خصوصيتـك  اخـراق 

الـذيك. هاتفـك 

وبلـدان  سـوريا  يف  انتـرشت  الشـائعة 

عربيـة أخـرى، وتفـرض هذه امليـزة عى 

الفريسـة دعوة 15 صديًقا لتجربتها حتى 

يسـتطيع تفعيلهـا، كـا ورد يف املوقـع 

امللغـم. وهـذا مـا يتداوله أيًضـا "ضعاف 

اإلرادة" بعـد وقوعهـم يف الـرَشَك.

تنترش بـني الفينة واألخرى عى وسـائل 

ألدوات  إعانـات  االجتاعـي  التواصـل 

وخدمـات ذات عناويـن براقة، تهدف إىل 

اإليقـاع بأكر عـدد من النـاس، كتفعيل 

اتصـال الفيديـو يف مكاملـات واتس آب، 

والـذي مـازال يف مرحلـة االختبـار، أو 

الدعـوة لتجربـة ميـزة "اعـرف مـن زار 

بروفايلـك" عـى فيسـبوك وغرها.

ال يوجـد حتـى اآلن ميزة تدعـى "اتصال 

اإلنرنـت  ضـويئ"، مـا عـدا مشـاريع 

أو  جوجـل،  أو  فيسـبوك  مـن  املجـاين 

بـث اإلنرنـت عـن طريـق الضـوء عر 

عنـب  نـرشت  التـي  فـاي،  الي  خدمـة 

بلـدي مقـاالت تعريفية عنهـا  يف أعداد 

سـابقة.

دامئًـا  االختصـاص  أصحـاب  ينصـح 

عـى  فروسـات  مضـاد  باسـتخدام 

الهواتـف الذكية والحواسـيب وباالبتعاد 

عـن الروابـط املشـبوهة وعـدم االغرار 

بهـا، مهـا كانـت عناوينهـا برّاقـة.

http://www.enabbaladi.org/archives/60049
http://www.enabbaladi.org/archives/60049
http://www.enabbaladi.org/archives/60059
http://www.enabbaladi.org/archives/60055
http://www.enabbaladi.org/archives/60055
http://www.enabbaladi.org/archives/60059
http://www.enabbaladi.org/archives/60059
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الاعب إكال باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف كل 

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

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

والدة 
اتحاد جديد 

لكرة اليد 
"الحرة" في 

سوريا

أكثر من 30 نادًيا 
حدون في إدلب

ّ
يت

ر

4

ش

ي

ر

ا

ر

ة

ا

5

أ

د

ق

ه

ر

و

ن

6

م

ا

ب

ل

ن

ا

ي

و

ع

7

ا

ن

ل

ا

ف

ا

و

1

1

ي 5

ر 9

ف 10

ن  2 

ا 6

ا 3

ل 7

ج 4

ج 8

ل

8

و

ي

ي

ن

ب

ا

ح

ز

2

ا

س

ز

ا

ز

ق

ز

و

 و

9 

ا

م

ي

ح

ع

ي

 ر

ه

3

ر

و

ا

ا

و

ي

د

ش

10

م

ت

ا

ي

ن 7

1
6

2

5

3

4

9

8

3

5
1

7

6

9

8

4

2

4

9
3

5

1

6

2

8

7

9

8
4

3

7

1

5

2

6

8

7
5

1

9

2

6

3

4

1

2
9

4

8

7

3

6

5

5

3
2

6

4

8

1

7

9

6

4
7

8

2

5

9

1

3

2

6
8

9

3

4

7

5

1

3

4

8

3
8

1

7

1
2
7

7
5
4

9
9

1

3
3

1

9
2

4

7

3

8

9

6

5
1

9

1

8

6

دييغـو مارادونـا، حقـق كأس العامل يف املكسـيك 

عـام 1986 مـع املنتخـب األرجنتينـي عندما كان 

العبًـا، بينـا خاض أسـوا تجربـة تدريبيـة له مع 

منتخـب األرجنتـني يف كأس العـامل 2010.

فرانـز باكنبـاور، حقـق بطولـة كأس العـامل مـع 

املنتخـب األملـاين العبًا عـام 1974 ومدربًا 1990.

أبطـال  دوري  بطولـة  حقـق  أنشـيلويت،  كارلـو 

أوروبـا مـع ميان العبًـا عـام 1989، ومدربًا عام 

و2007.  2002

جوسـيب غوارديـوال، لعـب لرشـلونة وحقق معه 

أول كأس أوروبيـة بقيـادة املـدرب كرويـف عـام 

1992، ودرب الباوغرانـا وحقـق معه السداسـية 

العاملية بـني عامـي 2008 و2012.

لويـس إنريـي، كان العـب يف برشـلونة من عام 

1997حتـى اعتـزل الكـرة يف 2004، وهو املدرب 

الحـايل للنـادي، وقد تسـلم قيادة الفريق موسـم 

2015، وحقـق لـه األرقـام القياسـية يف املوسـم 

املـايض، متثلـت بقيـادة الفريق إىل لقـب الدوري 

والكأس اإلسـباين ودوري األبطال وكأس السـوبر 

األورويب، وكأس العـامل لألندية.

آخرهـم زيـن الدين زيـدان، النجـم الذي لعـب لريال 

مدريـد منذ عـام 2001 قادًما مـن جوفنتوس وحتى 

2006 متكـن فيهـا مـن الحصـول عى لقـب دوري 

أبطـال أوروبـا يف أول مشـاركة لـه مـع الفريق يف 

موسـم 2001، وأصبح مدربًا للفريق الرديف كاسـتيا 

لريـال مدريـد، واليـوم يسـتلم دفـة تدريـب النادي 

امللـي، يف تحدٍّ هو األول بالنسـبة للنجـم الفرني.

نجوم من 
المستطيل األخضر 
إلى دفة التدريب 

http://www.enabbaladi.org/archives/60044
http://www.enabbaladi.org/archives/60044
http://www.enabbaladi.org/archives/60044
http://www.enabbaladi.org/archives/59191
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 بعد 14 سنة..
زيدان مدرًبا للملكي 

أقـر عـدد مـن محـريف لعبـة كـرة اليـد 

داخـل وخـارج سـوريا تشـكيل التحـاد 

السـوري لكرة اليد بعد مشـاورات مطولة، 

مسـاء األحـد 3 كانـون الثـاين الجـاري.

وأفـاد رافع بجبـوج، رئيس التحـاد، أنه 

يضـم قرابـة 60 شـخًصا مـن الخرات، 

األيـام  مـدار  عـىل  "تشـاورنا  مضيًفـا 

أشـخاص   7 واختـر  املاضيـة  العـر 

أن  عـىل  بالتوافـق،  اإلدارة  ملجلـس 

املكاتـب". رؤسـاء  يختـاروا 

مجلـس اإلدارة وزع املهـام عـىل أعضائه 

رئيًسـا،  رافـع بجبـوج  بالتوافـق، وكان 

وسـليم أبـو قويـدر أميًنا للـر، وحمزة 

زيـاد عـدي رئيًسـا للمكتب املـايل، وعبد 

اللـه الجاسـم للعاقـات العامـة، وحاتم 

رساقبـي رئيس املكتب القانـوين، وطال 

نـارص آغـا وهشـام شـويخ أعضاًء.

االتحاد ينضم إلى الهيئة العامة 
للشباب والرياضة

بجبوج أشـار يف حديثه لعنـب بلدي إىل 

أن املرحـة األوىل )6 أشـهر(، سـتتضمن 

تشـكيل أسـس تنظيميـة قويـة تتضمن 

واللوائـح، إضافـة إىل  األنظمـة  وضـع 

بنـاء شـبكة عاقـات قويـة مـن خـال 

الهيئـة العامة للشـباب والرياضـة، التي 

انضـم إليهـا التحـاد فور تشـكيله.

إحصـاء  عـىل  سـيعمل  اإلداري  الـكادر 

الاعبـن يف جميـع دول العـامل، وفًقـا 

لبجبـوج، الـذي لفـت إىل محاولة جمع 

املتعاونـة  البلـدان  أحـد  يف  منتخـب 

كركيـا "بعد تأمـن الدعم املـادي، الذي 

سـيضمن أيًضـا تنظيـم مراكـز تدريبية 

ودول  السـوري  الداخـل  يف  للصغـار 

الجـوار".

لعبـن  اإلحصـاء  وسيسـتهدف 

محرفـن كانـوا ضمـن منتخـب عـام 

2010، مثـل وايف قـدور وعبـادة أكـراد 

مصطفـى  ومجـدي  الرفاعـي  وأسـامة 

جيـدة"،  بإمكانيـات  مايزالـون  "وهـم 

بجبـوج. بحسـب 

الاعبـن  مـن  "أمتنـى  حديثـه  وختـم 

عـىل  صفحتنـا  عـر  معنـا  التواصـل 

الفيـس لتحديـد أماكـن وجودهـم، مـا 

يضمـن إمكانية الوصـول إليهم يف حال 

أو تجمـع". وصلتنـا دعـوة لفريـق 

عنب بلـدي تحدثـت إىل عـروة قنوايت، 

للشـباب  العامـة  الهيئـة  رئيـس 

أن  واعتـر  سـوريا،  يف  والرياضـة 

الخطـوة "جـاءت رسيعـة ومل تسـتمر 

طويـًا"، مشـرًا إىل أن التحـاد يضـم 

وحـاة  درعـا  مـن  لمعـة  "أسـاء 

والرقـة وحلـب وذات تاريـخ ناصع يف 

السـورية". اليـد  كـرة 

ورحـب قنـوايت مبـا وصفـه "الجسـم 

الجديـد لكـرة اليد، الـذي يضم عـدًدا من 

األحرار"، لفًتـا إىل أن التحاد بتشـكيله 

رفـع عـدد التحادات الوطنيـة يف جانب 

إىل مثانية". الهيئـة 

أكثر من 30 نادًيا "يتحدون رياضًيا" 
في إدلب

أكـرث  توحـد  مشـابهة،  خطـوة  يف 

األلعـاب  مختلـف  يف  ناديًـا   30 مـن 

والختصاصـات داخـل محافظـة إدلـب، 

ضمـن املكونـات األساسـية والرئيسـية 

يف الهيئـة العامـة للرياضـة والشـباب 

كانـون   3 املـايض،  األحـد  سـوريا،  يف 

الثـاين.

اللجنـة  مقـر  داخـل  جـرى  الجتـاع 

التنفيذيـة يف محافظـة إدلـب بحضـور 

الهيئـة،  يف  التنفيذيـة  اللجنـة  رئيـس 

طـال املعلـم، فيـا اعتـرت الهيئـة أن 

الخطـوة "مهمة إلعـادة تفعيـل العجلة 

إدلـب". محافظـة  يف  الرياضيـة 

وحـر الجتـاع مندوبـون عـن نادي 

رسمـدا، حزانـو، كفرزيتا، باتبـو، حارم، 

أخـرى،  وأنديـة  ترمانـن  كفردريـان، 

وانضمـت جميعهـا إىل الهيئـة.

الخطـوة  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  املعلـم 

مردًفـا  أشـهر،   4 جهـود  بعـد  جـاءت 

"انضمـت كافـة أنديـة إدلـب إىل الهيئة 

العامـة، ونحـن بانتظـار دوري تصنيف 

األندية )درجـة أوىل وثانيـة وثالثة( يف 

أكـرث مـن لعبـة، كـا اعتـر النضـام 

"فاتحـة خـر لوحـدة عسـكرية تغـر 

مجـرى الثـورة".

بـدوره قـال عـروة قنـوايت إن اللجنـة 

عملـت  إدلـب  محافظـة  يف  التنفيذيـة 

"بشـكل مميـز ملدة شـهر كامـل وكانت 

األجـواء إيجابيـة فيهـا، وملـس خالهـا 

زماؤنـا إرصار األنديـة عـىل أن تكـون 

رجـل  قلـب  عـىل  إدلـب  يف  الرياضـة 

واحـد بعـد أن اسـتطاعت الهيئـة إدارة 

منشـآت املدينـة مـن صـالت وماعـب 

ومقـرات".

واعتـر أن الخطوة "بانتظار اسـتكال 

التسـميات  وكتـب  الجلسـات  محـارض 

"هـذه  مردًفـا  اإلدارات"،  ملجالـس 

 2016 العـام  مطلـع  يف  الخطـوة 

يف  ونّديـة  قويـة  مشـاركة  سـتضمن 

جميـع  يف  املقبلـة  إدلـب  بطـولت 

األلعـاب".

للرياضـة  العامـة  الهيئـة  تشـكلت 

وأطلقـت   ،2014 آذار  يف  والشـباب 

عـدًدا مـن البطـولت املحليـة يف حلـب 

واملناطـق املحـررة يف الشـال وأماكـن 

تـوزع الاجئـن يف تركيا، كا شـاركت 

يف عـدد مـن البطـولت الدوليـة، وتضم 

عـدًدا مـن األنديـة أبرزهـا نـادي أميـة 

إضافـة لعـدة اتحادات منتخبـات وطنية 

ولجـان تنفيذيـة، وتحـاول الوصول إىل 

كيـان معرف بـه لتمثيـل سـوريا دولًيا 

كبديـل عـن منتخـب سـوريا األسـد.

المبارة النهائية من 
بطولة إدلب

29 كانون األول 
2015
)عنب بلدي(

وصل النجم الفرنسي الجزائري األصل، زين الدين زيدان، إلى 
نادي ريال مدريد اإلسباني عام 2001 قادًما من نادي 

جوفنتوس اإليطالي، بصفقة خيالية حينها قدرها 75 
مليون يورو.

وحـاز النجـم الفرنيس مـع النادي امللـي عىل أول 

لقـب لـه يف دوري أبطـال أوروبـا يف 2002 بعـد 

تسـجيله هدًفـا رائًعـا يف النهـايئ، فـكان اسـمه 

مرادًفـا للقـب، كـا حـاز اللقـب املحـي األول لـه 

مـع النـادي يف 2003 بتتويجه بالليغا اإلسـبانية.

وانتهـت مسـرة زيـدان كاعـب مـع النـادي يف 

2006، وعـاد إليـه بدايـة 2009 كمستشـار لرئيس 

ريـال مدريـد بريـز، ويف 2011 اقـرب أكـرث مـن 

قيـادة النـادي امللي عندما عـن املديـر الريايض، 

بعدهـا  انشـيلويت،  للمـدرب  مسـاعًدا  عـن  ثـم 

أصبـح زيـزو مدربًـا للنـادي الرديـف لريـال مدريد 

"كاسـتيا"، ويف 2014 تـم إيقافـه لثاثـة أشـهر 

بحجـة تدريبـه مـن دون شـهادة، ليحصـل عليهـا 

املايض. العـام 

14 سـنة ونصـف فصلـت بن مجـيء النجـم زيزو 

إىل ريـال مدريـد كاعـب وتعيينه كمـدرب للفريق 

األول خلفـا للمـدرب بينتيز.

النـادي،  رئيـس  بريـز،  قبـل  مـن  زيـدان  وُعـّن 

وقدمـه إىل وسـائل اإلعـام، يف الرابع مـن كانون 

األول املـايض، واصًفـا إيـاه بــ "أيقونـة رياضيـة 

مهمـة يف النـادي امللـي، ويعـرف أكـرث مـن أي 

تحديـات  مـن  مدريـد  ريـال  ينتظـر  مـا  شـخص 

ويـدرك صعوبـة هـذا املنصـب".

وعـر بريـز عـن املوقـف العصيـب الـذي ميـر به 

النـادي بالقـول "بالنسـبة لزيـدان ل توجـد كلمـة 

مسـتحيل".

لجاهـر  مفاجًئـا  زيـدان  تعيـن  قـرار  وجـاء 

الفريـق، وخاصـة بسـبب النتائـج غـر املرضيـة 

الرديـف. الفريـق  مـع  يحققهـا  التـي 

ويعتـر زيزو من الاعبـن األكرث شـعبية يف العامل 

ويف الوطـن العـريب عىل وجـه الخصـوص، وواحًدا 

من أصغـر املدربـن الذي تعاقبـوا عىل تدريـب ريال 

مدريـد، وقال بعـد تكليفه باملهمة إنـه مل يكن يطمح 

لتدريـب الريـال، واعتقد أنه من املبكر اسـتام تدريب 

األول. الفريق 

وأضـاف أنه سيسـعى لي يخـرج الفريـق منترًا 

هـذا املوسـم، ويسـتغل الفرصـة التـي منحـت لـه 

مـن قبـل رئيـس النـادي، مشـرًا  إىل أنه سـيعمل 

دون عقـد تدريبـي بانتظـار النتائـج التي سـتحدد 

ماهيـة العقـد الـذي سـربطه بالريال.

http://www.enabbaladi.org/archives/60037
http://www.enabbaladi.org/archives/60044
http://www.enabbaladi.org/archives/60037


سياسيـــة
اجتماعية
ثقافيــــــة
أحمد شحادةمنوعــــــة

03-12
2013

01-16
2013

محمد شحادة

11-28
2012

محمد قريطم
جريدة أسبوعية
20 صفحةتأسست في داريا

www.enabbaladi .o rg

األحــد 10 كانــون الثاني/ينايــر 2016
العــــــــــدد 203 - السنـــــــــــــة الرابعـــــــــــة

صحفيو "اإلعالم البديل"
يدونون قصصهم في كتاب

أصـدرت الشـبكة السـورية لإلعـام املطبوع 

مـن  املنسـية  الضفـة  "عـىل  كتـاب   )SNP(

الحرب"، الـذي يروي قصًصـا ذاتية ملجموعة 

الصحـف  يف  يعملـون  سـورين  صحفيـن 

الجديدة. املحليـة 

هـو  صفحـة   145 يف  يقـع  الـذي  الكتـاب 

نتـاج ورشـة عمل بعنـوان "السـرة الذاتية" 

أقامتهـا منظمـة ABF السـويدية بالتعـاون 

مع الشـبكة ))SNP، شـارك فيهـا 15 متدربًا 

بلـدي،  عنـب  صحـف  يف  العاملـن  مـن 

وصـدى  سـوريون  كلنـا  متـدن،  سـوريتنا، 

اإلنسـاين  الجانـب  تصويـر  عـر  الشـام، 

املغّيـب مـن حيـاة السـورين خال سـنوات 

الروايـة  لرجمـة  محاولـة  "يف  الثـورة، 

السـورية يف سـياقات أدبية"، كـا جاء يف 

الكتـاب. تقديـم 

يتألـف الكتـاب مـن 17 قصـة توثـق العديـد 

بالوضـع  بـدًءا  اإلنسـانية،  املشـاهد  مـن 

األمنـي املردي يف سـوريا، مـروًرا بالقصف 

بالتقاليـد  وانتهـاء  والحصـار،  والعتقـال 

والعـادات الجتاعيـة التـي مل تفلـح الثورة 

رغـم طـول أمدهـا بتغيرهـا.

يف إحـدى قصص الكتـاب، تتحـدث كاتبتها 

الحتياجـات  ذي  "قيـس"،  شـقيقها  عـن 

والسـلطة  املجتمـع  ونظـرة  الخاصـة، 

الحاكمـة لهـذه الفئـة مـن النـاس، "قيـس 

الامنتمـي لحيـاة كالحيـاة، كان يعيـش يف 

لزيـادة  إل  تسـعى  ل  سـلطة  تحكمـه  بلـد 

تجذرهـا يف عروقنـا... هنـا ل يشء يتطور 

سـوى الخوف... حتـى املجتمع شـارك بظلم 

قيس بنظرانـه الزدرائية، بسـخريته وتربية 

األشـخاص  هـؤلء  مثـل  أن  عـىل  أطفالـه 

املجتمـع  يشـارك  ومجانـن...  معاقـون 

املغيـب عـن املفاهيـم اإلنسـانية بعـدم فهم 

هؤلء األشـخاص وتحميلهم عـبء وضعهم 

وكأنهـم خلقـوا مبحـض إرادتهـم".

أدبيـة  تجربـة  كونـه  يعـدو  ل  الكتـاب 

يخضـع  وهـو  الصحفيـن،  مـن  ملجموعـة 

أهميتـه  وتكمـن  النقـاد،  وتقييـات  آلراء 

هـذه  خالهـا  مـن  تصـل  نافـذة  باعتبـاره 

الصور ألكـر عدد مـن القراء بغيـة الوقوف 

عـىل حقيقـة مـا يحتاجـه الناس، حسـبا 

التقديـم. يف  ورد  مـا 

ريـم  السـورية  املحاميـة  أنشـأت 

كيـايل معمـًا لألدوية داخـل املنطقة 

الطرسـوس  منطقـة  يف  الصناعيـة 

الركيـة،  مرسـني  لواليـة  التابعـة 

صبـاح  صحيفـة  نـرشت  حسـبا 

الثـاين. 6 كانـون  الركيـة، األربعـاء 

عـى  أطلقـت  عاًمـا(   40( كيـايل 

املعمـل اسـم "جاسـاميد"، وقالت إنه 

سـنويًا،  كبسـولة  ألـف   150 سـينتج 

إىل  أشـارت  التـي  للصحيفـة،  وفًقـا 

أن كيـايل كانـت تعمـل كمحاميـة يف 

أدويـة  واآلن تؤسـس معمـل  سـوريا 

نجـاح". قصـة  تسـطر  "وبذلـك 

ولفتـت الصحيفـة إىل أن والـد كيايل، 

الجنائيـة  املحكمـة  الـذي كان رئيـس 

يف  لاسـتثار  انتقـل  سـوريا،  يف 

يف  جدتـه  وجـود  بسـبب  تركيـا 

إن  وقالـت  الركيـة،  إسـرطة  واليـة 

"الحكومـة الركيـة تنظر إلينا بشـكل 

إيجـايب ولذلـك تشـجعنا عـى البـدء 

الخطـوة". بهـذه 

يف  الصناعيـة  املنطقـة  رئيـس 

مرسـني، صـري تـكي، أّمـن مكانًـا 

املنطقـة  لبنائـه يف  األدويـة  ملـرشوع 

وتحدثـت  لكيـايل،  وفًقـا  الصناعيـة، 

عـن اختيـار منطقـة املعمـل "رأينا أن 

يف  نقـص  لديهـا  األناضـول  منطقـة 

مجـال األدويـة ولذلـك اخرنـا البحر 

املتوسـط"، مضيفـة "سنسـتمر بعـد 

وبذلـك  اإلنتـاج  يف  الحـرب  انتهـاء 

لبلدنـا". مضافـة  قيمـة  نخلـق 

سيُشـّغل املـرشوع 100 شـخص مـن 

حامـي الجنسـية الركيـة يف املرحلة 

 ،2016 يف  اإلنتـاج  وسـيبدأ  األوىل، 

"أن  هـو  هدفهـا  أن  كيـايل  وأكـدت 

أوائـل  مـن  واحـًدا  املـرشوع  يصبـح 

تركيـا". يف  األدويـة  مؤسسـات 

الواليـات  األدويـة مـن  كـا سـتؤّمن 

ريـم  شـقيق  يعمـل  حيـث  املتحـدة 

أمـراض  يف  كخبـر  )زيـد(  األكـر 

الكبـد، وعمـل عـى تطويـر األدويـة 

الشـهرة،  الـرشكات  مـن  العديـد  يف 

"سـنحر  قائلـة  كيـايل  وختمـت 

يف  موجـودة  ليسـت  جديـدة  أدويـة 

تركيـا".

رغم املعاناة التي يعيشـها السـوريون 

مـن  العديـد  أن  إال  الحـرب  جـراء 

قصـص النجاح كان أبطالها سـوريني 

ونفـذوا  طـوروا  اللجـوء،  بـاد  يف 

مشـاريع كـرى وحصلوا عـى جوائز 

عامليـة، مـن بينهـم سـرين حمشـو، 

التـي حصلـت عى بـراءة اخـراع من 

رشكـة بـورد األمريكيـة الخراعها يف 

مجـال الطاقـة املتجـددة.

محامية سورية تنشئ مصنًعا 
لألدوية في مرسين التركية

تنوعـت ردود فعـل السـوريني املتضامنـني 

مـع العائـات املحـارصة داخل بلـدة مضايا 

يف ريـف دمشـق، فدعـت بعـض الهيئـات 

الرسـمية والناشـطني السـوريني إىل وقفات 

احتجاجيـة، بينا عّر آخرون عـن تضامنهم 

مختلفة. بطـرق 

السـوري دعـا العتصـام  الوطنـي  االئتـاف 

جاهـري للسـوريني يف مدينـة اسـطنبول 

الركيـة يف منطقـة "رسج خان بـارك"، األحد 

10 كانـون الثـاين، يبـدأ يف السـاعة الثالثـة 

الـذي  الحصـار  عـى  "لاحتجـاج  عـرًا، 

تفرضـه ميليشـيات حسـن نراللـه وبشـار 

األسـد عى مدن مضايا والزبـداين ومعضمية 

الشـام والقلمـون"، بحسـب نـص الدعـوة.

الناشـطني  عـرشات  وقـف  الصـدر،  عـراة 

السـوريني يف الثلـج، أمام قفـص وضع فيه 

قليـل مـن الخبـز يحاولـون الوصـول إليـه 

بصعوبـة، يف مشـهد تعبري داخل سـاحة 

ألكسـندر باتـز يف مدينـة برلـني األملانيـة، 

السـبت 9 كانـون الثـاين.

القامئـني عليـه،  االعتصـام، بحسـب  وجـاء 

"لتذكـر العـامل بقضية الجائعـني يف مضايا 

والزبـداين وبقيـة املناطـق املحـارصة"، كا 

والركـوع"،  "الجـوع   سياسـة  ضـد  يـأيت 

التـي يتبعهـا النظـام السـوري ضـد املناطق 

املحارصة واسـتخدامه للطعام كسـاح حرب.

بـدوره نظـم الدفاع املـدين حملـة تضامنية، 

مـن  "انطاقًـا  الثـاين،  كانـون   8 الجمعـة 

مبسـاعدة  اإلنسـانية  وأهدافنـا  مبادئنـا 

السـورية  األرايض  املحتاجـني عـى جميـع 

األرواح  إنقـاذ  عاتقنـا  عـى  حملنـا  وكـا 

مـن تحـت األنقـاض والدمـار نحـاول اليوم 

إنقاذهـا مـن تحـت الحصـار"، كـا جاء يف 

بيـان الحملـة.

وبحسـب البيـان سـيبدأ "أصحـاب الخـوذ 

مكافآتهـم  مـن  بجـزء  بالتـرع  البيضـاء" 

يف  للمحارصيـن  التشـغيلية،  ومصاريفهـم 

املـدين  الدفـاع  البلـدة، مـن خـال مراكـز 

كافـة  بدورهـا  سـتحول  التـي  السـوري 

الترعـات إىل مركـز الدفـاع املـدين العامـل 

يف مضايـا لتوزيعهـا مبـا يتناسـب وحاجة 

املتاحـة. واملـوارد  األهـايل 

وكان ناشـطون سـوريون أطلقـوا حملـة عى 

موقع "آفـاز"، األحد 3 كانون الثـاين الجاري، 

للتوقيـع عـى عريضـة ستسـلم إىل منظمـة 

األمـم املتحـدة، احتجاًجا عى حصـار مضايا.

وعـزوا أهمية املوضـوع إىل أن األخرة أرشفت 

عـى عقد هدنـة داخـل املدينة املحـارصة يف 

سـوريا ونقلـت املقاتلـني منهـا، لقـاء إدخال 

املحارصيـن  للمدنيـني  الغذائيـة  املسـاعدات 

منـذ مئتي يـوم، "لكنهـا نكثـت بوعدها ومل 

تتابـع إيصـال األغذيـة واملـواد الطبية لألرس 

املحـارصة"، بحسـب توصيـف الحملة.

سوريون في المهجر
يتضامنون مع محاصري مضايا في ريف 

دمشق
ناشطون سوريون في ساحة ألكسندر بالتز في مدينة برلين األلمانية 
9 كانون الثاني 2016 -  )إنترنت(
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