
كيف تناولتها 
الصحف السورية 

البديلة؟

هـي املـرة األوىل التـي يحـاول فيهـا 

عاًمـا(   20( الخالـد  أحمـد  الشـاب 

أمـوال  إرسـال  دمشـق،  ريـف  مـن 

الـذي  الشـاب  دمشـق،  يف  لوالديـه 

رأى املـوت، عـى حـد قولـه، قبـل أن 

يصـل إىل أملانيـا كالجـئ، عابـًرا بحر 

إيجـة، اسـتلم للتـو رسيًرا واشـرى 

ألبسـة جديدة ومسـتلزمات شخصية 

بعد أن قبـض أول "معـاش"، كإعانة 

األوروبيـة لالجئـن  الـدول  تقدمهـا 

لتسـيري أمورهـم، ريثـا يسـتلمون 

إقامـات ويبـدؤون مسـرية االندماج 

يف املجتمـع حيـث يقيمـون.

يحـاول الخالـد االسـتعانة بسـورين 

هامبـورغ  مدينتـه  يف  مقيمـن 

لالستفسـار عن أنسـب الطرق إلرسال 

150 يـورو مـن الراتب الـذي يتقاضاه 

لهيـب  حيـث  دمشـق،  يف  لعائلتـه 

املواطنـون  األسـعار مل يعـد يطيقـه 

السـوريون مـع وصـول سـعر الدوالر 

الـدوالر.  إىل 500 لـرية أمـام 

يقول الخالد "بعد أن وصلت ...

ماذا يفعل الالجئون 
السوريون

براتب اإلعانة من 
دول اللجوء؟
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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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النظام في زاوية جنيف..
هل يهرب مجدًدا؟

الهــــدن و 
المصالحات

)14 - 11(

) 18 () 16 (

الجيش الحر ينّظم معسكًرا 
ترفيهًيا ألطفال داريا

قوات األسد تدخل تدمر بغطاء 
جوي روسي "كثيف"

حرية اإلنترنت في سوريا.. قبضة 
النظام مقابل الوعي الرقمي

متكـن املبعـوث الدويل إىل سـوريا وراعـي مفاوضات 

السـالم بـن املعارضـة السـورية والنظـام، سـتيفان 

دي ميسـتورا، مـع نهايـة الجولـة الثانيـة يف 24 آذار 

الجـاري من إصـدار وثيقة مـن 12 بنًدا، تعتـر مبثابة 

أرضيـة مشـركة ميكـن البناء عليهـا واالنطـالق منها 

إىل جولـة مفاوضـات جديدة بـن الفرقاء السـورين، 

والتـي مـن املزمـع عقدهـا يف التاسـع مـن نيسـان 

املقبـل، أمـاًل بالوصـول إىل حل سـيايس.

الوثيقـة تتضمـن رؤيـة مشـركة محتملـة للمعارضة 

مـن  مسـتخلصة  عامـة  مبـادئ  واحتـوت  والنظـام، 

وثائـق الطرفـن التـي قدمهـا الطرفـان إىل املبعـوث 

سـوريا  "وحـدة  مثـل  الجلسـات،  خـالل  الخـاص 

والحفـاظ عـى سـالمة األرايض السـورية، والحفاظ 

سـوريا  وأن  وإصالحهـا،  الدولـة  مؤسسـات  عـى 

مؤسسـات  وإصـالح  تعدديـة،  دميوقراطيـة  دولـة 

الدولـة والخدمـات العامـة، ومتكـن جميـع الالجئن 

والنازحـن مـن العـودة إىل ديارهـم بأمـان، عـى أن 

يشـمل االنتقال السـيايس آليـات حكـم ذات مصداقية 

وغـري طائفيـة". 

خـالل جولـة املفاوضـات بقي وفـد النظـام يركز عى 

اإلرهـاب  مكافحـة  يف  املتمثلـة  واملبـادئ  الهوامـش 

لتمييـع  مسـعًى  يف  وغريهـا،  الجـوالن  واسـتعادة 

املوضـوع وحرًصـا عـى عـدم الخـوض يف املوضـوع 

األسـايس، وهو "االنتقال السـيايس" وتشـكيل هيئة 

حكـم ذات صالحيـات كاملـة، وفـق مـا نصـت عليـه 

قـرارات األمـم املتحـدة ومجلـس األمـن مـن قبـل. 

الحالـة التـي وصـل إليها وفـد النظام من اإلسـهاب يف 

الحديث عن املبادئ وتفسـريات قدمهـا مفاوضوه حول 

تعريـف اإلرهـاب، ومن ميكـن تصنيفه مـن الجاعات 

املسـلحة املعارضـة "إرهابًيـا"، دفعت املبعـوث األممي 

االنخـراط  إىل  الوفـد  فيـه  يدعـو  بترصيـح  للخـروج 

بجديـة واالبتعـاد عـن املفاهيم التـي نوقشـت مبا فيه 

الكفايـة، معتـرًا أن "توصيف النظام السـوري لإلرهاب 

يختلـف عـن توصيـف مجلـس األمـن واألمـم املتحدة، 

والـذي حـّدده بتنظيم الدولـة وجبهـة النرصة". 

وتطرق دمييستورا إىل "مكافحة اإلرهاب"...
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"نصرة أهل الشام"..
مشروع جهادي

)  04 - 05 (يصطدم بثوابت الثورة
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عنب بلدي - داريا

"اسـتمرارية  عـى  املتظاهـرون  وأكـد 

يف  كفرسوسـة  ثـوار  ومشـاركة  الثـورة 

الحـراك السـلمي واملسـلح حتـى تحقـق 

أهدافهـا".

ــو  ــداد، أنــس أب ــواء املق ــات ل ــد عملي قائ

ــتطع  ــدي "مل نس ــب بل ــال لعن ــك، ق مال

البقــاء يف مدينتنــا ولكننا مســتمرون يف 

عملنــا الثــوري حتــى إســقاط النظــام"، 

ــاركوا  ــة ش ــاء كفرسوس ــا أن أبن موضًح

ــا  ــم موقعه ــا رغ ــذ بدايته ــورة من بالث

ضمــن املربــع األمنــي وقربهــا مــن 

ــة. ــام الحيوي ــز النظ مراك

وأضـاف القيـادي "خرجـت أول مظاهرة 

يف جامـع الشـيخ عبـد الكريـم الرفاعي، 

الـذي ال يبعـد عـدة أمتـار عـن فـرع أمن 

الدولة".

واسـٌع  نشـاط  كفرسوسـة  لثـوار  وكان 

الثوريـة،  والنشـاطات  املظاهـرات  يف 

كالكتابـة عى الجـدران، إذ متكنـوا مطلع 

الثـورة مـن الوصـول إىل جـدران مراكـز 

األمـن والرشطـة، ولكـن "رشاسـة النظام 

يف قمـع املظاهـرات وإطـاق الرصـاص 

عليهم بشـكل مبـارش، أدى اىل استشـهاد 

السـاح  حمـل  إىل  ودفعهـم  العـرشات، 

لحاميـة املظاهرات" بحسـب "أبـو مالك".

مل يـرك النظـام وسـيلة إلنهـاء الحـراك 

خصوصيـة  بسـبب  املدينـة  يف  الثـوري 

موقعهـا، معتقـًا العـرشات مـن أبنائهـا، 

كـام نـرش أكـر مـن 15 حاجـزًا للجيش 

واألمـن بني شـوارع املدينة رغم مسـاحتها 

الصغـرة.

العمـل  إىل  ذلـك  بعـد  "الثـوار"  توجـه 

املسـلح، وشـكلوا كتيبـة املقـداد جنـويب 

املدينـة يف املـزارع الفاصلـة عـن مدينـة 

داريـا، ثـم أعلن عن تشـكيل اللـواء مطلع 

.2013

"شــاركنا ثــوار داريــا يف جميــع املعــارك 

للتصــدي لقــوات األســد، ومنهــا املعركــة 

التــي ســبقت مجــزرة داريــا، ومــع 

ــة التــي شــنها النظــام عــى  ــدء الحمل ب

ــة  ــوار كفرسوس ــض ث ــا رف ــة داري مدين

االنســحاب، وآثــروا البقــاء يف داريــا 

ــى  ــتمرة حت ــة املس ــاركة يف املعرك للمش

اآلن"، وفــق "أبــو مالــك"، الــذي اعتــر 

ملجــرد  ليــس  داريــا  يف  البقــاء  أن 

ــة  ــبب عاق ــل بس ــؤازرة "ب ــال وامل القت

األخــوة بــني املدينتــني، وروابــط املحبــة 

بــني أبنائهــا، وهــا نحــن نتشــارك 

الحصــار  ومشــقة  والحــزن  الفــرح 

النزاعــات أو  التــي ســاهمت بغيــاب 

الخافــات".

قتــل يف داريــا قرابــة 100 "شــهيد" من 

ــر،  ــو عام ــم أب ــة، بينه ــاء كفرسوس أبن

ــامي  ــاد اإلس ــكري لاتح ــد العس القائ

"لهيــب  معركــة  يف  الشــام  ألجنــاد 

ــو  ــك، وه ــو مال ــل أب ــم فيص ــا"، ث داري

ــورة  ــادة الث ــس قي ــي مجل ــن مؤس م

ــة إىل  ــي، إضاف ــاف الوطن ــو االئت وعض

ــرات  ــد املظاه ــان، منش ــو عدن ــد أب أحم

الســلميني  الناشــطني  أبــرز  ومــن 

ــق". ــوت الح ــب بـــ "ص وامللق

ــواء  ــل مــن الل ــزال نحــو 200 مقات وماي

متمركزيــن يف داريــا، وختــم أبــو مالــك 

ــا ال تبعــد ســوى بضــع  ــه "مدينتن حديث

حتــى  نســتطيع  وال  األمتــار  مئــات 

ــة  ــون قريب ــودة تك ــل الع ــا، ولع زيارته

ــه". ــاء الل ــن إن ش منترصي

عنب بلدي - داريا

جـرت عمليـة تبـادل لألرسى بـني لواء 

شـهداء اإلسـام، العامـل يف داريا، مع 

قـوات األسـد، للمـرة الثانيـة منـذ بدء 

العمليـات العسـكرية يف املدينة.

يف  بلــدي  عنــب  مراســل  وأفــاد 

داريــا، أن اللــواء وبالتعــاون مــع 

ــارص  ــد عن ــادل أح ــدين، ب ــاع امل الدف

ــلله إىل  ــال تس ــد أرسه خ ــد، بع األس

نقــاٍط يف الجبهــة الجنوبيــة للمدينــة، 

الجنــود،  أحــد  إىل جثــة  إضافــة 

ــواء،  ــي الل ــث ملقات ــع جث ــل أرب مقاب

ــان  ــل رسي ــارك قب ــال مع ــوا خ قتل

ــار. ــاق الن ــف إط وق

أبو  متام  اللواء،  يف  اإلعامي  املسؤول 

عنرًصا  أن  بلدي  لعنب  أوضح  الخر، 

اللواء،  نقاط  إىل  تسلل  األسد  قوات  من 

الفردي  ساحه  مع  عليه  القبض  وألقي 

إىل  الفتًا  إيذائه"،  أو  نار  إطاق  "دون 

الدويل  القانون  عامله "ضمن  اللواء  أن 

واتفاقيات جنيف لحقوق األرسى".

ــن  ــؤول ع ــط املس ــاوض الضاب وتف

النظــام  مــع  الجنــويب،  القطــاع 

ــق  ــر، وف ــع األس ــة م ــى املبادل ع

"أبــو الخــر"، الــذي قــال إن اللــواء 

ــد  ــذه، األح ــاق ونف ــل إىل االتف توص

آذار.  20

ونــرش لــواء شــهداء اإلســام تســجيًا 

ــر  ــادل، ويظه ــة التب ــوًرا لعملي مص

اللــواء  فيــه عــدد مــن عنــارص 

والدفــاع املــدين، أثنــاء تســليمهم 

ــارش  ــكل مب ــث بش ــتامهم للجث واس

ــد. ــوات األس لق

وكانـت املدينـة شـهدت عمليـة تبـادل 

لجثامـني احتفـظ بها الطرفـان، خال 

التـي  بجهادنـا"،  "خاصنـا  معركـة 

شـنها مقاتلـو املعارضـة يف حزيـران 

.2014

وتشـهد املدينـة حاليًـا وقًفـا إلطـاق 

النـار وهـدوًءا يف جبهاتهـا، بينام وثق 

املجلـس املحـي يف املدينـة قرابة 100 

خـرٍق منذ رسيـان وقف إطـاق النار، 

فجر السـبت 27 شـباط املـايض.

مقاتلو داريا يبادلون أسيًرا مقاتلو كفرسوسة يروون أرض داريا بدمائهم
للنظام بجثث "شهدائهم" نظم عدٌد من ثوار كفرسوسة، الموجودين في مدينة داريا ويتبعون للواء المقداد بن 

عمرو، مظاهرة في ذكرى انطالق أول مظاهرة في كفرسوسة، الجمعة 25 آذار.

زين كنعان - داريا

وكان للــواء "شــهداء اإلســام" نصيــب يف 

ــا،  ــكرًا "تعليميً ــام معس ــود، إذ أق ــذه الجه ه

ــع  ــة، ليتوس ــال املدين ــا" ألطف ــا، ترفيهيً تربويً

ــم،  ــة والتعلي ــر إىل الربي ــش الح ــاط الجي نش

معتمــًدا عــى عــدٍد مــن املثقفــني والجامعيــني 

يف صفوفــه، والذيــن آثــروا البقــاء لقتــال 

ــن  ــو م ــد، وه ــو أحم ــس أب ــر أن ــد، ويعت األس

مــرشيف املعســكر أن "الجيــش الحــر يحــارب 

ــرى". ــي باألخ ــد ويبن بي

"جـاءت فكـرة املعسـكر بعدمـا مر عـى املدينة 

أطفـااًل  السـلبية  آثارهـا  تركـت  ظـروف  مـن 

كـروا يف أصعـب الظـروف وحرموا من أبسـط 

حقوقهـم"، بحسـب مـا ينقلـه أبـو أحمـد لعنب 

بلـدي، مضيًفـا أن "الهدنة متنفٌس لهـم وأعطت 

املجـال للكثـر مـن النشـاطات يف املدينة".

اسـتمر املعسـكر أسـبوًعا واحًدا، وضم 15 شابًا 

تـراوح أعامرهـم بـني 15 و 18 عاًمـا، وركّـز 

والثقافيـة  الربويـة  النواحـي  عـى  منظمـوه 

لتنميـة ثقافـة األطفـال وإبـراز أهميـة التعليـم 

الحصـار  ظـروف  ملواجهـة  الوقـت  واغتنـام 

واألوضـاع األمنيـة املردية، إىل جانب نشـاطات 

للتحـدي بـني  رياضيـة وترفيهيـة ومسـابقات 

الشـباب.

ويتكـون فريق املعسـكر مـن مختلـف الكفاءات 

والفعاليـات يف املدينـة بحيـث يغطـي مجـاالت 

الحياة، بحسـب "أبـو أحمد"، فمن بني األسـاتذة 

طبيـب من املشـفى امليـداين ومن الدفـاع املدين 

وأسـاتذة رياضـة وصلـوا إىل مراتـب متقدمـة 

يف ألعـاب القـوى قبـل الحصـار، وغرهـم من 

الربوية. الكفـاءات 

كان  املعسـكر  يف  والشـباب  األطفـال  تفاعـل 

"أكـر مـن املتوقـع"، إذ سـاد التحـدي وجـو 

النشـاط حتـى بـني املدربـني، مـا دفعهـم إىل 

الفـرة  هـذه  يف  يسـتطيعون  مـا  كل  تقديـم 

القصـرة، ويقـول الشـاب أنـس باقـي )16 

عاًمـا(، وهو مـن املتفوقني األوائل يف املعسـكر، 

"كانـت هـذه مـن أجمـل أيـام حيـايت وأصبح 

لدي عـدٌد من األصدقـاء، كام اسـتطعت التفوق 

يف الرياضـة إذ لطاملـا حلمـت أن أكـون العبًـا 

املسـتقبل". يف  مشـهوًرا 

حفل تكريم للمتفوقين
للمتفوقني  تكريم  حفل  اإلسام"  "شهداء  ونظم 

يف املعسكر، األربعاء 23 آذار، تضمن فقرة إنشاد 

أبو  وألقى  الرمزية،  والجوائز  الحلوى  وتوزيع 

حث  كلمة  اللواء،  عمليات  قائد  الحميص،  جعفر 

أن مستقبل  التعلم ونبّههم إىل  الشباب عى  فيها 

سوريا وبناءها يعتمد عليهم.

بـدوره قـال النقيب سـعيد نقرش )أبـو جامل(، 

قائـد اللـواء "الشـباب يف هـذا السـن ميـرون 

مبرحلـة حساسـة يجـب الركيـز عليهـا، ألنهـم 

ينتقلـون فيهـا مـن مرحلـة الطفولـة إىل مرحلة 

الشـباب ويرسـخ توجههـم يف الحيـاة".

ويضيـف، يف حديـٍث لعنب بلـدي، "علينا وعى 

جميـع األهـايل مراقبـة ترصفاتهـم وحثهم عى 

التعلـم، وتنميـة مواهبهم قدر املسـتطاع".

ماذا قدم المعسكر؟
املـرشف أنس أبـو أحمد، يعتـر أن أبـرز النتائج 

التي حصـل عليها مرشفو املعسـكر هـو "إخراج 

األطفـال مـن جـو الوحـدة الـذي عاشـوه لفرة 

طويلـة، افتقـدوا فيه الجـو املجتمعـي والصحبة 

التـي يعيشـها الفتى يف هذا السـن".

ومـن جانـب آخـر تنبـه املشـاركون إىل أهميـة 

الوقـت وتنظيمـه واغتنـام الفـراغ، بعـد الفـرة 

التـي عاشـوها يف األقبيـة دون إعطـاء أهميـة 

املعسـكر  فـرات  اسـتثامر  فلوحـظ  للوقـت، 

املتنوعـة. باألنشـطة 

كـام أن الـدروس التعليمية وحفظ القـرآن أعطت 

ثقـة للشـباب أنهـم قـادرون، خال فـرة زمنية 

قصـرة، عـى تلقـي وحفـظ كميـة كبـرة مـن 

املعلومـات، بحسـب "أبـو أحمـد"، مشـرًا إىل 

أن املعسـكر اسـتطاع إخـراج املشـاركني من جّو 

الحصـار بتقديـم طعـاٍم مميـز ومتنـوٍع "قـدر 

ملستطاع". ا

أطفـال  عـى  مضـت  سـنوات  أربـع  قرابـة 

حـوايل  عددهـم  البالـغ  املحارصيـن،  داريـا 

ألفـني، عاشـوها يف ظلمـة األقبيـة وتحـت وقع 

االنفجـارات، فاقتـرصت أحامهـم عـى النجـاة 

مـن برميل قد يسـقط فوقهـم، ويرسقـون قليًا 

مـن الوقـت للعـب، ويعـدون كل يوٍم السـاعات 

املتبقيـة لغروب الشـمس وتوقّف الغـارات، فهل 

تحمـل لهـم األيـام املقبلـة غـًدا أجمـل؟

"يحارب بيد ويبني باألخرى"

الجيش الحر ينّظم معسكًرا ترفيهًيا ألطفال داريا

ما إن بدأ وقف إطالق النار في داريا، حتى انتفض أطفالها 
إلى شوارع المدينة للعب، والتفتت مدارس المدينة 

ومثقفوها لمحاوالت إخراجهم من واقع مريٍر عايشوه 
لسنوات "دون ذنب".

قادة لواء شهداء اإلسالم يكرمون المتفوقين في المعسكر - 23 آذار 2016 - )عنب بلدي(
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بعد "حشر" النظام في الزاوية..

األمريكيون والروس يتفقان على جدول زمني 
للحل السياسي في سوريا 

"حكم جديد" في حزيران ودستور في آب وانتخابات بعد 18 شهًرا

عنب بلدي - وكاالت

الوثيقـة تتضمـن رؤيـة مشـركة محتملـة 

مبـادئ  واحتـوت  والنظـام،  للمعارضـة 

عامة مسـتخلصة مـن وثائـق الطرفني التي 

قدمهـا الطرفان إىل املبعـوث الخاص خال 

الجلسـات، مثـل "وحـدة سـوريا والحفاظ 

عـى سـامة األرايض السـورية، والحفاظ 

وإصاحهـا،  الدولـة  مؤسسـات  عـى 

تعدديـة،  دميوقراطيـة  دولـة  سـوريا  وأن 

والخدمـات  الدولـة  مؤسسـات  وإصـاح 

الاجئـني  جميـع  ومتكـني  العامـة، 

والنازحـني من العـودة إىل ديارهـم بأمان، 

عـى أن يشـمل االنتقـال السـيايس آليـات 

ذات مصداقيـة وغـر طائفيـة".  حكـم 

النظام يطالب بالجوالن
خـال جولـة املفاوضـات بقي وفـد النظام 

املتمثلـة  واملبـادئ  الهوامـش  عـى  يركـز 

يف مكافحـة اإلرهـاب واسـتعادة الجـوالن 

املوضـوع  لتمييـع  مسـعًى  يف  وغرهـا، 

وحرًصـا عـى عـدم الخـوض يف املوضوع 

السـيايس"  "االنتقـال  وهـو  األسـايس، 

وتشـكيل هيئة حكم ذات صاحيـات كاملة، 

وفـق ما نصـت عليه قـرارات األمـم املتحدة 

ومجلـس األمـن مـن قبل. 

النظـام  وفـد  إليهـا  وصـل  التـي  الحالـة 

املبـادئ  عـن  الحديـث  يف  اإلسـهاب  مـن 

حـول  مفاوضـوه  قدمهـا  وتفسـرات 

تعريـف اإلرهـاب، ومن ميكـن تصنيفه من 

الجامعـات املسـلحة املعارضـة "إرهابيًـا"، 

دفعـت املبعـوث األممـي للخـروج بترصيح 

بجديـة  االنخـراط  إىل  الوفـد  فيـه  يدعـو 

واالبتعـاد عـن املفاهيـم التـي نوقشـت مبا 

فيـه الكفاية، معتـرًا أن "توصيـف النظام 

السـوري لإلرهـاب يختلـف عـن توصيـف 

مجلـس األمـن واألمم املتحدة، والـذي حّدده 

بتنظيـم الدولـة وجبهـة النـرصة". 

"مكافحـة  إىل  دمييسـتورا  وتطـرق 

مسـؤولة  مـع  لقائـه  خـال  اإلرهـاب" 

السياسـيات الخارجيـة واألمـن يف االتحاد 

األورويب، فريدريـكا موغرينـي، وقـال إن 

"األولويـة هـي دحـر اإلرهابيـني بالتوصل 

لحـل سـيايس، ووضع الكـرة يف ملعب من 

اإلرهـاب".  مـن  يتذمـرون 

دول  أن  إىل  موغرينـي  لفتـت  بدورهـا، 

االتصـال حـول سـوريا، اتفقت عـى ثاثة 

عنارص تشـكل أسـس الحـل، هـي "تعزيز 

وقـف األعـامل العدائيـة، وتعزيـز وصـول 

املسـاعدات، واالنخـراط بالعملية السياسـية 

وبـروح  وتاعـب،  وتسـويف  تأخـر  دون 

الركيـز عـى الوصـول لحـل". 

ويعتر طرح دمييسـتورا وموغريني مبثابة 

دعـوة لوفـد النظـام ليكون أكـر جدية يف 

الجولـة الجديـدة، والبـدء فـوًرا مبناقشـة 

االنتقـال السـيايس مـن أجل كسـب الوقت، 

يف حـني رد وفـد النظـام برئاسـة بشـار 

الجعفـري بأنـه سـيجيب عـى مقرحـات 

دميتسـورا )األرضية املشـركة( لدى عودته 

مـن دمشـق لبـدء الجولـة الثالثة. 

الروس "يضغطون" على األسد 
وفـور انتهـاء الجولـة الثانية مـن مباحثات 

جنيـف، انتقل وزيـر الخارجيـة األمرييك، 

جـون كـري، إىل موسـكو للقـاء الرئيـس 

ونظـره  بوتـني،  فادميـر  الـرويس، 

سـرغي الفروف، يف مسـعى لاستامع من 

القيادة الروسـية عـن "عقـدة" املفاوضات 

وهـي مصر رئيـس النظام، بشـار األسـد، 

لعلـه ينجـح يف حلحلـة هـذه العقدة. 

االجتـامع الـذي دام قرابـة أربـع سـاعات 

بـني األمريكيـني والـروس، رشـحت عنـه 

اتفـاق  إىل  الطرفـني  بتوّصـل  ترسيبـات 

لترسيـع مباحثات السـام بني السـوريني، 

وسـط سـعي رويس إلقناع النظام السوري 

التنـازالت.  بتقديـم مزيد مـن 

وقـال وزيـر الخارجيـة األمريـيك، جـون 

كـري، إنـه اتفق مـع الزعامء الـروس عى 

ترسيـع الجهـود الراميـة للتوصـل إىل حل 

الجهـود  تلـك  وأن  سـوريا،  يف  سـيايس 

تشـمل إقناع رئيس النظام السـوري، بشـار 

محادثـات  الكامـل يف  باالنخـراط  األسـد، 

السـيايس. االنتقال  بشـأن 

وتابـع "سـيتعني عـى روسـيا أن تتحـدث 

بنفسـها فيـام يتعلق مبـا سـتختار فعله من 

أجـل مسـاعدة األسـد عـى اتخـاذ القـرارات 

الصحيحـة… لكننـا اتفقنا اليـوم عى ترسيع 

الجهود ملحاولة دفع العملية السياسـية قدًما".

وأضاف "أعتقد أن روسـيا مشـاركة بشـكل 

كامـل يف هـذا الجهـد وكلنا سـنحاول دفع 

الرئيـس األسـد التخـاذ القـرار الصحيـح، 

خـال األيـام املقبلـة، لانخـراط يف عملية 

سياسـية تسـفر عـن انتقـال حقيقي".

جعـل  يف  سـاهم  الطرفـني،  بـني  اللقـاء 

األمـور "أقـل ضبابيـة"، كـام بـدت األمور 

أوضح يف ذهن دمييسـتورا وفريقه، سـواء 

لجهـة العقبـات أو لجهة اآلفـاق املمكنة يف 

الفـرة املقبلـة، إضافـة إىل الرنامج الزمني 

لهـا، وفـق صحيفـة الحيـاة اللندنية.

جدول زمني يفضي للحل 
وللمرة األوىل يتناقـش الروس واألمريكيون 

السـيايس،  للحـل  زمنـي  برنامـج  حـول 

وانتخابـات  لدسـتور  محـددة  وتواريـخ 

جديـدة، إذ أعلـن الوزير كري أن شـهر آب 

هـو املوعـد املحـدد لصـوغ دسـتور جديد، 

بـدًءا مـن جولـة جديـدة مـن املفاوضـات 

يف العـارش مـن نيسـان املقبل تسـتمر ملدة 

أسـبوعني.

تنطلـق  املفاوضـات  مـن  أخـرى  جولـة 

بدايـة أيـار، ويجـب أن تـؤدي إىل تشـكيل 

املقبـل،  حزيـران  يف  الجديـد"  "الحكـم 

بحسـب كـري، ليعمـل عـى أمـور كثرة، 

بينهـا اإلعـداد لدسـتور جديـد يف آب ميّهد 

18 شـهرًا.  لانتخابـات بعـد 

كيف تلقت األطراف ورقة 
ديميستورا؟ 

رئيـس وفـد النظام، بشـار الجعفـري، قال 

عقـب لقائـه دمييسـتورا، 23 آذار الجاري، 

األممـي  املبعـوث  مـن  ورقـة  "تسـملنا 

سـتدرس بعـد عودتنا إىل العاصمة دمشـق 

وسـنجيب عليهـا يف الجولـة املقبلـة"، بعد 

الجولـة  تأجيـل  سـابق  وقـت  يف  طلبـه 

املقبلـة، ألنهـا تتزامـن مـع موعـد إجـراء 

االنتخابـات الرملانية يف 13 نيسـان املقبل، 

وبحكـم أن أربعـة مـن أعضاء وفـد النظام 

مـن املرشـحني لانتخابـات.

بينام أعلنـت الهيئة العليا للتفـاوض ترحيبها 

بالوثيقـة معتـرًة أنهـا "تثبـت أن االنتقـال 

السـيايس هو هـدف املفاوضـات"، مقرحًة 

"إعـادة هيكلـة مؤسسـات الجيـش واألمن".

مؤمتـر  "مجموعـة  ممثـل  أوضـح  كـام 

لقائـه  بعـد  مقـديس،  جهـاد  القاهـرة"، 

املبعـوث األممـي "سـمعنا من دمييسـتورا 

أنـه سـيصدر وثيقة تتضمن رؤية مشـركة 

حاليًـا"،  جاهـزة  ليسـت  وهـي  محتملـة، 

الصحيـح،  االتجـاه  "يف  أنهـا  معتـرًا 

وتغطي الكثـر من النقاط املهمـة ملجموعة 

الريـاض ومجموعـة القاهـرة ومجموعـات 

موسـكو".

 مـن الواضـح أن أيًـا مـن االتفاقـات والرامج 

الزمنيـة املحددة لخطة الحـل الدبلومايس بني 

الـدول الكـرى الراعيـة لخطة السـام مل تأت 

عـى ذكر ملصر بشـار األسـد، وهو مـا يهدد 

بتفجـر املفاوضات، فيام لـو أرصت املعارضة 

عـى تنّحيه قبـل بداية املرحلـة االنتقالية. 

 وكان وزيـر الخارجيـة األمريـيك قـال يف 

وقت سـابق "إن األسـد يجـب أن يرحل لكن 

ليـس بالـرورة من اليـوم األول للتسـوية 

السياسـية لألزمـة". أما مصـادر املعارضة 

ودول إقليميـة فـا متانع ببقاء األسـد حتى 

بدايـة املرحلـة االنتقاليـة عـى أن يتنحـى 

مـع بدايتهـا ويسـمح بالتغيـر واالنتقـال 

االنتقاليـة  للهيئـة  ويسـمح  السـيايس، 

مبامرسـة كامـل الصاحيـات.

تمكن المبعوث الدولي إلى سوريا وراعي مفاوضات السالم بين المعارضة السورية والنظام، ستيفان دي ميستورا، مع نهاية الجولة الثانية 
في 24 آذار الجاري من إصدار وثيقة من 12 بنًدا، تعتبر بمثابة أرضية مشتركة يمكن البناء عليها واالنطالق منها إلى جولة مفاوضات جديدة 

بين الفرقاء السوريين، والتي من المزمع عقدها في التاسع من نيسان المقبل، أماًل بالوصول إلى حل سياسي.

وفد المعارضة السورية في - 22 آذار 2016 جنيف )فرانس برس(

الدولة  • استمرار وإصاح مؤسسات 

والخدمات العامة.

والنازحني  الاجئني  جميع  متكني   •

من العودة إىل ديارهم بأمان.

للحصول  مانحني  ملؤمتر  الدعوة   •

عى أموال للتعويضات واإلعامر.

من  وحده  السوري  الشعب   •

بالوسائل  باده  مستقبل  يقرر 

الدميوقراطية.

• سوريا دولة غر طائفية تقوم عى 

املواطنة والتعددية السياسية.

• يشمل االنتقال السيايس آليات حكم 

ذات مصداقية وغر طائفية.

إلعادة  زمنيًا  االنتقال جدواًل  يشمل   •

اإلعامر وعملية إعداد دستور جديد.

بناء  بإعادة  ملتزمون  السوريون   •

جيش وطني قوي وموحد.

االنتقامية  األعامل  بشأن  تسامح  ال   •

املوجهة ضد األفراد أو الجامعات.

لقاء جون كيري مع فالديمير بوتين في موسكو - 24 آذار 2016

اعتـر وزيـر الخارجية األملـاين، فرانك فالر شـتاينامير، أن الحل يف سـوريا، يتطلب 

أن يبقـي عليهـا "دولة علامنية ميكـن أن تتعايش فيهـا كل الجامعات".

وخـال مؤمتـر صحفـي مـن موسـكو، األربعـاء 23 آذار، بعـد اجتامعه مـع نظره 

الـرويس سـرغي الفـروف، أوضـح شـتاينامير أنـه "ال مجـال إلهـدار الوقـت يف 

مفاوضـات السـام السـورية، وحـث جميع األطـراف عى عـدم تعطيـل املحادثات"، 

مشـرًا إىل أنـه "يجـب عى الجميـع مبا يف ذلك أطـراف الرصاع أال تحـاول أن توقف 

عقـارب السـاعة يف هـذه املرحلة".

وكان شـتاينامير، طالـب النظام السـوري واملعارضة بخـوض "مفاوضات جادة" يف 

جنيـف، قبـل بدئهـا، مؤكـًدا عـى "رضورة أن يظـل املجتمع الـدويل فعـااًل للتوصل 

إىل حـل لألزمـة السـورية، وبدون مامرسـة ضغـط كبر عـى األطـراف، خاصة من 

موسـكو وطهـران عى نظام األسـد، فـإن األمر لـن يفلح".

وسـلمت املعارضـة السـورية، املبعوث األممي سـتيفان دمييسـتورا، وثيقـة ردت فيها 

عـى مطالب النظام السـوري بـ "سـوريا تعدديـة دميوقراطية علامنيـة"، واقرحت 

بـداًل منهـا "سـوريا تعدديـة دميوقراطيـة مدنيـة"، فيـام رفضـت الفيدراليـة، التي 

اقرحتهـا اإلدارة الذاتيـة الكردية شـامل سـوريا مؤخرًا.

ألمانيا تطالب بدولة "علمانية" 
ومفاوضات "جادة"

وثيقة ديميستورا التي 
قدمها لطرفي المفاوضات
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أربع سنوات على التأسيس.. ماذا حققت جبهة النصرة؟

"نصرة أهل الشام"..
 مشروع جهادي يصطدم بثوابت الثورة

عنب بلدي - خاص  

للقاعـدة  انتامءهـا  "النـرصة"  تعلـن  مل 

بـادئ األمر، رغـم وضوح نهجها "السـلفي 

قربهـم  منظّريهـا  وإظهـار  الجهـادي" 

وتبعيتهـم للتنظيـم العاملي فكـرًا وعقيدة، 

بكلمـة  الجـوالين،  أمرهـا،  خـرج  حتـى 

صوتيـة أعلـن مـن خالهـا مبايعتـه أمين 

نيسـان  يف  القاعـدة،  زعيـم  الظواهـري، 

.2013

أربـع سـنوات مرت عـى تأسـيس الفصيل 

الجهـادي األبرز يف سـوريا، دخلت خالها 

الباد منعطفات سياسـية وعسـكرية، كان 

املتغـرات  يف  كبـر  دور  "النـرصة"  لــ 

امليدانيـة فيها، وشـّكل لها قاعدة شـعبية ال 

يسـتهان بهـا، قبـل أن يصطـدم مرشوعها 

مـن  تجرّدهـا  بـدأت  "ثوريـة"  بثوابـت 

حاضنتهـا، وال سـيام يف الشـامل.

الخارطة الحالية للتنظيم 
الـرصاع  يف  "النـرصة"  انخـراط  عقـب 

األسـد،  قـوات  ضـد  املبـارش  العسـكري 

بـدأت تبحث عن نفـوذ لهـا يف املحافظات 

 2012 عامـي  خـال  واكتفـت  السـورية، 

و2013 بعمليـات تكتيتكيـة اعتمـدت مـن 

خالهـا عـى التفجـر بعربـات مفخخـة 

يقودهـا "استشـهاديون"، بحسـب التعبر 

السـائد لدى مقاتليهـا، إىل أن تنامت قوتها 

البرشيـة، معتمـدة عـى مقاتلـني محليني 

و"مهاجريـن" مـن دول عربيـة وغربيـة، 

والتسـليحية، باالعتامد عـى "الغنائم" يف 

عملياتهـا التـي وصفت يف تلـك املرحلة بـ 

"الخاطفـة".

بشـكل  اليـوم  "النـرصة"  وجـود  يركـز 

رئيي يف محافظة إدلـب، وتعتر الفصيل 

أحـرار  حركـة  جانـب  إىل  فيهـا  األقـوى 

الشـام اإلسـامية، كـام تتواجد بنسـبة أقل 

يف محافظتـي حلـب وحـامة، كـام ينترش 

عنارصهـا يف محافظـات حمص ودمشـق 

ودرعـا والقنيطـرة والاذقيـة، األمـر الذي 

خارطـة  عـى  صعبًـا  رقـاًم  منهـا  جعـل 

السـيطرة العسـكرية يف سـوريا.

معظـم  يف  الفصيـل  عنـارص  وسـاهم 

املعارك التي شـهدتها سـوريا، لكـن دورها 

األكـر كان يف معركـة "تحريـر" إدلـب، 

غـداة تشـكيلها مـع فصائـل أخـرى غرفة 

فاسـتطاعت  الفتـح"،  "جيـش  عمليـات 

فصائـل الغرفة إحكام السـيطرة عى مركز 

املدينـة، إىل جانـب جرس الشـغور وأريحا، 

خـال العـام املـايض، وتفرّدت بالسـيطرة 

عى مطـار "أبو الظهور" العسـكري رشق 

إدلـب ، يف أيلـول مـن العـام ذاته.

العالقة مع "داعش"
مـن  "متـدد"  الـذي  "الدولـة"،  تنظيـم 

العراق إىل سـوريا منتصف العـام 2013، 

ثـم أعلـن "الخافـة" وأزال الحـدود بـني 

البلديـن عقـب سـيطرته عـى مسـاحات 

حزيـران  بينهـام،  الحـدود  مـن  واسـعة 

أنـه  عـى  الجـوالين  إىل  ينظـر   ،2014

"جنـدي عـاق"، ويتهمـه بأنـه خـرج عن 

البغـدادي"،  بكـر  "أبـو  أمـره،  طاعـة 

حـني انتدبـه إىل سـوريا مع انـدالع رشارة 

فيهـا. األحـداث 

أن  متطابقـة،  جهاديـة  مصـادر  وتذكـر 

الجـوالين، قاتل يف صفـوف تنظيم "دولة 

العـراق اإلسـامية" بقيـادة "أبـو مصعب 

يف  منضويًـا  حينهـا  وكان  الزرقـاوي"، 

صفوفهـا،  يف  وتـدرج  القاعـدة،  تنظيـم 

حتـى انتقاله إىل األرايض السـورية ودعمه 

بشـكل كامـل مـن قبـل البغـدادي، األمر 

الجديـد للتنظيـم.

وحني قويت شـوكة "النرصة" يف سـوريا، 

البغـدادي  محـاوالت  الجـوالين  رفـض 

باالسـتحواذ عـى فصيلـه وضمـه مجـدًدا 

إىل "الدولـة"، وبادر إىل مبايعـة القاعدة، 

التـي أعلـن زعيمهـا الظواهـري، أن جبهة 

النـرصة هـي فـرع شـامي مـن التنظيـم 

العاملـي، األمـر الـذي أحـدث رشًخـا كبرًا 

بـني الجانبني، تطـور إىل االقتتال املسـتمر 

هذا. يومنـا  حتـى 

ويـرى باحثـون إسـاميون أن االقتتال بني 

الطرفني هـو "خاف البيـت الواحد" حول 

إن  إذ  االسـراتيجية،  واألهـداف  الزعامـة 

لـكا الطرفـني ذات املنشـأ واإليديولوجيا، 

وذلـك ما عر عنـه الجـوالين يف ترصيحه 

لقنـاة الجزيـرة، حزيـران 2015، حني قال 

إن "دولـة الخافـة التـي أعلنهـا التنظيـم 

رفضهـا العلـامء، ألنهـا مل تقم عى أسـس 

رشعيـة وهـم أعلنوها وألزموا النـاس بها"، 

ورأى أنهم "شـقوا صف املجاهدين بشـكل 

كامـل وقدموا خدمات ألمريـكا يف محاربة 

القاعدة مـن حيث ال يشـعرون".

 

صدام فكري مع الثورة
ال يلتقـي النهـج الجهـادي املتبـع مـن قبل 

الـذي  الثـوري  املـرشوع  مـع  "النـرصة" 

عاتقهـم،  عـى  سـوريا  ناشـطو  حملـه 

حني أقسـموا عـى حاميـة ثوابـت الثورة، 

املتمثلـة بالحريـة والكرامـة، وإقامـة دولة 

قانـون ومؤسسـات عـى أنقـاض "حكـم 

األسـد الفاسـد"، مـا خلّـف صداًمـا فكريًا 

بـني الطرفـني، تكـررت فصولـه يف اآلونة 

األخـرة.

ومنـذ تأسيسـه، بـدا خطـاب هـذا الفصيل 

متامهيًـا مع مفاهيـم الجامعات اإلسـامية 

كحركـة  العرشيـن،  القـرن  يف  املسـلحة 

طالبـان وتنظيـم القاعـدة "األم"، متخـًذا 

أدبيـات السـلفية الجهاديـة أساًسـا لعمله 

املتحـدة  الواليـات  ومهاجـاًم  سـوريا،  يف 

األمريكيـة والـدول الغربيـة بشـكل عـام، 

كـام انتقد جامعـة الـدول العربيـة وتركيا 

يف  "الجهـاد  مـع  تعاملهـا  طريقـة  يف 

الشـام"، إىل جانـب هجومـه الـاذع عـى 

املنطقـة. اإليـراين يف  املـرشوع 

وتتلخـص أدبيـات السـلفية الجهاديـة يف 

السـعي إلقامـة دولة إسـامية تطبـق فيها 

الرشيعـة  أحـكام  وفـق  وتـدار  الحـدود، 

التوحيـد  رايـة  فيهـا  وترفـع  اإلسـامية، 

دون غرهـا، يف تطابـق فكـري واضح مع 

تنظيـم "الدولـة"، كـام ذكرنـا سـابًقا.

أهـداف الثـورة السـورية جـاءت مغايـرة 

ومازالـت  فكانـت  "النـرصة"،  ملـرشوع 

"الحريـة  هـي  الرئيسـية  مطالبهـا 

السـوري  النظـام  وإسـقاط  والكرامـة"، 

إلقامـة دولـة دميوقراطيـة مدنيـة، تحفظ 

والحريـات. الحقـوق  فيهـا  وتصـان 

ومع دخـول الثـورة مرحلة العسـكرة، رأت 

الحاضنـة الثوريـة يف الجيـش الحـر أمًا 

للتخلـص مـن النظـام السـوري وفلولـه، 

إىل  كبـرة،  رمزيـة  املسـمى  لهـذا  فـكان 

جانـب خصوصيـة علـم االسـتقال الـذي 

يعتـره طيف واسـع مـن السـوريني العلم 

الرسـمي لسـوريا، عقب سـقوط األسـد.

معظـم الثوابـت والقيم الثوريـة اصطدمت 

هـو  االسـتقال  فعلـم  "النـرصة"،  مـع 

"رايـة رشكيـة"، بحسـب منظريهـا، كـام 

أن الدميوقراطيـة "رشك وكفـر" بالنسـبة 

لها، وشـددت عـى ذلك من خـال لوحات 

طرقيـة مألت الشـامل السـوري، إىل جانب 

إقصائهـا عـدًدا مـن فصائل الجيـش الحر 

وحامة.   إدلـب  يف 

سياسة اإلقصاء مستمرة
عابـت جبهـة النـرصة عـى "جبهـة ثوار 

سـوريا" التـي أقصتها أواخر عـام 2014، 

"أجنداتهـا الغربيـة ووجود املفسـدين يف 

صفوفهـا"، وبحسـب ناشـطي إدلـب، فإن 

معـروف  جـامل  األخـرة،  قائـد  إقصـاء 

مـن املنطقـة، مل يكـن بسـبب "الذرائـع" 

السـابقة، بـل سـعيًا  لتكويـن إمـارة يف 

إدلـب، مـا يتطلـب إنهـاء وجـود الفصائل 

الكبـرة.

للفرقـة  النـرصة  اتهامـات جبهـة  وتشـبه 

13، التابعـة للجيـش الحر، اتهامها سـابًقا 

لــ "ثـوار سـوريا"، وفصائـل أخـرى من 

خـال  مسـرتها  أنهـت  كانـت  "الحـر"، 

العامـني املاضيـني يف الشـامل السـوري، 

"حـق  وجبهـة  "حـزم"  حركـة  وأبرزهـا 

املقاتلـة".

يف  نرشتـه،  بيـان  يف  ادعـت  "النـرصة" 

12 آذار الجـاري، أن الفرقـة 13 اقتحمـت 

مقراتهـا يف معـرة النعـامن بريـف إدلـب 

داعيـًة  عنارصهـا،  مـن  عـدًدا  واعتقلـت 

اتجـاه  وتصحيـح  الوضـع  "تـدارك  إىل 

أن  الفرقـة مؤكـدًة  بينـام ردت  البنـادق"، 

محيـط  يف  مقارهـا  داهمـت  "النـرصة"، 

املدينـة "دون أي سـبب"، واعتقلـت عـدًدا 

سـاحها. وصـادرت  عنارصهـا  مـن 

وقـت  يف  املعـرة،  مـن  مصـادر  وأكـدت 

سـابق لعنـب بلـدي، مقتـل سـتة عنارص 

إضافـة  االشـتباكات،  خـال  الفرقـة  مـن 

إىل نحـو 30 جريًحـا، يف حـني قتـل لــ 

"النـرصة" قرابـة خمسـة عنـارص وجرح 

آخـرون.

وعقـب يـوم داٍم مـر عـى الفرقـة، التـي 

تتلقى تسـليًحا مـن غرفة تنسـيق العمليات 

)مـوك( وشـاركت يف معظم معـارك ريف 

إدلـب مبـا فيهـا تحريـر معسـكري وادي 

الضيـف والحامدية وكان لهـا دور بارز يف 

معـارك ريفـي حلـب الشـاميل والجنـويب 

إىل جانـب مشـاركتها يف معـارك الاذقية 

وحـامة، أكدت الفرقـة أن مقاتليهـا مازالوا 

عـى جبهات القتـال ضد النظام السـوري، 

وتنظيـم "الدولـة"، مشـرًة إىل أنهـا "لن 

تسـمح ألحد بـأن يحرفهـا عن الثـورة".

وأوضحــت أن املقــرات التــي اســتولت 

عليهــا جبهــة النــرصة يف معــرة النعــامن 

ــت  ــة(، "وضع ــة- غدف ــا )الحامدي وريفه

لتأمــني ســامة الشــعب، وإعــداد مقاتلــني 

من دمشق، انطلقت أعمال الفرع السوري لتنظيم القاعدة، بعمليات طالت مباٍن أمنية وعسكرية، أولها 
تفجير مبنى المخابرات العامة في منطقة كفرسوسة، كانون األول 2011، وأشهرها اقتحام األركان 

العامة في ساحة األمويين، في ذات الشهر من العام الذي يليه. إنها جبهة النصرة، التي أعلن قائدها "أبو 
محمد الجوالني" عن تشكيلها رسمًيا في كانون الثاني 2012.

اصطدمت معظم الثوابت والقيم الثورية مع "النصرة"، 
فعلم االستقالل هو "راية شركية"، بحسب منظريها، 

كما أن الديموقراطية "شرك وكفر" بالنسبة لها

اعتــر مســؤول العالقــات السياســية الخارجيــة، 

يف حركــة أحــرار الشــام، لبيــب النحــاس، أن ســلوك 

جبهــة النــرصة "بــات مقلًقــا"، الفًتــا إىل أن الحركــة 

ــراف يف  ــع األط ــع جمي ــدة م ــات جي ــع بعالق تتمت

ــوريا. س

ــد"  ــة "العه ــه صحيف ــي نرشت ــاء صحف ــالل لق وخ

التابعــة لإلخــوان املســلمن يف ســوريا، األربعــاء 23 

ــا  آذار ، قــال النحــاس إن "ســلوك النــرصة بــات مقلًق

للجميــع يف األشــهر األخــرية"، إال أنــه أكــد أن الحركــة 

ــا  ــا بأنه ــارك، ووصفه ــا يف املع ــق معه ــزال تنس ال ت

"فصيــل معــروف برشاســة قتالــه ضــد النظــام، لكــن 

ــم  ــم ورؤيته ــن مرشوعه ــا ع ــف كلًي ــا يختل مرشوعن

ــوريا". ــتقبل س ملس

سلوك النصرة بات مقلًقا

مظاهرة معرة النعمان
 25 آذار 2016
 )مركز المعرة اإلعالمي(

اعتداء عناصر النصرة على مظاهرة معرة النعمان 7 آذار 2016 - )عنب بلدي(

http://www.enabbaladi.org/archives/71217
http://www.enabbaladi.org/archives/70222
http://www.enabbaladi.org/archives/71217
http://www.enabbaladi.org/archives/71217
http://www.enabbaladi.org/archives/71217
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إلرســالهم إىل جبهــات الربــاط، وتضم 

مركــز قيــادة فقــط".

ســلوك النــرصة دعــا عــدًدا مــن 

عــى  للــرد  البــارزة  الشــخصيات 

ــة  ــور حذيف ــرح الدكت ــا، فط ترصفاته

ــات  ــؤون الجامع ــر بش ــزام، الخب ع

ــيخ  ــل الش ــدة، ونج ــامية والقاع اإلس

ــة  ــق صادم ــزام، حقائ ــه ع ــد الل عب

عــن  مــرة  ألول  تنــرش  ومثــرة 

ــًا  ــل، محم ــق الفصائ ــاتها بح مامرس

عــدًدا مــن رموزهــا مســؤولية أفعالهــا، 

ــد  ــو محم ــا أب ــهم قائده ــى رأس وع

الجــوالين، وقــايض جيــش الفتــح 

عبــد اللــه املحســيني.

نهجها "أكبر من مجرد أخطاء 
فردية"

أنـه  عـى  نفسـه  قـّدم  الـذي  عـزام 

وسـيط لحـل الخافـات بـني فصائـل 

الثـورة السـورية، اعتـر أن مـا تنتهجه 

"أكـر  الراهـن  الوقـت  يف  النـرصة 

مـن مجـرد أخطـاء فرديـة"، وخّصهـا 

بتغريـدات عر حسـابه الشـخيص يف 

تويـر، تعقيبًـا عـى الجدل الـذي أثاره 

.13 الفرقـة  مقـرات  اقتحامهـا 

وبـدأ عـزام تغريداتـه باعتـذار خـّص 

بـه أطرافًـا عديدة مـن ضمنهـا الفرقة، 

وكتب "أعتـذر ابتداء مـن الفصائل التي 

قوتلـت وفككـت وأخرجت عـن الخدمة، 

وجميـع  ومقراتهـا  سـاحها  وصـودر 

أماكهـا، دون أن متلـك لهـا الفصائـل 

شـيئًا أو أن ميلك لها الرشعيون شـيئًا"، 

الفتًـا إىل أنـه كان شـاهد عيـان عـى 

معظـم مـا حـل بها.

معظـم الفصائـل التـي اعتـدت عليهـا 

جبهـة النرصة، كانـت تزودها بالسـاح 

والذخائـر، وفق عـزام، الـذي اتهمها بـ 

"التعنـت"، مشـرًا إىل أن "أي مشـكلة 

تحـل  فيهـا،  طرفًـا  النـرصة  تكـون  ال 

عـى كأس  مـن الشـاي أو وجبـة غداء 

أو عشـاء، بـل باتصـال أو مراسـلة عر 

وسـائل التواصـل".

مل  فإنـه  عـزام،  تغريـدات  وبحسـب 

املاضيـني، يف  العامـني  ينجـح خـال 

"النـرصة"  كانـت  إشـكال  أي  حـل 

طرفًـا فيـه، وقدم صـورة "قامتـة" عن 

املحاكـم الرشعيـة التـي تكـون جبهـة 

النـرصة طرفًـا فيهـا، معتـرًا أن كثـرًا 

من الحـوادث التـي ظلت فيهـا األحكام 

والتحقيقـات حـرًا عـى ورق، كانـت 

عـى  "النـرصة"  مامرسـات  بسـبب 

األرض.

مـن جهتـه رد املتحـدث باسـم املكتـب 

أبوعـامر  النـرصة،  لجبهـة  اإلعامـي 

الشـامي، عـى حديـث عـزام، مشـرًا 

وأعـاد  نفسـه  تابـع  "لـو  أنـه  إىل 

تقييـم مـا يكتبـه، لكانـت كلامتـه خر 

املتناقضـة  لتقلباتـه ونظرياتـه  واعـظ 

يوميًـا". املتضاربـة  وتحلياتـه 

ومل يتطـرق الشـامي إىل ما ذكـر عزام 

حـول تـرصف "النـرصة" مـع الفرقـة 

علـق  أنـه  إال  النعـامن،  معـرة  يف   13

عـى طرحه نيتهـا اتخاذ إدلـب كإمارة، 

موضًحـا "أعلنا عـدم نيتنا إقامـة إمارة 

يف إدلـب، واإلمـارة واقع قبـل أن تكون 

يف  الدخـول  "هـل  متسـائًا  إعانًـا"، 

الفتـح يدعـم دعوانـا  مـرشوع جيـش 

الشـيخ  مبـادرة  وهـل  يناقضهـا،  أم 

الجـوالين لفصائـل الجيـش باالندمـاج 

أم تدحضهـا؟". تؤيدهـا 

وركـز املتحـدث باسـم "النـرصة" عى 

اتهامـات عـزام، حـول قضايـا ذكرهـا، 

وخـص فيهـا ترصفـات جبهـة النرصة 

"ثـوار  وجبهـة  "حـزم"  حركـة  مـع 

سـوريا".

الحاضنة الشعبية تتزعزع
أن  يبـدو  األخـرة،  األحـداث  جـراء 

لفـظ  إىل  تتجـه  الشـعبية  الحاضنـة 

مـدن  شـهدت  إذ  النـرصة،  جبهـة 

وبلـدات جبـل الزاويـة احتجاجات عى 

ترصفاتهـا ألول مرة، بعد توتـر عاقتها 

متـوز  سـوريا"،  "ثـوار  جبهـة  مـع 

باعتقـاالت  تجسـدت  والتـي   ،2014

واختطافـات متبادلة، تطـورت إىل نزاع 

مسـلح اسـتمر حتى ترشيـن الثاين من 

نفسـه. العـام 

ورغـم محاولـة احتوائه مـن قبل جهات 

مقبولـة لـدى الطرفـني، إال أن العاقـة 

أنهت فصولهـا بسـيطرة "النرصة"عى 

كافـة مقرات "ثـوار سـوريا" يف إدلب، 

بينـام اختفـى قائدهـا جـامل معروف، 

الذكـرى  يف  مجـدًدا  ظهـر  أن  إىل 

منتصـف  السـورية،  للثـورة  الخامسـة 

آذار الجـاري، مهاجـاًم القاعـدة  والــ 

."PKK"

االحتجاجـات واملظاهرات الشـعبية ضد 

"النرصة" عـادت بوتـرة متصاعدة يف 

عـدة مـدن وبلـدات بريـف إدلـب، غداة 

أحـداث الفرقـة 13 يف معـرة النعـامن، 

بينام شـهدت مـدن أخـرى كـ"تفتناز" 

مظاهـرات مؤيدة لــ "النرصة".

سـببًا   13 الفرقـة  اقتحـام  يكـن  ومل 

أساسـيًا بانقـاب املدنيـني عـى جبهة 

النـرصة، بـل أخـذت عاقة أهـايل معرة 

النعـامن معها تأخـذ منحـى متصاعًدا، 

إىل  تنتمـي  مجموعـة  اقتحـام  بُعيـد 

الفصيـل الجهادي، مظاهرة شـعبية يف 

املدينـة، خرجـت عقـب صـاة الجمعـة 

بالقـوة. آذار، وفرقتهـا   11

"النـرصة"،  مـن  عنـرًصا  خمسـون 

اقتحمـوا املظاهـرة التي خرجـت منادية 

أعـام  ورفعـت  النظـام،  بإسـقاط 

الثـورة، بينـام رفـع عنارصهـا راياتهم 

النظـام  الهدنـة مـع  بإسـقاط  ونـادوا 

عـى  السـيطرة  وحاولـوا  السـوري، 

اإلذاعـة التـي يهتف من خالها ناشـطو 

خشـية  املظاهـرة  فتفرقـت  املدينـة، 

تطـور األحـداث، عقـب رضب عنـارص 

بالعـيص.  املتظاهريـن  "النـرصة" 

تزامـن ذلـك مـع قـرار اللجنـة األمنيـة 

يرأسـها  والتـي  الفتـح"،  "جيـش  يف 

خـروج  مبنـع  "النـرصة"،  يف  قيـادي 

أي مظاهـرات تحمـل أعـام الثـورة يف 

مدينـة إدلـب، مشـددًة عـى رضورة أن 

تكـون الرايـات تابعـة لغرفـة "جيـش 

الفتـح" حـرًصا.

اقتحـام  عـى  املتظاهريـن  فعـل  رد 

مقـرات الجيـش الحر يف املعـرة مل يكن 

اعتياديًـا، وال سـيام أن االقتحـام ترافـق 

مـع قمـع املظاهـرات، فخـرج املدنيـون 

النسـاء  فيهـم  مبـن  الشـوارع  إىل 

واألطفـال، حملـوا أعام الثـورة وهتفوا 

داخـل  النـار  وأشـعلوا  الحـر  للجيـش 

مقر لــ "النـرصة" يف املدينـة، االثنني 

آذار.  14

مل تقتـرص املظاهـرات املناهضـة لجبهة 

النـرصة عـى محافظـة إدلب، فشـهدت 

شـوارع مدينـة حلب مظاهـرات مامثلة، 

املدينـة، كذلـك  الهيمنـة عـى  رفضـت 

خـرج ناشـطو القابـون ضـد وجودهـا 

يف الحـي الدمشـقي، الجمعـة 25 آذار، 

إىل جانـب تحـركات خجولـة يف ريـف 

حـامة ودرعـا وريـف دمشـق، طالبـت 

مسـاره. بتصحيح  الفصيـل 

ارتباطهـا  النـرصة عـى  تـرص جبهـة 

الوثيـق بتنظيـم القاعـدة، األمـر الـذي 

لطـران  "مرشوًعـا"  هدفًـا  جعلهـا 

الـدويل وروسـيا عـى حـد  التحالـف 

املناشـدات  جميـع  تفلـح  ومل  سـواء، 

والتوصيـات مـن قبـل وسـطاء محليني 

ارتباطهـا،  فـك  بـرورة  ودوليـني 

وتعديـل نهجهـا ليتامىش مـع تطلعات 

عـى  النظـام،  ضـد  الثـورة  وأهـداف 

اعتبارهـا أبـرز الفصائـل املقاتلة وعامد 

السـوريني. مـن  مقاتليهـا 

"أي مشكلة ال 
تكون النصرة طرًفا 

فيها، تحل على 
كأس من الشاي 

أو وجبة غداء أو 
عشاء، بل باتصال 

أو مراسلة عبر 
التواصل" وسائل 

قائـد ومؤسـس جبهـة النـرصة، واسـمه الحقيقـي 

أسـامة العبـي، مـن بلـدة الشـحيل يف ريـف دير 

الـزور، وفًقـا ملصـادر متطابقـة، قاتـل يف العـراق 

أبـو  بقيـادة  اإلسـامية"،  العـراق  "دولـة  ضمـن 

القـوات  قبـل  مـن  واعتقـل  الزرقـاوي،  مصعـب 

األمريكيـة هنـاك، قبـل أن يطلـق رساحه، ثـم انتدب 

إىل سـوريا لتأسـيس الفصيـل أواخـر عـام 2011.

من  إقصاؤه  يتم  أن  قبل  التنظيم،  يف  الثاين  الرجل 

ميرسة  الحقيقي  واسمه  العام،  الرشعي  منصب 

عنه  عرف  العرق،  يف  املوصل  منطقة  من  الجبوري، 

بني  للتوحيد  املتكررة  ودعوته  الطرح  يف  اعتداله 

اإلسامية،  الشام  أحرار  حركة  من  وقربه  الفصائل، 

واختافه يف مواطن عدة مع قرارات جامعته.

وأبـرز منظـري  النـرصة،  لجبهـة  العـام  الرشعـي 

التيار السـلفي الجهـادي، ينحدر مـن األردن، وحائز 

وجـاء  الحديـث،  علـم  يف  دكتـوراه  شـهادة  عـى 

تعيينـه خلًفـا ألبـو ماريـة منتصـف عـام 2014، 

ويعتـره مطلعون سـببًا رئيسـيًا يف تغير سياسـة 

"النـرصة" واتجاههـا نحـو التوسـع.

الحقيقـي  النـرصة، واسـمه  أبـرز رشعيـي جبهـة 

أحمـد سـامة مـروك، مـن محافظـة الجيـزة يف 

مـرص، حائز عـى بكالوريوس يف هندسـة الزراعة، 

عمـل يف الجامعة املسـلحة يف مرص، واعتقل لسـبع 

سـنوات، ثـم غـادر إىل أفغانسـتان، ويعتـر مـن 

املقربـني ألميـن الظواهـري، زعيـم القاعـدة.

أمـر جبهـة النـرصة يف منطقـة القلمـون، واسـمه 

الحقيقـي مالـك حسـني زيدية، مـن مدينـة التل يف 

ريف دمشـق، ارتبط اسـمه مبعارك عرسـال وجرود 

القلمون ضـد قوات األسـد وحزب اللـه اللبناين، إىل 

جانـب ملـف األرسى اللبنانيني لـدى فصيله، وعرف 

عنه شـعبيته الواسـعة يف املنطقة.

"نبـرّش األمـة اإلسـالمية بالحـدث التاريخي املنتظر، بتشـكيل جبهـٍة لنرصِة أهِل الشـام من مجاهدي الشـام 

يف سـاحات الجهاد، سـعًيا منـا إلعادة سـلطان الله إىل أرضـه، وأن نثأر للعـرض املنتَهك، والدم النـازف، ونرد 

ع والنسـاء الرُّمل، ونسـأل الله التوفيق والسـداد. البسـمَة لألطفـال الرُضَّ

فعى أهِل الشام أن يلتفوا حول راية ال إله إال الله، فإّنا يُرَفع بها الذل والهوان، ويسوُد العدُل ويسحق الظلم"

أبو محمد الجوالين- كانون الثاين 2012

مقتطف من بيان تشكيل جبهة النصرة

أبرز خمسة قياديين 
في جبهة النصرة

أبو محمد
الجوالني

أبو مارية 
القحطاني

سامي 
العريدي

أبو الفرج 
المصري

أبو مالك 
التلي
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تحالفـت حركـة "املثنى" اإلسـامية مع "شـهداء 

الرمـوك"، الفصيل الـذي ميلك نفـوًذا يف منطقة 

حـوض الرمـوك، غـرب درعـا، واملتهم منـذ أكر 

من عـام مببايعـة تنظيـم "الدولـة"، مـا جعلهام 

قـوًة متكنـت مـن عـزل جـزٍء مـن ريـف درعـا 

ملصلحتهام. الغـريب 

وكانـت فصائل املعارضـة يف درعا أعلنـت الحرب 

عى حركـة املثنى قبل نحو شـهرين، اسـتناًدا إىل 

اتهامـات سـيقت لها بعمليـات اغتيـال واختطاف 

طالـت شـخصياٍت مـن قـادة الجيش الحـر ودار 

املحـي  املجلـس  يف  مدنيـة  وأخـرى  العـدل، 

. فظة للمحا

ومتكنـت حركـة املثنـى مـن السـيطرة عـى بلدة 

عـدوان بينـام متـدد لـواء شـهداء الرمـوك إىل 

تسـيل، مطلع األسـبوع املايض، ليكمـل الفصيان 

الجـوالن،  سـحم  عـى  بالسـيطرة  مهمتهـام 

أصبحـت  وبالتـايل  الجـاري،  آذار   24 الخميـس 

بلـدة حيـط بحكـم املحـارصة.

بدورهـا، شـنت فصائـل الجيـش الحـر هجوًمـا 

معاكًسـا، الجمعـة، وشـهدت قرية الطـرة معارك 

سـعد  الشـيخ  محـوري  إىل  إضافـة  وفـّر،  كـّر 

مسـاء  تسـيل،  بلـدة  تعرضـت  بينـام  وجلـني. 

الجمعـة 25 آذار، لقصـٍف عنيف من تـل الجموع، 

الـذي تسـيطر عليـه فصائـل الجيـش الحـر، مـا 

تسـبب مبجـزرة راح ضحيتهـا عائلـة كاملـة مـن 

أربعـة أشـخاص، إضافـة إىل إصابـة عـدد مـن 

املدنيـني. الجرحـى 

وتزامنـت املعـارك مـع نزوح مئـات العائـات من 

بلـدة حيـط، باتجـاه بلـدة زيـزون عـن طريـق 

الـوادي، الـذي وصفـه مراسـل عنـب بلـدي بأنه 

"طويـل ووعر جـًدا"، عازيًـا السـبب إىل املعارك 

"شـهداء  حددهـا  التـي  املهلـة،  انتهـاء  وقـرب 

الرمـوك" لخـروج األهايل مـن البلـدة، بعد صاة 

املغـرب مـن يوم السـبت.

بلـدي،   لعنـب  حديـٍث  يف  عـزا  مطلـع  مصـدر 

التنسـيق بـني "املثنى" واللـواء إىل "التوتر الكبر 

بـني النـرصة والحركـة، مـا جعـل مـن التنسـيق 

أفضـل خطـوة للهجـوم الـذي يعتـر فاشـًا إال 

إذا نسـقت مـع عـدو مشـرك للنـرصة وهـو لواء 

شـهداء الرمـوك، وهنـا ضاعـت الجبهـة وحركة 

أحـرار الشـام بـني الطرفـني".

وعقـب سـيطرة "شـهداء الرمـوك"، عى تسـيل 

أذاع يف مسـاجدها أنـه "جـاء لتخليص املسـلمني 

مـن املرتديـن"، مردفًـا أن أهـل البلـدة "آمنـون 

وعليهـم عـدم مسـاعدة عنـارص الفصائـل التـي 

تحاربنـا".

وينتـرش لـواء شـهداء الرمـوك يف قـرى وبلدات 

الشـجرة، جملـة، نافعـة، عـني ذكـر، كويـا، بيت 

املنطقـة،  يف  الصغـرة  القـرى  بعـض  و  آره، 

ومؤخـرًا تسـيل وسـحم الجـوالن، بينام تسـيطر 

حركـة املثنى بشـكل أسـايس، عى بلديت الشـيخ 

سـعد وجلني كـام ضمت عـدوان، ويحـاوالن مًعا 

سـلخ جـزء مهم مـن ريف درعـا الغـريب، وضمه 

إىل مناطـق سـيطرتهام.

ورغـم محاولـة الجيش الحـر وفصائـل املعارضة 

فتـاوى  إىل  اسـتناًدا  الفصيلـني،  متـدد  إيقـاف 

العـدل يف حـوران"، إال  وبيانـات محكمـة "دار 

املحـور  قويًـا يف  بـات  العسـكري  موقفهـام  أن 

الغـريب، يف ظـل تخـوف مـن توسـع نفوذهـام 

نوى. مدينـة  نحـو 

"شهداء اليرموك" و"المثنى" 
يتمددان غرب درعا 

االقتتال يحقق أحالم النظام.. 
مصرع أبرز قادات حوران
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عـادت مدينـة تدمـر إىل الواجهـة مـع محاولـة 

محليـة  مبيليشـيات  املدعومـة  األسـد،  قـوات 

وأجنبية، اسـتعادة السـيطرة عليها من يد تنظيم 

"الدولـة"، وذلـك يف إطـار عمليـات عسـكرية 

دخلـت أحياءهـا بغطـاء جـوي رويس.

املعـارك يف محيـط تدمر اسـتمرت منذ التاسـع 

مـن آذار الجـاري، ومتكنـت قـوات األسـد مـن 

دخولهـا، السـبت 26 آذار، مسـيطرًة عـى حـي 

الزراعـة. املتقاعديـن ودوار 

وقـال نارص الثائـر، عضـو تنسـيقية املدينة، إن 

قوات األسـد وامليليشـيات األجنبيـة الداعمة باتت 

تسـيطر فعليًـا عـى %25 مـن املدينـة، يف ظل 

اسـتمرار القصـف العنيف والعمليات العسـكرية 

يف باقـي أجزائها.

وأوضح الثائـر، لعنب بلـدي، أن تنظيم "الدولة" 

انسـحب مـن حـي الجمعيـة الغربيـة ومشـفى 

املدينة ظهر السـبت، سـبقه انسـحاب مامثل من 

حـي املتقاعديـن السـكني عى املحـور الغريب.

ومن شـأن اسـتعادة قوات األسـد السـيطرة عى 

املدينـة أن تفتـح خطوطًا أمامها باتجـاه الرشق، 

أنحـاء  معظـم  عـى  التنظيـم  يسـيطر  حيـث 

محافظتـي ديـر الـزور والرقة.

وكان تنظيـم "الدولـة" سـيطر عـى تدمـر يف 

أيـار العـام املـايض، بعـد أيـام مـن سـيطرته 

عـى مدينـة السـخنة املجـاورة يف ريف حمص 

الرشقـي، غداة معـارك انسـحب خالهـا النظام 

السـوري، وسـط اتهامات بتسـليم املنطقة وترك 

رضبـات  أمـام  مصرهـم  يواجهـون  مقاتليـه 

. لتنظيم ا

وفجـّر مقاتلـو التنظيـم يف آب املـايض معبدي 

األمـم  ووصفـت  األثريـني،  شـمني  وبعـل  بـل 

املتحـدة تدمرهـام بأنـه "جرميـة حـرب"، كام 

فجـروا قـوس النـرص الشـهر يف املدينـة.

النظام يخسر 100 عنصر معظمهم من طرطوس

قوات األسد تدخل تدمر بغطاء جوي روسي "كثيف" 

سيارة عسكرية 
لقوات األسد فرب 

تدمر
25 آذار 2016 

)AFP(

أحصـت عنـب بلـدي مقتـل ما يقـارب 100 

وامليليشـيات  األسـد  قـوات  مـن  عنـرص 

تدمـر،  مدينـة  معـارك  خـالل  املسـاندة 

إىل  الهادفـة  الرشقـي،  حمـص  ريـف  يف 

"الدولـة". تنظيـم  مـن  انتزاعهـا 

الصفحـات  عـى  بلـدي  عنـب  واعتمـدت 

والالذقيـة  طرطـوس  مـن  كل  يف  املواليـة 

وحمـص وحـاة، وتبـن أن معظـم القتى 

مـن الطائفة العلويـة التي ينتمـي لها رأس 

األسـد. بشـار  النظام، 

أرفعهـم  ضبـاط،  تسـعة  القامئـة  وتضـم 

مـن  العوجـا  رضـوان  شـعبان  اللـواء 

رتـب  جانـب  إىل  حمـص،  محافظـة 

تبقـى جميعهـم مجنـدون  مختلفـة، ومـا 

يف الجيـش النظامـي )القـوات الخاصـة(، 

البحـر،  )مغاويـر  املختلفـة  امليليشـيات  أو 

الصحـراء(. صقـور 

معظـم القتـى ينحـدرون مـن طرطـوس، 

وعددهـم نحـو 50 قتيـاًل، األمـر الـذي بـدا 

الكبـري  النظـام  العتـاد  نظـًرا  منطقًيـا 

عـى عنرص الشـباب مـن طائفتـه يف هذه 

املحافظـة.

وحـاة  حمـص  محافظـات  وتقاسـمت 

يف  القتـى،  باقـي  وحلـب  والالذقيـة 

إحصائيـات غـري دقيقـة، نظـًرا السـتمرار 

املدينـة  محيـط  يف  أشـدها  عـى  املعـارك 

رسـمية. حصيلـة  النظـام  إصـدار  وعـدم 

وبـدأت قـوات األسـد مدعومة مبيليشـيات 

عـى  السـيطرة  معركـة  ومحليـة  أجنبيـة 

مسـتفيدة  الجـاري،  آذار  منتصـف  تدمـر، 

مـن الغطـاء الجـوي الـرويس املسـاند لها 

العمليـات. يف 
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بحـث النظـام عنهـام كثرًا، وقـدم الجوائـز ملن يأيت 

برأسـيهام، فلـم يكـن يحلـم مبقتلهـام يف غضـون 

يومني. طارق املسـاملة وعي العيشـات، أبـرز قيادات 

فصائـل املعارضة يف حـوران، لقيـا مرصعهام خال 

االقتتال الـذي تشـهده املنطقة. 

ونعــت جبهــة النــرصة أبــرز قيادييهــا العســكريني 

ــد العزيــز  ــة، وهــو طــارق عب يف املنطقــة الجنوبي

ــه  ــام تلقب ــكري(، أو ك ــاح العس ــو ص ــاملة )أب املس

بعــض األوســاط املقربــة منــه بـــ "حجــي درعــا"، 

ــادر  ــد الق ــن عب ــاوي م ــوذج الدرع ــه النم إذ اعترت

الصالــح )حجــي مــارع(، مبــا يحملــه مــن 

شــخصية قياديــة شــابة، قــادرة عــى كســب ثقــة 

املحيطــني، مــع وجــوده الدائــم يف الصفــوف 

ــر. ــات التحري ــارك وعملي األوىل للمع

املسـاملة مـن أبنـاء درعـا البلد، ومـن أوائـل املقاتلني 

يف صفـوف لـواء التوحيد يف املدينة، وشـغل منصب 

قائده العسـكري امليـداين، وشـارك يف معظم معارك 

درعـا وحظـي بثقة معظـم مقاتليها.

انشـق "أبـو صـاح العسـكري" عـن لـواء التوحيد 

قبـل عامـني تقريبًـا، ليلتحـق بجبهـة النـرصة يف 

درعـا، فاكتسـبت األخـرة بانضاممـه أعـداًدا كبـرة 

مـن املقاتلـني والقياديـني الـذي لحقـوا بـه لثقتهم 

بحسـن اختيـاره.

أبــو صــاح يف صفــوف "النــرصة"،  تــدرج 

ــا يف  ــام له ــكري الع ــد العس ــب القائ ــوأ منص ليتب

ــني  ــات ب ــدالع املواجه ــع ان ــوري. وم ــوب الس الجن

ــة  ــى خلفي ــوك" ع ــهداء الرم ــواء "ش ــه ول فصيل

ــادي  ــني، كان القي ــني الطرف ــة ب ــات متبادل اتهام

أبــرز الحارضيــن يف املعركــة، التــي كان يصفهــا بـ 

ــوارج". ــى الخ ــة ع ــرب األم "ح

قـى أبو صـاح يف بلـدة تسـيل، االثنـني 21 آذار 

الجـاري، غـداة اقتحـام "شـهداء الرمـوك" البلـدة، 

واشـتباكه مـع املقاتلـني من جبهـة النـرصة وحركة 

أحـرار الشـام يف داخلهـا، فقتـل إىل جانـب مرافقه 

ونقـل  الطرفـني،  لـكا  املقاتلـني  مـن  آخـر  وعـدد 

جثامنـه إىل مسـقط رأسـه يف درعـا البلـد ليدفـن 

. فيها

األمــر  )أبــو حســني تــل(،  العيشــات  عــي 

العســكري لحركــة "املثنــى اإلســامية"، مــن أبنــاء 

بلــدة تــل شــهاب، قتــل خــال االشــتباكات الدائــرة 

بــني "املثنــى" والفصائــل يف بلــدة الشــيخ ســعد، 

ــا. ــرب درع غ

الحركـة،  األول ضمـن  العسـكري  العيشـات  يعتـر 

ويوصـف بأنـه صاحـب ذكاء عسـكري كبـر، وقاد 

العديـد مـن املعارك الناجحـة ضد قوات األسـد، حتى 

بـات مـن أبـرز املطلوبـني لـه يف الجنوب.

حظـي "أبـو حسـني تـل" باحـرام وتقديـر كبـر 

لـدى كثـر مـن أهـايل املحافظة، نظـرًا ملـا قدمه يف 

موقعـه العسـكري. يُنقل عـن املقربني منه أنـه انتقد 

سـابًقا تنظيـم "الدولـة"، ووضع ماحظـات عديدة 

عى سـلوكه، ليقتـل يف 24 آذار بتهمـة االنتامء لذات 

. لتنظيم ا

مواجهـات الريـف الغـريب ملحافظـة درعـا مازالـت 

مسـتمرة حتـى لحظـة إعـداد التقرير، حيث تسـعى 

حركـة "املثنـى" إىل جانب لـواء "شـهداء الرموك" 

لاسـتحواذ عـى املنطقـة، تقابلها عمليات عسـكرية 

املحافظـة  فصائـل  وباقـي  الحـر  للجيـش  وأمنيـة 

ضـد الفصيلـني املتهمـني حاليًـا باالنتـامء لتنظيـم 

"الدولـة"، سـقط خالها عـرشات القتـى والجرحى 

بـني عسـكريني ومدنيـني.

http://www.enabbaladi.org/archives/71207
http://www.enabbaladi.org/archives/71212
http://www.enabbaladi.org/archives/71206
http://www.enabbaladi.org/archives/71206
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هيثم بكار - الغوطة الشرقية   

انعكسـت ظـال الهدنـة عـى كافـة مجـاالت 

الحيـاة اليوميـة يف الغوطـة الرشقيـة، فبـارش 

بتنفيـذ  دومـا،  مدينـة  يف  املحـي  املجلـس 

تنظيـف  خـال  مـن  الـردم،  إزالـة  مـرشوع 

جـراء  املدمـرة  املبـاين  ركام  مـن  الطرقـات 

األهـايل. ملـرور  تسـهيًا  وفتحهـا  القصـف، 

مدير املـرشوع، املهنـدس أمني هـارون، أوضح 

لعنـب بلـدي أن املـرشوع يـأيت بالتنسـيق مع 

مديريـة الدفاع املـدين، ويهدف لفتح الشـوارع 

وتنظيفهـا، الفتًـا إىل اسـتمرار أعـامل املجلس 

يف هـذا املجـال، منذ تحريـر مدينـة دوما.

مـن  "لاسـتفادة  مؤخـرًا  املـرشوع  وأطلـق 

وفـق  للعمـل"،  املناسـبة  والظـروف  الهـدوء 

هـاورن، وينطلـق مـن خـال الطلبـات التـي 

يتسـلمها ديـوان املجلـس مـن األهـايل ولجان 

األحيـاء، إضافـة إىل التقاريـر التـي تصـل عن 

طريـق مراقبـني يتبعـون للمجلـس، يحـددون 

األنقـاض. مناطـق وجـود 

منـذ  املـزال  الـردم  كميـة  أن  أوضـح  هـاورن 

الشـهر  مـن   17 وحتـى  الجـاري  آذار  مطلـع 

ذاتـه، وصـل إىل ما يزيـد عن خمسـة آالف مر 

مكعـب، أزيلت مـن قرابة 67 موقًعا، مشـرًا إىل 

أن الـركام ينقـل إىل مكـب أعـد خصيًصا خارج 

املدينـة، عـر آليـات املجلس.

وهيـأ املجلـس للمـرشوع سـت آليـات للنقـل، 

ومسـاعدين،  وفنيًـا  مهندًسـا   17 إىل  إضافـة 

إضافـة إىل نحـو 70 عامـل نظافـة، مهمتهـم 

يسـتمر  بينـام  الـردم،  إزالـة  مـكان  تنظيـف 

املـرشوع حتى إزالـة جميـع الـركام يف املدينة، 

القامئـني عليـه. بحسـب 

المشروع ال يصل إلى الجبهات
املديـر التنفيذي للمـرشوع، توفيق قشـوع، أقر 

بصعوبـة وصـول آليـات املجلـس إىل األماكـن 

الجبهـة، مشـرًا  القريبـة مـن خـط  السـكنية 

يف حديثـه لعنـب بلـدي أن العمـل فيهـا يكون 

بشـكل يـدوي، وغالبًا قبـل طلوع الفجـر وبعد 

غيـاب الشـمس، "وهـذا يتطلـب وقتًـا وجهـًدا 

إضافيـني".

اعتـر وائـل عصـام، أن قـرب حيـه يف مدينـة 

دومـا مـن خـط الجبهـة، واسـتهدافه بشـكل 

مسـتمر، يعيق وصـول املجلـس إليـه، موضًحا 

قـدر  بأنفسـهم  الـردم  يزيلـون  األهـايل  أن 

املسـتطاع، "فـا ميكـن جلـب آليـات ألن الحي 

مكشـوف عـى الجبهـة".

أمـا البائع املتجـول يف املدينة، محمد السـاعور، 

فأوضـح لعنـب بلـدي، أنه يـرى آليـات املجلس 

بشـكل دائـم ترحل الـردم، الفتًا "بحكـم طبيعة 

عمـي ألحظ الفـرق كل فرة".

من  موظف  وهو  الله،  عبد  سامر  عّر  بينام 

قذيفة  أن  إىل  مشرًا  للمجلس،  شكره  عن  دوما، 

تراكم  إىل  أدى  ما  منزله،  دمرت  صاروخية 

األنقاض يف شارع فرعي داخل حيه، إال أن كوادر 

املرشوع فتحوا الطريق ونظفوا الشارع".

تأسـس املجلـس املحـي يف مدينـة دومـا، يف 

أيلـول 2012، بعـد التوافـق بني أهـايل املدينة، 

واسـتمر بالعمـل حتـى ترشيـن األول مـن عام  

2013، ثـم انتخـب  بعدهـا 25 عضـًوا جديـًدا، 

بينـام لقـي بعـض كـوادره حتفهـم وأصيـب 

آخـرون خال تأديتهـم العمل وتـررت بعض 

اآلليـات، نتيجـة القصـف عـى املدينة.

جودي عرش- حمص   

صدر بيـان إعامـي، أوضح فيه ناشـطون 

مـن  عـدًدا  ارتكبـت  النظـام  قـوات  أن 

الخروقـات خـال املرحلـة الثانيـة للهدنة، 

وانتهـت بتعليـق االتفاق من قبلها، حسـب 

الناشـط اإلعامي، رضـوان الهنـدي، الذي 

رصح لعنـب بلـدي قائـًا "شـهدت الهدنة 

مـن  عـدًدا  النـزاع  طـريف  بـني  املوقعـة 

الخروقـات، كان أبرزهـا محاولـة النظـام 

االتفـاق  مـن  الثانيـة  املرحلـة  تجـاوز 

وبهـذا  الثالثـة،  مرحلتهـا  إىل  واالنتقـال 

دون  مكاسـبه  تحقيـق  يسـتطيع  الشـكل 

تقديـم األشـياء املرتبة عليـه، وأهمها ملف 

املعتقلـني، الـذي حـاول النظـام تجـاوزه 

تنفيـذه".  وتأجيـل  ككل 

على موعد مع الفشل
الهدنـة  مـن  الثانيـة  املرحلـة  وتضمنـت 

املرمـة، عـدة مراحل، تشـمل جمـع 50% 

وفًقـا  واملتوسـط  الثقيـل  السـاح  مـن 

إلحصـاء مقـدم، وإعـادة تفعيـل املنشـآت 

الحكوميـة يف الحـي، إضافة إىل اسـتمرار 

دخـول املـواد الغذائية واملحروقـات وعودة 

انتهـاًء  أحيائهـم،  وإىل  مـن  املهجريـن 

باإلفـراج عـن املعتقلـني واملوجوديـن لدى 

اللجنـة األمنيـة، عـى خلفيـة األحـداث.

وأوضـح الهنـدي أن النظـام رفض بشـكل 

قطعـي اإلفـراج عـن املعتقلـني املوجودين 

لـدى اللجنـة األمنيـة، كـام رفـض أيًضـا 

حمصيًـا  معتقـًا   7365 مصـر  كشـف 

قدمت أسـامؤهم مـن قبل لجنـة التفاوض، 

وأردف "عوًضـا عـن ذلـك طالـب بخروج 

املقاتلـني مـن الحي، وهـذا األمر سـيؤدي 

إىل تهجـر أكـر مـن 100 ألـف نسـمة، 

وسيسـاهم بتحقيـق هـدف النظـام الـذي 

يعمـل عليـه منـذ انطـاق الثـورة، وهـو 

تغيـر دميوغرافيـة حمـص".

قطعـي  برفـض  النظـام  مطالـب  قوبلـت 

مـن قبل لجنـة التفـاوض وفصائـل الحي، 

تزامًنـا مـع انطـاق مظاهرات طالـب فيها 

أهـايل الوعـر بعـدم الرضـوخ للمطالـب، 

واإلفـراج عـن املعتقلـني، وأضاف الناشـط 

املعتقلـني،  رساح  إطـاق  دون  هدنـة  "ال 

البنـود  بتنفيـذ  يقـوم  أن  النظـام  وعـى 

واملراوغـة،  االلتفـاف  دون  عليهـا  املتفـق 

طالبـوا  قـد  كانـوا  الوعـر  حـي  فأهـايل 

أي  رافضـني  مظاهراتهـم،  ضمـن  بذلـك 

حـل ال يـؤدي إىل إخراج املعتقلني وكشـف 

العاجـل". القريـب  مصرهـم يف 

الحصار يعود مجدًدا
عـودة الوعـر إىل الحصـار مل يكـن باألمر 

املفاجـئ ألهل املنطقـة، فسياسـة التجويع 

املتبعـة من قبل النظـام السـوري كانت قد 

طبقـت عليـه منـذ مـا يزيـد عـى عامني، 

بهـدف "الضغـط والرضـوخ"، عـى حـد 

وصـف الناشـط جـال التـاوي، وأوضح 

ليسـت  السياسـة  أن "هـذه  بلـدي  لعنـب 

جديـدة، رأينـا أن النظـام يتقـن املسـاومة 

عى الحيـاة يف أكـر من منطقة سـورية، 

مـن أجـل الحفـاظ عـى سـيادته وبقائـه 

والعسـكرية  السياسـية  مآربـه  وتحقيـق 

التـي يعجـز عنها مسـبًقا".

عـى  شـديًدا  حصـاًرا  النظـام  مـارس 

الحـي، بدأ مـن تاريـخ تعليـق االتفاق بني 

الطرفـني، فأغلـق الطرقـات املؤديـة إليـه، 

ومنع إدخـال املواد الغذائيـة والخراوات، 

الخبـز،  مـادة  دخـول  منـع  إىل  إضافـة 

وتابـع  للكهربـاء،  مقصـود  وقطـع 

وبصـورة  أيًضـا  النظـام  "منـع  التـاوي 

غر مسـبوقة طـاب املـدارس واملدرسـني 

واملوظفـني واملرىض من الخـروج والدخول 

إىل الحـي، محـاواًل بذلك خلق فتنة فاشـلة 

داخلـه"، الفتًـا إىل أن أحـد عنـارص قوات 

األسـد عى الحواجز املحيطة بـرر الحصار 

مشـان  هيـك  "عملنـا  املظاهـرات  بسـبب 

تنفعكـم". خلوهـا  املظاهـرات.. 

إذ فـرض  الحـد،  النظـام بهـذا  مل يكتـف 

حصـاره عـى مشـفى الـر الواقـع تحـت 

سـيطرته، فمنـع دخـول وخـروج األطبـاء 

إليـه، كـام منـع أيًضـا دخـول املحروقات، 

مـا أدى إىل توقفـه النهـايئ عـن العمـل، 

وأضـاف جال "توقف قسـم غسـيل الكى 

عـن العمـل يف املشـفى، وبهـذا يكـون قد 

ُحكـم عى عـرشات املـرىض باملـوت، عى 

اعتبـار أن هـذا القسـم هـو امللجـأ الوحيد 

ملـرىض الـكى، الوافديـن إليـه مـن داخل 

وخـارج الحـي".

املحـي  املجلـس  مـن  رسيعـة  اسـتجابة 

يف الحـي بعـد نـداءات اسـتغاثة أطلقهـا 

املـرىض املوجـودون يف املشـفى، فأرسـل 

إليـه،  املحروقـات  مـادة  املجلـس  مديـر 

إلعـادة تفعيل قسـمي الـوالدة والكى، يف 

حـني اسـتمرت املنظـامت اإلنسـانية بدعم 

املرىض ودفـع فواتر عاجهـم، وهذا األمر 

سـاهم بتقليل األزمة الطبيـة يف الوعر إىل 

حد مـا، بحسـب التـاوي.

وعود أممية جديدة 
ــب  ــاء املكت ــن أعض ــون م ــد مك ــل وف دخ

الســيايس للمبعــوث األممــي إىل ســوريا، 

الوعــر،  ســتيفان دي مســتورا، حــي 

الجــاري، وترأســته  آذار   24 الخميــس 

ــك  ــوث، وذل ــة املبع ــر، ممثل ــة مط خول

ــد  ــببت بتجمي ــي تس ــل الت ــث العراقي لبح

ــامل  ــدول أع ــن ج ــة، وتضم ــاق الهدن اتف

ــة  ــاط العالق ــاق والنق ــث االتف ــد بح الوف

بــني طــريف النــزاع، إضافــة إىل اجتــامع 

ــع  ــي املجتم ــي وممث ــس املح ــع املجل م

ــى  ــاع ع ــة لاط ــة ميداني ــدين، وجول امل

ــدت  ــا رص ــب م ــي، بحس ــاع الح أوض

ــدي. ــب بل عن

نقـاط  االجتـامع  يف  الطرفـان  وناقـش 

يف  املتحـدة  األمـم  رأي  أهمهـا  رئيسـية، 

جـدوى الهـدن املحليـة، بعدما أبـدت لجنة 

األمـم  تعامـل  مـن  اسـتغرابها  املعارضـة 

املـدن  يف  الحصـار  واقـع  مـع  املتحـدة 

مسـاعدات  إدخـال  وقبولهـا  املختلفـة، 

القـرارات  مـن  بالرغـم  فقـط،  إنسـانية 

الدوليـة التـي تنـص عـى فـك الحصـار 

كليًـا عنها، وأكـدت اللجنة أن هـذه الحلول 

ال تفيـد يف حـل امللف كامـًا، إمنا تسـاعد 

عـى تخفيـف معانـاة املناطـق، يف حـني 

وقتًـا  يتطلـب  للملـف  الجـذري  الحـل  أن 

للتغيـر.

آراءهـم  االجتـامع  يف  الطرفـان  وناقـش 

حـول مفاوضـات جنيـف، واعتـرت لجنة 

الوعـر كان الفرصـة  اتفـاق  املعارضـة أن 

النظـام  جديـة  تكشـف  التـي  األخـرة 

النظـام  أن  إىل  ولفتـت  التفـاوض،  يف 

ميكنـه التعايـش مـع األفغـان واإليرانيني 

والشيشـان، لكنـه ال يسـتطيع العيـش مع 

سـوري واحد متمسـك مبطالبه يف الحرية 

والكرامـة، مؤكدة أن النظـام ال يريد حلواًل.

عـن  اللجنـة  عـرت  السـياق،  ذات  ويف 

حمـص،  يف  املعتقلـني  إخـراج  رضورة 

مهمـة  خطـوة  سـبيلهم  إخـاء  واعتـرت 

تفيض لحـل السـيايس، بينام أكـدت مطر 

لـن  الوعـر  حـي  أن  للجنـة،  حديثهـا  يف 

يعـاين مـن انقطاع الخبـز والكهربـاء بعد 

اليـوم، كـام أن الوفـد األممـي حريص عى 

محاولـة إعادة سـبل التفـاوض بني طريف 

جديد. مـن  النـزاع 

هدنـة حـي الوعـر، كانـت أبرمـت أوائـل 

املـايض، تحـت  العـام  األول مـن  كانـون 

رعايـة األمـم املتحـدة، وشـهدت خروقـات 

عنـارص  مـن  عنرصيـن  مقتـل  أبرزهـا 

املعارضـة بإطـاق رصـاص عـى أطراف 

الحـي، واعتقـال عضـو للجنـة التفـاوض 

يف املرحلـة األوىل، وعـدم التـزام النظـام 

الثانيـة. املرحلـة  يف  املعتقلـني  بإخـراج 

رغم "الرعاية" األممية..

الحصار يطرق أبواب "الوعر" من جديد

المجلس المحلي مستمر بإزالة الردم
في الغوطة الشرقية

عشرات الوعود األممية لم تكن كافية إلبقاء حي الوعر الحمصي، آخر معاقل المعارضة في المدينة، في مأمن من الحصار، 
والذي عاد إليه بعد إعالن تعليق الهدنة من قبل طرفي النزاع في العاشر من آذار الجاري، وتاله إغالق مباشر لكافة المعابر 
الحيوية، واختفاء واضح لمعظم المواد الغذائية، كما رافقه منع مادة الخبز من الدخول إلى الحي وقطع مستمر للكهرباء.

خولة مطر، ممثلة المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، خالل زيارتها حي الوعر في مدينة حمص - 24 آذار 2016 - )عنب بلدي(

من أعمال المجلس المحلي 
في مدينة دوما
23 آذار 2016
)عنب بلدي(
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سيرين عبد النور - دير الزور    

بصـوت مبحوح ويدين مرتعشـتني يشـر 

التـي تحيـط  الفـوىض  إىل  الحـاج عـي 

بـه، داخل غرفـة صغـرة امتـألت بالثياب 

وأدوات املطبـخ، يعيـش فيهـا مـع زوجته 

منـذ عـدة أشـهر، بعـد نزوحـه مـن بلدة 

الغـريب،  الـزور  الجنينـة يف ريـف ديـر 

عقـب إنـذار تنظيـم "الدولة" سـكان تلك 

القـرى والبلـدات، برورة إخائهـا كونها 

باتـت منطقـة عسـكرية ال يدخلهـا سـوى 

. رصه عنا

وطـرح  عـي،  إىل  تحدثـت  بلـدي  عنـب 

أسـئلة يكررهـا كثـرون ممـن يعيشـون 

يف ظروف مشـابهة، ولكنهـم ال يتجرؤون 

التنظيـم،  قـرارات  االعـراض عـى  عـى 

"ملـاذا رحلنـا.. كيـف لهـم مصـادرة منزل 

أخـي واعتقـال ابـن عمـي.. ملـاذا فخخـوا 

العمـل  حقـق  مـاذا  جـراين..  منـازل 

العسـكري املسـتمر منذ أشـهر ضد مواقع 

املنطقـة؟". يف  النظـام 

"القليـل مـن النـاس هنـا يوافقـون عـى 

فـأي  التنظيـم،  ترصفـات  عـن  الحديـث 

و  مقتـواًل  بصاحبـه  ينتهـي  قـد  انتقـاد 

مصلوبًا يف أحد السـاحات"، تشـر زوجة 

عي، وهـي سـيدة يف العقد السـادس من 

العمـر، وتلتـزم غرفتهـا خوفًـا مـن بطش 

التنظيـم.

"على ضفاف الجرح"
قريبًـا مـن الجرس املعلق، أشـهر املعامل يف 

ديـر الـزور، متتـد قـرًى وبلـدات صغرة 

عى ضفـاف نهر الفـرات، وتعـرف محليًا 

بالجزيـرة، مشـكلة بدايـة الريـف الغريب 

للمدينـة، وتضم قـرى الحسـينة، الجنينة، 

الحصـان، وجميعهـا شـهدت يف  شـقرا، 

األشـهر األخـرة حضـوًرا مكثًفـا لعنارص 

التنظيـم، الذي زرع مسـاحات واسـعة من 

الرشيـط النهـري باأللغـام، وفخـخ عـدًدا 

للنهـر بعـد طـرد  املجـاورة  املنـازل  مـن 

منها. سـكانها 

حميـدي )اسـم وهمـي( مـن أهـايل قرية 

الجنينـة، وصـف حالـه لعنب بلـدي قائًا 

"عانينـا األمرين خـال السـنوات األخرة، 

التهـم"،  مـن  العديـد  لنـا  وجهـت  كـام 

مضيًفـا أن القـرى املمتدة غرب ديـر الزور 

اسـتضافت العرشات من العوائـل النازحة، 

وكانـت منطقـة آمنـة للجميـع، إذ شـكلت 

لنقـل  األهـايل  اسـتخدمها  مائيـة  معابـر 

البضائع مـن وإىل مناطق النظـام، قبل أن 

التنظيم. يحارصهـا 

املناطـق التـي يصفهـا حميـدي بالبعيـدة 

عـن مرمـى النـران، باتـت اليـوم هدفًـا 

الحـريب،  والطـران  املدفعـي  للقصـف 

التنظيـم  عنـارص  أن  الشـاب  ويـردف 

وضعوا سـاترًا ترابيًـا ميتد ملسـافة طويلة 

عـزل  بغـرض  النهـري،  الرشيـط  عـى 

النظـام. القـرى عـن مرمـى نـران 

التنظيم سمح بعودة بعض المدنيين
وخلـت غالبيـة هـذه القـرى من سـكانها، 

وباتـت شـبه فارغـة، يف الوقـت الراهـن، 

قريـة  مـن  نازحـة  وهـي  منـى،  وفـق 

الحسـينية، وأوضحت لعنب بلـدي "أنذرنا 

التنظيـم بـرك املنطقـة أكـر مـن مـرة، 

وخضعنـا لهـم يف النهاية، بعـد أن جعلوا 

مـن قرانـا قاعـدة إسـناد نـاري، ومركـزًا 

القذائـف عـى مناطـق سـيطرة  إلطـاق 

النظـام".

عـن  باحثـني  أهلهـا  مـع  منـى  خرجـت 

خلفهـم،  يشء  كل  وتركـوا  آمـن،  مـكان 

أصبحـت  قريتهـا  منـازل  إن  وتقـول 

التنظيـم،  عنـارص  لسـاح  مسـتودعات 

الـذي أعلنهـا منطقة عسـكرية مـراًرا، إال 

أنه سـمح لبعـض املدنيـني مـن "مؤيديه 

بالعـودة.  "

وشـهدت قـرى ريـف ديـر الـزور الغريب 

عـرشات  ضحيتهـا  راح  عـدة،  مجـازر 

الشـهداء، بعد اسـتهداف الطـران الحريب 

للمدنيـني بشـكل مبـارش، واعتر أبـو عبد 

اللـه، وهـو أحـد الذيـن عـادوا إىل منازلهم 

ال  "القصـف  أن  التنظيـم،  مـن  مبوافقـة 

يعـرف حرمـة ملـكان، فقـد تنـاوب الروس 

والغـرب والنظام عى قصف هـذه القرى".

تدمير للقرى تحت ذرائع مختلفة
"هذه ليسـت املـرة األوىل التي يطـرد فيها 

عنـارص التنظيـم أهـايل قرانـا وينذرهـم 

بالرحيـل، تحـت ذرائـع مختلفـة" يقـول 

حسـن، وهـو منشـق عـن جيـش النظام، 

وعمـل مـع الجيش الحـر يف املنطقـة قبل 

سـيطرة التنظيـم عليهـا.

ممـن  "الحـر"،  عنـارص  معظـم  ويبـدي 

اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهـم، اعراضهم 

عـى سياسـات التنظيـم، ويصـف حسـن 

مـا يجـري فيهـا بــ "التدمـر املتعمـد"، 

ال  "التنظيـم  أن  إىل  حـدث  مـا  عازيًـا 

يسـيطر  التـي  املناطـق  بسـكان  يكـرث 

ال  برشيـة  كـدروع  ويسـتخدمهم  عليهـا، 

أكر، لاسـتفادة مـن موتهـم أو إصابتهم، 

إعاميًـا".

ويتعمـد التنظيـم نـرش عنـارصه ومخازن 

حسـن،  وفـق  املدنيـني،  بـني  أسـلحتهم 

الـذي لفـت إىل تدمر قرى وترشيـد أهلها 

"دون تحقيـق أي نتائـج عسـكرية، تجعل 

التنظيـم متفوقًـا عمن سـبقوه وسـيطروا 

املنطقة". عـى 

كان  أنـه  املناطـق  تلـك  أهـايل  ويعتـر 

مـن املمكن إيجـاد بديـل لجبهـات القتال 

التنظيـم،  غايـات  يف  مشـككني  عنهـا، 

املنطقـة  إخائـه  إىل  تشـر  "فترصفاتـه 

وتسـليمها  االنسـحاب  سـهولة  وبالتـايل 

للنظـام"، بينـام يؤكـد عنـارص التنظيـم 

أن  بلـدي  لعنـب  معهـم،  واملتعاطفـون 

"الخـوف عـى السـكان ورضورات العمل 

سـاحات  تحكـم  مـن  هـي  العسـكري 

املعركـة".  وأرايض  الجهـاد 

عـى  حقيقيـة  إجابـات  أحـد  يقـدم  ومل 

الـزور  ديـر  ريـف  قـرى  أهـايل  أسـئلة 

سـيطرة  عـن  خرجـت  التـي  الغـريب، 

النظـام، وسـيطر عليها الجيـش الحر، يف 

أيلـول 2012، ثـم تناوبـت عليهـا فصائل 

عديـدة، كان آخرها تنظيـم "الدولة"، الذي 

أخضعهـا لسـيطرته خـال أسـبوعني، يف 

متـوز 2013، وجعلهـا مركـزًا ملعسـكراته 

واإلداريـة. والرشعيـة  التدريبيـة 

عبد الرزاق زقزوق - حلب    

املسـؤول عـن الكهربـاء يف اإلدارة العامة للخدمـات بحلب، 

محمـد الحلبـي، أوضـح لعنـب بلـدي، أن خطـوط الطاقـة 

الكهربائيـة متـر مـن محطـة توليـد محـردة- حـامة، إىل 

محطـة الزربـة، عر ريـف حلب الجنـويب، وتقـوم بتوزيع 

الكهربـاء إىل كافـة محطـات حلـب وريفهـا.

وتعـود أسـباب انقطاع التيـار الكهربـايئ، إىل قصف قوات 

النظـام محطتـي الزربة وحريتـان، يف ريف حلـب، إضافة 

إىل اسـتهداف محطـات التوليـد وأهمها "زيـزون" واملحطة 

النظـام "تعمـد  أن  إىل  الحلبـي، وأشـار  الحراريـة، وفـق 

املامطلـة بإصـاح خطـوط النقـل واملحطـات، حتـى يحول 

كميـة الكهربـاء املخصصـة لحلـب وريفهـا، إىل املناطـق 

ودمشق". السـاحلية 

تنسيق بين مكاتب الخدمات في إدلب وحلب 
بعـد جهـود وصفهـا الحلبـي بــ "الكبـرة"، مـن خـال 

التنسـيق بـني كـوادر اإلدارة العامـة للخدمـات يف مدينتي 

إىل  الكهربـايئ  التيـار  وصـل  وريفيهـام،  وإدلـب  حلـب 

املنطقتـني مـن خال خطـوط بديلـة للتغذية، أهمهـا الخط 

الرئيـي 230 كيلـو فولـط، الذي يصـل بني محطـة توليد 

محـردة– حـامة، ومحطـة الضاحيـة الواقعة تحت سـيطرة 

. م لنظا ا

واعتـر الحلبـي أن الـرر الـذي لحـق بالخـط كان كبرًا، 

موضًحـا أن مكاتـب الخدمـات "زرعـت عـدة أبـراج ومدت 

نواقـل جديـدة للخـط، بسـبب االشـتباكات يف ريفي حامة 

الشـاميل وحلـب الجنـويب، إضافـة إىل تسـجيل عـدد من 

حـاالت الرسقـة والتخريـب يف النواقـل واألبراج".

مـا إن عاد التوتر إىل الخطوط الرئيسـية، اسـتنفرت الكوادر 

واملناوبـون وفـرق الصيانـة واإلصـاح، وفق الحلبـي، الذي 

أشـار إىل أنهـا وضعت خطـة عمل وشـكلت غرفًا للتنسـيق 

بـني كافـة املحطـات يف املناطـق املحـررة، ووزعـت نسـب 

التغذيـة بـني محطات إدلـب وحلـب وريف حلـب الغريب.

حسـب  للتعديـل  قابـل  بشـكل  وضعـت  التغذيـة  برامـج 

الظـروف وكميـات التوليـد، لضـامن تغذيـة عادلـة لكافـة 

املناطـق املحـررة، بينـام زّودت املحطـات بأجهـزة اتصـال 

السـلكية ومرتبطـة مع بعضهـا للوصول إىل تنسـيق أفضل.

وتتـوزع التغذيـة عـى أحيـاء مدينة حلب بشـكل متسـاٍو، 

بحسـب الحلبـي، ولفـت إىل أنـه يف حال حـدوث عطل يف 

منطقـة مـا، "تـوزع حصتها عـى باقـي األحيـاء وتعوض 

اإلصاح".  بعـد 

الخطوط التي شملتها الصيانة
وحـول الخطوط التـي تضمنتها خطـة الصيانـة واإلصاح، 

أشـار الحلبي إىل أن أولهـا كان خط التوتر العـايل 66 كيلو 

فولـط )خـط أرض(، املغـذي ملحطة حلـب القدميـة، إضافة 

إىل حـوايل 15 خـط توتـر متوسـط، وأكـر مـن 40 مركز 

تحويـل، ومعظمهـا زودت بكابـات ولوحات جديـدة، بينام 

أعيـد تأهيـل بعضها بشـكل كامل.

وشـملت أعامل الصيانـة شـبكات التوتر املنخفـض، إذ أعيد 

تأهيـل وصيانـة ومد حـوايل 230 شـبكة يف أنحـاء مدينة 

. حلب

وتؤّمـن مديريـة الكهربـاء خطـوط تغذيـة خدميـة دامئـة 

ملحطتـي ضـخ امليـاه يف حلب "سـليامن الحلبـي"، و "باب 

النـرب"، بشـكل رئيـي، إضافـة إىل املشـايف واملرافـق 

الصحيـة والخدميـة واآلبـار االرتوازيـة ومؤسسـات الدفاع 

. ين ملد ا

ولفـت الحلبـي إىل أن املديريـة تعمـل حاليًـا عـى مرشوع 

تركيـب علـب توزيـع وتحديـد اسـتهاك املشـركني عـن 

طريـق تركيـب قاطـع )10 أمبـر(، لـكل مشـرك "لتأمني 

تغذيـة كهربائيـة مسـتمرة ألكـر مـن 12 سـاعة يف اليوم 

الواحـد، وتقليـل سـاعات التقنـني".

الكهرباء ال تصل بعض األحياء "بسبب السرقة"
اسـتطلعت عنب بلـدي آراء سـكان أحياء مدينـة حلب، وقال 

محمـد رسـان، مـن حـي الشـعار، إن الكهربـاء أصبحـت 

متوفـرة يف الحـي ملدة عـرش سـاعات، منهم سـاعتان فقط 

خـال النهـار، مشـرًا إىل أن بعـض الشـوارع يف الحي "ال 

تصلها الكهرباء بسـبب رسقة الكابات الرئيسـية أو البسـط 

)محـوالت التوتـر العايل(".

أبـو مـرزوق، من سـكان حي صـاح الديـن، أوضـح لعنب 

بلـدي أن التيـار الكهربايئ وصـل إىل الحي منذ أسـبوعني، 

الفتًـا إىل أحيـاء أخرى مل تصلهـا الكهرباء كحـي األنصاري 

الرشقـي، عازيًا السـبب إىل "الرسقـة" أيًضا.

 8 قرابــة  الصالحــني،  حــي  يف  الكهربــاء  وتتوفــر 

ــو  ــراح، وه ــد ج ــق محم ــة، وف ــاعات متواصل إىل 10 س

ــة  ــال ورسق ــر أن األعط ــذي اعت ــي، ال ــكان الح ــن س م

ــد،  ــرم حوم ــارع ك ــا إىل ش ــت وصوله ــات منع الكاب

واصًفــا تركيــب قاطــع يف حيــه بأنــه "مــرشوع جيــد"، 

ــة  ــة بكمي ــات التجاري ــد يف املح ــك التقي ــه "علي إال أن

ســتة أمبــرات، وهــي ال تكفــي لتشــغيل مطحنــة كونهــا 

ــرًا". ــاج إىل 17 أمب تحت

عملـت اإلدارة العامة للخدمـات بالتعاون مـع فريق "مبادرة 

أهـايل حلـب"، وهـي مبـادرة أهليـة، عـى إيصـال خـط 

كهربـاء مـن محافظـة حـامة إىل محطـة الضاحيـة، التـي 

يسـيطر عليهـا النظـام يف مدينة حلـب، وأنهـت عملها بعد 

ثاثـة أشـهر مـن البدء.

أسئلة األهالي بدون إجابات 

ماذا يفعل تنظيم "الدولة" في قرى ريف دير الزور الغربي؟
دوار الصالحية 
الذي يشكل 

المدخل الشمالي 
لمدينة ديرالزور
شباط 2013
)عنب بلدي(

تــرشف اإلدارة العامــة للخدمــات، 

ــل  ــات التحوي ــل محط ــى عم ع

يف املناطــق املحــررة، عــن طريق 

ــا  ــاء ومديرياته ــة الكهرب مؤسس

ــوري  ــال الس ــس يف الش الخم

املحــرر، وتديــر مديريــة كهربــاء 

حلــب أربــع محطــات داخــل 

ــي:  ــة، وه املدين

• محطـة تحويـل الصاخور -230 

-66 20 كيلـو فولط

• محطـة تحويـل حلـب القدميـة 

-66 20 كيلـو فولـط

الحـج  جـر  تحويـل  محطـة   •

فولـط كيلـو   20  66-

• محطـة تحويل بـاب النريب -66 

20 كيلـو فولط

بينا تدير يف ريف حلب:

 400- الزربـة  تحويـل  محطـة   •

فولـط كيلـو   20  66-  230-

• محطـة تحويل تـل الضان -66 

20 كيلـو فولط

• محطـة تحويـل الدانـا -66 20 

فولط كيلـو 

• محطـة تحويـل املعهـد -66 20 

فولط كيلـو 

"السرقة" تحول دون وصولها لبعض األحياء

الكهرباء تعود إلى حلب.. وخطوط بديلة للتغذية
عاد التيار الكهربائي مؤخًرا إلى مدينة حلب، بعد انقطاع دام قرابة أربعة أشهر، جراء االشتباكات في المنطقة بين الفصائل 

العسكرية وقوات األسد في ريف حلب الجنوبي، األمر الذي أدى إلى خروج محطة كهرباء الزربة عن الخدمة.

http://www.enabbaladi.org/archives/71196
http://www.enabbaladi.org/archives/71196
http://www.enabbaladi.org/archives/71194
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بهار ديرك - الحسكة   

موظًفـا،   130 قرابـة  الحـزب  وفصـل 

السـبت 26 آذار، من مؤسسـات النظام يف 

املحافظـة، بينـام فضـل معظـم العاملـني 

آراءهـم،  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت  ممـن 

تـرك الخدمة بـدل الـزج بهـم يف املعارك، 

عسـكرية  لـدورات  الخضـوع  رافضـني 

ضمًنـا". "السـاقط  النظـام  بـإدارة 

مدينــة  يف  مــدرس  نــواف،  هــوزان 

ــه  ــدي أن ــب بل ــح لعن ــي، أوض القامش

ــة  ــن مديري ــات م ــى ترسيب ــل ع حص

الربيــة  تفيــد بوجــود اســمه يف قامئــة 

ــتحيل أن  ــن املس ــرًا "م ــني، مش املطلوب

ــب  ــل، فالرات ــام قات ــح نظ ــدم لصال أخ

الزهيــد الــذي مينحــه ال يغطــي أدىن 

متطلبــات الحيــاة، كــام أنــه مــن املعيــب 

أن نتحــدث عــن الــدوام الحكومــي يف ظل 

ــا". املضايقــات التــي نتعــرض لهــا يوميً

أمـا زيـاد شـيخ محمد، وهـو عامـل إنتاج 

يف مديريـة النفـط يف مدينـة الرميـان، 

ويبلـغ مـن العمـر 40 عاًمـا، فقـال إنـه 

مطلـوب للخدمـة، معتـرًا أن تـرك العمـل 

واالنتسـاب  النظـام  خدمـة  مـن  أفضـل 

يف  باملوظفـني  الـزح  ثـم  ملعسـكراته، 

املعـارك ضـد املعارضـة، "خصوًصـا بعد 

اهراء جيشـه وهـروب معظـم عنارصه".

أن  بلدي،  لعنب  محمد  شيخ  وأوضح 

املوظفني  أخر  النفط،  مديرية  محاسب 

يف  عامًا   564 راتب  أن  املايض،  األسبوع 

من  بقرار  الرصف  من  ممنوع  املديرية 

محافظ الحسكة.

القرار لزج العاملين في المعسكرات
يف  الحزب  فرع  داخل  من  مسؤول  مصدر 

لرورات  اسمه  كشف  )رفض  الحسكة 

القيادة  أن  بلدي  لعنب  أوضح  أمنية( 

األمني  من  موقًعا  قراًرا  أصدرت  القطرية، 

تبلغ  هال،  هال  للحزب،  املساعد  القطري 

مبوجبه كافة الدوائر بشكل دوري، برورة 

إرسال قامئة بأسامء العاملني فيها.

ــدر، إىل  ــق املص ــرار وف ــدف الق   ويه

ــب  ــكر طرط ــني يف معس ــزج بالعامل ال

الخــاص بقــوات "الدفــاع الــذايت"، 

عليهــا  الحســكة،  ويــرشف  جنــوب 

أمــني فــرع الحــزب ومحافــظ الحســكة، 

ــال. ــد الزع أحم

دائـرة،  عـى  شـهر  كل  القـرار  ويعمـم 

رصف  مبنـع  فيهـا،  املحاسـب  ويخطـر 

بأمـر  البـت  قبـل  العاملـني،  رواتـب 

أسـامؤهم  واملوجـودة  منهـم،  املطلوبـني 

الـذايت". "الدفـاع  قوائـم  ضمـن 

المديريات تؤكد القرار ومنع صرف 
الرواتب

يف  العاملـني  أرشـيف  قسـم  رئيسـة 

مديريـة الربيـة بالحسـكة، دجلـة العي، 

أفـادت عنـب بلـدي أن 1296 مدرًسـا من 

ماك املديريـة، أبلغوا بـرورة الخضوع 

منـع  مؤكـدًة  التدريبيـة،  للمعسـكرات 

رصف رواتبهـم حاليًـا، "باعتبارهم بحكم 

باملعسـكرات  يلتحقـوا  مل  إذا  املفصولـني 

خـال 20 يوًمـا، ومل يبـادر أحـد منهـم 

اآلن". إىل 

يف  موظفـة  وهـي  ياسـني،  زهـرة  أمـا 

الحسـكة،  بريـف  الصحـي  اإلرشاف 

فأوضحـت لعنـب بلـدي أن القـرار وصـل 

إىل املديريـة يف 15 آذار الجـاري، وطلـب 

وأرقـام  الذكـور  العاملـني  كافـة  أسـامء 

دفاتـر خدمـة العلـم الخاصـة بهـم، الفتًة 

ضمـن  األسـامء  أرسـلت  املديريـة  أن  إىل 

البعـث  حـزب  فـرع  إىل  رسـمي  كتـاب 

املطلوبـني. وتحديـد  لفرزهـا 

وتحـدث املسـؤول عـن قسـم اإلحصاء يف 

مديريـة صحـة الحسـكة، عمـران أويس، 

لعنـب بلـدي، عـن تـرك مئـات العاملـني 

والكـوادر الطبيـة الخدمـة، قبـل صـدور 

حاليًـا  تعميمـه  أن  إىل  مشـرًا  القـرار، 

عامـل   600 قرابـة  يفصـل  أن  "يرجـح 

وجميعهـم أعامرهـم ضمن السـن املطلوب 

للخدمـة".

بينام أفـاد املهندس امليكانيـيك يف مديرية 

نفـط الرميـان، جـوان رشـك، أن العامـل 

يف املديريـة ال يحصـل حاليًـا عـى حوافز 

وطبيعة حقـول أو أي ميـزات كانت متاحة 

الثـورة، الفتًـا لعنـب بلـدي، إىل أن  قبـل 

املديريـة "تعيـش حالـة تخبـط،  فاألمـور 

قـرار  صـدور  مـع  أكـر  بشـكل  سـاءت 

األخر". النظـام 

مـن  املسـتنفذين  العاملـني  عـدد  وبلـغ 

 1012 الحسـكة،  محافظـة  يف  الخدمـة 

وهـو  اآلغـا،  النـور  عبـد  وفـق  عامـًا، 

موظـف سـابق يف قسـم شـؤون العاملني 

ورجـح  الحسـكة،  محافظـة  مجلـس  يف 

الحـزب  قـرارات  يف ظـل  العـدد  ارتفـاع 

العاملـني. بحـق 

صندوق المصرف التجاري في 
القامشلي فارغ

عزيــزة مــراد، موظفــة يف املــرصف 

القامشــي،  مدينــة  يف  التجــاري 

أوضحــت أن صندوقــه فــارغ يف الوقــت 

الحــايل، وال مــال مخصــص ألمــر رصف 

ــة،  ــر الدول ــني يف دوائ ــب املوظف روات

مؤكــدًة أن قطــاع الربيــة مل يتســلم 

ــوايل،  ــى الت ــاين ع ــهر الث ــه للش رواتب

ــه  ــى راتب ــدرس ع ــل أي م إذ مل يحص

الشــهري.

أمام  تنتظر  التي  اليومية  الطوابر  وعزت 

املرصف، "ألن النظام بعد أن ضاق به الحال، 

يحاول ترير عجزه من خال تعميم قرارت، 

بني  االختيار  عى  العامل  خالها  من  يجر 

الخدمة أو الفصل من العمل".

ورغـم أن دور حـزب البعث يف مؤسسـات 

خـال  فشـيئًا  شـيئًا  اضمحـل  الدولـة، 

الثـورة السـورية، إال أنه ومـع إطالة عمرها 

خـال  مـن  نشـاطه،  اسـتعادة  يحـاول 

التضييـق عـى العاملـني لانضـواء تحت 

رايتـه، األمـر الـذي قابلـه معظـم موظفي 

باسـتثناء  بالرفـض،  الحسـكة  محافظـة 

بعـض أنصـار الحـزب القدامـى.

الموظفون مهددون بالفصل 

شبح "الدفاع الذاتي" يهدد العاملين
في محافظة الحسكة

"جيش اإليمان" في إدلب يقدم منًحا دراسية 
مقاتل من حركة أحرار الشام اإلسالمية لمقاتليه

في ريف إدلب
السبت 26 آذار 2016 
)عنب بلدي(

طارق أبو زياد - إدلب  

يف  القضايئ  املسؤول  أسامة،  أبو  الشيخ 

الفصيل، واملعني بخصوص املنحة الدراسية، 

أوضح لعنب بلدي أن املنحة املقدمة تتضمن 

الطالب  عى  يتوجب  التي  التكاليف  كافة 

التكاليف  إىل  باإلضافة  للجامعة،  دفعها 

األخرى من كتب وقرطاسية وغرها.

ولفـت أبـو أسـامة إىل عكفهم عى دراسـة 

تأمـني سـكن ملقاتـي الفصيـل الجامعيني 

يف مدينة إدلـب، باعتبـار أن معظم مقاتي 

"جيـش اإلميـان" هـم مـن مدينـة حـامة، 

وأرغمـوا عى تـرك دراسـتهم والخروج من 

املدينـة، مؤكـًدا أن "قيـادة الجيـش جاهزة 

لتقديـم أي مسـاعدة قـد يحتاجهـا الطالب 

دراسـته". ليكمل 

الحموي،  حمزة  أبو  الدكتور  قال  جهته،  من 

الرئيي  الهدف  إن  اإلميان"،  "جيش  قائد 

لهذه املنحة هو "تهيئة الكوادر البرشية، عن 

والواعي  املثقف  الشباب  فئة من  بناء  طريق 

وتجهيزهم  سوريا،  يف  الوضع  لتطورات 

ليكونوا فعالني يف املجتمع"، وأوضح لعنب 

بلدي أن "سوريا بحاجة للمهندسني واألطباء 

إىل  باإلضافة  مستقبًا،  بناءها  ليبدؤوا 

الحاجة املاسة للمثقفني يف حربنا ضد قوات 

األسد، فالسنوات الخمس املاضية كانت كافية 

لتستهلك العدد املوجود من هذه الفئة".

الـرشط الرئيـي للمتقدمـني هـو تعهدهم 

باالسـتمرار بعملهـم الحـايل يف الفصيـل، 

إذا  الكاملـة  جهوزيتهـم  عـى  والتأكيـد 

طلبـوا ملعركـة أو "ربـاط"، دون االلتفـات 

بحجتهـا،  "الجهـاد"  وتـرك  الدراسـة  إىل 

"سـتتم  أنـه  إىل  منوًهـا  للحمـوي،  وفًقـا 

مراعـاة الظـروف التـي ميـر بهـا الطـاب 

مـن امتحانـات وغرها، كام أن املسـتحقات 

املاليـة التـي تدفـع للمقاتـل سـتبقى كـام 

هـي، مـام يزيـد يف دعـم الطالـب وتأمني 

كافـة". مسـتلزماته 

الدراسة ال تتعارض مع القتال
الفصيـل  مقاتـي  أحـد  حالـول،  إبراهيـم 

العمـل  أن  اعتـر  املنحـة،  إىل  املتقدمـني 

العسـكري الـذي يقوم بـه ال يتعـارض مع 

الدراسـة يف الجامعـة، فهـو لديـه نوبـات 

معينـة يف الشـهر، وميكنـه أن ينظـم وقته 

بـني دوام الجامعـة و"الربـاط".

وأفـاد الشـاب العرشينـي أن قـرار املنحـة 

يرغـب  مـن  لـكل  ذهبيـة"  "فرصـة  هـو 

بإكـامل دراسـته، وأن التسـهيات املقدمـة 

مـن قيادة فصيلـه جيدة وتكفـي احتياجات 

الطالـب عى جميع املسـتويات، كاشـًفا عن 

رغبتـه بإكامل دراسـته بكلية الهندسـة يف 

إدلب. جامعـة 

ورأى محمـد السـبع، أحـد طـاب جامعـة 

عليهـا  أقـدم  التـي  الخطـوة  أن  إدلـب، 

"جيـش اإلميـان" هـي "بغايـة األهميـة" 

وتعطـي طابًعا جيـًدا عن الفصيـل بنظرته 

املسـتقبلية للوضـع، وإدراكـه أن الثـورة ال 

املثقفـة،  ميكنهـا أن تسـتمر دون الطبقـة 

وتابـع "يف ظـل املتغـرات الرسيعـة التي 

تعيشـها سـوريا، يفـرض أن يكـون هناك 

مـن يسـتطيع أن يتـامىش معهـا، والعلـم 

هو األمـر الذي يسـاعد عى اسـتيعاب هذه 

األمـور".

الخطـوة  هـذه  تكـون  أن  "أرجـو  وأردف 

مفتاًحـا لباقـي الفصائـل والجهـات، لدعم 

املجـال العلمـي لكافـة الشـباب، فالدورات 

الرشعيـة التـي تقـوم بهـا كافـة الفصائل 

ليسـت كافية إلنشـاء مقاتلني عى مسـتوى 

عـال مـن الثقافـة والوعي".

يعتـر "جيش اإلميان" من أكـر القطاعات 

املوجـودة يف أحرار الشـام، ويشـكل قطاع 

مدينـة حـامة يف الحركـة، ويركـز عملـه 

عـى عدة جبهـات كالسـاحل وريـف حلب 

الجنـويب وريف حـامة الشـاميل والغريب.

أصدر فرع حزب البعث في محافظة الحسكة مؤخًرا، حزمة من القرارات بحق العاملين في القطاع الحكومي، محاواًل الضغط عليهم، لالنخراط 
بتشكيل مسلح جديد تحت مسمى "الدفاع الذاتي"، في ظل نقص سيولة فروع المصارف في المدينة، وعجز النظام السوري عن تغطية 

الرواتب الشهرية.

أعلن جيش اإليمان، المنضوي في حركة أحرار الشام اإلسالمية، عزمه 
تقديم منح دراسية للراغبين بإكمال دراستهم الجامعية من المقاتلين 

في صفوفه، في خطوة لتعويض الجامعيين عن الحرمان الذي 
فرضته الظروف األمنية والعسكرية في سوريا.

http://www.enabbaladi.org/archives/71188
http://www.enabbaladi.org/archives/71184
http://www.enabbaladi.org/archives/71184
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حذام زهور عدي 

الطائفيـة  النعـرة  األسـد  حافـظ  أثـار 

لتكتيل قاعـدة اجتامعية تدافـع بدمائها 

بعدمـا  وديكتاتوريتـه،  تفـرده  عـن 

كان زمـان النهضـة القوميـة والنضـال 

التحـرري قـد طواهـا وقـرُب مـن دفن 

االجتامعـي  النسـيج  ُممتًنـا  تاريخهـا، 

السـوري. بعد موتـه سـار الوريث عى 

الـدرب نفسـه، الذي أصبح أكر اتسـاًعا 

مـن خـال غـض النظـر عن اسـترشاء 

الفسـاد وتخصيص فتات السـلطة ألبناء 

الطائفـة، ليوّحـد مصالحهـم الحياتيـة 

مـع وجـوده، ويُعطيهـم دفًعـا معنويًا 

للتاحـم معـه سـامًحا ألجهزتـه األمنية 

بإثـارة تاريـخ االضطهـاد واملظلوميـة 

التـي كانـوا بهـا قبـل وجـود سـوريا 

إلقناعهـم  وسـيلة  كأفضـل  املسـتقلة، 

بأنـه الحامـي لهـم وبأنه ميثـل دولتهم 

التاريخيـة التـي نالوها بعـد االضطهاد 

الطويـل، وأن عليهـم الدفـاع عنـه حتى 

املـوت فبإزالتـه سـيزولون.

يف مدينـة حمـص، التـي هاجـر إليهـا 

عـدد كبـر مـن قراهـم بتشـجيع مـن 

مـوت  خـر  أثـار  األسـدي،  النظـام 

عـى  فنزلـوا  ذعرهـم،  األسـد  حافـظ 

دراجات ناريـة يرددون بأصـوات عالية 

"بالـروح بالـدم نفديك"، وكـام يتظاهر 

اليـوم حـزب الله يف لبنـان لُرهب باقي 

حقهـم  ويصـادر  اللبنانيـة  املكونـات 

بالحريـة والكرامـة، كذلـك فعـل معظم 

بتحريـض  املواليـة،  األحيـاء  جمهـور 

مـن األجهـزة األمنيـة التـي بـادرت هي 

نفسـها لطأمنتهـم بـأن اململكة األسـدية 

مسـتمرة عـى يـد الوريـث. 

مـع بـدء الثـورة كان سـيف الطائفيـة 

الـذي سـّن النظـام حـّده جاهـزًا، فقـد 

كان يُسـّن مـدة أربعـني عاًمـا ملثـل هذا 

ونخبـة  الثـورة  شـباب  وكان  اليـوم، 

شـديدي  مثقفيهـا  وبعـض  الطائفـة 

االنتبـاه لـه، لكّن كيـد اللعـب بالطائفية 

االقتصاديـة  املصالـح  مـع  املتداخلـة 

عـى  الشـباب  قـدرة  مـن  أثقـل  كان 

احتاملـه. فـام إن أعلنـت بثينة شـعبان 

الحـرب  عـن  األوىل  ترصيحاتهـا  يف 

الثـورة  شـباب  هـرع  حتـى  الطائفيـة 

لرفع أصواتهم عاليًا "الشـعب السـوري 

واحد"، ويف مظاهرة السـاحة الشـهرة 

بحمـص كان الخطبـاء حريصـني عـى 

تقديم صـورة املجتمع السـوري املوحد، 

كـام يظهـر يف الفيديـو الـذي وثّق تلك 

املظاهـرة، بل رفع األسـتاذ نجايت طيارة 

يف أحـد مآتـم الرسـن شـعار "الديـن 

بعـده  وردده  للجميـع"  والوطـن  للـه 

جمـوع الحارضيـن. يف الوقـت نفسـه 

كانـت أجهـزة السـلطة تثـر التجييـش 

للنـزول  بشـبابها  وتدفـع  الطائفـي 

املسـلح بسـياراٍت يجوبون فيها شوارع 

وسـط املدينـة، مطلقني النـران بالهواء 

تـارة، وعـى املحـات التجاريـة تـارة 

أخـرى، بـل حاولـوا النـزول مبظاهرات 

تنطلـق مـن أحيائهـم وتحـاول الصدام 

مـع مظاهـرات املعارضـة، وقـد بذلـت 

النخبـة الواعيـة مـن الجهتـني الكثـر 

ملنـع ذلك الصـدام، ثم عـادت املظاهرات 

السـلمية ترفـع شـعار "يا علـوي نحنا 

أهلـك ابن األسـد مـا بينفعـك"، ترددها 

قابلتهـا  املدينـة،  مظاهـرات  جميـع 

اإلشـاعات  بتصعيـد  السـلطة  أجهـزة 

املفركـة عـن اكتشـاف أوكار لإلخـوان 

لذبـح  يتحـرون  الذيـن  املسـلمني 

مـن  الخـوف  أشـاعوا  كـام  املوالـني، 

مخالطـة أهـل املدينـة، لدرجـة امتنعت 

إحداهـن عـن متابعـة عملها يف وسـط 

املدينـة، وعندمـا سـألتها أجابتنـي بأن 

شـباب حارتهم )وبعضهـم يعملون يف 

األمنيـة( منعوهـا وأخروهـا  األجهـزة 

سـيختطفونها  الحامصنـة  بـأن 

واحـدة  حادثـة  أن  علـاًم  ويذبحونهـا، 

مل تحـدث يف ذلـك الوقـت. ثـم تابعت 

األجهزة األمنية تجييشـها فشـكلت فرق 

الشـبيحة، وقصدت أن يكـون معظمهم 

التخريـب  بأعـامل  للقيـام  طائفيًـا، 

والخطـف ووضـع الحواجـز واضطهاد 

أي عاقـل حـاول أن مينـع هـذه املظاهر 

أو تعاطـف مـع مظاهـرات الثـورة، بل 

ُسـجن بعضهـم ولَفقـوا له التهـم، ومع 

اسـتمرار خطـف البنـات مـن منازلهن، 

أحيانًـا بحجـة أنهـن مطلوبـات أمنيًـا، 

وألن الثـورة مل تكـن لها قيـادة منظمة 

ومسـيطرة عـى الوضـع، فقد تشـكلت 

املظاهـرات  شـباب  مـن  مجموعـة 

فعـل،  كـرد  نفسـها  باألعـامل  وقامـت 

وسـّهل العارفـون بخطط العسـكرة أمر 

الحصـول عى السـاح إلظهـار الوضع 

عـى أنه حـرب أهليـة طائفية كـام أراد 

لهـا نظـام األسـد ورئيسـه أن تكـون.

السـيناريو  جـرى  حـامة  مدينـة  يف 

نفسـه، وبذل شـباب حامة جهـًدا كبرًا 

للثـورة،  طائفـي  تفسـر  أي  ليتجنبـوا 

للقـاء  ذهبـت  منهـم  ثلـة  أن  لدرجـة 

ريـف  مـن  القادمـة  "امليكروباصـات" 

الغـاب إىل املدينـة بالـورود وهي تهتف 

"واحـد واحـد"، وكانـت ورود مظاهرة 

أطفـال  حـاول  التـي  الحريـة  أطفـال 

املحيطـة  للرشطـة  تقدميهـا  املدينـة 

بدمائهـم  اختلطـت  والتـي  باملظاهـرة 

أعدتـه  الـذي  املسـلح  الكمـني  بسـبب 

أجهـزة األمـن بطلـب مـن ماهر األسـد، 

العسـكري  األمـن  كـام رصح مسـؤول 

بحـامة الـذي انشـق بعـد ذلـك، وظلت 

مدينـة سـلحب ذات الطابـع املذهبي يف 

سـهل الغـاب، تقـاوم دفعهـا  ملسـتنقع 

كثـر  واحتمـل  طويـًا،  الطائفيـة 

مـن أهلهـا قمـع املخريـن وأجهزتهـم 

أمثانًـا  ودفعـوا  املفركـة  وحوادثهـم 

باهظـة ملوقفهم ذاك. والـرشح يطول إذا 

اسرسـلت يف ذكـر ما حـدث عى أرض 

الواقـع يف تلـك الفـرة ويف املدينتـني 

الرئيسـتني اللتـني فجر النظـام العداوة 

الطائفيـة بهـام أو بريفهام، سـابًقا يف 

الثامنينيـات واليوم يف الثورة السـورية 

الكـرى.

يف الذكرى الخامسـة للثورة السـورية 

النظـام  إن  القـول  نسـتطيع  اليتيمـة، 

مـن  أراده  مـا  تحقيـق  يف  نجـح 

التجييـش الطائفـي وعسـكرة الثـورة، 

وبعـض  الطائفـة،  شـباب  وَجَعـل 

األخـرى،  الطوائـف  مـن  املوالـني 

يدفعـون مثن بقائـه بالسـلطة املطلقة 

الفسـاد، بل أشـعلهم حامًسـا الستقبال 

وإقامـة  باألفـراح  األجنبـي  املحتـل 

اسـتقدمه،  أن  بعـد  لـه،  األعـراس 

إمـارة  إنشـاء  بـأن  اليـوم  وأوهمهـم 

آل األسـد عـى رئاسـتهم  تُبقـي  لهـم 

وال  وجودهـم،  لحاميـة  مطلـوب  أمـٌر 

وسـامته.  الوطـن  لتقسـيم  عـرة 

لكـّن الطائفـة التـي رفضـت املخطـط 

االسـتعامري سـابًقا لن تبيـع تاريخها 

الوطنـي مـن أجـل آل األسـد، وواهـٌم 

مـن يعتقـد بـأن األمـور سـتنتهي كام 

نهايتهـا. األسـدي  النظـام  رسـم 

لكـن الثـورة اليـوم، مـن جهـة أخـرى، 

تجـد أن عـى عاتقهـا مهمـة مقاومـة 

مشـاريعه الكارثية، فـامذا أعدت قيادتها 

السياسـية، وكوادر التنظيـامت املختلفة 

التـي انبثقت عنهـا، وتشـكياتها املدنية 

املرتبطـة بتلك القيـادة، واملسـتقلة عنها 

يف الداخـل والخـارج، مـاذا أعـدت يف 

سـنتها السادسـة من مشـاريع إلحباط 

مخططـات النظـام األسـدي وحلفائـه؟ 

وهـل تـرى األهميـة القصـوى للعمـل 

الجـاد عـى إحبـاط متزيق الوطـن، من 

أجـل سـوريا الدميوقراطيـة املوحـدة؟ 

مثلـه،  يقـني  الثـورة  انتصـار  بيقـني 

سـتنتهي الطائفيـة مـع نهايـة النظـام 

الـذي جيّشـها وسـيعود هتـاف "واحد 

واحـد" ميـأل أجـواء سـوريا الحرة.

الفيسبوك.. كتف افرايض للبكاء عليه، 

مناجاة ألصدقاء وهمين، وجه كاذب 

كمضيف طريان، ابتسامة إلزامية ملوظفة 

استقبال، هجاؤه ال ميكن إال عره كمعارض 

تحت سقف الوطن.

اندالق الحرية، الكالم الكبري، ضوضاء من 

يزعمون أال ضوضاء لهم. يصلح لكل أنواع 

التقية. عنرصية مقوننة، خطاب كراهية 

مرشعن. تعويم االبتذال، تكثري التعميم، اختزال 

ما ال يختزل. فسحة مالمئة إلخوة وأخوات 

منهج من كل صنف وشكل ولون ورائحة.

حامة زاجلة لسجن الوحدة، صورة أحادية 

البعد وسينا فايف دي، إيفري مان شو، 

مالكم هاو من وزن الريشة يالعب مالكًا 

محرًفا من الوزن فوق الثقيل.

السيئة بعرشة أمثالها، دموع متاسيح وصقور 

وحائم وكنغارو وضفادع، وسيلة تفوق 

الغاية أهمية. لذة النميمة، له شـلله الخاصة، 

أكر املصائب، أهون الرّشين، نارسيس مشاع.

تسطيح ميشال فوكو، تسميج محمود درويش، 

تبسيط فريدريش هيغل، تعقيد خليل صويلح.

عمل روايئ بال بداية وال نهاية وال فصول، وسيلة 

"دميوقراطية" ميقتها "دميوقراطيون".. 

تلفزيون "الدولة" أقرب إليهم من حبل الوريد. 

يناهضه حداثيون يشبهون رجعين أرعبهم 

الراديو قبل أكرث من قرن من الزمان.

استهالل عالقات بكبسة زر وانتهاء زيجات 

كاثوليكية بدردشة، سوق عكاظ بال زبائن، 

معلقات باّل شعر، لعبة مرايا وأقنعة، سرٌ 

كاشف، اقتضاب املسافات، تقريب األزمنة 

ومضيعتها، أرشيف يسري االّمحاء. تحطيم 

السلطوية وتركيبها.

الاليك ليس عى قدر املحبة بالرضورة. أكذب 

من مسـيلمة، أصدق من نبي. قائم مقام 

الواقع، بوابة أخبار بال حارس. غرفة نوم 

بنوافذ مرشعة.

الفيسبوك، عمالق بآالف الرؤوس، بدأ يحسم 

املعركة مع يوتيوب، كسب جوالت ضد توير، 

مواجهته مع إنستغرام مؤجلة، قتل غوغل 

بلس يف مهده، بانتظار املوقعة الكرى يف 

مواجهة غوغل.

مالذ الزعبي 

عن الموقع األزرق

أحمد الشامي

ال أدري ما هو الهدف الذي ينوي "جهاديو 

الغرب" تحقيقه، لكن األكيد أن هذا الهدف 

ال يخدم ال اإلسالم وال املسلمن وال القضية 

السورية. بلجيكا هي من أكرث الدول األوروبية 

دميقراطية وانفتاًحا وتسامًحا مع العرب 

واملسلمن، والنتيجة هي الجرمية البشعة التي 

اقرفها "متأسلمون" كطعنة يف ظهر البلد التي 

تأويهم ومتنحهم حقوًقا ال يحلمون مبثلها، ال 

يف بالدهم األصلية وال يف "خالفة" البغدادي، 

أو "إمارة" الجوالين. فرنسا هي الدولة الغربية 

األكرث مساندة للقضية السورية، وهي الدولة 

الوحيدة التي طالبت برحيل األسد، حتى 

تفجريات باريس يف ترشين الثاين املايض.

يف هذه األيام، أن تكون مسلًا يف أوروبا يعني 

أنك "إرهايب" حتى إشعار آخر، بفضل مجموعة 

من املهووسن الذين يظنون أن جرامئهم هي 

يف مصلحة الدين الحنيف. إن كان هذا من 

"اإلسالم" فإن الله ورسوله بريئان من القتلة 

حتى يوم الدين. "الجهاد" الذي ميارسه هؤالء 

املتأسلمون يف أوروبا ال ميت للعقيدة اإلسالمية 

بأي صلة، فهو يطابق مارسات "الخوارج" ال 

"املجاهدين". 

لدى "خوارج العرص"، تتضافر آليات عمل 

شبكات املافيا مع عقيدة انتحارية العقالنية 

من طبيعة تلك العقلية، التي ميزت العقائد 

االنتحارية والغيبية، مثل طائفة "مون" و القس 

"جونز" التي انتهت بانتحار جاعي.

بعيًدا عن الغضب واإلدانة، كيف لنا أن نفهم هذه 

الحقارة وهذا اإلجرام من قبل أفراد يتمتعون بكل 

الحقوق وميارسون شعائرهم ونشاطاتهم بكل 

حرية؟ ملاذا يقتل هؤالء جريانهم وأصدقاءهم 

دون هدف ودون جدوى؟

الحقيقة أن أي مقاربة للجرائم التي تهز مدن 

أوروبا ال تكتمل دون فهم ظاهرة االغراب، 

التي تدفع بأفراد من ضعاف النفوس واملختلن 

يف حضن "طوائف" من الخوارج تستغبيهم 

وترميهم كالفضالت.

ليست مصادفة أن تكون الغالبية الساحقة 

من انتحاريي باريس وبروكسل هم من 

"املتأسلمن" املنحرفن ومن الذين فشلوا يف 

االندماج يف مجتمعات اللجوء، ومن املرىض 

النفسين الذين يريدون االنتحار أساًسا 

ويبحثون عن "راية" وهدف، يعطيان النتحارهم 

"نكهة" غري تلك التي متيز املرض العقيل.

هكذا نفهم ملاذا يهاجم هؤالء القتلة مجتمعاتهم 

ذاتها، التي يتهمونها بالتقصري يف حقهم 

ويعرون عن كراهيتهم ملجتمعات اللجوء 

الدميوقراطية واملنفتحة بطريقة دموية. يجد 

هؤالء من األسهل أن يحاولوا هدم مجتمعات 

راقية تحرم العمل واملسؤولية، بدل أن يجّدوا يف 

دراستهم وعملهم ويدافعوا عن حقوقهم بطرق 

متحرضة، مثلهم مثل الطفل سيئ الربية الذي 

يكر اللعبة التي ال يتمكن من الحصول عليها.

باملقابل، فالسوريون الذين يريدون الجهاد 

يقومون مبقاتلة جيش االحتالل األسدي، 

وحن يقومون بعمليات استشهادية فإنهم 

"ال ينتحرون" مجانًا، بل يلقون بأنفسهم يف 

شاحنات مفخخة يف وجه املحتل وزبانيته.

ظاهرة االغراب والخلل النفيس ال يكفيان 

لتفسري هذه الظاهرة، فاالغراب وصعوبة 

التأقلم موجودان يف كل املجتمعات وليس كل 

"مغرب" عن مجتمعه هو مرشوع انتحاري.

هل هذه الجرائم مجرد "انتحار" أم أن لها غايات 

أخرى؟ هل هناك أيد خفية تحرك هؤالء االنتحارين 

عن بعد وتوفر لهم الدعم املادي واللوجستي، متاًما 

كا سبق لالتحاد السوفييتي أن مول عصابات 

"األلوية الحمراء" و"بادر ماينهوف" التي تشبه 

كثريًا مارسات "دواعش أوروبا"؟

هنا يأيت دور الدول واأليدي الخفية التي تتالعب 

بهؤالء "الخوارج" وتحركهم كالدمى ضد 

منافسيها.

وحدها الدول املارقة تقدر عى تجنيد هكذا قتلة 

واستخدامهم.

الدول املارقة مل يبق منها سوى روسيا وإيران 

وإرسائيل والواليات املتحدة، وكلها، ويا ملحاسن 

الصدف، مرتبطة بحلف واحد مع نظام الراميل.

ليست صدفة إذن أن تتزامن موجة اإلجرام 

الداعيش التي تجتاح أوروبا مع العقوبات التي 

فرضها األوروبيون عى بلطجي الكرملن، هذا 

بحسب رأي مدير استخبارات أوكرانيا.

نهاية الطائفية جهاد الخوارج
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الهدن والمصالحات
كانـت الهدنـة ومراقبتهـا الخر األول يف وسـائل 

اإلعـالم الدوليـة واملحليـة خـالل الشـهر الجاري، 

وزيـرا  فـرض  إنـذار  سـابق  وبـدون  ففجـأة 

عـى  الهدنـة  والـرويس  األمريـي  الخارجيـة 

السـورين، وبالرغـم مـن ظـروف الهدنـة املعلنة 

واالسـتثناءات املرافقـة لها، إال أنهـا أتاحت فرصة 

قيمة اسـتثمرها الثـوار مرة أخرى إلحيـاء الحراك 

جديد. مـن  السـلمي 

ليس مسـار الهـدن جديًدا عـى الثورة السـورية، 

مـع  هـدن  عـدة  السـوري  النظـام  أبـرم  وقـد 

الخمسـة، ومـا  الثـورة  املعارضـة خـالل سـنن 

مييـز هذه املـرة أنها أعلنـت عى الصعيـد الوطني 

ككل والتزمـت بهـا جميـع األطراف، نسـبًيا، حتى 

غـري املعنيـن بهـا، كجبهـة النـرصة مثاًل

نحـاول يف هـذه املـادة تتبـع تغطيـة عـدد مـن 

صحـف اإلعـالم البديل املطبوعـة لقضيـة الهدن، 

 ،2014 منتصـف  يف  األوىل  الهدنـة  مـن  بـدًءا 

وحتـى الهـدن األخـرية أواخـر الشـهر املـايض، 

فيهـا  نسـتعرض  مقدمـة  إىل  املـادة  وتقسـم 

بشـكل مختـرص مسـار الهـدن أو "املصالحات"، 

ثـم نرى كيـف تعرضـت للقضيـة كل مـن صحف 

بلـدي،  وعنـب  عالحريـة،  وطلعنـا  "سـوريتنا، 

وحـر". وزيتـون، 

عنب بلدي
العدد 214
األحد 27 آذار 2016

ملف خاص

تغطيات خبرية.. بال رؤى أو حلول

كيف تناولتها الصحف السورية البديلة؟

إعداد: محمد رشدي شربجي بالتعاون مع أرشيف المطبوعات السورية 

ت(
ترن

)إن
 -

 2
01

4 
ط

شبا
 1

8 
- 

يال
 بب

دة
ببل

حر 
ش ال

جي
ي ال

 ف
تل

قا
 م

مع
سد 

األ
ت 

وا
 ق

ي
 ف

ي
كر

س
ع

www.enabbaladi.org/archives/71127
www.enabbaladi.org/archives/71127
www.enabbaladi.org/archives/71127
www.enabbaladi.org/archives/71127


عنب بلدي - السنة الخامسة - ملف خاص12
العدد 214  - األحد 27 آذار/مارس 2016

مقاتلو المعارضة يغادرون حمص
السـابع من أيـار 2014، كان موعـًدا لخروج 

أحيـاء  مـن  السـورية  املعارضـة  مقاتـي 

حمـص القدمية متجهني شـاماًل نحـو الريف 

الخـارج عـن سـيطرة األسـد. أحرار الشـام 

وجبهـة النـرصة والجيش الحـر رزحوا تحت 

حصـار كامـل ملدة عامـني يف عدد مـن أحياء 

املدينـة التـي أطلـق عليهـا ناشـطون لقـب 

"عاصمـة الثـورة"، إىل جانب مئـات العوائل 

التـي فضلـت البقـاء، عـى مـرارة النـزوح، 

وسـط دمـار نال من معظـم األبنيـة واملرافق 

العامـة، لتعـود بعـد ذلـك إىل نظـام األسـد 

برعايـة إيرانيـة وإرشاف أممـي.

هدن فاشلة في حماة
لجأت قوات األسـد إىل أسـلوب الهـدن مبكًرا 

يف حـامة، ولعـل هدنـة بلـدة قلعـة املضيق 

األقـدم  هـي  الغـريب  الشـاميل  الريـف  يف 

قبـل نحـو ثاثـة أعـوام، وقدمـت منوذًجـا 

فريـًدا اعتمـد عى مبـدأ توازن القـوى داخل 

البلـدة املتاخمـة لسـهل الغـاب، وقـد كانـت 

مهـددة عـى الـدوام بسـبب معـارك سـهل 

الغـاب إضافـة إىل املواجهات التـي جرت يف 

جارتهـا كفرنبـودة.

منـوذج كفرنبـودة يختلف كليًا عـن "القلعة" 

املجـاورة، إذ بدأ العمل بهـا مطلع آب 2014، 

وأعيـد بنـاء بعض املنـازل املدمـرة وتنظيف 

الطرقـات مـن الـركام، إثـر معـارك طويلـة 

اسـتمرت مـا يقـارب عاًمـا ونصـف العـام. 

وقـد كانـت عـودة األهـايل إليهـا مرشوطـة 

بعـدم جعلها مركـًزا عسـكريًا. مطلع ترشين 

األول 2015 خرقـت الهدنـة مـن قبـل قوات 

األسـد، التـي خـرت سـكانها بـني جعلهـا 

قـرى  نحـو  الريـة  األرتـال  ملـرور  مركـًزا 

وبلـدات ريـف إدلـب الجنـويب، أو تدمرهـا 

تحـت وطـأة القصف املتنـوع، فـكان الخيار 

الثـاين ونـزح أهلهـا عنهـا مجـدًدا لتصبـح 

األسـد  قـوات  وحاولـت  معـارك،  سـاحة 

السـيطرة عليها لكنها فشـلت كليًـا، وماتزال 

تخضـع لسـيطرة الجيـش الحـر دون وجود 

. هلها أ

اتفاق "إدلب- الزبداني" عراقيل 
وخروقات

ثاثـة أشـهر اسـتمرت خالها املعـارك عى 

تخـوم مدينـة الزبـداين، ابتداًء مـن حزيران 

وحـزب  األسـد  قـوات  متكـن  دون   ،2015

اللـه اللبنـاين وامليليشـيات املواليـة من إمتام 

صمـود  وسـط  عليهـا،  الكاملـة  السـيطرة 

ملقاتي املدينـة، الذين ينتمـون مبعظمهم إىل 

اإلسـامية. الشـام"  حركة "أحـرار 

االتفـاق األخـر الـذي رعته طهـران وأنقرة، 

ووقّـع يف اسـطنبول مبشـاركة منتدبني عن 

غرفـة عمليـات جيـش الفتـح، بـدا للوهلـة 

األوىل أنـه انفـراج حقيقـي لبلـدات الجنوب 

والشـامل املشـمولني باالتفـاق، لكـن عراقيل 

يف  الـرويس  التدخـل  مـع  تظهـر  بـدأت 

سـوريا، إذ ماتـزال مضايـا وبقـني ترزحان 

كامل. حصـار  تحـت 

سـهل  يف  املحـارصة  البلـدات  وشـهدت 

دخـول  مـع  نسـبيًا  انفراًجـا  الزبـداين، 

املسـاعدات إليهـا، مطلـع العام الجـاري، وال 

سـيام بلدة مضايـا، مقابل دخول مسـاعدات 

مامثلـة إىل بلديت كفريـا والفوعـة املواليتني 

شـامل إدلـب.

الهدن الدمشقية
تركز جهـود نظام األسـد عى إخـامد جميع 

املناطـق الثائرة ضـده داخل العاصمـة أو يف 

محيطهـا، وبـدأ قبـل نحـو عامـني بسلسـلة 

اتفاقيـات وهدن شـملت مدنًا وبلـدات جنوب 

دمشـق وغربهـا، إضافـة إىل أحيـاء بداخلهـا 

ولعـل هدنة بـرزة املنعقدة منذ شـباط 2014 

هـي أبرزهـا، وقـد اسـتفادت منهـا الغوطـة 

أحيـاء  وتبعتهـا  لألغذيـة،  كممـر  الرشقيـة 

القابون وترشيـن، يف أيلول من العام نفسـه.

وتشـهد هدنـة بـرزة "زعزعـة" رمبا تفيض 

إىل إنهـاء العمـل بهـا، جـراء إغـاق النظام 

السـوري الطريـق الوحيـد إليها، خـال آذار 

الجـاري، ودخولها حصـاًرا جزئيًا إىل جانب 

حيـي القابـون وترشيـن، ترافق مـع مطالب 

السـاح  بتسـليم  تلخصـت  للنظـام  جديـدة 

الثقيـل، ورفـع علـم النظـام داخلها.

جنوب دمشق.. تحييد األحياء
يف الجنـوب، وتحديًدا بلدات بيت سـحم ويف 

الجنـوب، وتحديـًدا بلـدات بيت سـحم ويلدا 

وببيـا، وقعـت فصائـل هـذه األحيـاء عـى 

هدنـة مفتوحـة مـع قوات األسـد يف شـباط 

2014، ومازالـت مسـتمرة حتـى اللحظة.

بعـد ثاثـة أشـهر، وتحديًدا يف أيـار 2014، 

القـدم  حيـي  بتحييـد  األسـد  نظـام  نجـح 

العسـكري، وفـق  الـرصاع  والعسـايل عـن 

هدنـة وقّعـت مـع قـوات املعارضـة فيهـا، 

ويلـدا  ببيـا  يف  حـدث  ملـا  مامثلـة  ببنـود 

نظـام  وقـف  إليهـا  وبيـت سـحم، يضـاف 

األسـد عمليات الهـدم التي بدأها مـع انطاق 

الثـورة يف الجنـوب الدمشـقي، كـام أنـه مل 

يشـرط هـذه املـرة سـحب السـاح الثقيـل 

مـن مقاتليهـا.

ووفـق مـا سـبق، أصبحـت منطقـة جنـوب 

دمشـق آمنـة عى نظام األسـد بشـكل شـبه 

كامـل، عدا عن حـي التضامـن الـذي مايزال 

مقاتليـه  بـني  متقطعـة  مواجهـات  يشـهد 

الحجـر  حـي  إىل  إضافـة  األسـد،  وقـوات 

األسـود الخاضع لتنظيم "الدولة اإلسـامية" 

منـذ مطلـع عـام 2014، ومخيـم الرمـوك 

التنظيـم وجبهـة  بـني  اقتتـااًل  الـذي شـهد 

النـرصة من جهـة، وفصائـل فلسـطينية من 

أخرى. جهـة 

الغوطة الغربية.. رفع األعالم
مشـاريع الهـدن بـدأت يف محيـط دمشـق 

املجـاورة  الشـام،  معضميـة  مدينـة  مـن 

ملدينة داريـا يف الغوطة الغربيـة للعاصمة، 

ورفـع علـم النظـام السـوري فـوق خزان 

كانـون   25 بتاريـخ  املدينـة  وسـط  امليـاه 

األول 2013 ملـدة 72 سـاعة كبادرة حسـن 

أكـر  دام  وحصـار  معـارك  بعـد  نيـة، 

عـرشات  الهدنـة  خرقـت  وقـد  عـام،  مـن 

املـرات مـن قبـل النظـام، وأغلـق الطريـق 

الواصـل بـني املدينـة ودمشـق، ثـم قصفها 

بالراميـل، بهـدف عزلهـا التـام عـن مدينة 

داريـا، حتـى تحقـق لـه ذلـك يف يناير من 

الجـاري. العـام 

قدسيا وما بعدها
خـرج 135 مقاتـًا من أبنـاء مدينة قدسـيا 

مـع عائاتهـم نحـو محافظة إدلب، شـامل 

سـوريا، برفقـة الهـال األحمـر السـوري 

 30 ولجنـة املصالحـة يف املدينـة، بتاريـخ 

رئيـي وضعـه  الثـاين، كـرشط  ترشيـن 

الجميع يريد هدنة والجميع يريد 
إسقاط النظام )جريدة سوريتنا(

الهـدن  أخبـار  سـوريتنا  جريـدة  تنقـل 

واملصالحـات بشـكل محايـد، دون التعليق 

عـى أحداثهـا أو تحليلها، وتعتـر تغطيتها 

واملصالحـات  الهـدن  ملوضـوع  شـحيحة 

العـدد  يف  نقلـت  ولكنهـا  عـام،  بشـكل 

مراقبـني  رأي  قدسـيا،  هدنـة  إثـر   ،221

يف  النظـام  يجريهـا  التـي  الهـدن  أن  يف 

محيـط العاصمـة تهـدف إىل تفريـغ املدن 

مـن سـاكنيها وإحـداث تغيـر دميوغرايف 

إلنتـاج "كانتـون طائفـي علـوي يف دولـة 

مسـخ"، ونجد يف العـدد 222 تقريـرًا عن 

الوعـر بعد أسـبوعني مـن هدنتهـا، ترد يف 

مقدمتـه عبارة عى لسـان أحد الناشـطني، 

ميكـن اعتبارهـا ممثلـة عـن حالـة االرتباك 

الحاصلـة تجـاه الهـدن، "هنـاك غصة يف 

الهدنـة،  يريـد  الجميـع  الشـباب،  نفـوس 

والجميـع يريـد إسـقاط النظـام".

يف  املعلنـة  األخـرة،  الهدنـة  احتلـت 

2016، مسـاحة الفتـة يف  أواخـر شـباط 

"سـوريتنا"، فنجد يف العـدد 232 الصادر 

بعد سـاعات مـن بـدء الهدنة، والـذي حمل 

اللعـب  ذات داللـة: "وقـف  غافـه عبـارة 

خارجيـة  لوزيـري  صـورة  مـع  بالنـار"، 

أمريـكا وروسـيا، تقريرًا يرصـد فيه مجمل 

تقديـم  مـع  الثوريـة  السـاحة  يف  اآلراء 

للصحفـي طـارق أمـني يبـدي فيـه تفاؤله 

الحذر بنجـاح الهدنـة، فـ "اآلمـال بالهدنة 

النظـام،  غـدر  بسـبب  متواضعـة  باتـت 

الدوليـة واإلقليميـة  الظـروف  أن تغـر  إال 

بـات يجعلهـا أكـر مـن مجـرد حـر عى 

مقـاالت  أن  نجـد  األحـوال  وبـكل  ورق"، 

الـرأي يف هـذا العدد كانـت داعمـة للهدنة 

بطريقـة أو بأخـرى، فــ "هـدف الحـرب 

هـو الحـرب" كـام يقـول الصحفـي خالـد 

قنـوت يف مقـال الـرأي، و"الحـرب القامئة 

سـتظل قامئـة وسـيظل السـوريون هم من 

يدفعـون مثنهـا األعظـم،... ألسـنا جميعـا 

كسـوريني أمـام امتحـان وطنـي عظيم، قد 

يكـون نهائيًـا ووجوديًـا؟"، ومـع إقـراره 

إيقـاف  إىل  يتطلـع  السـوري  الشـعب  أن 

القصـف واالعتـداءات ضـده، إال أن الكاتب 

أحمد مظهر سـعدو يؤكـد يف ذات العدد أن 

"الشـهداء وفقط الشـهداء هم من سـيكتب 

تاريـخ املنطقـة" وليـس الهدنـة أو غرها.

واحتفـت الجريـدة يف العـدد التـايل )العدد 

"إىل  السـلمية  املظاهـرات  بعـودة   )233

الواجهـة مـن جديـد"، التي اعتـرت عودتها 

نتيجة لتوقـف القصـف، وقد اقـرح الكاتب 

عـي سـفر عـى اإلعـام البديـل "تغطيـة 

خريـة تبنـى عـى دميومـة الحـدث ال عى 

تقطعـه، فيجب عـى الفاعلـني اإلعاميني أن 

يضعـوا كل خراتهـم التي اكتسـبوها خال 

الفرة املاضية يف خدمتـه"، كام نجد يف ذات 

العـدد تقريرًا مفصـًا أعده مراسـلو الجريدة 

مسـار  عـن  سـوريا  مناطـق  مختلـف  يف 

الهدنـة، أشـاروا فيـه "أن الهدنـة أتـت بآثار 

إيجابيـة يف بعـض املناطـق، فيـام ارتفعـت 

معهـا معدالت القصـف واملعـارك يف مناطق 

أخـرى، خاصة أنهـا حملت معها اسـتثناءات 

ميكـن للنظـام السـوري وحلفائـه توسـيع 

نطـاق املعـارك والقصـف مـن خالها".

أبـرز الهدن والتسويات بين األســد والمــــعارضة

كيف غطت 
الصحف المحلية 

الجديدة الهدن 
والمصالحات 

وحاالت وقف 
إطالق النار؟

يف لقـاء مـع مثاين صحف روسـية اعتر بشـار األسـد أن " املصالحـات الوطنية" 

يف سـوريا حققـت نجاحـات كبـرية، وهي التـي أدت إىل تحسـن األوضـاع األمنية 

للكثـري مـن املواطنـن السـورين، وبالرغـم مـن تصويـر النظـام أن هـذه الهـدن 

واملصالحـات تصـب يف صالحـه، إال أنها كثريًا ما سـاعدت يف تخفيـف املعاناة عن 

النـاس مـع انسـداد األفق سياسـًيا وعسـكريًا، بـل إن املـدن املهادنة عـادت أحيانًا 

بالفوائـد عـى املـدن التـي رفضـت الهدنـة، كحالـة داريـا واملعضميـة عى سـبيل 

املثـال، واختلفـت رشوط الهـدن فيـا بينهـا قليـاًل أو كثـريًا بحسـب ظـروف كل 

مدينـة ووضعها العسـكري، ولكن باملجمل كان سـحب السـالح الثقيـل، ورفع علم 

النظـام يف مناطـق املعارضة، وإخـالء املقاتلن أو تسـوية أوضاعهـم من الرشوط 

الثابتـة التـي دامئًـا ما حصـل عليهـا النظام. 

يف العـدد 198، نـرشت عنـب بلـدي تقريـًرا أعـده عبـادة كوجـان عن  أبـرز الهدن 

والتسـويات بـن نظـام  األسـد واملعارضة يف سـوريا،  فيا يـيل اقتباسـات منه:

www.enabbaladi.org/archives/71127
www.enabbaladi.org/archives/71127
www.enabbaladi.org/archives/71127
www.enabbaladi.org/archives/71127
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الحصـار  وفـك  الطريـق  فتـح  إلعـادة  النظـام 

الكامـل املفـروض عليهـا.

ــة  ــان املصالح ــة لج ــرت برعاي ــي ج ــة الت الهدن

عدنــان  محمــد  وريفهــا،  دمشــق  ومفتــي 

األفيــوين، ستتوســع لتشــمل بلــدة الهامــة، التي 

ــإن  ــود ف ــى ذات البن ــلحوها ع ــق مس إن واف

طريــق قدســيا- دمشــق ســيفتح بشــكل كامــل 

ــهر. ــتة أش ــو س ــتمر نح ــاق اس ــد إغ بع

ويؤكـد ناشـطون سـعي نظـام األسـد إىل تنفيذ 

بـردى  وادي  بلـدات  يف  "التسـويات"  ذات 

كفـر  مقـرن،  وادي  الفيجـة،  عـني  )بسـيمة، 

متتـد  آمنـة  منطقـة  إىل  وصـواًل  الزيـت..(، 

العاصمـة،  إىل  وصـواًل  فمضايـا  الزبـداين  مـن 

وبالتـايل ضـامن االسـتقرار األمني والعسـكري 

لنظـام األسـد بعد "ترويـض" الرشيـان الواصل 

ودمشـق. القلمـون  بـني 

باالسـتطاعات  شـًحا  هنـاك  أن  املاحـظ  مـن 

التـي  األرقـام  عـى  املبنيـة  العلميـة  والتحليـات 

أنتجتهـا املراكـز البحثيـة العربية أو السـورية، فضًا 

نـرى،  سـوف  كـام  البديـل،  اإلعـام  صحـف  عـن 

واقتـرص بحثنـا عى اسـتطاع نـرشه مركـز عمران 

للدراسـات، منـذ عـام ونصـف تقريبًا، لكونـه لصيق 

الصلـة زمانيًـا ببـدء فكـرة املصالحـات املحليـة.

ففـي اسـتطاع للـرأي أجـراه املركـز يف شـهر آب 

الهـدن  مناطـق  مـن  شـخص   1000 شـمل   2014

واملصالحـات، بشـكل عـام، أكـد غالبية املسـتجيبني 

يؤيـدون  مايزالـون  أنهـم  واملهجريـن(  )القاطنـني 

الهـدن القامئـة يف مناطقهـم، مقابـل اعـراض مـا 

يقـارب ربعهـم. 

وجـاء تأييـد الهـدن بـني الاجئـني املهجريـن عـن 

مناطقهـم،  يف  مازالـوا  هـم  ممـن  أعـى  بلداتهـم 

وأعطـى قرابـة %25 مـن املسـتجيبني درجـة أوىل 

لرفـع الحصـار كسـبب لقبـول الهدنـة، فيـام اعتر 

األمـن  توفـر  أن  املسـتجيبني  مـن   32% حـوايل 

ووقـف إطـاق النـار هـو السـبب األبـرز لقبولها، 

مل  بأنهـم  املسـتجيبني  مـن   66% حـوايل  وأكـد 

يغـروا موقفهـم مـن الثـورة.

وعـن أهـم إيجابيـات الهدنـة أوضـح املسـتجيبون 

لاسـتطاع بأنهـا: التحسـن الطفيف عى املسـتوى 

الخدمـي، وعـودة الهـدوء نسـبيًا، كـام أنهـا فرصة 

أن  السـلبيات فهـي:  أمـا  الثـوري،  الفعـل  لتمكـني 

الهدنـة مل تضمـن القيـم اإلنسـانية، وعـدم فعاليـة 

مـع  العاقـة  تحصـني  وعـدم  الثوريـة،  األجسـام 

األمنيـة  املعلومـات  وتحديـث  الشـعبية،  الحاضنـة 

للنظـام. 

وتخلـص الدراسـة إىل أن قبـول الهـدن مـن حيـث 

املبـدأ يفرض نفسـه عـى البيئـة الحاضنـة للثورة. 

تأصيـل  املعارضـة عـن  يُلحـظ غيـاب قـوى  لكـن 

وتوثيـق هـذه الهـدن باملعنـى القانـوين ومتابعتها 

ويجـب  الثوريـة،  األدوات  تطويـر  عـى  والعمـل 

بنـاء اسـراتيجية تجعـل مـن حالـة الهدنـة محّفزا 

عـى التقييـم واالسـتعداد والتطويـر، وتنطلق هذه 

املسـتوى  مسـتويات:  ثاثـة  وفـق  االسـراتيجية 

العسـكري واألمني، واملسـتوى اإلداري، واملسـتوى 

السـيايس.

إن اتفاقيـات الُهـدن بصيغتهـا القامئـة كـام يـروج 

حالـة  إلنهـاء  مدخـًا  تشـكل  أن  ميكـن  ال  لهـا 

إطـار  إن طرحهـا ضمـن  إذ  الـرصاع يف سـوريا، 

مجتـزأ وتوظيفهـا ملعالجـة الظواهـر التـي أفرزتها 

سياسـات النظـام العنفيّـة ال يفيـد يف حـل جوهـر 

الـرصاع القائـم، كـام أن فـرص اسـتمراريتها هـي 

ضعيفـة، وهـو ما يسـتدل عليه من خـال مؤرشين، 

مـؤرش الثقـة ومؤرش الرضـا، اللذين بينت الدراسـة 

انخفاضهـام بشـكل واضـح.

يف مراكـز األبحـاث العامليـة احتلـت قضية 

الهـدن اهتاًمـا خاًصـا، واعتـر كثـري مـن 

الباحثـن والسياسـين أن فيهـا مـا ميكـن 

مـن  كل  فقـدم  عليـه،  والبنـاء  تطويـره 

سـتيفن سـامينز، وجوناثـان ستيفنسـن، 

وهـا مـن املوظفـن السـابقن الكبار يف 

اإلدارة األمريكيـة، ورقـة دعمـوا فيهـا فكرة 

الهـدن واقرحـوا قيـام مناطـق حكـم ذايت 

يتمتـع فيها السـنة بالحكـم، يف حن يبقى 

الحاكمـة،  العلويـة  السـلطة  بيـد  الجيـش 

بسـبب  اآلن  مواتيـة  الفرصـة  أن  معتريـن 

صعـود عـدو مشـرك هـو تنظيـم "الدولـة 

إليـه  ذهـب  املنطـق  وذات  اإلسـالمية"، 

حـن  كارنيغـي  يف  صايـغ  يزيـد  الباحـث 

اعتـر أن الطريق لهزمية تنظيـم الدولة يبدأ 

مـن هدنة شـاملة بـن النظـام ومعارضيه.

عـى هـذه الهدن بنـى دي ميسـتورا خطته، 

التـي طرحهـا يف نوفمـر 2014، القاضيـة 

بتجميـد القتـال يف مدينـة حلـب ومناطـق 

هـدن  إىل  والتوصـل  مختلفـة،  سـورية 

إدارة  تتيـح مارسـة  ومصالحـات مؤقتـة 

ذاتيـة يف هـذه املناطـق. ويجـري التعبـري 

عـن هـذه اإلرادات من خـالل مجالس محلية 

منتخبـة أو توافقيـة يتم فيهـا متثيل فصائل 

املعارضة املسـلحة بحسـب حجـم كل فصيل 

اصطـدم  ميسـتورا  دي  ولكـن  وفاعليتـه، 

بعـدة عوائـق، أبرزهـا عـدم جديـة روسـيا 

وأمريـكا يف إيجـاد هدنـة. 

"مركـز  نـرش   ،2015 األول  كانـون   31 يف 

دراسـة الحـرب" دراسـة تـم التوصـل فيها 

تقـوده  الـذي  النـار  إطـالق  وقـف  أن   إىل 

األمـم املتحـدة بـن النظـام واملعارضـة يف 

سـوريا قـد حقـق نتائـج ملموسـة، لكنـه 

قـد ال يجعـل إقامـة املفاوضات يف سـوريا 

أكـرث احتـااًل، وحيـث تطمح األمـم املتحدة 

السـتخدام هذه االتفاقـات املحليـة لتحقيق 

وقـف إطـالق نـار عـى الصعيـد الوطنـي، 

كإجـراء لبنـاء الثقـة قبـل املفاوضـات بن 

قـوات النظـام واملعارضـة )جنيـف 3(، فإن 

نجـاح هـذه الصفقـات كان إىل حـد كبـري 

نتيجـة الحصـار والقصف الجـوي للمناطق 

قبـل  مـن  املعارضـة  عليهـا  تسـيطر  التـي 

القـوات املواليـة للنظـام، مـا أجـر مقاتيل 

املعارضـة املحليـة والسـكان املدنيـن عـى 

الخضـوع لوقـف إطـالق النـار، وعـى هذا 

النحـو، فإنهـا قد ال تسـاهم فعـاًل يف تعزيز 

ثقـة املعارضـة عـى طاولـة املفاوضات.  

الدراسـة  يف  الحـرب  دراسـة  مركـز  وقـدر 

أن القـوات املواليـة للنظـام تسـعى لتأمـن 

مناطـق  ثـالث  يف  النـار  إلطـالق  وقـف 

إضافيـة يف دمشـق، ويف منطقـة واحـدة 

مفاوضـات  قبـل  حمـص  مدينـة  شـايل 

كانـون الثاين )جنيـف3(. اسـتهدف النظام 

بكثافـة السـكان املدنيـن يف هـذه املناطق 

الجويـة  والغـارات  املتفجـرة،  بالراميـل 

باسـتخدام  ومزاعـم  والقصـف،  الشـديدة، 

األسـلحة الكيميائيـة، عى األرجـح من أجل 

إجبـار القـوات املحليـة والسـكان املدنيـن 

دراسـة  مركـز  وكان  االستسـالم،  عـى 

غوطـة  مـن  كل  تكـون  أن  يرجـح  الحـرب 

دمشـق الرشقية، الرسـن وتلبيسة، ومخيم 

الريمـوك والحجـر األسـود واملعضميـة، من 

املسـتهدفة. املناطـق  ضمـن 

الهدنة الشاملة هي الحل
)جريدة عنب بلدي(

تعتـر عنـب بلـدي األكـر تنـاوالً ملوضوع 

الصحـف  بـني  مـن  واملصالحـات  الهـدن 

ذلـك  يعـود  وقـد  بتتبعهـا،  قمنـا  التـي 

لكـون مدينـة داريا، التـي تصـدر الجريدة 

باسـمها، معنيـة باملفاوضات بشـكل كبر، 

وكذلـك بلـدة املعضميـة املجـاورة والريـف 

الدمشـقي بشـكل عـام، وتناولـت األعـداد 

أخبـار  و128  و121  و118  و103   102

واآلراء  وحمـص  وداريـا  املعضميـة  هـدن 

املتباينـة لألهـايل والجهـات الثوريـة دون 

يف  اإليجـاب.  أو  بالسـلب  عليهـا  التعليـق 

العـدد 112 )نيسـان 2014( يلـوم شـامل 

الجـوالين الفعاليـات الثورية التـي أوصلت 

األحيـاء الجنوبيـة للوضع السـيئ الذي أدى 

إىل إبرامهـا للهـدن، ويدعـو إلنقـاذ الحجر 

األسـود مـن الوقـوع يف الهدنة قبـل فوات 

العـدد نجـد يف مقـال  األوان، ويف نفـس 

ملى الديـراين، أن تـردي األوضاع املعيشـية 

واملاديـة هـو الذي يدفـع البلـدات للمهادنة، 

وتذكـر قصة أحـد الشـبان الذيـن قتلوا يف 

صفـوف النظـام بعـد أن أجرتـه ظروفـه 

املعيشـية عى العمـل يف اللجان الشـعبية.

يف العـدد 118 مقـال بعنـوان "املصالحات 

مـا لهـا ومـا عليهـا"، يشـبه فيـه الكاتـب 

املصالحـات مبا جـرى يف حريب الشيشـان 

كوسـيلة  اسـتخدمت  حـني  والجزائـر 

بـأن  ويقـول  الثائـر،  الشـعب  إلخضـاع 

سـلبيات املصالحـة تفـوق إيجابياتهـا، لكن 

األهـايل  لـوم  أحـد يسـتطيع  ال  بـا شـك 

الذيـن أقدمـوا عـى الهدنـة.

يف افتتاحيـة العـدد 119 )حزيـران 2014( 

تقول الجريـدة إن الهدن ليسـت عيبًا بذاتها، 

ولكـن بقبـول الثـوار رشوط النظـام التـي 

يفرضهـا من منظور فرعـوين دون ضامنات 

أو بـوادر، فإنهـم بذلك ينقلبـون عى مبادئ 

ثورتهـم ويعرفون برشعية األسـد.

115 و116 تغطيـة لخـروج  العدديـن  يف 

مقاتـي حمـص منهـا مقابـل اإلفـراج عن 

أرسى للنظـام وحلفائـه، وعـن آثـار هـذه 

العمليـة، التـي تعتـر لصالح النظـام. ويف 

مقـال ألحمـد الشـامي تعليًقـا عـى خروج 

مقاتـي حمـص القدميـة يقـارن فيـه بني 

حلفـاء النظام الذيـن يهبـون لنجدة حمص 

يف حـني يغـط "جيـش علـوش" وأمثالـه 

يف نـوم عميق.. وكيـف نتوقع أن يسـاعدنا 

العـامل ونحـن ندافـع عـن جبهـة النرصة؟ 

ويضيـف: يف الحـرب هنـاك منترص يحظى 

بـكل يشء وخـارس ال يحظـى بـأي يشء.

و203  و199  و198  و187   184 األعـداد 

وغرها حملـت أخبار هدن كفريـا والفوعة- 

الزبـداين، وهدنـة الوعـر، ويف العـدد 197 

أجـرت عنـب بلـدي اسـتطاًعا للـرأي عـن 

هدنـة الغوطـة، وكان القاسـم املشـرك بني 

اآلراء أنهـم يـرون "الهدنـة الشـاملة" هـي 

التـي ميكـن أن تشـكل حـًا، ال هدنـة هنـا 

أو هنـاك، كـام أن الضامنـات الدوليـة هـي 

األجـدى مـن الضامنـات الروسـية.

أفـردت الصحيفـة مسـاحة واسـعة للهدنة 

األخرة، وقد يكون تفسـر ذلـك هو الوضع 

السـيئ عسـكريًا وإنسـانيًا ملدينة داريا إىل 

أن اإلشـاعات  الهدنـة، كـام  إعـان  لحظـة 

املتداولـة عـن اسـتثناء داريـا مـن الهدنـة 

جعلـت املدينة ضمـن دائرة االهتـامم، مبدية 

"تفـاؤاًل حـذًرا" يف افتتاحيـة العـدد 211، 

خاصـة مع عـودة املظاهـرات السـلمية عى 

السـاحة، معتـرة "أن البـاد أمـام فرصـة 

جديـدة، نجاحهـا مرهـون باالسـتفادة مـن 

دروس الثـورة نفسـها".

الهدنـة  مـع  الـرأي  مقـاالت  تتعامـل  مل 

بإيجابيـة، فاعتـر أحمـد الشـامي أن "هذا 

التفاهم يتم عى حسـاب املسـلمني السـنة"، 

مؤكـًدا أن "وقـف إطـاق النـار إن تحقـق 

سـيكون أشـبه بفاصـل مرسحـي وفرصـة 

السـراحة القتلـة بانتظار مجـازر جديدة"، 

وبـذات التشـكيك قابلت الكاتبـة حذام عدي 

أال يثقـوا بـأي  السـوريني  الهدنـة، "عـى 

واألمريكيـة  الروسـية  فاملبـادرات  مبـادرة، 

سـواء"، ولكـن تعود فتسـتدرك أن "الرفض 

مـن  بـد  فـا  أيًضـا،  صالحهـم  يف  ليـس 

دراسـة كل حالة مبعيـار مصالحنـا فقط".

مراكز األبحاث العالمية تهتم بالهدنأبـرز الهدن والتسويات بين األســد والمــــعارضة

استطالع مركز عمران للدراسات: 

الهدنة مطلب تفرضه الظروف
والمعارضة ال تحسن توظيفها بالشكل الصحيح

تعتر تغطية صحف اإلعالم السوري البديل للهدن واملصالحات، وحاالت وقف إطالق النار، سواء من نقلها كأخبار، أو تناولها بالنقد 
والتحليل "شحيحة". فلم تغط أي صحيفة كل الهدن التي حصلت بالتعليق والتحليل، وقد يعود ذلك لكون معظم القامئن عى هذه 

الصحف هم يف الخارج، فيغلب عليهم التسليم باألمر الواقع، وغالًبا ما نجد سياًقا تريريًا لألهايل الذين يضطرون تحت وطأة الجوع 
والحصار والقصف لعقد الهدن، رغم اإلجاع بأن الهدن تصب يف صالح النظام. 

كا الحظنا يف املقاالت التي طالعناها عدم وجود حلول أو خيارات بديلة عن الهدن، سوى وجوب النظر والركيز عى املستقبل 
لالعتبار من كون النظام مل يلتزم باملساعدات اإلنسانية مثاًل، أو أنه يخرق بنود الهدنة ووقف إطالق النار. 

وغالًبا ما تم التعامل مع املدن والبلدات املهادنة عى أنها خرجت من دائرة الرصاع والحسابات الثورية يف املستقبل.  

مقاتل من قوات 
األسد في عدرا 

العمالية، بعد السيطرة 
على المنطقة

25 أيلول 2014
)رويترز(
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الهدنة على كف عفريت 
)مجلة طلعنا عالحرية(

يف العـدد 38  يكتـب أبو القاسـم السـوري 

عـن هدنـة املعضميـة كــ "خطـوة خـارج 

السـياق"، يرر فيها الهدنة، فــ "املعضمية 

منـذ أكـر مـن عـام تعيـش حالـة حصـار 

مل يشـهد التاريـخ مثلهـا"، وهـو مـا يجعل 

الهدنـة مـررة بغـض النظـر عـن توقيتها. 

قدمـت الجريـدة ملًفـا شـامًا يف العدد 42 

عـن الهـدن واملصالحـات، التـي تبـدو عى 

أسـامة  تقديـم  بحسـب  عفريـت"  "كـف 

تنـاواًل  امللـف  يف  ونجـد  للملـف.  نصـار 

للقضيـة من جوانـب مختلفـة، ولكنها تتفق 

فيـام بينهـا إىل حـد مـا، أن الهـدن مـا مل 

تكـن عى مسـتوى وطنـي وضمن سياسـة 

عامـة تنتهجهـا املعارضة فلن تصـب إال يف 

مصلحـة النظـام. 

وفيـه مقـال لعـي فـاروق، الـذي يعتـر 

النظـام،  مصلحـة  يف  تصـب  الهـدن  أن 

والكثـر مـن املشـايخ الذين يدعـون أنهم 

وجهـاء البلـدات املهادنة يلعبـون دوًرا يف 

ذلـك، فأهدافهـم هـي ذات أهـداف النظام. 

تخـدم  التـي  األوجـه  الكاتـب  ويعـدد 

الهـدن  وكـون  النظـام،  املصالحـة  فيهـا 

يف معظـم الحـاالت حصلـت عـى أيـدي 

ألهدافـه. يسـّرهم  الذيـن  املشـايخ 

وبحسـب أوس املبـارك يف ذات العـدد فليس 

"وهـاًم ثورجيًّا" أن نقول أن ال حدَث يسـتحق 

التعويـل عليـه أو التخـّوف منـه ضمـن تلك 

السـوري  فالشـعب  واملصالحـات،  الهـدن 

يعـرف طريقه جيـًدا، والنظام مل يربح سـوى 

الرويـج محليًـا ودوليًـا لهـدن أخرى.

احتلـت الهدنـة مسـاحة واسـعة يف العـدد 

األخـر لـ"طلعنـا عالحريـة" )العـدد 66( 

اتفـق  وإن  الـواردة،  اآلراء  اختلفـت  وقـد 

الحاصلـة يشء  الهدنـة  أن  معظمهـا عـى 

إن  بـل  اسـتمرارها،  متمنـني  إيجـايب، 

الكاتـب نبيل شـوفان اعترهـا إذالاًل للنظام 

وتصفـرًا للعـداد، و"جعلـت رحيلـه عـر 

أكـر سـهولة". عمليـة سياسـية 

ال تصالح ولو منحوك الذهب 
)جريدة زيتون(

يف العـدد 72 )متـوز 2014( مـن جريدة 

قـدور  وجيـه  حسـن  يقـول  زيتـون، 

مـن  الوحيـد  املسـتفيد  هـو  النظـام  إن 

يتعهـد  مبـا  يلتـزم  ال  وإنـه  املصالحـات، 

 66 العـدد  ويف  الهـدن،  إبـرام  لـدى  بـه 

تنقـل الصحيفـة عـن مصـدر يف الجيـش 

عجـز  دليـل  هـي  املفاوضـات  أن  الحـر 

عـى  قدرتـه  وعـدم  النظـام  وضعـف 

الحسـم العسـكري. وترفـق الصحيفـة يف 

العـدد 76 خـرًا عـن املصالحـة يف القدم 

والعسـايل بكاريكاتـر يحوي عبـارة: "ال 

تصالـح ولو منحـوك الذهب" ألمـل دنقل. 

مل  زيتـون  صحيفـة  أن  بعدهـا  وياحـظ 

تعـد تـأت بأخبـار أو تحليـات عـن الهدن 

الهدنـة  خصـت  ولكنهـا  واملصالحـات، 

األخـرة بتغطية جيـدة يف العـدد الصادر 

بعـد الهدنـة )العـدد 126(، مركزة بشـكل 

خـاص عـى مدينـة داريـا ومـا أثـر عن 

اسـتثنائها مـن الهدنـة، كـام أشـارت إىل 

الدولـة  تنظيـم  مناطـق  اسـتثناء  قضيـة 

والنـرصة مـن خـال تقريـر رصـدت فيه 

مـع  السـورية  املناطـق  مختلـف  تفاعـل 

هـذه القضيـة.

الهدنة بداية اللعبة )جريدة حبر(
تصـدر "حر" مـن مدينة حلـب، وحتى خطة 

دي ميسـتورا بتجميد القتـال يف حلب، كانت 

املدينـة وريفها خـارج أي حديث عـن الهدنة، 

وهـو مـا يفرس غيـاب الهـدن عـن الصحيفة 

بشـكل شـبه تـام، كام فـرست تحـركات دي 

ميسـتورا "طائفيًا" يف بعـض األحيان.

مل تحـظ خطة دي ميسـتورا لتجميـد القتال 

بـأي احـرام، ونجـد يف العـدد 70 مقـااًل 

ينتقـد زيارتـه للسـيدة زينـب يف العاصمة 

لصالـح  منحـازًا  إيـاه  معتـرًا  دمشـق، 

النظـام، كـام نجـد ملًفـا عـن مبـادرة دي 

ميسـتورا يف نفـس العـدد "فبعـد حضوره 

أحـد احتفـاالت املجـوس يف دمشـق، خرج 

ليعلـن عـى املـأل أن بشـار جـزء مـن الحل 

يف سـوريا"، ويكمل الكاتـب محمود الحاج 

مصطفـى يف انتقـاد دي ميسـتورا "يتمتع 

املبعوث الـدويل دي ميسـتورا بطـول البال 

وعدم امللـل، فهو يقـدم مبادرة تلـو األخرى 

يف محاولـة إلظهار حسـن النيـة، والتوصل 

إىل حـل يـريض األطـراف جميًعـا، ولكـن 

عـى  الخنـاق  ضـاق  كلـام  أنـه  الواضـح 

النظام السـوري وتقدمت طائـع املجاهدين 

مبادرتـه  ميسـتورا  دي  قـدم  امليـدان،  يف 

وألـح عليهـا ليفـك القيـود عن أيدي األسـد 

املعـرف بـه يف األمـم املتحـدة ".

الهدنـة  زيـدان  يامـن  اعتـر  حـني  يف 

"قـرار أمريـيك بإطفـاء الشـموع وتوزيـع 

اللعبـة"  "بدايـة  فالهدنـة  املصالـح"، 

لسـايكس بيكو جديـد، "ولغة االسـتثناءات 

يف الهدنـة تجعـل جميع مـن قبل بهـا أمام 

مشـرك". عـدو 

إذن، نجــد فرًقــا بــن تغطيــة الهــدن 

وتغطيــة  املحليــة،  واملصالحــات 

ــة األخــرية، ففــي حــن نجــد  الهدن

ــا يف تغطيــة أخبــار  ــا أو ضعًف غيابً

أو  املحليــة  واملصالحــات  الهــدن 

ــدى  ــية ل ــاًرا هامش ــا أخب اعتباره

ــرية  ــة األخ ــت الهدن ــض، احتل البع

مســاحات واســعة لــدى معظــم 

ــكل  ــت بش ــف، واحتف ــذه الصح ه

خــاص مبــا نتــج عنهــا مــن عــودة 

ــورة.  ــلمي إىل الث ــراك الس للح

اعتــرت الصحــف )التــي تابعناهــا( 

ــون  ــا تك ــبه م ــة أش ــدن املحلي اله

بنــرص للنظــام، كــا ركــز بعضهــا 

بشــكل خــاص عــى البعــد الطائفي 

لهــذه الهــدن، والتغيــري الدميوغرايف 

الــذي ميــي بــه النظــام مــن 

ــررت  ــا ب ــا جميًع ــع أنه ــا، م خالله

إقدامهــم  املحارصيــن  لألهــايل 

عــى الهدنــة رغــم اإلجــاع أن 

ــام  ــح النظ ــب يف صال ــدن تص اله

وحملــت أحيانـًـا املســؤولية لتــرشذم 

ــلحة. ــية واملس ــة السياس املعارض

أو  حلــواًل  التغطيــات  تقــدم  ال 

خيــارات بديلــة عــن الهــدن، ســوى 

عــى  والركيــز  النظــر  وجــوب 

كــون  مــن  لالعتبــار  املســتقبل 

باملســاعدات  يلتــزم  مل  النظــام 

اإلنســانية مثــاًل، أو أنــه يخــرق 

بنــود الهدنــة ووقــف إطــالق النــار. 

وغالبــا مــا تــم التعامــل مــع املــدن 

أنهــا  عــى  املهادنــة  والبلــدات 

أصبحــت خــارج دائــرة الــرصاع 

والحســابات الثوريــة يف املســتقبل.

محــل  كانــت  األخــرية  الهدنــة 

إجــاع إىل حــد مــا، مــع أن الكثــري 

تشــكيكها  أبــدت  املقــاالت  مــن 

بالهدنــة وأهدافهــا ومآالتهــا، إال 

ــول  ــوة للقب ــا والدع ــب به أن الرحي

ــف.  ــيد املوق ــا كان س به

ملراكــز  متفحصــة  نظــرة  إن 

األبحــاث العامليــة تظهــر أن الهــدن 

ــام،  ــع اهت ــت موض ــة كان املحلي

كــا بنــى عليهــا دي ميســتورا 

ســوريا،  يف  للهدنــة  خطتــه 

وعليــه يظهــر أن تجاهــل هــذه 

ــوء  ــليط الض ــدم تس ــة وع القضي

كان،  كثيــف،  بشــكل  عليهــا 

ــكلت  ــة ش ــاًل لقضي ــا، تجاه عملًي

محــوًرا مهــًا بنــى عليــه املجتمــع 

سياســته.  الــدويل 

ا أن نقول أن ال حدَث يستحق التعويل  ليس وهًما ثورجيًّ
عليه أو التخّوف منه ضمن تلك الهدن والمصالحات، 

فالشعب السوري يعرف طريقه جيًدا، والنظام لم يربح 
سوى الترويج محلًيا لهدن أخرى ودولًيا

ال حلول وال خيارات بديلة 

مذيعة تابعة للدفاع الوطني، الرديف للنظام، مع مقاتل في الجيش الحر في بلدة ببيال - 18 شباط 2014 - )إنترنت(
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الهدنة تنشط فعاليات المجتمع المدني

"صحتك بإيدك".. حملة للتوعية بالنظافة في الغوطة الشرقية

عنب بلدي - خاص

رئيسـة مكتـب املـرأة، بيـان ريحـان، أفادت 

عنـب بلـدي أن املكتـب ناقـش الفكـرة مـع 

إضافـة  الغوطـة،  يف  النسـائية  الفعاليـات 

املـدين، مشـرًة إىل  املجتمـع  إىل منظـامت 

أنهـا بـدأت بالطالبـات يف مرحلـة التعليـم 

الجامعـي، مـن خال ورشـة عمـل، ضمتهم 

النسـائية. الفعاليـات  وجميـع 

يف  للمسـاعدة  متطوعـات  الحملـة  وتضـم 

تحقيـق هدفها األسـايس، وهو رفع مسـتوى 

النظافـة الطرقيـة يف املدينـة، وتغيـر نظرة 

املواطنـني لعامـل النظافـة، وتكرميـه، وفق 

ريحـان، التـي لفتـت إىل نشـاطات توعيـة 

تتضمنهـا الحملة، إضافـة إىل تغطية إعامية 

تكرميي. ختامـي  واحتفـال 

عـدة  يف  والفعاليـات  النشـاطات  وتجـري 

منشـآت، داخـل املـدارس واملراكـز النسـائية 

واملسـاجد، وتشـارك فيها منظـامت كمديرية 

الدفـاع املـدين والهـال األحمـر وفعاليـات 

نسـائية كمؤسسـة "النسـاء اآلن"، و"اليـوم 

لتايل". ا

تتنـوع الفعاليات بني املنشـآت، فتسـتضيف 

املراكـز النسـائية سلسـلة مـن املحـارضات، 

مديـري  توعيـة  أبرزهـا  مواضيـع،  حـول 

وأسـاتذة املـدارس وطـرق توجيـه الطـاب 

محـارضات  إىل  إضافـة  الخصـوص،  بهـذا 

إعـادة  عـن  واقتصاديـة  وبيئيـة  صحيـة 

التدويـر، ومحـارضات تربويـة لتوجيه األهل 

نحـو كيفيـة التعامـل مـع أطفالهـم.

ندوات إلبداء اآلراء ونشر الوعي
نظمــت مؤسســة "اليــوم التــايل"، محارضات 

واعتــر مســؤول  الحملــة،  بدايــة  مــع 

التواصــل يف املؤسســة، محمــد حجــازي، يف 

ــدي أن مــرشوع مســؤولية  ــه لعنــب بل حديث

ــول  ــي ح ــرش الوع ــدف إىل ن ــل، يه التواص

ــات  ــح نقاش ــدين، وفت ــع امل ــة املجتم أهمي

للتعبــر عــن مســتقبل ســوريا، إضافــة إىل 

ــات التــي تقــوم بهــا  دعــم األفــكار والفعالي

ــة. ــدين يف الغوط ــل امل ــات العم مجموع

املجتمعيـة،  املشـاركة  مبـدأ  إطـار  وضمـن 

التـي قـال حجازي إنهـا من أهـداف املنظمة، 

شـاركت املؤسسـة يف الحملة، "إلبـداء اآلراء 

خال النـدوات"، مضيًفا "مـن الصعب إقناع 

املحـارضات،  هـذه  أمثـال  لحضـور  النـاس 

التـي ال يتقبلهـا غالبية أهايل الغوطـة، لكننا 

سـنحاول أن نكثفهـا ليعتـادوا عليها".

نشاطات في المدارس
يشـارك مكتـب الربيـة والتعليـم يف مدينـة 

دوما بجـزء من الحملـة، إذ تسـتضيف قرابة 

30 مدرسـة، يديرهـا يف املدينـة، نشـاطات 

مختلفـة، وينسـق املكتـب مـع القامئني عى 

الحملـة لتنفيذهـا ضمن املـدارس. 

وتتضمـن األنشـطة لقـاءات مـع الطاب يف 

نهايـة الـدوام املـدريس، كـام تضم أناشـيد 

الطـاب  يتوجـه  ثـم  ترفيهيـة،  ونشـاطات 

لتنظيـف للمدرسـة، وبعدهـا يكرمـون، وفق 

الربيـة  التوجيـه يف مكتـب  رئيـس دائـرة 

والتعليـم، صبحـي عبـد العزيـز.

املحـور الثـاين يشـمل محـارضات توعويـة 

للمدرسـني واإلداريني، تتمحـور حول االطاع 

عـى النظافـة الشـخصية والعامـة للطاب، 

عـى أن يخصـص كل مـدرس عـرش دقائـق 

مـن حصته لتعريـف الطـاب بهـذه األمور.

مدرسـة  أجمـل  مبسـابقة  الحملـة  وتختتـم 

وأفضـل إدارة ومـدرس، وأوضح عبـد العزيز 

لعنـب بلـدي، أن القصـف ال يعيب املدرسـة، 

ولكـن مـن املمكـن أن يجـري التقييـم عـى 

إىل  إضافـة  والنظافـة،  التنظيـم  أسـاس 

انضبـاط  خـال  مـن  الربويـة،  املعايـر 

إداريًـا.  والطـاب  املدرسـني  والتـزام 

دومـا،  مدينـة  يف  مـدرس  عـي،  محمـد 

شـكر القامئـني عـى الحملـة، واعتـر بعـد 

حضـوره ندوة حـول توعية املدرسـني لحمل 

ثقافـة النظافـة إىل الطالـب، أنهـا مهمة جًدا 

الفسـاد،  ليـس فقـط مـن  البـاد  لتنظيـف 

وإمنـا "يف بنـاء سـوريا الغـد النظيفـة، بلد 

والعمـران". النهضـة 

إنجـاح  أساسـيًا يف  الهدنـة عامـًا  وكانـت 

الحملـة حتـى اآلن، بحسـب القامئـني عـى 

النشـاطات، عـى اعتبار أن معظـم الفعاليات 

تجـري يف األماكـن املفتوحة، وبالتـايل كان 

مـن املمكـن إلغاؤهـا لـو اسـتمر القصـف، 

وبلـدات  مـدن  لـه  تتعـرض  كانـت  الـذي 

الغوطـة بشـكل يومي، إال أنها شـهدت هدوًءا 

رسيانها. بعـد  نسـبيًا 

بدأ مكتب المرأة التابع للمجلس المحلي في مدينة دوما، حملة "صحتك بإيدك"، االثنين 21 آذار، بالتعاون مع عدد من الفعاليات المدنية في 
المدينة، على خلفية انتشار القمامة، وضرورة إيجاد حلول للمشكلة من خالل توعية األهالي، على أن تستمر حتى 20 نيسان المقبل.

نشاطات حملة 
صحتك بإيدك في 
مدارس دوما
26 آذار 2016
)عنب بلدي(

هنا الحلبي - عنب بلدي

ويوصـل الفيلـم حكايـاه بصبغة إنسـانية 

غـر مبتذلـة، من خـال قصص عايشـها 

كادر مشـفى "دار الشـفاء" منذ التأسيس 

مشـفى  وهـو  وتدمـره،  قصفـه  وحتـى 

ميـداين تأسـس يف حلـب بعـد تحريرها.

رحلة التصوير في المشفى
ــزام  ــيف ع ــور س ــي واملص ــدأ الصحف وب

بتصويــر الفيلــم يف متــوز 2012، كنــوع 

مــن التوثيــق لألحــداث يف املشــفى، 

ويقــول "عندمــا بــدأت التصويــر مل 

ــايل،  ــر يف ب ــم تخط ــرة الفيل ــن فك تك

كنــت أصــور الحيــاة اليوميــة التــي ميــر 

ــرش  ــق، أن ــفى للتوثي ــم املش ــا طاق به

ــة  ــه بني ــظ ب ــي أحتف ــه والباق ــزًءا من ج

ــا". ــه الحًق ــتفادة من االس

يذهـب الفيلـم بعيـًدا بخفايا غفـل اإلعام 

الحديث عنها وراء مشـاهد العنف واملأسـاة 

العـامل،  يف  مدينـة  أخطـر  يف  السـورية 

ويضيـف عزام، يف حديـٍث إىل عنب بلدي، 

"ما ميـز الفيلـم أنه مل يسـلط الضوء عى 

إجـرام النظام واسـتهدافه للمشـايف، ألنه 

أمـر تكـرر كثـرًا يف اإلعام، وإمنـا تناول 

الجانـب اإلنسـاين الذي ال يـراه الناس من 

الحيـاة اليوميـة التي عاشـها العاملون يف 

املشفى".

"أحلى أيام الثورة وأصدقها"
ويتحــدث الفيلــم عــن مرحلــة مــن عمــر 

الثــورة يعترهــا الناشــطون مــن "أحــى 

أيــام الثــورة وأصدقهــا"، بحســب تعبــر 

ــفاء  ــفى دار الش ــا "مش ــزام، موضًح ع

ــب أن  ــا، ومل أرغ ــفى عاديً ــن مش مل يك

تطــوى ذاكرتــه مــن عمــر الثــورة، 

لتبقــى مشــاهد صغــرة عــى اليوتيــوب 

ــيان". ــا النس ويطويه

ــذي  ــفى ال ــرى املش ــد ذك "أردت أن أخل

جمــع مزيًجــا واســًعا مــن نــاس تختلــف 

وثقافاتهــم"،  ولهجاتهــم  مناطقهــم 

يقــول عــزام، مشــرًا إىل بعــٍد آخــر 

ــد  ــه تقالي ــرس ب ــم ويك ــه الفيل يخرق

يتحدثــون  الفيلــم  "أبطــال  التمثيــل 

بأنفســهم عــن حياتهــم ومشــاعرهم، 

ــات  ــوها، اللقط ــي عاش ــات الت واللحظ

ــم دون  ــا الفيل ــي يعرضه ــة الت الحقيقي

تكلــف، توضــح مــدى تعلقهــم وخوفهــم 

ــض". ــى بع ــم ع ولهفته

أســس املشــفى الفريــق الطبي الــذي كان 

ــول  ــل تح ــام قب ــق النظ ــل يف مناط يعم

ــورة الســورية إىل العمــل العســكري،  الث

ــامن  ــاج عث ــامن الح ــب عث وأرشف الطبي

ــب  ــطي حل ــم ناش ــب معظ ــى تدري ع

ــة. ــعافات األولي ــى اإلس ع

واختـار الحـاج عثامن مـع زمائـه موقع 

املشـفى يف حـي الشـعار بعـد التحريـر، 

لكنـه تعـرض للقصف املتكـرر حتى تهدم 

يف  الخدمـة  عـن  وخـرج  كبـر،  بشـكل 

قصـف طاله يف 21 متـوز 2012، وبقيت 

املشـاهد املصـورة داخلـه محفوظـة حتى 

تبلـورت فكرة الفيلم قبل سـنة وشـهرين، 

ومخرجـه  عـزام  سـيف  مصـوره  لـدى 

ديبة. فـراس 

المشفى مادة غنية بقصصها
"عندمــا بدأنــا باإلعــداد للفيلــم، شــاهدنا 

التصويــر القديــم داخــل املشــفى بكافــة 

تفاصيلــه، وجمعنــا أرشــيًفا مــن الــكادر، 

ــة  ــهر بدراس ــتمرينا ســتة أش ــم اس ث

يقــول  كثــرًا"،  وعّدلنــا  الســيناريو 

ــل  ــذي عم ــة، ال ــراس ديب ــي ف الصحف

ــدأ  ــذ 2001، وب ــة من ــال الصحاف يف مج

ــنتني. ــل س ــوين قب ــراج التلفزي اإلخ

املشـفى  "أحـداث  فـإن  لديبـة  بالنسـبة 

املحزنـة  بقصصهـا  غنيـًة  مـادًة  كانـت 

وزواج  حـب  قصـص  منهـا  واملفرحـة، 

وهجـرة  واعتقـال  واستشـهاد  وقصـف 

عـن  الحديـث  مـن  نتمكـن  مل  ونـزوح... 

للركيـز  فاضطررنـا  الشـخصيات  كافـة 

القصـص". بعـض  عـى 

مواقـع التصويـر كلهـا طبيعيـة دون أي 

ديكـور صناعـي، حتـى املشـاهد املصورة 

بعـد تدمر املشـفى، بحسـب ديبـة، الذي 

يف  تصويريـة  مشـاهد  "أضفنـا  أوضـح 

الصيـف والخريـف املاضيـني مـع أبطال 

الفيلـم، وحدثونا عن تتمة مشـوار حياتهم 

بعـد املشـفى، يف بيوتهـم وأحيائهـم ومع 

سياراتهم".

طلــب املخــرج مــن الشــاعر بكــري 

ــم،  ــاٍن للفيل ــاث أغ ــب ث ــة أن يكت حنيف

وتحــدث يف إحداهــا عــن "شــبابيك 

الــروح" يف حلــب، املصطلــح الــذي 

ــم إذ  ــم الفيل ــون اس ــة ليك ــحه ديب رش

يعتــر أن كل شــخصيٍة فيــه "شــباك 

ــورة". ــروح الث ل

"شبابيك الروح".. فيلم عن حكايا الحّب والحرب في حلب

الشهيدة بشرى شيخو
ممرضـة متطوعـة، أقامت حفـل زفافها يف 

املستشـفى وقتلـت فيه نتيجـة القصف، بعد 

زفافهـا بأسـبوعني، لكنها اسـتمرت حارضًة 

يف الفيلـم من خـال حديث اآلخريـن عنها.

الناشطة عهد فستق
وهـي الرابط األسـايس بـني الشـخصيات، 

كونهـا شـخصية اجتامعيـة، وعـارصت كل 

تقريبًا. العمـل  مراحـل 

زين العبداهلل
كانـت  املشـفى،  يف  املتطوعـني  أول  مـن 

تعيـش مـع عهـد، واعتقلهـا حاجـز للنظام 

عـام  بعـد  عنهـا  وأفـرج  عملهـا،  بسـبب 

وشـهرين.

أبو البراء )تركي الحمادي( وزوجته 
آمنة

تعرفـا يف املشـفى وتزوجا فيه، ومـا يزاالن 

يتصـوران أمـام ركامـه كل سـنة يف عيـد 

زواجهام.

حسن فتوح
منشد وممرض، ومؤذن املشفى.

يعرض فيلم "شبابيك الروح"، ألول مرة، في صالة منظمة "بيتنا سوريا" في مدينة غازي 
عنتاب التركية، االثنين 28 آذار، بعد أن استغرق تصويره ثالث سنوات ونصف في مدينة حلب.

شخصيات الفيلم
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 مبيع 510 شراء 507


 مبيع 569 شراء 530 دوالر أمريكي 


 مبيع 178 شراء 182 يورو  


 ليرة تركية 

الالجئ السوري في أوروبا يتحول إلى "معيل" لعائالت داخل سوريا 

ماذا يفعل الالجئون السوريون براتب اإلعانة من دول اللجوء؟

عمر الحلبي - عنب بلدي

بسـوريني  االسـتعانة  الخالـد  يحـاول 

مقيمـني يف مدينتـه هامبورغ لاستفسـار 

عن أنسـب الطرق إلرسـال 150 يـورو من 

الراتـب الـذي يتقاضاه لعائلته يف دمشـق، 

يطيقـه  يعـد  مل  األسـعار  لهيـب  حيـث 

املواطنـون السـوريون مـع وصـول سـعر 

الـدوالر إىل 500 لـرة أمـام الـدوالر. 

يقـول الخالـد "بعد أن وصلـت إىل أوروبا، 

قـررت البحـث عـن طريقة مـا أسـاعد بها 

والـدّي… منـذ أسـبوع قبضـت أول راتـب 

وقدره حـوايل 350 يورو، وأريد أن أرسـل 

إىل أهـي 150 منهـم كمسـاعدة مـن أجل 

تأمـني حاجاتهم األساسـية". 

زادت  سـوريا  بهـا  متـر  التـي  الحـرب 

مـن الظـروف االقتصاديـة الصعبـة عـى 

كان   2011 العـام  فخـال  املواطنـني، 

الـدوالر بحـوايل 47، لـرة ووصـل اليوم 

إىل حـدود 500 لـرة، مـام أدى إىل ارتفاع 

األضعـاف.  عـرشات  األسـعار 

إعانات شهرية من الالجئين 
وجـد الكثر مـن السـوريني الواصلني إىل 

أوروبـا كاجئـني، وخاصـة فئة الشـباب، 

فرصـة لطلـب األمـان وإيجاد حيـاة بديلة، 

ومنهـم مـن بـدأ إكـامل تعليمـه، وأصبـح 

العديـد منهم يرسـلون إعانات شـهرية إىل 

أقربائهـم مـن الرواتـب التـي يتقاضونهـا 

مـن املقاطعـات أو البلديات التي يعيشـون 

املخصـص  الراتـب  رمزيـة  ورغـم  فيهـا. 

لهـؤالء الشـبان، إال أن معانـاة ذويهـم يف 

سـوريا ال تفـارق أذهانهـم، فـرى العديد 

منهـم ينشـطون يف السـؤال عـن كيفيـة 

إرسـال األموال إىل دمشـق، وسط تعقيدات 

العقوبـات  بسـبب  بالتحويـل  متعلقـة 

االقتصاديـة عـى سـوريا، وإغـاق الكثر 

مـن رشكات الرصافـة والحـواالت. 

يقـول مصـدر مرصيف مـن دمشـق لعنب 

إىل سـوريا  الخارجيـة  "الحـواالت  بلـدي 

أنحـاء  مـن  مسـتمرة  النظـام(  )مناطـق 

 ،4.5% حـوايل  قدرهـا  بأجـور  العـامل 

وهنـاك عدد مـن البنوك تقدم هـذه الخدمة 

إضافـة إىل رشكات الرصافـة"، مشـرًا إىل 

أن توجـه املـرصف املركـزي السـوري إىل 

تسـليم الحـواالت بسـعر أقـل من السـعر 

السـوق  يف  والـدوالر  لليـورو  الحقيقـي 

يجعـل السـوريني يف الخـارج يحجمـون 

عـن إرسـال الحـواالت بالطـرق النظامية، 

وهـو مـا فتـح بـاب التحويـل بطـرق غر 

رسـمية عـر املعـارف واألصدقـاء، وهـذا 

حـرم املركـزي جـزًءا كبـرًا مـن العائدات. 

الجئ "تحت الصفر" 
يف املقابـل، ال يتمكـن الشـاب يزن الباشـا 

أي  إرسـال  مـن  اآلن  حتـى  عاًمـا(   19(

مـن املسـاعدات املاليـة التـي يتلقاهـا إىل 

ذويه يف دمشـق، فاملبلـغ الـذي يتقاضاه، 

وقـدره 325 يـورو، يدفعـه شـهريًا مقابل 

التـي يعتـر  الغذائيـة والسـجائر،  املـواد 

التبـغ  بأسـعار  مقارنـة  مرتفًعـا  سـعرها 

بلـدي  لعنـب  الشـاب  يقـول  يف سـوريا. 

"يعيـش الاجـئ السـوري طـول الشـهر 

وهـو يفكـر هـل سـيكفيه الراتـب لنهايـة 

الشـهر، نحن نعيـش وضًعا صعبًـا، الراتب 

الـذي نتقاضـاه مـدروس بعناية مـن قبل 

الحكومـة األملانيـة وهـو يكفينـا لتسـير 

أمـور املعيشـة لكل شـخص، لكـن معاناة 

أهلنـا املادية ال تفارقنا ونحاول مسـاعدتهم 

بشـتى السـبل".

وفيـام إذا حـاول هـو إرسـال أي مسـاعات 

لذويـه يف سـوريا، قـال الباشـا إنـه يعتر 

وضعـه مقارنـة باملواطـن األملـاين "تحـت 

الصفـر"، ويشـر يف حديثـه إىل أن وضـع 

العائات السـورية الاجئـة أفضل بكثر من 

وضع الشـبان، ألن الرواتـب التي يتقاضونها 

أكـر، والعائـات أقدر عـى إرسـال األموال 

كإعانـات لذويهـم يف الداخل. 

وال يعتـر الباشـا األمـور املاديـة هي فقط 

مـا يـؤرق الاجئـني يف أوروبـا، ويؤكـد 

أن لاجئـني هموًمـا كثـرة، منهـا أن يبقى 

ذووه وأهلـه بخر، وأن يتمكنـوا من تأمني 

الصعيـد  وعـى  األساسـية،  مسـتلزماتهم 

الشـخيص لاجـئ يبقى تفكـره يدور يف 

موعـد تسـلمه اإلقامـة، وإن حصـل عليهـا 

متـى سـيلم شـمل عائلته؟ 

ادخار غير مسبوق
الاجئـني  السـابق عـى  الوضـع  ينطبـق 

الواصلـني حديثًـا إىل أوروبـا، والذيـن مل 

اللجـوء(،  )إقامـة  اإلقامـة  يحصلـوا عـى 

بينـام الحاصلـون عليها يتقاضـون رواتب 

تصـل إىل 399 يـورو يضـاف إليهـا 420 

يصبـح  بحيـث  سـكن،  كتعويـض  يـورو 

كامـل املبلـغ بحـدود 800 يورو، بحسـب 

كل مقاطعـة، وبعدهـا يفـرض بالاجـئ 

باملجتمـع  االندمـاج  بإجـراءات  املبـارشة 

وتعلـم اللغـة.

ترى الناشطة السورية رهام زين الدين )اسم 

مستعار( أن أغلب الشبان يحاولون مساعدة 

معوناتهم،  من  جزء  إرسال  عر  ذويهم 

250 يورو يعتر كافيًا من  وتقول إن مبلغ 

أجل تأمني املأكل واملرشب، وميكن إرسال ما 

يعتر  "وهذا  كإعانات،  يورو(   100( تبقى 

نوًعا من أنواع االدخار  غر مسبوق". 

مصدر الرزق الوحيد 
إىل  وصلـت  عاًمـا(   22( درويـش  ريـم 

اآلن  وتتبـع  أشـهر،  سـبعة  منـذ  أملانيـا 

دورات يف اللغـة األملانيـة، تقـول "أحصل 

شـهريًا عى مبلـغ 400 يـورو كإعانة من 

الدولـة كـوين عاطلة عـن العمل، وأرسـل 

لعائلتـي منهـا 150 يـورو، املبلـغ املتبقي 

إليجـار  وبالنسـبة  جيـد،  بشـكل  كاف 

مشـمولة  فهـي  أقطنهـا،  التـي  الغرفـة 

مـع املبلـغ املتبقـي، ال أنفـق الكثـر عـى 

الرفاهيات، لكن يف الوقت نفسـه ال أشـعر 

بـأين أقتصد بشـكل يضايقنـي ألوفر هذا 

املبلـغ، ميكننـي القـول إين مرتاحـة ماديًا 

بشـكل نسـبي".

وتعتـر درويـش أنـه "مهـم جـًدا توفـر 

لـه"،  العائلـة  املبلـغ بسـبب حاجـة  هـذا 

وتضيـف "عائلتـي بحاجـة املبلـغ، لتأمني 

حاجـات الحياة الروريـة، إذ ال يوجد  يف 

سـوريا معيـل لعائلتـي، وال يوجـد مصدر 

رزق بالنسـبة لهـم سـواي".

كان والـد درويـش يعمـل مرشفًـا يف أحد 

املعامـل الخاصـة، ومل يعـد هـذا املعمـل 

موجـوًدا بعـد اآلن، "ال ميكننـي التخلـف 

املبلـغ شـهريًا، ولهـذا  إرسـال هـذا  عـن 

أشـعر أين مسـتعدة ألحـرم نفـي مـن 

بعـض األشـياء هنـا يف سـبيل مسـاعدة 

الشـابة، وهـي تسـتعد  تقـول  عائلتـي"، 

السـتام راتب الشـهر املقبل وإرسـال جزء 

عـن طريـق  أرستهـا يف حلـب  إىل  منـه 

يحـّول  إذ  منطقتهـا،  يف  مقيـم  شـخص 

السـورية  اللـرة  إىل  اليـورو  مـن  املبلـغ 

ليسـلمها للعائلـة، تجنبًا ملشـاكل التحويل 

الرسـمية.  بالطـرق 

ترغب درويـش اآلن بإكامل دراسـتها، فقد 

كانـت تـدرس االقتصـاد يف جامعـة حلب، 

لكـن مل تكمل بسـبب الحرب.  

املتحـدة  األمـم  مفوضيـة  أرقـام  تشـر 

لشـؤون الاجئـني إىل أن عـدد الاجئـني 

السـوريني يف الـدول املجـاورة بلـغ أربعة 

مايـني الجـئ، وبلـغ عددهـم يف أوروبـا 

الجئًـا،   428.735 املـايض  أيلـول  لغايـة 

يشـكلون نسـبة %10 فقط ممـن فروا من 

سـوريا. وتسـتضيف أملانيا ورصبيا نسـبة 

%43 منهـم. وخال آذار الجـاري توصلت 

تركيـا واالتحـاد األورويب إىل اتفاق بشـأن 

أوروبـا  إىل  الاجئـني  هجـرة  مـن  الحـد 

مقابـل حصـول تركيا عـى سـتة مليارات 

مـن  األتـراك  املواطنـني  وإعفـاء  يـورو، 

تأشـرة الدخـول إىل أوروبـا.

عنب بلدي - وكاالت

السـورية  والخضـار  الفواكـه  شـحنات  بـدأت 

باالنتشـار يف األسـواق الروسـية بعـد وصولهـا 

روسـيا،  جنـوب  "نوفوروسييسـك"  مينـاء  إىل 

املـايض. األسـبوع 

يف  املسـجلة  يـوراك"  "أديـغ-  رشكـة  وذكـرت 

مايكـوب جنـوب روسـيا، أن ثالثـة آالف طـن من 

الرتقـال والليمـون والطاطـم والكرنـب، وصلت 

مـن سـوريا األسـبوع املايض، وبـدأت باالنتشـار 

السـلع  محـل  لتكـون  الروسـية  األسـواق  يف 

الزراعيـة الركيـة املحظـورة مـن االسـترياد، منذ 

كانـون الثـاين املـايض.

ــطء  ــع ب ــش، أرج ــالن باني ــة، أص ــس الرشك رئي

هي المرة األولى التي يحاول فيها الشاب أحمد الخالد )20 عاًما( من ريف دمشق، إرسال أموال لوالديه في دمشق، الشاب الذي رأى الموت، 
على حد قوله، قبل أن يصل إلى ألمانيا كالجئ، عابًرا بحر إيجة، استلم للتو سريًرا واشترى ألبسة جديدة ومستلزمات شخصية بعد أن قبض أول 

"معاش"، كإعانة تقدمها الدول األوروبية لالجئين لتسيير أمورهم، ريثما يستلمون إقامات ويبدؤون مسيرة االندماج في المجتمع حيث يقيمون. 

الفواكه والخضار السورية 
تصل األسواق الروسية

فواكه سورية 
في األسواق 
الروسية
)وكالة سبوتنيك 
الروسية(

مواطنون 
يصطفون في 

طابور داخل 
مكتب تسليم 

حواالت في 
دمشق 
 )أنترنت(
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مصطلحات اقتصادية

النقديــة  الســلطات  حرصــت 

الســورية، ملواجهــة تدهــور اللرية، 

عــى اتخــاذ إجــراءات عديــدة مــن 

أجــل كبــح جــاح ســعر الــرصف، 

مل  تدخــل،  بعمليــات  فقامــت 

ــي  ــعار، الت ــت األس ــح يف تثبي تفل

ــايس.  ــتوى قي ــزت إىل مس قف

خالل األسـبوع املـايض دعا املرصف 

لتحفيز  العامـة  املصـارف  املركـزي، 

بحمـالت  القيـام  عـر  املواطنـن 

عـى  التحفيـز  أجـل  مـن  خاصـة 

اإليـداع، مقابـل رفع أسـعار الفائدة 

ملسـتويات غـري مسـبوقة، وصلـت 

إىل %20 حسـب نـوع الوديعة، كا 

تـم رفع نسـبة الفائدة عـى الودائع 

طويلـة األجـل بـن -10 20%.

ومـن شـأن هـذا اإلجـراء املحافظة 

مـن  النقـدي  املعـروض  عـى 

وتعزيـز  األسـواق  يف  العملـة 

اإلقـراض واإلنفـاق عـى املجـاالت 

 . ية ر سـتثا ال ا

ــذي  ــعر ال ــو الس ــعر الفائدة ه س

ــزي  ــك املرك ــرصف أو البن ــه امل يدفع

عــى اإليداعــات مــن العمــالت، 

ويعــد هذا الســعر مــؤرًشا ألســعار 

ــة  ــوك التجاري ــدى البن ــدة ل الفائ

ــعر  ــن س ــل ع ــي أال تق ــي ينبغ الت

ــدد.  ــزي املح املرك

ويعنـي رفـع أسـعار الفائـدة الحـد 

مـن عمليـات االقـراض، وبالتـايل 

تقليل نسـبة السـيولة يف السـوق، 

نسـبة  خفـض  إىل  يـؤدي  مـا 

األسـعار.  وارتفـاع  التضخـم 

ذلـك  بأنـه  الفائـدة  سـعر  يعـرف 

املسـتثمر  رأسـال  عـى  العائـد 

يحصـل  الـذي  السـعر  خـالل  مـن 

عـن  تنازلـه  جـراء  املـرء  عليـه 

يقرضهـا  التـي  بأموالـه  التـرصف 

ويختلـف  محـددة،  زمنيـة  لفـرة 

إن  املـدة  حسـب  السـعر  بذلـك 

كانت شـهرية أم سـنوية وحسـب 

زادت  فكلـا  املقـرض،  املبلـغ 

احتـاالت  زادت  االقـراض  مـدة 

. طـرة ملخا ا

وبنـاًء عـى ذلك فـإن سـعر الفائدة 

يتحـدد باتفـاق املقـرض واملقرض 

والطلـب،  العـرض  عـى  وبنـاء 

األمـوال  رؤوس  عـرض  زيـادة  ألن 

سـعر  انخفـاض  عـى  سـتعمل 

صحيـح. والعكـس  الفائـدة 

ــب  ــدالت الطل ــت مع ــا ارتفع وكل

يف  املعروضــة  األمــوال  عــى 

معــدالت  زادت  كلــا  التــداول 

الوقــت  نفــس  ويف  الفائــدة، 

اإلقــراض.  معــدالت  ترتفــع 

ويسـهم التباطؤ االقتصادي وتوقف 

عجـالت االقتصـاد يف خفض سـعر 

الفائـدة، مـن أجـل ضـخ السـيولة 

مبعـدالت كافيـة تشـجع عـى رفع 

اإلنتـاج واالسـتهالك، وترتفع معها 

معـدالت النمـو حتـى يتـم الوصول 

االنتعاش. ملرحلـة 

املـرصف التجـاري السـوري، وهـو 

يف  طبـق  عـام،  مـرصف  أكـر 

معـدالت  املـايض  العـام  منتصـف 

ودائعـه  عـى  جديـدة  فائـدة 

بالعمـالت األجنبيـة مع رفـع معدل 

. لتحفيـز ا

وحدد التجـاري الفوائـد عى وديعة 

اليـورو ملدة شـهر وملدة ثالثة أشـهر 

%0، أمـا الوديعـة ملدة 6 أشـهر فقد 

حددت فائدتها بنسـبة 0.55% . 

قــدره  فائــدة  معــدل  وطبــق 

ــهر  ــدة ش ــة مل ــى وديع %0.18 ع

ومعــدل  األمريــي،  بالــدوالر 

فائــدة  %0.28  عــى وديعــة ملــدة 

ثالثــة أشــهر. 
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األرز )ك( 

"لــو أصبــح ســعر علبــة الســجائر 

ــن"،  ــرك التدخ ــن أت ــرية ل ــف ل أل

ــنة  ــى ألس ــريًا ع ــرر كث ــارة تتك عب

خاصــة  الســورين،  املدخنــن 

عندمــا يــدور نقــاش بينهــم حــول 

ــًرا  ــت مؤخ ــي ارتفع ــعار، الت األس

ــرية  ــع الل ــة تراج ــوريا نتيج يف س

أدىن  إىل  ووصولهــا  الســورية 

مســتوياتها أمــام الــدوالر.

خمس سـنوات من الحـرب وتدهور 

اللـرية السـورية جعـل مـن أسـعار 

التبـغ تقفـز تسـعة أضعـاف عـا 

كانـت عليـه قبل بـدء األزمـة، فبعد 

أن كان أغـى سـعر لعلبة السـجائر 

املسـتوردة ماركـة مارلبـورو بـ 90 

لـرية سـورية، أصبـح اليـوم حكـًرا 

عى أصحـاب الطبقـة الغنية فقط، 

بعـد أن وصـل سـعره إىل 900 لـرية 

الواحدة. للعلبـة  سـورية 

أمـا أصنـاف الدخـان الوطنيـة التي 

تعتـر األكرث شـعبية بـن املدخنن 

السـورين، فارتفـع البعـض منهـا 

مثـل  أضعـاف،  أربعـة  بحـدود 

اآلن  يبـاع  الـذي  الطويلـة  الحمـراء 

بــ 130 لـرية بعـد أن كان يبـاع يف 

2011، بــ 35 لرية فقـط، والحمراء 

سـوريا  يف  مبيعـه  كان  القصـرية 

عـام 2011، نحـو 25 لـرية، لريتفع 

حـدود  إىل  سـنوات  خمـس  خـالل 

لـرية سـورية.  100

فارتفعـت  املسـتوردة،  األنـواع  أمـا 

نـوع  مثـل  أضعـاف  عـرشة  أيًضـا 

جيتـان طويـل وقصـري بـن 450-

لـرية   50 بــ  كان  أن  بعـد   ،500

سـورية، ونـوع كينت الـذي كان بـ 

75 لـرية، أصبـح بحـدود 400 لرية.

)أحمــر(،  غلــواز  ســجائر  أمــا 

ــواع  ــهر األن ــن أش ــر م ــذي يعت ال

ــعره  ــد أن كان س ــوريا، فبع يف س

ــورية  ــرية س ــو 30 ل يف 2011 نح

وصــل ســعره إىل حــدود 450 لــرية، 

ــح  ــرية أصب ــة األخ ــن يف اآلون ولك

ممنوًعــا مــن البيــع بســبب قضيــة 

جمركيــة كبــرية، بحســب مــا قــال 

ــف  ــض الكش ــن )رف ــد املوزع أح

عــن اســمه( يف دمشــق لعنــب 

ــدي. بل

ارتفاع أسـعار أنـواع التبغ املوجودة، 

أدى إىل ظهـور أنـواع جديـدة غـري 

معظمهـا،  يف  املنشـأ  معروفـة 

ذات  ألنهـا  رواًجـا  القـت  ولكنهـا 

أسـعار  تقـارب  منخفضـة  أسـعار 

السـوريون  درج  التـي  األصنـاف 

عـى تدخينهـا، ومـن هـذه األنـواع 

"أوسـكار" الذي يباع بــ 150 لرية، 

وسـجائر "اليغانـس" وتباع بسـعر 

سـورية. لـرية   200  –  165

األسـعار  ارتفـاع  مـن  وبالرغـم 

وانخفـاض قيمـة اللـرية السـورية 

إىل مسـتويات متدنية، إال أن نسـبة 

مبيعـات الدخان مل تنخفـض كثريًا، 

وفـق مـا يقولـه باعـة وتجـار تبغ، 

ألن "الدخـان هـو الصديـق الوحيـد 

للسـورين يف هـذه األزمـة" عـى 

املواطنن. أحـد  حـد قـول 

وبحسـب تقرير إحصائيـات منظمة 

الصحـة العامليـة التـي نرشتهـا يف 

5 أيـار 2015، فـإن سـوريا احتلـت 

املرتبـة األوىل بـن الـدول العربيـة 

يف نسـبة املدخنن الذكـور، إذ بلغت 

%62 ونسـبة النسـاء %21، بينـا 

كان االسـتهالك اليومـي للدخان يف 

50 طًنـا  2014 نحـو  سـوريا عـام 

وعـدد املدخنن يـراوح بـن 4.5 – 

5 ماليـن مدخـن، وذلك حسـب آخر 

للتبغ. العامـة  إحصائية للمؤسسـة 

إىل  الســورية  والفواكــه  الخضــار  تصديــر 

ــدة  ــواد جي ــود م ــدم وج ــبب ع ــيا، بس روس

تصديرهــا  عرقلــة  يســبب  مــا  لتعبئتهــا، 

ــتثمر  ــه ستس ــًدا أن رشكت ــم، مؤك ــكل دائ بش

ــة  ــة تعبئ ــن دوالر يف عملي ــو عرشة مالي نح

مــا  ســوريا،  يف  والفواكــه  الخــرضاوات 

ــد  ــا بع ــن منه ــترياد 3-4 آالف ط ــمح باس يس

طــن  خمســة آالف  إىل  لتصــل  ستة أشــهر، 

أســبوعًيا.

 من جهته، أكد مدير قرية الصادرات السورية إىل 

روسيا، خلدون أحمد، لصحيفة ترشين الحكومية، 

22 آذار، أنه بدأ التحضري للمرحلة الثانية التي  يف 

نجاح  بعد  خاصة  زراعية،  مواد  تصدير  تشمل 

إىل  الحمضيات  تصدير  لعملية  األوىل  الخطوات 

القادمة  الشحنة  أن  مؤكًدا  الروسية،  األسواق 

ستتضمن مواد بالستيكية وأدوات منزلية ومالبس 

وأقمشة.

وتعمـل القريـة عـى تطويـر العمـل مـع مجلس 

األعـال السـوري- الـرويس وتعزيزه عـن طريق 

إنشـاء فريـق عمل مشـرك، حيث بـدأت الحكومة 

خطواتهـا األوىل باتجـاه ذلـك من خـالل تخفيض 

األسـعار التأشـريية للبضائع املصدرة إىل روسـيا 

شهري. بشـكل 

ــدأت  ــية ب ــرشكات الروس ــد أن ال ــح أحم وأوض

ــابها  ــبب اكتس ــورية بس ــات الس ــب املنتج بطل

ــن  ــات م ــود طلب ــة إىل وج ــة، إضاف ــمعة طيب س

إلرســال  بلغاريــا  ومنهــا  األورويب  االتحــاد 

مــن  شــحنة  أن  مؤكــًدا  إليهــا،  املنتجــات 

الحمضيــات الســورية يجــري العمــل عليهــا 

بلغاريــا. إىل  إلرســالها 

ــرات  ــاء "مم ــيا إنش ــدرس روس ــا ت ــن جهته م

أجــل  وإيــران مــن  خــرضاء" مــع ســوريا 

تســهيل املعامــالت الجمركيــة. وقــال رئيــس 

ــه  ــية، أندري ــة الروس ــارك الفدرالي ــة الج هيئ

ــات  ــع الهيئ ــل م ــة تتواص ــوف، إن الهيئ بيليانين

تســهيل  أجــل  مــن  البلديــن  يف  الجمركيــة 

الجمركيــة. واملعامــالت  اإلجــراءات 

ونقـل موقـع روسـيا اليوم عـن بيليانينـوف، يف 

25 آذار، قولـه إنـه بالرغـم مـن حالـة الحـرب يف 

سـوريا، لكنهـا تبقـى بلـًدا مهـًا يف إنتـاج املواد 

الخضـار  مثـل  العاليـة  الجـودة  ذات  الزراعيـة 

والفواكـه.

باخرتـن  وصـول  الجـارك  هيئـة  رئيـس  وأكـد 

محملتن بالخضار والفواكه السـورية إىل روسـيا 

الجـارك  أن هيئـة  املـايض، الفًتـا إىل  األسـبوع 

املنتوجـات  هـذه  اسـترياد  اسـتمرار  إىل  تتطلـع 

بشـكل دائـم مـن سـوريا.

ــة  ــك يف وقــت تشــهد األســواق املحلي ويــأيت ذل

ارتفاًعــا يف أســعار الحمضيــات، إذ وصــل ســعر 

ــون  ــورية والليم ــرية س ــال إىل 90 ل ــو الرتق كيل

أكــرث مــن 325 لــرية.

التبغ.. صديق المدخنين الوحيد خالل األزمة
األسعار ارتفعت تسعة أضعاف واإلقبال مستمر 
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في المعتقل.. تقابلت ميسم مع زميلها وواجههما المحقق بالمحادثات المشتركية

حرية اإلنترنت في سوريا..
قبضة النظام مقابل الوعي الرقمي

حنين النقري - عنب بلدي

جعل ذلـك "الناشـط اإللكـروين" بحاجة 

للتحايل عـى "حواجز" افراضية شـبيهة 

بتلك املتمرسـة يف كل مـكان حوله، فكيف 

تعامـل السـوريون مـع الرقابـة الصارمـة 

عليهـم يف ظـل الثـورة؟ وكيـف أثـر ذلك 

عـى وعيهم تجـاه األمـان الرقمي؟

أواخـر  يف  سـوريا  اإلنرنـت  دخـل 

أن  إال  املـايض،  القـرن  مـن  التسـعينيات 

الوصـول لـه كان حكـرًا يف البدايـة عـى 

 1999 عـام  وحتـى  حكوميـة،  هيئـات 

السـوريني  للمواطنـني  يسـمح  يكـن  مل 

منظمـة  إن  حتـى  باإلنرنـت،  االشـراك 

هيومـان رايتـس ووتـش ذكـرت ذلـك يف 

ذاتـه. العـام  يف  نُـرش  لهـا  تقريـر 

وجـاء يف تقريـر املنظمة "ماتزال سـوريا 

هـي البلد الوحيـد املتصل بشـبكة اإلنرنت 

يف املنطقـة الـذي مل يسـمح ملواطنيـه بعد 

بالرغـم  وذلـك  محليًـا،  الشـبكة  بدخـول 

مـام أصدرتـه بعـض الدوائر الرسـمية من 

ترصيحـات تعـدد مزايـا اإلنرنـت. وهـذا 

األسـلوب املتـأين الـذي تنتهجـه الحكومة 

ينسـجم مـع جهودهـا الرامية لكبـح كافة 

أشـكال التعبـر التـي تنطوي عـى انتقاٍد 

الباد". ألسـلوب الحكـم يف 

إىل  اإلنرنـت  دخـول  مـن  الخـوف  كان 

واألخـرة،  األوىل،  بالدرجـة  أمنيًـا  البـاد 

لدرجـة كتـب فيهـا عمـرو سـامل، وزيـر 

االتصـاالت آنـذاك، اقراحات لحافظ األسـد 

تتضمـن تعهـدات بـأال تعـرّض أي تقنيات 

جديـدة يتـم إدخالهـا إىل البـاد اسـتقال 

وأمـن سـوريا للخطـر.

وزارة الداخلية أم االتصاالت؟
بدايـات  منـذ  الشـبكة  ُحكمـت  فقـد  إذن، 

دخولها لسـوريا بهاجس أمنـي ومخابرايت 

ملنـع السـورينّي مـن قـراءة مـا ال يرغـب 

النظـام بإطاعهـم عليه، والتقليـل ما أمكن 

من نـرش آرائهم خـارج نطـاق هيمنته عى 

اإلنرنـت، مـا جعل سياسـة حجـب املواقع 

تصـدر عـن وزارة الداخليـة ال عـن وزارة 

االتصاالت.

السـوري  الشـباب  إمكانيـة ولـوج  كانـت 

لإلنرنـت ثـورة معرفية بحد ذاتهـا، فبدأت 

املنتديـات  وبـدأت  بالظهـور  املدونـات 

ملعرفـة  النظـام  محاولـة  ورغـم  تتشـكل، 

النـاس  حسـابات  يف  وواردة  شـاردة  كل 

عـى اإلنرنـت، إال أن رقابتـه ال ميكـن أن 

تكـون محيطة بالكامـل، وتقول املهندسـة 

ميسـم، وهي ناشـطة شـاركت بالفعاليات 

املدنيـة للثـورة السـورية لـدى انطاقتها، 

منـذ  بروكـي  لـكارس  اسـتخدامها  عـن 

هـديف  "كان  الثـورة،  سـبقت  سـنوات 

الوصـول ملواقـع إخبارية أحيانًـا كالجزيرة 

وإيـاف وسـواها، باإلضافـة ملوقـع بلوغ 

معظـم  أن  عـن  عـدا  للتدويـن،  سـبوت 

املواقـع الدينية كانـت محجوبـة، باإلضافة 

ويكيبيديـا". العامليـة  للموسـوعة 

سـمح اإلنرنـت بانتشـار بعـض األصوات 

املعارضـة، كمدونـة "رايح ومـش راجع"، 

للناشـط محمـد العبـد اللـه، والتـي نـرش 

فيهـا آراء معارضـة للنظـام بلغة شـجاعة 

عـام 2006، لكـن اللغة الشـجاعة نفسـها 

دومنـا   2007 يف  البلـد  يغـادر  جعلتـه 

رجعـة، كـام يبـدو مـن عنـوان مدونته.

ثورة شعبية، إنترنت مراقب
وانتشـار  السـورية  الثـورة  بدايـة  مـع 

رقعـة االحتجاجـات صـار اإلنرنت عصب 

التواصـل بـني الناشـطني، وباتـت حاجـة 

النظـام لرقابتـه أكـر إلحاًحـا، وهنـا كان 

الخطـر محدقًـا بناشـطي الثـورة فبـدؤوا 

تجـاوز  عـى  تسـاعدهم  تقنيـات  بتعلـم 

الرقابة، وتضيف املهندسـة ميسـم "مل أكن 

 tor أتصفـح اإلنرنت إال باسـتخدام شـبكة

لتعميـة اتصـايل، وخاصـة عنـد االتصـال 

مـن شـبكة عامـة، مـع خاصيـة التصفـح 

الخفـي، مل أكـن أحتفـظ مبلفـات تديننـي 

عـى جهـاز حاسـبي أبـًدا، كنـت أرفعهـا 

أواًل بـأول عـى جوجـل درايـف، باإلضافة 

السـتخدام هوية وهمية لكافة نشـاطايت".

لكـن النظام فاجأ ميسـم من جهـة مل تكن 

تتوقعهـا، إذ اعتقـل أحـد الناشـطني الذين 

حسـابه،  مـن  وراسـلها  معهـم  تتعامـل 

تتابـع قائلـة "مل أكـن أعلـم أن زميـي قد 

اعتقـل، اتفق معـي عى موعد ألسـتلم منه 

األدويـة حسـب اتفاقنـا قبـل يـوم، وهناك 

وجـدت العنـارص بانتظـاري، دارت الدنيا 

يب وأدركـُت أنـه كمني".

يف الفـرع التقـت ميسـم بزميلهـا، وكانت 

التهمـة لصيقـة بهام كليهام دومنـا إمكانية 

لإلنكار حسـب تعبرهـا، وتضيف "واجهنا 

املحقـق باملحادثات بينـي وبينـه، رغم أننا 

ونحـذف  وهميـة  هويـات  نسـتخدم  كنـا 

اسـتعادها،  أنـه  إال  الفيسـبوك  محادثـات 

بقيـُت يف املعتقـل شـهرين ذقـُت فيهـام 

الويـات، أطلقـوا رساحي لكـن صديقي مل 

بعد". يخـرج 

النظام جاهل تقنًيا
األمـر بالنسـبة لثائـر، وهـو طبيـب مـن 

يكـن  مل  إذ  ميسـم،  عـن  مختلـف  حـامة، 

يستشـعر رقابـة النظام يف األشـهر األوىل 

أكـن  مل  البدايـة  "يف  ويقـول  للثـورة، 

كـام  لـدّي  كان  تذكـر،  تدابـر  أّي  أتخـذ 

لـدى الكثريـن شـعور قـوي بـأّن النظام 

سيسـقط خـال أسـابيع أو أشـهر قليلـة، 

االتقـاء  بـرورة  نشـعر  نكـن  مل  ولـذا 

والحاميـة، باإلضافـة إىل اعتقـاد معظمنـا 

بـأن النظام جاهـل تقنيًـا ومعلوماتيًا وبأن 

هـذه السـاحة تحديًدا ال ميكنه أن يسـتغلها 

لصالحـه عـى اإلطـاق".

لكـن تتـايل األشـهر وإبـداء النظـام حالة 

اعتقـال  إىل  باإلضافـة  التامسـك،  مـن 

بعـض الناشـطني جعـل ثائـر، ومـن لديه 

يراجعـون  النظـام،  تجـاه  ذاتهـا  النظـرة 

لتعزيـز  طـرق  عـن  ويبحثـون  أنفسـهم 

أمنهـم الرقمـي، ويتابـع الطبيـب "أخرنا 

الكثـر مـن املعتقلـني بعـد خروجهـم عن 

كشـف معلومـات حسـاباتهم اإللكرونيـة 

أثناء التحقيق، واسـتخدامها كمستمسـكات 

كانـوا  ومـن  أصدقائهـم  وضـد  ضدهـم 

تـرّسب  إىل  باإلضافـة  معهـم،  يعملـون 

أنبـاء عن تركيـب النظـام ألجهـزة وبرامج 

خـوادم  عـى  املسـتوى  عاليـة  تجسـس 

اإلنرنت، كل هـذه العوامل دفعتنـا للقراءة 

والبحـث عـن األمـن التقنـي".

وذكـرت صحيفـة "وول سـريت جورنال" 

ترصيحـات   2011 األول  ترشيـن  يف 

العامليـة  سيسـتم"،  كـوت  "بلـو  لرشكـة 

للنظـم اإللكرونيـة، عـن اسـتخدام النظام 

السـوري أجهزتهـا ملراقبة شـبكة اإلنرنت.

كيف يخترق النظام حسابات 
الناشطين؟

مـدون  وهـو  العتيـق،  طريـف  ويعتـر 

األسـاليب،  أسـهل  أن  التقنيـة،  وادي  يف 

النظـام  قبـل  مـن  تفضيـًا  وأكرهـا 

طريـق  عـن  يتـم  الناشـطني،  الخـراق 

الهندسـة االجتامعيـة، ويوضح "الهندسـة 

االجتامعيـة ببسـاطة هـي اسـتخدام فـن 

الخـداع واإليهـام لجعـل الضحيـة تقـدم 

املعلومات الرسية بنفسـها، وهـذه الطريقة 

عميقـة  تقنيـة  معلومـات  ألي  تحتـاج  ال 

وإمنـا تحتـاج إىل بعـض الدهـاء والخبـث 

الضحيـة". إليقـاع  انتظـار  مـع 

األمثلـة  "أحـد  فـإن  العتيـق  وبحسـب 

للهندسـة االجتامعيـة هو الوصول لناشـط 

االخراقـات  مـن  سلسـلة  طريـق  عـن 

لحسـابات أشـخاص عاديـني يف محيطه، 

مـا يسـمح للمخـرق بالوصـول إليـه، أو 

مثـًا يحقـن ملـف docx فـارغ أو وهمـي 

برمجيـة خبيثـة، ثـم ينرش عـى اإلنرنت 

بأنـه رسي للغايـة، قوائـم املطلوبـني مـن 

فـرع كـذا، وهكذا تقـوم الضحيـة بتحميل 

امللـف وفتحه لتصـاب بفروس تجسـي 

تعـرف". أن  دون 

إجراءات وقائية
ويـرى العتيـق أن إجـراءات األمـان الرقمي 

مهمـة لكافـة مسـتخدمي اإلنرنـت مهـام 

كانـت درجـة رسيـة محادثاتهـم أو مكان 

وجودهـم، "ال سـيام مـع مـا نشـهده من 

أو  املحـررة  املناطـق  اغتيـال يف  عمليـات 

يف دول الجـوار مـن قبل داعـش والنظام، 

باإلضافـة لرسقة الحواسـيب أو الحسـابات 

ألشـخاص خارج سـوريا للوصول لبيانات 

أنـك قـد  ناشـطني داخلهـا، تذكـر دوًمـا 

تهاونـك  لكـن  املبـارش  الهـدف  تكـون  ال 

بالسـامة الرقميـة قد يهدد حياة ناشـطني 

آخرين".

الهويـة  كشـف  بعـدم  طريـف  ينصـح 

مبجـرد  التواجـد  ومـكان  الشـخصية 

باإلضافـة  النظـام،  قبضـة  مـن  الخـروج 

العتامد وسـائل تشفر الرسـائل والبيانات، 

 vpn ويطـرح أمثلـة عى ذلـك "اتصـاالت

 tor املوثوقـة أو تعميـة االتصـال برنامـج

مثـًا، برامـج كالتلغـرام وسـيغنال عـى 

األندرويـد تحقـق لـك وملن تحادثـه حامية 

بشـكل أكـر من الواتسـاب والفايـر، عدم 

أي  تحميـل  أو  رابـط  أي  عـى  الضغـط 

ملـف قبـل التأكد من سـامته عـر أدوات 

متوافـرة عـى اإلنرنـت أيًـا كانـت درجـة 

وثوقيتـك بالشـخص املرسـل، فقـد يكـون 

ببسـاطة". مخرقًـا 

أثر وسائل التواصل االجتماعي والشبكة العنكبوتية عموًما كان كبيًرا في تشبيك العالقات والتواصل بين ناشطي الربيع 
العربي، وهو أمر لم يكن مغيًبا عن أجهزة األمن والمخابرات، فكان أن رصدت لرقابة اإلنترنت عناصر قد يماثلون عدًدا عناصر 

األمن على أرض الواقع.

حسـب إحصائيات الفيسـبوك يف عـام 2011 يتم اخراق 600 ألف حسـاب يومًيـا ألغراض متعـددة، باإلضافة لـ 160 

ألـف صفحة.

حسـب دليـل النـرش اإللكروين الصـادر عن الشـبكة العربية ملعلومـات حقوق اإلنسـان، فإن %70 من سـجناء • 

الـرأي يف العامل متـت مالحقتهم بسـبب منشـورات لهم عى شـبكة اإلنرنت.

كان عـدد مسـتخدمي اإلنرنـت يف سـوريا عـام 2004 يقارب 800 ألـف مسـتخدم، يف حن بلغ عـام 2012 ما • 

يقـارب خمسـة مالين ونصـف املليون.

 يعتمـد النظـام عـى مجموعـة مؤيديـن لـه يطلـق عليهـم "الجيـش السـوري اإللكـروين" لتنفيـذ عمليـات • 

االخـراق، كاخراقـه يف حزيـران املايض ملوقـع الجيش األمريـي، ونرش عدد مـن األخبار الكاذبـة عى مواقع 

صحف عامليـة كـ"نيويـورك تاميز".

األمان الرقمي باألرقام:

لم أكن أعلم أن 
زميلي قد اعتقل، 
اتفق معي على 

موعد ألستلم منه 
األدوية حسب 
اتفاقنا أمس، 

وهناك وجدت 
العناصر بانتظاري، 

دارت الدنيا بي 
وأدركت أنه كمين

)GETTY( - تعبيرية لناشط سوري في الثورة السورية
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عنب بلدي - حمص

انطلقـت يـوم األحـد 20 آذار، بطولـة "براعم سـوريا" لكرة 

القـدم يف حـي الوعـر مبدينـة حمـص، برعاية مركـز الوعر 

الكـروي، عى مدى يومـني، وذلك احتفااًل بالذكرى الخامسـة 

النطـاق الثورة السـورية.

وشارك يف البطولة ستة فرق مثلوا )رمزيًا( املحافظات السورية 

املحررة والثائرة ضد النظام، يف خطوة اعترها القامئون عى 

البطولة "صموًدا يف وجه الحصار املفروض عى الحي، وأن 

الرياضيني جزء ال يتجزأ من سوريا الوطن والثورة".

وفـاز يف البطولـة الفريق الـذي ميثل محافظة حلـب، متغلبًا 

عـى فريـق محافظة ريـف دمشـق يف املبـاراة النهائية، كام 

أقيـم االثنـني احتفـال كرنفايل شـاركت فيه فرقـة "العراضة 

الحمصيـة"، وتضمـن عروًضـا لرياضـات الجـودو والكيـك 

والكاراتيه. بوكسـينغ 

رئيـس اللجنـة التنفيذيـة الرياضيـة يف حمص، عبـد العزيز 

الخطـوة "كـرسًا  بلـدي،  لعنـب  اعتـر يف حديثـه  دااليت، 

للحصـار املفروض عى حمص منذ سـنوات"، مشـرًا إىل أن 

الجمهـور "متشـوق وتـواق للرياضـة والبطـوالت".

وأوضـح دااليت أن "املسـتوى كان رائًعـا، وفاجـأ الجمهـور 

مبسـتوى الاعبـني ومهاراتهـم رغـم صغر سـنهم، وضعف 

اإلمكانيـات"، مردفًـا "نحـاول منـذ ثاث سـنوات بنـاء جيل 

ريـايض جديـد نفتخر فيـه، وتـأيت االحتفالية لنفتـح املجال 

أمـام النـاس ملشـاهدة نتائـج عملنـا وجهدنا".

ويتبـع مركز الوعر الكـروي للهيئة العامة للرياضة والشـباب 

يف سـوريا، التـي نظمـت البطولـة بالتعـاون مـع مؤسسـة 

"سـواعدنا" السـورية، ووفـرت بدورهـا التجهيـزات لاعبني 

والـكادر املـرشف عـى البطولة.

ضمـن  تنفيذيـة،  لجنـة  والدة  حمـص  محافظـة  وشـهدت 

الهيئـة العامـة للرياضة والشـباب يف سـوريا، عقـب اختتام 

التشـكيات الرياضيـة اجتامعاتها، 27 شـباط املايض، بينام 

اعتـر دااليت، يف حديـث سـابق لعنـب بلـدي، أن "كل عمل 

ناجـح نجد خلفه أشـخاًصا متكاتفني ويعملـون بإخاص يف 

سـبيل تحقيـق أهدافهم".

وأشـار إىل أن تشـكيل اللجنـة يأيت"انطاقًـا مـن قناعتنا أن 

الثـورة لـن تحقـق أهدافهـا إال بتوحيد جهـود أبنائهـا، قررنا 

أن نكـون جـزًءا من اللوحة الفسيفسـائية الرياضية السـورية 

لتـزداد جاماًل بوحـدة أبنائهـا يف كافـة املحافظات".

منال زيد - بيروت

ورغـم التحديات القاسـية التي واجهها أثنـاء هجرته إىل 

أملانيـا، ال تعتر مايـا زوجها حامًا لهّمها وهـّم أطفالها، 

فهـو مل يعـش الظـروف الصعبـة التي تعـاين منها يف 

لبنـان، كـام تقول. فقد بقيـت يف مكان غـر مرغوب به 

بالنسـبة لها، وأصبحت تعيـل والدهـا ووالدتها أيًضا. 

لبنـان  يف  السـوريات  السـيدات  مـن  وغرهـا  مايـا 

اضطـررن للعمـل مـن أجـل إعالـة  أرسهن، فاشـركت 

أغلبهـن بتحمل مسـؤولية املنـزل، بينام كان مـن املعيب 

مغادرتهـن املنـزل دون أزواجهـن، قبـل النـزوح.

بإيجابيـة،  الظـروف  لهـذه  ينظـرن  السـيدات  بعـض 

كحـال مايا، وتقـول إن "ثقتها بنفسـها أصبحـت أقوى 

وال يسـتطيع أي شـخص أن يحتـال عليها أو يهـزأ بها". 

وتـرى أُخريـات أنهـن كسـن مزيـًدا من الخـرات يف 

الحيـاة، كتطويـر ذواتهن ومواجهـة التحديـات أمام أمل 

الغربـة وتحمل غيـاب الرجل، فمن وراء الجـدران العالية 

التـي قيّـدت حركة املرأة، وحـّدت من قدراتهـا ومهاراتها 

لصالـح واجباتها املنزليـة فقط، إىل عـامل أصبحت املرأة 

تقـرر وتتكلـم وتصنع وتعمـل وتعلّم.

جـويل )25 عاًمـا( تـرى أن للمـرأة كيانًـا كـام للرجل، 

وعـن وضعهـا االجتامعـي بعيـًدا عـن الرجـل، تقـول 

الفتـاة العاملة يف منظمـة مجتمع مدين )اختارت اسـاًم 

مسـتعارًا لها(، إنها تجـد صعوبة يف االرتبـاط مع رجل 

بعـد أن شـعرت باسـتقالية يف حياتهـا وقراراتها.

ورغـم أنهـا تؤمن بأن الرجـل هو الوحيد الذي يسـتطيع 

أن يعطيهـا الحـب ويـد العـون عنـد الحاجـة أو عنـد 

الوقـوع يف األزمـات، األمـر الذي يعجز عنه أي شـخص 

آخـر، إال أنها تعتر الدعـوات من املجتمـع املحيط لها بـ 

"العريـس" انتقاًصا مـن حقها.

أما الطالبـة الجامعية يـارا )27 عاًمـا(، فتعارض جويل 

ومايـا، وتعتـر وجـود الرجـل يف حيـاة املـرأة أمـرًا 

، وليـس انتقاًصا من قدراتهـا ومكانتها  رضوريًـا ومهامًّ

املجتمع. كامـرأة يف 

وتعتقـد يارا أن الوصـول إىل الرجل ليـس الهدف، وإمنا 

وسـيلة نحو هدف أعظـم، فهـو رضورة تكاملية الختبار 

املـودة والرحمـة، الـذي يحقـق اآليـة الكرميـة "وجعل 

ورحمة". مـودة  بينكم 

يــارا مســؤولة اآلن عــن أرسٍة غــاب عنهــا الرجــل، وال 

ــي  ــا، فه ــة، برأيه ــرأة املادي ــتقالية امل ــن اس ــع م مان

ــل أن  ــن الجمي ــا، ولك ــة له ــوة الذاتي ــن الق ــوع م ن

يكــون هنــاك مــن يســاعدها يف ذلــك ويكونــان ســنًدا 

ــب، كــام تقــول، مشــرة إىل  ــا إىل جن لبعضهــام جنبً

ــة  ــة طيب ــل بكلم ــن الرج ــوي م ــم املعن رضورة الدع

ــة  ــه قيم ــذا يشء ل ــدًة "ه ــا، مؤك ــان بقدراته وإمي

ــان  ــدر أم ــوده مص ــاموية، ووج ــالة س ــز ورس ومحف

ــعادة". ــل للس ومكم

لكـن ال يبـدو األمـر سـهًا يف الوقـت نفسـه، كـون 

العـادات والتقاليـد هـي التـي تحكـم املجتمـع الرشقي 

بطبعـه، وهنـاك الكثـر مـن األرس التـي دفعـت بناتها 

إىل الـزواج وقـررت عنهن املسـتقبل، "حتـى ال يصبحن 

حكايـة يتـم رسدهـا بـني النـاس"، وتوافـق عـا )28 

املنظـامت  إحـدى  يف  سـكرترة  تعمـل  التـي  عاًمـا(، 

السـورية يف بـروت، عـى ذلـك.

األمـر السـلبي لغياب الرجـل عن حياة املرأة هو الشـعور 

بالنقص، بحسـب عـا، كونها أنثـى وبحاجـة إىل رجل 

يكـون إىل جانبهـا، أمـا الـيء اإليجـايب باعتقادهـا، 

أن غيـاب الرجـل أعطاهـا القـوة أكـر مـن قبـل، حتى 

اسـتطاعت "الوقـوف عـى رجلهـا بقـوة يك تحقق ما 

تريد".

وعـن نظـرة املجتمع للمـرأة التـي تعيـش دون رجل أو 

عائلـة ليـس فيها رجل، تقـول ُعا "املجتمـع دامئًا ينظر 

إىل املـرأة عـى أنهـا ضلع قـارص وضعيفة، وكـّون ذلك 

نظـرة سـيئة تجـاه املـرأة حتـى لـو كانـت ناجحة يف 

حياتهـا وتحافظ عى نفسـها".

"أخـرًا املجتمـع لـن يتغـر، إال إذا قامـت املـرأة بتغير 

نظـرة املجتمع تجاهها"، تقـول عا، مؤكـدًة أن ذلك يتم 

"من خـال الوعـي وفهمهم لواقـع الحيـاة املفروضة".

الحلم األوروبي يقترب من
"الساحر" السوري

فريق حلب يفوز 
ببطولة "براعم سوريا" 

في حي الوعر

مراد عبد الله - عنب بلدي

ذاع صيت أحمد بعد انتشار عدٍد من الفيديوهات عى 

ظاهرة  أمام  أننا  تؤكد  االجتامعي،  التواصل  مواقع 

كروية فريدة تستحق املتابعة والوقوف عندها، فهي 

تبرّش بأن تكون يوًما لنجٍم يف املاعب الخراء.

عشـق أحمـد الكرة منذ سـنني عمـره األوىل، وبدأت 

املوهبـة تظهـر من ملسـته األوىل للكـرة، وتوقع من 

رآه أن يصبـح نجـاًم كبـرًا وحديث العـامل يف يوم 

مـن األيام، بحسـب مـا ينقل محمـد الظاهـر، والد 

الطفـل، املقيم حاليًـا يف أملانيا.

وتحـدث الظاهـر لعنـب بلـدي عـن بدايـة ارتباط 

أحمـد بالكـرة، وقـال إنـه بـدأ العمـل عـى تنمية 

مواهبـه عـن طريـق تدريبـه بشـكل يومـي كونـه 

العبًـا سـابًقا ولديه خـرة يف التدريـب، كام عكف 

الطفـل عـى تطويـر نفسـه عـن طريـق تقليد كل 

مـن يـراه يف مقاطـع كـرة القـدم املصورة.

وبحسـب الوالـد فـإن أحمد خضـع لتدريبـات ملدة 

ثـاث سـنوات عـى يـد الكابـن األردين، جهـاد 

سـامة، عـن طريـق التواصل معـه عـر اإلنرنت، 

إذ كان يطلـب مقاطـع فيديـو ألحمـد، ثـم يعطـي 

ماحظـات ومعلومـات تدريبيـة لـه.

وخـال إقامتـه يف مدينـة جبلـة السـاحلية، قُبـل 

أحمـد يف األكادمييـة العامليـة الخاصـة األوىل يف 

املدينـة مـن قبـل مديـر األكادميية محمد محشـية، 

وجـد  املـكان  هـذا  أن  الطفـل  لوالـد  أكـد  الـذي 

ألشـخاص مثـل أحمـد.

وخضـع لتدريبـات عى يـد الكابـن، أحمـد عكرة، 

الذي بـدأ بتدريب الطفـل واالهتامم به بشـكل مركز 

ملـدة سـنتني قبل أن يفكـر والد الطفـل بالخروج من 

سـوريا نتيجة تـردي األوضاع األمنيـة نهاية 2015، 

واالتجاه نحو "الحلـم األورويب".

والـد الطفـل أكـد أنـه تلقـى عروًضـا كثـرة يف 

اليونـان والنمسـا وكرواتيـا، مـن أجل البقـاء فيها 

واالنضـامم إىل أحـد أنديتهـا، خاصـة بعدمـا رأوا 

مهـارات أحمـد وهو يلعـب بالكـرة أثناء اسـراحة 

أملانيا. باتجـاه  الطريـق 

شهرة  أن  العائلة  تفاجأت  أملانيا  إىل  وصوله  بعد 

أحمد سبقته إليها، وأن كثرًا من الاعبني واملدربني 

انترشت  التي  الفيديو  مقاطع  طريق  عن  يعرفونه 

العربية  اإلعامية  القنوات  فبدأت  اإلنرنت،  عى 

والغربية، إجراء مقابات معه، وبدأ االهتامم وقدمت 

له تجهيزات رياضية عى أعى املستويات.

وعـن خططه للمسـتقبل أكـد الوالد محمـد الظاهر 

أن نـادي باريس سـان جرمان الفرنـي دعاه إىل 

فرنسـا، لعقـد لقـاء معـه واختبـاره، إال أنـه رفض 

بسـبب األوضـاع األمنيـة التـي تعصـف بأوروبـا 

حاليًـا، مشـرًا إىل أن ناديًـا أوروبيًـا عريًقـا طلب 

لقـاء أحمـد يف الشـهر املقبـل الختبـاره عى أرض 

امللعـب. ورفـض والـد الطفـل الكشـف عـن اسـم 

النـادي، حتـى يوقّـع العقد بشـكل نهـايئ وتركها 

"السـاحر". لجمهور  مفاجـأة 

وعن لقبه قال الظاهر إن من أطلق عليه لقب "الساحر" 

هذا  أحمد  وأحب  سامة،  جهاد  األردين  الكابن  هو 

اللقب، بينام أطلق عليه الاعب السوري ماهر السيد 

يشبه  امللعب  يف  بالكرة  تحكمه  ألن  "ميي"،  لقب 

تحكم الاعب الشهر ليونيل ميي بالكرة.

ومتنـى يف نهايـة حديثـه أن يقـود ابنـه منتخب 

أن  مؤكـًدا  العـامل،  كأس  نهائيـات  إىل  سـوريا 

اللعـب للمنتخـب "خـٌط أحمـر"، مـا يتطابق مع 

عبـارة يختـم "السـاحر" فيهـا بعـض فيديوهاته 

أمي". "سـوريا  وتقـول 

عمره لم يتجاوز سبع سنوات، لكنه لقب بـ "الساحر" في كرة القدم، إنه الطفل السوري الموهوب 
أحمد محمد الظاهر، من مواليد "أبو الظهور" في ريف إدلب الغربي منتصف كانون الثاني 2009.

تدريبات أحمد الظاهر في ألمانيا - 25 آذار 2016 )عنب بلدي(

نساء بال رجال
الحرب عززت ثقة المرأة بنفسها..

المجتمع: أنت ضلع قاصر

نساء سوريات في لبنان بتدربن على الطهي في مؤسسة كاريتاس  - تشرين الثاني 2013 - )العربية نت(

"ما بدي عيش تحت رحمة حدا"، هذا ما رددته مايا )23 عاًما( لدى سؤالها 
عن طفليها الصغيرين اللذين تعيلهما بعيًدا عن زوجها، بعد أن هاجر عبر البحار 

بحثا عن حياة أفضل ومستقبل مستقر له ولعائلته.

http://www.enabbaladi.org/archives/71169
http://www.enabbaladi.org/archives/71129
http://www.enabbaladi.org/archives/71169
www.enabbaladi.org/archives/71229
www.enabbaladi.org/archives/71229
http://www.enabbaladi.org/archives/71169
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فينتولـني، بوتالني، أزمـاالت، سـالبوفينت، فاركولني، 

كلهـا أسـامء تجاريـة لنفـس املـادة الدوائية املسـامة 

سـالبوتامول أو ألبوترول، إال أن االسـم األشـيع عامليًا 

فينتولني. هـو 

ويؤثـر سـالبوتامول عن طريق العمل عى مسـتقبات 

يف الرئتـني تسـمى مسـتقبات بيتـا 2، حيـث يحفـز 

عضـات  اسـرخاء  يسـبب  مـام  املسـتقبات  هـذه 

القصبـات الهوائيـة يف الرئتـني، ولهذا فهو يسـتخدم 

يف حـاالت ضيـق النفس التـي يكون فيهـا تضيق يف 

القصبـات الهوائيـة، كالربو، والتهـاب القصبات الحاد 

التشـنجي، والتهـاب القصبـات املزمـن، ويف حـاالت 

تشـنج القصبات نتيجة الجهد أو مامرسـة النشـاطات.

معلومات دوائية
يصنـع هذا الـدواء عى شـكل رشاب )2 ملـغ/5 مل(، 

وحـب )2-4 ملـغ(، ومحلول لاسـتخدام جهاز اإلرذاذ 

)االستنشـاق أو التبخرة(، وضبـاب داخل جهاز بخاخ 

)تحتـوي كل بخـة مـن البخـاخ القيـايس عـى كمية 

محددة مـن الدواء تسـاوي  100ميكروغـرام/ بخة(، 

وحقـن وريديـة )1ملـغ/ مل( تسـتخدم يف املشـايف 

. فقط

ويعطـى عـن طريق الفـم بغـض النظر عـن الطعام، 

وبجرعة:

لألطفـال بعمـر أقـل مـن سـت سـنوات: -0.1 0.2 

ملـغ/ كـغ/ الجرعـة ثـاث مـرات باليـوم.

2 ملـغ  -3 4 مـرات  6-12 سـنة:  بعمـر  لألطفـال 

باليـوم.

لألطفـال بعمـر أكر مـن 12 سـنة والبالغـني: 2 - 4 

ملـغ  -3 4 مـرات باليوم.

فيحددهـا  واإلرذاذ  البخـاخ  لجرعـات  بالنسـبة  أمـا 

الشـائعة: والجرعـات  الطبيـب، 

البخـاخ للبالغـني: بخة واحـدة أو بختـان 3 4- مرات 

يوميًـا، ولألطفـال: بخـة مرتـان يوميًا وعنـد اللزوم.

1 مـل سـائل فينتولني/الجرعـة،  للبالغـني:  واإلرذاذ 

ولألطفـال فـوق 18 شـهرًا:  0.5 مـل ويضـاف إليها  

1.5 مل/الجرعـة، ولألطفـال بعمر أقل من 18 شـهرًا: 

0.1 مل/كغ/الجرعـة، وميكـن تكـرار جلسـة اإلرذاذ 

يوميًا. مـرات   4-3

يسـمح االستنشاق، سـواء باسـتخدام البخاخ أو جهاز 

اإلرذاذ، للفينتولـني بالعمـل مبـارشة يف الرئتني حيث 

الحاجـة إليـه، ويقلـل مـن احتـامالت اآلثـار الجانبية 

التـي ميكـن أن تحـدث يف أجـزاء أخرى من الجسـم.

تعليمات خاصة لالستعمال
ميكـن تنـاول هـذا الـدواء عـى معـدة فارغـة أو بعد 

تنـاول الطعـام، ولكـن يفضل تناولـه بعد الطعـام إذا 

كان يتسـبب يف تهيـج أو اضطـراب املعـدة.

يجـب رج البخـاخ جيـًدا قبـل كل اسـتعامل، ودامئًـا 

يفضـل اسـتخدامه عنـد األطفـال عـن طريـق موصل 

الفـم  غسـل  ويجـب  خاصـة(،  )حجـرة  الهـواء 

)مضمضـة( بعـد كل اسـتخدام، ويسـتخدم البخـاخ 

بشـكل كبـر وآمـن وأقـل مشـاكل مـن الـرشاب.

يسـتخدم اإلرذاذ يف املستشـفيات )ونادًرا يف املنازل( 

حيـث توضـع الجرعة الازمـة من سـائل فينتولني يف 

املـكان املعـد لذلـك يف الجهـاز ويضـاف إليهـا كمية 

تعـادل ثاثـة أضعافهـا مـن السـروم امللحـي، وعن 

طريـق جهاز كهربايئ خـاص، أو جهاز األوكسـجني، 

يتحـول املخلـوط إىل ما يشـبه البخار الذي يستنشـقه 

مـن  بخـات  سـت  إىل  أربـع  فعاليـة  وإن  املريـض، 

البخـاخ تعـادل مفعـول جلسـة كاملة مـن اإلرذاذ.  

تحذيرات
قـد يـؤدي الفينتولـني إىل بعـض األعـراض الجانبية، 

وتكـون أقل عنـد اسـتخدامه استنشـاقًا، وأشـيع هذه 

انتظـام رضبـات  تهيـج، عصبيـة، عـدم  التأثـرات: 

القلـب، تشـنج، رعـاش، وقـد يحـدث تشـنًجا قصبيًا 

استنشـاقه. مع  تناقضيًـا 

يسـتخدم بحذر عنـد املرىض املصابني بأمـراض القلب 

واألوعيـة الدمويـة مثـل الرجفـان األذينـي وقصـور 

القلـب، وعنـد مـرىض الـداء السـكري، ألنه  قـد يزيد 

السـكر يف الـدم، وعنـد املـرىض الذيـن يعانـون من 

ارتفـاع ضغـط العـني، واملـرىض 

الذيـن يعانـون مـن التشـنجات 

. لعصبية ا

هـذا الـدواء آمـن للتنـاول 

يف الحمـل، وهـو ينتقـل 

لحليـب األم املرضـع لكنه 

يف الجرعـات االعتياديـة 

ال يؤثـر عـى الرضيع.

ما الذي تعرفه عن دواء

فينتولين؟

د. كريم مأمون 

مـع طول فـرة الحصـار الـذي تتعرض 

السـورية،  املناطـق  مـن  العديـد  لهـا 

وبسـبب انقطـاع كل سـبل املسـاعدات 

الغذائيـة والطبيـة، ظهـرت العديـد مـن 

املـآيس التـي يعـاين منها املحـارصون، 

مـن بينهـا إصابـة األطفـال خصوًصـا 

والنـاس عموًمـا بسـوء التغذيـة، ففـي 

بلدة مضايًـا مثًا ظهرت أعـراض غريبة 

السـن،  كبـار  وبعـض  األطفـال  عـى 

كانتفـاخ البطن وتورم األقـدام، باإلضافة 

الجلـد وتغـر لونـه،  لعامـات تشـقق 

وهـذا يشـر إىل انتشـار أحـد أمـراض 

سـوء التغذيـة النـادرة واملسـمى مبرض 

)كواشـيوركور(.

 يحدث املرض يف الدول النامية والفقرة 

عى  املحتوية  األغذية  فيها  تنعدم  التي 

مناطق  يف  بكرة  ينترش  فهو  الروتني، 

الجوع والجفاف يف جنوب إفريقيا حيث 

مصادر  عى  الغذائية  الحميات  ترتكز 

جودة  وذات  بالروتني  فقرة  سكرية 

متدنية مثل األرز األبيض والذرة والبطاطا.

خـال  كواشـيوركور  يحـدث  كـام   

املجاعـات، كـام هـو الحـال يف املناطق 

السـورية املحـارصة منـذ سـنوات، مثل 

مضايـا وداريـا وغرهـا، وذلك بسـبب 

منـع دخـول أي مـواد غذائية إليهـا، ما 

أدى إىل اعتـامد النـاس عـى املزروعات 

الغنية بالنشـويات والفقـرة بالروتني، 

أو بسـبب إدخال مسـاعدات غذائية غر 

مدروسـة تقتـرص عى الحمـص واألرز 

والسـكر. النبايت  والزيـت 

يحصـل  أن  الروتـني  لنقـص  وميكـن 

أيًضـا يف حـاالت نـادرة نتيجـة سـوء 

أو  املزمـن(،  )كاإلسـهال  االمتصـاص 

نتيجـة خسـارة الروتـني )مشـاكل يف 

الـكى، الحروق(، أو نتيجـة عدم إنتاجه 

)مـرض كبـدي مزمـن(.

ما هي أعراض اإلصابة؟
املريـض،  الطفـل  ترصفـات  يف  تغـر 

كالتعـب، وعـدم املبـاالة، واالضطـراب.

والتـي  االنطباعيـة،  الوذمـة  ظهـور 

تبـدأ عـادة بالقدمـني وخاصـة مبنطقة 

الوجـه  إىل  تتقـدم  لكنهـا  الكاحلـني، 

الحًقـا. واليديـن 

توقـف منـو الطفـل، وحـدوث ضمـور 

بالعضـات.

تظهر عامـات جلدية تشـمل، االلتهاب، 

السـامك، تغيـر اللـون، وتقـرش الجلد، 

وتكـون هـذه الظواهـر الجلديـة بارزة 

املغطـاة وليـس يف  املناطـق  أكـر يف 

األماكـن املعرضـة للشـمس، كـام تكون 

األظافـر رقيقـة وطرية، ويكون الشـعر 

خفيًفـا وجافًـا وقابًا للتكـرس، ويتغر 

لونـه لألحمـر أو األصفـر- الرمادي.

ضخامـة كبد، نتيجـة االرتشـاح الدهني 

. فيه

انتفـاخ البطـن، نتيجـة ضخامـة الكبد، 

الناجـم عـن  إضافـة لتجمـع السـوائل 

ضعـف الجهـاز اللمفاوي الـذي يصبح 

غر قـادر عـى التخلص مـن الفضات 

بالراكـم،  فتبـدأ  الجسـم  يف  السـائلة 

وكذلـك ضعـف عضـات جـدار البطن 

الرتخائها. يـؤدي  مـام 

حـدوث اإلسـهاالت، نتيجة تلـف األمعاء 

لدقيقة. ا

واملزمنـة،  الحـادة  باإلنتانـات  العـدوى 

نتيجـة تـرر جهـاز املناعـة.

وأخـرًا فـإن الوفاة قد تحـدث إن مل يتم 

املرض. عاج 

كيف يمكن عالج مرض 
كواشيوركور؟

الغـذاء  توفـر  خـال  العـاج  يتـم 

الغنـي بالروتـني واألحـامض األمينيـة 

الروريـة، ويجب إعطاء الغـذاء بحذر 

املضاعفـات  ملنـع  وذلـك  وبالتدريـج، 

الغـذايئ  التعويـض  املمكنـة يف حـال 

الرسيـع، فيعطى عـادة مسـحوق اللن 

املنـزوع الدسـم مبعـدل 125 ملـغ لكل 

كيلو جـرام مـن وزن الطفـل يف اليوم.

ويف الحـاالت السـيئة التـي قـد يعـاين 

فيهـا املريض مـن التجفاف أو اإلسـهال 

وفقـدان الشـهية يجـب نقـل املريـض 

إىل املشـفى، وإعطـاؤه مصـًا مدعـاًم 

بالروتـني عـن طريـق الوريـد.

الفيتامينـات  إضافـة  يجـب  كذلـك 

)خاصـة فيتامـني أ( واألمـاح املعدنيـة 

)البوتاسـيوم، الفوسـفور، واملغنيزيوم( 

غـذايئ  نظـام  عـى  الجسـم  ليحصـل 

متكامـل.

ويجب عـاج األمراض املعديـة املرافقة 

املناسـبة  الحيويـة  املضـادات  بإعطـاء 

الحالة. حسـب 

ما هو مرض كواشيوركور؟
يف  حاد  نقص  هناك  يكون  عندما  التغذية  سوء  بسبب  يحدث  مرض  هو 

الروتني )الذي يحتوي عى األحامض األمينية الثامنية التي ال ميكن للجسم 

التي يوجد  تكوينها بنفسه، بل يتوجب عليه للحصول عليها تناول األغذية 

بها الروتني الكامل(.

ويعود مصدر التسمية )كواشيوركور( إىل إحدى اللغات اإلفريقية، وتعني 

مرض الطفل املستبعد أو املعزول؛ إذ أنه عادة ما يظهر لدى األطفال الذين تم 

استبعادهم عن الرضاعة بسبب حمل أمهم أو والدتها ألخ جديد، حيث تتوقف 

عن إرضاع طفلها األكر وتنتقل لاعتامد يف تغذيته عى حمية غذائية فقرة 

بالروتني نتيجة الفقر، مام يؤدي إىل إصابته باملرض.

كواشيوركور

أسماء رشدي 

فبعض  ومعنوي،  مادي  نوعان،  الثواب  أو  للمكأفاة 

األهل قد يعدون أطفالهم مبكأفاة إن ترصفوا بشكل 

كمفأجاة  املكافأة  يقدمون  اآلخر  البعض  بينام  جيد، 

بعد الترصف الحسن الذي قام به الطفل.

يف  عالية  درجة  عى  حصلت  "لو  لطفلك  قلت  إن 

االمتحان، فسوف أشري لك اللعبة التي ترغب بها"، 

أنها  سوى  عنده،  قيمة  العالية  للدرجة  تكون  فلن 

وسيلة للحصول عى اللعبة التي يرغب بها، ويف هذه 

النوع  بـ "رشوة"، وهذا  أشبه  املكافأة  الحال تكون 

املراد منه،  الهدف  الغالب،  الوعود ال يحقق، يف  من 

اإلقدام  بانتظار "وعود" قبل  األطفال دامئًا  فيصبح 

عى األعامل الجيدة.

سلوك  بأداء  الطفل  قيام  بعد  املكأفاة  تقديم  أما 

مرغوب به، فيعزز لديه الشعور بأن وراء كل سلوك 

جيد هناك مقابل جيد.

لكن ماذا لو قام الطفل بأداء جيد ولم 
يتلق أي مقابل له؟ 

يف هذه الحالة يقع الطفل يف االرتباك والحرة، تجاه 

العمل الذي قام به، هل هو صحيح أم ال!، وذلك ألنه 

اعتاد عى تقييم عمله من خال رد فعل أهله تجاهه.

ليست  األحيان  معظم  يف  املادية  املكأفاة  فإن  لذلك 

الطفل،  مع  للتعامل  كطريقة  متاًما،  صحيحة  فكرة 

التشجيع  )كلامت  املعنوية  املكأفاة  تكون  بينام 

أدائه  عقب  األهل  يطلقها  التي  الدعم(  وعبارات 

سلوكيات مفضلة.

من  البد  أخرى  جهة  من 

لكنها  الجميلة،  العبارات  هناك بعض  أن  إىل  التنبيه 

منه  الطفل  يفهم  ال  الذي  كالكام  بناءة،  عامة وغر 

مبسوط  أنا  ذيك،  أنت  جميل،  "واو،  مثل  شيئًا، 

الطفل عى  الكلامت ال تساعد  إن هذه  إذ  منك،…."، 

به،  قام  الذي  الجيد  اليء  بالضبط  هو  ما  معرفة 

دقيقة ترشح  عبارات  استخدام  األهل  بينام يستطيع 

بالضبط ما هو الجيد يف سلوك الطفل وستاعد يف 

البناء، وتدعم مهارات الطفل وتساعده عى  التعزيز 

رؤية نقاط القوة يف سلوكه، عى سبيل املثال، "أنت 

رأيك  عن  تعر  أنت  أنيقة،  بطريقة  لباسك  تختار 

بطريقة صحيحة….".

هل المكأفاة المادية مفيدة للطفل؟
لوحة النجوم

لوحـة سـهلة اإلعداد، تسـجل فيهـا األيام عى 

طـول جانـب اللوحـة وتـرك فراغات وسـط 

اللوحـة للصـق نجـوم ملونـة أو أي ملصقات 

أخـرى، وذلـك عندمـا يـؤدي الطفـل سـلوكًا 

جيـًدا، كـرشب الحليـب أو تنظيـف األسـنان، 

وميكـن ببسـاطة إضافـة نجمـة يف كل مـرة 

يقـوم فيهـا الطفل بـأداء سـلوك إيجـايب، أو 

عنـد توقفـه عـن أداء سـلوك غـر مقبول.

مرض المجاعات 
يظهر في سوريا

إذن ماهي بدائل المكافآت؟
التشجيع.. أي تشجيع الطفل عى القيام بترصف ال 

بذل مجهود  إىل  يحتاج  أو ترصف  به،  القيام  يرغب 

ليصل إىل مستوى أعى من مستواه أو يحافظ عى 

مستواه.

فالتشجيع يساعد الطفل عى أن يقيم ويحفز نفسه، 

كام يركز عى نقاط القوة وينفع يف الفشل والنجاح، 

ميكن  عرش،  من  سبع  عى  طفلك  حصل  لو  فمثًا 

كلامت  سبع  املرة  هذه  يف  كتبت  "لقد  له:  تقول  أن 

صحيحة من أصل عرش، إال أن خطك كان رائًعا، ويف 

أو تسع  كتابة مثان  من  تتمكن  املقبلة سوف  املرات 

قد  تكون  الطريقة  بهذه  وهكذا.  صحيحة"،  كلامت 

ساعدت طفلك عى رؤية األشياء اإليجابية يف عمله، 

وبذلك تزيد ثقته بنفسه، وتخلق لديه الرغبة يف بذل  

يخلق  سوف  فإنه  ذلك  عكس  أما  الجهد،  من  املزيد 

لديه اإلحباط ويقيض عى رغبته يف بذل املزيد.

 التشـجيع واملكافـآت املعنويـة ال تقلـل مـن فائدة 

املكافـآت يف بعـض الحـاالت، ويفضـل أن تكـون 

خفيفـة ورمزيـة، مثل لوحـات النجـوم، التي تكون 

مبثابـة محفـز لـه الكتسـاب مهـارة مـا، وتكـون 

بديـًا عـن العقاب.
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للكاتـب  أطروحـة كتـاب "الدولـة املسـتيحلة" 

وائل الحـالق بالغة البسـاطة: إن مفهوم "الدولة 

اإلسـالمية" مسـتحيل التحقـق وينطـوي عـى 

تناقـض داخيل، وذلك بحسـب أي تعريف سـائد 

ملا متثلـه الدولـة الحديثـة، ولذلك يعتـر الكاتب 

أن أي تعريـف لدولة إسـالمية حديثـة "متناقض 

ذاتًيـا بصـورة جوهرية". 

فحتـى مـا قبـل نشـوء الدولـة الحديثـة، قبـل 

قرنـن مـن الزمـن، اسـتطاعات الرشيعـة بناء 

مجتمـع إسـالمي جيـد التنظيـم، حتـى جـاءت 

الحقبـة االسـتعارية ودمـرت البنى السياسـية 

للمجتمعـات  واالجتاعيـة  واالقتصاديـة 

اإلسـالمية وأفرغـت الرشيعـة مـن مضمونهـا. 

يناقـش الكتـاب يف بدايتـه أطروحـات الحداثـة 

واألسـس التـي بنيـت عليهـا، فيبـدأ مبناقشـة 

يسـميه  مـا  الحديثـة"، عـر  الدولـة  "نـوذج 

والهامشـية"،  املركزيـة  "النطاقـات  نظريـة 

ويخلـص إىل أن النطـاق املركـزي يف النمـوذج 

غـدت  حيـث  التقـدم"،  "ديانـة  هـو  الغـريب 

"ديانـة املعجـزات التقنيـة واإلنجـازات البرشية 

الطبيعـة"، عـى عكـس مـا  والسـيطرة عـى 

كان عليـه النطـاق املركـزي يف عـرص "الديـن 

التقليـدي"، وهـو التنشـئة األخالقيـة والتعليـم 

األخالقـي. 

ميـي الكاتـب فيبـن شـكل الدولـة الحديثـة 

دولـة  اعتبارهـا  ميكـن  ال  التـي  وخصائصهـا، 

بدونهـا، ويبـن أن هـذه الخـواص هـي:

1( الدولـة الحديثـة نتاج تاريخي محـدد ذو أصل 

أورويب عـى نحو مميز.

2( تطـور مفهـوم سـيادة الدولـة وامليتافيزيقيا 

أنتجتها. التـي 

3( احتـكار الدولـة الترشيع وما يتعلـق بذلك من 

احتـكار ما يسـمى العنف املرشوع

4( جهاز الدولة البريوقراطي.

5( تدخـل الدولـة الثقـايف املهيمـن يف النظـام 

االجتاعـي. 

يسـهب الكاتـب يف رشح الخصائـص الخمسـة 

تبيـان  أخـرى يف  ثـم يسـهب مـرة  السـابقة، 

معارضـة هـذه الخصائـص ملـا يعنيه اإلسـالم، 

أو مـا يطلـق عليـه الكاتـب "الحكـم اإلسـالمي 

النموذجـي"، فالدولة الحديثة مـن خالل مفهوم 

السـيادة حلت محـل اإلله وهي مرجعية نفسـها 

ومنتهـى ومبتـدأ نفسـها، ومـن أجلهـا يضحي 

القوانـن  تـرشع  وهـي  بأنفسـهم،  النـاس 

عكـس  عـى  املجتمـع،  ثقافـة  يف  وتتغلغـل 

الرشيعـة التي هـي مفهوم سـابق عـى الحكم 

نفسـه، واللـه يف الحكم اإلسـالمي هو مرجعية 

الدولـة وله امللـك كله واألمـر كله، وعليـه تكون 

األخـالق يف النموذج اإلسـالمي يف قلب النطاق 

املركزي الحاكـم للدولة كلها، ولذلـك فإن مفهوم 

"القانـوين" و"السـيايس" مختلـف يف الحكـم 

اإلسـالمي عـن حال نظـريه يف الدولـة الحديثة. 

الحكـم اإلسـالمي الذي تحـدده القيـم الرشعية 

يف األسـاس يشـكل هوية للذات مختلفة جذريًا 

عـن الهوية التي تشـكلها الدولـة الحديثة، هوية 

ال تعـرف السـيايس مبعناه "الشـميتي"، نسـبة 

شميت. كارل  إىل 

غايـة وائـل حـالق هي توفري سـبيل للمسـلمن 

إىل الحيـاة الحسـنة املسـتندة إىل مـوارد تاريخ 

اإلسـالم األخالقية، وهـو يثبت يف هذا السـياق، 

أن ازمـات اإلسـالم السياسـية وغريهـا ليسـت 

بالفريـدة وال الخاصـة، بـل هـي جـزء ال يتجـزأ 

مـن العـامل الحديـث، يف الغرب كـا يف الرشق.

منوعات

تميم عبيد - عنب بلدي 

جميعنــا نحتــاج اللغــة اإلنكليزيــة 

يف حياتنــا اليوميــة، يف العمــل أو 

ــت،  ــى اإلنرن ــى ع ــت أو حت يف البي

ــا متنوعــة و  أصبحــت مصــادر تعلمه

ــا  ــنذكر هن ــت، س ــى اإلنرن ــرة ع كث

ــى  ــة ع ــوات تعليمي ــع قن ــل تس أفض

ــادر و  ــيء باملص ــوب، امل ــع يوتي موق

ــات. ــم اللغ ــل تعل ساس

 Learning English with
 MisterDuncan
مــع  اإلنكليزيــة  اللغــة  "تعلــم 

مــن  سلســلة  هــي  مســردنكن" 

واملحببــة  القصــرة  الفيديوهــات 

بأنهــا  تتميــز  الكثريــن،  لــدى 

مســلية وتكــرس حاجــز امللــل يف 

ــة  ــع حياتي ــروي مواضي ــم، ف التعل

عامــة بتمهــل مــع كتابــة مــا يرويــه 

ــهل  ــو ليس ــفل الفيدي ــة أس باإلنكليزي

يقــول،  مــا  إدراك  املتلقــي  عــى 

وتعلــم لفــظ الــكام املكتــوب.

ــارة عــن تســعني فيديــو  السلســلة عب

ــن 15  ــا ع ــد منه ــدة الواح ــد م ال تزي

باملعلومــات  غنيــة  لكنهــا  دقيقــة 

ــر. ــا الكث ــتتعلم منه وس

رابط القناة:

https://goo.gl/PvOq5F 

 Daily English
Conversation

قنــاة تعلــم املحادثــات اإلنكليزيــة 

املفــردات  إىل  باإلضافــة  اليوميــة 

للتدريــب  ومتاريــن  واملصطلحــات 

وتحــوي  الصحيــح،  اللفــظ  عــى 

ــتويات،  ــل ومس ــدة ساس ــاة ع القن

القصــص  منهــا لألطفــال ومنهــا 

واملقــروءة.  املكتوبــة  العامليــة 

رابط القناة:

https://goo.gl/MOh7vM

English for you
ــة  ــلة تعليمي ــن سلس ــارة ع ــي عب ه

فيهــا  األمريكيــة،  الجامعــة  مــن 

مقســمة  فيديــو،  مثانــني  حــوايل 

ــدئ 30  ــة مســتويات، للمبت عــى ثاث

ــو، و20  ــط 30 فيدي ــو، وللمتوس فيدي

ــد  ــو الواح ــني، الفيدي ــو للمتقدم فيدي

عبــارة عــن ســاعة تعليميــة بالصــوت 

والصــورة، تســتطيع تحديــد أيهــا 

يف  الحــايل  مســتواك  إىل  أقــرب 

ــارشة. ــم مب ــدء بالتعل ــة، والب اللغ

تعــد هــذه السلســلة األقــوى واالفضــل 

ــى  ــاعدتهم ع ــدد ملس ــني الج للمتعلم

ــاء لغتهــم بالقواعــد األساســية. بن

رابط القناة:

http://goo.gl/ENLjEc 

EngVid
ــذه  ــة يف ه ــة االنكليزي ــتتعلم اللغ س

القنــاة مــن خــال أكــر مــن تســعمئة 

ــني ذوي  ــن معلم ــوع وم ــو متن فيدي

اللغــة  ويتحدثــون  كبــرة  خــرة 

بطاقــة. الفيديوهــات تغطــي كل يشء 

ــد  ــامت إىل القواع ــن الكل ــة م يف اللغ

ــات،  ــظ واللهج ــرق اللف ــة وط النحوي

ــق،  ــني النط ــتامع وتحس ــة االس تقوي

كــام تحــوي دورات الختبــارات اللغــة 

بهــا  الناطقــني  لغــر  اإلنكليزيــة 

ــار  ــك اختي IELTS و TOLFEL، ميكن

ــه  ــة رشح ــب طريق ــذي تح ــم ال املعل

ــارشة.  ــم مب ــدء بالتعل والب

رابط القناة:

https://goo.gl/Cm78y2 

 How to do an
American accent

"كيـف تتحـدث باللهجـة األمريكية؟"، 

الخاصـة  الساسـل  إحـدى  هـي 

التعليميـة آلمي ووكـر، املغنيـة واملمثلة 

لتعلـم  السلسـلة  والكاتبـة،  األمريكيـة 

النطـق  وطـرق  العاميـة  املصطلحـات 

بطريقـة سلسـة ومسـلية، وهنـاك عدة 

ميكـن  اللغـة  لتعلـم  أخـرى  ساسـل 

متابعتهـا باإلضافة إىل سلسـلة األغاين 

والرشوحـات عـى قنـاة آمـي.

رابط القناة:

https://goo.gl/Mv0lWW 

 Fluency MC
ــع  ــي م ــض ال ــف بع ــر مختل األم

صاحبهــا  يقــوم  القنــاة،  هــذه 

عــن  اإلنكليزيــة  اللغــة  بتعلــم 

ــروف  ــايئ املع ــلوب الغن ــق األس طري

بالــراب، يقــوم جيســون معلــم اللغــة 

ومعنــي الــراب بتأليــف وأداء األغــاين 

للمتعلمــني مــا يســاعد عــى تبســيط 

ــه  ــا، ولدي ــهيل حفظه ــد وتس القواع

الكثــر مــن الفيديوهــات األخــرى 

ــدث  ــتصلك أح ــع، س ــة املواضي مختلف

األغــاين التعليميــة إذا اشــركت بهــذه 

ــاة. القن

رابط القناة:

https://goo.gl/vADrpH 

English class 101
بطريقــة  اإلنكليزيــة  اللغــة  تعلــم 

ــاة  ــذه القن ــع ه ــة م ــة وممتع سلس

ــم  ــي الضخ ــوى التعليم ــة باملحت املليئ

ــن  ــر م ــه، أك ــت ذات ــع يف الوق واملمت

عرشيــن سلســلة مختلفــة، كل واحــدة 

ــاك  ــف، هن ــا موضــوع مختل ــا له منه

أكــر مــن 14 مليــون مشــاهدة لهــذه 

فيديــو   170 مــن  وأكــر  القنــاة 

ــاء  ــوم ثاث ــاف كل ي ــي، ويض تعليم

ــا. ــد له ــو جدي ــة فيدي وجمع

 رابط القناة:

https://goo.gl/zJVcTc 

A.J. Hoge
ــا  ــن غره ــاة ع ــذه القن ــف ه تختل

ــم  ــة تعل ــى كيفي ــرف ع ــث تتع حي

اإلنكليزيــة بــدون مجهــود مــع املعلــم 

العاملــي A.J. Hoge، الــذي يهــدف يف 

ــة  ــم اللغ ــة إىل تعلي ــله التعليمي ساس

ــب  ــن الكت ــًدا ع ــل بعي ــود أق مبجه

ــول. ــام يق ــة" ك ــد اململ و"القواع

A.J. Hoge مــن أقــوى معلمــي اللغــة 

ــة  ــهور بصناع ــو مش ــامل وه يف الع

وقــادة  اللغــة  طليقــي  متحدثــني 

يف تعليــم اللغــة بــدون اســتخدام 

املناهــج التعليميــة التقليديــة.

رابط القناة:

https://goo.gl/HsDaKB 

 Learn English with
Let's Talk

هنــاك مــا يكفــي مــن الوقــت لتعلــم 

اللغــة اإلنكليزيــة، عــن طريــق إجــراء 

العــادات  يف  صغــرة  تغيــرات 

ــم اللغــة عــادة  اليوميــة، ليصبــح تعل

وتخصيــص  الجلــوس  مــن  بــداًل 

وقــت للتعلــم وبــذل الجهــد، يف هــذا 

ــز  ــاة وترك ــذه القن ــل ه ــار تعم اإلط

مــن  العديــد  وتحــوي  جهودهــا، 

ــى  ــا ع ــز أيًض ــي ترك ــل الت الساس

ــا. ــح له ــظ الصحي ــر واللف التعاب

 رابط القناة:

https://goo.gl/rhAIJy 

ــوات  ــذه القن ــى ه ــاع ع ــك االط علي

املفيــدة لــرى مايناســبك منهــا لتبــدأ 

ــة  ــر أن املامرس ــم، وتذك ــة التعل رحل

ــة  ــان أي لغ ــي رس إتق ــت ه ــع الوق م

ــا. ــدة تتعلمه جدي

تعلــم لغــة جديــدة ليــس باألمــر 

ــو  ــه ه ــا في ــب م ــن أصع ــهل، لك الس

ــة.  ــرارك بالبداي ق

الجهــد  منــك  ذلــك  ســيحتاج 

أنــك  وخاصــة  التــام،  وااللتــزام 

ســتتعلم وحــدك عــر هــذه املصــادر 

ــا  ــذ وقتً ــك خ ــت، لذل ــى اإلنرن ع

والتدريــب. للتعلــم  كافيًــا 

كتاب

الدولة المستحيلة
اإلسالم والسياسة ومأزق 

الحداثة األخالقي 
لـ وائل الحالق

لم يعد عليك الذهاب لحضور الدورات المختلفة ودفع الكثير من األموال حتى تتقن لغة أجنبية، لم يعد 
عليك الذهاب الى أي مكان في األساس، في الواقع ستحتاج إلى إنترنت فقط في غرفتك والبدء 

مباشرة بتعلم اللغة التي تريدها حتى إتقانها.

تعمـل رشكـة يوتيـوب التابعـة لرشكـة جوجـل عـى 

خدمـة بـث مبارش جديـدة سـتطلقها بعد انتهـاء فرة 

االختبـار الحاليـة، وتقـوم بتجهيـز التطبيـق الخاص 

بالخدمـة عـى أجهـزة  أندرويـد وآيفون.

ميكن للمسـتخدم اسـتخدام خاصيـة البث مـن هاتفه، 

بعـد تسـجيل الدخول إىل التطبيق باسـتخدام حسـابه 

عـى جوجـل، كام سـيوفر التطبيـق خاصية الدردشـة  

للمسـتخدمني،  البـث  املبـارش عـى  التفاعـل  إلتاحـة 

الفيديـو بعـد  للمسـتخدم تخزيـن مقاطـع  وسـيُتاح 

انتهـاء البـث، وسـيكون باإلمـكان مشـاهدتها مبارشًة 

التطبيق. مـن 

 Facebook live الخدمة تشـبه ميـزة املنشـور الحـي

 ،YouTube Connect عى فيسـبوك، وسـتحمل اسـم

وسـيتمكن جميـع املسـتخدمني مـن إطـاق بـث حي 

ومبـارش بإمـكان الجميـع مشـاهدته والتعليـق عليه.

أعلنـت رشكـة "تويـر" عن اختبـار ميـزة إضافة 

ملصقـات إىل الصـورة قبـل نرشهـا عـى املوقع، 

عى غـرار بقيـة مواقـع التواصـل االجتامعي مثل 

فيسـبوك وسـناب شات.

وتحمـل امليـزة الجديـدة، بحسـب البوابـة العربية 

 "Stickers" امللصقـات  اسـم  التقنيـة،  لألخبـار 

وتسـمح للمسـتخدمني إضافـة ملصقـات ورمـوز 

جامليـة عى الصـور التـي بحوزتهم، قبـل نرشها 

املوقع. عـى 

تعديـل  كيفيـة  معرفـة  الجديـدة  امليـزة  وتتيـح 

املغرديـن اآلخريـن يف العـامل لنفس الصـور، كام 

ونرشهـا  عليهـا  التعديـل  ميكـن  صـوًرا  تقـرح 

للمشـاركة يف محادثـة رائجـة واألخبـار العاجلة.

متحدث باسـم الرشكة قـال عى موقعهـا إن "توير 

تبحـث دامئًا عن طـرق جديدة محتملـة لجعل املوقع 

أكـر تعبرًا"، يف حـني مل يعرف بعـد املصدر الذي 

سـتجلب تويـر منـه الصـور أو التي سـتويص بها 

للمستخدم.

عـى  أعـوام  عـرشة  مبـرور  تويـر  واحتفـل 

إطاقـه، يف 20 آذار الجـاري، عر إرسـال رسـالة 

عـر الريـد اإللكـروين عـّر فيهـا عـن شـكره 

. مني للُمسـتخد

وانتـرشت شـائعات قبل أيـام بزيادة عـدد حروف 

التغريـدة إىل عـرشة آالف حـرف، األمر الـذي نفاه 

الرئيـس التنفيـذي للرشكة، جـاك دوريس، بالقول 

إن "حـّد الــ 140 حرفًا يف توير وضـع ليبقى".

وكانـت رشكـة فيسـبوك، والتي متلك أكر شـبكة 

يف  أطلقـت  العـامل،  يف  االجتامعـي  للتواصـل 

2014 تطبيًقـا جديـًدا يتيح إضافـة امللصقات إىل 

الصـور قبـل نرشها.

يوتيوب تلحق فيسبوك 
بخدمة البث المباشر

إضافة الملصقات للصور قبل نشرها في تويتر
"قيد االختبار"

تسع قنوات يوتيوب لتعلم 
اإلنكليزية

بسرعة واحترافية

EngVid آدم، أحد مدرسي اللغة في قناة

http://www.enabbaladi.org/archives/71144
http://www.enabbaladi.org/archives/71144
www.enabbaladi.org/archives/71136
يوتيوب تلحق فيسبوك بخدمة البث المباشر
يوتيوب تلحق فيسبوك بخدمة البث المباشر
www.enabbaladi.org/archives/70721
www.enabbaladi.org/archives/71137
www.enabbaladi.org/archives/71137
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
مؤسس حركة املقاومة اإلسامية حامس. 1

الطائرات . 2 أو  السفن  توجيه  وتقنية  علم 

-  يسلم لربه وانقاد )معكوسة(

النباتات . 3 عصارة  عى  تتغذى  حرشات 

بعد  السورين  مايقوله   - )معكوسة( 

الفراغ من الطعام )معكوسة(

متشابهان - لدمارهم )معكوسة(. 4

حزن - بحر - جاءا. 5

مدينة آثرية يف حمص. 6

حسن الصياغة - أمر )معكوسة(. 7

اسم مؤنث علم يعني الغاية - يُركب معه . 8

أحًدا

صلب . 9  - اإللكرونية  األلعاب  جهاز 

)معكوسة(

إشارات. 10

عمودي
نائب رئيس تيار بناء الدولة. 1

علم . 2 اسم   - األمر  جوانب  بكل  معرفة 

الغاية 

وضع - تحارب. 3

من عشائر درعا - للنفي )ممدودة(. 4

ثلثا مدة - عزائم - تجدها يف ريال. 5

ارجع اىل دينك - مصائب. 6

إعامر. 7

وتعيش . 8 يوم"  ورا  "يوم  غنت  مغربية 

يف مرص

يصلح بينهم - يضع الخضار يف الزيت . 9

املغي

األيويب الذي اسرجع القدس )معكوسة(. 10
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

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

حلول العدد السابق

"مخالفة لالنضباط"
بأن  رسميًا  بيانًا  آذار،   25 الجمعة  املنتخب،  إدارة  وأصدرت 

بها  املعمول  االنضباطية  والقواعد  األنظمة  خالفا  الاعبَني 

داخل املنتخب، وأن القرار الصادر باستبعاد الاعبني جاء عقب 

الدباس،  فادي  برئاسة  املنتخب  إدارة  عقدته  طارئ  اجتامع 

الجهاز  بحضور  املنتخب،  ومدير  الكرة  اتحاد  رئيس  نائب 

الفني واإلداري بقيادة املدرب فجر إبراهيم، يف مسقط.

واتهـم مدير بعثـة املنتخب السـوري أن الاعبَـني املذكوريَن 

ذهبـا للسـهر خارج الفنـدق الذي تقيـم فيه البعثـة، وعادوا 

مع سـاعات الفجر األوىل وهـذا ما اعتره مخالًفـا للقوانني.

بينـام اعـرض سـنحاريب، وهو مهاجم نادي قاسـم باشـا 

الـريك حاليًـا، ومن أبـرز الاعبـني السـوريني يف أوروبا، 

املنتخـب  وبحـق  بحقـه  مجحًفـا  واعتـره  القـرار،  عـى 

الاعبـني  لجهـود  كبـرة  بحاجـة  يعـد  الـذي  السـوري 

الحـايل. الوقـت  املحرفـني يف 

ونفـى الاعـب، عـر صفحته يف فيسـبوك، اتهامـه بتجاوز 

القوانـني املعمـول بهـا ضمـن البعثـة، وقـال إنـه يحـرم 

املنتخب وسـيفصح عـن التفاصيل بعـد املواجهـة املصرية 

التـي تنتظـره أمـام اليابان.

البعثـة،  إعاميـة مطلعـة عـى شـؤون  وذكـرت مصـادر 

أن سـنحاريب وفهـد ذهبـا بعـد املباراة للسـهر مـع بعض 

أصدقائهـم والعبني سـوريني سـابقني موجوديـن يف ُعامن 

بعـد مبـاراة كمبوديا، واعتـرت املصـادر أن اتهامهم بتناول 

مرشوبـات مسـكرة "تهمـة ملفقـة" كغرها من التهـم التي 

تخفـي وراءهـا دوافـع سياسـية، خاصة أن امللـيك محرف 

يف أوروبـا ومعـروف باهتاممه بصحتـه كريايض محرف.

إيقاف للصالح والشبلي 
مل تكـن قصـة امللـيك واليوسـف األوىل، بل سـبقها إيقاف 

الاعبـني أحمـد الصالـح وعاء الشـبي، قبل مباراة سـوريا 

مؤسـس الكـرة الشـاملة وصانـع إمراطورية 

برشـلونة، ومخـرع التيـي تـاكا التـي حريت 

املدربـن، ال يختلـف عليـه العبو كرة أنـه أعظم 

العصـور،  مـر  عـى  أورويب  ومـدرب  العـب 

وضمـن أفضـل أربعـة العبـن يف التاريـخ إىل 

جانـب بيليـه ومارادونـا وميـيس، مل يقتـرص 

إبداعـه ضمـن املسـتطيل األخرض، بل اسـتمرت 

نجوميتـه عندما أصبـح مدربًا عى دكـة البدالء 

واسـتطاع تغيـري كـرة القـدم إىل األبد.

الهولنـدي، الذي تويف الخميـس 24 آذار الجاري، 

بعـد رصاعِ مـع رسطـان الرئـة، اخرع أسـلوب 

اللعـب الـذي انتهجـه نـادي برشـلونة ومكنـه 

مـن الربـع عـى عـرش الكـرة العاملية، وشـهد 

لـه غوارديـوال بذلـك بقولـه إن "كرويـف سـن 

القاعـدة، ومـدريب برشـلونة يسـريون عليها".

متكـن "بيليـه األبيـض"، كـا يلقـب لذكائـه 

ورسعتـه يف منتصـف امللعب، أن يتجـاوز عقبة 

رفـض والده ملتابعتـه كرة القـدم عندما كان يف 

سـن العارشة، ليصبـح العب كرة قـدم، ويحقق 

أرقاًمـا كبـرية مـع ناديه أياكـس أمسـردام، إذ 

سـجل 190 هدًفـا يف 240 مبـاراة، ثـم انتقـل 

إىل كاتالونيـا يف صفقـة تاريخيـة للعـب مـع 

برشـلونة، وتألـق معـه وسـجل 48 هدًفـا يف 

143 مبـاراة يف الفـرة بـن 1973 إىل 1978.

اسـتمر صاحب الــ 69 عاًما بعطائـه حتى بعد 

اعتزالـه وصنـع أحـداث كـرة القـدم ألكـرث من 

الكـرة  ومؤسـس ألسـلوب  عاًمـا كمـدرب   40

الشـاملة يف أياكـس هولنـدا، إىل جانـب املدرب 

كأفضـل  ميتشـلز  رينـوس  الكبـري  الهولنـدي 

تصنيـف  بحسـب  املـايض،  القـرن  يف  مـدرب 

71و72و73  أعـوام  يف  شـكل  والـذي  الفيفـا، 

الحقبـة الهولنديـة الذهبيـة.

أكـر خيبات كرويـف يف مشـواره الكروي هي 

خسـارته لنهايئ كأس العامل 1974، أمام األملان 

بقيـادة بكنبـاور عندما اسـتطاع قلـب الطاولة 

عـى كرويـف وأصدقائه وتحقيـق اللقب.
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ماذا وراء إبعاد 
سنحاريب عن القيادة

أينشتاين كرة القدم 
وأفالطونها، الساحر والمدرب 
العبقري، الجناح الطائر، هكذا 
نعى عالم كرة القدم الراحل 

يوهان كرويف.

http://www.enabbaladi.org/archives/71130
www.enabbaladi.org/archives/71068
http://www.enabbaladi.org/archives/71130
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المنتخب السوري في طوكيو دون الهجوم
والدفاع وخط الوسط

من هو يوهان كرويف؟
"سرطان الرئة" يتغلب على األسطورة ومخترع "التيكي تاكا"

وكمبوديـا الخميـس 24 آذار، بتهمـة مخالفـة القوانـني 

أيًضـا وخـروج الاعبني مـن الفنـدق مـن دون إذن مدير 

البعثـة والسـهر إىل سـاعة متأخرة.

ومل يشـارك الاعبـان يف املبـاراة التـي انتهـت بتفـوق 

املنتخـب السـوري بسـتة أهـداف نظيفـة، بسـبب هـذه 

التهمـة واكتفيـا مبتابعـة املبـاراة مـن املدرجـات.

وعلـق الشـبي والصالـح عى القـرار بأنه "ظـامل"، وأنه 

مل يكـن بسـبب السـهر كـام ادعـى مديـر البعثـة، ولكن 

بسـبب املشـاجرة الكاميـة التي تطـورت لعـراك باأليدي 

بينهـام وبني بعـض السـوريني يف أحد املقاهـي املحيطة 

بالفنـدق، والذيـن حاولـوا اسـتفزازهام بعبارات مسـيئة 

خاطئًـا  كان  الشـجار  أن  الصالـح  واعـرف  للمنتخـب. 

بصفتهـام العبـني، ولكنـه أكـد أن العقوبـة كانـت ظاملة.

ونتيجـة لقـرار إيقافـه فقـد أعلـن الصالـح مدافـع نادي 

الرشطـة العراقـي عـر صفحتـه يف فيسـبوك الجمعـة، 

اعتـذاره  وقـدم  نهـايئ،  بشـكل  دوليًـا  اللعـب  اعتزالـه 

املنتخـب. لجمهـور 

وقـال بشـار محمـد، املتحـدث اإلعامـي باسـم البعثـة، 

إن إدارة املنتخـب أّمنـت لاعبـني املسـتبعدين متطلبـات 

السـفر الازمـة ملغادرتهـم البعثة، وأنها سـترشح لإلعام 

لهـذه  أدت  التـي  األسـباب  كل  وللجمهـور  الريـايض 

اإلجـراءات املفاجئـة عقـب عـودة املنتخـب مـن طوكيـو.

هل تطيح القرارات بآمال الجماهير؟
مل يكـن خـر اسـتبعاد الاعبـني األربعـة عـن صفـوف 

املتابعـة  السـورية  الجامهـر  عـى  عاديًـا  املنتخـب 

أدىن  أو  قوسـني  قـاب  وهـو  املنتخـب،  السـتحقاقات 

للتأهـل للدور النهـايئ لتصفيـات كأس العـامل، فقد حرم 

مـن جهـود أربعـة العبـني مؤثريـن يف مواقـع الهجـوم 

والوسـط والدفـاع قبـل مبـاراة مصريـة أمـام اليابـان.

وطاملـا عانت الجامهر السـورية مـن الخفايـا التي تدور 

ضمـن أروقة اتحـاد كرة القـدم، والقـرارات املفاجئة التي 

قـد تقيـل مدربًـا محرفًـا أو تسـتبعد العبًا رغـم كفاءته، 

ولكـن امللفـت أن بعـض الرموز تبقـى يف مواقعهـا، رغم 

االنتقـادات التـي تواجههـا حـول قلة الخـرة يف خوض 

بطـوالت عامليـة، كاملـدرب فجـر إبراهيـم وجهـازه الفني 

الذي يوصف بالــ "األزيل".

املنتخـب  كابـن  إلبعـاد  األوىل  املحاولـة  تكـن هـذه  مل 

سـنحاريب ملـيك، ولكنهـا الثالثة  ألسـباب مجهولة حتى 

اآلن، رغـم أن الاعـب كان يقدم االعتـذار يف كل مرة، كام 

كانـت هنـاك محاولة سـابقة إلبعـاد الصالـح، ولكنها مل 

أيًضا. تنجـح 

وحملـت الجامهـر السـورية مسـؤولية قـرار االسـتبعاد 

ملـدرب املنتخـب فجـر إبراهيـم، واعترتـه صاحـب اليـد 

يف القـرار، ورمبـا هنـاك قضايـا أخـرى ستنكشـف بعد 

مـن طوكيو. العـودة 

ما هي حظوظ المنتخب السوري للتأهل للدور 
النهائي؟

يحتل املنتخب السوري املركز الثاين يف املجموعة بـ 18 

نقطة خلف اليابان صاحبة املركز األول بـ 19 نقطة، 

وسيتأهل إىل التصفيات النهائية يف حال التعادل مع 

اليابان أو الفوز بأي نتيجة.

مباريـات  نتائـج  حـذف  وبعـد  الخسـارة  حـال  ويف 

كمبوديـا ذهابًـا وإيابًـا، ألنهـا آخـر املجموعـة بحسـب 

قوانـني التصفيات، سـيصبح رصيد املنتخب السـوري 12 

نقطـة، حينهـا يجب عى جامهـر املنتخب انتظـار إحدى 

النتائـج التاليـة ليتأهـل املنتخب بشـكل رسـمي: أال تفوز 

كوريـا الشـاملية عـى الفلبـني، أو تخرس سـوريا بهدف 

واحـد ويفـوز العـراق بفـارق هدف واحـد عـى فيتنام، 

تعادل أو خسـارة األردن أمام أسـراليا، وتعـادل اإلمارات 

أو خسـارتها مع السـعودية.

 78 العـامل  كأس  تحقيـق  الهولنـدي  بعدهـا  حـاول 

يف األرجنتـن، ولكـن الجنـاح الطائر مل يسـتطع أن 

يعوض الخسـارة، بسـبب تهديدات القتـل التي منعته 

مـن السـفر إىل األرجنتـن وأدت به إىل االعتـزال، ثم 

عـاد إىل املالعـب بعـد عـام واحد.

مـن  ولكـن  سـهلة  القـدم  "كـرة  إن  كرويـف  قـال 

الصعـب أن تلعب السـهل"، وقد برز أسـلوب "السـهل 

املمتنـع"، مـع املـدرب غوارديـوال عندما قـاد الحقبة 

الذهبيـة لرشـلونة، متبًعا أسـلوب مدرسـة كرويف، 

صاحـب السـبق بصنـع التيي تـاكا اإلسـبانية بداية 

التسـعينيات.

أن تحصـل  امللعـب كـرة وحيـدة، ولذلـك يجـب  "يف 

مـن  جـزًءا  الهولنـدي  الراحـل  بـرر  هكـذا  عليهـا"، 

فلسـفته الكرويـة يف االسـتحواذ عـى الكـرة، فهـو 

ميلـك رؤية فريـدة من نوعهـا داخل امللعـب وخارجه، 

رسـالته الكرويـة مفادهـا أن الكـرة لعبـة للعباقـرة 

والفالسـفة، املبدعن والالعبن املثابرين والشـغوفن، 

وهـي ليسـت مرتبطـة بعمـر أو عـرق أو بلـد.

الهولنديـة  العاصمـة  يف  كرويـف  يوهـان  ولـد 

بسـيطة  لعائلـة   1947 نيسـان   25 يف  أمسـردام 

وتـويف والـده، وكان بقـااًل، عندمـا كان يف الثانيـة 

عـرشة مـن العمـر، فعايـش مـرارة البؤس فـرة من 

طفولتـه، واضطـرت أمـه لتشـتغل "عاملـة نظافة" 

الهولنـدي. أياكـس  بنـادي 

لكنه صنع أمجاد أياكس وحن عاد له عام 1981 بعد 

تجربة يف الدوري األمريي، تدفق املشجعون ملشاهدة 

وقد  أمجاده  وصانع  البار  النادي  البن  األوىل  املباراة 

سجل حينها هدًفا وصف بأنه "تاريخي".

ويف عـام 1983 انتقـل إىل فينـورد الهولنـدي وفـاز 

معـه يف موسـم واحـد ببطولـة الـدوري والـكأس، 

لينهـي معـه مسـريته الرائعـة عـام 1984.

أعلنت إدارة المنتخب السوري لكرة القدم استبعاد الالعَبين المحترَفين سنحاريب ملكي وفهد اليوسف عن صفوف المنتخب قبل مباراته أمام 
منتخب اليابان، الثالثاء المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019.

أهم األلقاب التي حققها يوهان كريف
• الـدوري الهولندي تسـع مـرات، مثان منهـا بقميص 

أياكـس ومرة بقميـص فينورد.

• لقب الدوري اإلسباين مع برشلونة مرة واحدة.

• كأس إسبانيا بقميص برشلونة مرة واحدة.

• كأس هولندا خمس مرات.

• حصـل مع أياكـس عى كأس أبطـال األندية األوربية 

ثـالث مرات متتالية ابتـداًء من 1971.

• كأس السوبر األوروبية مع أياكس 1972.

أرقام فردية
• حصـل كرويف عـى جائزة الكـرة الذهبيـة األوربية 

ثالث مـرات، 1971، و1973، و1974.

• سجل يوهان كرويف 296 هدًفا يف مسريته.

• تسـبب يف وصـول منتخـب هولنـدا إىل نهايئ كأس 

العـامل 1974، لكنـه خـر بشـكل مفاجئ مـن أملانيا 

.2-1 الغربية 

عامي  املتحدة  الواليات  يف  العب  كأفضل  واختري   •

1979 و1980، عندما لعب لفريق واشنطن ديبلوماتيك.

• أهـم مـدرب يف تاريـخ املسـتديرة بحسـب تصنيـف 

. لفيفا ا

أرقامه كمدرب
• قـاد أياكـس إىل لقـب كأس الكـؤوس األوروبية مرة 

واحدة.

• حصل عى كأس هولندا مرتن.

• أحرز لقب الدوري اإلسباين أربع مرات مع برشلونة.

• قـاد برشـلونة إىل الفـوز بـدوري األبطـال موسـم 

.92-91

• أحـرز كأس السـوبر األورويب مـرة وكأس السـوبر 

مـرات. ثالث  اإلسـباين 
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24 صفحة

واملـرأة  الحـب  بشـاعر  "جوجـل"  رشكـة  احتفلـت 

السـوري، نـزار قبـاين، يف الذكـرى الــ 93 مليـاده.

وغـر محـرك "جوجـل" للبحـث أيقونتـه الرئيسـية، 

بصورتـني  عنهـا  واسـتعاض  آذار،   21 االثنـني 

حامـًا  يقـف  األوىل  السـوري،  للشـاعر  مصممتـني 

مكتبـه. وراء  جالًسـا  والثانيـة  يـده،  يف  كتابًـا 

قبـاين ليسـت الشـخصية األوىل التـي تحتفـل بهـا 

رشكـة "جوجـل"، فقـد احتفلـت بشـخصيات عربيـة 

أدبيـة وفنيـة، وأبرزهـا:

أم كلثـوم: احتفلـت جوجـل بذكـرى ميـاد أم كلثوم، 

بعـد 35 عاًمـا عـى رحيلهـا، بوضـع صـورة الفنانة 

يقـول:  وبتعليـق  املحرك املرصيـة،  صفحـة  عـى 

"ذكـرى ميـاد كوكـب الـرشق أم كلثـوم".

مليـاد   103 بالذكـرى  الرشكـة  احتفلـت  أسـمهان: 

املطربـة السـورية أسـمهان، وهي شـقيقة املوسـيقار 

الكبـر فريـد األطـرش.

عبـد الحليـم حافـظ: وضعـت الرشكـة صـورة املغني 

املـرصي عبد الحليـم حافظ يف ذكرى ميـاده، ويعتر 

مـن أهم املطربني العـرب يف القرن العرشيـن، ولقـب 

األسـمر". "العندليب  بـ 

الرحالـة ابـن بطوطـة: احتفلـت الرشكـة بالذكـرى الـ 

707 للرحالـة ابـن بطوطة، وهو رحالة ومـؤرخ وقاٍض 

وفقيـه مغـريب، وسـاهمت مؤلفاته بإغناء موسـوعات 

الجغرافيـا العامليـة، وترجمت إىل عـدة لغات.

احتفلـت  موسـيقار مرصي،  الوهـاب:  عبـد  محمـد 

الرشكـة به عـن طريق عـرض آلـة العـود الخاصة به، 

ويعـد أحـد أهـم أعـام املوسـيقى العربيـة يف القرن 

العرشيـن ولقـب بــ" موسـيقار األجيال".

إسـامعيل ياسـني: وضع محـرك جوجل صـورة املمثل 

الرئيسـية،  ياسـني عى صفحتـه  إسـامعيل  املـرصي 

احتفـااًل بالذكـرى 99 لعيـد ميـاده، ويعـد مـن أهـم 

املرصية. الكوميديـا  نجـوم 

طـه حسـني: أديـب وناقـد مـرص، يعتـره الكثرون 

مـن بـني رواد التغريـب يف العـامل العـريب، وقد لقب 

بــ "عميـد األدب العريب"، واحتفلت جوجـل بالذكرى 

ملياده.  122

محمـد مهـدي الجواهـري: شـاعر عراقـي ويعتر من 

بـني أهـم شـعراء العـرب يف العـرص الحديـث، ولقب 

بــ "شـاعر العـرب األكر"، ومـن أشـهر قصائده يف 

سـوريا "دمشـق صـرًا عـى البلوى".

نجيب محفـوظ: روايئ مرصي، وهـو أول عريب حائز 

عـى جائـزة نوبـل يف األدب، وتعتـر "أوالد حارتنا" 

مـن أبـرز مـا اشـتهر عن محفوظ، وهـي واحـدة من 

أربـع روايـاٍت تسـببت بفوزه بجائـزة نوبل، كـام أنها 

كانـت السـبب املبـارش يف التحريـض عـى محاولـة 

اغتيالـه بتهمـة "الكفر".

ليســت هــذه كل الشــخصيات العربيــة التــي احتفــل 

ــه  ــوم ب ــا يق ــو م ــا، وه ــا أبرزه ــل، وإمن ــا جوج به

ــبات  ــر يف املناس ــني آلخ ــن ح ــث م ــرك البح مح

ــة، مــا  ــة، إذ يغــر شــعاره إىل رمــز االحتفالي العاملي

."Google Doodle" ــم ــه اس ــق علي يطل

شخصيات عربية احتفلت بها شركة "جوجل"

عنب بلدي - خاص

يف  بايــد"،  "بيــغ  مطعــم  اســتضاف 

مجموعــة  الركيــة،  اســطنبول  مدينــة 

ــبت  ــاء الس ــورين، مس ــال الس ــن األطف م

ــتقبل"  ــاة املس ــق "بن ــة فري 26 آذار، برعاي

ــة  ــطة خريي ــم أنش ــذي ينظ ــي، ال التطوع

يف تركيــا.

النشــاط ضــم مســابقات وألعابًــا متنوعــة، 

مــن بينهــا الرســم عــى الوجــوه وتزيــن 

"الكــب كيــك"، كــا شــارك "مهــرج" 

ــن،  ــم والتلوي ــطة الرس ــال يف أنش األطف

طفــاًل   35 قرابــة  فيهــا  شــارك  التــي 

ــوريًا. س

وأفــادت مديــرة الفريــق، رزان أتــايس، 

األطفــال  نصــف  أن  بلــدي،  لعنــب 

ــام وآخــرون مايــزال  املشــاركن، منهــم أيت

أباؤهــم معتقلــن لــدى النظــام الســوري، 

ــل  ــًدا، ب ــس جدي ــاط "لي ــًة أن النش موضح

اســتمرار لنشــاطات متكــررة للمنظمــة 

تحــت عنــوان Art and Color، وســيعاد 

أكــرث مــن مــرة بهــدف إخــراج الطفــل مــن 

ــة". ــعور بالغرب الش

يف  املســتقبل"  "بنــاة  فريــق  تأســس 

ترشيــن األول 2015، مــن خــالل مجموعــة 

املقيمــن  الســورين  الناشــطن  مــن 

ــم  ــس ونظ ــع املالب ــدأ بجم ــا، وب يف تركي

ــم  ــه لينظ ــع عمل ــم توس ــا، ث ــوًقا خرييً س

دورات لتعليــم اللغــة الركيــة. كــا شــارك 

الفريــق يف حملــة "ملســة دفــا" يف الداخل 

ــكل  ــل بش ــرأة والطف ــم بامل ــوري، ويهت الس

ــه. ــن علي ــب القامئ ــاص، بحس خ

فعاليات
لألطفال السوريين 
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