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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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تفاؤل حذر
صادمة هذه العودة القوية للحراك غري 

املسلح يف سوريا، ال شك، للسوريني 

املتعبني أنفسهم، يف الداخل والخارج، 

وللعسكريني الذين مل يسرتح رصاصهم 

طيلة سنوات متتالية. وتبقى الخيبة األكرب 

لبشار األسد وحلفائه، الذين عادت إىل 

مسامعهم، بعد خمس سنوات من تدمري 

البالد، ألفاظ "الحرية" ومطالب "إسقاط 

النظام"، تنطلق من درعا ودمشق وحمص 

وحلب.

مل تربد األرض تحت الهدنة بعد، ومايزال 

الرهان عليها بعد أقل من عرشة أيام عىل 

بدئها رضبًا من املغامرة، لكن معطى جديًدا 

حرك الحالة السورية ال ينبغي االستهانة به، 

أعاد أماًل كان مفقوًدا لدى عامة السوريني، 

هو عودة "الثورة" بعلمها األخرض، وشكلها 

املدين، واإلرصار الكبري لدى الشعب املقهور 

عىل نجاحها، رغم كل ما تعرض له من 

ضغط من أجل التنازل عن حقه يف الحرية 

وتحقيق التغيري السيايس املأمول.

بعيًدا عن مصالح الالعبني الكبار وخططهم 

السياسية والعسكرية إلنهاء الرصاع يف 

سوريا، وملصالحهم فيها، الكرة اآلن يف 

ملعب الثوار العائدين. البالد اآلن أمام فرصة 

جديدة، نجاحها مرهون باالستفادة من 

دروس الثورة نفسها قبل أربع سنوات، 

عندما فقدت بوصلتها وبدأ الحراك ينحرف 

عن مساره، لتظهر الرايات وتختلف 

الشعارات وتنشأ الرصاعات واالنشقاقات، 

مفتتة القوة ومشتتة الكلمة.

كل ما نرجوه، أن يكون ما كتبه عقالء 

الحراك الجديد يف الفتاتهم تعبريًا صادًقا 

عن إرادة السوريني جميعهم، ال تكتيكًا 

مرحلًيا فحسب، رسعان ما يكسبه ما تبقى 

من نظام األسد، بالوقت وبالحيلة.

هيئة التحرير

"فدرلة" سوريا..
خلط لألوراق وسعي روسي لحفظ ماء وجه النظام
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بدأت الحياة تعود إلى مدينة داريا مع الساعات األولى لبدء وقف إطالق النار، فجر السبت 
27 شباط، بعد ما يزيد عن ثالثة أعوام من المعارك والقصف العنيف بالبراميل المتفجرة.

مدنيون في داريا في اليوم األول بعد توقف إطالق النار - 28 شباط 2016 - )عنب بلدي( 

زين كنعان - داريا

ويف جولـة لعنـب بلدي يف شـوارع املدينة 

اسـتطلعت فيها آراء األهـايل، كانت األجواء 

تقـارب أعيادهـم خـال سـنوات الحصار، 

مـع "غصـة" تكلّم عنهـا كثـرون لفقدان 

كثـرٍ من شـباب املدينـة خال األيـام التي 

سـبقت وقف إطـاق النار.

مـن  تخلـو  املدينـة  شـوارع  تـكاد  ال 

مغتنمـة  بعضهـا  تـزور  التـي  العائـات 

توقـف القصف، ومتفقـدة شـوارع املدينة 

والحـال التي وصلـت إليهـا األبنيـة، بينام 

شـهدت الحـارات تجمعات لألطفـال الذين 

للعـب. دقيقـة  كل  يسـتغلون 

الطفلـة فـرح يحيـى )8 سـنوات(، ال تريد 

التوقـف عـن اللعـب حتـى انتهـاء الهدنة، 

سـتعود  الهدنـة  انتهـت  "إذا  وتسـأل 

أن تنقـي  أريـد  الطائـرات لقصفنـا؟ ال 

هـذه األيـام…"، واصفـة لحظـة سـقوط 

الرباميـل "عنـد سـامع صـوت الطائـرة ال 

أعرف إىل أيـن أهرب وأختبـئ.. أركض إىل 

أمـي وأغمـض عينـي وأضغـط عـى أذين 

حتـى ينفجـر الربميـل". 

حـال فـرح ال يختلـف كثـرًا عـن معظـم 

طفـًا،   1150 وعددهـم  املدينـة،  أطفـال 

بنيهـم 450 رضيًعـا، بينام تحـاول مدارس 

املدينـة )اقرأ وارق املسـتقلة، ومدرسـة أمل 

األمـة التابعـة للمجلـس املحـي(، جهدهـا 

لتعويـض األطفـال مـا عانـوه مـن خوف،  

بإجراء نشـاطات وحفات تعيـد الفرح إىل 

. بهم قلو

حفـًا،  األمـة"  "أمـل  مدرسـة  وأقامـت 

عـن  ممثلـون  حـره  آذار،   2 األربعـاء 

شـهداء  لـواء  وقيـادة  املحـي  املجلـس 

اإلسـام، تضمن فقـرات غنائيـة وترفيهية، 

املجلـس  رئيـس  ألقاهـا  كلـامت  وتخللـه 

عـى  لتحفيزهـم  اللـواء،  وقائـد  املحـي 

التعلم ورفـع معنوياتهـم ملواجهة الظروف 

الصعبـة وتخطي هـذه املرحلة، بحسـب ما 

ينقلـه كرم الشـامي، مدير املكتـب اإلعامي 

املجلـس. يف 

ويف لقـاء لعنـب بلـدي مـع مديـر اللجنة 

يف  املحـي  املجلـس  ورئيـس  التعليميـة 

املدينـة، أبـو عامد خـوالين، يقـول "ركزت 

اللجنـة التعليميـة وإدارة مدرسـة أمل األمة 

إجـراء  عـى  الهدنـة  يف  اهتاممهـا  جـّل 

النشـاطات الرتفيهيـة والرحـات لألطفال، 

إلخراجهـم مـن الكبـت والحرمـان، الـذي 

عاشـوه طيلـة أشـهر مضـت مـع قصـف 

براميـل تهـدد حياتهم كل يـوم، إضافًة إىل 

إقامـة املسـابقات لتحفيزهـم عـى التعلم، 

إذ تخصـص املدرسـة يومـن يف األسـبوع 

وتوزيـع  الرتفيهيـة  النشـاطات  إلجـراء 

الحلـوى".

ويضيـف أبـو عـامد "لعـل األطفـال هـم 

أكـر املسـتفيدين من وقـف إطـاق النار، 

فالفرحـة والبسـمة ال تفـارق وجوههـم".

الشـامي،  كـرم  اإلعامـي،  املكتـب  مديـر 

يقـول إن املدينـة عـادت إىل الحيـاة بعـد 

إىل  مشـرًا  أشـباح،  مدينـة  كانـت  أن 

حالـة الرتقـب والخـوف بـن األهـايل من 

انقضـاء  بعـد  ينتظرهـم  ومـا  املسـتقبل 

الهدنـة".

الحراك السلمي يعود إلى الواجهة
"أجمـل ما ميـز األسـبوع األول مـن وقف 

إطـاق النـار، املظاهـرة التـي خـرج فيها 

أهايل املدينة، إذ اجتمـع الثوار يف املظاهرة 

وتذكـروا أيـام السـلمية واملظاهـرات مـع 

الشـهداء  أصدقائهـم  فـراق  عـى  غصـة 

الـذي أشـار  واملعتقلـن"، بحسـب كـرم، 

إىل  تنظيف مسـجد املدينـة وترميمه لتقام 

صـاة الجمعـة، بعـد أن غابـت ألكـر من 

عـاٍم بسـبب القصـف"، واصًفا هـذه األيام 

بــ "العيد".

لكـن كـرم أكـد أن "وقـف إطـاق النـار 

ليـس كافيًـا إلنهـاء معانـاة النـاس، الذين 

الحصـار  ظـل  يف  يعيشـون  مايزالـون 

املسـاعدات  دخـول  إىل  ماسـة  وبحاجـة 

والطبيـة". اإلغاثيـة 

وبالعـودة إىل األسـتاذ أبـو عـامد يضيـف 

"مـا نعيشـه اآلن مـن مظاهـر مدنيـة يف 

ظـل الهدنـة وعـودة النشـاط السـلمي يف 

السـوري  الشـعب  أن  يؤكـد  املظاهـرات، 

إسـقاط  يف  مبطالبـه  متمسـًكا  مـازال 

مؤكديـن  رمـوزه،  كافـة  ورحيـل  النظـام 

عـى سـلمية الثـورة ومتطلعـن إىل حـل 

معاناتهـم". ينهـي  سـيايس 

"الـدول  أن  اعتـرب  حديثـه  ختـام  ويف 

تبنـي أمجادهـا ومتـي وراء مصالحهـا 

رغـم  السـوري  الشـعب  جامجـم  عـى 

قدرتهـا عـى إيقاف شـال الـدم بفرض 

حـل سـيايس لألزمـة، فاملجتمـع الدويل 

يعلـم ويـرى مـا يفعلـه النظـام والـدول 

وانتهـاكات"،  مجـازر  مـن  لـه  الحليفـة 

الشـاعر  مبقولـة  مواقفهـم  مـن  سـاخًرا 

أديـب إسـحاق: السـوري 

"قتل امرئ يف غابة جرمية ال تغتفر...

وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر"

رامي أبو محمد

ال يخفى دور القيم واملبادئ وغرس املفاهيم 

االجتامعية واألخالقية الفاضلة يف توجيه 

البيئة االجتامعية بالوجهة الصحيحة، التي 

تعلو فيها الفضائل الخلقية عىل الرذائل، والقيم 

االجتامعية عىل األنانية، واملصلحة املجتمعية 

الدامئة عىل الفردية الحارضة.

الترشيعات القانونية يف الدولة الحديثة ال 

تبني مجتمًعا وال تؤسـس لحضارة، وإمنا هي 

سياج مينع االعتداء عىل مشاريع النهضة 

والحضارية. االجتامعية 

ويف ظل الحكم االستبدادي الذي حكم سوريا 

لعقود، كان يهم النظام تحصني نفسه بأحزمة 

من االستبداد وأطواق من العسكر وقوى األمن 

وشبكات من الزبائن املنتفعني، فام كان يفكر 

يف التأسيس ملرشوع نهضة أو بناء مجتمع، بل 

يحارب تلك النزعات النهضوية والتحررية ألنها 

نواة لكرس أطواق االستبداد، فالحرية الفكرية 

نتيجة حتمية للرشوع يف تأسيس الصحوة 

والنهضة باملجتمع، ألن العقول املتطلعة 

للنهضة الميكن إال أن تكون حرة.

بناًء عىل ذلك منع النظام نشاطات التوجهات 

والتكتالت التي كانت تحمل توجًها نهضويًا 

تحرريًا، فحارب التعددية السياسية والحرية 

الصحفية والتجمعات النهضوية اإلصالحية، أيًا 

كان توجهها اإليديولوجي.

يف الوقت ذاته ال ميكننا أن ننكر درجة الرقي 

الفكري الذي أسس للقيم واملفاهيم التحررية 

يف املجتمع السوري، فام مصدرها وأساسها إذا 

كان النظام يحارب كل فكرة إصالحية ومرشوع 

نهضوي لعقود؟

رغم تحصني النظام لنفسه، بكل ما ذكرنا، 

مل يجد مفًرا من بعض الحيل التي يخفف بها 

من احتقان الشعب ضد سياسته االستبدادية، 

وبسبب طبيعة املجتمع املتدين، ويف خطوة 

عىل طريق سياسة تقوم عىل الكبت واالستبداد 

ويف ذات الوقت تخفف وطأة تلك السياسة عىل 

الشعب خوًفا من ضيق يوصل لالنفجار، من 

خالل بعض املظاهر التي تناسب الوجه العام 

للمجتمع السوري.

وبعد املعركة الطويلة مع اإلسالميني، التي 

بدأت بعد انقالب حافظ األسد وما انتهت يف 

القضاء عىل الطليعة املقاتلة لإلخوان املسلمني 

يف حامة، جاءت خطوة تأسيس معاهد األسد 

لتحفيظ القرآن الكريم.

بداية اختلفت مواقف الشيوخ بني قابل للعمل 

تحت ذاك االسم، ورافض له عىل اعتبار أن 

معركة اإلسالميني مع النظام مل تنته بعد، وأن 

هذه الخطوة جاءت لتحييد بعض اإلسالميني 

عن تلك املعركة، ولكن بعد أن تم األمر للنظام 

واستقر له، بدأ الشيوخ بالعمل عىل إعادة 

التأسيس لتيار الصحوة اإلسالمية من خالل تلك 

املعاهد، ومن ذلك النشاط املسجدي يف داريا.

 أراد النظام من "اسم معاهد األسد لتحفيظ 

القرآن"، بعض النشاطات الشكلية اعتامًدا عىل 

حفظ وتالوة القرآن، وعرض له وتربيكات به 

فقط، دون أن يكون مؤسًسا لوعي عام.

ولكن األمر مل يرس وفق ما أراد رغم تضييقه 

الشديد، فتعليم القرآن والسنة يقتيض تعليم 

املسلمني االهتامم بشأن األمة، وقضايا 

السياسة والفكر واالقتصاد، وغرس األمل 

يف النهضة االجتامعية التي ال تبنيها إال 

القيم. وبذلك كانت تلك املساجد نواة لتعبئة 

جامهريية، غرست فكرة جمعية عند جيل 

الشباب، مفادها وجوب تغيري اجتامعي 

وفكري، ومبا أن الذي يقف يف وجه كل 

مرشوع علمي أو فكري أو ثقايف يريده 

الشباب، هو االستبداد السيايس، كان ال بد من 

اهتامم بتغيري أم الخبائث التي فتكت باملجتمع: 

االستبداد السيايس.

جعل النشاط املسجدي يف داريا مراكز 

لغرس القيم األخالقية، واملفاهيم االجتامعية 

الصحيحة، وتحفيز روادها للعمل للنهضة، من 

خالل حلقات التعليم يف املساجد التي كانت 

تدرس القرآن والحديث النبوي، وشيًئا من 

التاريخ اإلسالمي، وله دور كبري يف عصف 

ذهني لدى الطالب: تدور حول تساؤالت ملاذا 

الفرق الكبري بني أمس املسلمني ويومهم، 

وكيف السبيل للعودة ملا كان باألمس، باإلضافة 

لخطب الجمعة والدروس العامة واملسابقات 

والحفالت الدينية التي كانت كلها مبثابة ندوات 

ثقافية تخطو عىل سبيل تعبئة جامهريية 

تحرض الناس عىل وجوب تغيري يف النظام.

تجىل أثر النشاط ذلك يف داريا، يف كون 

النسبة الكبرية من ثورة داريا السلمية )التي 

أجربت عىل العسكرة فيام بعد( من الشباب 

الجامعيني، والذين جمعوا إىل ذلك ثقافة 

إسالمية حملوها من املساجد، بل لعل الذي 

وجههم للدراسات الجامعية هو النشاط 

املسجدي يف داريا.

ثم ظهر أثر ذلك يف الوعي السـيايس والديني، 

واالعتدال الذي اتسمت به داريا، فام كانت 

يوًما بؤرة للتشـدد، وما كانت ثورتها يوما 

حربًا بالوكالة وال حربًا مأجورة، فالغاية 

الواعية التي أرادها ثوار داريا تحرًرا من 

االسـتبداد، إلتاحة بيئة من الحرية للعمل عىل 

بداية نهضة اجتامعية تكون بداية لنهضة 

حضارية عامة.

الطفلة تسأل: إذا انتهت الهدنة ستعود الطائرات لقصفنا؟

داريا.. مدينة البراميل تعيش "عيد" وقف إطالق النار

عنب بلدي - داريا

أقيمـت صاة الجمعة، 4 آذار، يف مسـجد املصطفى، 

بعـد غياٍب ألشـهر إثر اسـتهدافه املتواصـل بغارات 

الطران والرباميـل املتفجرة.

ناشـطون يف املدينـة وعـدٌد مـن طـاب املسـجد، 

سـاهموا بتنظيـف املسـجد وترميمـه وإزالـة  ركام 

القصـف، مـع بـدء وقـف إطـاق النار.

الرتميـم  يف  املشـارك  عمـرو،  أبـو  محمـد  وقـال 

ومـن أعضـاء مكتـب التوثيـق يف املجلـس املحي، 

طوابقـه  يف  واسـع  لدمـار  املسـجد  "تعـرض 

العلويـة إثر اسـتهدافه بالرباميـل املتفجرة وغارات 

الطـران الحـريب لعدة مـرات، مـا أدى إىل توقف 

الصـاة فيـه منـذ قرابـة مثانيـة أشـهر، ليغيـب 

صـوت األذان عن سـامء املدينـة منذ ذلـك الوقت"، 

كونهـا  املدينـة  مسـاجد  معظـم  تدمـر  مؤكـًدا 

نقطة اسـتهداف لطـران النظـام منذ بـدء الحملة 

العسـكرية.

مبشـاركة  املسـجد  رممنـا  عمـرو،  أبـو  وأضـاف 

املحـي  املجلـس  مـن  وأعضـاء  املـدين  الدفـاع 

القدامـى، الفتًـا إىل أن "أكـر  باإلضافـة لطابـه 

مـا ميـز مدينتنـا يف السـابق إقبـال أبنائهـا عـى 

املسـاجد، والتـي كان لها دور مهم يف إنشـاء جيل 

مثقـف وملتـزم"، معربًا عن فرحته بعـودة الصاة 

"ال ميكـن تصـور فرحتنـا أثناء أداء صـاة الجمعة 

واجتـامع النـاس، وكأن الحيـاة املدنيـة عـادت من 

. " يد جد

وكان املسـجد تعـرض لقصـٍف نهايـة آب املـايض، 

ألكـر مـن سـاعٍة بغـارات امليـغ والرباميـل أثنـاء 

دون  مـرت  الحادثـة  أن  ورغـم  الجمعـة،  صـاة 

ضحايـا آنـذاك، إال أن صـاة الجامعـة توقفـت فيه.

صالة الجمعة تعود 
إلى مسجد المصطفى

دور مساجد داريا في الثورة السورية

http://www.enabbaladi.org/archives/67979
http://www.enabbaladi.org/archives/67979
http://www.enabbaladi.org/archives/67980
http://www.enabbaladi.org/archives/67977
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فتح من جديد.. 
ُ

أبواب الحراك المدني ت
و"األخضر" يغطي سوريا

 عنب بلدي - خاص

وبعـد تراجع الحـراك املدين بسـبب املعارك 

خـال  السـورية  األرض  عـى  والقصـف 

السـنوات الثاث السـابقة، أعاد السـوريون 

السـاحات،  إىل  االحتفاليـة  كرنفاالتهـم 

ليشـهد يـوم 4 آذار مظاهـراٍت يف أكـر من 

"الثـورة  عليهـا  أطلـق  لجمعـٍة  نقطـة   40

مسـتمرة".

األخضر يعود إلى الساحات
حلب، التـي كانت تصـارع حصـاًرا محتمًا 

بعـد تقدم األسـد ووحـدات حامية الشـعب 

يف  مظاهـرات  شـهدت  املـايض،  الشـهر 

أكـر مـن حـي منـذ وقـف إطـاق النـار، 

الناشـط  وقـال  27 شـباط.  السـبت  فجـر 

امليدانيـة،  املشـايف  يف  واملسـعف  املـدين 

حذيفة دهـامن، إن "الحراك السـلمي يهدف 

للمطالبـة بإسـقاط النظـام والرتكيـز عـى 

أجمـل  سـوريا  أن  وعـى  الثـورة،  ثوابـت 

بـدون األسـد وأذنابـه".

الناشـط املشـارك يف املظاهـرات  وأضـاف 

"نهدف إلعـادة روح الثورة للشـارع وللثوار 

وللمدنيـن، ولـرى العـامل أننـا هنـا باقون 

حتى إسـقاط النظـام وإخراج الـدول املحتلة 

سـوريا". من 

أحمـد عرايب، املشـارك يف تنظيم مظاهرات 

تلبيسـة بريف حمص الشـاميل، قـال لعنب 

بلـدي إن مجموعـة مـن الناشـطن قـرروا 

إعـادة الثـورة إىل املربـع األول منذ الحديث 

عـن هدنـة محتملـة، مؤكـًدا عـى أمريـن: 

"رفـض الطريقـة التي صورهـا، أو يحاول 

الثـورة  الـدويل تصويرهـا، بـأن  املجتمـع 

عـى األرض تحولـت ملعـارك بـن قـوات 

النظـام و)اإلرهابيـن(، عى حـد تعبرهم 

طبًعا، وإظهـار روح اإلرصار لـدى املدنين 

حمـل  إىل  منهـم   80% اضطـر  الذيـن 

العامل". السـاح، بسـبب تخـاذل 

الهتافـات يف عمـوم سـوريا كانـت تـدور 

ودعـم  األسـد  وإسـقاط  الحريـة  حـول 

الجيـش الحـر، األمـر الـذي أكّـده عرايب، 

"كان معنـا متظاهـرون من كافـة الفصائل 

اإلسـامية، لكـن املظاهـرات شـهدت قبواًل 

كبـرًا وإجامًعـا عـى أن علـم الثـورة هـو 

األسـاس".

ماتـزال الهدنـة "هشـة" وتشـهد خروقات 

عى نطـاق ضيـق، بحسـب تعبـر مبعوث 

سـتيفان  سـوريا،  إىل  املتحـدة  األمـم 

دميسـتورا، لكـن ذلـك مل مينـع املتظاهرين 

مـن النـزول إىل الشـوارع، وأشـار عـرايب 

إىل حادثـة أثنـاء التظاهـر "جاءنـا تعميـم 

مـن املرصد خـال مظاهرة الجمعـة بوجود 

)طائـرة( سـوخوي يف األجـواء، النـاس ما 

اهتمـت وتابعـت التظاهـر"، خامتًـا حديثه 

"نحـن بكل الطـرق مكملـن طبًعـا إن كان 

إسـقاط  حتـى  السـاح،  بقـوة  أو  سـلميًا 

النظـام وهـو املطلـب الرئيـي".

قادة الجيش الحر يدعمون الحراك
عـدٌد مـن قـادة الجيـش الحـر نزلـوا إىل 

السـاحات وشـاركوا يف املظاهـرات، ومنهم 

املقدم فارس بيـوش، قائد الفرقة الشـاملية، 

وأحمـد السـعود، قائـد الفرقة 13، وحسـام 

سـامة القيـادي البـارز يف حركـة أحـرار 

الشـام اإلسـامية، إضافة إىل عـدٍد من قادة 

الجبهـة الجنوبيـة يف برصى الشـام.

املستشـار القانـوين للجيـش الحر، أسـامة 

أبـو زيـد، قـال لعنـب بلـدي إن "الجيـش 

وقادتـه  الحـراك،  لعـودة  متحمـس  الحـر 

يشـاركون به بقـوة، وهـو من أهـم مظاهر 

اسـتمرار الثـورة السـورية".

"يف األعـوام املاضيـة تحولـت القضيـة عرب 

املنصـات اإلعاميـة إىل حـرب عى السـلطة 

الشـعبي  الـدور  وغـاب  املعارضـة،  مـن 

حـل  عـن  الحديـث  ليبـدأ  للثـورة،  املؤيـد 

بالطريقة السياسـية بالضغط عـى األطراف 

املتصارعة"، بحسـب "أبو زيـد"، الذي أردف 

الثـورة  تجـدد رشعيـة  املظاهـرات  "عـودة 

اسـتطاع  لـو  السـوري  الشـعب  أن  وتؤكـد 

اإلكـامل دون سـاحٍ مل تتوقـف املظاهـرات 

يوًمـا، هـذا دليـل عـى أن مـا حصـل خال 

خمـس سـنوات من القصـف والقتـل مل ينِث 

النـاس عـن العـودة إىل الشـارع".

عبد الباسط الساروت: الثورة مستمرة
بدوره، خـرج عبد الباسـط السـاروت، وهو 

من أبرز ناشـطي ومنشـدي الثورة السـلمية 

مصـور،  تسـجيل  يف  حمـص،  مدينـة  يف 

خالـه  مـن  أكـد  آذار،   4 الجمعـة  مسـاء 

ضـد  الثـوري  الحـراك  اسـتمرار  رضورة 

النظـام، معتـربًا أن "الثـورة بـدأت ربانيـة 

وسـتنتهي ربانيـة"، عـى حـد تعبـره.

تنظيـم  مببايعتـه  اتُهـم  الـذي  السـاروت، 

"الدولـة" مـن قبل عدة فصائـل يف محافظة 

حمـص، وال سـيام جبهـة النـرصة، ولوحـق 

أمنيًـا يف الريـف الشـاميل، أنشـد يف آخـر 

يـا  أغنيـة "جنـة جنـة  املصـور  التسـجيل 

وطنا"، والتي اشـتهر بأدائهـا يف املظاهرات.

وأضـاف السـاروت، القائـد السـابق لكتيبة 

السـورية  الثـورة  أن  البياضـة،  شـهداء 

األسـد  نظـام  إسـقاط  حتـى  مسـتمرة 

وإيـران. روسـيا  وداعميـه، 

ترتفـع وتـرة املظاهرات مـع "صمود وقف 

لحظـة  الثامـن،  يومـه  يف  النـار"  إطـاق 

محـاوالت  ووسـط  التقريـر،  هـذا  إعـداد 

دوليـة وأمميـة لدعمـه، يف ظاهـرة وصفت 

أربـع سـنوات عـى  بــ "املفاجـأة" بعـد 

قصـٍف ومعـارك فتحـت جبهـاٍت ال تهـدأ.

 عنب بلدي - رابطة الصحفيين السوريين

رابطـة  يف  الصحفيـة  للحريـات  السـوري  املركـز  أصـدر 

الصحفيـن السـورين، السـبت 5 آذار، تقريـره عـن شـهر 

شـباط املايض، وثّـق فيه أبـرز االنتهاكات بحـق اإلعام يف 

. يا سور

وبحسـب املركـز قتل ثاثـة إعامين الشـهر املـايض، اثنان 

منهـام يف ريف حلـب، وهام اإلعامـي زكريا أورفـي، الذي 

قتـل يف 8 شـباط، جـراء القصـف الـرويس عـى مدينـة 

عنـدان يف ريـف حلـب، ومراسـل وكالـة األناضـول مجـد 

معضـامين امللقـب )عن داريـا(، وقتل يف 19 شـباط، جراء 

إصابتـه بقذيفـة دبابة مـن الجيـش النظامي.

كـام قتـل اإلعامـي أنس الخطيـب مصور شـبكة "أنـا برس"، 

أثناء تغطيتـه للمعارك يف تل رفعت يف 14 شـباط، لرتفع عدد 

اإلعاميـن الذين وثقـت رابطة الصحفين السـورين مقتلهم، 

منـذ بدء الثـورة السـورية يف آذار 2011 إىل 334 إعاميًا.

ووثـق املركـز إصابـة ثاثـة إعاميـن، وهـم مراسـل عنب 

حـامة  مركـز  ومراسـل  البـكار،  هيثـم  دومـا،  يف  بلـدي 

اإلخبـاري يف بلدة حربنفسـة، خالد أبو إسـحاق، واإلعامي 

املسـتقل محمـد غـراب الـذي أصيـب يف قريـة الطامـورة 

بريـف حلـب أثنـاء تغطيتـه للمعـارك هنـاك.

ويف الثالث من شـباط، أصـدرت إدارة معرب بـاب الهوى مع 

تركيـا قـراًرا لـ"تنظيم عمل مؤسسـات النـر و الطباعة"، 

قيـدت مبوجبه إدخـال الصحف واملـواد اإلعامية مـن تركيا 

إىل سـوريا، مـا يعد انتهـاكًا بحق املؤسسـات اإلعامية.

وأوضـح املركـز أن "مديريـة اإلعام يف مقاطعـة كوباين"، 

املعلنـة مـن قبل حـزب االتحـاد الدميوقراطـي، منعت قنايت 

"أورينـت نيـوز" و"روداو" من العمـل يف املقاطعة، نتيجة 

مـا قالـت اإلدارة إنه "عـدم توخي املصداقيـة يف نر الخرب 

عـن أهم األحـداث املتعلقة باملقاطعـة واإلدارة".

واعتقلـت السـلطات الرتكيـة مديـر إذاعة "صوت دمشـق"، 

رامـي الجراح، يف 17 شـباط بغازي عنتـاب الرتكية، وأطلق 

رساحـه بعـد أيـام دون معرفـة سـبب االعتقـال، إضافة إىل 

روزنـة،  راديـو  ملراسـل  الـرتيك  الحـدود  حـرس  اعتقـال 

محمـود  عبـد الرحمـن، يف شـباط مبدينـة الريحانية.

وكان املركـز السـوري للحريـات الصحفيـة وثـق يف شـهر 

كانـون الثاين املـايض14 انتهـاكًا بحق اإلعام يف سـوريا، 

بينهـا مقتـل اإلعاميـة نيسـان إبراهيـم يف الرقـة، وخطف 

صحفيـة أملانيـة مـن قبل جهـة مل يعلن عن اسـمها رسـميًا.

من الدروس املُستفادة من فرتة 

"الهدنة"، وإن قيل عنها نسبية، أو 

غري كاملة، أو منقوصة، هو درس 

التظاهرات التي شهدتها أرجاٌء 

مختلفة من املدن والقرى السورية، 

والتي أعادت إحياء الفكرة التي 

ُولدت من رحمها الثورة السورية 

يف 2011. والدرس ليس التظاهرات 

يف حد ذاتها، بل ما يُحرُك هذه 

التظاهرات: اإلرادة العارمة لدى أبناء 

هذا الشعب يف التعبري عن الرأي 

واملشاركة، من دون وسيط، أو متثيل 

زائف، وإعالء الصوت، مبارشًة ومن 

دون رتوش. 

يقوم القانون الدويل لحقوق 

اإلنسان عىل ركن أسايس يف تنفيذه 

وتطبيقه، ويتمثل يف مسؤولية 

"الدولة" وكفالتها للتمتع بالحقوق 

الواردة فيه، أي القانون. وإن رغبنا 

يف الحديث نظريًا عن مسؤولية 

الدولة السورية عن كفالة هذه 

الحقوق، فهناك معضلتان، أوالهام 

أن الدولة املُتعاقدة مع هذا القانون، 

هي خصٌم للقانون والحقوق، كام 

هي بالتايل خصٌم ألولئك الذين 

تتوجب كفالة حقوقهم. واملعضلة 

الثانية، أن من الصعب اآلن رسم 

إطار واقعي المتداد "الدولة" أو 

حتى ما يشبهها ويُشابهها. فعىل 

سبيل املثال، تقوم يف بعض املناطق 

سلطات بعض الفصائل والتنظيامت، 

وتتشابك هذه السلطات أحيانًا، 

وتختصم أحيانًا أخرى، من دون 

أن يعني عىل اإلطالق متاهيها يف 

إطار دولة. لكنها تبقى، دولًة أم 

ال، سلطات األمر الواقع، ومبوجب 

ذلك تقع عىل كاهلها، شاءت أم 

أبت، مسؤولية كفالة حقوق من 

تحكمهم.

حني تصمت البنادق، ويسكت هدير 

املدافع والطائرات، وحتى لو جادل 

بعض الثائرين بأن ذلك نسبي، 

أعاد السوريون استلهام لحظات 

والدة حراكهم السلمي ولرمبا ليس 

باإلمكان اآلن إعادة إنتاجه عىل نحو 

كامل وشامل، لكن يتوفر حالًيا دليل 

عىل أن الجمهور يريد العودة وبقوة 

إىل املكانة التي غيبتها رشاسة 

السالح وبطش املتحاربني من كل 

األطراف. 

الشعب مازال يريد إسقاط النظام، 

صحيح، لكن األهم برأيي ليس هذا 

الشعار املفتوح عىل مرصاعيه من 

خمس سنوات من دون مالمح 

واقعية. األهم، هو أن الجمهور 

متمسٌك بحقه يف إبداء رأيه 

الرصيح. وليس فيام أسجله هنا عىل 

األقل أي انتقاص من أي دور لعبه أي 

طرف سيايس يف املرحلة املاضية، 

لكن ما أسجله، ويسجله حراك 

الناس اآلن، هو موقٌف واضح ال 

يقبل اللبس، بأن الجمهور يريد إعادة 

استالم زمام املبادرة. 

يف الحراك الحايل، هناك فرٌص 

وإمكانيات، أقلها فرض مساحة 

مدنية، وسلمية، للتبادالت 

والتجاذبات السياسية التي غيبها 

السالح. البندقية ال تحل محل إرادة 

الناس، وكان علينا أن نفهم ذلك 

من دروس اآلخرين، وتأخرنا. علينا 

أن نُفِهم سلطات األمر الواقع، 

وسلطات النظام الخصم، أن عليهم 

التعامل مع شعبنا باعتباره العًبا 

اساسًيا، وليس مغلوبًا عىل أمره.

الشعب يريد إعادة 
استالم زمام األمور

فادي القاضي

خبير حقوق اإلنسان 
واإلعالم والمجتمع المدني 

في الشرق األوسط. 
fqadi@ على تويتر

مظاهرات في مدينة حلب 4 آذار 2016 )عنب بلدي(

11 انتهاًكا بحق اإلعالم في سوريا خالل شباط 2016

فتح وقف إطالق النار في سوريا الباب أمام الحراك المدني للعودة إلى الواجهة، متمثاًل بمظاهرات كرنفالية 
تطالب بالحرية وإسقاط نظام األسد، في خمس محافظات رئيسية: دمشق، وحلب، ودرعا، وحمص، وإدلب.
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إغالق مفاجئ لـ "باب الهوى" يقلق سكان الشمال 

"جنيف" الخميس المقبل.. 
والمعارضة تشكك في نجاحه

أنس العبدة رئيًسا 
جديًدا لالئتالف 

السوري المعارض

عنب بلدي - خاص  

قرار تعسفي
القـرار الـذي وصفـه ناشـطون سـوريون 

بالتعسـفي، فاجـأ عـدًدا مـن العاملن يف 

القطـاع التجاري وقطـاع النقل بـن تركيا 

الذيـن  املواطنـن  إىل  إضافـة  وسـوريا، 

ينتظـرون دورهـم لدخـول تركيـا، للسـفر 

إقامـة  ميلكـون  أخـرى  بلـدان  إىل  منهـا 

. فيها

ويعـد اإلجـراء األول مـن نوعـه للحكومـة 

الرتكيـة، رغـم إغاقهـا املعـرب أمـام حركة 

املسـافرين قبـل أكر من عام، لكـن الحركة 

التجاريـة وإدخـال املـواد اإلغاثية اسـتمر 

نحو سـوريا، األمر الـذي أضفى اسـتقراًرا 

محافظـة  يف  نسـبيًا  مقبـواًل  اقتصاديًـا 

إدلـب وريف حلـب الغـريب والجنويب، إىل 

جانـب محافظـة حامة.

مراسـل عنـب بلـدي يف إدلـب، اسـتفرس 

مـن أحـد موظفـي املعـرب )مـن الجانـب 

السـوري( عن قـرار اإلغـاق، وأكد املوظف 

أن القـرار جـاء مفاجئًا ودون سـابق إنذار، 

وأعلمـت بـه اإلدارة مـن الجانـب الـرتيك 

بلوائـح  العمـل  وأوقـف  أمـس،  صبـاح 

األسـامء املوافـق عـى دخولهـا إىل تركيا، 

بحسـب النظـام املعمـول بـه منـذ ترين 

الثـاين املـايض.

الـركات  إحـدى  يف  املوظـف  ف.م، 

الريحانيـة  بلـدة  يف  العاملـة  التجاريـة 

الحدوديـة مـع سـوريا، اعتـرب أن القـرار 

"تعسـفي وظامل وغر مـدروس"، وأردف 

يف حديـث إىل عنـب بلـدي أن "عـدًدا من 

منـدويب الركة حورصوا اآلن يف سـوريا، 

منازلهـم  إىل  العـودة  يسـتطيعون  وال 

وعائاتهـم، كـام أن لدينـا شـاحنات كانت 

مـن املفـرتض أن تدخـل اليـوم وأوقفت".

مل يتوقـف عمـل املنظـامت حتـى لحظـة 

العاقـات  مكتـب  بحسـب  الخـرب،  إعـداد 

الرتكيـة السـورية، املهتـم بإيجـاد الحلول 

للمشـكات العالقـة للسـورين يف تركيـا، 

الجانـب  مـن  املعـرب  إدارة  عـن  ونقـل 

الـرتيك أن العاملـن يف املنظـامت يسـمح 

لهـم بالعبـور، ونصـح باصطحـاب هوية 

املنظمـة وجواز السـفر، كام يسـتمر دخول 

املـرىض والجرحـى أيًضـا.

ضحايا "التهريب" 
لقـوات  العسـكرية  العمليـات  تزامنـت 

مـع  الشـاميل  حلـب  ريـف  يف  األسـد 

رقابتهـا  الرتكيـة  السـلطات  تشـديد 

للريـط الحـدودي مـع سـوريا، واملمتـد 

مـن محافظـة الحسـكة وحتـى الاذقيـة، 

منًعـا ملحـاوالت الدخـول أو الخـروج غـر 

الرعـي.

مصـادر طبيـة متطابقـة أفـادت أن عـدًدا 

مـن املواطنـن السـورين قتلـوا برصاص 

)الجندرمـا(،  الـرتيك  الحـدود  حـرس 

الجمعـة، خـال محاولتهـم دخـول تركيـا 

إدلـب،  شـامل  رشعيـة  غـر  معابـر  مـن 

بلـديت  يف  مشـاٍف  إىل  جثثهـم  ونقلـت 

التابعتـن إلقليـم  الريحانيـة وقـره خـان 

الحـدودي. هاتـاي 

ووثـق ناشـطون سـوريون مقتـل عرات 

املدنيـن برصـاص الجندرمـا منـذ إغـاق 

الدخـول  حركـة  أمـام  الرئيسـية  املعابـر 

بقـرار   ،2015 آذار  تركيـا،  إىل  اليوميـة 

وقـع عليـه الرئيـس الـرتيك رجـب طيـب 

الرتكيـة إىل  الصحافـة  أردوغـان، وعزتـه 

باسـتغال  تفيـد  اسـتخباراتية  معلومـات 

وعمليـات  فـوىض  إلحـداث  املعابـر 

النظـام  قبـل  مـن  تركيـا،  "إرهابيـة" يف 

السـوري.

وتشـرتك تركيـا بحـدود بريـة مع سـوريا 

عليهـا  أنشـئ  مـرتًا،  كيلـو   822 تبلـغ 

سـابًقا تسـع بوابـات حدوديـة يف خمـس 

وحلـب،  والرقـة،  )الحسـكة،  محافظـات 

وإدلـب، والاذقيـة(، وهـي اليـوم بحكـم 

باسـتثناء  كامـل،  شـبه  بشـكل  املغلقـة 

واإلغاثيـة. اإلنسـانية  الحـاالت 

ويوجـه ناشـطون سـوريون انتقاداتهـم ملا 

الرتكيـة  الحكومـة  مـن  اعتـربوه تضييًقـا 

عـى السـورين، مـن خـال حزمـة قوانن 

وقـرارات تحد من حركتهـم وتنقاتهم داخل 

تركيـا، إىل جانـب حرمـان رشيحـة كبـرة 

منهـم دخـول وخـروج سـوريا، كـام كان 

معمـواًل بـه قبيـل آذار مـن العـام املايض.

عنب بلدي - وكاالت  

أعلـن املبعـوث الخـاص لألمـم املتحـدة إىل سـوريا، 

أن محادثـات جنيـف بـن  سـتيفان دي ميسـتورا، 

األطراف السـورية سـتنطلق الخميس املقبل 10 آذار.

ونقلـت صحيفـة الحيـاة اللندنية، السـبت 5 آذار، عن 

دي ميسـتورا قولـه إن البعـض مـن أطـراف النـزاع 

يف سـوريا واملشـاركن يف املحادثات، سـيصلون يف 

التاسـع من آذار إىل جنيف، والبعض سـيصل يف الـ 

11 منـه، بينـام يصل آخـرون يف الـ 14 من الشـهر 

نفسـه، بسـبب الصعوبات يف حجـز الفنادق.

"غـر  املفاوضـات  فـإن  ميسـتورا،  دي  وبحسـب 

املبارشة" سـتبدأ باجتامعات تحضريـة قبل الروع 

مبناقشـة القضايـا الجوهريـة، وهـي الوصـول إىل 

حكومـة جديدة، ودسـتور جديد، وانتخابـات برملانية 

ورئاسـية خال 18 شـهرًا، مؤكًدا أنه سـيدعو أطرافًا 

مـن حكومة النظـام واملعارضـة، إضافـة إىل ممثلن 

عـن املجتمـع املدين والنسـاء، اللوايت ميتلكـن الكثر 

حول مسـتقبل سـوريا، بحسـب قوله.

انخفاض النشاط العسكري في سوريا
وخروقـات  اإلنسـانية  املسـاعدات  دخـول  وحـول 

روسـيا والنظـام للهدنة، التـي انطلقت فجر السـبت، 

أنـه  املبعـوث األممـي  27 شـباط املـايض، أوضـح 

بالرغـم من وجـود بعض الحـوادث والخروقـات، إال 

أن عـدد الحـوادث والنشـاطات العسـكرية انخفـض 

يف شـكل جوهـري يف سـوريا، مـا أدى إىل وصـول 

املسـاعدات إىل 115 ألف شـخص، عـن طريق إدخال 

أكر مـن 200 شـاحنة إىل مثاين مناطـق محارصة .

ودعـا دي ميسـتورا حكومـة النظام السـامح لقوافل 

املسـاعدات اإلنسـانية، بالدخـول بطريقـة أرسع إىل 

املناطـق املحـارصة، إذ تنتظـر الشـاحنات 36 سـاعة 

قبـل دخـول كل قافلة.

حجاب: ظروف جنيف غير مواتية
وزيـرا الخارجية الـرويس واألمرييك طالبـا، الجمعة 

4 آذار، بـاإلرساع يف انطـاق املفاوضـات السـورية 

برعايـة األمـم املتحـدة، والتـي مـن خالها سـيحدد 

السـوريون مسـتقبل بادهـم ورئيسـهم عـى حـد 

إن  بالقـول  ميسـتورا  دي  أكـده  مـا  وهـذا  قولهـم، 

"مصر بشـار األسـد يحدده الشعب السـوري وليس 

األجانـب".

للمفاوضـات  العليـا  الهيئـة  رئيـس  اعتـرب  بـدوره 

املنبثقـة مـن املعارضة السـورية، رياض حجـاب، أن 

الظـروف الحاليـة السـتئناف محادثـات جنيـف يف 

التاسـع مـن الشـهر الجـاري غـر مواتيـة.

حجـاب نـوه خـال املؤمتـر الصحفـي يف باريس، 

إذ  للهدنـة،  النظـام  اخـرتاق  إىل  آذار،   4 الجمعـة 

تـم توثيـق أكـر مـن 90 غـارة سـورية وروسـية 

خـال سـبعة أيـام، اسـتهدفت مناطق تنشـط فيها 

الهدنة. عـى  وافقـت  فصائـل 

املتحـدة  لألمـم  العـام  األمـن  حجـاب  وطالـب 

ومجموعـة أصدقـاء سـوريا، بالضغـط عـى النظام 

لبـدء  املناسـبة  األجـواء  بالهدنـة، وتأمـن  لالتـزام 

املفاوضـات، وذلـك عـن طريـق فـك الحصـار عـن 

وإطـاق  املسـاعدات،  وإيصـال  املحـارصة  املناطـق 

رساح املعتقلـن وتطبيـق قـرار األمم املتحـدة 2254، 

والتـي مل تطبـق أي منهـا حتـى اآلن.

وعـن مشـاركة بشـار األسـد يف الفـرتة االنتقاليـة، 

أوضـح حجـاب أن مرجعيـة التفـاوض مسـتندة إىل 

بيـان جنيـف 1، الـذي جـاء فيه أنـه ال مكان لبشـار 

األسـد وزمرتـه يف الحكومـة االنتقاليـة.

الخارجيـة  وزيـر  أكدهـا  حجـاب  ترصيحـات 

الفرني، جـان مـارك أيرولـت، الـذي قـال إن هناك 

رشطـن أساسـين مل يتحققـا مـن أجـل اسـئتناف 

مباحثـات جنيف، وهام إيصال املسـاعدات اإلنسـانية 

للسـورين، واحرتام وقـف إطاق النار بشـكل كامل.

ويف الوقـت الذي تزاحـم فيه الرؤسـاء واملعنيون يف 

الشـأن السـوري، عـى إطـاق ترصيحات سياسـية 

انطاقهـا، وبـذل  مباحثـات جنيـف وموعـد  حـول 

جهودهـم لعقدهـا، تفاجأ العـامل بخروج السـورين 

من تحـت الدمـار، مبظاهـرات عمـت أرجاء سـوريا، 

كـام لـو أنهـم عـادوا إىل بدايـة ثورتهـم يف 2011، 

يريـد  "الشـعب  مفادهـا  للعـامل  رسـالًة  موجهـن 

النظام". إسـقاط 

عنب بلدي - خاص  

انتخبـت الهيئـة العامـة لائتاف الوطنـي السـوري املعارض، 

السـبت 5 آذار، أنـس العبـدة رئيًسـا جديـًدا لائتـاف، خلًفـا 

للدكتـور خالد خوجـة، والذي توىل رئاسـته منذ كانـون الثاين 

.2015

الهيئـة  أن  االئتـاف،  يف  مصـدر  مـن  بلـدي  عنـب  وعلمـت 

انتخبـت عبد اإللـه فهد أميًنـا عاًما خلًفـا ليحيـى مكتبي، خال 

اجتامعـات الهيئـة العامـة يف مدينـة اسـطنبول الرتكيـة.

نـواب رئيـس االئتـاف هـم موفـق نربيـة، وعبـد الحكيـم 

بشـار، وسـمرة مسـاملة، وتسـتمر االجتامعـات حتـى مسـاء 

السـبت الختيـار أعضـاء الهيئة السياسـية والبالـغ عددهم 19 

. ا عضًو

صـوت يف عمليـة االنتخابات املسـتمرة منذ 26 شـباط الفائت، 

63 عضـًوا من أصـل 103، يف ظـل امتناع الكتلـة الدميقراطية 

عـن التصويت.

الجيولوجيـا  ودرس   ،1967 دمشـق  مواليـد  مـن  العبـدة، 

يف جامعـة الرمـوك بـاألردن، وحصـل عـى املاجسـتر يف 

الجيوفيزيـاء، ثم انتقـل إىل بريطانيا وعمـل يف اإلدارة التقنية، 

وأسـس حركة "العدالـة والبناء" املعارضة لنظام بشـار األسـد، 

وأصبـح رئيًسـا لــ "إعـان دمشـق" يف املهجر.

وتـأيت عمليـة االنتخـاب يف وقـت تحـاول فيـه األمـم املتحدة 

إجـراء جولـة جديـدة مـن مفاوضـات جنيـف، آذار الجـاري، 

ويعتـرب االئتـاف مكون رئيـي يف الهيئة العليـا للمفاوضات، 

وهـي املمثـل الرئيـي للمعارضة السـورية.

أصدرت السلطات التركية قراًرا مفاجئا، الجمعة 4 آذار، أعلنت فيه إغالق معبر باب الهوى  بشكل كامل أمام حركة 
المسافرين والتجار حتى إشعار آخر، باستثناء الحاالت اإلنسانية )اإلسعاف(، تزامًنا مع تشديد اإلجراءات األمنية على الشريط 

الحدودي في إدلب والالذقية.
معبر باب الهوى الحدودي - 2015 - )إنترنت(
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سيرين عبد النور - دير الزور  

يتـوزع السـكان تحـت سـيطرة التنظيـم عـى ثاثـة 

أحيـاء: هـي العـامل والحميدية والشـيخ ياسـن، بينام 

بقيـت خمسـة أحيـاء أخرى شـبه خاليـة من السـكان، 

بحسـب "أبـو عمـر"، وهـو مقاتـل سـابق يف الجيـش 

الحـر التحـق بالتنظيم قبـل أن يخرج إىل تركيـا، فيام ال 

تـزال عائلتـه وأشـقاؤه داخـل املدينة.

األحيـاء، محولـن  التنظيـم يف هـذه  ينتـر عنـارص 

املنـازل إىل مقـرات يتنقلـون بينهـا عـرب "الطاقيات" 

التـي فتحوها بن جـدران البيوت والعـامرات املتجاورة، 

لتجنـب رصـد تحركاتهـم مـن قبـل الطـران الحريب.

ولجـأ العنارص، بحسـب "أبـو عمر"، إىل طـرد املدنين 

مـن بعـض املناطـق التـي تحولـت إىل مربعـات أمنية 

حّصنوهـا بتدعيـم جدرانها.

الشـاب أكـد أن التنظيم ربـط مقراته عرب شـبكة متصلة 

وأجهـزة  القبضـات  معتمـًدا  القصـرة،  األنفـاق  مـن 

لتنبيـه  املقاتلـن  بـن  للتواصـل  الاسـلكية  االتصـال 

بعضهـم يف أوقـات االسـتنفار، وفًقـا لتحـرك جبهـات 

املدينـة أو تحليـق الطـران الحـريب. 

مستقبل مظلم 
فـواز، أحـد ناشـطي مدينـة ديـر الـزور، يصـف مـا 

للمنطقـة  واضـح  مسـتقبل  ال  إذ  باملخيـف،  يحـدث 

الرقيـة التـي بقيـت بيـد التنظيـم دون وجـود خطر 

يف  "االقتصـار  أن  معتـربًا  وجـوده،  يهـدد  حقيقـي 

)للتحالـف  الجويـة  الربـات  عـى  التنظيـم  حـرب 

الـدويل بقيـادة الواليـات املتحـدة( يبدو أنهـا ال تؤثر 

حديثـه  يف  مشـرًا،  وقدراتـه،  التنظيـم  عـى  كثـرًا 

لعنـب بلـدي "الديـر بعيـدة عـن أي معركـة قريبة أو 

تدخـل بـري محتمـل".

حسـابات يدركهـا التنظيـم أيًضا، بحسـب فـواز، وبناًء 

عليهـا أخـذ يجمع قواتـه وعنارصه يف ديـر الزور، كام 

أنـه نقـل إليهـا أغلـب آلياتـه وأسـلحته التـي نقلها من 

ريفـي الرقـة والحسـكة، ووزّعهـا عى مناطـق متفرقة 

مـن الريـف واملدينة .

يسـتفيد التنظيم، بحسـب ناشـطن يف املدينـة يخفون 

أسـامءهم لـدواع أمنيـة، مـن الخـزان البـري لدعـم 

جبهتـي  دّعـم  إذ  املختلفـة،  الجبهـات  يف  مقاتليـه 

الشـدادي وريـف الرقـة الشـاميل خال معارك شـباط 

األخـرة، بعـرات املقاتلـن املحليـن مـن الديـر.

خوف وأسئلة
"إىل متى سـنبقى دون مسـتقبل واضح؟"، سـؤال يلح 

عـى العديد مـن أهايل ديـر الـزور الذيـن التقتهم عنب 

بلـدي، فهيثـم، الـذي عمل يف مكتـب الدفـاع املدين يف 

املجلـس املحـي التابـع للحكومـة السـورية املؤقتة يف 

ديـر الـزور سـابًقا، يخىش من تحـول الدير إىل "سـلة 

السـورية". املهمات 

تشـاؤم يظهره كثر من املراقبن ألوضـاع املنطقة الرقية، 

معربيـن عـن عـدم وجـود قـوة بريـة حقيقيـة ميكنهـا 

املسـاعدة يف إبعـاد تنظيـم "الدولـة"، إذ تعـاين الفصائل 

املحلية )الديرية( من التشـت والتوزع عى عـدٍد من املناطق 

والجبهات السـورية، يف ظل عدم رغبـة قوى أخرى بالتقدم 

يف هـذه املنطقة نظـرًا لغياب الحاضنـة االجتامعية.

سـيارات التنظيـم متر مرسعة يف شـوارع املدينـة، التي 

باتـت شـبه فارغـة، فيـام يلـزم مـن بقـي مـن األهايل 

بيوتهـم معظـم الوقـت خوفًـا مـن التنظيم الذي شـدد 

مـن رقابتـه عليهـم، وسـط خشـيتهم مـن أن تـراوح 

املدينـة عـى هـذه الحـال زمًنـا طويـًا، ومنهـم عبر، 

النازحـة مـن مدينـة ديـر الـزور إىل الريـف الرقـي، 

وتقـول لعنـب بلـدي "الخطـر الحقيقـي هـو أن تبقى 

الديـر منطقـة معلقـة يف الفـوىض".

الشـابة تضيـف أن الجميـع متعـٌب ، عى حـد وصفها، 

"فالحصـار أنهـك أهايل الجـورة والقصور ومامرسـات 

التنظيـم مل تعـد تُحتمـل، فضـًا عـن التدهور املسـتمر 

الـذي أصـاب كل يشء يف هـذه املنطقة".

أخبار سوريا

محمد قطيفان - درعا  

عقـد  السـوري  النظـام  إعـان  أثـار 

"مصالحـة وطنيـة" يف بلدة إبطع، شـامل 

مدينـة درعا، كثـرًا من الجـدل يف صفوف 

ناشـطي الثورة، بـن من حـاول البحث عن 

مـربرات، وبـن من أنكـر وجـود املصالحة 

أصابـع  وجهـوا  وآخـرون  أصلهـا،  مـن 

االتهـام بالخيانـة ملـن أقـدم عليهـا. عنـب 

بلـدي حاولـت رصـد تفاصيـل "مصالحـة 

إبطـع" منـذ بدايتهـا.

وقبـل فتـح هـذا امللـف، ال بـد مـن املـرور 

عـى التطـورات العسـكرية التـي شـهدها 

محيـط بلـدة إبطـع، حيـث سـيطرت قوات 

األسـد عى مدينة الشـيخ مسـكن )شـامل 

البلـدة( أواخـر كانـون الثـاين املـايض، ثم 

أكملـت زحفهـا باتجاه بلدة عتـامن )جنوب 

إبطـع( لتسـيطر عليها مـع بدايات شـباط 

. ئت لفا ا

بذلـك أصبحـت بلـدة إبطـع ومدينـة داعل 

محارصتـن شـاماًل وجنوبًـا، مـع مخاوف 

من اسـتكامل النظـام معاركـه يف املنطقة، 

وسط اسـتخدامه أسـلوب األرض املحروقة، 

وعجـز الفصائل العسـكرية عـن الدفاع عن 

. ملنطقة ا

هدنة أو تدمير
أفـرزت  هـذه،  والرتقـب  الرعـب  حالـة 

إجـراء  إىل  تدعـو  أصواتًـا  الواجهـة  إىل 

"مصالحـة" أو "هدنة" مع النظـام، تحمي 

البلـدة من هجمة عسـكرية تهجـر ما تبقى 

من سـكانها، وتدّمر مـا تبقى مـن منازلها، 

مسـكن  الشـيخ  مدينـة  يف  حصـل  كـام 

انعكسـت  األصـوات  وبلـدة عتـامن. هـذه 

مبـارشة عـى األرض بتوجـه مجموعـة من 

أبنـاء البلـدة إىل إجـراء اجتامع مـع النظام 

يف مدينـة إزرع لاتفاق عـى بنود "هدنة" 

تحيـد البلـدة عـن أي عمل عسـكري وتكفل 

ملـن بقي مـن أهلهـا الحفاظ عـى منازلهم.

بنـود "الهدنـة" كـام أعلنتها عـدة مصادر، 

كانـت تتضمـن إفـراج قـوات النظـام عـن 

والسـامح  البلـدة،  معتقـي  مـن  أعـداد 

مبـرور قوافـل املـواد اإلغاثيـة واملحروقات 

إىل داخلهـا، باإلضافـة إليقاف اسـتهدافها 

بالطـران واملدفعيـة. مقابل ذلـك يُرفع علم 

النظـام عى الدوائـر الحكوميـة يف إبطع، 

وال يسـمح بـأي نشـاط عسـكري أو ثوري 

. فيها

هـذه البنود دخلـت حيز التنفيـذ يف الثامن 

مـن شـباط املـايض، ورُفع علـم النظام يف 

البلـدة )قبـل إنزالـه يف وقت الحـق(، دون 

أي دخـول عسـكري لقـوات األسـد إليهـا، 

وتوقـف النظـام عن اسـتهدافها، وأفرج عن 

اثنـن فقط مـن أبنائهـا املعتقلن.

هـذه "الهدنة" أصابهـا حالة مـن الجمود، 

عـى األقـل إعاميًـا، حتـى عـادت للظهور 

مجـدًدا وبزخـم أكـرب مـع إعـان النظـام 

إجـراءه "مصالحة وطنيـة" يف إبطع، عرب 

إجـراء مـا يقـارب مـن 1200 شـخص من 

أبنائهـا ملا أسـامه النظام "تسـوية وضع"، 

بحسـب مـا ذكرتـه وكالـة األنباء الرسـمية 

)سانا(.

جـاءت  "العمليـة  أن  "سـانا"  وذكـرت 

للوصـول  املتواصـل  العمـل  إطـار  يف 

تتضمـن  فيهـا،  محليـة  مصالحـة  إىل 

تسـليم املسـلحن أنفسـهم وإعـادة األمـن 

مؤسسـات  جميـع  وعـودة  واالسـتقرار، 

وأضافـت  املعتـاد"،  عملهـا  إىل  الدولـة 

"أشـار مصـدر يف املحافظـة إىل أن اللجنة 

مـع  بالتعـاون  بدرعـا،  لإلغاثـة  الفرعيـة 

الهـال األحمر، قامـت اليوم بإدخـال ثاثة 

آالف سـلة غذائية وثاثـة آالف كيس طحن 

إبطـع". إىل 

"تمثيلية ال قيمة لها"
لكـن عـدًدا مـن ناشـطي البلـدة نفـوا أن 

يكـون النظـام اسـتطاع تحييـد البلـدة عن 

مـا  سـكانها  مـن  عـدد  ووصـف  الثـورة، 

حصـل بــ "التمثيليـة التـي ال قيمـة لها". 

عنـب بلـدي تحدثـت إىل زيـاد الحريـري، 

الناشـط اإلعامـي يف إبطـع، والـذي اعترب 

أن "الدافـع الرئيـي ملا حصل هـو تجنيب 

البلـدة مـا حدث يف الشـيخ مسـكن"، يف 

إشـارة ملـا تعرضـت لـه املدينـة مـن حرب 

تدمرهـا  إىل  النهايـة  يف  أدت  شـاملة 

أهلهـا  وتهجـر  عليهـا  النظـام  وسـيطرة 

بالكامـل.

سـعى  مـن  "معظـم  الحريـري  وتابـع 

لهـذه املفاوضـات هم مـن موظفـي الدولة 

ووجهـاء العشـائر، وكان الهـدف الرئيـي 

واألسـايس هـو اإلفـراج عـن املعتقلـن من 

أبنـاء البلـدة، ولكـن النظـام أخـذ بالضغط 

عـى لجنـة املفاوضـات لرفـع علـم النظام 

فـوق أحد املبـاين العامـة، وهو األمـر الذي 

حصـل فعـًا قبل أسـبوعن، ولكـن لدقيقة 

واحـدة فقط قبـل أن يتم إنزالـه وحرقه من 

قبـل الجيـش الحـر يف البلدة". 

ولدى سـؤالنا عـن طبيعة الوفـد الذي يقود 

املفاوضـات مـع النظـام، قـال الحريـري، 

إن "أعضـاء الوفـد يذهبـون للتفـاوض مع 

البلـدة،  إىل  مجـدًدا  ويعـودون  النظـام، 

يف  الحـر  الجيـش  كتائـب  إحـدى  ولكـن 

إبطـع اعتقلت نصـف أعضاء الوفـد تقريبًا، 

ثـم أغلـق الجيـش الحـر الطريـق الواصل 

إىل الشـيخ مسـكن ملنـع مرورهـم، ليعـاد 

فتحـه مجـدًدا لتخديـم األهـايل واملوظفن 

سـيطرة  ملناطـق  بالوصـول  الراغبـن 

النظـام".

وعلّـق عى بـث إعـام النظـام صـوًرا قال 

إنها ملسـاعدات غذائية دخلـت إىل البلدة يف 

إطـار املصالحة: "مل يدخـل البلدة أي يشء، 

وقد شـاهدنا هـذه املسـاعدات عـى قنوات 

النظام كـام شـاهدها الجميع".

يف  حاليًـا  الوضـع  وصـف  الحريـري 

البلـدة "ميكننـا القـول إن مـا حصـل هو 

تقديـم بعض أهـايل البلدة للنظـام أوراقًا 

يسـميها )أوراق مصالحـة(، ولكنهـا عـى 

البلـدة  وربحـت  لهـا،  قيمـة  ال  األرض 

مسـكن  الشـيخ  سـيناريو  تجنبـت  أن 

املأسـاوي".

بعد تسـليط الضوء عى مـا جرى يف إبطع، 

يبدو أن إعام النظام السـوري مـازال ينقل 

صـورة مغايـرة متاًمـا عـن الحقيقـة عـى 

األرض، كـام يرى ناشـطون، فالنظام يبحث 

عن مكاسـب وإن كانت إعاميـة فقط، فقال 

"مصالحـة وهدنة وعودة لحضـن الوطن"، 

وقـال أبناؤهـا "إبطـع يف حضـن الثـورة 

املصالحـة ويـرب  أوراق  النظـام  وينقـع 

ماءهـا"، وبن قـال وقلنا ماتـزال إبطع يف 

الثورة". "ربـوع 

بت البلدة سيناريو الشيخ مسكين.. 
ّ

"تمثيلية" جن

درعا.. "مصالحة" إبطع بين قال وقلنا

صور نشرتها صفحة "دمشق اآلن" الموالية، لما أسمتها تسوية أوضاع" أبناء بلدة إبطع في ريف درعا - شباط 2016 - )دمشق اآلن(

تنظيم "الدولة" يتحّصن في أحياء دير الزور.. وال أمل قريب
"واهلل تعبنا.. نريد بس نخلص"، بهذه الكلمات يصف أبو عمر، من أهالي دير الزور أوضاع المدينة التي هرب منها معظم سكانها، على حد تعبيره، 

موضًحا أن أقل من ألفي شخص هو عدد من بقي في أحياء المدينة التي يسيطر تنظيم "الدولة" عليها.

صور أرشيفية من مدينة دير الزور - )عنب بلدي(
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ال هدنة شمال حمص.. والخروقات بالجملة 

اشتباكات على جبهة حربنفسة في ريف حماة الجنوبي - الثالثاء 1 آذار 2016 - )حركة أحرار الشام اإلسالمية(

رغم الهدوء الذي اكتسبته مدن وبلدات سورية في ظل الهدنة المتفق عليها في سوريا، والتي دخلت حيز التنفيذ في 27 شباط الماضي، 
إال أن النظام السوري وحليفته روسيا استثنت ريف حمص الشمالي منها، فاستهدفت بلداته وحاولت اقتحامه مجدًدا من محور حربنفسة، 

جنوب حماة.

جودي عرش - حمص   

بعد يـوم واحد عـى الهدنة، جـددت قوات 

األسـد وحلفاؤهـا محاولـة اقتحـام قريـة 

االسـرتاتيجية، جنوب حامة،  "حربنفسـة" 

والتـي تقع عى الحـدود اإلداريـة ملحافظة 

حمص، وتعتـرب بوابتها الشـاملية الغربية، 

ملنطقـة  طبيعيًـا  امتـداًدا  اعتبارهـا  عـى 

الحولة. سـهل 

كذلـك فـإن بلـدة تـر معلـة، والتي فشـل 

السـيطرة  يف  مـراًرا  السـوري  النظـام 

الحـريب  للطـران  هدفًـا  كانـت  عليهـا، 

قـوات  اكتفـت  فيـام  الثقيلـة،  واملدفعيـة 

األسـد بتمشـيط مدن وبلدات الـدار الكبرة  

وتلبيسـة والفرحانيـة والغنطـو باملدفعيـة 

عقـب  ذلـك  وكل  الثقيلـة،  والرشاشـات 

الهدنـة. رسيـان 

نحـو 18 غارة جوية اسـتهدفت حربنفسـة 

وتـر معلة، خـال األسـبوع األخـر، أدت 

إىل سـقوط عـدد مـن الضحايـا املدنيـن، 

بحسـب الناشـط اإلعامـي عامـر النارص، 

املقيـم يف الريف الشـاميل لحمـص. وقال 

يف حديـث إىل عنـب بلـدي "مل تسـتطع 

الهدنـة املزعومـة أن توقف سياسـة األرض 

املحروقة التـي ينتهجها النظـام يف الريف 

الشـاميل بغية السـيطرة عليـه واجتياحه".

حربنفسـة  القتحـام  األخـرة  املحاولـة 

باءت بالفشـل أيًضا، فاملنطقـة ذات طابع 

اسـرتاتيجي مهـم لطـريف النـزاع، وفًقـا 

للنـارص، وتابـع "شـهدت هـذه الجبهـة 

معـارك طاحنـة يف األيـام األخـرة، عرب 

عـدة محـاور،  مـن  اقتحامهـا  محـاوالت 

الوحيـدة  البلـدة  أنهـا  اعتبـار  عـى 

الواصلـة بـن مدينـة الحولـة املحـارصة 

وباقـي بلـدات الريف الشـاميل، وبالتايل 

الحولـة لحصـار خانـق". خضـوع 

الريـف  "إقصـاء"  أن  الناشـط  ورأى 

تعـود  الدوليـة،  الهدنـة  مـن  الشـاميل 

لرغبـة النظـام بتغيـر محافظـة حمـص 

للموالن،  عاصمـة  وجعلهـا  دميوغرافيًـا، 

إفـراغ  بعمليـة  النظـام  "بـرع  وأردف 

العامـن  خـال  سـكانها  مـن  حمـص 

املنطقـة  اعتبارهـا  عـى  املاضيـن، 

للثـورة  الفقـري  والعمـود  الوسـطى 

يلتـزم  أال  الطبيعـي  ومـن  السـورية، 

النظـام بـأي هدنـة تخـص هـذه املدينـة 

تحديـًدا، فهـو يريـد جعلهـا ملجـأ آمًنـا 

لشـبيحته". أمنيًـا  ومركـزًا  ملواليـه، 

تخـوف كبر مـن أزمة إنسـانية حادة 

امتنـاع  بعـد  العائـات،  آالف  بحـق 

الغذائيـة  املـواد  النظـام عـن إدخـال 

الشـاميل، وعـدم  الريـف  بلـدات  إىل 

دخـول املسـاعدات اإلنسـانية العاجلة 

الرسـن وتلبيسـة  إىل مـدن وبلـدات 

والغنطـو وترمعلـة والحولـة املكتظة 

بالسـكان، رغـم وعـود األمـم املتحدة 

أبـو  يوسـف  للناشـط  وفًقـا  بذلـك، 

بلـدي  لعنـب  وأوضـح  يعقـوب، 

أي  اللحظـة  حتـى  تدخـل  "مل  أنـه 

مناطـق  إىل  إنسـانية  مسـاعدات 

عـى  يخفـى  وال  الشـاميل..  الريـف 

أحـد أن جميع املـدن والبلـدات تعاين 

أزمـة إنسـانية شـديدة، ونقًصـا كبرًا 

يف معظـم املـواد الغذائيـة واألدويـة 

األطفـال". وحليـب  اإلسـعافية 

شـامل  أيًضـا  تتفاقـم  خبـز،  أزمـة 

حمـص، بعـد توقـف معظـم األفـران 

األساسـية  املـواد  لنفـاد  العمـل  عـن 

الازمـة لتشـغيلها، وال سـيام مـاديت 

عجـز  ظـل  يف  واملـازوت،  الطحـن 

الجهـات اإلغاثيـة ومجلـس املحافظـة 

أبـو  وتابـع  األزمـة،  تفـادي  عـن 

يعقـوب "وصـل سـعر ربطـة الخبـز 

مدينـة  يف  سـورية  لـرة   400 إىل 

الرسـن، وعلـق املجلـس املحـي عمله 

يف املدينـة، لعـدم قدرتـه عـى القيام 

مـن  دعمـه  توقـف  بعـد  مبشـاريع، 

املحافظـة". مجلـس 

النظـام السـوري كان قـد صّعـد مـن 

هجامتـه عـى الريـف الشـاميل ملدينة 

الفائـت،  العـام  أواخـر  منـذ  حمـص، 

وفشـل يف اقتحـام بلـديت تـر معلـة 

اسـتعانته  رغـم  الكبـرة،  والـدار 

بالطـران الـرويس، يف محاولة إلدخال 

املنطقـة يف حصـار منهـك لنحـو ربع 

مليـون نسـمة مقيمـن هنـاك.

الوضع اإلنساني 
يقترب من الكارثة

طارق أبو زياد - إدلب  

يف حديـث مـع عنـب بلـدي، أوضـح مصطفى هاشـم، 

املسـؤول اإلعامـي يف لـواء بـدر، املنضـوي يف حركـة 

أحـرار الشـام اإلسـامية، أن عمليـات التهريـب تنتـر 

بشـكل كبر مـن وإىل بلديت كفريـا والفوعـة، وخاصة 

يف املناطـق املفتوحـة واألريض الزراعيـة.

وأشـار هاشـم، الـذي يتمركـز فصيلـه يف منطقـة رام 

حمـدان املجـاورة، إىل أن هـذه العمليـات تحصـل ليـًا، 

ومعظـم املهربن هم مـن أهايل القـرى املجـاورة، معلًا 

انتشـار هـذه الظاهـرة بسـبب املسـاحات الواسـعة بن 

القـرى، قياًسـا إىل نقـاط الحراسـة يف محيـط البلدتن، 

والتـي ال تكفـي لتغطيتها.

معظـم عمليـات التهريب تحصل يف املنطقـة الواقعة بن 

قريتـي معـرة مرصيـن ورام حمـدان، لقربهـا الجغرايف 

مـن بلدة كفريا مـن جهة، ولكـون املنطقة منبسـطة، وال 

وجـود فيها ألي منزل، وفًقا لهاشـم، وتابع "املسـافة بن 

نقـاط الربـاط تـرتاوح مـن 200 إىل 500 مـرت يف تلـك 

املنطقـة، وهـو ما سـمح للمهربن مـن أبنائهـا بالتحرك، 

وخاصـة أنهـم يعلمون تضاريسـها جيًدا".

من وإلى البلدتين
وقـال أحمد حـداد، املسـؤول األمنـي يف مدينـة بنش، 

علـب  هـو  البلدتـن  إىل  تهريبـه  يتـم  مـا  معظـم  إن 

واملـواد  األوىل،  بالدرجـة  واملتـة  والشـاي  السـجائر 

الغذائيـة وحليـب األطفال بالدرجـة الثانيـة، مع وجود 

حـاالت لتهريـب الوقـود.

وأكـد حـداد، لعنب بلـدي، وجـود خلية تابعـة للنظام يف 

املنطقـة، تقـوم بتهريـب األشـخاص مـن داخـل البلدتن 

إىل تركيـا، ويف بعض الحـاالت إىل مناطـق النظام، حيث 

يتـم األمر عـن طريق تأمـن الطريق إىل املناطـق املحررة، 

ومنها عبـورًا إىل تركيا عن طريق التهريـب أيًضا، موضًحا 

أن التكلفـة هـي 300 ألف لرة سـورية للشـخص الواحد.

ألقـي القبـض عى عدد مـن املهربـن يف املنطقـة، من 

خـال الدوريـات املسـتمرة بـن نقـاط الحـرس ليـًا، 

بحسـب املسـؤول األمنـي، الـذي أوضـح أن جميـع من 

اعتقلـوا بهـذه التهمـة تبـن أن غايتهـم الرئيسـية هـي 

كسـب املـال، فأي مـادة يتـم إدخالها يرتفع سـعرها إىل 

خمسـة أضـاف، األمر الـذي جعل منهـا "تجـارة رابحة 

ألصحـاب القلـوب الضعيفـة" وفـق تعبره.

اتخـذت الفصائـل املعنيـة يف املنطقـة إجـراءات أمنيـة 

للحـد من هـذه الظاهـرة، عـن طريق زيـادة عـدد نقاط 

الحراسـة يف املناطـق الخاليـة، ووضـع مناظـر ليليـة 

عـى بعضهـا، إىل جانـب زرع ألغـام فرديـة يف معظـم  

املسـاحات املحيطـة بالبلدتـن، بحسـب أحمـد حـداد.

وأفـاد يـارس الشـامي، أحـد عنـارص لـواء الحسـن يف 

مدينـة بنـش، أنـه ومنذ فـرتة قريبـة تم رصد شـخصن 

بالقـرب من أحد النقـاط يف محيط الفوعـة، وهام ينفذان 

عمليـة تهريـب إىل داخلهـا، أطلـق الرصـاص عليهـام 

وقتـا، ومازالـت جثثهـام يف األرايض الزراعيـة هناك.

يـرى طيـف واسـع مـن أهـايل إدلـب أن الحصـار هـو 

حالـة غـر أخاقيـة فرضتها الحـرب وتعقيداتهـا، مهام 

بلـغ االختـاف أو العداء بـن طريف الـرصاع، كام يقول 

م.ح، وهـو شـاب يقيـم يف منطقة متطرفة مـن بلدة رام 

حمـدان، عى طريـق كفريا.

وروى م.ح، الـذي طلـب عـدم كشـف اسـمه الرصيـح، 

مـا جـرى معه قبـل مـدة قصـرة "دق عي البـاب، وإذ 

بعجـوز يظهـر عليهـا األرق، وبعـد أن أدخلتهـا منـزيل 

تبـن أنها مـن أهـايل بلدة رسمـن ومتزوجة لشـخص 

لحفيدهـا  حليـب  إحضـار  منـي  وطلبـت  كفريـا،  يف 

الرضيـع.. مل أسـتطع أن أقـاوم إنسـانيتي أمامهـا، رغم 

القصـف والتشـبيح الـذي تعرضنـا لـه من ميليشـيات 

البلدتـن سـابًقا. قمـت بـراء علبتـي حليـب أطفـال 

وأعطيتهـا إياهـا، وذهبـت نحـو كفريا مجـدًدا".

مل ترتفـع أسـعار املـواد الغذائيـة يف كفريـا والفوعـة 

بالقـدر الـذي شـهدته مضايـا والزبـداين، وغرهـا من 

بلـدات املعارضـة، وفًقا لناشـطي إدلب، عازيـن ذلك إىل 

طـرق التهريـب التـي توفر كـاًم ال بأس به مـن البضائع 

مـن جهـة، وإلقاء مروحيـات النظـام صناديـق تحتوي 

مـواد متوينيـة عـرب املظـات، كان آخرها قبـل أيام.

حصار "وهمي" لبلدتي كفريا والفوعة في إدلب 
ترزح بلدتا كفريا والفوعة المواليتين، شمال إدلب، تحت حصار مستمر من قبل فصائل المعارضة في المحافظة، منذ 

إحكام السيطرة على جميع مفاصلها قبل نحو عام. لكن للحصار هنا "طعم مختلف"، في ظل نجاح بعض أبنائها في 
الهروب منها، وإدخال بعض المواد الغذائية إليها، باالعتماد على "مهربين" في القرى والبلدات المحيطة.

http://www.enabbaladi.org/archives/67959
http://www.enabbaladi.org/archives/67959
www.enabbaladi.org/archives/67960
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هيثم بكار - الغوطة الشرقية  

ورشح مديـر مكتب املتابعـة والعاقات يف 

الرطـة، فـادي طرخون، لعنـب بلدي عن 

ماهيـة املشـاريع، مشـرًا إىل أن الرطـة 

ورشاء  بيـع  عمليـات  لتنظيـم  تسـعى 

وملكيـة السـيارات، مـن خـال دراسـتها 

ملـروع تنمـر السـيارات يف الغوطـة.

تنمر السيارات وقسم ملكافحة املخدرات

ويهـدف املروع وفـق طرخون، لكشـف 

طريـق  عـن  والجرائـم  الرسقـة  عمليـات 

رقـم اآلليـة، وأوضـح أنـه يـدرس حاليًـا 

دمشـق،  ريـف  محافظـة  مـع  بالتشـاور 

نقـل دائرة النفـوس والسـجل إىل القيادة، 

"حتـى يصبح السـجل املـدين يف متناولنا 

وبالتـايل تسـهيل أمـور املعامـات التي ال 

بعضها".  عـن  تنفصـل 

"النظام يحاول بشـكل مسـتمر ومستميت 

إدخـال املـواد املخـدرة إىل الغوطـة، حتى 

طرخـون،  بحسـب  الشـباب"،  يضعـف 

تسـعى  آخـر  مـروع  إىل  أشـار  الـذي 

قسـم  إنشـاء  وهـو  لتنفيـذه،  الرطـة 

ملكافحـة املخـدرات يف الغوطـة، مضيًفـا 

املخـدرة  املـواد  مـن  الكثـر  "ضبطنـا 

مؤخـرًا، واعتقلنـا بعض ضعـاف النفوس 

بعـد مصـادرة كميات كبرة تقـدر بحوايل 

حبـة".  300

الغوطـة  يف  الرطـة  قيـادة  وتتلقـى 

وتنظـم  األهـايل،  شـكاوى  الرقيـة 

ومفـارق  األسـواق،  عنـد  خاصـة  السـر 

الطرقـات، وفـق قائدهـا محمـد عبداللـه 

السـامل، وأوضـح أنهـا تعمـل عـى تنفيذ 

يف  املوحـد  القضـايئ  املجلـس  قـرارات 

الغوطـة، وتتعـاون مـع املجالـس املحلية، 

والفعاليات الشـعبية، واملؤسسـات املدنية، 

إلمتـام عملهـا عـى أكمـل وجـه.

"أساس متين" لالرتقاء بما يتناسب 
مع حجم العمل

حمـات كثـرة ضـد مـن وصفهم السـامل 

بــ "املفسـدين" يف الغوطـة كانـت قيادة 

تحـدث  بينـام  عنهـا،  مسـؤولة  الرطـة 

معـاون قائدهـا، النقيـب إياد حنـن، لعنب 

بلـدي عـام أنجزتـه منـذ بـدء عملها.

وأسسـت الرطـة مخافـر يف جميع مدن 

وبلـدات الغوطـة، "وثبتت فكـرة االحتكام 

إىل  االحتـكام  مـن  بـداًل  القضـاء  إىل 

السـاح"، بحسـب حنـن، مؤكـًدا "أعدنـا 

الكثر مـن الحقوق إىل أصحابهـا، وكففنا 

يد املفسـدين بتقدميهم للقضـاء، واضعن 

مبـا  واالرتقـاء  للتطـور  متيًنـا  أساًسـا 

يناسـب حجـم العمـل املقبل ضمـن هيكل 

واضـح". إداري 

ــة،  ــام الخاص ــة امله ــّكلت كتيب ــام ش ك

ووضعــت نــواة لفرعــي املــرور واألمــن 

الرطــة، وفــق  الجنــايئ ومدرســة 

حنــن، الــذي أوضــح أنهــا "أمتــت 

العديــد مــن الــدورات التــي تهــدف إىل 

ــن  ــارات، وتأم ــربات وامله ــب الخ كس

الحراســة لاجتامعــات الكــربى، إضافــة 

لتأمــن الوفــود املهمــة القادمــة إىل 

ــة". الغوط

يف  والعاقـات  املتابعـة  مكتـب  مديـر 

الرطـة، تحـدث عـن صعوبـات تواجـه 

الدعـم  ضعـف  أبرزهـا  واعتـرب  عملهـم، 

املـادي، وانعـدام الدعـم اللوجسـتي، مـن 

وبنـادق  ولبـاس  ودراجـات  سـيارات 

لنجـاح  "رضوريـة  إلكرتونيـة،  وأجهـزة 

الرطـي". العمـل 

عائـق آخـر يتمثـل بالقصـف، يقـف أمام 

الرطـة، ومينعهـم مـن  القامئـن عـى 

سـوية  "لرفـع  متقدمـة  دورات  تنظيـم 

وقـدرة العنـارص يف ظـل الحالـة األمنيـة 

ضمـن ظـروف الحـرب"، بحسـب مديـر 

قـدرة  "تفـوق  أنهـا  أكـد  الـذي  املكتـب، 

القيـادة".

الرؤية المستقبلية في عيون قيادة 
الشرطة

وتطمـح الرطـة لتحقيق أمـور كثرة يف 

املسـتقبل املنظور، بحسـب قائدهـا محمد 

السـامل، وأوضـح أنـه يسـعى "ألن تكون 

أكـر قـوة و تعمـل كمؤسسـة متكاملـة 

املسـؤوليات  كافـة  تحمـل  عـى  قـادرة 

توفـر  وأهمهـا  عاتقهـا،  عـى  امللقـاة 

األمـن يف الغوطـة، وإعـادة الحقـوق إىل 

أصحابهـا".

الرطـة  تسـتطيع  أن  السـامل  ومتنـى   

تأسـيس جميع الفـروع واألقسـام الازمة 

قريبًا، مؤكـًدا أن القامئـن عليها يتطلعون 

"إىل الرقـي األخاقـي لعنارصنـا وتحقيق 

شـعار خدمتكـم رشف لنـا، ليكـون واقًعا 

ملموًسـا عـى أرض الغوطـة".

تنمير السيارات ومكافحة المخدارات..

مشاريع جديدة لقيادة الشرطة في الغوطة الشرقية
الشرطة في الغوطة الشرقية - 2 آذار 2016 )عنب بلدي(

عنب بلدي - حلب   

نظـم املجلـس املحي ملدينـة حلـب بالتعاون مـع "لجنة 

التمكـن"، حفـًا داخل مقـره يف حي جـرس الحج، كرم 

خالـه املتدربـن العـر األوائـل، الذيـن تخرجـوا مـن 

الـدورة الثانيـة ملركز إعـداد املعلمـن، اليـوم االثنن 29 

. ط شبا

 30 بـدأت يف  التـي  بالـدورة  تعريًفـا  الحفـل  وتخلـل 

تريـن األول املايض، وضمـت 110 متدربن و متدربة، 

تخـرج منهـم 86 شـخًصا، ثـم أجـري عـرض مرسحي 

قصـر، ثم تسـلم املتخرجـون شـهادات وهدايـا رمزية.

نضـال بـدوي، مديـر املركـز، قـال إن الـدورة تضمنـت 

سـتة "كورسـات" يف اإلدارة والتخطيط الصفي، وأصول 

تدريـس اللغـة العربيـة، إضافـة إىل التعليـم النشـط، 

العربيـة،  واللغـة  التحصيـل،  واختبـارات  والتقويـم، 

والرياضيـات.

وتحـدث بـدوي لعنب بلـدي عـن الـدورة املقبلـة، التي 

موضًحـا  أشـهر،  سـتة  ملـدة  فصلـن  عـى  ستسـتمر 

أنهـا "سـتتضمن 12 )كورًسـا( تدريبيًـا بدالً من سـتة، 

وسـتضاف أربـع مـواد علميـة باملطلـق".

بدورهـا قالـت إميـان هاشـم، رئيـس املكتـب التنفيـذي 

للشـؤون التعليميـة واالجتامعيـة يف املجلـس، إن املركز 

أنشـئ منذ سـنة ونصـف، بالتعـاون مع لجنـة التمكن، 

وخـّرج دورة أوىل خـال ثاثة أشـهر، معتـربًة أنه يلقى 

"اسـتقطابًا جيـًدا" للمعلمـن يف املدينة.

ولفتت هاشـم إىل تـايف املركز "العـرات" التي واجهته 

بالدرجـة  يسـتهدف  أنـه  وأكـدت  األوىل،  الـدورة  يف 

األوىل، الريحـة التـي تُـدرّس يف الوقـت الحايل ضمن 

املـدارس، "وهـم طـاب جامعـات غـر اختصاصين".

املختصـن واملرفـن عـى  أن لجنـة مـن  وأوضحـت 

يف  املتـدرب  أداء  "سـيقيمون  التعليميـة،  العمليـة 

املدرسـة التـي يعمـل بها، من خـال حضورهـا حصًصا 

تدريسـية".

تنسيق بين المركز ومديرية التربية
محمـد مصطفـى، مديـر الرتبيـة والتعليـم يف محافظة 

حلـب، حـر الحفل، وأفـاد عنب بلـدي أن هنـاك عاقة 

تـرف  إذ  والرتبيـة،  املركـز  بـن  وتنسـيًقا  تشـاركية 

أن  كـام  وامتحاناتـه،  املركـز  أنشـطة  عـى  املديريـة 

الشـهادات التي قدمهـا معتمـدة وموقعة من قبـل دائرة 

االمتحانـات يف املديريـة.

وأجـرى املركـز واملديريـة اختبـاًرا معياريًـا للمتدربـن 

قبـل قبولهـم، وفق مصطفـى، واعتـرب أن املركـز "حمل 

عبئًـا كبـرًا بتدريبـه معلمن ليكونـوا بسـوية أفضل"، 

مردفًـا "نعـاين عموًما مـن ضعـف الكـوادر البرية".

وحـول دور املديريـة يف حلـب، لفـت مصطفـى إىل أن 

املتدربـن الخريجـن "سـيتبعون ملاك الرتبيـة، عى أن 

يتعينـوا وفـق االحتياجات والشـواغر، وينقلـوا لزمائهم 

املعلمـن مـا تعلموه يف الـدورة".

كـام التقـت عنـب بلـدي عـدًدا مـن املتخرجن، وشـكر 

الرابـع بـن خريجـي  املركـز  يـارس األحمـد، صاحـب 

الـدورة، القامئـن عليها مـن موجهن تربوين وأسـاتذة 

ومرفن، معتـربًا أن الـدورة أضافت "فائدة ملموسـة" 

له ضمـن مـا تعلمـه خالها.

وأوضـح األحمـد أن الـدورة تضمنـت "كورسـات مهمة، 

ووفـرت فائدة يف كيفيـة التواصل بن املعلـم والطالب"، 

الفتًـا إىل أن التعلـم النشـط "حمل الفائـدة األكرب".

"نجـوم من السـامء أضـاءت الطريـق لنا بعد الـدورة"، 

عبـارة عـرّبت فيهـا اآلنسـة زهـراء، عـن سـعادتها مـام 

تلقتـه خـال الـدورة، واعتـربت أن "كورسـات" املـواد 

"كانـت  والرياضيـات  العربيـة  اللغـة  يف  التعليميـة 

الفائـدة". األفضـل يف 

مـن  عـدد  مـع  بالتعـاون  الرسـمية  الهيئـات  وتسـعى 

مـن  االختصاصيـن  نقـص  تـايف  إىل  املنظـامت، 

املدرسـن، ورفع سـوية املؤهلـن، ليامرسـوا عملهم عى 

أفضـل وجـه، بحسـب القامئـن عـى املركـز.

بعد انتهاء دورته التدريبية الثانية

مركز إعداد المعلمين في حلب ُيكرم الخريجين األوائل
تكريم الخريجين في مركز إعداد المعلمين بحلب - 29 شباط 2016 )عنب بلدي(

تدرس قيادة الشرطة في الغوطة الشرقية، 
مشاريع جديدة لضبط عمليات البيع والشراء، 

والحفاظ على األمن في الغوطة، وسط تحديات 
تقف عائًقا في طريق العاملين فيها.

الرقيـة  الغوطـة  تحريـر  بعـد 

مـن قـوات األسـد، ويف ظـل غيـاب 

واألمنيـة،  التنظيميـة  املؤسسـات 

إضافـة إىل الفـوىض التـي سـببتها 

القيـادة  أنشـأت  املؤسسـات،  تلـك 

لتعمـل  الرطـة  قيـادة  املوحـدة 

يف  املوحـد،  القضـاء  سـلطة  تحـت 

ضبـط األمـن وتنظيـم حركـة املرور، 

كـام تتعـاون مـع املؤسسـات األهلية 

ظـل  يف  النـاس  عـن  للتخفيـف 

نائـب  بحسـب  والحصـار،  القصـف 

زغلـول. جـامل  قائدهـا، 

لعنـب  حديثـه  يف  زغلـول،  واعتـرب 

بلـدي، أن الرطـة مؤسسـة مدنيـة 

الغوطـة،  أهـايل  شـؤون  لتسـير 

التنفيذيـة  "السـلطة  بــ  ووصفهـا 

الوحيدة"، للمجلـس القضايئ املوحد، 

التـي متارس سـلطتها بأوامـر النيابة 

حيـث  مـن  القضـايئ  املجلـس  يف 

واإلحضـار. الدعـوة 

األصـول  حسـب  الرطـة  وتعمـل 

الجـرم  مـع  التعامـل  يف  املتبعـة 

محـارض  تنظيـم  يف  املشـهود، 

الضبـط األوليـة واالعتقـال واإلحالـة 

إىل  إضافـة  أصـواًل،  القضـاء  إىل 

أعاملهـا األخـرى، عـرب دعـم وحامية 

وحراسـة املؤسسـات واألماك العامة 

زغلـول. وفـق  والخاصـة، 

تشـكلت قيـادة الرطـة يف 16 أيـار 

2015، بعـد دمـج مكونـات الوحدات 

الغوطـة  يف  العاملـة  الرطيـة 

الرقيـة، وهـي قـوى األمـن العـام، 

ورشطـة الغوطـة الرقيـة، ومديرية 

منطقـة دومـا.

عديـدة،  مـرات  للقصـف  تعرضـت 

سـقط خالها ضحايـا وجرحى، وكان 

آخرهـا اسـتهداف مقـر مدينة سـقبا، 

منتصـف شـباط املـايض.

وبـدأت القيـادة عملهـا داخـل مقرها 

مـن  حزيـران  مطلـع  الغوطـة،  يف 

العـام املـايض، وتضم مدينتـي دوما 

وعربن ومـا حولهـام، ومنطقة املرج 

واملنطقـة الوسـطى.

مخافـر،  عـدة  منطقـة  لـكل  تتبـع 

إضافـة إىل فـروع الشـؤون اإلدارية، 

واألمـن الجنـايئ، والسـجون وفـرع 

والتدريـب. العمليـات 
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حذام زهور عدي 

انتخابـات  موعـد  األسـد  حـدد  عندمـا 

نيسـان  شـهر  يف  الشـعب"  "مجلـس 

القـادم اسـتحرت ذاكـريت أفـام مـا 

عهـدي  يف  "انتخابـات"  يُسـمى  كان 

التزويـر  وفنـون  واالبـن،  األب  األسـد 

التـي أصبحـت مبرحلة مـا قبـل الثورة 

ال لـزوم لهـا، فاالسـتهتار بـرأي الناس 

نجـاح  إىل  واالطمئنـان  واحتقارهـم 

تحويلهـم إىل أغنام يكفـي أن يهش أحد 

رجـال األمـن بعصـاه مـن بعيـد حتـى 

يتهافتـوا ملبن طائعـن وموالن، ومن 

يَعرض نفسـه لخطـر االبتعـاد الصامت 

عليـه أن يجـد عـذًرا مقنًعـا يف اليـوم 

التـايل، أو يُسـجل يف خانـة معـارض 

سـلبي يف سـجات أجهـزة األمـن مـام 

يعنـي الكثـر لـه و ألرستـه، ومـع ذلك 

فـإن نسـبة املقرتعن مل تكـن تصل إىل 

%10 يف أحسـن األحـوال.

تحديـد  عـن  األسـدي  اإلعـان  وبعـد 

موعـد االنتخابـات تطلع علينـا املتحدثة 

باسـم االتحـاد الـرويس -عمليًا باسـم 

عـى  معرتضـة  والفـروف-  بوتـن 

القرار السـوري مذكرة بشـار األسـد أن 

االنتخابـات يجـب أن تكـون وفـق قرار 

الدسـتور  وضـع  بعـد  األمـن  مجلـس 

الجديـد.

شـديد  السـوري  الشـعب  أن  أظـن  ال 

االهتـامم بإعـان األسـد إال مـن قبيـل 

أظـن  وال  النـكات،  وتأليـف  الفكاهـة 

أيًضـا أنه مهتـم باعرتاض الـروس عى 

الـروس  باهتـامم  أواالقتنـاع  اإلعـان 

كانـوا  إن  أو  األمـن،  مجلـس  بقـرارات 

مختلفـن حًقـا مـع األسـد أم ال، فمـن 

يقصف السـورين بأقذر أنواع األسـلحة 

ويقصد إيذاءهم بأسـواقهم ومدارسـهم 

ومستشـفياتهم مـن أجـل تثبيت األسـد 

وسـلطته غصبًـا عـن الشـعب ليـس له 

مصداقيـة فيـام يقـول ويـرصح.

لكـن مـا يهمنـا اإلجابـة عـى سـؤال: 

ملـاذا جـاء إعـان األسـد اليـوم مفاجئًا 

األوسـاط السياسـية به؟ ومـن نصحه؟ 

وهل يسـتطيع وحـده القيـام مبثل هذه 

تحـت  اتفاقيـات  هنـاك  أم  األلعـاب؟ 

جبـل  رأس  إال  هـذا  وليـس  الطاولـة 

الثلـج؟

مـن  مـن حولـه  أو  بشـار  أن  ال شـك 

الحلقـة العليا، شـعر بالراحة النسـبية 

بعـد دخـول الـروس وتحقيـق بعـض 

أن  فأحـب  العسـكرية،  االنتصـارات 

يظهـر –كعادتـه- بـأن األمـور بخر، 

وبـأن  بالبلـد  طبيعـي  يشء  كل  وأن 

بضعـة اإلرهابيـن املتبقن لـن يأخذوا 

إال  ثاثـة  أو  يومـن  مـن  أكـر  منـه 

وينتهـي وضعهـم، وهـا هـم الـروس 

إلنهـاء  العـدة  يُعـدون  واألمريكيـون 

اإلرهـاب الـذي أقلقه فرتة مـن الزمن، 

ثـم إن دولـة عظمـى كروسـيا وعدته 

بالحفـاظ عـى عرشـه وإال لَِم سـلمها 

رشعيتـه  يُثبـت  ال  فلـامذا  البـاد؟ 

بأنـه  العاملـي  اإلعـام  أمـام  ويظهـر 

رشعـي  كحاكـم  صاحياتـه  مُيـارس 

يسـتند إىل الشـعب بانتخابـات، وفـق 

دسـتوره تعود فتنتخبـه لوالية جديدة 

املنافسـة  إن  ثـم  األبـد،؟  إىل  تسـتمر 

أشـدها  عـى  سـوريا  عـى  الدوليـة 

العـامل "الـروس وأشـقاؤهم  وقيـادة 

للمعارضـة  قالـوا  األمريـكان" 

فليتفضلـوا  باالنتخابـات"،  "اهزمـوه 

ليهزمـوين، فمـن  اليـوم وليـس غـًدا 

تبقـى من الشـعب السـوري إمـا مواٍل 

عـى  يقـوى  ال  خائـف  مرعـوب  أو 

اإلشـارة بـا.

قد يكـون ذلك السـيناريو مـا دار بخلد 

بشـار، وقـد يكـون اإليرانيـون أوحـوا 

األمريـيك-  االتفـاق  ليُفشـلوا  بـه  لـه 

بعلـم  ذلـك  يكـون  وقـد  الـرويس، 

الـروس الذيـن تغاضـوا عنـه كبالـون 

اختبـار ويف الوقت نفسـه اسـتنكروه، 

وقـد تكـون النصيحـة قـد جـاءت من 

جهـة متنفـذي الطائفـة نفسـها متهيًدا 

مـن  أن  فالغالـب  العلويـة،  لإلمـارة 

سـيقرتع هـم مـن سـكان تلك اإلمـارة، 

الذاتيـة  اإلدارة  إعـان  طريقـة  عـى 

لألكراد وفـرض األمر الواقـع، وبخاصة 

أن الخطـة "ب" يقـرتب تنفيذهـا يومـا 

الهدنـة  فشـل  وأن مامـح  يـوم،  بعـد 

للعيـان. املقرتحـة ظاهـرة 

أعتقـد أن ثـوار سـوريا غـر محتاجن 

هـذا،  األسـد  بإعـان  كثـرًا  للتفكـر 

وبالتأكيـد  منـه،  وسيسـخرون 

سـرفضونه، ولكـن األهـم مـن رفضـه 

هـو أن يرفضـوا مـا يتفـق الكبـار عليه 

مـن تحديـد مواعيدهـم النتخابـات يف 

وأجهزتـه  واألسـد  االنتقاليـة  املرحلـة 

التـزال  والتزويـر  بالتاعـب  الخبـرة 

يحاججوننـا  ثـم  بالسـلطة،  موجـودة 

أجـل  باالنتخابـات"،  "اهزمـوه  بـأن 

هزميـة  السـوري  الشـعب  يسـتطيع 

املجرمـن باالنتخابـات إن توفـرت لهـا 

بيئـة دميوقراطيـة حقـة، وهـذه البيئة 

لـن توجـد إال بعـد تحقـق مايـي:

للأمسـاة  )كرمـز  األسـد  زوال   -  1

مـا  كل  عـى  ومحاكمتـه  السـورية( 

اقرتفـت يـداه بحـق الشـعب السـوري 

وإخـراج  حولـه،  ومـن  هـو  املكلـوم، 

املليشـيات األجنبيـة جميعهـا وتشـكيل 

جيـش وطنـي والؤه لوطنـه فقـط، مع 

مبـا  األمنيـة  األجهـزة  تشـكيل  إعـادة 

الهـدف. ذلـك  يناسـب 

املنـايف  مـن  املهجريـن  عـودة   -  2

وإطـاق  جميًعـا،  والتـرد  والخيـام 

واملخفيـن  املعتقلـن  جميـع  رساح 

مـن  منـازل  محتـي  وإخـراج  قرسيًـا 

للسـكنى. صالحـة  منازلهـم  الزالـت 

3 -  البـدء بوضـع دسـتور جديـد لدولة 

واحـدة عـى أسـاس اإلدارة الذاتية، وعى 

أسـاس دولة مدنيـة دميوقراطية عرصية.

وبخاصـة  اإلعـامر  بإعـادة  البـدء   -  4

يف املناطـق املنكوبـة، وإخـراج الغرباء 

زمـن  السـورية  بالجنسـية  املجنسـن 

األسـد.

االسـتقرار  مـن  نـوع  ضـامن   -  5

واملصالحـة الوطنيـة مـع رد املظامل إىل 

أهلهـا.

الدميوقراطيـة  مـن  جـو  إشـاعة   -  6

بالسـامح بالنشـاط الثقايف والسـيايس 

بالعمـل  املـدين  املجتمـع  وتنظيـامت 

بحريـة.

رمبـا يعـرتض أحدهـم قائـًا: وكيـف 

ذلـك؟  يتحقـق  ريثـام  الدولـة  سـتُدار 

ببسـاطة تدار بدستور الخمسـن مؤقتًا 

ومبجلس حكامء متوافـق عليه، وبوزارة 

بالكفـاءة  لهـم  مشـهود  تكنوقـراط 

ونظافـة اليـد، كمرحلـة انتقاليـة، قد ال 

تزيـد عـى السـنتن.

بغر هـذا لن تكـون انتخابـات حقيقية 

يُهـزم فيها ليـس النظام األسـدي وحده 

وإمنـا تهـزم أفـكار التطـرف والتخلف 

وتفتـح البـاب األعـرض لسـورية الحرة 

. الحديثة 

أمتنـى عـى هيئـة املفاوضـات أن تتنبه 

لذلـك، وأن يكـون من املحرمـات القبول 

لـو  حتـى  األسـد،  بوجـود  بانتخابـات 

كان بـدون صاحيـات، وقبـل أن يعـود 

املهجـرون والاجئون، وتأمـن نوع من 

االسـتقرار، وعـى ثوارنـا أن يتمسـكوا 

السـوري  فالشـعب  املطالـب،  بهـذه 

يسـتحق األفضـل بعد ماقـدم أغى مثن 

وحريته. لكرامتـه 

هنالك مثقفون سوريون مايش حالهم، ال بد 

أنهم قرؤوا بعض الكتب، إال أنني ال أعرفهم، فأنا 

قضيت عمري أتابع الثقافة يف سوريا ولبنان 

واألردن وفلسطني.

كنت أقرأ قامئة بهؤالء املثقفني يف تقرير 

لألمن السيايس ثم أغيب يف أحالم اليقظة وأنا 

أحلم باملثقفني التاريخيني املؤثرين يف سوريا، 

وأمتنى فعاًل أن يتابعوا سيطرتهم عىل املشهد 

الثقايف يف هذا البلد.

تذكرت نزيه أبو عفش، ذلك الرجل املسامل املحب 

لفالدميري بوتني، املرتبع عىل ناصية الشعر 

الفايش، ومتنيت لو أنه مُينح لقب أمري الشعراء 

السوريني. لو كان عيل الديك يقبل لطلبت أن 

يكون وزيًرا للثقافة، فهو كاريزمايت وعمالق 

يف الطرب، وأرجح أن يكون إداريًا ناجًحا كذلك. 

ومن املمكن أن يقدم مع شقيقه حسني، الذي ال 

يقل عنه كاريزما، دويتو ثقايف إداري ال ينىس.

هل هناك خلٌف صالح لخلف الجراد وخلف 

املفتاح أو لحسن ميم يوسف وفايز قزق وديانا 

جبور ومحمد األحمد وجود سعيد يك يتسيدوا 

الساحات الثقافية يف املرشق؟، هل هناك من 

مثقف سوري أو غري سوري أكرث بالغة من 

يسارّي البوط العسكري ثائر ديب يف توجيه 

الشتائم والجدل الرشجي؟ 

عندي صديقة عزيزة، زوجها من آل طالس، 

يكتب ستاتوسات صوفية، أمتنى أن أراه وزيًرا 

لإلعالم، فعنده الخربة الالزمة، واألهم أن لديه 

الرصيد الكايف قبل هذه املقالة وبعدها وملقاالت 

مقبلة أيًضا.

منذ وفاة األستاذ هيكل، وأنا أفكر، ترى من 

األجدر يف أن ننصبه أستاًذا جديًدا للصحافيني 

العرب: إلياس مراد أم صابر فلحوط أم جهاد 

الخازن؟ فثالثتهم يصلحون فعاًل  لقيادة ثورة 

يف الصحافة العربية ومن ثم السورية.

وأكتب أو أحلم أو أهذر فال أنىس عروة األحمد، 

هذا التلفزيو-مرسحي الشاب الطموح، وال 

املثقف العضوي د.نائل حريري واستنتاجاته 

العميقة وقراءاته التحليلية، ال بد أن األول ميلك 

صفتي الزعامة والنزاهة والثاين صفة التواضع.

مرة أخرى، أكتب عن أسامء تاريخية حفظتها 

طفاًل وشابًا، وتعاملت مع بعضها، هذا ال يعني 

إطالًقا أنني أفّضل من أعرف عىل املثقفني 

اآلخرين، أو أن هؤالء قادرون عىل تقديم ما 

ال يستطيع أثرى املثقفني السوريني اآلخرين 

تقدميه )أتحدث عن الرثاء الفكري واملعريف 

طبًعا(، فاملوضوع هو أنني أعرف هؤالء ومل 

أسمع باآلخرين الذين يواظب عدد كبري منهم 

عىل الكتابة يف الصحيفة التي أنرش فيها يومًيا 

منذ سنوات وسنوات.

هو حلم يقظة أبعدين عن كابوس الواقع، 

ولكن أعرف أحالًما تحققت، وأرجو أن يكون 

حلمي أحدها.

مالذ الزعبي 

خشوم وآذان: سوريا 
التي خبرتها

أحمد الشامي

رش البلية ما يضحك... هذا القول يصح عىل 

السياسة العربية منذ "الهوشة" العربية الكربى، 

التي أسميناها "ثورة"، حني ظن الرشيف حسني 

أن االنكليز سوف يساعدونه عىل إقامة دولة 

إسالمية يتبوأ فيها سدة الخالفة بعد إسقاط 

الخالفة العثامنية.

لو مل تكن السياسة العربية حافلة باملآيس 

لجازت مقارنتها مع املسلسل الفكاهي "صح 

النوم". 

أين، خارج الكوميديا الهابطة، يتم تنصيب وزير 

دفاع فاشل باع الجوالن للعدو، رئيًسا وقائًدا 

ملعسكر "املامنعجية"، بهدف "تحرير" األرض 

التي باعها وقبض مثنها؟!

أليست كوميديا مبكية هي تلك التي ال يحارب 

فيها جيش "املامنعة" سوى شعبه، وال تسقط 

فيها القنابل سوى عىل رؤوس املواطنني، وينعم 

"الجوالن املحتل" بلقب أهدأ منطقة عىل وجه 

األرض؟

األسد االبن أنىك من أبيه، فهو يريد "عقد 

االنتخابات النيابية يف موعدها"، و"سريحل 

حني يطلب منه الشعب الرحيل"، الشعب الذي 

يبيده )األسد( وقد رحل حتى اآلن نصفه.

رغم ميتته املخزية وكراهية الليبيني له، مازالت 

خطابات "القذايف" وشحطاته متأل صفحات 

"اليوتيوب"، ومازالت "فيديوهات" الرجل 

يتم تداولها "تحت املانطو" مثل كتالوغات 

"البورنو". لكن كفيديوهات كوميدية تصلح لكل 

زمان ومكان، بداللة أن "السييس" استلهم لتوه 

مقولة القذايف املأثورة "من أنتم؟".

"جزار رابعة" يقول أيًضا "لو كنت أنفع اتباع 

عشان مرص كنت بعت نفيس"!

عىل "اونا عىل دّوة..." من يشرتي ماريشااًل 

أسامه املرصيون "العرص" ألنه خان أمانة من 

كلّفه بوزارة الدفاع؟ السييس يبيع نفسه يف 

املزاد "إلنقاذ مرص"، فتأمل يارعاك الله، حتى 

الراحل "أبو عنرت" يف "حكايات القاووش" مل 

تطلع معه "نهفة" كهذه...

من لديه شك يف أن "سيد املقاومة" ليس عربًيا 

بل هو إيراين عليه أن يتأمل يف خطابات "نرص 

الله"، حيث تختلط الكوميديا مع املأساة يف 

تناغم أين منه كتابات "حسني البورظان"، 

الراحل نهاد قلعي، الذي أضحكنا كثريًا ويبدو أنه 

مصدر إلهام أغلب القادة العرب.

لألسف، "نرص الله" عريب بدليل الكوميديا 

السوداء والنغم الغوغايئ يف خطاباته. لنتأمل 

املقولة اآلتية حول فرص التدخل السعودي يف 

سوريا: "إن جاؤوا مليح، وإن مل يجيئوا.. كامن 

مليح... إن مل يأتوا سوف تجد القضية السورية 

حاًل، بس بدها وقت... وإن هم جاؤوا سوف 

تجد قضية املنطقة كلها حاًل... بس بدها كامن 

وقت..".

هذه العبارة التي طبختها عقول كاتبي خطابات 

"نرص الله" يف طهران متثل عصارة التهريج 

السيايس، لدرجة تجعلنا نتساءل إن مل يكن من 

األفضل تسمية الرجل "حسن نرص الطوشة" 

اعرتافا بفضل "غوار" عليه؟.

"نرص الله" ميزج التهديد والوعيد، بالسخرية 

واالستهزاء دون أن يكلف نفسه عناء تفسري 

كيف سيكون الدخول السعودي )غري الوارد 

أساًسا( لسوريا مدخاًل لحل كل مشاكل املنطقة! 

هل ستختفي "إرسائيل" بقدرة قادر أم أن السالم 

والعدل سيسودان من تلقاء ذاتهام، ويف هذه 

الحالة علينا أن نتوسل آلل سعود يك "يدخلوا" 

املعمعة السورية، عىس يعود "املهدي" مثاًل 

ويحل السالم عىل األرض ويتم حل كل املشاكل.

بعد هذا الخطاب العرمرمي، دبت الحمية لدى 

اإلخوة الخليجيني الذين اجتمعوا وقرروا أن 

حزب الله هو "منظمة إرهابية" يك ال يخلط 

أحد، ال سمح الله، بني "زعران نرص الله" 

و"الهالل األحمر".

بهذه املناسبة يحق لنا كسوريني أن نقول 

لإلخوة الخليجيني "صح النوم"! فمنذ خمس 

سنوات ونحن نخترب ونذوق األمّرين من أفعال 

عصابات "نرص الله" ونعرف أنها إرهابية مثلها 

مثل "داعش" وصيصان القاعدة، قبل أن يجتمع 

وزراء خارجية الخليج ويقرروا ذلك.

لنكن متفائلني، فقد احتاج السعوديون لثالثني 

عاًما بني 1982 و2012 ملعرفة أن نظام األسد 

"إرهايب"، وها هم يكتفون بخمسة أعوام من 

أجل حزب إيران "اإلرهايب".

انتخابات األسد.. الكوميديا السوداءصح النوم
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عنب بلدي - اسطنبول   

شـارك يف النـدوة، التـي عقـدت يف مدينـة 

اسـطنبول يـوم األحـد 28 شـباط، عـدد من 

رؤسـاء ومـدراء تحريـر الصحف السـورية 

املسـتقلة، مـن بينهـا عنـب بلدي وسـوريتنا 

سـوريون  وكلنـا  ومتـدن  الشـام  وصـدى 

وعـن املدينـة والغربـال، إىل جانـب مدراء 

اإلعاميـة  واملواقـع  اإلذاعـات  مـن  عـدد 

املسـتقلة، منهـا آرتـا إف إم وروزنا ونسـائم 

سـوريا، وقنـاة حلـب اليـوم، ومركـز حلـب 

اإلعامـي، وشـبكة شـام اإلخباريـة، وموقع 

الجديـد، وصحفيـون مهتمـون. السـوري 

جـواد رشبجـي، رئيـس تحرير عنـب بلدي، 

األبحـاث  أن  إىل  باإلشـارة  الحـوار  افتتـح 

مببـادرة  كانـت  الصحيفـة  أجرتهـا  التـي 

يف  السـورية"،  املطبوعـات  "أرشـيف  مـن 

محاولـة إلعـادة قـراءة مـا تنتجـه الصحف 

املحليـة مـن محتـوى إزاء القضايا السـورية 

تشـكله  أن  ميكـن  مـا  ورؤيـة  البـارزة، 

تلـك  حـول  وآراء  وتوجهـات  مواقـف  مـن 

القضايـا، مشـرًا إىل أن مـا تم إنجـازه ليس 

للتغطيـة  تحليـل  وإمنـا  مضمـون،  تحليـل 

موضوعيًـا.

رشـدي  محمـد  الباحـث  واسـتعرض 

سـوري،  وطبيـب  ناشـط  وهـو  رشبجـي، 

بحثيـة  أوراق  لسـت  تناولـه  طريقـة 

خـال  "األرشـيف"  مـع  بالتعـاون  أعدهـا 

األشـهر السـتة املاضيـة، وطريقـة انتقائـه 

األكـراد،  حـول  دارت  التـي  للمواضيـع، 

والعدالـة االنتقاليـة، والتنظيـامت الجهادية 

يف سـوريا، والـرصاع مع إرسائيـل، واملرأة 

السـورين. وهجـرة  السـورية، 

وشـهدت الندوة حواًرا اسـتمر سـاعة ونصف، 

أجـاب خالهـا الباحث عى تسـاؤالت رؤسـاء 

التحريـر، واسـتمع لبعـض االنتقـادات التـي 

عـى  مشـددين  البحثيـة،  األوراق  يف  رأوهـا 

بعمـق  السـورية  املواضيـع  تنـاول  رضورة 

وتعـاون بـن وسـائل اإلعـام الجديد.

يف  أطلقـت  بلـدي،  عنـب  مؤسسـة  وكانـت 

تريـن األول 2014 موقًعـا إلكرتونيًـا حمل 

اسـم "أرشـيف املطبوعـات السـورية"، يقدم 

خدمـة حفـظ وأرشـفة املطبوعـات الجديـدة 

انطـاق  عقـب  سـوريا  يف  صـدرت  التـي 

الثـورة، وقـد ضم حتـى نهاية شـباط املايض 

292 صحيفـة بلغـت إصداراتها مـا يزيد عن 

 93 6300 عـدد، وزاد عـدد صفحاتهـا عـن 

صفحة. ألـف 

"أرشيف المطبوعات السورية"
 ينّظم ندوة حوارية في اسطنبول

نظمت عنب بلدي مطلع األسبوع ندوة حوارية حول "أرشيف المطبوعات السورية"، حضرها عدد من الصحفيين 
السوريين في تركيا، ناقشوا خاللها نتائج األوراق البحثية التي أعدها الباحث محمد رشدي شربجي حول تناول الصحف 

الجديدة لعدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن السوري.

سـروان بركـو، رئيـس تحريـر إذاعـة 

آرتـا إف إم، أشـار إىل أن األوراق البحثية 

مل تشـمل املنطقـة الكرديـة، واقتـرصت 

تغطيتهـا عى املناطق العربية، وال سـيام 

يف ملـف املـرأة، معتـربًا أن التواصل بن 

مؤسسـات اإلعـام البديل، لو تم بشـكل 

أفضل، سـيتم تعويض نقـص املعلومات 

مبا يخـص الشـأن الكردي.

ورأي بركـو أنـه ال يوجـد أي صعوبات 

اإلدارة  منطقـة  يف  اإلعـام  تواجـه 

لعمـل  تسـهيات  وهنـاك  الذاتيـة، 

املؤسسـات ومراسـليها هناك، مسـتثنيًا 

ذاتـه حـاالت منعـت فيهـا  الوقـت  يف 

املؤسسـات  بعـض  عمـل  "اإلدارة" 

روداو  كقنـايت  وجودهـا،  مناطـق  يف 

وأورينـت، بسـبب مـا تعتـربه "توجًها 

معاديًـا" لهـا، وهـو األمـر الـذي عـرّب 

الكامـل لـه. سـروان عـن رفضـه 

الصديـق،  يوسـف  اعتـرب  جهتـه،  مـن 

مديـر مركـز حلـب اإلعامـي، أن األوراق 

ليسـت  لكنهـا  ومهمـة،  جيـدة  البحثيـة 

يف  "البحـث  وأضـاف  علميًـا"،  "بحثًـا 

وقواعـد  أسـس  لـه  اإلعامـي  املجـال 

محـددة، وأبرزهـا تحديد املضمـون، ولو 

ُعمـل بـه بالتعـاون بـن وسـائل اإلعام 

اإللكـرتوين،  أو  املطبـوع  كان  سـواء 

جـًدا". مهـاًم  فسـيكون 

أو  املؤسسـات  أن  إىل  الصديـق  ولفـت 

املنظـامت اإلعاميـة مل تجـِر أي نـوع من 

الدراسـات واألبحـاث، وتابـع "هـذا يفقد 

البوصلـة، وال منلـك القـدرة عـى تحديـد 

أن  يجـب  التـي  واالتجاهـات  األولويـات 

نعمـل بهـا، واألخطـاء وأسـاليب التطوير 

والتغيـر.. األمـر البحثي مهم جـًدا، ونحن 

بحالـة اسـتثنائية لـو متكنـا مـن إعـداد 

هكـذا أبحـاث فسـتكون خطـوة كبـرة".

الصحفين  رابطة  عضو  الخطيب،  قتيبة  اإلعامي 

القضايا  تناول  خال  يجب  أنه  أوضح  السورين، 

هناك  يكون  أن  الكردية،  القضية  سيام  وال  الشائكة، 

تعمق يف البحث، وال ينبغي عى الكاتب أخذ إسقاطات 

وإضاءات من خال مراجع تاريخية فقط، وتابع "أربع 

هذا  تكفي،  ال  الكردية  القضية  مثل  لبحث  صفحات 

املوضوع من املمكن أن يأخذ عدًدا كامًا يف الجريدة".

ولفت الخطيب إىل أن األبحاث العلمية تحتاج جهًدا ووقتًا 

كبرًا، وهي مغيبة بشكل كامل يف اإلعام الجديد، وإن 

إهامل  "هناك  وتابع  فردية،  مببادرات  فتكون  حصلت 

للعديد من القضايا الشائكة يف سوريا )السنة، الرسيان، 

اآلشورين، األكراد.. وغرها(".

وعن جـدوى هـذه الدراسـات، لفت 

رامي سـويد، رئيـس تحرير صحيفة 

أهميـة  ذات  أنهـا  إىل  الغربـال، 

كبـرة، عـى اعتبار أنهـا مراجعة ملا 

تـم إنجـازه يف الصحافـة املطبوعة 

املاضيـة،  السـتة  األشـهر  خـال 

وأردف "رغـم أنها أتـت قارصة إىل 

جميـع  شـموليتها  بعـدم  مـا،  حـد 

الصحـف، لكنهـا ركـزّت عـى أكر 

اسـتقراًرا  مطبوعـة  صحـف  تسـع 

الجديـد، وبالتـايل فإن  يف اإلعـام 

املسـؤولية  الصحـف  هـذه  عـى 

األكـرب يف معالجـة القضايـا امللحة 

ومهنيـة". مبوضوعيـة 

التعاطـي كان جيـًدا مـن قبـل الباحـث رشبجـي، وركـز عـى أهـم امللفات 

يف سـوريا، وجميعهـا قضايـا مهمة وحساسـة، وأضـاف سـويد "الدكتور 

رشـدي بـذل جهـًدا كبـرًا، وبالتأكيـد عمـل فـرد أو مجموعـة صغـرة ال 

تسـتطيع منافسـة مؤسسـات بحثيـة، لكنـه ضمـن اإلمكانيـات املتاحة هو 

مهم". عمـل 

االسـتفادة مـن مكامـن الضعـف يف امللفـات التي أنجـزت سـتكون فعالة، 

فيـام لـو انطلـق منها أبحـاث أكر مهنيـة، تحرتم املعايـر العلميـة للبحث، 

كإنتـاج خطـوط بيانية وإحصائيات، وتقاطعات ومقارنات، بحسـب سـويد، 

معتـربًا أنـه لو عمل بها يف املسـتقبل سـيتنج ملفـات أهم من قـراءة رسدية 

لتعاطـي اإلعام املطبـوع مع مواضيـع معينة.

لقاءات على هامش الندوة

سيروان بيركو
مدير إذاعة آرتا إف إم

يوسف الصديق
مدير مركز حلب اإلعالمي

رامي سويد
رئيس تحرير صحيفة الغربال

رشـدي  محمـد  الدكتـور  ورأى 

التـي  السـتة  امللفـات  أن  رشبجـي 

وهـي  أبحاثًـا"،  "ليسـت  أنجزهـا 

أقـرب إىل تتبـع فكرة معينـة، وكيف 

هـذه  مـع  البديـل  اإلعـالم  تعامـل 

الفكـرة، وتابـع "ليـس هـو تحليـل 

محتـوى وليس مبعنى بحثـي، وإمنا 

فقط هـل حدثـت تغطيـة لحدث يف 

ال؟". أم  معـني  مجـال 

التـي  األفـكار  أن  رشبجـي  واعتـرب 

النـدوة  يف  املشـاركون  اقرتحهـا 

جيـدة جـًدا، "مـن ناحيـة هـل مـن 

إىل  التتبـع  يتحـول هـذا  أن  املمكـن 

"البحـث  وأردف  حقيقـي"،  بحـث 

العلمـي يتطلب كادًرا كبـريًا وخربات 

مختًصـا  لسـت  وأنـا  ومـوارد، 

املحتـوى". بتحليـل  باألسـاس 

وأوضـح الباحـث، أنـه "يف امللفـات 

املقبلـة مـن املمكـن أن نركـز بشـكل 

باإلحصائيـات  املحتـوى  عـىل  أكـرب 

واألرقـام التـي تغنيها، وهـذا يتطلب 

نضـع  أن  يجـب  كـام  أطـول،  وقًتـا 

معايـري واضحـة للصحـف التي يجب 

أن نغطيهـا"، مردًفـا "هنـاك بعـض 

لـألوراق  وجهـت  التـي  االنتقـادات 

الوسـائل،  بعـض  بتجاهـل  البحثيـة 

وهـذا ليـس صحيًحـا".

ندوة حوارية في اسطنبول - 28 شباط 2016 - )عنب بلدي(
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عنـب بلدي - خاص    

الـرويس خـال هـذا  الطـرح  إىل  ينظـر 

عكـس  "سـباحة  أنـه  عـى  التوقيـت 

التيـار"، ففـي الوقـت الـذي تتجـه فيـه 

بـن  النـار  وقـف  لرتسـيخ  األنظـار 

املعارضـة والنظـام، يحاول الـروس رمي 

سياسـات  اتبـاع  عـرب  األمـام  إىل  الكـرة 

لبنيـة  صيـغ  بطـرح  النبـض"،  "جـس 

نظـام الحكـم السـوري الجديـد، تتامىش 

مـع رغبـات مكونـات معينـة من الشـعب 

السـوري مـن أجـل معرفـة ردود الفعـل، 

ولعـل تحـول سـوريا إىل دولـة فيدراليـة 

يحفـظ مـاء وجـه النظـام من السـقوط، 

الثـورة  بفعـل  يتهـاوى  أن  كاد  بعدمـا 

لشـعبية. ا

ويتناقـض الطـرح الـرويس الحـايل مـع 

عـى  بالحفـاظ  الرسـمي  موسـكو  كام 

وحـدة أرايض سـوريا، ألن هناك توجًسـا 

املراقبـن  قبـل  مـن  كبريـن  وتخوفًـا 

حـال  يف  سـوريا  تقسـيم  إىل  بالتوجـه 

فشـل وقـف إطـاق النـار.

التفـرد  نيتـه  االتحـاد  حـزب  يخفـي  ال 

بحكـم "الكانتـون" شـامل سـوريا، فهو 

الجهة السـورية الوحيدة التـي بادرت إىل 

افتتـاح ممثليـات لهـا يف موسـكو ودول 

أوروبيـة عديـدة، وهـي خطـوة وصفهـا 

بدايـة  سـوريون  وناشـطون  مراقبـون 

الذاتيـة".  اإلدارة  "إقليـم  الحلـم  لتحقـق 

املصطلـح  وهـو  سـوريا  "فدرلـة"  لكـن 

الـذي يبـدو أنـه سـيتداول كثـرًا خـال 

إطـاق  مـع  بالتزامـن  املقبلـة  الفـرتات 

املعارضـة  بـن  السـام  مفاوضـات 

بالكثـر  سـيصطدم  والنظـام،  السـورية 

تعـارض  التـي  واملواقـف  العراقيـل  مـن 

هـذا الطـرح ألنـه بـرأي بعـض املحللـن 

فيـام  سـوريا"،  لتقسـيم  أوىل  "خطـوة 

الوحيـد  الحـل  بأنـه  آخـر  طـرف  يـرى 

البـاد.  لوحـدة  والضامـن 

وبـن هذيـن الطرحـن يسـتمر "رسـم" 

الشكل املسـتقبي لسوريا سياسـيًا وحتى 

إداريًـا بـن األطـراف الدوليـة، والاعبَن 

وواشنطن.  موسـكو  األساسـين 

ال دخان دون نار 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  ترصيـح  فتـح 

بـأن  ريابكـوف،  سـرغي  الـرويس، 

"موسـكو تأمـل بـأن يتوصل املشـاركون 

يف املفاوضـات السـورية إىل فكرة إنشـاء 

معايـر  ووضـع  فيدراليـة،  جمهوريـة 

سـوريا  يف  السياسـية  للهيكلـة  محـددة 

تكهنـات  أمـام  البـاب  فتـح  املسـتقبل"، 

بوجـود قـرارات واتفاقيات رمبـا تربم يف 

"الكواليـس" عـن شـكل الدولـة املقبـل، 

أي  وعـى  "الفدرلـة"  سـتكون  وكيـف 

أسـاس، يف ظـل وجـود فسيفسـاء مـن 

والتـي  املتعايشـة  والطوائـف  األعـراق 

كبـرًا  اختبـاًرا  الراهنـة  الحـرب  شـكلت 

وانسـجامها. متاسـكها  ملـدى 

تحذيـر  مـع  الترصيـح  هـذا  وانسـجم 

رئيس النظام السـوري، بشـار األسـد، من 

أن سـوريا رمبا تتعـرض للتقسـيم، وذلك 

يف أول حديـث لـه عـن ذلـك منـذ اندالع 

إمكانيـة  استشـعاره  يفـرس  مـا  الثـورة، 

تقسـيم البـاد. 

الطـرح الـرويس والتنبـؤات وجـدت عى 

إقليـم كردسـتان  لهـا يف  الفـور صـًدى 

العـراق، حيـث عـربت رئاسـة اإلقليـم عن 

فيـدرايل  نظـام  إنشـاء  لفكـرة  دعمهـا 

الكرديـة  الجهـات  مطالبـة  سـوريا،  يف 

بهـذا  واحـد  موقـف  عـى  تكـون  أن 

للرئاسـة،  بيـان  يف  وجـاء  الخصـوص، 

نـر يف الثالـث مـن آذار الجـاري، أنـه 

تشـارك  وإنشـاء  االسـتقرار  "ولتعزيـز 

يف  املختلفـة  املكونـات  بـن  حقيقـي 

سـوريا، فإن إقليم كردسـتان يدعـم فكرة 

فيهـا". الفيـدرايل  النظـام  إنشـاء 

الخارجيـة  وزارة  باسـم  املتحـدث  لكـن 

يف  نفـى  كـريب،  جـون  األمريكيـة، 

أن  يف  بـاده  رغبـة  صحفـي  ترصيـح 

يتـم تشـكيل منطقـة شـبه ذاتيـة الحكـم 

لألكـراد يف سـوريا، مشـرًا إىل "رضورة 

تـويل حكومـة جديـدة للسـلطة تحافـظ 

بعـد  السـورية،  األرايض  وحـدة  عـى 

انتهـاء اتفـاق وقـف األعـامل العدائيـة". 

ويتفـق هـذا الترصيـح إىل حد مـا مع ما 

يـراه وزيـر الخارجيـة األمريـيك، جـون 

كـرى، بـأن اسـتمرار الـرصاع يجعل من 

الصعـب رؤية سـوريا موحدة عـى املدى 

الطويـل. 

شكوك في نوايا الروس 
ترحيـل  يف  السـورية  املعارضـة  ترغـب 

بعـد  ملـا  والحكـم  الدولـة  مسـألة شـكل 

لألزمـة  سـيايس  حـل  إىل  التوصـل 

الحاليـة، ألن "املعركـة اآلن هـي إلسـقاط 

فيحـدده  الحكـم  شـكل  أمـا  النظـام" 

الشـعب السـوري وهـو مـن مهمـة الهيئة 

سـتكتب  التـي  الوطنيـة  التأسيسـية 

الدسـتور الجديـد، بعد تشـكيل هيئة حكم 

انتقـايل، بحسـب يحيـى مكتبـي، األمـن 

املعـارض. السـوري  لائتـاف  العـام 

القـرارات  جميـع  أن  مكتبـي  ويضيـف 

الشـأن  بخصـوص  السـابقة  الدوليـة 

عـى  رصيـح  بشـكل  أكـدت  السـوري، 

أن  إىل  مشـرًا  وشـعبها،  سـوريا  وحـدة 

دولـة  تشـكيل  إلمكانيـة  الـروس  طـرح 

فيدراليـة يف سـوريا "مثـار ريبـة وشـك 

ومتناقـض مـع مـا نصـت عليه القـرارات 

الدوليـة".

يعتـرب مكتبـي، يف ترصيـح لعنـب بلدي، 

أنـه ال ميكـن ألي دولة من الـدول، أو جهة 

من الجهـات داخـل سـوريا وخارجها، أن 

تصـادر إرادة الشـعب السـوري، الفتًا إىل 

أن "أي طـرح يجب أن يكـون ضمن األطر 

الدسـتورية، ليخضـع لعمليـة االسـتفتاء، 

ويقرر الشـعب السـوري الشـكل املناسب 

لدولته".

األمـن العام لائتـاف السـوري يؤكّد أن 

"مـا يتفق عليه السـوريون سـيكون محط 

احـرتام وتنفيذ، عـى اعتبـار أن البوصلة 

األساسـية هـي مصلحة الشـعب السـوري 

العدالـة  قاعـدة  وعـى  مكوناتـه  بكافـة 

والواجبات". الحقـوق  واملسـاواة يف 

وطريقـة  الدولـة  لشـكل  بالنسـبة  أمـا 

إىل  املهمـة  مكتبـي  فيحيـل  تكوينهـا، 

"هيئة تأسيسـية وطنية سـتكتب الدستور 

الجديـد، بعـد تشـكيل هيئة حكـم انتقالية 

الجيـش  فيهـا  مبـا  واسـعة  بصاحيـات 

واألمـن دون بشـار األسـد"، مضيًفـا أنـه 

"أمـر ال ميكـن مناقشـته بكل احـرتام مع 

صفحـات التواصـل االجتامعـي أو مقاالت 

الصحـف".  يف 

ويف ختـام حديثـه أشـار مكتبـي إىل أن 

روسـيا "لعبـت دامئًا وأبـًدا أدواًرا سـلبية 

يف املشـهد السـوري، وآخرهـا اسـتخدام 

دورهـا  ظهـر  كـام  الحربيـة،  املقاتـات 

إىل  دعوتهـا  خـال  مـن  أيًضـا  السـلبي 

تشـتيت املعارضـة يف اجتامعـي موسـكو 

."2 و   1

المعركة إلسقاط النظام وليس 
الحكم  لشكل 

الحديـث عـن شـكل  املبكـر  مـازال مـن 

الحكـم يف سـوريا مـا مل يتوصـل جميع 

األطـراف إىل حـل ينهـي العنـف ويخرج 

ويعتـرب  السـلطة،  مـن  األسـد  بشـار 

السـوري  للجيـش  القانـوين  املستشـار 

شـكل  أن  زيـد،  أبـو  أسـامة  الحـر، 

بحـث  محـل  ليـس  سـوريا  يف  الحكـم 

ونقـاش حاليًـا، منتقـًدا تجـاوب بعـض 

مـع  الكرديـة  واألحـزاب  الشـخصيات 

الروسـية. الروايـة 

السـوري  النظـام  أن  زيـد  أبـو  يعتـرب 

حـرم املكـون الكردي مـن تقريـر املصر 

"وليـس  الزمـن،  مـن  لعقـود  والحقـوق 

بالفرضيـة  يأخـذوا  أن  )األكـراد(  عليهـم 

ببعـض  أشـعرتهم  التـي  الروسـية 

يرتكـوا  أال  إياهـم  مطالبًـا  الحقـوق"، 

للـروس.  أخـرى  مـرة  مصرهـم 

شـكل  أي  أيًضـا  يرفـض  الحـر  الجيـش 

للحكـم يفـرض مـن أمريـكا أو غرها من 

اآلن إلسـقاط  املعركـة  أن  مؤكـًدا  الـدول، 

النظـام وتنظيـم "داعـش"، بغـض النظر 

مـن  الفيـدرايل  الحكـم  شـكل  كان  إن 

أبـو  أم ال، ويضيـف  مصلحـة السـورين 

زيـد "صمدنا يف وجـه املشـاريع العاملية 

واإلقليميـة، كإمـارة جبهة النـرصة ودولة 

إسـقاط  مـن  ننتهـي  وحـن  الدواعـش، 

النظـام هناك شـعب أثبـت جدارتـه وعاد 

مـن  بعـد خمـس سـنوات  الشـوارع  إىل 

القمـع والقصـف والرباميـل، هذا الشـعب 

لـه حـق تقريـر مصـره وشـكل دولته".

األحـزاب  مبوقـف  معنيـون  "نحـن 

الكرديـة قبـل الـروس، ونسـتغرب قبـول 

املنطـق الـرويس مبـارشة"، بحسـب "أبو 

زيـد"، خامتًـا حديثـه "عيب أن نسـتعمل 

مظلومية الشـعب الكردي لنسـوق ملصالح 

العـدوان الـرويس". ضيقـة يفرضهـا 

"فدرلة" سوريا.. 
خلط لألوراق وسعي روسي لحفظ ماء وجه النظام

طرٌح روسٌي باحتمال تحّول سوريا إلى دولة فيدرالية طفا إلى السطح خالل األسابيع القليلة الماضية، عززته مواقف جهات عديدة أبرزها 
حزب االتحاد الديموقراطي )PYD(، برئاسة صالح مسلم. ويبدو أن الطرح ينسجم بشكل كبير مع توجهات الحزب الكردي الذي بات 

يتمدد شمال سوريا وشرقها تحت غطاء دولي في مواجهة تنظيم "الدولة"، ويثير من جهة أخرى تركيا الحليف األبرز للثورة السورية.

اآلباء 
المؤسسون.. 

كيري 
والفروف 

ال شك أن شكل الدولة 
المقبل هو مسألة وطنية 

بامتياز، ويتطلب مشاركة 
شعبية واسعة إلقرارها، 

وذلك وفق ما يرى خبراء 
دستوريون منهم سام دلة، 

الخبير الدستوري وعميد 
المعهد العالي إلدارة 

األعمال في سوريا سابًقا.
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الحكـم  منـاذج  مـن  منـوذج  الفيدراليـة 

املعمـول بـه يف بعـض الـدول، وتعتمـد 

تتحـد  ومؤسسـاتيًا،  تنظيميًـا  منطًـا 

مبوجبه وحدات سياسـية مسـتقلة )دول، 

دولـة  كانتونـات..( يف  أقاليـم،  واليـات، 

فيدراليـة واحدة، عـى أن تتمتع كل وحدة 

باسـتقالية واسـعة يف تدبـر شـؤونها، 

وبهيكليـة مؤسسـاتية مسـتقلة متاًما عن 

الحكومـة الفيدراليـة، مع الرتكيـز عى أن 

العاقة بـن الطرفن )الوحـدة الحكومية، 

الحكومـة( يجـب أن تبقـى محكومة مببدأ 

والسـيادة. السـلطة  تقاسم 

األب الروحي
يعتـرب الفيلسـوف ورجـل الديـن األملاين، 

 ،)1638-1557( ألتيزيـوس  جوهـان 

كتابـه  ففـي  للفيدراليـة،  الروحـي  األب 

ومعـزز  منهجـي  عـرض  "السياسـة.. 

عـرض  ومقارنـة"،  شـاهدة  بنـامذج 

الفيدراليـة،  حـول  أفـكاًرا  ألتيزيـوس  

ركـز مـن خالها عـى حريـة املجموعات 

املؤلفـة للفيدراليـة أكـر مـن تركيزه عى 

حريـة الفـرد داخـل النظـام الفيـدرايل.

لكـن النمـوذج األول للفيدراليـة عمـل بـه 

يف الواقع، قبـل كتاب الفيلسـوف األملاين 

بنحو أربعة قرون، وتحديًدا يف سـويرسا، 

حيث وقعـت اتفاقية دفاعيـة بن كانتوين 

  ،1291 عـام  و"أنرتوالـد"،  "شـويز" 

الفيدراليـة  الدولـة  لقيـام  الحًقـا  أسـس 

النظـام  اعتمـدت  والتـي  السـويرسية، 

اتحـاد  عـى  القائـم  "الكونفيـدرايل"، 

وتفويضهـا  مسـتقلة،  سياسـية  كيانـات 

صاحيـات سياسـية وتنفيذيـة لحكومـة 

مركزيـة مُتثـل فيهـا تلـك الكيانـات.

الفيدرالية في التاريخ الحديث
األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات  تعتـرب 

تجربـة  يف  واألنجـح  األهـم  النمـوذج 

النمـوذج  الفيدراليـة، وانتقلـت إىل هـذا 

عـى  بنـاًء   ،1787 عـام  الحكـم  مـن 

الدسـتور األمريـيك الـذي صـدر يف هذا 

التاريـخ، ومـازال قامئًـا حتـى اللحظـة، 

بحكومـة  واليـة   52 تشـرتك  حيـث 

تقاسـم  مبـدأ  عـى  تعمـل  فيدراليـة، 

والسـيادة. السـلطة 

نحـو 20 دولـة يف العامل تحكـم فيدراليًا، 

مـن بينها دولتـان عربيتان، هـام اإلمارات 

والعـراق، لكن خـرباء السياسـة يعتربون 

"فيدراليـة العـراق" تجربـة فاشـلة حتى 

اللحظـة، عـى اعتبـار أن إقليم كردسـتان 

يعتـرب وحدة مسـتقلة بشـكل شـبه كامل 

ويتبـع   ،1991 عـام  منـذ  الدولـة  عـن 

مـن  فقـط،  املركزيـة  للحكومـة  اسـميًا 

جميـع النواحي )السياسـية، واالقتصادية، 

والعسـكرية(، يف حن تحتفـظ الحكومة 

بغـداد بصاحيـات ونفـوذ  املركزيـة يف 

واسـع يف باقـي املحافظـات.

بينام يـرى مراقبـون أن اإلمـارات العربية 

املتحـدة هـي تجربـة اتحاديـة فيدراليـة 

ناجحـة إىل حـد مـا، فحافظـت اإلمـارات 

السـبع عـى حالـة االتحـاد السـائدة منذ 

التأسـيس عـام 1971، وفـق اسـتقالية 

واسـعة يف القوانـن والعمل املؤسسـايت 

إمـارة. لكل 

والهرسـك،  البوسـنة  األخـر،  النمـوذج 

مـن  مكونـة  اتحاديـة  دولـة  وهـي 

توقيـع  بعـد  أقيمـت  كانتونـات،  عـرة 

الحـرب  عقـب   ،1994 واشـنطن  اتفـاق 

تطهـرًا  شـهدت  التـي  اليوغسـافية 

عرقيًـا آلالف مـن مسـلمي البوسـنة عـى 

يـد الجيـش الـرصيب، وأدت إىل تقسـيم 

رئيسـيتن  دولتـن  إىل  يوغسـافيا 

ويـرى  والهرسـك" ورصبيـا،  "البوسـنة 

أوجًهـا  هنـاك  أن  وسياسـيون  محللـون 

اليوغسـافية،  التجربـة  بـن  للمقاربـة 

والـرصاع السـوري الحـايل، الـذي رمبـا 

أيًضـا. للفيدراليـة  تحـواًل  يشـهد 

ما هي
الفيدرالية؟

الكونفيدرالية الفيدرالية

 اتحاد بين دولتين أو أكثر من الدول ذات

.االستقالل والسيادة الكاملة

 تعني االتحاد االختياري أي التعايش

 المشترك بين الشعوب واألقليات، وحتى بين

.الشعب الواحد في أقاليم متعددة

 لكل دولة عضو من أعضاء االتحاد

 الكونفيدرالي ممارسة السياسة

الخارجية

 أعضاء الدولة الفيدرالية ال يحق لهم

 ممارسة السياسة الخارجية، ويكون

 التمثيل الدبلوماسي من اختصاص السلطة

.التنفيذية في الدولة الفيدرالية

 يحق ألعضاء الدولة الكونفيدرالية إعالن

الحرب

 ال يحق ألعضاء الدولة الفيدرالية إعالن

الحرب

 الحرب التي تحدث بين أعضاء الدولة

.الكونفيدرالية، هي حرب دولية

 الحرب التي تحدث بين أعضاء الدولة

.الفيدرالية، هي حرب داخلية

 مواطنو الدولة الكونفيدرالية يتمتعون

 بجنسية بلدهم، وليست هناك جنسية

.موحدة للدولة الكونفيدرالية

 مواطنو الدولة الفيدرالية يتمتعون بجنسية

الدولة االتحادية الفيدرالية

 يحق لكل دولة عضو في االتحاد

 الكونفيدرالي االنسحاب متى شاءت،

.ألنها دولة مستقلة

 ال يحق ألعضاء الدولة الفيدرالية االنسحاب

.من الدولة، ألنهم يعتبرون أقاليم فيها

يقـول يف معرض تعليقـه عى الطرح 

فيدراليـة  حـول  الجديـد  الـرويس 

سـوريا، عرب منشـور له عى صفحته 

الشـخصية يف فيسـبوك، إّن "املسـألة 

وطنيًـا  خيـاًرا  تشـكل  )الفيدراليـة( 

أكـر مـن كونـه دسـتوريًا، وبالتايل 

للمشـاركة  قاعـدة  أوسـع  تتطلـب 

ممكنـة لتعزيـز رشعيـة هكـذا خيار، 

ولذلـك كانـت إجابتـي بأننـي أنظـر 

ملسـألة خيار الفيدرالية مـن ناحيتن: 

والثانيـة  دسـتورية/تنظيمية،  األوىل 

سياسـية".

الناحيـة  "مـن  أنـه  دلـة  ويـرى 

فكـرة  فـإن  الدسـتورية/التنظيمية، 

بطريقـة  متـت  سـواء  الفيدراليـة 

تندمـج  مسـتقلة  )دول  االندمـاج 

بطريقـة  أو  فيـدرايل(  إطـار  يف 

موحـدة  )دولـة  التفـكك  تجنـب 

الفيدراليـة  لخيـار  تذهـب  مركزيـة 

لـيك ال تتفـكك كالحالـة السـورية( 

مسـتداًل  منوذجـي"،  خيـار  هـو 

بتجـارب دوليـة أثبتـت بـأن الخيار 

األفضـل  الصيغـة  هـو  الفيـدرايل 

دولـة.  أي  لرتكيبـة 

ويضيـف أن "االتجـاه العـام للكثـر 

إعـادة هيكلـة  املركزيـة،  الـدول  مـن 

تركيبتهـا لتسـتجيب لحسـن الحوكمة 

نحـو  أو  الفيدراليـة  نحـو  والتنميـة 

صيـغ قريبـة مـن الفيدراليـة، وباتت 

هـذا  مـن  قريبـة  خطـوات  عـى 

النمـوذج )إيطاليا، إسـبانيا...( وحتى 

دول بُنيـت تاريخيًـا كنمـوذج للدولـة 

املركزية )كفرنسـا( ذهبـت إىل تطبيق 

نظـام المركـزي شـديد المـس حدود 

الفيدراليـة".

وخلـص دلـة يف هـذا الشـق للقـول 

دسـتوريًا/ الفيدراليـة  "الصيغـة  إن 

تنظيميًـا، أضحـت صيغـة منوذجيـة 

وخيـاًرا ُمفضـًا لبنـاء دولـة تسـهل 

معهـا عملية الحوكمـة والتنميـة فيها 

بـن املركـز واألطـراف".

أمـا مـن الناحيـة السياسـية، فيعتـرب 

دسـتوري/تنظيمي  بنـاء  "أي  أن 

منوذجـي غـر كاف إن مل ينطلـق من 

رشعيـة واسـعة، فالصيغـة الفيدرالية 

تجنبًـا  تنجـم  التـي  تلـك  )السـيام 

قـدر  أوسـع  إىل  تحتـاج  للتفـكك( 

مـن التوافـق الوطنـي، هـذا التوافـق 

الواسـع كأسـاس للرعيـة هو رشط 

جوهري لتأمن السـر املنتظـم للبناء 

الدسـتوري/التنظيمي".

ويـرى دلـة أّن تاريخ تجـارب الدول 

)الواليـات  الناجحـة  الفيدراليـة 

اإلمـارات  األمريكيـة،  املتحـدة 

دامئًـا  تُظهـر  املتحـدة...(  العربيـة 

الذيـن  املؤسسـن"  "اآلبـاء  دور 

متتعـوا بقـدر كبـر مـن العقانيـة 

صياغـة  يف  الـذات  نكـران  مـع 

وبنيـت  الفيـدرايل،  منوذجهـم 

وآمـال  رؤى  عـى  فيهـا  الفيدراليـة 

جامعـة )ليرباليـة: الواليـات املتحدة 

اإلمـارات  تنمويـة:  األمريكيـة، 

العربيـة املتحـدة(، يف حن أن الدول 

عـى  الفيدراليـة  فيهـا  بنيـت  التـي 

)باكسـتان،  السـلطة  تقاسـم  منوذج 

الفشـل حليفهـا".  بقـي  العـراق...( 

أن  "يبـدو  متهكـاًم  ويضيـف 

للفيدراليـة  املؤسسـن  اآلبـاء  قامئـة 

السـورية بـدأت مع الفـروف وكري 

فـأي  ودميسـتورا....  وريابكـوف 

؟" الفيدراليـة  لهـذه  رشعيـة 

فرصـة  "الفيدراليـة  بالقـول  وختـم 

الناحيتـن السياسـية والتنظيمية  من 

إذا مـا بُنيت عـى رؤى وطنية جامعة 

تُنتـج حوكمـة فعالة وناجحـة، وهي 

فكـرة  عـى  بُنيـت  إذا  خبيـث  أمـر 

تقاسـم السـلطة، فلـن تُنتـج سـوى 

حكومـات فاشـلة".

مظاهرة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي  - آذار 2012 - )إنترنت(
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القرار َرَفع األسعار وأربك حركة االستيراد إلى مناطق النظام 

قضية الحجز على البضائع المستوردة في مرفأ 
الالذقية "تتفاعل" 

عمر الحلبي - عنب بلدي

يقـول ماهـر "كانـت القطـع اإللكرتونيـة 

كثـرة،  مصـادر  ومـن  بكـرة  متوفـرة 

االسـتراد  ومنـع  العقوبـات  تؤثـر  ومل 

عـى توفرهـا يف السـوق، إال أن مشـكلتها 

الوحيـدة أن سـعرها ارتفـع كثـرًا مقارنة 

مبـا كانـت عليـه قبـل العـام 2011". 

حجز البضائع في مرفأ الالذقية  
منـذ شـهر تقريبًا متنـع مديريـة الجامرك 

للنظـام،  التابعتـن  االقتصـاد  ووزارة 

آالف األطنـان مـن البضائـع الـواردة إىل 

الدخـول، مـا سـبب  الاذقيـة مـن  مرفـأ 

نقًصـا يف السـلع يف األسـواق وارتفاًعـا 

"دراماتيكيًـا" يف األسـعار، وخاصـة تلك 

التـي تزيـد رسـومها الجمركيـة عى 5% 

اإللكرتونيـة وبعـض  %10 كاألجهـزة  أو 

الصناعـة.  لـوازم 

مصـادر خاصـة كشـفت لعنـب بلـدي عن 

وراء  بالنظـام  مرتبطـن  تجـار  وقـوف 

لترصيـف  "وذلـك  املنـع،  قـرار  صـدور 

بضائـع كانـوا قد اسـتوردوها مـن قبل، أو 

لترصيـف بضائع تنتجهـا مصانعهم داخل 

ارتفـاع  مـن  باالسـتفادة  وذلـك  سـوريا، 

األسـعار بسـبب قلة املنتجات يف األسـواق، 

ولوازمهـا".  الكهربائيـة  األدوات  وخاصـة 

"الرسـمي"  السـبب  غمـوض  ورغـم 

التجـار،   إفـادة  بحسـب  و"الحقيقـي"، 

الجهـات  القـرار، وعـدم مصارحـة  لهـذا 

للمسـتوردين بأسـبابه، خـرج  الحكوميـة 

)املسـتلم  أسـعد  فـواز  الجـامرك  مديـر 

أن  وأكـد  صمتـه،  عـن  ملنصبـه(  حديثًـا 

"البضائـع املوجودة يف املرافـئ الجمركية 

وجـود  سـببه  تخليصهـا  يتـم  مل  التـي 

نقـص يف الثبوتيـات املرفقة مـع البضاعة 

االسـتراد". إجـازات  سـيام  وال 

ورسعـان ما قطعـت وزارة االقتصاد الشـك 

خلفيـات  تفسـر  محـاوالت  يف  باليقـن 

القـرار، بالقـول إن "السـبب الرئيـس وراء 

سـبب  إىل  يعـود  السـلع  تلـك  احتجـاز 

إدخالهـا مـن قبـل تجـار مل يحصلـوا عى 

وهـذا  السـترادها،  إجـازات  أو  موافقـات 

يشـكل مخالفة للقوانن واألحـكام الناظمة 

املسـتورد  ويعـرض  الخارجيـة  للتجـارة 

لغرامـات ومخالفات تصـل إىل حرمانه من 

لنحـو عـام كامل". االسـتراد 

ودخـل معـاون وزيـر االقتصاد عبد السـام 

عـي، عـى الخـط، وبـادر بـدوره لتفسـر 

سـبب هذه املشـكلة بالقـول "هنـاك بضائع 

وصلـت إىل القطـر بعد صـدور القـرار رقم 

لشـحن  الناظـم   2016/2/4 تاريـخ   145

البضائـع للمنطقة الحـرة، إضافـة إىل وجود 

عدد من التجار الذين خالفوا أنظمة االسـتراد 

عـن طريـق شـحن بضائعهم قبـل الحصول 

عـى موافقـة الـوزارة عـى االسـتراد بغية 

محاولتهـم  إىل  إضافـة  املكاسـب،  تحقيـق 

فرض سياسـة األمـر الواقع عى الـوزارة أمام 

وجـود هـذه البضائـع يف املوانـئ"، مشـرًا 

إىل أن املوضـوع تتـم دارسـته "عـى أعـى 

املسـتويات" بهـدف إيجـاد حل.

ضرب مصداقية الصناعيين 
تركـن عى أرصفـة مرفـأ الاذقيـة أكر من 

خمسـة آالف حاويـة نقـل بضائـع ينتظـر 

أصحابهـا إذنًـا يسـمح بإدخالهـا، وتتبايـن 

أسـباب حجزهـا، وفـق مـا أكـده صناعـي 

)رفض الكشـف عـن اسـمه ألسـباب أمنية( 

لعنـب بلـدي، "فتـارة يقولـون لنـا أصدرت 

اسـتراد  مبنـع  قـرارًا  االقتصـاد  وزارة 

بضائـع  عـى  تحتـوي  التـي  الحاويـات 

مختلطـة، وتـارة أن هنـاك قـرارًا آخـر قيـد 

التحضـر مينـع إدخـال أنـواع معينـة مـن 

البضائـع". يضيـف اصناعي "وبـن )القيل 

والقال( منعنـا من إدخال بضائعنـا، وأغلبها 

مـواد أوليـة لـزوم الصناعة، وبالتـايل فقدنا 

املصداقية مع زبائننا يف األسـواق الخارجية، 

لتجاوزنا الفرتة املحددة للتسـليم"، ولقد أدى 

ذلـك  إىل نقص البضائع يف األسـواق ارتفاع 

أسعارها.

اختالط البضائع .. ممنوع
يرى عـدد من املسـتوردين أن منـع إدخال 

الثبوتيـات  "نقـص  بسـبب  املسـتوردات 

ووجـود بضائـع مختلطـة ضمـن الحاوية 

الواحـدة" مـا هـو إال "خطأ فـادح" أرض 

املفـرتض  الوطنيـة وكان مـن  بالصناعـة 

سـيتم  التـي  البضائـع  عـى  تطبيقـه 

شـحنها إىل سـوريا بعـد صـدور القرار، 

املرفـأ،  يف  املوجـودة  تلـك  عـى  وليـس 

ألنهـا مدفوعـة التكاليـف، وقـد كبـد هذا 

القـرار التجار خسـائر سـيتحملها املواطن 

واملنتـج الوطني مًعـا، إذ تقـدر مدفوعات 

التاجـر يوميًا عـن كل حاوية تشـغل املرفأ 

15  و20 دوالًرا. بـن 

وإضافـة إىل التكاليـف، يؤكد املسـتوردون 

والتجار أن القرار سـاهم يف "إرباك" حركة 

االسـتراد كونه صدر "دون دراسـة"، ومن 

شـأنه أن ينعكـس ذلك بشـكل مبـارش عى 

األسـواق املحليـة، وخاصة أوقـات الحروب 

املـواد  انسـياب  "إيقـاف  وأن  واألزمـات، 

األوليـة الخاصـة بالصناعـة عـى اختاف 

مل  إذ  االحتـكار،  ظاهـرة  كـرّس  أوجههـا 

يسـتثني أنواًعا محددة كاملـواد الغذائية، بل 

أوقـف القـرار جميـع الحاويات".

تخبط إداري يعكس حالة النظام 
يعيـد قـرار منـع إدخـال املـواد والسـلع 

قـرار  األذهـان  إىل  املرفـأ  يف  وإيقافهـا 

مبنـع   2011 عـام  االقتصـاد  وزارة 

االسـتراد بحجـة عـدم اسـتنزاف القطـع 

األوسـاط  هـّز  الـذي  القـرار  األجنبـي، 

االقتصاديـة عشـية انـدالع الثـورة، لكـن 

رسعـان مـا عـادت عنـه حكومـة النظـام 

بسـبب تعارضـه مـع مصالـح عـدد مـن 

كبـر مـن رجـال األعـامل املقربـن مـن 

حكومـة النظـام، وتعكـس هـذه القرارات 

وفـق رأي متابعن، حالـة التخبط اإلداري 

التـي تعـاين منها حكومـة النظـام إداريًا 

أخـرى  جهـة  مـن  وتشـكل  جهـة،  مـن 

يف  فاسـدة  جهـات  لتغـول  اسـتمراًرا 

جسـد العمـل الحكومـي من أجـل تحقيق 

ظـروف  مسـتغلًة  شـخصية  مكاسـب 

الحـرب، وخاصـة مـن تبقـى مـن رجـال 

أعـامل يعيشـون حـول النظـام ويقتاتون 

عـى مـا بقـي مـن اقتصـاد. 

مرفأ الالذقية  )انترنت(

"البضاعة في المرفأ"، عبارة سمعها للمرة األولى الشاب ماهر )27 عاًما( تتردد على ألسنة تجار منطقة البحصة بدمشق بعد طلبه 
لجهاز شائع االستخدام في سوريا، فهو عاجز عن استبدال جهاز استقبال اإلنترنت )الراوتر( المكفول لسنتين بآخر جديد، بعد أن طرأ عطل 

فني عليه، إذ بحث الشاب في عدد من محال األجهزة اإللكتروينة، ولما يجد طلبه بعد.

القرار 145 أوقف شحن 

البضائع املقرتنة برسم 

جمريك %20 و%30 إىل 

املناطق الحرة السورية 

سواء إلعادة التصدير أو 

الوضع باالستهالك املحيل 

أو التخزين أو اإليداع، كام 

أخضع شحن البضائع 

املقرتنة برسم جمريك 

%10 ملوافقة مسبقة من 

املؤسسة العامة للمناطق 

الحرة، عىل أن يبقى 

شحن البضائع املقرتنة 

برسم جمريك %1 و5% 

إىل املناطق الحرة كام هو 

معمول به سابًقا.

آخـر مـا وصلت إليـه القضيـة وبعد 

لقاء بـن وزيـر االقتصـاد والتجارة 

الخارجيـة يف حكومـة النظام هامم 

التجاريـة  والفعاليـات  الجزائـري 

ممثلـة برئيـس اتحاد غـرف التجارة 

السـورية غسـان القـاع، فقـد تـم 

االتفـاق عـى مجموعة مـن املحاور 

األساسـية للعمـل عليهـا يف املرحلة 

الجهـود  تفعيـل  ومنهـا  املقبلـة، 

االقتصـاد  وزارة  بـن  املشـرتكة، 

السـورية،  التجـارة  غـرف  واتحـاد 

للمـواد  املسـتوردين  كافـة  إلعـام 

اإلنتـاج،  ومسـتلزمات  األوليـة 

والروريـة،  األساسـية  والسـلع 

أو  الطبيـة،  والتجهيـزات  واملـواد 

املـواد القابلـة للتلـف، مـن أصحاب 

مرفـأ  إىل  الواصلـة  الحاويـات 

مديريـات  إىل  للتقـدم  الاذقيـة 

ودوائـر  املحافظـات،  يف  االقتصـاد 

االسـتثامر، بالوثائـق الازمـة التـي 

البضاعـة  ومصـدر  منشـأ  تبـّن 

وقيمتهـا وتاريخ وصولهـا إىل املرفأ، 

الجـامرك  مديريـة  مـع  والتواصـل 

الحاويـات  لتحديـد  الشـأن،  بهـذا 

املتوقّفـة إلعطائهـا األولوية القصوى 

وتسـديد  أوضاعهـا،  تسـوية  يف 

وااللتزامـات  والرائـب  الرسـوم 

عليهـا. املتوّجبـة 

محليـة،  إعـام  وسـائل  ووفـق 

نقلـت نـص االتفـاق بـن الحكومة 

والتجـار، فقـد جـرى التأكيـد عـى 

االقتصادية،  والفعاليات  املسـتوردين 

التجاريـة والصناعيـة، عنـد التقـّدم 

للحصـول عـى إجـازات أو موافقات 

التقـّدم بصـورة مبـارشة  اسـتراد، 

باسـم الركـة والفعاليـة التجاريـة 

أو الصناعيـة، وليس عرب الوسـطاء، 

إضافـًة لتزويـد مديريـات االقتصاد 

التجـاري  النشـاط  بالوثائـق حـول 

أو  )الفـرد  للمسـتورد،  والصناعـي 

األفضليـة  مينحهـا  مبـا  املنشـأة(، 

للحصـول عى كافة التسـهيات، يف 

منـح وإصـدار اإلجـازة أو املوافقـة 

ووفـق معايـر ترشـيد االسـتراد.

 مبيع 441 شراء 438


 مبيع 485 شراء 480 دوالر أمريكي 


 مبيع 151.5 شراء 149.5 يورو  


 ليرة تركية 

إلى أين وصلت القضية؟ 

السبب الرئيس وراء احتجاز تلك 
السلع يعود إلى سبب إدخالها 

من قبل تجار لم يحصلوا 
على موافقات أو إجازات 
الستيرادها، وهذا يشكل 

مخالفة للقوانين واألحكام 
الخارجية  للتجارة  الناظمة 

ويعرض المستورد لغرامات 
ومخالفات تصل إلى حرمانه 

من االستيراد لنحو عام كامل
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الوجبة السريعة في دمشق

تكلف %3 من راتب الموظف 

800 ليرة
متوسط سعر الوجبة

متوسط راتب الموظف

25 الف ليرة

20 فالفل

وأسعار المأكوالت بين عامي 2011

200

2016

35 350شاورما

290 1850فروج مشوي

وجبة شاورما دجاج  كوردون بلو دجاج وجبة اسكالوب دجاج تصنيف المطعم

725 1400 1100 êê

900 1759 1375 êêê

1125 2200 1725 êêêê

األسعار الرسمية التي 
أصدرتها وزارة السياحة

مراد عبدالله - عنب بلدي

ارتفعـت أسـعار املأكـوالت يف اآلونة األخرية 

يف سـوريا حتـى بات تنـاول وجبـة يف أحد 

املطاعـم الشـهرية "حلاًم" لـدى رشيحة من 

السـوريني، إىل جانب حلمهـم بإنهاء الحرب 

وعـودة األمن واالسـتقرار إىل البالد.

الـدوالر مقابـل  ارتفـاع سـعر رصف  ومـع 

اللـرية السـورية، ووصولـه إىل حـدود 442 

السـوداء، عمـد أصحـاب  السـوق  لـرية يف 

املطاعـم، يف ظل غيـاب الرقابة مـن مديرية 

التجـارة الداخليـة، إىل رفـع األسـعار تحـت 

حجـة زيـادة التكلفـة نتيجـة ارتفـاع سـعر 

ليـرت املـاوزت والغـاز التـي يُعتمـد عليهـام 

بشـكل أسـايس يف املطاعـم.

السـوري  املوظـف  راتـب  متوسـط  ويبلـغ 

كان  فـإذا  سـورية،  لـرية  ألـف   25 حـوايل 

متوسـط الوجبـة مبقدار 800 لرية، بحسـب 

 1660 تسـعرية وزارة السـياحة يف قرارهـا 

الصـادر يف 22 ترشيـن الثـاين 2015، فـإن 

الوجبـة تكلـف %3 مـن راتـب املوظـف.

أسـعار املأكوالت ارتفعت بشـكل كبري تخطى 

عرشة أضعاف، فبعد أن كان سـعر سندويشـة 

الفالفـل ال يتعـدى 20 لرية سـورية يف 2011، 

أصبح سـعرها اليوم حوايل 200 لرية، وسـعر 

سندويشـة الشـاورما وصـل إىل حـدود 350 

لـرية بعـد أن كان نحو 35 لرية سـورية.

فليسـت  الرسيعـة  الوجبـات  أسـعار  أمـا 

فـروج  سـعر  بلـغ  فقـد  حـااًل،  بأحسـن 

الربوسـتد حـوايل 1850 لـرية، بعـد أن كان 

سـورية. لـرية   300 بحـدود 

الفطـور  وجبـات  أسـعار  اختلفـت  فيـام 

بحسـب املنطقـة، فبلغت تكلفـة الفطور يف 

منطقـة باملالـي 2500 لرية، بينـام بلغ يف 

مطاعـم املزرعة يف دمشـق 1500 لرية، ويف 

مطعـم داخـل مول شـام سـيتي سـنرت بلغ  

1550 لـرية سـورية، بعـد أن كانـت وجبـة 

الفطـور تسـعر بأفخم مطعم يف سـوريا بـ 

200 لـرية قبـل 2011.

ــا  ــد أصدرته ــمية فق ــعار الرس ــا األس أم

 ،1660 القــرار  يف  الســياحة  وزارة 

دجــاج  اســكالوب  وجبــة  وســعرت 

لــرية   1100 بـــ  200غ  وزن  بأنواعــه 

ــوم  ــة نج ــرية للثالث ــني و 1375 ل للنجمت

ــة  ــوم، ووجب ــة نج ــرية لألربع و 1725 ل

كــوردون بلــو دجــاج  1400 – 1750 – 

ــه  ــاين بأنواع ــة بري ــرية، ووجب 2200  ل

 1100  -  875  –  700 150غ   وزن  لحــم 

200غ   لــرية، ووجبــة شــاورما دجــاج 

ســورية.  لــرية   1125  –  900  –  725

املوظفـني  معظـم  جعـل  األسـعار  ارتفـاع 

التـي ال  الحكومـة،  مسـتائني مـن قـرارات 

إىل  إضافـة  جـوع،  مـن  تغنـي  وال  تسـمن 

هجرهـم للمطاعم، لعـدم قدرتهم عىل تحمل 

الذيـن  واملطاعـم  املحـال  أصحـاب  جشـع 

يضعـون ارتفـاع الـدوالر شـامعة يعلقـون 

حججهـم. عليهـا 

15.200 


 13.029الذهب 21 


 السعر الرسمي 135 السوق السوداء  220الذهب 18 


 200المازوت 


 230البنزين 


 350السكر )ك( 


األرز )ك( 

مصطلحات اقتصادية

كثـرًا ما نسـمع عـن مصطلـح "التضخم" يف 

الحالـة االقتصادية السـورية، وغالبًـا ما يكون 

مقرونًـا ذكـره مـع ارتفـاع األسـعار وقفـزات 

اللـرة  أمـام  األجنبيـة  والعمـات  الـدوالر 

السـورية، فـامذا يعنـي هـذا املصطلـح؟ 

لألسـعار،  العـام  املسـتوى  يف  االرتفـاع  هـو 

ويُقـاس مبتوسـط سـعر السـلع والخدمات يف 

اقتصاد ما، وهو متوسـط بن أسـعار املسـتهلك 

واملنتـج، وذلـك االرتفـاع ال يكـون بالـرورة 

يف جميـع األسـعار، فحتى يف أوقـات التضخم 

الشـديد فـإن بعض األسـعار قـد تكون نسـبيًا 

ثابتـة، والبعـض اآلخـر قـد ينخفـض فعًا.

أن معـدل  املثـال عندمـا تسـمع  عـى سـبيل 

فقـط  يعنـي  فهـذا   ،1% الشـهري  التضخـم 

الشـهر،  هـذا   1% زاد  األسـعار  مسـتوى  أن 

وهـو قد يكـون تغـرًا طارئًـا، فإذا ما اسـتمر 

معـدل التضخـم عاليًـا لفـرتة زمنيـة طويلـة 

)أكـر من %1 شـهريًا لعـدة سـنوات(، يعترب 

عاليًـا.  أصبـح  التضخـم  أن  االقتصاديـون 

ويف الحالـة السـورية ارتفـع معـدل التضخـم 

وذلـك   ،400% نحـو  إىل   2011 العـام  منـذ 

املـواد  وخاصـة  األسـعار،  ارتفـاع  بسـبب 

الغذائيـة والحاجيـات األساسـية، التـي تشـكل 

سـلة االسـتهاك األساسـية للمواطن السـوري 

واأللبسـة.  واملواصـات  السـكن  ومنهـا 

اقتصاديـة  لعوامـل  نتـاج  هـو  والتضخـم 

متعـددة، أبرزهـا تراجـع الصـادرات، وتراجع 

القـدرة الرائيـة للعملـة املحليـة، ويف الحالة 

السـورية شـكل تراجـع اللـرة أمـام العمات، 

أهـم أسـباب ارتفـاع األسـعار وبالتـايل بروز 

شـبح التضخـم. 

وعـى العمـوم ينشـأ التضخـم بفعـل عوامـل 

اقتصاديـة مختلفـة ولـه عـدة أنـواع..

أولهـا التضخـم األصيـل: ويتحقـق هـذا النوع 

مـن التضخم، حـن ال يقابل الزيـادة يف الطلب 

الـكي زيـادة يف معـّدالت اإلنتاج مـا ينعكس 

أثـره يف ارتفاع األسـعار.

والنـوع الثـاين هو التضخـم الزاحف: ويتسـم 

هـذا النوع مـن أنـواع التضخم بارتفـاع بطيء 

يف األسـعار. ويحصـل عندمـا يـزداد الطلـب 

)مسـتقر(،  ثابـت  اإلنتـاج  أو  العـرض  بينـام 

فيـؤدي إىل ارتفـاع يف األسـعار.

يتـم  حالـة  وهـي  املكبـوت:  التضخـم  ثالثًـا، 

خالهـا منع األسـعار مـن االرتفـاع، من خال 

سياسـات تتمثـل بوضع ضوابط وقيـود تحول 

دون ارتفـاع األسـعار.

أما النـوع الرابـع فهـو التضخم املفـرط: وهي 

حالـة ارتفاع معـدالت التضخم مبعـدالت عالية، 

يرتافـق معها رسعة بتـداول النقد يف السـوق، 

إىل  التضخـم  مـن  النـوع  هـذا  يـؤدي  وقـد 

انهيـار العملـة الوطنية، كام حصـل يف كل من 

أملانيـا بـن عامـي 1921 و1923، ويف املجـر 

الثانيـة.  العامليـة  الحـرب  1945م، بعـد  عـام 

ومسـتوى األسـعار قد يتجـاوز االرتفاع 50% 

يف الشـهر الواحـد )كل شـهر( أو أكـر مـن 

%100 خـال العـام.

وبحسـب مكتب "اإلحصـاء املركزي" السـوري 

الرسـمي أواخـر العـام املـايض، حقـق معـدل 

التضخـم السـنوي لشـهر أيـار 2015، ارتفاًعا 

بنسـبة 39.7 يف املئـة عـن أيار العـام 2014، 

كـام ارتفـع مـؤرش الرقـم القيـايس ألسـعار 

املسـتهلك مـن 143 يف أيـار 2011، إىل 430 

يف أيـار العـام  2015.

وأشـار تقريـر صـادر يف أيـار العـام 2014 

عـن "املركـز السـوري لبحـوث السياسـات"، 

وهـو مركـز غـر حكومـي تسـتند إليـه األمم 

أن ثاثـة  إىل  تقاريرهـا،  املتحـدة يف إصـدار 

أربـاع السـورين أصبحوا مـن الفقـراء، وأكر 

من نصـف السـكان يعيشـون يف فقر شـديد.

أن حـوايل  هـو  األسـوأ  أن  التقريـر  وأوضـح 

%20 مـن السـكان يعيشـون يف فقـر مدقـع، 

أبسـط  لتلبيـة  الوسـائل  "بالـكاد ميلكـون  إذ 

احتياجاتهـم الغذائيـة"، بينـام يعاين السـكان 

يف مناطـق النزاع املحـارصة من نقـص الغذاء 

التغذية. وسـوء 

التضخم 
االقتصادي 

www.enabbaladi.org/archives/67940
www.enabbaladi.org/archives/65985
www.enabbaladi.org/archives/67940
www.enabbaladi.org/archives/32744
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السوريون والفيسبوك..
محرك للثورة أم إدمان جماعي؟

تغّير طبيعة الفيسبوكيين
رويـدة )25 سـنة( مـن حامة، وهـي خريجة 

كليـة اآلداب، تقـول إن نشـاطها عـى موقع 

التواصـل االجتامعـي اختلـف عـن العامـن 

األولـن للثـورة، وتـرح بقولهـا "مل يكـن 

لـدي حسـاب فيسـبوك قبـل الثـورة وتزامن 

مل  أنـه  أذكـر  بدايتهـا،  مـع  فيـه  تسـجيي 

يكـن هناك صفحـة مـن الصفحـات الثورية 

مل أشـرتك بهـا وتصلنـي أخبارهـا أواًل بأول، 

لتتبـع  الفيسـبوك  عـى  حسـايب  سـّخرت 

األخبـار، ويف الحقيقـة، كمعظم السـورين، 

كان لـدي حسـابان: أحدهـام نظيف باسـمي 

الحقيقـي لكـن وهمـي، واآلخر باسـم وهمي 

لكـن يعـرب عـن شـخصيتي الحقيقية".

وعـن الفارق بـن نشـاطها آنذاك ونشـاطها 

اليـوم، تقـول رويـدة إنهـا ألغـت اشـرتاكها 

مبعظـم صفحـات األخبار، وتضيـف "الكثر 

التحديثـات،  نـر  أوقفـت  الصفحـات  مـن 

انحيـازات معينـة،  بإظهـار  بـدأت  وأخـرى 

ومـا تبقـى بـدأت أشـعر بأننـي ال أحصـل 

فائـدة تذكـر مـن متابعته، سـوى ما يشـكله 

من خطـر عي عنـد مـروري عـى الحواجز 

بصحبـة هاتفـي".

بالنسـبة لرويـدة أضحـى الفيسـبوك اليـوم 

فهـي  أكـر،  ال  اجتامعـي  تواصـل  موقـع 

تتعلـق  ومجموعـات  بصفحـات  تشـرتك 

"مـع  والرتجمـة،  كالطبـخ  باهتامماتهـا 

اطاعـي عـى األخبـار السـورية لكـن مـن 

خال مواقـع الويب خارج الفيسـبوك، ودون 

هـوس تصفـح التاميايـن كل نصف سـاعة، 

فاألمـور لـن تحـّل بـن ليلـة وضحاهـا كام 

لنـا". يخيّـل  كان 

ما بين المدونات والفيسبوك
بالنسـبة ملحمـد )27 عاًمـا(، وهـو مـدّون من 

بالصفحـات  اشـرتاكاته  يلـغ  فلـم  حمـص، 

أو  الثـورة،  أمـد  ملـًا مـن طـول  اإلخباريـة 

خوفًـا مـن حواجز النظـام، وإمنا ألنـه يرى أن 

الفيسـبوك غـر مصمم لهـذا الغـرض، ويقول 

للتواصـل  موقـع  األسـاس  يف  "الفيسـبوك 

بـن النـاس، ورغـم محاوالتنـا ببدايـة الثورة 

إلعطائـه أدوارًا مختلفـة كالتنظيـم وتوسـيع 

رقعـة االحتجاجـات والتوثيق، إال أننـي أرى أنه 

كان يجـدر بنا الرتكيز عـى األدوات الصحيحة 

ذلك". لـكل 

ويشـر محمد إىل أن حركـة التدوين كانت يف 

توسـع يف سـوريا قبـل الثـورة، لكـن اعتامد 

الفيسـبوك أداة أساسـية للحراك جعلها "تتآكل 

وتتفتـت" قبـل بلـوغ ذروتها، حسـب تعبره. 

ويؤكـد "كان هنـاك عـدد متزايد مـن املدونات 

السـورية املبـّرة حقيقـة، لكني عندمـا أزور 

اليـوم روابـط معظـم هـذه املدونـات أجدهـا 

مغلقـة أو توقفـت عـن النـر منـذ سـنوات، 

لصالحنـا،  ليـس  الفيسـبويك  االبتـاع  هـذا 

فالكثر مـن يوميـات الثورة ضاعـت يف زرقة 

صفحاتـه، والكثر من املدونن فقـدوا قدرتهم 

عـى الكتابـة بنَفـس طويـل، إضافـًة لوهـم 

الايـكات وعـدد األصدقـاء فيه".

ابتالع األفكار
مـن األمـور األخـرى التـي يـرى محمـد أن 

الفيسـبوك غيبها "األصـوات الشـبابية املدنية 

الفريـدة"، إذ يعتـرب أن الرتكيـز عـى طـرح 

األفـكار والنقاشـات يف تعليقـات الفيسـبوك 

الكثـر منهـا، عـى حـد تعبـره،  "ابتلـع" 

ويضيـف "هـذه األصـوات كانت لتمـد الثورة 

باملزيد مـن النَفس املدين، وتسـاهم برتسـيخ 

قيـم الثـورة بأدبيـات أكـر وضوًحـا وعـى 

مـدى أطـول، لكـن اآلالف مـن هـذه األفـكار 

ضاعـت يف خانـة التعليقات، أضـف إىل ذلك 

تشـجيع الفيسـبوك عـى التفكـر الجامعي، 

بينـام تتيح املدونـة التفكر الفـردي، ما ميكن 

أن يضيـف أبعـاًدا ورؤى مختلفـة نحتاجهـا 

ليوم". ا

بدائل الحتضان الحراك الشعبي
مـن البدائـل التـي يجدهـا محمـد مناسـبة 

للحـراك املجتمعـي موقـع "آفـاز"، ويوضح 

"تعـرّف شـبكة آفـاز نفسـها عـى موقعهـا 

الرسـمي بأنهـا حركـة عامليـة عـى اإلنرتنت 

مـن  الشـعوب  سياسـات  لتمكـن  تهـدف 

صناعـة القـرارات حـول العـامل".

"أليـس هـذا مـا يعـرب عـن الثـورات بشـكل 

أكـرب؟ شـهدنا مؤخـرًا العديـد مـن الحمـات 

التـي تخـص الثـورة السـورية كفـك الحصار 

عـن مضايـا أو حملـة ملنـح خلـدون سـنجاب 

الخاصـة(  االحتياجـات  ذوي  مـن  )مربمـج 

الجنسـية الربيطانيـة"، يقول محمـد،  معتقًدا 

أن آفـاز "طبًعـا غر قادر عى إسـقاط النظام، 

لكنـه قـادر عى تحقيـق أهداف جزئيـة أخرى 

تصـب يف مصالح الشـعب السـوري، بشـكل 

أجـدى مـن طرحها عـرب الفيسـبوك".

ويذكـر محمـد أن مـا ينطبق عى الفيسـبوك 

ينطبـق عـى مواقـع أخـرى مثـل اليوتيوب، 

بحـذف  مهـددون  اليـوم  "نحـن  ويضيـف 

آالف الفيديوهـات التوثيقيـة إلجـرام النظـام 

مـع  أقـوم  لـذا  يوتيـوب،  واملوجـودة عـى 

مجموعـة ناشـطن بتنزيل هـذه الفيديوهات 

ومـن ثـم رفعهـا وتوثيقهـا حسـب التاريـخ 

واملـكان، لحفظهـا مـا أمكن مـن الضياع بن 

سياسـيات حقوق النـر أو مخالفة املحتوى 

للقوانن".

"الفيسبوك كان ساحة لتظاهراتنا"
يخالـف شـادي )30 عاًمـا( من دمشـق، رأي 

محمد، فهو يـرى أن الفيسـبوك كان يف بداية 

الثـورة سـاحة رضوريـة وال تقـل أهميـة عن 

سـاحات تظاهر السـورين عى نظام األسـد، 

ويرح "مل يكـن هناك اعتصامـات طويلة أو 

سـاحات احتجاج عظمى يف الثورة السـورية، 

باإلضافـة لبطـش النظام الشـديد عـى أرض 

الواقـع، مـا جعـل الفيسـبوك مسـتودًعا لكل 

نشـاطاتنا السـلمية، ومسـاحة حـرة نتبـادل 

اآلراء واألفـكار مـن مدينـة ألخـرى،  عربهـا 

كنـا عـربه نتظاهـر ونحتـج ونقـوم بدعوات 

اإلرضاب وسـواها، عـدا املجموعـات الرسيـة 

التـي كنـا ننظمهـا بيننا كناشـطن".

لكن الزخم الشـعبي الذي يتحدث عنه شـادي 

اختلف، حسـبام يقـول، فمجموعة الفيسـبوك 

مـن  مجموعـة  مـع  تربطـه  كانـت  التـي 

أصدقائه يف دمشـق لتبادل أخبـار املظاهرات 

والحواجـز فقدت دورهـا بن اعتقـال أحدهم 

وسـفر اآلخريـن، ويتابع "باإلضافـة إليها كنا 

نديـر صفحـة لصديـق شـهيد، لكـن التفاعل 

مـع الصفحة تضـاءل كثرًا. الفيسـبوك يخدع 

بأرقامـه حقيقـة، فاملنشـور يصـل لــ 400 

شـخص من أصـل 5000 متابع، ومـن بينهم 

نحصـد 10 اليـكات، إىل أن توقفـت عن نر 

بتأمـن  الصفحـة النشـغايل  البوسـتات يف 

رزقي". مصـدر 

الحاجة أم نادر والفيسبوك
ال ميكــن اعتبــار الفيســبوك "منبًعــا" 

ــم  ــام الحك ــى نظ ــورين ع ــورة الس لث

ــد  ــاره بح ــن اعتب ــن ميك ــد، لك ــكل تأكي ب

ذاتــه ثــورة حقيقيــة أخــرى شــملت جيــًا 

مل يتخيــل أنــه ســيتصفح اإلنرتنــت يوًمــا، 

ومــن بينهــم الحاجــة أم نــادر )65 عاًما(،  

ــب  ــول لعن ــة، وتق ــة الرقي ــن الغوط م

ــول  ــة الدخ ــرف كيفي ــن أع ــدي "مل أك بل

الكمبيوتــر،  اســتخدام  وال  لإلنرتنــت 

لكــن حاجتــي للتواصــل مــع أبنــايئ 

ــف  ــتخدم الهات ــي أس ــة جعلتن يف الغوط

ألتواصــل معهــم عــرب الفيســبوك، يف 

البدايــة وجــدت األمــر صعبًــا لكنــه صــار 

ــا ويســاعدين عــى مطالعــة الكثــر  ممتًع

ــة". ــواد املتنوع ــن امل م

تضيـف أم نـادر أنهـا مشـرتكة بالكثـر من 

بلدهـا  أخبـار  لتقـرأ  الثوريـة،  الصفحـات 

وتكـون عـى مقربة مـام يجـري يف محيط 

صفحـات  مـن  كثـرٍ  جانـب  إىل  أبنائهـا، 

واألعـامل  والطرائـف  واألدعيـة  الِحكـم 

اليدويـة، وتنهـي حديثهـا "الفيسـبوك عامل 

والتواصـل  تصفحـه  وصـار  جـًدا،  واسـع 

مـع صديقـايت وأقـاريب عـربه جـزًءا مـن 

. اليوميـة"  نشـاطايت 

الفيسـبوك كأداة ثوريـة  عنـد السـؤال عـن 

إلدمانـه  اإلشـارة  بـن  كثـرة،  آراء  قابلتنـا 

أمـام  الفـرد  صـوت  لتغييبـه  أو  اجتامعيًـا 

صـوت الجامعـة، أفكار أخرى تدعـو للخروج 

مـن قوقعته نحو فضـاءات أوسـع، وأصوات 

تـراه الحاضنة األوىل لثـورات الربيع العريب 

 . جلّها

يعنـي  ال  بينهـا  فيـام  اآلراء  هـذه  اختـاف 

تعارضهـا يف الحقيقـة، فلعّل مـا كان يصلح 

لثـورة بأشـهرها األوىل مع أحـداث متاحقة 

رسيعـة، ال يصلـح لهـا اليـوم مـع سـنوات 

سـوى  متغـرات  ودومنـا  ببـطء،  متـي 

الخسـائر. بعـداد 

كثيًرا ما نسمع مصطلح "ثورات الفيسبوك"، كاسم آخر يعّبر به البعض عن ثورات الربيع العربي وما حملته وسائل التواصل االجتماعي من 
دور كبير في صنعها. اليوم وبعد إتمامنا خمسة أعوام ثورية طويلة، نلتفت فنجد أعداد الحسابات السورية على الفيسبوك، وبشكل أقل 

على تويتر، بازدياد، لكن هل مازال الزخم الثورّي فيها هو نفسه؟ وهل كان الفيسبوك األداة األنسب للثورة الشعبية؟

حنين النقري - عنب بلدي

استخدام السوريين للفيسبوك باألرقام
التواصـل  عـن شـبكات  الحكوميـة  لـإلدارة  كليـة ديب  تقريـر نرتـه  يشـر 

االجتامعـي، منتصف عـام 2013، إىل زيادة كبرة يف عدد مسـتخدمي فيسـبوك 

يف سـوريا، إذ بلغـت نسـبة زيادتهـم %22.8 خال أول أربعة أشـهر مـن العام 

نفسـه، بزيـادة قدرهـا مليونـان ونصف مسـتخدم عن تقريـر الكلية نفسـها يف 

األسـبق. العام 

وكان تقريـر الكليـة عـام 2012 تناول عامـات فارقة يف اسـتخدام اإلنرتنت يف 

سـوريا، مثل تاريخ 8 شـباط 2011، وهو اليوم املوافق إليقاف حجب الفيسـبوك 

ويوتيـوب مـن قبـل الحكومـة، والتغيـرات املرصـودة مـن قبـل مخدمـات تلك 

املواقـع بالطلـب عليهـا، ومن ثـم تاريخ بـدء الثورة السـورية والزيـادة الحاصلة 

يف اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتامعي بعدها، إذ شـكلت الزيـادة %40.3 من 

عدد حسـابات الفيسـبوك قبـل ذلك.

www.enabbaladi.org/archives/67947
www.enabbaladi.org/archives/67947
www.enabbaladi.org/archives/66012
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العنف الجنسي في سوريا..
أعباٌء جديدة تحيط باالقتصاد

تمام محمد - عنب بلدي

لعنـف  املتعرضـات  النسـاء  عـدد  وصـل   

عـن  يقـل  ال  مـا  إىل  سـوريا  يف  جنـي 

7761 امـرأة، وفق دراسـة أجرتها الشـبكة 

السـورية لحقوق اإلنسـان منـذ آذار 2011 

وحتـى 31 تريـن األول 2015، مـا يعني 

أن سـوريا تحتـاج قرابة 1.5 مليـون دوالر 

أمريـيك ملعالجـة حـاالت النسـاء الايت تم 

الوصـول إليهـا وأبلغت عـن ارتـكاب عنٍف 

بحقها. جنـٍي 

 لكـن من الصعـب تقدير التكلفـة اإلجاملية 

أو حتـى الفرديـة ملعالجة قضايـا الناجيات 

كسـوريا،  بلـٍد  يف  الجنـي  العنـف  مـن 

مقارنـة ببلـد متقـدم مثـل أمريـكا يوفـر 

اإلنسـانية  الحقـوق  جميـع  ملواطنيـه 

واملعيشـية تقريبًـا، "وذلـك المتنـاع عـدٍد 

كبـر ال ميكـن إحصـاؤه عـن اإلبـاغ عـن 

بـدوره  وهـو  الجنـي،  العنـف  حـاالت 

العـبء االقتصـادي الذي سـيتجى أثره يف 

مسـتقبل االقتصـاد الوطني السـوري، لدى 

بدء هـذه الحـاالت بالترصيح عـن تجاربها 

وطلبهـا للمسـاعدة، يف حـال حصلت عى 

بحسـب  ذلـك"،  تخولهـا  التـي  الحقـوق 

تعبـر مجـد رشبجـي، مديـرة الربامج يف 

مراكـز النسـاء اآلن يف لبنـان.

وهـذا مـا يؤكـده تقريـر الجمعيـات غـر 

الحكوميـة إىل األمـم املتحـدة يف اسـتجابة 

للتقريـر الدوري الثـاين املقدم مـن حكومة 

النظـام السـوري يف متـوز 2014، وجـاء 

فيـه "هنـاك حـرج كبـر يف اإلفصـاح عن 

اإلسـاءات الجنسـية التي تتعرض لها النساء 

يف إطـار العائلة، لذلك هنـاك صعوبة كبرة 

يف معرفـة الحجم الحقيقي لهذه املشـكلة".

إذ  بـدوره سـيناله نصيـب،  العمـل  سـوق 

سـتنقص اليـد العاملـة النسـائية بتناسـٍب 

طـردٍي مـع ازدياد حـاالت العنـف الجني 

ضـد املـرأة، جـراء العوامـل النفسـية التي 

تتعـرض لها املغتصبـة أو املتعرضـة لعنف 

دوًرا  النسـاء  "تشـكل  إذ  شـديد،  جنـي 

مهـاًم يف سـوق العمـل نتيجـة الظـروف 

األمنيـة الراهنـة يف سـوريا والتـي تعيـق 

تحـرك الرجال وعملهم"، بحسـب مـا ينقله 

عـي جرب، وهـو عضـو يف مركز دراسـات 

املـرأة – مسـاواة.

ويقـول املعالـج النفـي يارس من دمشـق 

)رفض ذكر اسـمه األخـر ألسـباب أمنية(، 

الثقـة  فقـدان  مـن  "تعـاين  املغتصبـة  إن 

الشـخصية بنفسـها وبقـدرة املجتمـع مـن 

حولهـا بتوفر األمـان والحاميـة، باإلضافة 

جسـدية  وأعـراض  ورشوٍد  خـوٍف  إىل 

واكتئـاب، مـا يـؤدي إىل انخفـاض قدرتها 

عـى اإلنتاجيـة بداية، ثـم كرة اإلجـازات، 

إىل  وصـواًل  العمـل،  بحـوادث  والتسـبب 

فقـدان الوظيفـة".

محمـد  نرسيـن  االجتامعيـة  الباحثـة  أمـا 

فتوضـح أن املجتمـع املحيـط يلعـب دوًرا 

إىل  اإلنتاجيـة  الثقـة  إعـادة  يف  كبـرًا 

والتقاليـد  "العـادات  أن  إال  املغتصبـة، 

السـورية توحـي يف  املناطـق  يف معظـم 

عـى  االنغـاق  بفـرض  الراهنـة  الفـرتة 

الناجيـة مـن العنـف الجنـي ووضعهـا 

يف خانـة التهميـش بداعـي التسـرت عـى 

العـرض، والـذي يتحـول عـرب الوقـت إىل 

عنـٍف ومتييـٍز اقتصـادٍي قائٍم عـى النوع 

االجتامعـي".

انتقاالً إىل الجانب القانـوين، يقول املحامي 

املدافـع عن حقوق اإلنسـان إبراهيـم برهان 

إنـه ال توجـد حـدوٌد واضحٌة لألتعـاب التي 

يتقاضاهـا املحامون حول دعـاوى القضايا 

املتعلقـة بالعنـف الجنـي و"يعـود األمر 

إىل املحامي حسـب تقديره للحالة والدعوى 

واملـوكل". أمـا يف حال كان الوضـع املادي 

للمدعيـة صعبًـا "تقـوم املحكمـة مبخاطبة 

مسـخر  محـام  لتعيـن  املحامـن  نقابـة 

لرافع عـن القضية بشـكل مجـاين"، وهو 

مـا يسـمى باملعونـة القضائيـة، يف حـن 

أن الجـزء األكـرب مـن التكاليـف يرتكـز يف 

الخـربات الطبيـة والفحـوص الدقيقـة لدى 

الوقـوف عـى الحالـة املعنفة.

أعـداد املحاكـامت املتعلقـة بهـذا النوع من 

ليسـت  سـوريا  يف  وميزانياتهـا  القضايـا 

دقيقـة، بحسـب إبراهيـم، ويقـول "مـا من 

إحصائيـات أو دراسـات دقيقـة عـن هـذا 

املوضـوع، وأعتقد أن امليزانيـات املمنوحة ال 

تتوفـر بالشـكل املطلـوب يف سـوريا".

وبعيـًدا عـن اختـاف الجهـات التـي تتوىل 

قضايـا العنـف يف سـوريا بسـبب الحـرب، 

بعـد  الثانيـة  املرتبـة  يف  سـوريا  تـأيت 

كوريـا الشـاملية عامليًـا مـن ناحيـة الكلفة 

مبختلـف  العنـف  الحتـواء  االقتصاديـة 

أشـكاله، إذ تبلـغ النسـبة فيهـا 23.8 % من 

مجمـل اإلنتـاج املحـي، أي مـا يعـادل ربع 

الوطنـي، وذلـك حسـب تقريـر  االقتصـاد 

الكلـف  عـن  والسـام،  االقتصـاد  معهـد 

.2014 عـام  العنـف  الحتـواء  االقتصاديـة 

عنب بلدي - خاص 

بـدأ معتقلـون سياسـيون يف سـجن طرطـوس املركزي 

حملة لإلرضاب عـن الطعام، الثاثـاء 1 آذار، اعرتاًضا عى 

األحـكام الصـادرة بحقهم ومامرسـات عدٍد من السـجناء 

الجنائيـن كالرب والسـب والعبـارات الطائفية.

"صـوت  حملـة  عضـو  حـوراين،  كريـم  وأوضـح 

املعتقلـن"، الظـروف واملامرسـات التـي يعـاين منهـا 

وأعدادهـم. املعتقلـون 

وقـال حـوراين لعنـب بلـدي "بدايـة عـام 2015 نقل 

حـوايل 200 معتقل سـيايس من سـجن عـدرا املركزي، 

معظمهـم مـن دمشـق وريفهـا، إىل سـجن طرطوس، 

نتيجـة خوف السـلطات من تكتـل السـجناء املحكومن 

واملوقوفـن من أبنـاء املدينـة الواحدة يف سـجن قريب 

من أماكـن سـكنهم ووجـود معارفهم".

كـام نقلـت مجموعة من معتقي سـجن حـامة املركزي، 

بشـكل تعسـفي بعد اسـتعصاء يف 14 آب 2015، األمر 

الذي أدى إىل اكتظاظ شـديد للمعتقلـن ومعاناتهم من 

ظروف معيشـية صعبة، بحسـب الحوراين.

السـجناء  وجـود  املعتقلـن  معانـات  مـن  زاد  ومـا 

الجنائيـن بقيادة سـليامن األسـد، املـدان بقضيـة قتل 

الخافـات  يثـرون  والذيـن  الشـيخ،  حسـن  العميـد 

املشـاكل. ويفتعلـون 

الفـرز الطائفي يف غرف السـجن مشـكلة أخـرى، إذ ال 

يـوزع املعتقلون السياسـيون عى غرف السـجن إال بعد 

موافقـة السـجناء الجنائيـن، ومـن يدخـل الغرفـة من 

املعتقلـن السياسـين وال يرغـب بـه الجنائيـون لدينه، 

أو ملظهـره أو لفقـره، يفتعلون معه املشـاكل ويضيقون 

عليه حتـى ينتقل مـن الغرفة طوًعـا أو قـرًسا بالتواطؤ 

مـع عنارص الرطـة، بحسـب ما نرتـه الحملـة، عرب 

فيسـبوك. صفحتها يف 

ويعـّن عنارص الرطة مرفًـا من السـجناء الجنائين 

عـى الحصـاالت )الهواتـف يف السـجن(، الـذي مينح 

زمـاءه الجنائيـن الوقـت الـذي يرغبون بـه لاتصال 

تهـم  تلفيـق  إىل  إضافـة  السياسـين،  حسـاب  عـى 

جاهـزة للمعتقلن السياسـين عنـد إدارة السـجن وأقل 

هـذه التهـم "شـتم الرئيس".

مطالب قبل فك اإلضراب
صحـة  عـى  سـلبي  بشـكل  أثـرت  الترصفـات  هـذه 

الحـوراين،  بحسـب  السياسـين،  املعتقلـن  ونفسـية 

الـذي أوضـح أنهـم "بـدأوا يعيشـون بشـكل دائم يف 

جو مشـحون بالعنرصية السياسـية والتمييـز الطائفي، 

يف  لاعتـداء  لحظـة  أي  يف  معـرض  معتقـل  أي  وأن 

ظـل عجـز إدارة السـجن عـى ضبـط أمـور السـجناء 

الجنائيـن خوفًـا أو تواطـؤًا".

دفـع ذلـك املعتقلـن إىل البـدء بـإرضاب مفتـوح عـن 

الطعـام إىل حـن تنفيـذ مطالـب أعلنوهـا وهـي: إعادة 

النظـر يف أحكامهـم ووضعهـم أمـام محكمـة قضايـا 

اإلرهـاب، ومقابلـة وزيـر الداخلية إلطاعه عـى التمييز 

الطائفـي الذي يعانونـه من السـجناء الجنائين، يف ظل 

تغايض إدارة السـجن عن مساعدة السـجناء السياسين، 

وتحويلهـم إىل سـجون قريبـة مـن أماكن سـكن أهلهم

منظمات حقوقية تطالب بالتدخل
املنظـامت  املعتقلـن"  "صـوت  حملـة  وطالبـت 

الحقوقيـة بالتدخـل لحاميـة املعتقلـن مـن التعـرض 

خصوًصـا  الجنائيـن،  السـجناء  قبـل  مـن  لإليـذاء 

الغـرف. نفـس  يف  لوجودهـم 

ويبلـغ عـدد املعتقلـن السياسـين يف سـجن طرطوس، 

معتقـًا،   250 حـوايل  املعتقلـن"،  "صـوت  بحسـب 

معظمهـم من مدينـة دمشـق وريفها، كام يوجـد عدد من 

املعتقلـن من مدينة بانياس محتجزيـن يف غرف معزولة، 

ومل يعـرض معظمهـم عى القضـاء منـذ اعتقالهم.

مجتمعمجتمع

سليمان األسد "يشّبح" على المعتقلين من سجنه

معتقلو طرطوس "يضربون" احتجاًجا على 
ممارسات الجنائيين بحقهم

تزايدت وتيرة العنف الجنسي ضد النساء في سوريا منذ مطلع 2011، عند بدء االحتجاجات الشعبية، لتخلف وراءها آثاًرا اقتصادية جديدة 
ترهق االقتصاد السوري، إذ تتعرض النساء لمختلف أنواع االنتهاكات الجنسية من اغتصاب، وتحرش، واستغالل، وقتل باسم الشرف، واإلتجار 

بالنساء والفتيات، بحسب تقارير وإحصائيات األمم المتحدة والشبكة السورية لحقوق اإلنسان.

"سـاًحا  كونـه  مـن  وانطاقًـا 

اسـرتاتيجي  بشـكل  يسـتخدم 

بحسـب  الحـرب"،  يف  وتكتيـيك 

تقريـر األمن العـام لألمـم املتحدة 

عـام  واألمـن  والسـام  املـرأة  عـن 

2002، يعتـرب العنـف الجنـي أنه 

مشـكلة تتخلـل كل زاوية مـن زوايا 

املجتمـع، وعى نطاٍق واسـعٍ يرتتب 

عـى أثـره تكاليـف اقتصادية ميكن 

تقسـيمها إىل سـبع فئات رئيسـية، 

حسـب دراسـة معمقة أجراها خرباء 

يف األمم املتحدة عـام 2005، وهي: 

تكاليـف العدالة، الصحـة، الخدمات 

تكاليـف  التعليـم،  االجتامعيـة، 

أو  الشـخصية  التكاليـف  األعـامل، 

املنزليـة وغـر امللموسـة.

إلنهاء  الوطني  التحالـف  وبتقديـر 

الواليـات  يف  الجنـي  العنـف 

كل  تحتـاج  األمريكيـة،  املتحـدة 

الجنـي  العنـف  مـن  ناجيـة 

أمـريك  دوالر   159 يقـارب  ملـا 

املجتمعيـة. التكاليـف  لتغطيـة 

الكلف االقتصادية الحتواء العنف - تقرير معهد االقتصاد والسالم في 2014
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د. كريم مأمون 

ما هي أعراض اإلصابة بالحمى 
الرثوية؟

 ظهـور الحمـى الرثويـة عـادة مـا يحدث 

2-4 أسـابيع مـن العـدوى  بعـد حـوايل 

وتكـون  العقديـة،  املكـورات  بجراثيـم 

البدايـة تدريجيـة، أو فجائية، وتبـدأ بآالم 

غامضـة يف األطـراف مـع فتـور والتهاب 

بلعـوم، ثـم ترتفـع الحـرارة برسعـة حتى 

40 درجـة مئوية، ويحـدث أمل يف املفاصل 

الكاحلـن  األحيـان  معظـم  )يف  الكبـرة 

والركبتـن واملرفقـن أو املعصمـن(، وقد 

يكـون األمل يف مفصـل واحـد ومـن ثـم 

ينتقـل إىل مفصل آخر، فاإلصابـة متعددة 

هنـاك  يكـون  قـد  ومتنقلـة،  املفاصـل 

املفاصـل،  وتـورم يف  احمـرار وسـخونة 

وقـد تظهـر عقيـدات تحت الجلـد صغرة 

مؤملـة،  وغـر  الفاصوليـاء  حبـة  بحجـم 

كـام يشـكو املريـض مـن أمل يف الصـدر، 

وخفقـان، وتعـب، وضيـق نفـس، وتظهر 

حـركات غـر إراديـة ال ميكـن للمريـض 

أن يسـيطر عليهـا خصوًصـا يف اليدين أو 

القدمـن أو الوجـه تسـمى )رقص سـانت 

تحـدث  سـيدنهام(  رقـص  أو  فيتـوس 

بشـكل متأخـر بعد مـدة ال تقل عـن ثاثة 

أشـهر مـن العـدوى، وقـد تظهـر أيًضـا 

اندفاعـات جلديـة عـى الجـذع واألطراف 

بشـكل طفـح جلـدي محمـر غـر حـاك 

يبـدأ عى الجـذع والذراعن كبقـع صافية 

يف الوسـط لتشـكل حلقـات تتصـل مـع 

بعضهـا البعـض لتظهـر يف النهايـة عى 

شـكل يشـبه الثعبـان، وهذا الطفـح يزداد 

سـوًءا مـع الحـرارة، وعـادة ال يظهر عى 

الوجـه ويسـمى )الحاممـى الهامشـية(.

كيف يتم التشخيص؟
يتطلب التشـخيص معرفـة التاريخ املريض 

أدلـة  وجـود  يتضمـن  والـذي  للمصـاب، 

يف  العقديـة  بالجراثيـم  التهابـات  عـى 

الطبـي  الفحـص  فـرتة سـابقة، وإلجـراء 

العينـي للمفاصـل والجلد والقلـب والجهاز 

القلـب  وتخطيـط  املركـزي،  العصبـي 

الكهربـايئ ECG، وإجراء بعـض التحاليل 

يتـم  النهايـة  ويف  الدمويـة،  املخربيـة 

التشـخيص مـن خـال اسـتخدام معايـر 

التـي  تشـخيصية تسـمى معايـر جونـز 

نـرت ألول مـرة عام 1944، وتقسـم هذه 

إىل كـربى وصغـرى: املعايـر 

املفاصـل،  التهـاب  الكـربى:  املعايـر 

كفشـل  )يظهـر  القلـب  عضلـة  التهـاب 

القلـب االحتقـاين مـع ضيـق يف التنفس، 

أو التهـاب غـاف القلـب، أو نفخـه قلبيـة 

جديـدة(، عقيـدات تحـت الجلـد، حاممـى 

سـيدنهام. رقـص  هامشـية، 

بـن  تـرتاوح  حمـى  الصغـرى:  املعايـر 

38.2 إىل 38.9 درجـة مئويـة، أمل مفصي 

)ال ميكـن أن يدرج يف حالة وجـود التهاب 

املفاصـل املتعـدد كعرض رئيـي(، ارتفاع 

رسعة تثفـل الكريات الحمـر ESR، ارتفاع 

كـرة   ،CRP يس  االرتـكايس  الربوتـن 

الكريـات البيـض، وجود إْحصـار قلبي يف 

تخطيـط القلـب )ال ميكن أن تـدرج إذا كان 

التهـاب القلـب موجـود كعـرض رئيي(، 

وجـود نوبة سـابقة مـن الحمـى الرثوية.

ويتـم التشـخيص عنـد وجـود دليـل عى 

حـدوث عـدوى سـابقة بالجراثيـم العقدية 

مثـل ارتفـاع عيار أَضـداد املكـورات الحالة 

العقديـة واو ASLO، إضافـة الثنـن مـن 

املعايـر الكـربى، أو معيار واحـد كبر مع 

اثنـن مـن املعايـر الصغرة.

كيف يتم العالج؟
العمليـة  محاربـة  إىل  املعالجـة  تهـدف 

االلتهابيـة يف القلب واملفاصـل ملنع حدوث 

املضاعفـات، إضافـة للقضـاء عـى اإلنتان 

الجرثومي املسـبب، فبالنسـبة للهدف األول 

يتم عـن طريق إعطـاء األسـربين بجرعات 

وميكـن  مغ/كغ/اليـوم(،   100( عاليـة 

إعطـاء اإليبوبروفـن، وعند وجـود إصابة 

قلبيـة تعطـى الكورتيزونـات، أما بالنسـبة 

املضـادات  إعطـاء  فيتـم  الثـاين  للهـدف 

الحيويـة كالبنسـلن واإلريرتومايسـن.

كـام تعتـرب الراحـة يف الرسيـر أحـد أهم 

مقومـات املعالجـة، ويف بعـض الحـاالت 

الشـديدة يتـم العـاج يف املشـفى.

ما هي مضاعفات اإلصابة بالحمى 
الرثوية؟

إصابـة  حـدوث  هـي  األساسـية  املشـكلة 

القلـب الرثوية التـي تعترب دامئـة، واألكر 

تحـدث  التـي  اإلصابـات  هـي  شـيوًعا 

و40%  التاجـي،   70%( الصاممـات  يف 

بنسـب  األخـرى  والصاممـات  األبهـري، 

أقـل(، والتي تـؤدي إىل تضيـق الصامم أو 

قصـوره، كذلـك قـد تلحـق أرضاًرا بعضلة 

القلـب تـؤدي إىل إضعـاف عضلـة القلـب 

ينجـم  قـد  أو  قلبـي،  بفشـل  والتسـبب 

عنهـا أيًضـا اضطرابـات كهربائيـة القلـب 

واإلحصـار  األذينـي  بالرجفـان  وتتسـبب 

القلبـي أوغـر ذلـك.

ماذا عن الوقاية؟
)الوقايـة  اإلصابـة  حـدوث  منـع  ميكـن 

األوليـة(، وتعتـرب معالجة التهـاب البلعوم 

الجرثومـي أهـم خطوة يف الوقايـة األولية، 

ومـازال البنسـلن هـو الـدواء األمثـل يف 

هذه الحـاالت، وميكن اسـتخدام البنسـلن 

عـن طريـق الفـم، أو اإلريرومايسـن عند 

البنسـلن،  مـن  حساسـية  لديهـم  الذيـن 

أيام. وملـدة عـرة 

كـام ميكن وقـف تطـور اإلصابـة القلبية 

ومنـع حـدوث أي هجـامت جديـدة مـن 

بهـا  اإلصابـة  بعـد  الرثويـة  الحمـى 

الثانويـة(، وذلـك عـن طريـق  )الوقايـة 

مـرة  عضليـا  املديـد  البنسـلن  إعطـاء 

إعطـاء  وميكـن  أسـابيع،  ثاثـة  كل 

فمويًا  اإلريرومايسـن  أو  السـلفاديازين 

للبنسـلن،  حساسـية  لديـه  مـن  عنـد 

وليـس هنـاك اتفـاق بـن العلـامء عـى 

فيهـا  االسـتمرار  ينبغـي  التـي  املـدة 

عضليًـا،  البنسـلن  حقـن  بإعطـاء 

أن ذلـك يعتمـد أساًسـا عـى  والحقيقـة 

مـا إذا كانـت هنـاك إصابة قلبيـة بالحمى 

الرثويـة أم ال، ففـي حـال وجـود إصابـة 

قلبيـة ينبغـي اسـتخدام البنسـلن املديـد 

بالعضـل حقنـة كل ثاثـة أسـابيع إىل أن 

يصـل املريـض إىل سـن 30 أو  35، أمـا 

إذا مل تكـن هنـاك إصابـة قلبيـة فينبغـي 

ثاثـة  كل  العضـل  يف  البنسـلن  إعطـاء 

أسـابيع ملـدة خمـس سـنوات بعـد هجمة 

الحمـى الرثويـة أو حتـى سـن 18 سـنة.

الحمى الرثوية
تلعق المفاصل وتعض القلب

م. خليل آغا )مدرب إداري واستشاري(

لرشكـة  مبيعـات  مديـر  مـع  أتناقـش  كنـت 

سامسـونج، الكورية املعروفـة، وكان يرشح تقنية 

النانـو سـيلفر التـي توصلـت إليهـا مخترباتهـم، 

فقلـت لـه إن هـذا االبتـكار سـيجعل سامسـونج 

تتفـوق عىل رشكـة LG، املنافس األكـرب لها، ولكن 

مديـر املبيعـات قـال "سـيكون هـذا لعـدة أشـهر 

فقـط، فإذا مل تتوصل رشكـة LG إىل طريقة أخرى 

تحقـق فيهـا نفس النتيجـة التقنية فإننا سـنعطي 

ابتكارنـا لهـم يك ينتجوا منـه"، وعندما تسـاءلت 

عـن السـبب أجـاب "نحـن رشكتـان متنافسـتان 

ولكـن كلتينـا رشكتـان كوريتـان".

أو  ضيـاع  مـن  تعـاين  السـورية  مؤسسـاتنا  إن 

عليـه  نبنـي  الـذي  اآلخريـن،  تصنيـف  يف  خلـل 

طبيعـة العالقـة معهـم. فنحـن ننـىس يف تعاملنا 

مـع كوادرنـا أنهـم فريقنـا الـذي سـيحقق الفوز 

أو حتـى كأعـداء. فنتعامـل معهـم كمنافسـني 

ونحـن ننىس يف تعاملنا مع منافسـينا السـوريني 

لجهودنـا  بحاجـة  والوطـن  الـدرب،  رشكاء  أنهـم 

جميًعـا -وهـي ال تكفـي بطبيعة الحـال- فنتعامل 

معهـم كأعـداء ال مانـع لدينـا مـن بنـاء أمجادنـا 

. مريهم بتد

ونحـن ننـىس يف تعاملنـا مـع مزودينـا وزبائننا 

أن تطورهـم وقوتهم سـيطورنا ويقوينـا فنتعامل 

معهـم باسـتغالل قد يـيسء لهم.

ونحـن ننىس يف تعاملنـا مع الجميع أنهـم كأفراد 

أواًل بـرش، والكالم عىل بسـاطته ولكننـا ال نطبقه، 

حالتهـم  وتسـوء  وميرضـون  يجوعـون  فالبـرش 

تهتـم  فهـل  عديـدة،  ألسـباب  أحيانًـا  النفسـية 

مبوظفيـك ورشكائـك ومزوديـك وزبائنـك وحتـى 

بعـني  وتأخذهـا  النواحـي  هـذه  مـن  منافسـيك 

االعتبـار أثنـاء إدارتك واتخـاذك للقـرارات وتعاملك 

. معهم

تبنـى  مؤسسـتك  يف  البرشيـة  املـوارد  إدارة 

التعامـل مـع موظفيـك كبـرش،  باألسـاس عـىل 

تبنـى  مؤسسـتك  يف  العامـة  العالقـات  وإدارة 

خـارج  هـم  مـن  مـع  التعامـل  عـىل  باألسـاس 

كبـرش. مؤسسـتك 

عزيـزي املديـر، هـل تشـكر مـن سـاهم معـك يف 

تحقيـق انتصاراتـك، هـل تتشـارك معـه االحتفـال 

بالنـرص ولـو معنويًا، أم أنـك ال تذكـر إال دورك أنت 

يف تحقيـق النـرص؟

عزيـزي املديـر، هـل تتعامل مـع كل مـن ذكرناهم 

سـابًقا بطريقـة اسـرتاتيجية، فرتبـح أنـت وهـم 

مًعا، مـن خـالل التفكري باملمكـن املفيد لـك منهم، 

وتفكـر مـن طرفهـم مبـا يحقـق مكاسـب لهـم 

أيًضـا، خـذ ما تسـتطيع منهـم بـدون اإلرضار بهم 

لهم. اإلسـاءة  وبـدون 

املديـر، هـل فكـرت يوًمـا مـا: مـا هـي  عزيـزي 

موظفيـك  عنـد  أنـت  رسـمتها  التـي  صورتـك 

؟ فسـيك منا و

هـي  لـك  ترسـمها  صـورة  أفضـل  أن  تعلـم  هـل 

الصـدق يف التعامـل؟ قـد يحبـك اآلخـرون وقـد ال 

يحبونـك ألسـباب عديـدة، ولكنهم سيسـتطيعون 

الصـدق  طبًعـا  صادًقـا،  كنـت  إن  معـك  التعامـل 

ال يعنـي توزيـع آرائـك يف اآلخريـن هنـا وهنـاك، 

وال يعنـي الفظاظـة، كـن صادًقـا يف تعاملـك مع 

اآلخريـن واحتفـظ بآرائـك عـن اآلخريـن لنفسـك.

مفاتيح لعالقات عامة جيدة

بـ "الروماتيزم"، ولكن رغم  الناس مصاب  كثيًرا ما نسمع أن فالًنا من 
أنها ال تشير إلى مرض معين، وإنما تستخدم  شيوع هذه الكلمة إال 

المفاصل  التهاب  المفاصل، مثل  بآالم  إلى أي مرض متعلق  لإلشارة 
الرثوية أو غيرها، وهي ما تسمى باألمراض  الرثواني أو الحمى 

"روماتيزم" فإنهم  العوام عندما يستخدمون كلمة  أن  إال  الرثوية. 
الرثوية. الحمى  يقصدون 

هـي مضاعفـات مناعيـة حـادة عـىل شـكل مرض 

التهـايب، يحـدث بعـد اإلصابـة بالجراثيـم املسـامة 

)املكـورات الُعْقِديَِّة A( التي تـؤدي إىل التهاب بلعوم 

أو لوزتـني أو حمـى قرمزيـة أو التهاب أذن وسـطى. 

أنسـجة  يف  إصابـة  إىل  الرثويـة  الحمـى  تـؤدي 

املفاصـل والقلب والجهـاز العصبي، ورغـم أن الناس 

تنتبـه عـادة إىل املشـكلة املفصليـة إال أن اإلصابـة 

األدب  يقـال يف  أنـه  القلبيـة، حتـى  األخطـر هـي 

وتعـض  املفاصـل  تلعـق  الرثويـة  )الحمـى  الطبـي 

القلـب(. 

والحمـى الرثويـة تحـدث خصوًصـا بـني األطفـال 

مـا بـني سـن 5-15 عـام، وهـي شـائعة يف الـدول 

الناميـة نتيجـة إهـامل الكثـري مـن حـاالت التهـاب 

البلعـوم، بينـام تنـدر مشـاهدتها يف الـدول الغربية 

وأمريـكا نتيجة اسـتخدام املضادات الحيوية بشـكل 

أكـرث كفـاءة منـه يف الـدول النامية.

ما هي الحمى الرثوية؟

www.enabbaladi.org/archives/67939
www.enabbaladi.org/archives/67905
www.enabbaladi.org/archives/67905
www.enabbaladi.org/archives/67939
www.enabbaladi.org/archives/67939
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تميم عبيد - عنب بلدي 

 Near Field لــ  اختصـار  هـي   NFC

قريـب  االتصـال  وتعنـي   ،Communication

املـدى، وتسـتطيع نقـل البيانـات يف نطاق ضيق 

ال يتجـاوز خمسـة سـنتيمرتات وبرسعـة تصـل 

إىل نصـف ميغابـت بالثانيـة. وقد يعيبهـا كونها 

بطئيـة يف نقـل امللفات كبـرة الحجـم، لذلك يتم 

نقل امللفات بـن الهواتف كالصـور والفيديوهات 

مثـًا عـرب البلوتـوث أو الواي فـاي، باسـتخدام 

NFC التـي تسـاعد عـى اتصـال الجهازيـن مًعا 

بسـهولة تامـة وبصـورة آمنـة.

هـذه التقنية ليسـت جديـدة كليًا فهي مسـتوحاة 

موجـات  عـرب  البيانـات  تبـادل  تقنيـة  مـن 

 Radio-Frequencyبــ املعروفـة  الراديـو 

Identification أو RFID، واملوجـودة يف بعض 

البطاقـات االئتامنيـة التي تسـمح بالدفع مبارشة 

مـن البطاقة مبجـرد ملسـها لجهاز تحصيـل املال 

يف املتجـر، وهـذه التقنيـة تعمـل باتجـاه واحـد 

عـى عكـس تقنيـة NFC التـي تنقـل البيانـات 

باالتجاهـن.

تشـتمل رشائـح NFC عـى هوايئ معـدين رقيق 

للغايـة ورشيحـة ذاكـرة، ويتـم تخزيـن بعـض 

األجهـزة  جميـع  وتتمكـن  البسـيطة،  البيانـات 

املـزودة بالتقنيـة من التعامـل مع هـذه البيانات.

هنـاك الكثـر مـن أنـواع البيانـات التـي ميكـن 

وتختلـف   "NFC" رشيحـة  عـى  تخزينهـا 

السـعة التخزينيـة للبيانـات تبًعا لنـوع الريحة 

ميكنـك  املثـال،  سـبيل  عـى  املسـتخدمة. 

اسـتخدامها لتخزيـن رابـط ويـب أو رقـم هاتف 

أو أوامـر يقوم الجهاز املسـتقبل بتنفيذها. تتسـع 

رشيحة NFC القياسـية لحـوايل 41 حرفًا كرابط 

 )NTAG203( ويـب، يف حن أن أحدث الرائـح

ميكنهـا تخزيـن حـوايل 132 حرفًـا.

يتـم تخزيـن هـذه املعلومات عـى شـكل بيانات 

ميكـن قراءتها بشـكل موثـوق به من قبـل معظم 

األجهـزة والهواتـف املحمولة، وال تحتـاج إىل إذن 

قبـول من املسـتخدم إلمتـام األمر.

 NFC استخدامات
تيتـح  هائلـة  إمكانيـات  التقنيـة  هـذه  وفـرّت 

اسـتخدامها يف نقـل البيانـات وامللفـات بصورة 

رسيعـة وعمليـة، ما يسـاعد عـى إنجـاز العديد 

مـن العمليـات التـي تحتـاج إىل نقـل ملفات يف 

قصر. وقـت 

ربط الملحقات الالسلكية: 
يوجـد العديـد من سـامعات البلوتوث الاسـلكية 

التـي توفـر عـى   ،NFC تـأيت مـزودة بتقنيـة 

املسـتخدم عنـاء عمليـة االقـرتان املزعجـة بعض 

األحيـان بـن املوبايـات وامللحقـات التكميليـة.

نقل الملفات بسرعة:
لتشـغيل  التقنيـة  هـذه  سامسـونج  اسـتخدمت 

اقـرتان  وتأمـن  مبـارش،   wifi اتصـال  خدمـة 

رسيـع بـن جهازيـن مبجـرد ملسـهام ببعـض، 

بينهـام برسعـة.  البيانـات  لنقـل 

فتح األقفال بسهولة:
تسـتطيع فتـح بـاب السـيارة باسـتخدام هاتفك 

مبجـرد تقريبـه مـن القفـل، وميكنـك فعـل ذلك 

أيًضـا باسـتخدام بطاقتـك الذكيـة أو أي رشيحة 

NFC لديـك، ذلك إذا كان قفل السـيارة يدعم هذه 

الخدمـة. وهنـاك توجـه كبـر مـن قبـل صانعي 

السـيارات لدعـم الخدمـة يف املسـتقبل القريب.

هـذا األمـر ال يقتـرص عـى السـيارات فحسـب، 

إمنـا يشـمل أقفـال األبـواب يف املنـزل أو بوابات 

الركـة أو حتـى قفـل الخزنـة.

الدفع اآللي:
عـن طريـق بطاقـات ائتامنيـة مـزودة بريحة 

NFC أو عـن طريـق الهاتـف املحمـول كخدمـة 

Google Wallet، التـي يجـب ربطهـا بحسـابك 

البنـيك لتسـتطيع اسـتخدامها.

:NFC Tags عالمات
هـي رشائـح ذكية قـد تكـون يف صـورة أقراص 

الصقـة أو أسـاور تحتـوي رقائـق صغـرة مـع 

هوائيـات دقيقـة، بحيـث ميكنهـا تخزيـن كميـة 

 NFC صغـرة مـن املعلومـات لنقلهـا إىل جهـاز

آخـر مثل الهاتـف املحمول. وليك تعمـل الهواتف 

الذكيـة بهـذه التقنيـة يجـب برمجـة العامـات 

باألوامـر املعنية عن طريـق التطبيقـات، ويتوافر 

 NFC لنظـام أندرويـد تطبيقـات مجانيـة مثـل

.NFC ReTag و   Task Launcher

كتاب

شـباط  شـهر  نهايـة  مـع  بالتزامـن 

أسـبوع تقريًبـا، كان  أي منـذ  املـايض، 

العـامل بـأرسه، أو معظمه، مشـدوًدا إىل 

شاشـات التلفـزة ملتابعـة تفاصيل حفل 

أوسـكار الثامن والثامنـني يف هوليوود، 

حيـث الرثاء والشـهرة والفوز والسـعادة 

والجـامل الدائـم، هذا ما نعتقـده جميًعا، 

لكـن هـل هـذه هـي الحقيقة؟

حسـًنا، إنهـا ليسـت كذلـك، عـىل األقـل 

كويلـو يف  باولـو  يكشـفه  مـا  حسـب 

روايتـه "الرابـح يبقـى وحيـًدا"، والتـي 

حفـل  مـن  قريبـة  أجـواء  يف  تـدور 

أوسـكار، فأحـداث الرواية كاملـًة تجري 

يف يـوم واحد، خالل توزيـع الجوائز يف 

السـيناميئ. كان  مهرجـان 

قـد تبدو لنـا حياة تلـك الطبقـة املخملية 

واإلنجـاز،  للسـعادة  ومعيـار  كهـدف 

لكـن باولـو كويلـو يكتـب ليكشـف لنـا 

مـا يجـري "وراء الكواليـس"، يكتب يف 

روايتـه تفاصيـل ال تخربنا بها ابتسـامة 

نيكـول كيدمـان، وال أناقة ليونـاردو دي 

يحـرص  الـذي  الجانـب  وهـو  كابريـو، 

اإلعالميـون عـىل إخفائـه عنـا متاًمـا، 

الـذي  "مـن  الروايـة  تقـول  فحسـبام 

مليـارات  صناعـة  تدمـري  عـىل  يجـرؤ 

وبيـع  اإلعالنـات  ومحورهـا  الـدوالرات 

الحاجيـات التـي ال فائدة منهـا، واخرتاع 

اتجاهـات جديدة غري رضوريـة البتة؟".

يف  االسـتعباد  حجـم  تخيـل  ميكـن  ال 

فـكل  الخمسـمئة،  الروايـة  صفحـات 

يشء محكـوم بعقود، العقـود التي تقّيد 

أشـد جوانب حياة املشـاهري خصوصية، 

الجانـب  يف  بريقهـم  تصنـع  والتـي 

اآلخر، ترسـم هـذه العقود املتفـق عليها 

الـوزن  تريـد،  الـذي  االسـم  للمشـهور 

املثـايل الـذي يجرب عـىل الحفـاظ عليه، 

أوقـات ونوعية وأماكـن تنـاول الطعام.

ستشـعر باالمتنـان أثناء قراءتـك الرواية 

كونـك غـري مشـهور لجوانـب كثـرية ال 

تقدرهـا يف حياتـك، منهـا قدرتـك عـىل 

البـكاء أو االبتسـام متـى شـئت، البقـاء 

يف املنـزل واالعتذار عـن مواعيدك عندما 

ال ترغـب برؤيـة النـاس، أو حتى الصمت 

تريده. عندمـا 

الروايـة تحـي باختصار: مثن الشـهرة، 

والـذي غالًبـا مـا يكـون باهظًـا، وتقول 

يف اقتبـاٍس منهـا "عندمـا كنـت فتـى 

كنـت أعتقد أن جميـع املمثلـني ال بد من 

أنهـم يجنـون ثـروة، لكن هـذه الحقيقة 

كذبـة، رمبـا يوجـد عـرشة أو عـرشون 

نجـاًم يف العـامل ميكنهم االدعـاء صدًقا 

أنهـم يجنـون ثـروة، والباقون يعيشـون 

يسـتأجره  منـزل  يف  املظاهـر،  عـىل 

وحلًيـا  ثيابًـا  يرتـدون  االسـتوديو، 

يعريهـم إياها الخياطـون والجوهريون، 

يقـودون سـيارات بقـروض متوسـطة 

أن  ألسـامئها  تريـد  رشكات  مـن  األمـد 

ترتبـط بالحيـاة الراقيـة".

الرابح يبقى 
وحيًدا

لـ باولو كويلو

 NFC كل ما تريد معرفته حول
وشرائحها الذكية

تطورت أجهزة الموبايل كثيًرا على مدى السنين القليلة الماضية، فبتنا اليوم نحملها أينما ذهبنا 
ونستخدمها للتواصل ولمعرفة األماكن ولكثير من الخدمات لتجعل حياتنا أكثر سهولة، لكن 

لماذا ال نستخدمها كمحفظة لنقودنا اآلن؟

كيف احصل على لصاقات NFC؟
تتوفـر اللصاقـات يف العديـد مـن املتاجـر اإللكرتونيـة 

بثمـٍن ليـس غـاٍل، فالقطعة الواحـدة مثنها حـوايل دوالر 

أو دوالر و نصـف، وميكنـك البحـث عـن الشـكل والعـدد 

والكميـة التـي تناسـبك عـى متجـر أمـازون مـن خال 

http://goo.gl/4pbdLp التـايل:  الرابـط 

NFC Tags عالمات
تخيـل أن بإمكانـك تفعيـل املنبـه مبجـرد متريـر املوبايل 

فـوق رشيحـة أو الصقة NFC، أو أن تحمـل دفرت الهواتف 

يف سـوار تضعـه يف يدك، ولـن يحتاج أحد سـوى مترير 

موبايلـه عـى سـوارك للحصـول عـى معلومـات بطاقة 

اإلعانـات  رشكـة  تقـوم  أن  أو  بـك،  الخاصـة  األعـامل 

بالدعايـة ملوقعهـا اإللكـرتوين مـن خـال لواصـق ميكن 

مـن خالها فتـح املوقـع بتمريـر املوبايـل فوقها.

كيف تستخدم NFC ReTag؟
 NFC ReTag التطبيـق  للمسـتخدم عـن طريـق  ميكـن 

 NFC اسـتعامل التذاكـر القدمية التـي توجد بهـا رشيحة

كرائـح ميكـن برمجتهـا للقيـام بأوامـر معينـة. وميكن 

أن  كـام  املـرات،  آالف  عـرات  الرائـح  برمجـة  إعـادة 

املعلومـات املُخزنـة ميكن االحتفـاظ بها ملدة قـد تصل إىل 

سـنوات. عر 

عنـد تثبيـت التطبيـق عـى موبايلـك تأكـد مـن تفعيـل 

خدمـة NFC فيـه، وقرّب الريحـة املـراد برمجتها ليصل 

التطبيـق إىل الرقم التسلسـي، من أجل القيـام بالوظائف 

املرتبطـة بهـا والتـي تختارهـا مـن قامئـة Activity من 

التطبيـق، ويتوفـر قامئـة طويلـة مـن األوامـر املختلفـة 

التـي يسـتطيع املوبايـل القيـام بهـا عنـد تقريبـه مـن 

رشيحـة NFC، وميكـن اختيار أكـر من أمر واحـد أيًضا، 

واسـتخدامك. حاجتك  بحسـب 

عـى سـبيل املثال، تسـتطيع تشـغيل اتصـال واي فـاي أو 

البلوتـوث يف جهـازك أو إيقـاف تشـغيله وميكنـك فتـح 

صفحـة الطقـس مبـارشة إذا كنت عـى عجلة من أمـرك، أو 

أن تشـغل وضـع توفـر الطاقـة، وتسـتطيع تغيـر جميع 

إعـدادات جهـازك عندمـا تجلس عـى طاولة مكتبـك، فقط 

بوضعـه عـى لصاقـة NFC التـي أعددتهـا بشـكل خاص.

ال تحتـاج هـذه الريحـة الذكيـة ملصـدر طاقـة خـاص، إذ 

تسـتمد طاقتهـا من أجهزة املوبايـل أثناء اسـتخدامها، و هذا 

أحد أهم العوامل التي ترشـحها السـتثامر أكرب يف املستقبل.

www.enabbaladi.org/archives/67904
www.enabbaladi.org/archives/67904
www.enabbaladi.org/archives/67909
www.enabbaladi.org/archives/67909
www.enabbaladi.org/archives/67909
www.enabbaladi.org/archives/67909
www.enabbaladi.org/archives/67909
www.enabbaladi.org/archives/67909
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.
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بعد توقف بطولتي كأس 
العرب وكأس النخبة العربية، 

وكانتا تجمعان كل الوطن 
العربي من محيطه إلى خليجه 

في منافسة كروية واحدة، 
عاد االتحاد العربي لكرة القدم 

ليقر مشروع بطولة جديدة تجمع 
أندية الوطن العربي بشقيه 

اآلسيوي واإلفريقي.
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فرصة للرياضيين السوريين.. 

منتخب لالجئين يشارك في أولمبياد 
دي جانيرو 

 عنب بلدي  - خاص 

وجـاء القـرار بعـد موافقـة الجمعية 

العامـة لألمـم املتحدة عـىل مرشوع 

الوفـاق  الرياضـة يف تحقيـق  "دور 

والتنمية املسـتدامة"، الخميس 3 آذار، 

والـذي يسـمح مبوجبـه للرياضيني 

الالجئني املشـاركة وللمـرة األوىل 

بـدورة األلعـاب األوملبية.

وحـددت اللجنـة فريـق املنتخب 

بــ 43 رياضًيا، ميكنهم املشـاركة 

األوملبيـني  الرياضيـني  فريـق  يف 

لالجئـني، وسيشـارك تحـت مظلـة 

التعريـف  خـالل  األوملبـي،  العلـم 

حفـل  يف  املشـاركة  باملنتخبـات 

الـدورة. افتتـاح 

رئيـس  بـاخ،  تومـاس  ورصح 

أن  الدوليـة،  األوملبيـة  اللجنـة 

اللجنـة تريـد أن تبعـث مـن خـالل 

إىل  أمـل  رسـالة  القـرار  هـذا 

الالجئـني حـول العـامل مـن خالل 

جانـريو،  دي  ريـو  يف  املشـاركة 

العـامل  أنظـار  املنتخـب  وسـيلفت 

لحجـم أزمـة الالجئـني وسـيعامل 

املشـاركة. الفـرق  كباقـي 

وأعلنـت اللجنـة أن معايـري اختيار 

سـوف  املشـاركني  الرياضيـني 

الظـروف  االعتبـار  بعـني  تأخـذ 

الشـخصية والتأكـد مـن أن األمـم 

املتحـدة قـد منحتهـم بالفعـل حق 

اللجـوء، وسـيحصلون عـىل دعـم 

التحضـري  مـن  ليتمكنـوا  مـادي 

تـم  إذ  للبطولـة،  جيـد  بشـكل 

رصـد مبلـغ ميلـوين دوالر لتقديم 

االختيـار  وسـيعتمد  لهـم،  الدعـم 

املؤهـالت  عـىل  كبـري  حـد  إىل 

لرياضيـة.  ا

ومـن املقرر أن يقيـم فريق الالجئني 

دي  يف  الرياضيـني  قريـة  يف 

جانريو، وسـيدخل خالل استعراض 

الفـرق املشـاركة يف الرتتيـب قبـل 

األخـري، أي قبـل املنتخـب الربازييل.

إضافـة إىل ذلك سيشـارك فريق من 

الرياضيـني الالجئـني تحـت مظلـة 

األلعـاب  دورة  يف  األوملبـي  العلـم 

األوملبية للمعوقـني يف أيلول املقبل، 

وسـيعزف لهم نشـيد األوملبيـاد بداًل 

مـن النشـيد الوطنـي لبلدانهـم التي 

جـاؤوا منهـا، يف حـال حصولهـم 

ميداليات. عـىل 

الفرصة متاحة للرياضيين 
السوريين 

الفرصـة  تكـون  أن  املتوقـع  مـن 

الالجئـني  نصيـب  مـن  األكـرب 

يف  الخـربة  أصحـاب  السـوريني 

يشـكل  إذ  الفرديـة،  الرياضيـات 

األكـرب  النسـبة  اليـوم  السـوريون 

مـن الالجئني حـول العـامل، وتحول 

سياسـة االتحاد الريايض السـوري 

لكـرة القـدم بينهـم وبني املشـاركة 

تحـت  ريـايض  اسـتحقاق  أي  يف 

لكـن  السـوري.  العلـم  مظلـة 

قـرار تشـكيل فريـق ريـايض مـن 

الالجئـني قـد يفسـح لهـم املجـال 

لتقديم أنفسـهم دون قيـود االتحاد 

السـوري التابع لسـلطة النظام يف 

للفـت  فرصـة  وسـتكون  سـوريا، 

أنظـار العـامل إىل قضيـة الالجئـني 

الخصوص. السـوريني عـىل وجـه 

مسـؤول  الحسـني،  أنـس  وقـال 

لجنـة املسـابقات يف الهيئـة العامة 

للرياضـة والشـباب، أنـه إىل اآلن مل 

تتواصـل اللجنـة األوملبية املسـؤولة 

عـن تشـكيل منتخـب الالجئـني مع 

الهيئـة، كـام أن الهيئـة رفعـت مـن 

جانبهـا كتابًـا خطًيـا مل يصلهـا رٌد 

عليـه إىل اآلن.

أن  بلـدي،  لعنـب  الحكيـم  وأكـد   

الهيئـة عـىل تواصـل مع عـدد كبري 

يف  الرياضيـني  السـوريني  مـن 

بـالد اللجـوء، وإىل اآلن مل تتواصـل 

منهـم. أي  مـع  األوملبيـة  اللجنـة 

بالنسـبة للمنتخـب السـوري الحـر 

إىل  الحسـني  أشـار  القـدم،  لكـرة 

انتهـاء عقـد الرعايـة التـي وقعتـه 

الهيئـة منتصـف العـام املـايض مع 

حالًيـا  ويتـم  السـنكري،  مؤسسـة 

لرعايـة  مؤسسـة  عـن  البحـث 

املنتخـب وتهيئتـه يف حال سـمحت 

لـه الفرصـة للمشـاركة يف البطولة 

األوملبية، وسـيتم البـت باملفاوضات 

املقبلـة. األسـابيع  خـالل 

وشـكلت الهيئـة، منـذ تأسيسـها، 

جانـب  إىل  املنتخبـات  مـن  عـدًدا 

منتخـب كـرة القدم، منهـا منتخب 

لعـدد  ومنتخبـات  السـباحة 

محاولـًة  القتاليـة،  األلعـاب  مـن 

املؤسسـايت  العمـل  إىل  االنتقـال 

يف  تنفيذيـة  لجـان  بانتخـاب 

السـورية. املحافظـات 

أعلنت اللجنة األولمبية الدولية المنظمة لدورة األلعاب األولمبية التي تحتضنها مدينة ريو دي جانيرو 
البرازيلية هذا الصيف، أن فريًقا من الالجئين سيشارك في الدورة األولمبية هذا العام.

أول أربع دول عربية آسيوية في 
تصنيف الفيفا

السعودية، واإلمارات، وقطر، واألردن

أول ست دول عربية إفريقية في 
تصنيف الفيفا

الجزائر، وتونس، ومصر، والمغرب، 
وموريتانيا، وليبيا 

أعلـن رئيـس االتحاد العـريب لكـرة القـدم، األمر تريك 

بـن خالـد، عـن تفاصيـل البطولة التـي سـتنطلق العام 

املقبـل تحـت مسـمى "كأس العـامل العـريب"، والتـي 

وافـق عليهـا املكتـب التنفيـذي لاتحاد خـال اجتامعه، 

الخميـس املـايض 3 آذار.

وبحسـب النظـام  الداخـي للبطولـة، يشـارك 32 فريًقا 

عربيًا يف املنافسـة، 16 مـن القارة اآلسـيوية ومثلهم من 

القـارة اإلفريقيـة، حيث سـيتم اختيـار ممثـي كل دولة 

بناًء عـى تصنيـف الفيفا.

بالنسـبة للقـارة اآلسـيوية، ستشـارك أول أربـع دول من 

تصنيـف الفيفـا بفريقـن، بينام ستشـارك بقيـة الدولة 

بفريـق واحـد فقـط، أمـا بالنسـبة إلفريقيـا فستشـرتك 

بينـام  بفريقـن  الفيفـا  بتصنيـف  دول  سـت  أفضـل 

ستشـرتك باقـي الـدول بفريـق واحـد فقط.

وأضـاف تريك بـن خالد أنـه من املمكـن إقامة النسـخة 

القاهـرة، وأن هنـاك تواصـًا  البطولـة يف  األوىل مـن 

عـى  للحصـول  املرصيـة  األمنيـة  القـوى  مـع  جديًـا 

إذن إقامـة البطولـة وبحضـور الجامهـر، عـى عكـس 

الـدوري املـرصي الـذي مينـع عـى الجامهـر دخـول 

أرض امللعـب بسـبب األوضـاع األمنية، ويفصـل االتحاد 

العـريب موافقـة القـوى األمنيـة يف مـرص فقـط عـن 

إعـان القاهـرة رسـميًا كمدينـة مضيفة للنسـخة األوىل 

مـن كأس العـامل العـريب 2017.

وسـتقام أدوار البطولـة الــ 32 والـ 16 بنظـام خروج 

املغلـوب، ثم تتأهـل مثانية فـرق مناصفة بـن القارتن، 

عـى أن تقام مباريـات األدوار النهائية مـن دور الثامنية 

وحتـى النهـايئ يف دولـة واحـدة. كام سـيتضاف فريق 

تاسـع لهـم وهـو ممثـل عـن الدولـة املضيفـة لـألدوار 

النهائيـة، وتلعـب عـى شـكل  ثـاث مجموعـات يتأهل 

املتصـدر مـن كل مجموعـة برفقـة أفضـل مركـز ثـان، 

للـدور قبـل النهايئ.

الجمهور والمكافآت 
 مل تلـق بطوالت كأس االتحـاد العريب سـابًقا الكثر من 

االهتـامم مـن قبـل األنديـة العربيـة، والجامهـر أيًضا، 

بسـبب عـدم ارتفاع قيمـة املكافـآت املرصـودة ألصحاب 

املراكـز األوىل، األمـر الـذي جعـل االتحـادات الرياضية 

تـويل االهتـامم األكرب للبطـوالت القارية كـدوري أبطال 

آسـيا، ودوري أبطـال إفريقيـا، وكـؤوس األمـم، والتـي 

تعتـرب األهم عـى الصعيـد القاري.

 تـدارك االتحـاد العـريب األمـر هـذه املـرة، وجـاء عى 

سـتصل  املسـابقة  جوائـز  مجمـوع  أن  رئيسـه  لسـان 

إىل خمسـة مايـن دوالر، وسـيحصل صاحـب املركـز 

األول عـى ثاثـة مايـن منهـا، وهو مـا يفـوق جوائز 

القارتـن.

 وسـتقام النسـخة األوىل مـن املسـابقة العـام املقبـل 

مبشـاركة تسـعة أندية فقط ومـن دون األدوار التمهيدية 

وذلـك لضيـق الوقـت، بينـام سـتقام النسـخة الثانيـة 

حسـب النظـام األسـايس للبطولـة. 

 وقـال األمر تـريك إنه تـم االتفاق عى أن النسـخة األوىل 

سـتضم تسـعة من أكرب الفـرق العربيـة مختـارة من قبل 

االتحـاد والركـة الراعيـة،  وسـتوضع اآلليـة واملعايـر 

املناسـبة الختيار هـذه األندية.

وسـتقام البطولة يف فصل الشـتاء تجنبًا لتضـارب املواعيد 

مـع البطـوالت القاريـة لألنديـة املشـاركة، وإذا مل تنجـح 

إقامتهـا يف القاهـرة، فهنـاك دولتـان بديلتان السـتضافة 

البطولـة، سـتحدد اللجنـة التنفيذية لاتحـاد إحداهام.

هل ينجح االتحاد بالعودة إلى الواجهة؟
عـادت البطولـة العربيـة مبسـامها الجديـد بعد تسـديد 

جميـع الديـون املرتتبـة عى االتحـاد الريـايض العريب، 

بحسـب ترصيحـات رئيـس االتحاد.

ويعمـل االتحـاد العـريب بالتعـاون مـع رشكـة صلـة 

السـعودية الراعيـة للبطولـة الجديـدة، والتـي وقعـت 

عقـًدا لسـت سـنوات مـع االتحـاد، وتحـاول الحصـول 

يف  مكتبيهـا  مـع  بالتنسـيق  األمنيـة  املوافقـة  عـى 

مباريـات  الجامهـر  لحضـور  والسـعودية  مـرص 

دوري املجموعـات لتحظـى البطولـة العربيـة مبتابعـة 

الشـارع  يف  أهميـة  لهـا  ويكـون  كبـرة  جامهريـة 

الريـايض، عـى عكس البطـوالت السـابقة، التـي غالبًا 

مـا كانـت تجـري يف أوقـات تتعـارض مـع البطـوالت 

القاريـة، مـا يجعـل أغلـب الفـرق تشـارك بالتشـكيلة 

األهـم. للبطـوالت  األساسـية  إلراحـة  االحتياطيـة 

الرياضيـة  تفاهـم مـع رشكـة صلـة  ووقّعـت مذكـرة 

ترعـى مبوجبهـا بطـوالت االتحـاد وتقيـم بطولة كأس 

العقـد  يوقـع  أن  عـى  القـدم،  لكـرة  العـريب  العـامل 

النهـايئ وتفاصيلـه يف األسـابيع املقبلـة بعـد االنتهـاء 

مـن الصياغـة النهائيـة.

انطلقـت أول بطولة عربية تجمـع األندية الحائزة 

عـىل بطولة الـدوري املحيل واألكرث شـعبية، عام 

1982 مبسـمى بطولـة األنديـة العربيـة أبطـال 

الـدوري، ثـم أصبحـت عـام 2002 باسـم بطولة 

األمـري فيصل بن فهـد لألندية العربية واسـتمرت 

سـنتان فقط.

ثـم تحولت إىل مسـمى جديـد هـو "دوري أبطال 

أن  إىل   2009 عـام  حتـى  واسـتمرت  العـرب"، 

توقفـت بسـبب توقـف قنـوات راديـو وتلفزيون 

العـرب ART الراعيـة للبطولـة.

بعدهـا أنشـأ االتحـاد الريـايض العـريب بطولـة 

سـنة  وأقيمـت  لألنديـة،  العـريب  االتحـاد  كأس 

االتحـاد  بهـا  وفـاز   ،2013 يف  فقـط  واحـدة 

الجزائـري عـىل حسـاب نـادي العـريب الكويتي.

العربيـة  األنديـة  بطولـة  سـابًقا  أقيمـت  كـام 

الفائـزة بالكـؤوس عـام 1989، وكانـت تشـارك 

فيهـا األنديـة الفائزة بالـكأس املحليـة يف دولها، 

 .2001 وتوقفـت عـام 

وتأمـل اللجنـة التنفيذيـة يف االتحـاد الريـايض 

العـريب بإعـادة الربيـق للكـرة العربيـة، وتجميع 

يف  القـدم  لكـرة  العاشـقة  العربيـة  الجامهـري 

بطولـة تحمـل اسـم العـرب تضاهـي البطـوالت 

القاريـة والعامليـة.
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السوريات في المرتبة 
األولى بالزواج من األتراك

شـخصيات  سـت  ضمـت  الصـور 

سـورية مشـهورة، مـن بينهـا فنانـون 

شـخصيات  إىل  إضافـة  وإعالميـون، 

أخـرى مـن أصحـاب الـرشكات العامليـة 

املعروفـة:

مصطفى العقاد
سلسـلة  وصاحـب  عاملـي،  مخـرج 

أمريـكا،  يف  الشـهرية  "هالوويـن" 

و"أسـد  "الرسـالة"،  فيلمـي  ومخـرج 

الصحـراء"، الـذي يحـي قصـة نضال 

االسـتعامر  ضـد  الليبـي  الشـعب 

املختـار. عمـر  بقيـادة  اإليطـايل، 

علي فرزات
معـروف،  كاريكاتريسـوري  رسـام 

نـرش أكـرث مـن 15 ألـف كاريكاتري يف 

العديـد مـن الصحـف واملجـالت العربية 

والعامليـة.

فيصل القاسم
قريـة  مواليـد  مـن  سـوري  سـيايس 

عـام  السـويداء  محافظـة  يف  الثعلـة 

الدرزيـة،  الطائفـة  مـن  وهـو   ،1961

ومقـدم برنامـج االتجـاه املعاكـس عىل 

القطريـة. الجزيـرة  قنـاة 

محمد فارس
أول رائـد فضاء سـوري، وأطلقـت عليه 

لقـب  الربيطانيـة  الغارديـان  صحيفـة 

"أرمسـرتونج العرب"، مـن مواليد حلب 

عـام 1951، وصعـد إىل الفضـاء ضمن 

الربنامـج الـرويس، مع اثنني مـن رواد 

الفضـاء الـروس، متوز عـام 1987.

عمر الحموي
لرشكـة  التنفيـذي  واملديـر  املؤسـس 

غوغـل  اشـرتتها  والتـي   ،"AdMob"

دوالر  مليـون   750 مببلـغ   2009 عـام 

أمريـي، وأسـس الرشكـة عندمـا كان 

جامعًيـا. طالًبـا 

مالك جندلي
الحكومـة  منحتـه  سـوري،  موسـيقار 

"املهاجـر  لقـب  مؤخـرا  األمريكيـة 

منـح  الـذي  اللقـب  وهـو  العظيـم"، 

منهـا  أخـرى  عامليـة  لشـخصيات 

الفيزيـايئ روبـرت أنشـتاين، والباحـث 

السـابق،  الخارجيـة  األمريـي ووزيـر 

هـري كيسـنجر، وهـو  أملـاين األصل.

"أنـا  حملـة  مـن  يعقـوب  ويهـدف 

ألنفسـنا  "التسـويق  إىل  سـوري"، 

كـام  العـامل،  يف  السـوريني  نحـن 

عـرب  نفسـها  أمريـكا  تسـوق 

الفـرتة  "يف  أنـه  معتـربًا  هوليـوود"، 

األخـرية أصبحـت كلمـة سـوري تعني 

اإلرهـايب،  أو  الجنـيس  املتحـرش 

ويف أحسـن األحـوال املتـرشد الجائع 

الشـفقة". يسـتحق  الـذي  واملسـكني 

بأنهـم  السـوريني  وصـف  يعقـوب 

"شـعب حضـاري لـه بصمـة عميقـة 

يف الـرتاث اإلنسـاين العاملـي"، عـىل 

وتاريخيـة"،  علميـة  "حقيقـة  أنهـا 

نسـوق  "أن  رضورة  إىل  داعًيـا 

فمـن  نفعـل  مل  فـإن  ألنفسـنا، 

. " ؟ سـيفعل

الحملـة "واجـب عـىل كل  أن  واعتـرب 

النظـر عـن توجهاتـه  سـوري بغـض 

أو  واإليديولوجيـة  السياسـية 

الحملـة  أن  مؤكـًدا  الدينيـة"،  حتـى 

وقالًبـا  )ثيـم(  وتصبـح  "ستسـتمر 

تسـويقًيا لـكل سـوري مبـدع نفتخـر 

بـه"، ودعـا إىل اقـرتاح أسـامء أخرى 

املنشـورة  القامئـة  إىل  إلضافتهـا 

نهائيـة". "غـري  باعتبارهـا 

يعقـوب، صّمـم مجموعـة مـن  وكان 

صـوًرا  حملـت  مؤخـًرا،  البوسـرتات 

ذوي  مـن  أمريـكا  مشـاهري  لبعـض 

الحملـة  ضمـن  السـورية،  األصـول 

سـابق  حديـث  يف  معتـربًا  ذاتهـا، 

لعنـب بلـدي "ميكـن أال أحقـق هديف 

مـن الحملـة، ولكـن يجـب أن نسـتمر 

جديـدة  طرًقـا  ونبتكـر  املحاولـة  يف 

الغـريب". املتلقـي  ملخاطبـة 

عنب بلدي - حلب 

احتلـت النسـاء السـوريات املرتبـة األوىل 

يف زواج األتـراك مـن األجانـب يف عـام 

عـن  الصـادرة  اإلحصائيـة  وفـق   ،2015

مركـز اإلحصـاء الـرتيك، الخميـس 3 آذار 

.2016

اللـوايت  السـوريات  النسـاء  عـدد  وبلـغ 

حـوايل   ،2015 يف  أتـراك  مـن  تزوجـن 

ثالثـة آالف و569 امـرأة، بنسـبة %19 من 

زواج الرجـال األتـراك مـن نسـاء أجانـب، 

.2014 بزيـادة %0.5 مقارنـة مـع عـام 

فيـام بلـغ عـدد الرجـال السـوريني الذين 

 ،2015 يف  تركيـات  نسـاء  مـن  تزوجـوا 

 ،6.8% بنسـبة  أي  رجـاًل،   241 نحـو 

محتلني املرتبـة الثالثة مـن زواج الرتكيات 

مـن رجـال أجانـب بعـد أملانيا وأسـرتاليا.

الرتكيـة  "كيليـس"  مدينـة  وشـهدت 

الجنوبيـة، التـي تقـع بالقـرب مـن حدود 

سـوريا، النسـبة األكرب من حـاالت الزواج 

هـذه، نتيجـة نـزوح الكثـري مـن العائالت 

السـورية إليها، حيث يبلغ عدد السـوريني 

يف املدينـة نحـو 127338 شـخًصا.

وقـال عضـو تجمـع املحامني السـوريني 

بلـدي،  لعنـب  قرنفـل،  غـزوان  األحـرار، 

زواج  حـاالت  معظـم  إن  آذار،   5 السـبت 

بشـكل  تتـم  السـوريات  مـن  األتـراك 

عريف، خـارج نطـاق املحكمة عـن طريق 

عقـد "شـيخ"، إذا كانـت الزوجـة الثانيـة 

للرجـل، ألن القانـون الـرتيك ال يتيح تعدد 

الزوجـات، أمـا إذا كانـت الزوجـة األوىل، 

فيتـم العقـد بشـكل قانـوين عـن طريـق 

املحكمـة.

ال  العـريف  الـزواج  أن  قرنفـل  وأوضـح 

وال  حقـوق،  أي  السـورية  املـرأة  مينـح 

تعتـرب زوجـة يف نظـر القانـون الرتيك، 

ويف حـال تـم إنجـاب األوالد ال تسـتطيع 

نسـبهم  يتـم  وإمنـا  إليهـا،  تنسـبهم  أن 

لألب فقط، وتسـتطيع الزوجـة الرتكية أن 

أرادت. إن  لهـا  األوالد  تنسـب 

أكـد  السـوريات،  حقـوق  حاميـة  وعـن 

قرنفـل أن مركز الكواكبي لحقوق اإلنسـان 

مـرشوع  املـايض،  الشـهر  أواخـر  أطلـق 

إحصـاء وتوثيق لحـاالت زواج السـوريات 

مـن أتـراك خـارج إطـار القانـون الرتيك.

الطـالق  حـاالت  املـرشوع  يوثـق  كـام 

بـني السـوريني، فمعظـم الحـاالت ال يتـم 

وتوثيقهـا بشـكل رسـمي يف  تسـجيلها 

املحاكم السـورية، ما يـؤدي إىل بقاء املرأة 

متزوجـة أمـام القانون السـوري ومطلقة 

خارجـه، ويسـتطيع الرجـل أن يرفع دعوة 

عليهـا إذا تزوجـت ويتهمهـا بالـزىن.

مـن  مقربـة  إعالميـة  وسـائل  وكانـت 

عـن  املـايض  الشـهر  نـرشت  النظـام، 

ازديـاد حـاالت الطـالق بشـكل كبـري يف 

دمشـق لعـام 2015، وقد وصلـت ملا يزيد 

محافظـة  يف  طـالق  حالـة   8000 عـن 

لوحدهـا. دمشـق 

"أنا سوري"..
مشاهير سوريون تركوا 
بصمة خارج حدود الوطن

استكمااًل لحملة "I AM SYRIAN"، نشر الفنان 
السوري، مصطفى يعقوب، الخميس 3 آذار، صوًرا 

لشخصيات سورية، قال إنها تركت بصمة وأثًرا عالمًيا 
خارج حدود الوطن.

طبيب تركي يعالج طفلة سورية 
فقدت أهلها

يعالـج الطبيب الـرتيك، مصطفـى توشـات، الطفلة ريان 

عابـد التي فقـدت جميع أفـراد أرستها يف غارات روسـية، 

بحسـب موقع تركيا بوسـت.

وأصابـت الغـارات الطلفـة ريان بجـراح بالغة نُقلـت إثرها 

إىل واليـة كيليس الرتكيـة، لتبدأ رحلـة العالج.

وبحسـب تقريـر لـ "تركيـا بوسـت"، السـبت 5 آذار، فإنه 

بعـد مقتـل والـد الطفلـة، هربـت أمهـا الحامـل بهـا يف 

الثامـن، مـع إخوتهـا األربعـة إىل مدرسـة يف  شـهرها 

حلب. شـامل  اعـزاز 

تعرضت املدرسـة إىل قصـف الطريان الرويس، مـرة أخرى، 

مـا أدى إىل مقتـل األم واإلخـوة األربعـة، وبقـاء الطفلـة 

البالغـة من العمر سـنتني عـىل قيد الحياة، بحسـب املوقع.

وقـال دكتـور األطفـال مصطفـى، إن "وضعهـا مسـتقر 

حالًيـا، وال تعـاين مـن مشـاكل، وتخضـع لفـرتة مراقبـة 

عقـب العمليـات التي أجريت لها، وسـتغادر املشـفى خالل 

األيـام الالحقـة مـا مل تظهـر مشـاكل أخرى".

وكـرس الطبيـب مصطفـى توشـات، املتخصـص بجراحة 

األطفـال، نفسـه ملعالجـة األطفـال السـوريني النازحـني 

واملترضريـن جـراء الحـرب يف سـوريا، ويعمـل يف والية 

فـاق  سـوريني،  الجئـني  تحتضـن  التـي  الرتكيـة  كلّـس 

عددهـم السـكان األصليـني للواليـة، إذ وصـل مـا يقـارب 
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