
حين تناوب األسد 
و"داعش" على اغتيالها 

برسم "أحرار الشام"
تنشغل الصحف حول العامل بإجراء األبحاث 

والدراسات حول مستقبلها، وتضع عىل رأس 

أولوياتها مواضيع الدخل والجمهور ونوعية 

الحني  بني  الصحف  تُجري  كام  املحتوى، 

متعددة  بأشكال  رأي  استطالعات  واآلخر 

بهدف قياس رضا جمهورها واالقرتاب أكرث 

واملواضيع  تغطياتها  يف  اهتامماته  من 

كوادرها  تدريب  يف  وتنشط  تتناولها،  التي 

الصحفي  املحتوى  لتقديم  سعًيا  وتأهيلهم، 

بأعىل درجة من العرصية واملهنية.

بالنسبة  جدوى  بال  يكون  قد  ذلك  كل  لكن 

الراهن، ما مل  الوقت  للصحف السورية، يف 

يفرضه معرب  الذي  "الهوى"  تحدي  تتجاوز 

باب الهوى الحدودي مع تركيا، البوابة األوىل 

لدخول الصحف إىل الجمهور املستهدف يف 

سوريا. فال يكاد مير شهر إال ويصدر املعرب 

إزعاًجا للصحف التي متر عربه، إما باملنع أو 

التنبيه أو التهديد باإلتالف، وكأنها باتت شغل 

مكتبه  ألجلها  يكلف  الذي  الشاغل،  املعرب 

تكتب  ما  عليها وتفحص  بالرقابة  اإلعالمي 

قبل السامح لها باملرور.

آخر املستجدات "تهديد" مبطن باملنع وجهه 

املعرب لصحيفة عنب بلدي، بسبب نرش خرب 

السوري  املنتخب  يف  اإلدارية  املشاكل  عن 

الرسمي لكرة القدم، يف العدد 214 الصادر 

األحد املايض، بحجة أنه يهدف لـ "الرتويج 

والتحدث عن  املجرم  للنظام  تابعة  ملؤسسة 

من  وبالرغم  جامهريه".  ومشاكل  همومه 

أن الخرب ال يتناول املوضوع من باب الرتويج 

أصاًل، إال أن الترصف يعد تدخاًل غري مقبول 

يف سياسة تحرير صحيفة مستقلة من قبل 

"جهة غري معنية".

ومع أن السيد مدير املكتب اإلعالمي للمعرب 

يف  التدخل  عدم  لرضورة  تفهاًم  أبدى 

الصحف  الستقاللية  واحرتاًما  الصحافة، 

من  أكرث  يف  وأقر  فيها،  التعبري  وحرية 

محادثة هاتفية مع جريدة عنب بلدي، بأن 

وظيفة  من  ليست  الصحف  عىل  الرقابة 

نفسه  منح  فعلًيا  أنه  إال  الحدودية،  املعابر 

بعدم  للصحيفة  "تنبيه"  توجيه  يف  الحق 

إدخال أعدادها إن تطرقت ملواضيع مشابهة.

ناجاًم  التدخل  هذا  كان  إن  حقيقة  نعلم  ال 

عن ضغط ما يواجهه القامئون عىل املعرب، 

"الضاغطة"  الجهة  هي  من  أيًضا  نعلم  وال 

قوانني  لسن  اإلعالمي  باملكتب  تدفع  التي 

مسموح  هو  ما  فيها  تحدد  قوائم  ووضع 

كان  إذا  الصحافة،  يف  ممنوع  هو  وما 

القّراء يف املناطق املحررة أنفسهم ينتظرون 

الصحف ويبدون اهتامًما مبا تنرش، بحسب 

استطالعات الرأي التي نجريها.  

ما الذي تجنيه حركة أحرار الشام )التي يتبع 

لها املعرب( من التضييق عىل الصحف، سوى 

مزيد من التقارير اإلعالمية املحلية والدولية 

كجهة  وتصنفها  مبصداقيتها،  تشكك  التي 

معادية لحرية الرأي والتعبري؟ وملاذا يتعامل 

القامئون عىل املعرب بهذه الدرجة من "سوء 

الظن" مع الصحافة املحلية التي أسسها أبناء 

الثورة السورية واملحبون لبلدهم… مثلهم.

برسم الحركة...

هيئة التحرير

www.enabbaladi .o rg
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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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معارك جنوب حلب
 تكشف "عورات" األسد

مملكة 
الشــــرق

)14 - 11(

قـوات  بـدء  عـى  مـرت  أشـهر  سـتة 

األسـد هجومهـا الواسـع يف ريـف حلـب 

الجنـويب، من خـال عملية تـم التخطيط 

لهـا بـإرشاف إيـراين كامـل عـى سـر 

جـوي  إسـناد  وتقديـم  بـرًا،  العمليـات 

لهـا. رويس  ولوجسـتي 

كان مـن املقـرر، وفًقـا لإلعـام املـوايل، 

السـيطرة عـى الطريـق الـدويل )حلب- 

دمشـق(، و"قضـم" ريف إدلب الشـايل 

والفوعـة  كفريـا  بلـديت  إىل  وصـوًل 

املواليتـن قـرب مدينـة إدلـب، إل أن هدفًا 

واحـًدا مل يحقـق مـا خطـط لـه، لتبـدأ 

قوات املعارضة هجوًما معاكًسـا، تكّشـف 

معـه حجـم الضعف يف قدرة نظام األسـد 

عـى تأمـن املناطـق التي اسـتحوذ عليها 

. مؤخًرا

مطلعـون  وعسـكريون  محللـون  يـرى 

عـى الشـأن امليـداين السـوري أن معركة 

جنـوب حلـب مل تكـن مـن بنـات أفـكار 

األسـد، وكانـت إيرانيـة خالصـة، كحـال 

املعـارك الشـالية يف املحافظة، كـا أنها 

مل تكـن ذات أبعاد جغرافيـة تؤّمن للنظام 

مسـاحات جديـدة يف املحافظـة الخارجة 

عـن سـيطرته مبعظمهـا، بقدر مـا كانت 

تهـدف للوصـول إىل القـرى ذات الغالبية 

والزهـراء شـال حلـب،  )نبـل  الشـيعية 

كفريـا والفوعة شـال إدلـب(، املحارصة 

املعارضة. مـن قبـل 

وأرشكـت إيـران يف هذه املعـارك نحو 12 

ميليشـيا أجنبيـة ومحليـة، كان العراقيون 

"الحصـان األسـود" فيهـا، فأحصت عنب 

بلـدي سـابًقا مشـاركة سـت ميليشـيات 

أتـت مـن بغـداد، تتبـع جميعهـا عقائديًا 

لسـيطرة "املرشـد األعى" عيل الخامنئي، 

مـن  ضبـاط  عسـكريًا  عليهـا  ويـرف 

الثـوري....... ) 03 (الحرس 

العنف األسري
يتنامى في حلب

والضحايا أطفال

) 08 (

120 خرًقا للهدنة في داريا.. واألمم 
المتحدة تفشل بالوصول إليها

أمريكا تنوي تدريب قبائل عربية
لقتال تنظيم "الدولة"

انتخابات مجلس الشعب تقترب من 
موعدها.. المواطنون آخر همهم

) 04 (

) 05 (

) 02 (
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زين كنعان - داريا

توقف القصـف يف آذار أعطى شـباب املدينة 

النشـاطات،  مـن  عـدٍد  ملارسـة  متنفًسـا 

ويقـول خشـيني، الحائـز عى عـدة بطولت 

عـى مسـتوى الجمهوريـة يف لعبـة "املواي 

تـاي"، إن "فكـرة النـادي مل تكـن جديـدة 

بـل كانـت مروعـي ألن الرياضـة كانت كل 

حيـايت، ومـع بـدء الحملـة ألغيـت الفكـرة 

بسـبب الوضـع األمنـي وخطـورة القصـف، 

الرياضـة  مارسـة  عـن  أتوقـف  مل  ولكـن 

وكنـت أدرّب الشـباب عـى مسـتوى ضيـق 

حتـى وجـدت الفرصـة مـع بـدء الهدنـة".

بحـث خشـيني، امللقـب بـ"أبـو عبـدو" وهـو 

ابـن 29 عاًمـا، عـن مكان مناسـٍب للنـادي مع 

أصدقائـه وحاول تأمن بعـض التجهيزات التي 

سـلمت مـن القصـف، بسـبب إغـاق طرقـات 

املدينـة واسـتحالة رشاء تجهيـزات  جديـدة.

تفريغ الضغوط النفسية
وبـدأت التدريبات عـى رفع لياقة الشـباب 

 ،40 املنضمـن إىل النـادي، وعددهـم نحو 

حتـى يسـتطيعوا تنفيـذ حـركات "املـواي 

تـاي"، وهـي لعبة قتاليـة أصلهـا تاياندي 

وتعتـر مـن أقـوى الرياضـات القتالية يف 

. مل لعا ا

ويعتـر خشـيني أن للعبـة دوًرا يف تفريغ 

يواجههـا  التـي  والضغوطـات  الشـحنات 

الشـباب يف ظل الظروف الصعبـة، فاللعبة 

تقـوم عـى تفريغ طاقة الجسـم الجسـدية 

هـذه  لعبـي  "جميـع  مؤكـًدا  والنفسـية، 

وشـعورهم  بهدوئهـم  يتميـزون  الرياضـة 

اللياقـة  إىل  باإلضافـة  النفسـية  بالراحـة 

العاليـة". الجسـدية 

اإلقبـال الكبـر عـى التسـجيل يف النـادي 

ومـن فئـات عمريـة مختلفة رغـم الحصار، 

جعـل خشـيني يـوزع أيـام األسـبوع ألكرث 

مـن دورة، مشـرًا إىل إغاق باب التسـجيل 

لحـن البـدء بـدورات جديدة.

تأهيـل مدربين جدد
ورغـم الضغوطـات التـي يواجههـا كونـه 

املـدرب الوحيـد، يعـر أحمـد عـن فرحتـه 

وتفاؤلـه بهـذا اإلقبـال، لفتًـا إىل أنه يدرب 

إىل  وصلـوا  الذيـن  الشـباب  مـن  عـدًدا 

مراتـب متقدمـة يف األلعاب القتالية سـابًقا 

كالجـودو والكاراتيـه، حتـى يسـاعدوه يف 

تدريـب املبتدئـن.

بـدأ أحمـد مسـرته يف مارسـة األلعـاب 

القتاليـة عندمـا كان بعمـر 15 عاًمـا، مـع 

فيهـا  واسـتمر  بوكسـينغ"  "الكيـك  لعبـة 

مراتـب  إىل  بهـا  ووصـل  سـنوات،  أربـع 

متقدمة شـارك خالها يف بطـولت متقدمة 

عـى  وحصـل  الجمهوريـة  مسـتوى  عـى 

املرتبـة الثانيـة يف اللعبـة، ثـم انتقـل إىل 

"املـواي تـاي"، وشـارك فيهـا ببطولة عى 

األوىل،  املرتبـة  مسـتوى عـدة دول وحـاز 

لكنـه اضطـر بعدهـا للتوقف بسـبب اندلع 

العمـل  انتقالهـا إىل  ثـم  السـورية  الثـورة 

املسـلح، مؤكـًدا أن حلمـه يف الحصول عى 

بطـولت عامليـة مل ينتـِه بحسـب تعبـره.

اللعبـة تكسـر “الروتين القاسـي”
محمـد أبـو إيـاد )23 عاًمـا( مـن املتدربن 

يف النـادي، يقـول عن سـبب مارسـة هذه 

الرياضـة "أذهـب للنـادي ليـس للرتويـح 

عـن النفـس فقط، بـل ألن األلعـاب القتالية 

أبـرز هوايـايت ومارسـتها قبـل  هـي مـن 

بـدء الحملـة عـى مدينـة داريا".

"مل أكـن أظـن أن لياقتي تراجعـت إىل هذا 

الحـد، ولكـن يف النـادي وجـدت أننـي ل 

القيـام حتـى بأسـهل الحـركات،  أسـتطيع 

هـذا حـايل وحـال جميـع رفاقـي"، يقـول 

محّمـد، مشـرًا إىل "صعوبـة املهمـة عـى 

تأهيـل  بإعـادة  اآلن  يقـوم  الـذي  املـدرب 

يف  السـتمرار  عـى  قـادرة  لياقـة  وبنـاء 

اللعبـة".

فكـرة  فـإن  وأصدقائـه  ملحمـد  بالنسـبة 

النـادي تغـّر قليـًا مـن الروتـن القايس 

"ل  مغلقـة  دائـرة  يف  يعيشـونه  الـذي 

مـكان للفسـحة ول طعـام ول حتى أبسـط 

مقومـات الحيـاة.. الحـال والحديـث واحد 

عنـد الجميـع: متـى فـرج اللـه؟".

الوحيـدة  تـاي"  "املـواي  لعبـة  تكـن  مل 

التـي عـادت إىل املدينـة، بـل أخـذت كـرة 

القـدم نصيبهـا أيًضـا، كونهـا اللعبة األكرث 

املـدين  الدفـاع  فريـق  دفـع  مـا  شـعبية، 

املـدارس  سـاحات  مـن  الـركام  إزالـة  إىل 

بتجهيـزات  ملعـٍب  وإنشـاء  وتنظيفهـا 

أحـد  عبـدو  أبـو  زيـاد  بحسـب  بسـيطة، 

الفريـق. إداريـي 

يقـول أبـو عبـدو إن املدينـة "خرجـت من 

املـوت إىل الحيـاة مـع وقـف اطـاق النار، 

فشـوارعها تعـج بالحيـاة وتكاد السـاحات 

ل تخلـو مـن األطفـال الذيـن يلعبـون رغم 

آثـاره  بـدأت  الـذي  والجـوع،  الحصـار 

تظهـر عـى أجسـادهم النحيلـة".

لعبة "المواي تاي"
تكسر روتين الحصار في داريا

لم يتخلَّ أحمد خشيني عن مشروعه بإنشاء ناٍد رياضي لأللعاب 
القتالية في داريا، رغم المعارك التي شهدتها المدينة على مدار 

ثالث سنوات، ليبصر النور نهاية آذار الماضي.

تدريبات في نادي المواي تاي في داريا - 31 آذار 2016 )عنب بلدي(

فن  عن  عبارة  وهي  التايالندية،  املالكمة  أحيانًا  عليها  يطلق  تاي"  "املواي 

قتايل ابتكر من أجل الجند، يف القرن السادس عرش. وقد ساعد الفن سكان 

تايالند عىل التصدي للبريمانيني أثناء الغزو.

يتطلب هذا الفن لياقات بدنية مثل: الخفة، ردود الفعل، القدرة والقوة، كام 

الثامنية"،  األطراف  "فن  بـ  اللعبة  وتلقب  كاالحرتام.  ذهنية  لياقات  يتطلب 

بسب استخدام اليدين والكوعني والرجلني والركبتني للقتال.

عنب بلدي - داريا

اسـتمرت قوات األسـد وامليليشـيات املساندة 

لهـا بتنفيذ خروقـات جديدة بحـق املدنين 

يف مدينـة داريـا األسـبوع املـايض، ليصل 

عـدد الخروقـات الـكيل إىل 121 خرقًا، يف 

الوقـت الـذي مل تنجـح محـاولت إدخـال 

املسـاعدات إىل املدينـة حتـى اليوم.

وأصـدر فريـق مراقبـة الهدنـة املؤقتـة يف 

تقريـرًا مفصـًا  آذار،   29 الثاثـاء  داريـا، 

عـن الخروقـات التـي نفذتهـا قوات األسـد 

يف املدينـة خـال 30 يوًمـا، ابتـداًء من 27 

شـباط وحتـى األحـد 27 آذار، وبلـغ عـدد 

خرقًـا،   121 التقريـر  حسـب  الخروقـات 

منهـا 56 مـن فئة إطـاق رصاص رشـاش 

وقنـاص، و65 مـن فئـة القصـف املدفعي، 

الهـاون والقذائـف الصاروخيـة.

جبهـات  مختلـف  القذائـف  واسـتهدفت 

واملشـفى  السـكنية،  واملنـازل  املدينـة، 

امليـداين والكنيسـة األثرية، كـا تخلل فرتة 

التقريـر تحليـق متكرر لطران السـتطاع 

فـوق سـاء املدينـة نهـاًرا وليـًا.

وأدت الخروقـات، خـال األيام التـي وثقها 

التقريـر، إىل مقتـل ثاثـة من أبنـاء املدينة 

وإصابـة 26 آخريـن، تراوحـت إصاباتهـم 

بـن الخفيفة واملتوسـطة، حسـب املشـفى 

امليـداين، بينـا أفـاد مراسـل عنـب بلـدي 

مبقتـل محمـد أبو حسـن، صبـاح الخميس 

31 آذار، برصـاص قنـاص.

ويف السـياق، رحـب كل مـن لـواء شـهداء 

اإلسـام والتحـاد اإلسـامي ألجناد الشـام 

واملجلـس املحـيل ملدينـة داريـا، يف بيـان 

27 آذار، باحتـال دخـول  مشـرتك األحـد 

الهـال  طريـق  عـن  إنسـانية  مسـاعدات 

لفـك  مبـادرة  أي  أو  السـوري،  األحمـر 

الحصـار عـن املدينـة.

وحـّذر البيـان مـن اللتفـاف عى قـرارات 

)بدخـول  الصلـة  ذات  املتحـدة  األمـم 

املسـاعدات إىل املدينـة(، ورضورة التواصل 

البيـان، قبـل  املوقعـة عـى  الجهـات  مـع 

توجـه أي قوافـل للمسـاعدات إىل املدينـة، 

األمـم  مـع  التنسـيق  رضورة  إىل  مشـرًا 

املتحـدة "ملتابعـة عمليـة إدخال املسـاعدات 

ونوًعـا". كـًا  وفحصهـا  وتقييمهـا 

ــف  ــة ري ــس محافظ ــث مجل ــدوره، بع ب

ــالة  ــة، رس ــة املؤقت ــق، يف الحكوم دمش

ــاوض يف  ــا للتف ــة العلي ــق الهيئ إىل منس

جنيــف، ريــاض حجــاب، بخصــوص 

ــزام  ــدم الت ــاين وع ــف اإلنس ــة املل "أولوي

ــة". ــام بالهدن النظ

وأكدت الرسـالة عـى رضورة إلـزام النظام 

بقـرار مجلـس األمـن 2254 وخاصة بندي 

أراٍض  كسـب  إىل  السـعي  عـن  التوقـف 

أخـرى مـن األطـراف األخرى املشـاركة يف 

وقـف إطـاق النـار، والسـاح للمنظـات 

جميـع  إىل  رسيـعٍ  بوصـول  اإلنسـانية 

املحـارصة. املناطـق 

أن  املحافظـة  مجلـس  رسـالة  وأوضحـت 

التـي  فاملسـاعدات  يتحققـا،  مل  البنديـن 

إل  تشـكل  ل  املناطـق  بعـض  إىل  دخلـت 

نذًرا يسـرًا مـن الحاجـة الفعلية الشـهرية 

ومناطـق أخـرى مل تدخلهـا أي مسـاعدات 

ول حتـى فريق لتقـي الحقائـق، كمدينة 

داريـا ومنطقـة املـرج.

كـا أن قـوات األسـد "تشـن حملـة همجية 

الطـران  وبإسـناد  األسـلحة  أنـواع  بـكل 

الحـريب لجتيـاح منطقـة املـرج بالغوطـة 

فصائـل  التـزام  مـن  مسـتفيدًة  الرقيـة، 

واحرتامهـا  األمـن  مجلـس  بقـرار  الثـورة 

للهدنـة، بهـدف كسـب املزيد مـن األرايض 

وفصـل قطاع املـرج عـن الغوطـة الرقية 

إلحـكام الحصـار عليهـا بـدًل مـن رفعه"، 

بحسـب الرسـالة.

ومل يدخل، حتـى لحظة إعداد هـذا التقرير، 

أي وفـٍد أممـي إىل املدينة املحـارصة، والتي 

يعيـش فيهـا حاليًـا قرابـة 8300 مـديٍن، 

والعسـكرية  املدنيـة  املؤسسـات  وتحـّذر 

حـال  يف  وغـذايئ  صحـي  تدهـور  مـن 

اسـتمر الحصـار فـرتة أطـول دون دخـول 

املسـاعدات.

120 خرًقا للهدنة في داريا..
واألمم المتحدة تفشل بالوصول إليها
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مصير األسد تتقاذفه موسكو وواشنطن.. والمباحثات 
تركز على "الدستور المعدل" 

عنب بلدي - وكاالت

وأضـاف بيسـكوف أن "موسـكو ل تبحـث 

مسـائل تقرير مصـر دول ثالثـة، مبا فيها 

سـوريا، ل دبلوماسـيًا ول عـر أي قنـوات 

أخرى".

وكان دبلومـايس يف مجلـس األمـن نقـل 

عـن وزير أمريـي، قولـه إن تفاهـم باده 

مع الـروس واضـح يف هذا الشـأن )مصر 

األسـد(، وإن األسـد يف النهاية سـرحل إىل 

دولـة ثالثـة، لكنـه مل يحـدد فـرتة زمنيـة 

لرحيله.  محـددة 

اليومـن  خـال  السـطح  عـى  وطفـا 

عـن مسـودة دسـتور  الحديـث  املاضيـن 

جديـد قدمـه الـروس للجانـب األمريـي، 

وذلـك يف مسـعى لدفـع الجهـود الراميـة 

السـورية. لألزمـة  سـيايس  حـل  إليجـاد 

عن  الحديث  يف  ترغب  ل  موسكو  أن  ويبدو 

عى  ونحن  الفرتة،  هذه  خال  األسد  مصر 

 10 يف  املباحثات،  من  ثانية  مرحلة  أعتاب 

يعتر  السوري  النظام  ألن  املقبل،  نيسان 

هذا الطرح خطًا أحمر، ومن املمكن أن يفجر 

نظرًا  عليه  الرتكيز  تم  حال  يف  املفاوضات 

عن  واضح  بشكل  الحديث  فرز  لحساسيته، 

دستور جديد، وذلك بالتوازي مع ترصيحات 

لألسد حول إمكانية تعديل الدستور وتشكيل 

املعارضن  مبشاركة  وطنية  وحدة  حكومية 

واملستقلن، دون الحديث عن الهيئة النتقالية، 

وهو ما رفضته الهيئة العليا للمفاضات.

روسيا تتسلم زمام المبادرة
ويرى مراقبون أن موسـكو، وبتسـلمها زمام 

املبـادرة لحل األزمة السـورية من واشـنطن، 

إمنـا تحـاول النظـر إىل األزمة السـورية من 

زاويتهـا وتتعامـل مـع املعطيـات مبقاربـة 

الكرملـن القريبـة مـن رؤية النظـام بعدما 

أخـذت الضـوء األخرض من الوليـات املتحدة 

وخاصـة يف الخطـوات التي سـتتخذها من 

أجـل الضغط عـى أطراف الـرصاع، ما يدلل 

عـى خـروج األزمـة مـن أيـدي السـورين 

ومنـح الـروس أوًل ومن خلفهـم األمريكيون 

للحل. أساسـية  مفاتيح 

دسـتور  مسـودة  روسـيا  قدمـت  فقـد 

السـيايس وضوابط  النظام  جديد ملسـتقبل 

املرحلـة النتقاليـة يف سـوريا إىل الوليات 

األمريكيـة. املتحـدة 

وذكـرت صحيفـة الحيـاة اللندنية، السـبت 

2 نيسـان، أن وزيـر الخارجيـة األمريـي، 

جـون كـري، وأثنـاء زيارتـه إىل موسـكو 

نظـره  مـن  تسـلم  املـايض،  آذار   24 يف 

مسـودة  لفـروف،  سـرغي  الـرويس، 

دسـتور مبنيـة عـى وثيقـة أعدهـا خـراء 

قانونيـون مقربـون مـن النظام السـوري، 

مـن  للتأكيـد،  كـري  حمـل  الـذي  األمـر 

الروسـية، عـى رضورة صـوغ  العاصمـة 

دسـتور سـوري جديـد قبـل آب املقبـل.

املسـودة املقدمـة مـن روسـيا تختلـف عن 

التعديـات التـي صاغهـا النظـام يف وقت 

الجعفـري،  بشـار  يريـد  والتـي  سـابق، 

رئيس وفـد النظام للمفاوضـات يف جنيف، 

تقدميهـا إىل املبعـوث األممـي يف “الوقـت 

املناسـب”، بحسـب الروايـة الرسـمية.

هي:  رشوط  ثاثة  عى  التعديات  وتنص 

رئيس  دين  اإلسام  يكون  أن  رشط  إزالة 

الدستور  من  الثامنة  املادة  وفق  الجمهورية 

الحايل، إضافة إىل الحفاظ عى سبع سنوات 

له وليتان  الذي تحق  للرئيس  مدة كل ولية 

بدًءا من النتخابات املقبلة، وانتخاب الرئيس 

جرى  كا  مبارش  بشكل  وليس  الرملان  من 

يف العام 2014.

األسـد  تأكيـد  فـإن  الصحيفـة  وبحسـب 

اسـتعداده  عـى  روسـية،  أنبـاء  لـوكالت 

إجـراء انتخابـات رئاسـية مبكـرة، إضافـة 

إىل رضورة انتخـاب رئيـس بشـكل مبارش 

الدولـة، رشط  الاجئـن خـارج  مبشـاركة 

أن تكـون صناديـق القـرتاع تحـت سـلطة 

الدولـة، جـاء نتيجـة الضغط من موسـكو، 

خاصـة بعد إعانها النسـحاب من سـوريا 

يف 14 مـن الشـهر املـايض.

نسف المفاوضات
متاهـي املواقـف الروسـية مـع مـا يريده 

النظـام مـن جنيـف 3 يف الجولـة املقبلـة 

السياسـية،  العمليـة  بتوقـف  يهـدد 

عـن  الـرويس  الضغـط  غيـاب  ويسـاهم 

األسـد  قـوات  بارتـكاب  حكومـة دمشـق، 

مـن  مزيـًدا  لهـا  املسـاندة  وامليليشـيات 

خروقـات الهدنـة املرمـة برعايـة أمريـكا 

ارتكبتهـا  التـي  املجـزرة  ومـا  وروسـيا، 

قـوات النظام يف ديـر العصافر، يف األول 

مـن نيسـان، إل دليـل عـى نهـج النظـام 

بنجـاح  وإميانـه  “القمـع"،  يف  املسـتمر 

الحـل العسـكري، وهـو ما ينسـف أسـس 

املفاوضـات ومرجعياتهـا األمميـة، ويجعل 

الضغـط الرويس عـى النظـام واجبًا أكرث 

مـن أي وقـت مـى. 

عنب بلدي - خاص 

كان مـن املقـرر، وفًقـا لإلعـام املـوايل، 

السـيطرة عـى الطريـق الـدويل )حلـب- 

دمشـق(، و"قضـم" ريـف إدلب الشـايل 

والفوعـة  كفريـا  بلـديت  إىل  وصـوًل 

املواليتـن قـرب مدينـة إدلـب، إل أن هدفًا 

واحـًدا مل يحقـق مـا خطـط لـه، لتبـدأ 

قـوات املعارضة هجوًما معاكًسـا، تكّشـف 

معـه حجم الضعـف يف قدرة نظام األسـد 

عـى تأمـن املناطق التـي اسـتحوذ عليها 

. مؤخًرا

لماذا تقدم األسد سابًقا؟
مطلعـون  وعسـكريون  محللـون  يـرى 

عـى الشـأن امليـداين السـوري أن معركة 

جنـوب حلـب مل تكـن مـن بنـات أفـكار 

كحـال  خالصـة،  إيرانيـة  وكانـت  األسـد، 

املعـارك الشـالية يف املحافظـة، كـا أنها 

مل تكـن ذات أبعـاد جغرافية تؤّمـن للنظام 

مسـاحات جديـدة يف املحافظـة الخارجـة 

عـن سـيطرته مبعظمهـا، بقـدر مـا كانت 

تهـدف للوصـول إىل القـرى ذات الغالبية 

حلـب،  شـال  والزهـراء  )نبـل  الشـيعية 

كفريـا والفوعـة شـال إدلـب(، املحارصة 

املعارضة. قبـل  مـن 

وأرشكـت إيران يف هـذه املعـارك نحو 12 

ميليشـيا أجنبيـة ومحليـة، كان العراقيون 

"الحصـان األسـود" فيهـا، فأحصـت عنب 

بلدي سـابًقا مشـاركة سـت ميليشيات أتت 

من بغـداد، تتبع جميعها عقائديًا لسـيطرة 

"املرشـد األعـى" عيل الخامنئـي، ويرف 

الحـرس  مـن  ضبـاط  عسـكريًا  عليهـا 

الثـوري وقـوات "الباسـيج" اإليرانية.

دخول موسـكو عـى الخارطة العسـكرية 

السـورية إىل جانـب األسـد، أعطـى ملعركة 

الجنـوب الحلبـي زخـًا قويًـا، مـن خال 

تقديـم خدمـات لوجسـتية يـرف عليهـا 

العسـكرية  حميميـم  قاعـدة  جـرالت 

يف الاذقيـة، إىل جانـب غطـاء جـوي ل 

سـو  )قاذفـات  السـوري  النظـام  ميلكـه 

24، حوامـات مـي 24 ومـي 28(، عدا عن 

صواريـخ أرض- أرض بعيـدة ومتوسـطة 

. ى ملد ا

كل هـذه املعطيـات حققـت للنظـام تقدًما 

غر مسـبوق يف الريف الجنويب، باعرتاف 

"جحافـل"  ووصلـت  نفسـها،  املعارضـة 

قواتـه إىل الطريـق الـدويل، وسـببت لـه 

شـلًا من جهة خـان طومـان، لكنها ورغم 

ذلك مل تحقـق أهدافها املنشـودة بالوصول 

إىل الريـف اإلدلبـي، وتوقفـت قبـل نحـو 

شـهرين عى أطـراف “األوتوسـرتاد".

الوقائع تكشف زيف ادعاءات 
األسد 

اعتـر بشـار األسـد أن "ل حّل يف سـوريا 

إل باملواجهـة، والنـرص والرهـان الحقيقي 

هـو عـى الحسـم العسـكري مـع القـوى 

اإلرهابيـة"، وذلك خـال ملتقـى "التجمع 

العـريب واإلسـامي لدعم خيـار املقاومة"، 

والـذي انعقد يف دمشـق، 20 آذار الجاري.

األخـرة  كلمتـه  األسـد مـن خـال  وبـدا 

مبوقف املنتـرص، رغم جمود معـارك حلب 

وحـاة وحمص والاذقيـة ودرعا والغوطة 

الرقيـة، عقـب الهدنة املتفـق عليها أواخر 

شـباط املايض، ونجـاح فصائـل املعارضة 

املناطـق  يف  خـرق  محاولـة  أي  بإيقـاف 

شـملتها. التي 

وشـهد الجنـوب الحلبـي عـدة محـاولت 

تقـدم فاشـلة لقـوات األسـد مـن محـور 

املحـور  باتجـاه  طومـان  خـان  بلـدة 

الغـريب للطريـق الدويل، قوبلـت جميعها 

"جيـش  فصائـل  قبـل  مـن  بالتصـدي 

الفتـح" املتمركـزة يف تلـك املنطقـة، كان 

املـايض. آذار  خـال  ذلـك 

ورصـدت عنـب بلـدي يف تقريـر سـابق 

انسـحاب عـدد مـن امليليشـيات األجنبية، 

ول سـيا حـزب اللـه اللبناين وميليشـيا 

محافظـة  مـن  األفغانيـة،  "فاطميـون" 

الرقـي،  حمـص  ريـف  إىل  حلـب 

للمشـاركة يف معركـة تدمـر ضـد تنظيم 

"الدولـة"، بالتزامـن مـع إيقاف روسـيا 

لتبقـى  املعارضـة،  مواقـع  اسـتهدافها 

امليليشـيات  بعـض  مـع  األسـد  قـوات 

حلـب. جنـوب  وحدهـا  املحليـة 

شـنت  الجـاري،  نيسـان  مـن  األول  يف 

فصائـل املعارضـة هجوًمـا معاكًسـا ضـد 

قـوات األسـد يف ريـف حلـب الجنـويب، 

اسـتطاعت من خاله اسـتعادة عـدة بلدات 

وقـرى، أبرزها بلـدة العيس السـرتاتيجية 

والتـال املحيطـة بها، يف معركة اسـتمرت 

سـاعات فقـط، أظهـرت الضعـف البنيوي 

يف صفـوف الجيـش النظامـي، وفضحت 

فشـله يف الحفاظ عـى مكتسـبات معارك 

متواصلة. أشـهر  أربعـة 

أثارت تسريبات نشرتها صحيفة الحياة اللندنية، حول مصير رئيس النظام السوري، بشار األسد، واالتفاق بين روسيا والواليات المتحدة على رحيله إلى 
دولة ثالثة، ردود فعل موسكو، الحليف األبرز للنظام السوري، والتي سارعت لنفي هذا االتفاق، ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الناطق الرسمي 

باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، قوله إن ما نقلته الصحيفة حول اتفاقية رحيل األسد إلى دولة ثالثة غير صحيح.

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

معارك جنوب حلب تكشف "عورات" األسد 

عناصر "جيش الفتح" يجهزون للهجوم في ريف 
حلب الجنوبي، الجمعة 1 نيسان 2016
)عنب بلدي(

ستة أشهر مرت على بدء قوات األسد هجومها الواسع في ريف حلب الجنوبي، من خالل عملية تم التخطيط لها بإشراف إيراني كامل 
على سير العمليات بًرا، وتقديم إسناد جوي ولوجستي روسي لها.
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قوى مختلفة تتجه للسيطرة على الرقة

أمريكا تنوي تدريب قبائل عربية لقتال 
تنظيم "الدولة"

األردن تقّر إصدار تصاريح عمل للسوريين على أراضيها

عنب بلدي - خاص

عى  الكردية  والوحدات  أمريكا  وتتفق 

التي  الرقة،  مدينة  عى  السيطرة  رضورة 

حزب  رئيس  أعلن  إذ  عربية،  غالبية  تقطنها 

التحاد الدميوقراطي، صالح مسلم، الجمعة، 

الرقة"،  لتحرير  "تستعد  الكردية  القوات  أن 

بالتعاون مع التحالف الدويل بقيادة واشنطن.

قبائل عربية لقتال التنظيم
األول  كانون  إعانها،  وبعد  املتحدة  الوليات 

املايض، إرسال قوة خاصة جديدة لشن غارات 

وسوريا،  العراق  يف  “الدولة”،  تنظيم  ضد 

تدرس خطة، بحسب ما نقلت وكالة "رويرتز" 

عدد  زيادة  حول  أمريكين،  مسؤولن  عن 

زيادة  لترسيع  سوريا،  يف  الخاصة  القوات 

مكاسبها ضد تنظيم "الدولة"، كا أنها تسعى 

لتدريب قبائل عربية للقتال ضد التنظيم.

وستُخصص القوات األمريكية اإلضافية يف 

املواقع  لتحديد  أسايس"،  "بشكل  سوريا 

التي ستدرب فيها رجال قبائل عربية تطوعوا 

إذ  املسؤولن،  وفق  "الدولة"،  تنظيم  لقتال 

ستزود القوات رجال القبائل بأسلحة، ومتّهد 

مدينة  عى  هجوم  شن  أمام  جًوا  الطريق 

الرقة، املعقل الرئييس للتنظيم.

املسؤولون الذين وصفتهم الوكالة بأنهم عى 

كشف  عن  امتنعوا  القرتاح،  بتفاصيل  علم 

إل  سوريا،  إىل  إرسالها  يدرس  التي  األعداد 

حول  األمريكية  اإلدارة  حديث  أكدوا  أنهم 

زيادة حجم القوات الخاصة "عدة مرات"، من 

حجم القوة املوجودة حاليًا، والبالغ عددها 50 

جنديًا يعملون كمستشارين بعيًدا عن خطوط 

املواجهة.

عن  منفصلة  الزيادة،  تكون  أن  املقرر  ومن 

جهود عسكرية أمريكية معدلة تجري حاليًا، 

السورين  املقاتلن  من  محدود  عدد  لتدريب 

يف تركيا، بحسب "رويرتز"، وترتكز الجهود 

عى تعليمهم تحديد األهداف لغارات التحالف 

الجوية.

التقدم نحو الرقة بمشاركة "سوريا 
الديموقراطية"

من  يوم  قبل  حديثه  يف  أملح  مسلم،  صالح 

انضام  رضورة  إىل  األمريي،  اإلعان 

"سوريا  قوات  إىل  العرب"  الرقة  "سكان 

أربعن  بن  تضم  التي  الدميوقراطية" 

التنظيم،  ملواجه  مقاتل،  ألف  وخمسن 

حررنا  "إذا  أنه  مؤكًدا  الرقة،  إىل  والتوجه 

النظام بدخولها، إل  الرقة لن نسمح لقوات 

ضمن إطار سيايس معن".

وتأيت خطوة القوات ضمن هدفها الرئييس، 

من  اإلرهابية"  "التنظيات  طرد  وهو 

بينا  مسلم،  وفق  السورية،  األرايض 

تحاول التمدد يف مناطق شال سوريا بن 

الكردية  املناطق  لتصل  واعزاز،  جرابلس 

الثاث ببعضها عفرين وكوباين والجزيرة، 

تهديًدا  وتعتره  تركيا  ترفضه  الذي  األمر 

ألمنها.

شيئًا  يزدادون  التنظيم  "أعداء"  أن  ويبدو 

األخر،  يحاول  الذي  الوقت  يف  فشيئًا، 

التي طرحت منذ  للمعركة  إظهار جهوزيته 

مصورة  تسجيات  بثه  خال  من  أشهر، 

تظهر الشتباكات مع عنارص قوات "سوريا 

الدميوقراطية"، يف مناطق قريبة من الرقة، 

كسد الفاروق وعن عيىس شالها.

التحالف الدولي غّير رأيه
األمريي،  الدفاع  وزير  إعان  ومنذ 

أن  املايض،  شباط  كارتر،  آشتون 

إرسال  عى  وافقت  العربية  اإلمارات 

سوريا،  إىل  الخاصة  عملياتها  قوات 

املحلية  القوات  تدريب  يف  "للمساعدة 

عى  السيطرة  واستعادة  السنة،  من 

عى  يشء  يتغر  مل  الرقة"،  مدينة 

الدويل  التحالف  أن  يبدو  بينا  األرض، 

أنه  املايض،  آذار  منتصف  أعلن  الذي 

لستعادة  الراهن  الوقت  يف  يخطط  ل 

رأيه. الرقة، قد غر 

التحالف،  الخاصة يف  العمليات  قائد  وكان 

جلسة  خال  حينها  أوضح  فوتل،  جوزف 

يف  املسلحة  القوات  لجنة  أمام  استاع 

اسرتاتيجية  يبحث  أنه  الشيوخ،  مجلس 

يخطط  ل  لكنه  وعزلها،  الرقة  إىل  التوجه 

معترًا  عليها،  والسيطرة  املدينة،  لستعادة 

أن قرابة %80 من قوات الدفاع عن سوريا 

عى األرض هم من األكراد.

األوسط،  الرق  األمريكية يف  القوات  قائد 

سابق،  وقت  يف  أكد  أوسنت،  لويد  الجرال 

أن هدف القوات الخاصة يف سوريا "تجنيد 

املزيد من العرب والرتكان"، مشرًا إىل أن 

القوات  تعزيز  ملواصلة  "تسعى  واشنطن 

الجهادين،  مواجهة  عى  القادرة  املحلية 

وتريد الرتكيز عى عدد أقل من األشخاص، 

محددة،  بكفاءات  تدريبهم  تستطيع  يك 

ويقاتلوا إىل جانبها لحًقا".

وينتظر أهايل مدينة الرقة مصرهم بصمت، 

التحالف،  تقود  التي  أمريكا  خطة  ظل  يف 

يف  الدميوقراطية"،  "سوريا  عى  وتعتمد 

النظام  ونية  التنظيم،  ضد  الرية  عملياتها 

بعد  املدينة، خاصة  باتجاه  التقدم  السوري 

إضافة  مؤخرًا،  لسيطرته  تدمر  إخضاع 

يعتر  بينا  والرقة،  بن حاة  عملياته  إىل 

ألف نسمة حاليًا   300 أكرث من  أن  األهايل 

يف املدينة، هم الخارس األكر من املعارك.

عنب بلدي - خاص

تقرير،  يف  األردنية،  العمل  وزارة  وأوضحت 

الثاثاء 30 آذار، أن عى العامل السوري تقديم 

مديريات  إىل  العمل  أصحاب  من  الطلبات 

الختصاص املنترة يف اململكة مبارشة، وعدم 

األمنية  البطاقة  وجود  دون  طلب  أي  قبول 

املمغنطة الصادرة عن وزارة الداخلية.

لمن تمنح التصاريح؟
تشمل الروط جميع السورين املقيمن داخل 

عر  أو  نظاميًا  دخولهم  كان  سواء  اململكة، 

وجود  عن  النظر  وبغض  الحدودي،  الريط 

جواز السفر.

عليها  املتفق  النسب  حسب  املوافقات  ومتنح 

املهن  ومراعاة  القطاعات،  مختلف  ممثيل  مع 

املغلقة يف وجه العالة الوافدة، ودون الحاجة 

الطلبات عى لجان الستخدام لغايات  لعرض 

تبسيط اإلجراءات، وفًقا لبيان وزارة العمل.

األردين،  الداخلية  وزير  قال  السياق،  ويف 

سامة حاد، إن الحكومة األردنية تتعامل مع 

اململكة  أرايض  عى  السوري  اللجوء  قضايا 

الجهات  جميع  بن  ومنسق  شمويل  بشكل 

املعنية بهذا الشأن.

وأشار حاد، خال اجتاع مع عدد من الوزراء 

سيتم  أنه  إىل  املايض،  الثاثاء  األردنين، 

فرتة  األردن  يف  السورين  الاجئن  إعطاء 

لألنظمة  وفًقا  أوضاعهم،  لتسوية  أشهر  ثاثة 

والتعليات املتبعة.

اإلغالق سيواجه المؤسسات المخالفة
العمل  وزارة  عام  أمن  أوضح  جهته،  من 

ستبدأ  الوزارة  أن  نجمة،  أبو  حادة  األردنية، 

مؤسسة  أي  املقبل بإغاق  الشهر  من  اعتباًرا 

بتشغيل  تقوم  واملطاعم  الحلويات  قطاع  يف 

عالة سورية مخالفة.

والحلويات  املطاعم  قطاع  نجمة،  أبو  ودعا 

وكافة العاملن يف هذا القطاع لرضورة العمل 

السورية  العالة  أوضاع  “تصويب”  عى 

سهلة  اإلجراءات  وأن  خصوًصا  لديهم، 

وبسيطة، بحسب صحيفة الدستور األردنية.

بالعمل  السورية  للعالة  الساح  أن  وأكد 

عى  يؤثر  لن  والحلويات  املطاعم  قطاع  يف 

السوري  العامل  معترًا أن  األردين،  العامل 

العالة  وليس  األخرى  الوافدة  العالة  ينافس 

العالة األردنية  األردنية املحلية، يف ظل شح 

القطاع  هذا  يف  العمل  عن  الكثرين  وعزوف 

املهم والحيوي.

كيف تلقى السوريون القرار؟
سوري  شاب  وهو  فايز،  أبو  حكم  ووصف 

منح  قرار  عان،  األردنية  العاصمة  يف  يعمل 

التصاريح بـ “اإليجايب” للسورين، ويهدف 

ترّسب  من  والحد  العمل  سوق  ضبط  إىل 

الاجئن من مخيم الزعرتي.

بلدي،  عنب  إىل  حديث  يف  فايز،  أبو  وأوضح 

أن تكلفة ترصيح العمل للسوري  350 دينارًا 

أردنيًا تقريبًا )245 دولرًا أمريكيًا(، وهو مبلغ 

كبر بالنسبة للرواتب التي يتقاضاها السوريون 

من  تسهيات  هناك  أن  إىل  لفتًا  األردن،  يف 

جزًءا  تتحمل  بحيث  املنشآت،  بعض  أصحاب 

كبرًا من القيمة اإلجالية للترصيح.

وأشار الشاب السوري إىل أن معظم السورين 

عر  نظامية،  بطريقة  األردن  دخلوا  الذين 

بطاقة  أو جًوا، حصلوا عى  الحدودية  املعابر 

تعريفية ممغنطة، تشبه إىل حد كبر البطاقة 

قرارات  عن  أنباء  وهناك  األردنية،  الشخصية 

جديدة تتيح لهم رخص قيادة للسيارات.

من  ذاته  الوقت  تخّوف يف  فايز”  “أبو  لكن 

عدم استصدار تصاريح عمل، يف ظل التشديد 

األردن،  يف  العمل  سوق  يف  الكبر  الرقايب 

مبديًا خشيته من أن كل مخالف سيتم ترحيله 

األردن  خارج  إىل  أو  الحدودية  املخيات  إىل 

نحو محافظة درعا.

لألمم  التابعة  الاجئن  مفوضية  وأحصت 

 650 املتحدة عدد السورين يف األردن بنحو 

املخيات  يف  يعيشون  منهم  كبر  قسم  ألًفا، 

الحدودية، ول سيا مخيم الزعرتي، يف حن 

عددهم  إن  األردنية  الرسمية  املصادر  تقول 

تخطى حاجز املليون.

أقرت الحكومة األردنية منح تصاريح عمل للسوريين القاطنين فيها، وذكرت أنها جاءت لضبط عملهم في جميع المحافظات، 
على أن تبدأ السلطات الشهر المقبل بإغالق أي محل يشّغل عمالة سورية مخالفة.

محل حلويات سورية في العاصمة األردنية عمان - )وكالت أردنية(

صمت يصفه أهالي 
مدينة الرقة بـ 

"الثقيل"، يخيم على 
المدينة التي تترقب 

مصيرها، وخاصة 
بعد إعالن أمريكا، 

السبت 2 نيسان، 
عن نيتها إرسال 

قوات خاصة لتدريب 
قبائل عربية أبدت 

استعدادها لمواجهة 
التنظيم داخل مناطق 
سيطرته في سوريا.
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انتخابات مجلس الشعب تقترب من موعدها.. 

والمواطنون آخر همهم

 عنب بلدي - خاص

بـــ  الكثــرون  وصفهــا  التــي  النتخابــات 

“األضحوكــة” وبــأن النظــام يريــد أن يوهــم 

ــوريا،  ــور يف س ــام األم ــك بزم ــه ميس ــامل بأن الع

جــاءت خــارج نطــاق التفاهــات السياســية التــي 

ــان  ــة وأن اإلع ــف، خاص ــة جني ــري يف أروق تج

عنهــا جــاء بعــد ســاعات قليلــة مــن إعــان اتفــاق 

ــة  ــام واملعارض ــن النظ ــار ب ــاق الن ــف إط وق

ــة. ــية أمريكي ــة روس مببارك

إلجرائهــا  الكثريــن  معارضــة  مــن  وبالرغــم 

ــام  ــن النظ ــيايس ب ــاق س ــول إىل اتف ــل الوص قب

ــل الدســتور وإجــراء  واملعارضــة يفــي إىل تعدي

انتخابــات وفقــه، إل أن النظــام ظــل متمســًكا 

ــوريا  ــة يف س ــات الرملانيّ ــون النتخاب ــراره ك بق

ــه.  ــب قول ــتور، حس ــق الدس ــري وف تج

العسكريون يشاركون في االنتخابات
ــس  ــحي مجل ــدد مرش ــت أن ع ــا أعلن ــة العلي اللجن

 11341 بلــغ  كافــة  املحافظــات  يف  الشــعب 

و2485  دمشــق،  يف   1805 منهــم  مرشــًحا، 

ــز  ــدد املراك ــغ ع ــا بل ــا، ك ــب ومناطقه يف حل

.1468 باملحافظــات  النتخابيــة 

وألول مرة يف ســوريا ســمح للعســكرين املشــاركة 

ــون  ــل قان ــد تعدي ــة، بع ــات الرملاني يف النتخاب

ــل  ــا، نق ــمل أيًض ــذي ش ــايل، ال ــات الح النتخاب

ــت  ــر، إذا كان ــكان آلخ ــن م ــة م ــرة انتخابي دائ

ــاًل  ــهد أع ــرة تش ــا الدائ ــودة فيه ــة املوج املنطق

ــام 450  ــح النظ ــك فت ــى ذل ــاء ع ــة، وبن قتالي

ــاء املحافظــات الســاخنة، وهــي: إدلــب  مركــزًا ألبن

والرقــة وحلــب ودرعــا يف املناطــق التــي يســيطر 

عليهــا وأغلبهــا يف دمشــق وطرطــوس والاذقيــة، 

ــز  ــح مراك ــتعد لفت ــه مس ــام أن ــن النظ ــا أعل ك

ــد  ــكان بع ــن الس ــة م ــر، الخالي ــة يف تدم انتخابي

اســتعادتها مــن تنظيــم “الدولــة" يف 28 آذار 

ــايض. ــهر امل الش

حمالت انتخابية بنكهة “تشبيحية”
ومــا إن أعلــن النظــام عــن بــدء فتــح الرتشــيحات 

ــددت  ــي تع ــة، الت ــات النتخابي ــدأت الحم ــى ب حت

أشــكالها وأســاليب أصحابهــا مــن أجــل انتخابهــم 

مــن قبــل الشــعب، فبعــض املرشــحن اعتمــد عــى 

ــه  ــال برنامج ــي إليص ــل الجتاع ــع التواص مواق

ــد  ــر اعتم ــم اآلخ ــاس، وبعضه ــايب إىل الن النتخ

ــرات  ــن الل ــت ماي ــة كلف ــات دعائي ــى حم ع

ــن  ــاين م ــة ول تع ــاد طبيعي ــاة يف الب وكأن الحي

ــت. ــنوات مض ــس س ــذ خم ــرب من ح

صحيفــة الوطــن املقربــة مــن النظــام ذكــرت، يف 

ــة  ــات النتخابي ــض الحم ــايض، أن بع 30 آذار امل

لبعــض املرشــحن املســتقلن كلفــت عــرات 

ــا  ــن له ــن املندوب ــا م ــت آلفً ــن، وخصص املاي

ــات.  ــز النتخاب ــى مراك ــوف ع للوق

ــا  ــي اعتمده ــة الت ــات النتخابي ــرز الحم ــن أب ولك

ــح،  ــل املرش ــن قب ــب م ــت يف حل ــحون، كان املرش

حســن شــعبان بــري، الــذي اعتمــد عــى تخويــف 

وترهيــب النــاس عــن طريــق شــبيحته مــن أجــل 

انتخابــه، إذ نــرت صفحــات مواليــة للنظــام 

ــبيحة  ــي، أن ش ــل الجتاع ــع التواص ــى مواق ع

ــوبر  ــل س ــى مح ــكاكن ع ــوا بالس ــري هجم ب

ماركــت يف شــارع كليــة الهندســة يف حلــب، 

ــق  ــه تعلي ــض صاحب ــبب رف ــد 27 آذار، بس األح

ــل. ــى واجهة املح ــح ع ــورة املرش ص

وقــام املهاجمــون بتكســر املحــل بــكل مــا 

ــه  ــن صاحب ــد طع ــه، بع ــة محتويات ــه ورسق في

وجســده،  وجهــه  يف  والســيوف  بالســكاكن 

هــّددوا  وفــور خروجهــم  الصفحــة،  بحســب 

األهــايل بصــوت عــاٍل “كل مــن ل ينتخــب معلمنــا 

شــعبان ســيكون مصــره الســكاكن”.

ــل  ــن قب ــب م ــة غض ــت موج ــة لق ــذه الحادث ه

األهــايل، الذيــن طالبــوا اللجنــة األمنيــة يف حلــب 

ــن  ــه م ــات، بحرمان ــة لانتخاب ــة القضائي واللجن

ــه. ــع عصابت ــه وم ــق مع ــات والتحقي النتخاب

وقال  الخر،  عى  املعلقن  الفعل من  ردود  واختلفت 

أحدهم “مادام أنه من عصابات السكاكن، فمن املؤكد 

فلاذا  ناجح  فهو  وبالتايل  عليه،  راضية  القيادة  أن 

هذه األفعال التشبيحية”، وكتب آخر “وكأننا أصبحنا 

واصًفا  الضعيف”،  يأكل  القوي  غابة..  يف  نعيش 

النتخابات بـ “املرسحية الهزلية.

فنانون في طريقهم إلى مجلس الشعب 
ــدة  ــرة جدي ــود ظاه ــات وج ــت يف الحم والاف

ــائية ل  ــارص نس ــود عن ــي وج ــات، ه يف النتخاب

ــن  ــى إن بعضه ــن، حت ــن األربع ــاوز أعاره تتج

مل يبلــغ الـــ 30 مــن العمــر، وتســابقت املرشــحات 

ــة،  ــن النتخابي ــن يف صوره ــار جاله ــى إظه ع

ــان”. ــال فت ــن يف “ج ــر أغلبه ــى ظه حت

ــام  ــن للنظ ــن موال ــاء فنان ــت أس ــا انضم ك

ــب  ــم نقي ــحن، ومنه ــم املرش ــوري إىل قوائ الس

ــن  ــان ع ــر رمض ــل زه ــابق واملمث ــن الس الفنان

ــق،  ــف دمش ــن ري ــل ع ــارف الطوي ــة، وع الاذقي

ــوا  ــن ضمن ــص، الذي ــن حم ــكندر ع ــق إس وتوفي

بشــكل كبــر وجودهــم تحــت قبــة مجلــس 

الشــعب نتيجــة ورود أســائهم عــى قامئــة 

ــث  ــزب البع ــا ح ــي يعده ــة" الت ــدة الوطني "الوح

الحاكــم وأحــزاب منضويــة يف "الجبهــة الوطنيــة 

التقدميــة"، إذ تعتــر تلــك القامئــة صاحبــة الحــظ 

ــة  ــا مدعوم ــس ألنه ــول إىل املجل ــر يف الوص األك

ــه  ــح في ــذي ترش ــت ال ــلطات، يف الوق ــن الس م

ــه إىل  ــروف مبواقف ــزور، املع ــدت أن ــرج نج املخ

ــب. ــتقل يف حل ــكل مس ــام، بش ــب النظ جان

ــدور  ــة ص ــم النتخابي ــع للقوائ ــت املتتب ــا يلف ك

ــدل  ــة" ب ــدة الوطني ــة الوح ــم "قامئ ــة باس قامئ

"قامئــة الجبهــة الوطنيــة التقدميــة" التــي كانــت 

تصــدر يف النتخابــات املاضيــة، وكان ينجــح 

ــايئ. ــكل تلق ــة بش ــذه القامئ ــاء ه ــع أعض جمي

النظام يسمح للسوريين بالعودة للتصويت
رئيــس اللجنــة القضائيــة العليــا لانتخابــات، 

ــة  ــن املقرب ــة الوط ــال لصحيف ــعار، ق ــام الش هش

ــن  ــورية” ل ــة الس ــام، 8 آذار، إن “الدول ــن النظ م

ــودة  ــن الع ــوريا م ــارج س ــخص خ ــع أي ش متن

ــعب،  ــس الش ــات مجل ــاركة يف انتخاب ــا للمش إليه

وإن األبــواب مفتوحــة أمــام كل مغــرتب يــود 

بالنتخابــات،  للمشــاركة  ســوريا  إىل  العــودة 

مؤكــًدا أن الدســتور ضمــن لــه أن ينتخــب “بحريــة 

ــه. ــد قول ــى ح ــة” ع مطلق

ــوريا  ــة يف س ــة القضائي ــعار أن اللجن ــم الش وزع

ــواء  ــات، س ــى النتخاب ــة ع ــة تام ــرف بنزاه ت

كانــت برملانيــة أو رئاســية، وبالتــايل ليســت 

ــات. ــة النتخاب ــد ملراقب ــة إىل أح بحاج

الشعب آخر همه االنتخابات
وبالرغــم مــن إنفــاق مايــن اللــرات عــى 

الحمــات النتخابيــة مــن قبــل بعــض املرشــحن، 

وقيــام البعــض بتوزيــع الحلــوى عــى النــاس يف 

ــوريون  ــود الس ــعارات تع ــاق ش ــوارع، وإط الش

ــة  ــن" و"محارب ــاء الوط ــن "كبن ــذ زم ــا من عليه

الفســاد" و "يجــب أن نكــون يــًدا واحــدة يف وجــه 

ــردود فعــل الســورين،  ــع ل اإلرهــاب"، إل أن املتتب

الباقــي منهــم يف الداخــل، عــى مواقــع التواصــل 

الجتاعــي، تظهــر أنهــم ل يعــرون اهتاًمــا 

ــن  ــم تأم ــكل همه ــات، ف ــذه النتخاب ــرًا له كب

ــاع  حاجاتهــم وقوتهــم اليومــي خاصــة بعــد ارتف

األســعار إىل مســتويات عاليــة جــًدا نتيجــة تــدين 

ــورية.  ــرة الس الل

عشرة أيام تفصل الشارع السوري عن انتخابات مجلس الشعب التي دعا إليها النظام والتي 
ستجري في الثالث عشر من نيسان الجاري.

"إن تشـكيل الحكومـة فـي سـوريا، ال يجـب أن يقودهـا، 
أو علـى األقـل لـن يقودهـا فـي المسـتقبل بشـار األسـد".

فيليب هاموند

وزيــر الخارجية البريطاني
31 آذار 2016

اآلمنـة  للمنطقـة  الالزمـة  التحتيـة  البنيـة  تشـييد  "يمكننـا 
فـي غضون سـنة أو سـنة ونصـف، وأنا حازم جـًدا وحريص 

علـى تحقيـق هـذا الهـدف".

رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي
1 نيسان 2016

"إن اتفـاق وقـف األعمـال العدائيـة فـي سـورياة يقتـرب 
مـا  المنتهـي،  بحكـم  ليصبـح  األخيـرة،  أنفاسـه  لفـظ  مـن 
يـؤدي النفجـار الوضـع إلـى مرحلـة يصعب فيها السـيطرة 

علـى مـا يمكـن أن تتطـور إليـه.".

رياض حجاب

المنسق العام للهيئة العليا 
للمفاوضات
1 نيسان 2016

"إذا مـا اسـتطاعت قـوات سـوريا الديموقراطية تحريـر الرقة 
فلـن تسـمح بدخـول الجيش السـوري إال ضمن إطار سياسـي 

يتم التوافـق عليه".

صالح مسلم

رئيس حزب االتحاد الديموقراطي
1 نيسان 2016

"هـل هنـاك رغبـة شـعبية بانتخابـات رئاسـية مبكـرة؟، إذا 
كان هنـاك مثـل هـذه الرغبـة، أنـا ال توجـد لـدي مشـكلة، 
هـذا طبيعـي عندمـا يكون اسـتجابة لرغبة شـعبية وليس 

اسـتجابة لبعـض القـوى المعارضة".

بشار األسد

رئيس النظام السوري
21 آذار 2016

"ليـس هنـاك أي إمكانيـة لالعتـراف بـأي تمثيـل لألكـراد 
السـوريين في فرنسـا.. لدينـا محاور وهو االئتـالف الوطني 

السـوري، ولديـه تمثيـل فـي باريـس منـذ عـام 2012".

رومان نادال

المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الفرنسية
1 نيسان 2016

مجلس الشعب السوري - )إنترنت(
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من عدسة الموبايل إلى االحتراف

تجارب رائدة طورت إعالم الثورة في درعا

أمراض تكرير النفط البدائي 
تتزايد في ريف الحسكة

محمد قطيفان - درعا  

إعـام درعا كان جزًءا أساسـيًا مـن الثورة، 

وشـهد بـدوره تغيـرات متطـورة ملواكبـة 

مراحلهـا املختلفـة، فانتقل مـن الهواية إىل 

التنسـيقيات والهيئات املحليـة، التي تجمع 

إعاميـي األحيـاء والبلـدات يف إطـار عمل 

إىل  الحاليـة  مرحلتـه  يف  ليصـل  واحـد، 

إعـام املؤسسـات املركزيـة التـي شـهدت 

اندماًجـا مؤسسـاتيًا.

خـال  مـن  املحافظـة  إعاميـو  ويسـعى 

التنسـيق بن املكاتـب اإلعامية، إىل تحقيق 

درعـا  إعـام  فتصـّدر  احرتافيـة،  تغطيـة 

املشـهد بثـاث مؤسسـات رئيسـية، بدأتها 

مؤسسـة "نبـأ"، التـي اسـتطاعت توحيـد 

إعاميـي مدينـة درعـا ضمـن فريـق عمل 

. حد وا

وتلتهـا مؤسسـة "يقـن"، التـي شـهدت 

توحيد عمـل إعاميي ريـف درعا الرقي، 

بينـا كانـت مؤسسـة "شـاهد"، بوتقـة 

الغـريب،  درعـا  ريـف  إعاميـي  جمعـت 

ورغـم التنسـيق الكبـر بـن اإلعاميـن 

فيهـا، إل أنهـا مازالـت تسـعى إىل دمـج 

قدراتهـا مًعـا.

عامان ونصف على بداية "نبأ"
ولتقييم تجربة مؤسسـة "نبـأ"، بعد مرور 

انطاقتهـا،  عامـن ونصـف عـى  قرابـة 

تحدثـت عنـب بلـدي إىل مديرهـا، رأفـت 

الثـورة  أبازيـد، وقـال "مـع طـول عمـر 

كان لزاًمـا علينـا كإعامين تطويـر عملنا، 

وتغيـر طريقة نقـل األحداث مـن البدائية 

فكانـت  املؤسسـايت  والعمـل  املهنيـة  إىل 

تلـك الجهـود التـي متخـض عنهـا انطاق 

املؤسسـة يف متـوز 2014".

عـى  عملهـا  يف  املؤسسـة  واعتمـدت 

معايـر الصحافـة العامليـة، وفـق أبازيـد، 

بينـا تركـز العمـل الداخـيل عـى البنيـة 

التنظيميـة للمؤسسـة، مـن خـال توزيـع 

األعضـاء. كافـة  بـن  األدوار 

فرضـت اسـتقالية العمل اإلعامـي داخل 

يف  وصعوبـات  ماليـة،  تحديـات  "نبـأ" 

مواجهـة ظاهرة تحـزب بعـض اإلعامين 

لصالحهـا،  عملـوا  التـي  الفصائـل  نحـو 

وأوضـح "جميعنـا يعلـم أنـه قلّـا يوجد 

دعـم غـر مـروط، وكان األسـاس الـذي 

عـن  المتنـاع  بداياتهـا  يف  نبـأ  اتبعتـه 

اسـتقبال الدعم املروط حتـى ل يتعارض 

مـع السياسـة التـي انتهجتهـا، وهـذا مـا 

جعلهـا يف ضائقـة ماديـة باسـتمرار”.

المبادرة األولى من نوعها في درعا
واعتـرت "نبـأ" صاحبـة املبـادرة األوىل 

عندمـا  درعـا،  محافظـة  يف  نوعهـا  مـن 

عقـدت ندوة ثقافيـة يف تريـن األول من 

"الهجـرة..  عنـوان  وحملـت   ،2015 عـام 

وانعكاسـاتها". أسـبابها 

ضمـت الندوة عـدًدا مـن النخـب اإلعامية 

والعسـكرية يف املحافظة، وأوضـح أبازيد 

أن هـذه الخطـوة، التي أتاحت للمؤسسـات 

اإلعاميـة الفرصـة لتسـلم زمام املبـادرات 

الثقافيـة يف الثـورة، "كانـت ضمـن خطة 

نبـأ منـذ انطاقتهـا األوىل، إذ حملـت يف 

جعبتهـا الكثر من املشـاريع عى مسـتوى 

الثوري". اإلعـام 

ومل يتسـن للمؤسسـة تطبيـق الكثـر مـن 

السـبب  وعـزا  أبازيـد،  وفـق  مشـاريعها، 

مـن  كثـر  يف  وندرتـه  الدعـم  "لضعـف 

األحيان، إضافـة إىل الحاجة املاسـة للُكلف 

التشـغيلية التي تسـاعد يف إنجـاز الخطط 

عليها”. املتفـق 

المؤسسة تطور مهارات إعالمييها
طـورت  املؤسسـة  أن  إىل  أشـار  أبازيـد 

لفتًـا  أدائهـم،  لرفـع  إعامييهـا  مهـارات 

"جميعنـا يف نبأ إعاميون هـواة مل ندرس 

اإلعـام يف الجامعـات، إل أننـا تعبنـا عى 

أنفسـنا من خـال اتباعنـا دورات تدريبية، 

فهمنـا خالهـا العمـل الصحفـي".

وعن توجهـات املؤسسـة ملواكبـة تطورات 

األحـداث، رسـم أبازيـد خطـة مسـتقبلية 

لهـا، مؤكـًدا "منـذ البـدء وإىل اآلن وحتى 

مسـتقبًا نسـعى إىل أن تبقـى املصداقيـة 

ولكـن  العمـل،  يف  شـعارنا  والحياديـة 

يبقـى حسـنا الثوري، ومـن خـال املهنية 

ميكننـا تحقيـق أهدافنـا يف الوصـول إىل 

أكـر جمهـور، لنكـون أمنوذًجـا يحتـذى 

بـه لباقـي املؤسسـات والفـرق اإلعاميـة 

الثوريـة".

قـّدم إعـام درعـا عـرات الضحايـا أثناء 

وسـط  امليدانيـة،  األحـداث  تغطيتهـم 

الصحفيـة  األطقـم  النظـام  اسـتهداف 

أحـى  إذ  متعمـد،  بشـكل  واإلعاميـة 

مكتـب "توثيق الشـهداء" يف درعـا، مقتل 

أكـرث مـن مئـة إعامـي يف املحافظـة منذ 

الثـورة. بدايـة 

ومحمـد  املسـاملة  محمـد  أسـاء  وتبقـى 

األصفـر، مراسـا ومصـورا قنـاة الجزيرة، 

ورامي العاسـمي ويوسـف الدوس وسـامل 

الخليـل، مراسـلو ومصـورو قنـاة أورينت، 

مـن األسـاء البـارزة يف إعـام املحافظـة، 

إىل  الهـواة  إعـام  مـن  مـروا  وجميعهـم 

الحـرتاف، ولقـوا حتفهـم أثنـاء تغطيتهم 

اإلعاميـة ألحـداث ثـورة سـوريا، محاولن 

إيصـال حقيقة مـا يجري إىل العـامل أجمع.

بهار ديرك - الحسكة 

سـجلت املشـايف واملراكز الطبية والصحية 

يف ريـف الحسـكة مؤخًرا، مئـات الحاالت 

املرضيـة الناتجـة عـن الدخـان املتصاعـد 

مـن حراقـات النفـط البدائيـة )املصايف(، 

متـأ  التـي  السـامة  بالغـازات  واملشـبع 

أن  مـن  األطبـاء  وحـذر  املنطقـة،  سـامء 

زيـادة درجـات الحرارة، سـتزيد مـن اآلثار 

الخصوص. بهـذا  السـلبية 

الدكتـورة  التنفسـية،  األمـراض  اختصاصيـة 

جـويب مـراد، من مدينـة القامشـيل، أوضحت 

لعنـب بلـدي أنـه وخـال آذار الحـايل، راجع 

عيادتهـا أكـرث مـن 55 حالة مرضيـة وصفتها 

بـ"الغريبـة"، لفتـًة إىل أن معاينـة الحـالت 

"كشـفت عن وجـود جرثـوم يف الرئـة يرافقه 

سـعال مسـتمر مدمـى يف بعـض األحيان".

مـراد أكـدت أن املـؤرشات األوليـة، تشـر إىل 

إصابـة األشـخاص القاطنـن يف املناطق التي 

يُكـرر ضمنهـا النفـط بشـكل بـدايئ، "وهـذا 

الدخـان  ناجـم عـن  الجرثـوم  أن  يـدل عـى 

املشـبع بالغـازات السـامة”.

كتل لحمية تظهر تحت جلد المصابين 
ومل يقتـرص ظهـور األعـراض عـى الجهـاز 

األمـراض  اختصـايص  أشـار  إذ  التنفـيس، 

الجلديـة، الدكتور بدري عـيل، إىل أن العاملن 

يف تصفيـة النفط بالطـرق التقليدية يراجعون 

العيـادة بن حـن وآخـر، وأظهـرت معاينتهم 

إصابـات بالتهـاب جلـدي متايس، وتحسـس، 

إضافـة إىل ظهـور بقـع حمـراء عـى الجلـد، 

وخاصـة عـى اليديـن والقدمن.

ولفـت عيل يف حديثـه لعنب بلـدي إىل أنه يف 

اآلونة األخرة شـوهدت حـالت "أكـرث فتًكا”، 

كـروز كتل لحميـة تحـت الجلـد، موضًحا أن 

23 حالـة راجعـت عيادتـه يف شـهر شـباط 

املـايض، وجميعها أظهـرت كتـًا لحمية تحت 

جلـد املصـاب، بينـا يضطـر األطبـاء لتحويل 

املرىض إىل دمشـق، بسـبب انعـدام املخترات 

املتخصصـة، وفـق الطبيب. 

األطفال متضررون ونسبة األمراض 
الوبائية ترتفع

األطفـال بدورهـم تـرضروا وعانوا مـن اآلثار 

السـلبية لتكريـر النفـط يف املنطقـة، وتحدث 

الدكتـور  األطفـال،  أمـراض  اختصـايص 

وليـد محمـد، عـن أن الدخـان املرافـق لعملية 

التصفيـة يحتـوي عـى غـاز ثنـايئ أكسـيد 

الكربـون ومـادة الرصـاص التـي تؤثـر عـى 

تطـور الجنـن.

وأوضـح محمـد لعنـب بلـدي أنـه لحـظ يف 

الجنينيـة  التشـوهات  الفـرتة األخـرة، تزايـد 

أن  إىل  مشـرًا  وملمـوس،  واضـح  بشـكل 

بعضهـا مختلـف عا سـبق، عى حـد وصفه.

وسـجل املشـفى الوطني يف القامشـيل، خال 

األشـهر الثـاث األوىل مـن العام الحـايل، 15 

حالـة مصابـة بالتهـاب الكبـد الوبـايئ، وفق 

موظفة قسـم قبـول املرىض يف املشـفى، ليان 

. ن سليا

ولفتت سـليان إىل أن جميـع الحالت، وصلت 

مـن املناطـق املتاخمة للحـدود العراقيـة، التي 

تشـهد أكـر وجـود ملكـرري النفـط البـدايئ، 

مرجحـًة زيـادة األعـداد مسـتقبًا "ألن املرض 

برسعة”. ينتقـل 

دخان التكرير فتك بالمزروعات 
والحيوانات

بدائيًـا،  النفـط  لتكريـر  السـلبية  اآلثـار 

تجـاوز اإلنسـان يف املناطـق الريفيـة، ليطال 

الحيوانـات واملزروعـات، إذ تشـهد املنطقة يف 

الوقـت الراهـن، تزايـًدا يف أعـداد الحيوانـات 

املحاصيـل  تصبـغ  يتزايـد  بينـا  النافقـة، 

األسـود. باللـون  الزراعيـة 

اعتـر  يونـس،  عدنـان  البيطـري،  الطبيـب 

يف حديثـه لعنـب بلـدي أن أعـداد الحيوانـات 

اختـاف  عـى  الطيـور  وخاصـة  النافقـة، 

أنواعهـا و األبقـار، زادت بشـكل ملحـوظ يف 

اآلونـة األخـرة، فباإلضافة إىل تأثـره املبارش 

عـى الحيـوان، قـى دخـان التكريـر عـى 

املزروعـات التـي يأكلها، "مـا سـاهم بنفوقها 

جاعيًـا".

وتحـدث املهنـدس الزراعـي، عبداللـه النايف، 

عـن انعـدام الزراعـة يف مناطـق مختلفـة من 

ريـف الحسـكة، من ضمنهـا: منطقة سـليان 

سـاري، ورجم عيـار، وطويل والقـرى التابعة، 

مشـرًا لعنب بلـدي أن الحتبـاس الحراري يف 

املنطقـة، ارتفـع بدرجة كبـرة نتيجـة الدخان 

األسـود، "قبل الثـورة كان إنتـاج املنطقة جيًدا 

من القمـح والشـعر، أما اآلن فباتـت األرايض 

بوًرا".

وتنتـر مـا يزيـد عـن 1200 حراقـة نفـط 

علـو  وتـل  اليعربيـة  مناطـق  يف  بدائيـة، 

وكرهـوك وعـيل آغـا، بريـف الحسـكة عـى 

عـواد  وفـق  العراقيـة،  السـورية-  الحـدود 

الدحـام، وهـو مالـك لحراقـة نفطيـة هنـاك، 

عـى  زاد  الطلـب  أن  بلـدي  لعنـب  وأوضـح 

الخـام. والنفـط  املحروقـات 

واللـرة  بالـدولر  النفـط  براميـل  وتبـاع 

السـورية، وبحسـب الدحـام، فإن مـن يقبض 

مثنهـا هـم املرفـون عـى إدارة حقـول نفط 

إىل  لبيعـه  يعمـدون  إذ  الرميـان،  مدينـة 

أصحـاب الحراقات البدائيـة، يف الوقت الذي ل 

يسـتطيعون إيصاله إىل املصـايف التي يديرها 

النظـام السـوري.

ل يبـدو أن حًا يلـوح يف األفق لضبـط توزيع 

النفـط يف ريـف الحسـكة، بينـا دق األطبـاء 

أن  مرجحـن  الخطـر،  ناقـوس  املنطقـة  يف 

أوبئـة،  لتفـي  طريقهـا  يف  األمـور  تسـر 

تكريـر  التـي تضبـط  الرقابـة  غيـاب  وسـط 

النفـط بدائيًـا.
عامل في إحدى محطات تكرير  النفط البدائية في الحسكة 22 آذار 2016 )عنب بلدي(

مازال النشاط اإلعالمي الذي واكب أحداث الثورة السورية منذ بدايتها، يعتبر العالمة الفارقة في التغطية اإلعالمية ضمن بلدان الربيع العربي، 
فقد شكلت عدسة "الموبايل" بداية العمل لمعظم إعالميي الثورة، ولعل بعضهم بات اليوم مراساًل ألشهر وكاالت ومحطات األخبار العالمية، 

التي يحتاج العمل فيها سنوات طويلة من العمل والجهد والخبرة.

األطباء يدقون 
ناقوس الخطــر

http://www.enabbaladi.org/archives/72188
http://www.enabbaladi.org/archives/72183
http://www.enabbaladi.org/archives/72183
http://www.enabbaladi.org/archives/72183
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سيرين عبد النور - دير الزور    

تغنـي  املحيـط،  الصمـت  يخـرتق  منخفـض  بصـوت 

الطفلـة هبـة ذات الــ 14 عاًمـا، مـن ريف مدينـة دير 

الـزور، أغنيـة فلكلورية مشـهورة “يا سـايقن الضعن 

باللـه توقفونـه… وياكـم رشيـك القلـب محـد خطـى 

دونه".

السـابق  املوسـيقى  أسـتاذ  والدهـا،  تقطـن هبـة مـع 

وعائلتهـا، يف إحـدى مدن الريـف الرقي لديـر الزور، 

التي يسـيطر عليها تنظيـم "الدولة"، بعـد نزوحهم عن 

املدينـة، ويقـول والـد هبـة لعنـب بلـدي إنهـا "تحاول 

خلـق عـامل خـاص وسـط كل هذا السـواد".

وبحسـب والـد الطفلة، فإنـه تعرض للكثر مـن املتاعب 

والتهـم مـن الفصائـل التي تناوبـت يف السـيطرة عى 

بلدتـه، بسـب دراسـته وعملـه "غـر الرعـي"، لكنه 

رغـم ابتعـاده عـن التدريـس، مايـزال يؤمـن بأهميـة 

املوسـيقا يف الحيـاة، لذلـك تـراه يعلـم أبنـاءه فنونها.

تسـتمع هبـة لكافـة أنـواع املوسـيقا محاولـة تقليدها، 

وفـق مـا أفـادت عنب بلـدي، لكـن الفتاة تبـدي خوفها 

يحبـون  ل  "األرشار  مـرددة  التنظيـم،  عنـارص  مـن 

املوسـيقا، لكننـي سأسـتمر، فالغناء هو املسـاحة الحرة 

الوحيـدة التـي أحظـى بهـا ألهـرب مـن القيـود التـي 

تحيـط بنا مـن جميـع الجهـات ".

وطريقـة  أبنائـه  عقـول  عـى  هبـة  والـد  ويخـى 

تفكرهـم، "مـن كل هـذا الغضـب والكراهيـة التي تعم 

املـكان"، بينا تراه مبتسـًا عندما يسـمع صـوت ابنته 

داخـل غرفتهـا املعزولـة عـن العـامل الخارجـي، وهـي 

تـردد مواويـل علمهـا إياها.

الشعر مازال حاضًرا ولكن في الخفاء
يرفضـون  ممـن  آخـرون  هنـاك  ووالدهـا،  وكهبـة 

الستسـام لحصـار التنظيـم بطـرق أخـرى، رغـم أن 

"السـجن األسـود" يحارصهـم، كـا يقـول أبـو عبـد 

الرحمـن، وهـو راٍو للشـعر الشـعبي مـن ريـف ديـر 

الـزور.

واعتـر أبـو عبـد الرحمـن يف حديثـه لعنـب بلـدي أن 

"مثـل هـذا الـكام قـد ل يبـدو منطقيًـا، لكـن هنا كل 

يشء يسـر بغـر هـدًى، فهنا فـوىض مدمـرة، وترانا 

منـوت بصمت كـا ولدنا، ومبـا أننا نعيش عـى أرضنا 

فمـن املفـروض أن نكتب مـا يحدث أو نصفـه أو نحاول 

رسـمه، لكـرس القيـد الـذي يطـوق أرواحنـا قبـل أن 

يسـيطر عى أجسـادنا".

ويـرح الشـاب أهميـة الحفاظ عـى الذاكرة الشـعبية 

التـي تشـكل هويـة املنطقـة، لفتًـا "يحـاول التنظيـم 

القضـاء عـى مـن يرسـم وجهنـا يف الحضـارة وينقل 

لنـا إرث املنطقة، كا مينـح أطفالنا هويتهـم الخاصة"، 

مبقـدار  حـارضة  "تكـون  فاألمـم  رؤيتـه  ووفـق 

الثقافيـة". مسـاهمتها 

ويسـتهدف التنظيـم الفنـون والثقافة والتعليـم، ويؤكد 

غالبيـة األهايل الذين اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهم، أنه 

"عمـل جاهًدا عـى تدمرها محاوًل غسـل وجـه املكان 

وتغيـر هويتـه، وهـذا مـا جعلهـم يفاخـرون ببعـض 

األحجـار يف التكايا والكنائس واألعمدة املنتصبة وسـط 

نهـر الفـرات، التـي تشـكل جميع مـا تبقى مـن الجرس 

املعلـق، لكنهـا متثل صمـوًدا، عى حـد وصفهم.

يسـجل أبـو عبـد الرحمـن شـعره عـى أوراق صغـرة 

يلقـي بهـا يف نهر الفـرات، وأحيانًا يلقي مـا يف جعبته 

مـن قصائد بـن القصب عى ضفـة النهـر، وأوضح أن 

ذلـك يأيت يف ظـل مضايقته مـن قبل عنـارص التنظيم، 

"فالشـعر مكـروه رشًعـا، إل إذا كان يف خدمـة التنظيم 

وجهـاده ومـدح عنـارصه وأمرائه"، عى حـد وصفه.

من يستطيع خنق الماء ومنعه من الحياة؟ 
"هنـا نهر الفـرات يصـب يف كل ذرة روح، وهـذا أمر ل 

يفهمـه الغربـاء ول يدركونـه... من يسـتطيع خنق املاء 

أو منعـه مـن الحيـاة"، يقـول قاسـم، وهو شـباب من 

مدينـة ديـر الـزور، وهو يرسـم لوحـات بقلمـة األزرق 

بيضاء. أوراق  عـى 

يرسـم قاسـم منذ عر سـنوات ويشكل مجسـاته، إل 

أنـه اليوم يجلـس داخل غرفتـه الصغـرة متحدثًا لعنب 

بلـدي، "أكـرث مـا يؤملني هـو أين أحـرق هذه الرسـوم 

بعـد النتهاء من عمـيل خوفًا مـن عثور التنظيـم عليها 

ومعاقبتي".

مل ينجـح قاسـم يف الفرار مـن "بطـش التنظيم"، عى 

حـد وصفـه، إذ ُجلد وُسـجن لعـدة أسـابيع، كا أخضع 

لـدورة رشعيـة، بعـد ضبط عنـرص من "الحسـبة" يف 

املدينـة ورقة صغـرة تحمل رسـًا لوجه فتاة، ويشـر 

إىل أنه "سـجن بتهمـة الزنا".

يختم الشـاب حديثـه قائًا "رغـم أن يـدي ترتجف عند 

رؤيـة عنارص التنظيم، إل أين سـأكمل رسـمي رًسا فهذا 

مينحنـي الحيـاة واألمل"، مضيًفـا "رغم أننـا نعيش إل 

أن إحساسـنا بوجودنـا توقـف وأصبـح أمنيـة عزيـزة 

رغـم محاولتنـا الحفـاظ عى مـا تبقى مـن روح ولون 

فينا". وكلمـة 

ويجمـع أغلـب الفنانـن الذيـن تواصلـت معهـم عنـب 

بلـدي، عـى وجود الكثـر مـن العوائق التـي تقف يف 

طريقهـم، فضـًا عن رقابـة التنظيـم، فتكاليـف الحياة 

مرتفعـة، إل أنهـم يحاولـون كـرس حاجـز املمنـوع من 

خـال "إثـم الفـن"، الـذي يرافقـه الخـوف، عـى حد 

بـأن هنـاك شـيئًا خفيًـا  لكنهـم يشـعرون  وصفهـم، 

يدفعهـم ملواصلـة أعالهـم رًسا.

فنانون يتحدون "بطش التنظيم" ويرسمون الحياة 
في دير الزور 

طارق أبو زياد - ريف حلب      

لبيع  صغر  ملتجر  مالك  املرصي،  الرزاق  عبد 

لبلدة  الرئييس  السوق  يف  والفروج  السمك 

األتارب، أوضح لعنب بلدي أن خلو ساء املدينة 

األكر  الفضل  له  كان  الحريب،  الطران  من 

أنها  إىل  مشرًا  البلدة،  إىل  النازحن  عودة  يف 

استقبلت مؤخرًا نازحن من ريف حلب الشايل، 

"ما جعل منها خزانًا بريًا كبرًا".

وعـزى املرصي تحسـن حركة السـوق إىل الخزان 

البـري، وخاصة املحال التي تبيع املـواد الغذائية 

الحاجيـات  واألطعمـة والخضـار، وغرهـا مـن 

اليوميـة، ل ميكن للسـكان التخـيل عنهـا، مردفًا 

"تحسـنت نسـبة البيـع يف محـيل مـن 50 ألف 

لـرة يف اليـوم، إىل 150 ألًفـا كمبيعـات، وهـذه 

النسـبة كافيـة لتوضـح مـدى الفرق”.

الناس عادوا إلى أعمالهم
ــريب،  ــب الغ ــف حل ــايل ري ــاط أه وزاد نش

بعــد اكتظــاظ  بلداتــه باألهــايل، وفــق أكــرم 

العجمــي، مــن ســكان ريــف املهندســن 

ــدي  ــب بل ــه لعن ــر يف حديث ــاين، واعت الث

ــرس  ــل يف ــري باملجم ــاط الب ــادة النش أن زي

عــودة األســواق للعمــل، "فهنــاك أعــداد 

ــادت  ــريب ع ــف الغ ــكان الري ــن س ــرة م كب

ــا”. ــم منازله ــدأت برتمي ــا وب إىل عمله

إصـاح البنى التحتيـة يف املنطقـة، فتح املجال 

أمـا محـدودي الدخـل للعـودة للعمل، بحسـب 

العجمـي، الـذي لفـت إىل أن األهـايل يسـعون 

إىل توفـر املـال يف املرحلـة الحاليـة يف ظـل 

السـابق  يف  اعتادهـم  كان  أن  بعـد  الهـدوء، 

التـي  الغذائيـة  السـلل  عـى  أسـايس  بشـكل 

توزعهـا املنظـات اإلغاثيـة يف املنقطـة.

سوق السيارات يعود من جديد
ومل يكـن سـوق السـيارات مبنـأًى عـا سـبق، إذ 

أوضح جهـاد الحلبي، وهـو مالك مكتب سـيارات 

عـى طريـق أورم- األتـارب، أن سـوق السـيارات 

"توقف بشـكل شـبه كامل أثناء الهجمة الروسـية 

التي تعرضت لها املنطقة، بسـبب تخـوف األهايل 

مـن رشاء سـيارة وتدمرها بعـد القصف".

يشمل  كان  سابًقا  الطلب  أن  إىل  الحلبي  وأشار 

فقط السيارات الصغرة التي ل يتجاوز مثنها ألفي 

دولر، إن وجد، معترًا أن األمر "يعود إىل توفر 

األهايل للال كون الحال وصل إىل مرحلة سيئة".

 وعـادت حركـة البيـع والـراء إىل طبيعتها، بل 

ازداد الطلـب عى السـيارات مؤخـرًا، وفق جهاد، 

وعزا السـبب لزيادة حركة النـاس باملجمل، "وهذا 

مـا يعـرض السـيارات ألعطـال، ويزيـد حركـة 

املنطقـة الصناعيـة يف ريـف حلـب الغريب”.

الحركة الزائدة لألسواق قد
 تكون كارثة

حـاة،  مدينـة  مـن  نـازح  الحمـوي،  سـمر 

ويقطـن يف  بلـدة كفركرمن، اعتـر يف حديثه 

لعنـب بلـدي أن الحركـة الزائـدة لألسـواق مـن 

املمكـن أن تتسـبب بكارثـة، عازيًا السـبب "رغم 

رسيـان الهدنـة يف املنطقـة، إل أنـه ل ميكننـا 

العتـاد علىيهـا بشـكل كبـر فهي هشـة، إذ مل 

يتوقف طـران النظام إىل اآلن، وحركة األسـواق 

الظاهـرة تعطيـه حافزًا كبـرًا لسـتهدافها".

الحـذر  بتوخـي  األهـايل  الحمـوي  ونصـح 

وتجنـب التجمعـات يف منطقـة واحدة، مشـرًا 

إىل أن النظـام "يعشـق افتعال املجـازر ورضب 

التجمعـات البريـة، وهـذا مـا حدث فعـًا قبل 

أيـام يف مدينة أريحـا بريف إدلب، إذ اسـتهدف 

الطـران السـوق الرئيـيس يف املدينـة، وأوقـع 

الشـهداء والجرحى". عـدًدا مـن 

وشـهدت أسـواق ريف حلب الغريب انتكاسـات 

املناطـق  يف  وخصوًصـا  األخـرة،  اآلونـة  يف 

القريبـة مـن الريـف الجنـويب للمدينـة، التـي 

اسـتهدفها الطـران الحـريب بشـكل ملحـوظ، 

وتعتـر األسـواق يف املنطقـة بوابـًة اقتصاديـًة 

يف الشـال السـوري املحـرر، بحكـم قربها من 

املعابـر الحدوديـة مـع تركيـا، واحتوائهـا عـى 

عـدد كبر مـن املـدن والبلـدات.

الهدنة نقطة البداية 

الحركة تعود إلى أسواق ريف حلب الغربي 

شهدت األسواق في ريف حلب الغربي 
مؤخًرا ارتفاًعا ملحوًظا في حركة البيع 
والشراء على كافة األصعدة، ويعزي 

أهالي المنطقة التحسن إلى عدة تطورات 
شهدتها المنطقة، وأبرزها توقف حركة 

الطيران الحربي بعد سريان الهدنة المبرمة 
نهاية شباط الماضي.

سوق بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي - 1 نيسان 2016 )عنب بلدي(
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ليان الحلبي - عنب بلدي   

أحـد  مشـعل،  الرحمـن  عبـد  روى  هكـذا 

مشـفى  يف  شـاهده  مـا  حلـب،  ناشـطي 

ميـداين يف أحيـاء سـيطرة املعارضـة يف 

أسـبوعن، مشـرًا  قبـل حـوايل  املدينـة، 

إىل أن األمـر مل يقتـرص عـى رضب الفتى 

فحسـب، بـل طـال أختـه الصغـرة أيًضا.

ونقل عبـد الرحمن عن والـدة الفتى قولها، 

الصغـرة،  األخـت  بربـط  قـام  الوالـد  إن 

وعمرهـا سـبع سـنوات، بالحبـل، وأنزلهـا 

إىل بـر ميـاه قديـم يف املنـزل، وأبقاهـا 

معلقـة سـبع سـاعات متواصلـة، مضيًفـا 

"ذهبـت إىل إحـدى الفصائـل العسـكرية 

وأخرتهـم بالقصـة، بعد موافقـة األم عى 

تقديم شـكوى بحـق األب، فجـاؤوا وكتبوا 

ضبطًـا يف املشـفى، ثـم ذهبـوا إىل املنزل 

يف حـي األصيلـة، واعتقلوا الوالـد، وأحيل 

إىل املحكمـة”.

حلـب،  يف  األخـرة  اآلونـة  يف  تكـررت 

األطفـال،  بحـق  األرُسي  العنـف  حـالت 

واقتـرصت نتائـج بعضهـا عـى اإلصابات 

أدى  حـن  يف  الطفـل،  عنـد  الشـديدة 

الوفـاة.  إىل  اآلخـر  البعـض 

وتواصلـت عنـب بلـدي مـع أحـد أطبـاء 

مشـفى زرزور يف املدينـة، لاطـاع عـى 

إليهـم،  الـواردة  األخـرة  الحـالت  أهـم 

وتحفـظ املصـدر عى ذكـر اسـمه اعتاًدا 

عى سياسـة املشـفى، كـا امتنـع عن ذكر 

أسـاء األطفـال، مكتفيًا باألعـار وتاريخ 

مراجعـة املشـفى.

ووفًقـا للطبيـب، راجـع طفـل يف الثالثـة 

عـرة مـن عمـره املشـفى، يـوم الجمعـة 

رضب  عامـات  وعليـه  املـايض،  آذار   18

لـدى  وتبـن  ظهـره،  عـى  بـ"الكابـل" 

فحصه وجـود كـرس باليد، وثاثـة جروح 

يف فـروة الـرأس، وقـال الطبيب إن سـبب 

الـرضب هـو تأخر الطفـل يف العـودة إىل 

. ملنزل ا

الحالـة الثانيـة، كانـت لطفلـة تبلـغ مـن 

املشـفى  راجعـت  أعـوام،  مثانيـة  العمـر 

آثـار  وعليهـا  آذار،   23 األربعـاء  يـوم 

كدمـات واضحة عـى يديهـا ووجهها، كا 

تعرضـت للـرضب عـى بطنهـا بقـوة، ما 

اضطـر األطبـاء لوضعهـا تحـت املراقبـة 

فـرتة معينـة، قبـل أن يتـم تخريجهـا من 

املشـفى.

وروى الطبيـب نقـًا عـن الفتـاة ذاتها، أن 

سـبب رضبها هـو أخذهـا مبلغ ألفـي لرة 

سـورية مـن والدهـا، كانـت سـقطت منه 

وخبأتهـا  الفتـاة  التقطتهـا  األرض،  عـى 

ريثـا يعود مـن عملـه، ثم اشـرتت باملبلغ 

بعـض الحاجيـات دون إخبار أهلهـا بذلك، 

مـا اسـتدعى رضبهـا بهـذه الطريقـة من 

والدها. قبـل 

عقاب حتى الموت
ــر  ــر، مدي ــو جعف ــايئ، أب ــر الجن الخب

الطبابــة الرعيــة يف حلــب، ذكــر لعنــب 

ــة  ــاة إىل الطباب ــة وف ــول حال ــدي وص بل

قبــل حــوايل أســبوعن، لطفــل يبلــغ مــن 

العمــر 14 عاًمــا، حّولــه مشــفى القــدس 

ــال  ــة ألع ــرض الجث ــك بتع ــبب الش بس

عنــف وشــدة.

وأضـاف أبو جعفـر، أنه تبـن لدى فحص 

الجثـة تعرضهـا للـرضب املرح عـى كافة 

أنحـاء الجسـم، مـع الرتكيـز بشـكل أكر 

عـى الظهـر والفخذيـن واإلليتـن، حيـث 

واضحـة  وزرقـة  كدمـات  عامـات  بـدت 

جـًدا، يف حـن مل يظهـر الفحـص للطفل 

أي آثـار اعتـداء جنيس.

كانتـا  اليديـن  أن  أيًضـا  أظهـر  الفحـص 

مقيدتـن بــ "جامعـة باسـتيكية"، ذلك 

أن بصـات الجامعـة كانـت واضحـة، كا 

دلـت الخطـوط املتقطعة عى أنهـا جامعة 

باسـتيكية، وليـس حبـًا أو سـواه، وفًقـا 

لـ"أبـو جعفـر"، الـذي أضـاف "لحظنـا 

)جلـد  تدعـى  واضحـة  جنائيـة  عامـة 

الـرد  بسـبب  إمـا  تظهـر  وهـي  اإلوزة(، 

أو الخـوف الشـديد". الشـديد 

وأردف الخبـر الجنـايئ أن "موقع الرضب 

أعطانـا نتيجـة أن الـرضب مل تكـن غايتـه 

انتقاميـة أو سـواه، وإمنـا رضب اعتيادي، 

األرسة  أفـراد  أحـد  بـأن  شـككنا  عندهـا 

األهـل  وأحيـل  برضبـه".  قـام  مـن  هـو 

إىل التحقيـق، وأنكـروا يف البدايـة رضب 

أو  مخطوفًـا  كان  أنـه  مدعـن  الطفـل، 

مفقـوًدا، وأنهـم رأوا جثتـه صباًحـا مرمية 

أمـام املنزل، وهـي عارية إل من "الشـورت 

الداخـيل".

وتابع أبـو جعفر"كنـا ندحـض ادعاءاتهم 

بالوقائـع، وعند سـؤالنا عن عاقـة الطفل 

بأهلـه يف الحـي، علمنـا أن هنـاك سـوابق 

بـرضب األب لبنـه، لدرجـة أن الناس كانت 

تتدخـل بينهـم لتخليـص الطفـل مـن بن 

والده". يـدي 

واعـرتف الوالـد نهايـة املطـاف بأنه رضب 

ابنـه بسـبب رسقتـه أشـياء تعـود لجدتـه 

الطفـل  يـدي  بتقييـد  قـام  ثـم  وبيعهـا، 

وحبسـه وهو عـار إىل اليوم الثـاين، حيث 

وجـدوه ميتًـا، "وهـو مـا دل عليـه جلـد 

اإلوزة بسـبب الـرد الشـديد الـذي تعرض 

لـه الطفـل"، وفًقـا لـ"أبـو جعفر".

الثنـن 28 آذار، وردت إىل الطبابـة جثـة 

طفـل يف الرابعـة مـن عمـره، مـن حـي 

الزبديـة، سـبق وأقـام يف مشـفى زرزور 

عـدة أيـام للمعالجـة مـن حرق تعـرض له 

مـن الدرجـة الثانيـة، وبعـد إخراجـه مـن 

املشـفى بــ 24 سـاعة فقط، مـات الطفل، 

وتـم تحويلـه إىل الطبابـة. 

وقـال مديـر الطبابـة الرعيـة، إنـه لـدى 

الطفـل  تعـرض  تبـن  الجثـة،  فحـص 

الكدمـات  أثبتتهـا  عنـف ورضب،  ألعـال 

الوجـه  خاصـة  جسـمه،  عـى  الواضحـة 

مـع  والسـاقن،  والسـاعدين  والخديـن 

وجـود آثـار كدمـات وازرقاق حـول الرقبة 

والشـفة السـفلية، فيا مل يسـفر التصوير 

الشـعاعي للجثـة عـن وجـود أي كسـور.

وبحسـب تقريـر الطبابة الرعيـة الصادر 

يـوم 28 آذار، أكـد أطبـاء مشـفى زرزور 

أنـه تـم إجـراء كافـة التحاليـل والصـور 

الشـعاعية الازمـة للطفـل قبـل مغادرتـه 

الحـرق،  مـن  معالجتـه  عقـب  املشـفى، 

وأكـدت جميعهـا أن الطفـل بحالـة جيـدة 

ويتاثـل للشـفاء، وأن ل حاجـة لبقائه مدة 

أطـول يف املشـفى.

التـي  الكدمـات  بـأن  األطبـاء  وأضـاف 

شـوهدت عى جثة الطفـل مل تكن موجودة 

أثنـاء تخريجـه من املشـفى، وإمنـا حدثت 

بعـد خروجه بفعـل فاعل، وماتـزال الحالة 

قيـد التحقيـق حتى لحظـة إعـداد التقرير، 

دون أي إثباتـات نهائيـة عى تـورط األهل.

ظاهرة العنف األسري تتنامى في حلب..
والضحايا أطفال

"كان فتى صغيًرا، وجسده ممتلىء بالرضوض لتعرضه للضرب المبرح من قبل والده بالخرطوم أو العصا، 
وحين سألت والدته عن سبب الضرب بهذه الطريقة المؤلمة، قالت إنه ذهب لتعبئة المياه فتأخر ساعة". 
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نيابة حلب: الضرب ممنوع شرًعا 
وقانوًنا

وبالتواصل مع أحمد صالح، رئيس النيابة 

يف املحكمة الرعية يف حلب وريفها، أفاد 

بأن النيابة العامة تقوم بالتحقيق يف جرائم 

العنف األرسي، وجرائم اإليذاء املفي إىل 

مبجرد  الجرم  مرتكب  تعتقل  كا  املوت، 

ارتكابه، كون النيابة متثل املجتمع.

صـدور  عنـد  أنـه  الصالـح،  وأضـاف 

املتهمـن،  أحـد  بحـق  توقيـف  مذكـرة 

أدلـة وقرائـن،  فإنـه لبـد مـن وجـود 

ومـن بينهـا تقريـر الجنائيـة والطبابـة 

تحديـد  يف  يسـاعد  الـذي  الرعيـة، 

زمـن الوفـاة، وسـببها، واألداة اإلجرامية 

وغرهـا. املسـتعملة، 

ولدى سـؤاله عـن احتال كـون مرتكب 

األرسي  العنـف  حـالت  يف  الجرميـة 

يقصـد  ل  غـره،  أو  األب  سـواء  هـذه، 

كان  وإن  القتـل،  أو  املتعمـدة  األذيـة 

ذلـك يؤخـذ بالعتبـار أثنـاء التحقيـق، 

قـال الصالـح إن "واجـب األهـل تربيـة 

األطفال وإحسـان الرتبية، وإن التعسـف 

يف اسـتعال الحـق أو الـرضب املـرح 

أن  وأكـد  وقانونًـا"،  رشًعـا  ممنـوع 

الدعوتـن املتعلقتن بالطفلـن املتوفن 

ماتـزالن قيـد التحقيق حتـى اآلن، دون 

صـدور أي قـرار نهـايئ فيهـا.

األطفال يدفعون ثمن الجهل 
والضغط النفسي

محمــد  النفــيس،  املعالــج  واعتــر 

األرسي  العنــف  أســباب  أن  الســيد، 

املــؤدي إىل القتــل محــدودة، وهــي إما 

ــد  ــب أح ــيس يصي ــرض نف ــبب م بس

ــس  ــلوكيات مت ــور س ــن، أو ظه الوالدي

ــد  ــار، أو أن تولّ ــرف والع ــا ال قضاي

ــر  ــة كالفق ــروف الجتاعي ــض الظ بع

الشــديد أو القهــر أو اإلعاقــة وغرهــا، 

رغبــًة عنــد األهــل بقتــل األطفــال منًعــا 

مــن أن يعيشــوا هــذه الظــروف، وهــي 

ــادرة. ــالت ن ح

وأضـاف السـيد أن هنـاك عـدة عوامـل 

العنـف  انتشـار  مهـًا يف  دوًرا  تلعـب 

أولهـا  السـورية،  الحالـة  يف  األرسي 

الضغـط النفـيس الشـديد عـى األهايل 

يف الداخـل، وما يعايشـون ويشـاهدون 

من العنـف اليومـي والقتل، األمـر الذي 

يولّد توترًا شـديًدا، دون توفر مسـاحات 

أو منافـذ لتفريغ هذا التوتـر أو الضغط، 

املحاكمـة  يف  خلـل  إىل  ذلـك  ويقـود 

العقانيـة وأخـذ القـرارات لـدى األهل، 

يف جميـع أمـور حياتهم، ومـن ضمنها 

األطفال.  مـع  التعامـل 

ذاته،  بالطفل  يتعلق  الثاين  العامل 

يعايشها  التي  النفسية  فالضغوطات 

ورفًضا  تحديًا  أكرث  يكون  ألن  تقوده 

للواقع والسلطة، مبا فيها سلطة الوالدين، 

انتقاص  بطريقة  يكون  قد  الرفض  وهذا 

قاس وشديد، وفًقا للسيد.

وتابع "أضف إىل ذلك الجهل لدى األهل، 

الازمة  والخرات  املهارات  توفر  وعدم 

وبالتايل  الضغوطات،  هذه  مع  للتعامل 

التعامل مع األبناء، بل وعدم توفر الفرص 

عن  عدا  هذا  الخرات،  هذه  لكتساب 

حالت  بسبب  الحاصل  األرسي  التشتت 

لنصح  دور  هناك  يعد  مل  بحيث  النزوح، 

األهل والعائلة واألصدقاء لكا الوالدين".

هـذا  أن  إىل  النفـيس  املعالـج  وأشـار 

مـن  منطقيـة  األكـرث  هـو  التحليـل 

الناحيـة النفسـية، طاملـا أن التحقيقات 

مل تثبـت وجود أي من املسـببات الثاثة 

األرسي. العنـف  لحـالت  املذكـورة، 

موقع الضرب 
نتيجة  أعطانا 
أن الضرب لم 

تكن غايته 
انتقامية أو 

سواه، وإنما 
ضرب اعتيادي
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محمد قطيفان - درعا     

يتذكـر أهـايل مدينـة درعـا بشـكل خـاص فـرتة اقتحام 

النظـام ملدينتهم يف نيسـان مـن عـام 2011، حن قامت 

سـلطات األسـد بقطع جميـع وسـائل التصـالت قبل أن 

يبـدأ الجيـش بنـر دباباتـه يف مختلـف أنحـاء املدينة، 

حينها شـهدت درعا انقطاًعـا عن العامل الخارجي اسـتمر 

ألكـرث من ثاثـة أسـابيع. صـوت واحـد كان يخـرج من 

داخـل درعـا كل بضـع سـاعات لينقـل للعامل مـا يجري 

هنـاك، مل يكـن ذلك الصوت مراسـًا إعاميًـا ول قائًدا يف 

الحـراك الثـوري، بـل كان مواطًنـا ميلـك وسـيلة اتصال 

. دولية

اإلنترنت متوفر رغًما عن النظام
بعـد مـي خمس سـنوات عـى الثـورة، مل يعـد النظام 

ميتلـك القـدرة عـى منـع وصـول "الثـوار" إىل شـبكة 

اإلنرتنـت، عـى الرغـم مـن قطعهـا عـن معظـم املـدن 

الثائـرة، فالبدائل أصبحـت متوفرة وتتجـاوز يف جودتها 

وأسـعارها مـا يقدمه النظـام يف مناطق سـيطرته بكثر.

يف درعـا اسـتفاد األهـايل مـن تغطيـة بعـض شـبكات 

التصـالت األردنيـة التـي تصـل إىل البلـدات الحدودية، 

التصـال  وسـائل  أبـرز  أحـد  الشـبكات  هـذه  فكانـت 

البديلـة، سـواء لتخديـم التصـالت الهاتفيـة أو خدمـات 

اإلنرتنـت، كـا شـهدت املـدن املختلفـة وصـول أجهـزة 

التصـال الفضـايئ، لتنتـر ضمـن املؤسسـات واملكاتب 

اإلعاميـة، باإلضافـة لبعض مقاهـي اإلنرتنـت التي بدأت 

تعـود للحيـاة العامـة مـن جديـد، األمـر الـذي أكسـب 

النـاس بعـض املصطلحـات الجديـدة والتـي مل يعتـادوا 

عليهـا يف ظل النظـام، كالحديث عن "نوارش الشـبكات" 

و "الرصيـد األردين" و "لقـط التقويـة" وغرهـا مـن 

املصطلحـات التـي باتـت مألوفـة اآلن.

عنـب بلـدي اسـتطلعت واقـع شـبكة اإلنرتنـت يف درعا، 

وتحدثـت إىل أحمد املسـاملة، أحـد الناشـطن اإلعامين، 

والذي سـلط الضوء عـى بدايات العمـل يف ظروف قطع 

النظـام لشـبكات التصالت السـورية.

ــا  ــورة داهمتن ــة الث ــداث يف بداي ــاملة "األح ــال املس  وق

ــر أي  ــن يوف ــام ل ــا أن النظ ــم معرفتن ــا، ورغ جميًع

وســيلة إلســكات الثــورة ومنــع التغطيــة اإلعاميــة عــر 

ــن  ــف مل نك ــا لألس ــالت، إل أنن ــائل التص ــع وس قط

مســتعدين لتوفــر البديــل، حتــى مــرور أســابيع قليلــة 

عــى بدايــة الثــورة اســتطعنا تأمــن بعــض الهواتــف 

ــرة  ــر املظاه ــرج لتصوي ــا نخ ــة، وكن ــة األردني الخليوي

ــدود  ــاه الح ــة باتج ــافات طويل ــر مس ــود لنس ــم نع ث

ــن  ــو م ــع فيدي ــال مقط ــة إلرس ــر التغطي ــث تتوف حي

ــق”. ــدة دقائ ع

تقنيات جديدة ابتكرها الناشطون
يف مرحلـة لحقـة مـن الثـورة دخلـت أجهـزة اإلنرتنـت 

الفضـايئ، إل أن التكلفـة املرتفعـة لها جعلتهـا حكرًا عى 

بعـض املؤسسـات اإلعاميـة ومقاهـي اإلنرتنـت، ما دفع 

الناشـطن واملدنيـن، عى حد سـواء، للبحث عـن تقنيات 

جديـدة متكنهم مـن إيصال شـبكة اإلنرتنـت األردنية إىل 

منازلهـم عوض الذهـاب نحوهـا إىل الحدود.

كان  التـي  البدائيـة  األسـاليب  املسـاملة بعـض  وأوضـح 

ينتهجهـا الناشـطون يف محاولـة تأمـن تغطيـة إنرتنت 

أفضـل، "التغطيـة الضعيفـة كانـت مشـكلة، خاصة يف 

حـالت رفع مقاطـع الفيديو، وكلـا ابتعدت عـن الحدود 

أكـرث أو كان منزلـك خلـف عائـق طبيعي كالتـال، كانت 

يف  متاًمـا.  مقطوعـة  ورمبـا  أسـوأ،  اإلنرتنـت  تغطيـة 

البدايـات بدأنا نسـختدم األسـاليب التقليديـة عر إحضار 

شـبك معدين صغـر وتركيـز لقـط اإلنرتنـت يف داخله 

وتوجيهـه نحـو الحـدود أو وضـع الاقـط داخـل صحن 

السـتاليت، وكنـا نحصـل عـى تغطيـة أفضل".

اليـوم، وبعـد مرور سـنوات الثورة، واكتسـاب نشـطائها 

الخـرة اإلعاميـة والتقنيـة، وانتشـار محـات بيع قطع 

عـن  كثـرون  اسـتغنى  اإلنرتنـت،  وتجهيـزات شـبكات 

عنهـا  تحـدث  التـي  البدائيـة  اإلشـارة  تقويـة  وسـائل 

املسـاملة، لتحـل محلهـا أجهـزة الكرتونية توفـر إعادة بث 

أفضل. بشـكل  للتغطيـة 

اإلنترنت ضرورة ال رفاهية 
شـبكة اإلنرتنـت مل تعد رفاهية، بل أصبـح توافرها يف كل 

منـزل أمر شـبه أسـايس، مـا جعـل األهايل يبحثـون عن 

حلـول لتأمـن هـذه الخدمـة يف منازلهـم، وهو مـا دفع 

أيًضـا بعـض أصحـاب املحـال التجاريـة للتخصـص يف 

خدمـات اإلنرتنـت عى مسـتوى تأمـن وسـائل التصال 

وتقويـة اإلشـارة أو خطـوط التصـال األردنيـة وحتـى 

تأمـن بطاقـات التعبئـة، وأصبـح وجـود محـات تعبئة 

"الرصيـد األردين" أمـر اعتيـادي يف أي سـوق.

وتحـدث أبو عبـادة، صاحب أحـد محـات املوبايات يف 

درعـا، عـن مجـال عملـه قبل وبعـد الثـورة، وقـال "قبل 

الثـورة كنـت صاحـب محـل موبايـات يف درعـا، ومل 

نكـن نعمـل يف اإلنرتنـت أبـًدا بسـبب توفـره يف معظم 

املنـازل ووجـود محـات مختصـة بـه، أمـا اآلن فأصبـح 

الجميع يسـأل عن اإلنرتنـت والخطوط األردنيـة والرصيد 

األردين، لذلـك بـدأت العمـل بهـذا املجـال وأقوم بشـكل 

أسـبوعي بتأمـن عدد مـن بطاقـات اإلنرتنت عـن طريق 

صديـق يف األردن ونقـوم ببيعهـا هنا".

وأوضــح أبــو عبــادة أن عملهــم يعتــر مــن التجــارات 

ــا، ولكنهــا كــا غرهــا تعــاين مــع كل  الرائجــة حاليً

ــن  ــع "نح ــورية، وتاب ــرة الس ــادي لل ــار اقتص انهي

نشــرتي البطاقــات واألجهــزة بالدينــار األردين ذو 

الســعر الثابــت، ولكــن اللــرة الســورية تنهــار 

ــون  ــا يعان ــايل هن ــون األه ــا تعلم ــم، وك ــكل دائ بش

الدخــل املــادي، لذلــك فبطاقــة  مــن محدوديــة 

إنرتنــت الـــ 6 دنانــر كانــت يف بدايــة الثــورة بســعر 

ــن  ــرث م ــعرها أك ــا اآلن فس ــا، أم ــرة تقريبً 700 ل

ــرة". 4500 ل

البديـل  توفـر  األردنيـة  الشـبكة  أن  مـن  الرغـم  وعـى 

املناسـب، إل أنهـا ل تصـل إىل كل املناطـق يف املحافظة، 

ل سـيا البلـدات واملدن الشـالية منها، ما يجعـل العودة 

ملحاولـة التقـاط الشـبكة السـورية أو تأمـن التصـالت 

الفضائيـة هـي الحـل الوحيـد املتوفـر، كـا أن الشـبكة 

األردنيـة تخضـع بشـكل متكـرر لعمليـات صيانـة تؤثر 

سـلبًا عـى جودتهـا يف درعـا، والتـي مـن املفـرتض أل 

أساًسـا. تغطيها 

يف املقابـل مازالـت شـبكة اإلنرتنـت السـورية األرضيـة 

أو الخليويـة تغطـي مناطـق سـيطرة النظـام السـوري، 

ولكنهـا تعـاين مـن تقطعـات متكـررة ترتافـق مـع أي 

حـدث عسـكري تشـهده درعا، كـا يعاين األهـايل هناك 

مـن مخـاوف املراقبـة عـر اإلنرتنـت التـي قـد تفرضها 

عليهم. األمنيـة  األجهـزة 

االتصاالت األردنية بوابة درعا نحو شبكة االنترنت

عبد الرزاق زقزوق - حلب       

رغـم انتشـار العربـات املتجولة يف غالبيـة أحياء 

مدينـة حلـب، إل أن أصحابهـا يعانـون أوضاًعـا 

معيشـية صعبـة، يف ظـل معوقـات كثـرة تقف 

يف طريقهـم، أبرزهـا كـرثة العاملـن يف املجال، 

وغيـاب جهـة تحـي أعدادهـم وتنظـم عملهم.

عاًمـا(، مـن سـكان حـي   40( محمـد شـموقة 

بسـتان القـرص يف حلـب، يعمـل بائًعـا متجـوًل 

عـى عربة خبـز، ل يكفيه مـا يجنيـه منها خال 

سـاعات عملـه من الحاديـة عـرة صباًحا وحتى 

الثامنـة مسـاًء، وأوضـح لعنـب بلـدي أنـه لجـأ 

لهـذا العمل "لقلة فـرص العمل املتاحـة"، معترًا 

أن مـا يجمعـه يوميًـا )قرابـة دولريـن(، ليـس 

عـادًل، ألنـه ل يكفـي لسـد رمـق عائلتـه املكونة 

من خمسـة أفـراد.

وتتنـوع املـواد التـي يعرضهـا الباعـة الجوالون، 

املـواد  وبعـض  والفواكـه  الخـرضاوات  بـن 

السـتهاكية األخـرى التـي يحتاجهـا النـاس يف 

اليوميـة. حياتهـم 

أبـو صالح، يبلـغ من العمر 62 عاًمـا، ويقطن يف 

حـي بسـتان القـرص، يسـوق عربتـه إىل محاذاة 

مبنـًى مدمـر بالكامـل يف الحي، ويعـرض عليها 

الخضـار والفواكـه، تحـدث لعنـب بلـدي "أنـا 

أعمـل كبائـع متجول مـن قبل انـدلع الثـورة، إذ 

مل يكـن باسـتطاعتي تأمـن محـل أعـرض فيـه 

عـى  قـادٍر  غـر  "مازلـت  مردفًـا  بضاعتـي"، 

ذلـك يف ظـل ارتفـاع األسـعار واكتظـاظ الحـي 

بالسـكان".

السـابعة  السـاعة  أبـو صالـح عملـه مـن  يبـدأ 

صباًحـا حتـى 12 ليـًا، ويعـزو سـبب ارتفـاع 

األسـعار، إىل "الركـود القتصـادي بعـد توقـف 

الورشـات واملعامـل مـن جهـة"، مشـرًا إىل أن 

غـاء أسـعار الخـرضاوات، يعـود لرتفـاع أجور 

نقلهـا إىل األحيـاء.

األهالي يميلون للشراء من العربات
ومييل سـكان بسـتان القـرص والشـعار واألحياء 

املجـاورة، إىل الـراء مـن العربـات املتنقلة، وفق 

محمـد نور، مـن أهايل حـي األنصـاري الرقي، 

الذي أشـار لعنب بلدي أنه يشـرتي مـن العربات 

التـي متر مـن أمام منزلـه "ألن أسـعارها أرخص 

التجارية". املحـال  من 

أمـا أبـو وائـل، مـن الحـي ذاتـه، فيشـرتي مـن 

العربـات "ألنهـا أرخـص مثًنـا رغـم أنهـا أقـل 

جـودة"، قائًا "أنـا مضطر للتوفر قـدر اإلمكان 

نظـرًا للظـروف القتصاديـة الصعبـة التـي أمـر 

. " بها

وتعمـل العربات بـدون تنظيم أو رقابـة يف أحياء 

حلـب املحـررة، ويوضـح رئيـس املجلـس املحيل 

ملدينـة حلـب، بريتا الحاجي حسـن، لعنـب بلدي 

أن املجلـس ليـس لديه كـوادر لتنظيـم أو إحصاء 

أعـداد الباعـة الجوالن.

الحاجي حسـن عـزا السـبب إىل أن املجلس يعمل 

%5، مـن كـوادره عـى الصعيديـن  حاليًـا بــ 

اإلداري والفنـي، مشـرًا إىل أن البقعـة الجغرافية 

التـي يغطيها كانـت تضم 20 ألـف موظف، إل أن 

عددهـم حاليًا انخفـض إىل 589.

تأثـرت الحالـة القتصادية يف حلب سـلبًا، نتيجة 

السـتهداف املتكـرر لألحيـاء املحـررة مـن قبـل 

قـوات النظـام، مـا أدى إىل نزوح معظم السـكان 

وتـرك أحيائهـم، ويعـزو جميـع مـن اسـتطلعت 

عنـب بلدي آراءهـم، األسـباب إىل صعوبة وصول 

املـواد الغذائيـة إليهـا، وقلـة فـرص العمـل التي 

جعلـت من الطبقـات املتوسـطة قبل الثـورة، فئة 

فقـرة بعدها، عـى حـد وصفهم.

ساعات عمل طويلة ومردود قليل

العربات الجوالة تنتشر "عشوائًيا" في أحياء حلب 

شكلت شبكة اإلنترنت منذ انطالق الثورة سالًحا مهًما في نقل األحداث لحظة بلحظة، انطالًقا من نقل المظاهرات السلمية وصواًل إلى المجريات 
العسكرية، األمر الذي جعل النظام يقطع شبكات االتصاالت في تعامله مع أي مدينة أو بلدة ثائرة، ما دفع الناشطين إلى البحث عن وسائل 

االتصال البديلة الخارجة عن سيطرة النظام.

"أعمل أكثر من تسع ساعات في بيع الخبز، رغم ضعف حركة السوق وغالء األسعار وقلة الموارد، 
بينما ال يكفي المبلغ الذي أحصل عليه، سوى لشراء طبق بيض وبعض حبات من البندورة ال أكثر".

أبو صالح يبيع الخبز على عربته في بستان القصر - 30 آذار 2016 )عنب بلدي(

http://www.enabbaladi.org/archives/72169
http://www.enabbaladi.org/archives/72178
http://www.enabbaladi.org/archives/72178
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حذام زهور عدي 

أن  األصدقـاء  بعـض  أخرنـا  عندمـا 

مسـؤول هيئة املفاوضـات رفض توقيع 

وقـف إطاق النـار وقال لدي ميسـتورا 

أوقـع”  أن  عـى  يـدي  قطـع  “أفضـل 

اسـتغربت، وقلـت ملُخـري: ومـا الفرق 

بـن وقف إطـاق النـار وبـن الهدنة؟ 

وبعدمـا  الفـرق  رشح  أن  بعـد  لكـْن 

حـدث عـى األرض ملسـت الفـرق بيدي 

وعـذرت، بـل مثّنـت، موقـف الدكتـور 

حجـاب.

بعـد ثـاث ُجمـع مـن الهدنة صـار من 

الواجب القيام بجردة حسـاب عسـكرية 

وسياسـية وإنسـانية، وعلينـا أن نجيب 

بوضـوح ورصاحـة عـى سـؤال: مـن 

اسـتفاد أكـرث مـن الهدنـة؟ الثـوار أم 

حاجـة  الهدنـة  كانـت  وهـل  النظـام؟ 

ملحـة للثورة؟ بـرصف النظـر عن دور 

املجتمـع الـدويل يف فرضهـا.

كان الهدف مـن الهدنة تهدئـة األوضاع 

كخلفيـة منطقية للمفاوضـات من جهة، 

ومن أجـل مترير املسـاعدات اإلنسـانية 

للمناطـق املحـارصة مـن جهـة أخـرى، 

وإفسـاح املجـال لعودة الحراك السـلمي 

وإيجـاد الـروط الحياتيـة لتثبيت من 

تبقى مـن السـورين يف مدنهم وقراهم 

والتخفيـف مـن أمـواج الهجـرة، وتلـك 

أهـداف تتفـق الثـورة بهـا مـع املجتمع 

الـدويل، فهـي تلبـي مصالـح الطرفن، 

فقـد  الـرويس  األسـدي  التحالـف  أمـا 

اسـتثنى منهـا داعـش والنـرصة لتكون 

حجته باسـتمرار القصـف يف أي مكان 

يجـد مـن مصلحته قصفـه، مبعنى آخر، 

احتفـظ لنفسـه بحريـة الحركـة وقيّـد 

كانـت  فـاذا  الثواراملسـلحن،  حركـة 

؟ ئج لنتا ا

إىل  العـودة  الثـورة  ربحـت  سياسـيًا: 

املظاهـرات  وأعـادت  السـلمي  التعبـر 

مـن  لكثـر  واألمـل  الـروح  السـلمية 

والخـارج،  الداخـل  يف  اليائسـن 

للشـعب  الحقيقيـة  اإلرادة  وأظهـرت 

غـر  املعانـاة  مـن  بالرغـم  السـوري 

املسـبوقة والتهجر املتعمـد، كا تراجع 

واسـتطاعت  اليومـي  الشـهداء  عـدد 

الحيـاة. تتنفـس  أن  املناطـق  بعـض 

املسـاعدات  كانـت  اآلخـر،  املقلـب  يف 

حصـار  وأعيـد  شـحيحة  اإلنسـانية 

بحجـة  فقـط  ليـس  أخـرى،  مناطـق 

النـرصة وداعـش، ولكـن ألن التحالـف 

وزنًـا  يُقيـم  ل  األسـدي  الـرويس 

لتعهداتـه، وهو منـذ اليـوم األول ومنذ 

لغـم النـرصة الذي اشـرتطه كان يهدف 

واسـتام  نفسـه  تنظيـم  إعـادة  إىل 

مـن  عليهـا  املتفـق  النوعيـة  األسـلحة 

روسـيا، وحرص الوضع امليـداين بجزر 

صغـرة يقـي عليها بأرخص سـاح، 

الحصـار  سـاح  الركـوع،  أو  الجـوع 

القاتـل. 

إن مـا نفـذه األسـد مـن اتفـاق الهدنـة 

ل يعـدو %20، بينـا اسـتمر بـ 80% 

يخرقهـا يوميًـا، ولعـل آخرها مـا حدث 

بدير العصافـر، ويف العـودة للراميل 

واسـتمرار الحصـار لكثر مـن املناطق 

أن  والغريـب  وغرهـا،  الغوطـة  يف 

تعليـق املجتمـع الـدويل عـى الهدنـة 

وإمنـا  فقـط،  إيجابيًـا  تعليًقـا  ليـس 

مهلـًا  بهـا  النظـام  بالتـزام  يوحـي 

لنجاحهـا غـر املتوقـع.

الجيـاع،  املـوىت  أشـباه  أصـوات  أمـا 

وأصـوات الراميـل واملدافـع والطائرات 

التي ماتـزال تقصف املدارس واملشـايف 

عائـات  عـى  وتقـي  واملدنيـن 

بأكملهـا، فحتـى الهـواء ل يرددهـا.

لقـد سـمحت الهدنـة للنظـام بتحقيـق 

للمجتمع  انتصـارات جديـدة والرهنـة 

الـدويل بأنـه عندما جّمد التمرد املسـلح 

وعزلـه بالهدنـة، أمكنـه التفـرغ لقتال 

إرهـاب داعـش، وأنه قـادر مـع حلفائه 

عـى إنهاء قـوى اإلرهـاب املوجودة يف 

سـوريا، تلـك القـوى التـي أصبحت يف 

عـن الـرصاع مـع العامل.

كا سـمحت الهدنـة لفصائلها املسـلحة 

بالتنابـذ والصـدام مع بعضهـا بالوقت 

ووضـع  توحدهـا  يُرجـى  كان  الـذي 

الخطط املشـرتكة والتنسـيق فيا بينها. 

أبـًدا ان يحافـظ بعضهـا  ليـس كافيًـا 

أو أهمهـا عـى مـا هـو فيـه مـن أرض 

النظـام  هجـات  يصـّد  وأن  وقـرى، 

أوضاعهـم  يف  السـكون  إن  وحلفائـه، 

هـو  عمليًـا  فقـط،  الرضبـات  وتلقـي 

تراجـع وليـس ربًحـا، وبخاصـة عندما 

يبدأ قضمـه من األطراف شـيئًا فشـيئًا.

عـى الجيـش الحـر وفصائلـه املقاتلـة 

وعـدم  الهدنـة  مـن  السـتفادة  أراد  إن 

يكسـب  أن  لـه،  هزميـة  إىل  تحولهـا 

التنسـيق  إلعـادة  النسـبي  الهـدوء 

والتخطيـط والنتشـار لفصائله املنوعة، 

باألسـلحة  تزويـده  الحلفـاء  وعـى 

النوعيـة وتدريبـه عليهـا اسـتعداًدا ملـا 

هو آت، فمثـل هذا النظـام ومثل حلفائه 

ل يُؤمـن لهـم، وهـذه الوقائع السـابقة 

والحالية تشـهد عى زئبقيتهـم، فعندما 

"التمرداإلرهـايب  إنهـاء  يعملـون عـى 

املسـلح عى األرض" بحسـب تعبرهم، 

ويظهـرون مبظهـر القـادر عـى الفعل 

يف مسـألة داعش، فـإن املجتمع الدويل 

سـيكون معهـم، ولـن يُلقي بـاًل للثورة 

وجياعهـا ومرديهـا وضحاياهـا. 

وهـذا ما دفـع النظام األسـدي للمراوغة 

باملفاوضات علَه يكسـب الوقـت وينهي 

الثـورة باملصالحات املحليـة، ويتفق مع 

داعـش بإخـاء بعـض األماكـن، ويرتك 

للـروس واإليرانيـن قـرار مـا سـتكون 

عليـه سـوريا املسـتقبل، ويسـتمتع هو 

مبلكيـة كـريس الحكـم ل غر...

الثـورة  مـا سـبق نسـتنتج مـا عـى 

أن  والعسـكرية  السياسـية  وقيادتهـا 

ألجلـه: تعمـل 

أن  دون  باملفاوضـات  السـتمرار   •

تتيـح الفرصـة للنظـام األسـدي ليلعب 

بالوقـت.

• عـى تنظيات املجتمع املـدين بالداخل 

والخـارج السـتفادة مـن الهدنـة ألعى 

درجـة ممكنـة، فتنظم نفسـها وتخطط 

وتـدرب  األعـال،  وتـوزع  وتتوحـد 

املتطوعـن عـى أعـال الدفـاع املدين.

والجيـش  املسـلحة  الفصائـل  وعـى   •

والتوحـد  والتوحـد  التوحـد  الحـر 

الجاهـزة  الخطـط  ووضـع  والتنسـيق 

العصابـات  حـرب  مـن  احتـال،  ألي 

حتـى معـارك املواجهـة، كـا عليهم رد 

مبثلهـا. الهدنـة  خروقـات 

• واملهـم جـًدا عـى األصدقـاء الداعمن 

الشـحيحة  الهدنـة  مـن  السـتفادة 

،وتزويدالثـورة مبـا تحتاجه من أسـلحة 

نوعيـة للدفـاع عـا تبقى من الشـعب، 

بغـر هذا سـتكون الهدنة هزميـًة دبرها 

بليل. وحلفـاؤه  النظـام 

أىت إعالن الناشط ستيفان دي ميستورا 

عن املجلس االستشاري النسوي ليشكل 

بصيص ضوء ينري النفق السوري املظلم... 

إلـخ إلخ إلخ، وأثارت عملية اختيار العضوات 

والعظايات املشاركات يف املجلس العديد من 

التسـاؤالت حول اآلليات التي تم بها اختيارهن 

ليمثلن السوريات مبختلف رشائحهن.. فيام 

يـي دليل رسيع لَك ولِك لكيفية حجز مقعد يف 

أي مجلس استشاري نسوي مقبل.

• ترفعـي عن الثورات، وخاصة إن كانت ثورات 

شـعبية تقوم بها فئات مهمشة، هؤالء ال 

يفكرون أساًسا بتشكيل مجلس استشاري، 

فام بالك بنسـوي. ركزي عملك عىل الهيئات 

الرسـمية، فعمل هذه األخرية قائم عىل اللجان 

واملجالس االستشارية، متاما كاللجان التي 

تشكلها األنظمة لتمييع أي قضية.

• مر الفاروق سـيدنا عمر بن الخطاب ريض 

اللـه عنه برجل يدعو ويقول: اللهم اجعلني 

مـن عبادك القليل. فقال له: من أين أتيت بهذا 

الدعاء؟ فقال الرجل: إن الله سـبحانه وتعاىل 

يقول: وقليل من عبادي الشكور.

ولو بحثت عن مصطلح "أكرث الناس" يف 

القرآن الكريم لوجدت بعدها: ﴿َولَِٰكنَّ أَكْرَثَ 

النَّاِس اَل يَْعلَُموَن﴾ أو ﴿َولَِٰكنَّ أَكْرَثَ النَّاِس اَل 

يُْؤِمُنوَن﴾ أو ﴿َولَِٰكنَّ أَكْرَثَ النَّاِس اَل يَْشكُُروَن﴾.

باملقارنة فيام سبق بني محاسن القليل 

ومساوئ الكثري، نستنتج أن االنتامء األقلوي 

قد يساعد كسريًا كسريًا.

• إن كنت من سـيئات الحظ املدموغات بدمغة 

األكرثية فحاويل أن تكوين خالقة، ما رأيِك 

باخـرتاع أقليتك الخاصة: علّية القوم مثاًل، أو 

الطائفة الراقية الكرمية.

• إذا تلقيـت أي دعوة فال تخيبي دعوة الداع 

إذا دعاك: ورشة عمل، مؤمتر إقليمي، دورة 

تدريبية، لقاء دويل، اجتامع دوري، زيارة 

استطالعية، إطاللة إعالمية. كل هذه القصص 

مرتبـط بعضها بالبعض اآلخر، من يعلم، قد 

تستيقظني بعد إحدى هذه املشاركات لتجدي 

نفسك مستشارة نسوية.

• هل وصلت ملرحلة أنثى األخطبوط؟ بارشي 

ببعض التامرين الرياضية عن كيفية امتالك 

عرشات األذرع واألرجل ووضعها يف مختلف 

األماكن.

• التأييـد املضمر أو املعلن للجيش العريب 

السوري وجهة نظر يفضل أن تعرب عنِك. 

بشـكل عام حافظي عىل قربك من الجيوش 

املنضبطة القادرة عىل التدمري الواسع.

• قاعـدة مهمة تذكريها دامئًا: أعمدة تدمر 

أهم من نساء تدمر ورجال تدمر وأطفال 

تدمر، باإلمكان اسـتبدال تدمر بأفاميا أو قلعة 

الحصن أو برصى يف سياقات أخرى.

• "ليس املهم الفوز، املهم املشـاركة يف هذا 

العرس الوطني الكبري"، ضعي هذا الشعار 

الذي نحته اإلعالمي الريايض السوري جوزيف 

بشور كحلقة يف أذنك.

• بارشي بالعمل كمديرة ألحد األذرع اإلعالمية 

التابعة للنظام السوري، وصولك لهذا املركز 

دليل نجاح نسـوي وأمني يف آن مًعا، دعك من 

تلك املسلسـالت التي تنتجينها ويعمل بعضها 

منهجًيا عىل تشـويه صورة املرأة السورية يف 

املناطق الثائرة عىل النظام.

• إذا وجه لك سؤال: من ارتكب مجزرة 

الكياموي؟ مباذا تجاوبني أيتها الشاطرة: الله 

يفرج أحسـن يش. أما إن سألك صحفي أبله 

عن اعتقال واغتصاب رجال األمن للسوريات 

يف أقبيـة األفرع األمنية فرددي فوًرا: أنا ال مع 

هدول وال مع هدول.

• أخـريًا: عليك بقليل من الذكورية، إن مل تنفع 

فهي ال ترض.

مالحظة أخرية لفئة النسويات املرشحات 

للمجالس االستشارية يف فرتة مقبلة: 

استخدام كلمة العظايات يف الفقرة األوىل 

للداللة عىل التلون الحربايئ وليس سخرية 

ذكورية من عضوات املجلس. 

مالذ الزعبي 

دليلك..
كيف تصبحين عضوة مجلس 

استشاري نسوي؟

مبساعدة امليليشيات الشيعية والقوات الخاصة 

الروسية ووحدات النخبة من حزب "نرص الله" 

متكنت قوات األسـد من الوصول إىل "تدمر" و 

"استعادتها" من "داعش".

ليس مفهوًما من األساس ملاذا توجه 

"الدواعش" إىل تدمر، فاملدينة لها أهمية 

ثقافية وتاريخية لكن ال قيمة اسـرتاتيجية أو 

عسكرية للؤلؤة البادية.

قبل أن يتخىل زبانية األسـد عن املدينة قاموا 

بإخـالء متحفها من كل ما له قيمة ونقلوه إىل 

دمشـق، ثم تركوا يف املدينة  بعض عاثري الحظ 

من املجندين “السنة” الذين سارعت داعش 

لقطف رؤوسهم باعتبارهم "مرتدين".

حني أخلت عصابة األسـد تدمر مل يكن النظام 

منهـاًرا وال كان عاجًزا عن الدفاع عن املدينة، 

لكن نصائح املعلم "بوتني" كانت تقيض 

بتسليم املدينة لداعش والعويل يف املنتديات 

الدولية بحجة أن داعش تقوم بتدمري آثار 

ومعامل حضارية هي ملك للبرشية جمعاء.

مع تسـليم تدمر لزبانية "البغدادي" تم التخي 

أيًضا عن مستودعات عسكرية ضخمة تحتوي 

أسـلحة كانت داعش بحاجة لها، دون أن تغري 

هذه األسلحة من توازن القوى بني الدواعش 

وعصابة األسد.

يف النهاية كانت صفقة تسـليم تدمر لداعش 

رابحة للطرفني. نظام العصابة قام بتسويق 

نفسه عىل أنه حامي الرتاث الحضاري وعنوان 

الحرب عىل اإلرهاب، وأن سقوط األسد سيعني 

تدمري ما بقي من آثار وأوابد سـورية. داعش 

مـن جهتها قامت برسقة ما بقي من آثار تدمر 

وقطعت بعض الرؤوس وأذاقت أهايل تدمر 

الويالت، إضافة إىل كمية ال يسـتهان بها من 

األسلحة.

حني احتاج بوتني واألسد لنرص إعالمي 

ودعايئ رسيع وسهل، فر الدواعش عملًيا من 

املدينـة دون قتال. تكفي املقارنة بني املعارك 

الدموية يف "كوباين" والنرص السهل الذي 

تحقـق يف تدمر ملعرفة أن الحرب بني داعش 

ونظام األسـد مثلها مثل حروب نظام البعث 

األسدي مع “إرسائيل"، متثيليات وصفقات 

للضحك عىل ذقون املغفلني واللعب عىل 

عواطفهم.

صفقة تسـليم تدمر للدواعش تم تأكيدها عرب 

صحيفة "لوموند" العريقة، التي وثقت عرشات 

الربقيـات التي تم توجيهها للقيادة األمريكية 

للتحالف املضاد لداعش، حيث متت متابعة 

القافلة الداعشـية التي اتجهت لتدمر ساعة 

بسـاعة، وتم إعطاء كل التفاصيل املتعلقة بهذه 

القافلـة التي غزت تدمر جهاًرا نهاًرا للقيادة 

األمريكيـة من أجل قصف القافلة التي عربت 

البادية السورية يف أرض خالء ومكشوفة.

الصحيفة الفرنسية أكدت أن املعلومات التي 

تلقاها األمريكيون، ووصلت لطريان األسد، 

تضمنت عدد السيارات )مئة( وأرقامها وحتى 

أعـداد املقاتلني. مع ذلك مل تقم القوات املتحالفة 

ضـد داعش وال بطلعة واحدة! هي التي كانت 

تجوب السامء السورية، باحثة "برساج 

وفتيلة" عن هدف "داعيش" لقصفه.

ومـازال هناك من يعتقد أن داعش هي طليعة 

اإلسالم السني واملنافحة عن السنة يف كل 

مكان، وأنها معادية لأمرييك والرويس 

واإليراين واألسدي، علاًم أن الدواعش قد 

تخصصوا يف قتل السنة واألبرياء حرًصا، يف 

كل مكان  باسـتثناء أمريكا، وروسيا، وإيران، 

وإرسائيل، وكانتون األسد.

كنـا نتمنى لو أن حربًا حقيقية وقعت بني 

داعش واألسد، كنا حينها سنتمنى الهزمية 

للطرفني، لكن األمر هو عىل األغلب مجرد 

مرسحيـة من تلك التي اعتادت أنظمة "الزعربة" 

عىل تقدميها.

لكن، ملاذا يحتاج األسد وداعش لهكذا تخريجات 

مرسحية؟ 

يف مرسحية األسد وإرسائيل ربح االثنان عىل 

حساب السوريني السنة، األسد سلّم الجوالن 

واستلم الحكم يف دمشق، إرسائيل متتعت 

بالهدوء وازدهر اقتصادها، يف حني متكنت 

عصابة األسـد من ترسيخ نفوذها وقوتها مبا 

يسمح لها اليوم بإبادة السنة.

يشء من هذا القبيـل يحصل بني عصابتي 

داعش واألسـد، والهدف هو رصف أنظار 

السـنة عن أعدائهم الحقيقيني واستمرار 

بحقهم. املجزرة 

م تسلم
ّ

جردة حساب “الهدنة” سل
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مل يقرتن اسـم تدمر، بالنسـبة للسورين يف 

عهد الرئيس السـابق حافظ األسـد )-1970 

بـل  الشـهرة،  واملعـامل  باآلثـار   ،)2000

ذاع صيـت سـجنها الشـهر واملجـزرة التي 

نفذتهـا القـوات الحكوميـة بحق نحـو ألفي 

معتقـل فيـه عـام 1980، وهـو ذات التاريخ 

الـذي أدرجت فيـه املدينة عى لئحـة الرتاث 

العاملـي يف منظمـة األمـم املتحـدة للرتبيـة 

)اليونيسـكو(. والثقافة  والعلـم 

منـذ مطلـع الثورة ضد بشـار األسـد، دخلت 

تدمـر خارطة املـدن املنتفضـة، إىل أن أحكم 

النظـام سـيطرته عليهـا لعامن، ثـم دخلها 

عقـب   ،2015 أيـار  يف  "الدولـة"  تنظيـم 

األسـد  لقـوات  مفاجـئ  وتقهقـر  انسـحاب 

وصـف بـ "املرسحيـة"، لتعود هـذه القوات 

مدعومة مبيليشـيات أجنبيـة ومحلية وغطاء 

جـوي رويس وتحكـم قبضتهـا عـى املدينة 

مبباركـة دوليـة غـر مسـبوقة، يف 28 آذار 

. ملنرصم ا

عرة أشـهر من سـيطرة التنظيـم الجهادي 

عـى تدمـر كانـت كفيلـة بتدمر أجـزاء من 

آثارهـا ونزوح معظم سـكانها، لتغـدو مدينة 

أشـباح تعتليهـا الرايـات السـوداء ويطالهـا 

القصـف متعـدد األطـراف، فتناوبـت عليها 

مقاتات النظـام والطران الـرويس، وكذلك 

بقيـادة  التنظيـم  ضـد  الـدويل  التحالـف 

األمريكية. املتحـدة  الوليـات 

 

األهمية االستراتيجية لتدمر 
شـّكلت تدمـر منـذ التاريـخ القديـم عقـدة 

عاصمـة  جعلهـا  اسـتثنائية،  مواصـات 

التجـارة بـن الـرق والغرب عـى "طريق 

اقتصاديـة  مكانـة  وأعطاهـا  الحريـر"، 

مرموقـة لـدى قطبي العـامل القديـم )الروم 

والفـرس(.

األطـاع  رسد  يف  مطـوًل  نخـوض  ل  ويك 

والقتتـال عـى املدينـة خـال القـرون التي 

خلـت، نكتفـي بتوضيـح دورهـا الجغرايف 

والسـرتاتيجي يف وقتنـا الراهـن، ول سـيا 

خال مرحلـة الثورة السـورية وتطورها إىل 

نـزاع مسـلح، كان للفصائـل الجهادية الدور 

فيه. املحـوري 

تقـع مدينـة تدمـر وسـط سـوريا، وتتبـع 

إداريًـا ملحافظـة حمـص )145 كيلومرتًا إىل 

الـرق منهـا(، وتشـكل هـذه املدينـة عقدة 

مواصـات بـن خمـس محافظات رئيسـية 

)دمشـق، حمص، حـاة، الرقة، ديـر الزور(، 

عـدا عـن كونها ترتبـع عى الطريـق الدويل 

الواصـل بـن سـوريا والعراق.

واضًحـا  "الدولـة"  تنظيـم  سـعي  كان 

سـوريا  دخولـه  منـذ  عليهـا  للسـيطرة 

منتصـف عـام 2013، وتعزيز وجـود قواته 

يف الصحـراء السـورية واملنطقـة الرقيـة 

عـى وجـه الخصـوص. ويعـزو ناشـطون 

إرصار التنظيم عى السـتحواذ عـى املدينة، 

نظرًا لألسـباب التي أسـلفناها عـى اعتبارها 

عقـدة مواصـات، وتربـط مناطق سـيطرته 

حمـص  برقـي  والرقـة  الـزور  ديـر  يف 

القلمـون يف ريـف دمشـق. وصـوًل إىل 

كذلـك فـإن للمدينة أهميـة اقتصاديـة كبرة 

لجانبي الـرصاع )النظـام والتنظيـم(، حيث 

تنتـر يف باديتها آبار النفط والغاز بشـكل 

واسـع، عـدا عـن مناجـم الفوسـفات، والتي 

تعتـر سـوريا أبرز البلـدان املصـدرة له يف 

العـامل، هـذا إن أغفلنـا تجـارة اآلثـار غـر 

الرعيـة، والتـي يتهـم التنظيم مبارسـتها 

سـيطرته. مناطق  يف 

مـن  جعلـت  املقومـات  هـذه  كل  فـإن  إًذا، 

"عـروس الباديـة" هدفًـا لتنظيـم "الدولة"، 

للنظـام  واسـرتاتيجيًا  معنويًـا  وانتصـاًرا 

السـوري، لـدى اسـرتجاعه لهـا قبـل أيـام، 

كان املتـرضر األكـر يف هـذه العمليـة هـو 

األثريـة.  وأوابدهـا  سـكانها 

حجم األضرار في تدمر
وامليليشـيات  األسـد  قـوات  دخلـت  إن  مـا 

التابعـة لـه إىل املدينـة، حتـى بدأ ينكشـف 

طالـت  التـي  األرضار  حجـم  جـيل  بشـكل 

معـامل املدينـة األثريـة، فقـد تخـوف العامل 

مـن اندثار مـا تبقى مـن معـامل أثرية عقب 

معـارك عنيفـة خاضتهـا قـوات األسـد ضد 

مقاتـيل التنظيـم. 

وعـى الفـور خـرج مديـر عـام مديـر عام 

عبـد  مأمـون  واملتاحـف،  اآلثـار  مؤسسـة 

"نسـبة  أن  إىل  العـامل  لطأمنـة  الكريـم، 

وتحتـاج   ،30% تدمـر  مدينـة  يف  الدمـار 

خمـس سـنوات إلعادة إعـار اآلثـار التي تم 

تدمرهـا”، مشـرًا إىل تعـرض القلعة )فخر 

الديـن املعنـي( ألرضار جراء القتتـال، وقال 

املديريـة  عليهـا  حصلـت  التـي  الصـور  إن 

األعـال  أن  تؤكـد  األثريـة  تدمـر  لقلعـة 

"التخريبيـة" مل تطـل الكتلـة العامـة لهـا.

واعتـر عبـد الكريـم، يف حديـث مـع وكالة 

األنبـاء الرسـمية )سـانا(، أن الوضـع العـام 

”مطمـن إىل حـد مـا”، وأن األرضار التـي 

لحقـت بهـا ذات طابع داخيل قابلـة للتأهيل، 

ول سـيا أن املديريـة متتلـك كـوادر برية 

مدربـة قـادرة عـى القيـام بأعـال الرتميم 

وإعـادة القلعـة إىل وضعها السـابق. 

وتحـدث مديـر املؤسسـة عـن نيـة املديرية 

إرسـال فريـق آثـاري متخصـص إىل تدمـر 

إليهـا،  والسـتقرار  األمـن  إعـادة  “فـور 

للوقـوف عـى حجـم التخريـب الذي سـببه 

إرهابيـو داعش”، بحسـب تعبـره، وخاصة 

معبـدي بـل وبعـل شـمن، مؤكـًدا أن ذلـك 

سـيكون تحـت “إرشاف علمـي مـن منظمة 

والعلـوم  والثقافـة  للرتبيـة  املتحـدة  األمـم 

)اليونيسـكو(، كـون تدمر مدرجـة يف قامئة 

الـرتاث العاملـي”.

قلعـة فخر الديـن املعني، التي تعـد من أبرز 

معامل وآثـار مدينـة تدمر، تعرضـت كغرها 

من اآلثـار للتدمـر والتخريب، بعـد القتتال 

والقصـف عـى املدينـة، كا تعرضـت مئات 

القطـع األثريـة يف املتحـف الوطنـي بتدمر 

الرجيـة  املقابـر  مقدمتهـا  ويف  للنهـب، 

النرص. وقـوس 

وأدانـت املديريـة العامـة لآلثـار واملتاحـف 

املؤقتـة  الحكومـة  يف  السـوري  والـرتاث 

"األعـال العسـكرية الهمجيـة التي تتعرض 

السـوري  النظـام  مـن  تدمـر  مدينـة  لهـا 

اإلجـرام داعـش". اآلخـر يف  ووجهـه 

أن "هـذه  لهـا  بيـان  املديريـة يف  وذكـرت 

كانـت  وتـراث  آثـار  مـن  الوطنيـة  الـرثوة 

هدفًـا مبـارًشا لطمـس املعـامل األثريـة مـن 

معابـد ومدافـن برجية وحامـات عى مدى 

سـنوات الثـورة، واليـوم يعيـدون إجرامهـم 

مـن جديـد بقصـف مدينـة تدمـر القدميـة 

مـن  طياتهـا  بـن  تحتويـه  والشـهيدة وما 

مبـاين أثريـة مثينـة”.

ومـا تتعـرض لـه املدينـة يعتـر "تدمـرًا 

ممنهًجـا للـرتاث الثقـايف، وجرميـة حـرب 

ول ميكـن أن تبقـى الجرائـم دون عقـاب”، 

بحسـب البيـان.

 التدمير طال البشر والحجر
عندما سـيطر تنظيـم "الدولة" عـى املدينة، 

أيـار 2015، ناشـد النظـام السـوري العامل 

مـن أجـل املسـاعدة يف الحفاظ عـى الرتاث 

"الدولـة"  تنظيـم  أن  بحجـة  اإلنسـاين، 

سـيدمر هـذه اآلثار، وسـط اتهـام املعارضة 

وأطـراف دوليـة للنظام بأنه سـلمها للتنظيم 

قتال. دون  وانسـحب 

معاملها  الكثر من  األثرية  املدينة  وقد خرست 

الرومانية  الحضارتن  بن  متزج  التي  األثرية 

واليونانية، إذ فّجر عنارص التنظيم متثال قوس 

النرص األثري، وكذلك معبدي بل وبعل شمن.

التنظيـم متثـاًل ألسـد  كـا دمـر مسـلحو 

يعـود للقـرن الثـاين امليـادي، ورضيحـن 

إسـامين، ألنهـا مـن "مظاهـر الـرك”، 

بينـا  للتنظيـم،  مصـورة  بيانـات  بحسـب 

باسـتهداف  األسـد  قـوات  ناشـطون  اتهـم 

قلعـة تدمـر إىل جانـب أجـزاء مـن املدينـة 

األثريـة بالغارات الجويـة واملدفعيـة الثقيلة 

خـال الهجـوم األخـر.

عشرة "عجاف"
أورثت النزوح والدمار في تدمر 

لم يهدم الرومان معابد تدمر غداة السيطرة عليها والقضاء على مملكة الشرق القوية، بل ألحقوا بها آثاًرا جديدة 
ومسرًحا دلل على غنى الحركة الثقافية والفنية في تلك المرحلة، ولم تشهد المدينة تدميًرا وتحطيًما لكنوزها 

رغم تعاقب الحضارات واندالع الحروب قبل وبعد الفتح اإلسالمي وحتى التاريخ القريب.

 أقدم صورة لمدينة تدمر األثرية، نشرها معهد "غيتي للبحوث" العام الماضي، والتقطها الضابط 
والمصور الفرنسي لويس فيني في عام 1864

خارطة تظهر األهمية االستراتيجية لمدينة تدمر، كونها تشكل عقدة مواصالت بين المحافظات السورية
)عنب بلدي(

توضح الصورة تدمير تنظيم "الدولة" ألحد المعابد في 
)AP( - مدينة تدمر األثرية

تدمـر مملكـة عربية قدمية يعـود تأسيسـها لنحو ثاثن 

قرنًا قبـل املياد، وفًقا ملـا أظهرت مخطوطاتهـا القدمية، 

والعموريـن  للكنعانيـن  تبعـت  أنهـا  ذكـرت  والتـي 

واآلراميـن، والذيـن أعطوهـا اسـمها الحايل.

وصـل أوج ازدهـار تدمـر منـذ القرنـن الرابـع والثالث 

قبـل امليـاد، وأصبحـت إمـارة عربيـة يف القـرن الثاين 

للميـاد وعاصمـة التجـارة بن الـرق والغـرب )طريق 

الحريـر(، وحكمتهـا أرسة عربيـة مـن أشـهر ملوكهـا 

أذينـة األول وحـران وأذينـة الثـاين وزوجتـه زنوبيـا، 

الشـهرة. تدمر  ملكـة 

تعددت أسـاء املدينة، فبالاتينية هـي "باملرا" أي الجميلة 

أو األعجوبـة، وتدمـر هـي أقـدم تسـمية لهـا، كـا تظهر 

مخطوطـات بابلية وجـدت يف مملكة ماري السـورية عى 

الفـرات، وتعني "بلـد املقاومن" باللغـة العمورية، و"البلد 

التـي ل تقهر" باللغـة اآلرامية )السـورية القدمية(.

وأطلقـوا  العـرب،  والرحالـة  املسـترقون  بهـا  تغنـى 

عليهـا لقـب "مملكـة الـرق"، يف إشـارة إىل اململكـة 

التـي توسـعت إىل أقـى حدودهـا يف عهـد ملكتهـا 

األخرة، زنوبيا، وشـملت شـال إفريقيا وحتى شـواطئ 

عليهـا  يقـي  أن  قبـل  حاليًـا(،  )تركيـا  البوسـفور 

المراطـور الرومـاين أورليـان خـال معارك اسـتمرت 

لعامـن )-271 272 ميـادي(، واختلـف املؤرخون عى 

مصـر زنوبيا، لكن معظمهـم ذهبوا إىل أنهـا وقعت يف 

أرس الرومـان، واقتيـدت إىل رومـا حيـث توفيـت.  

 يف عرصنـا لقبت تدمر بــ "عروس الصحـراء"، واعترت 

املركز السـياحي األهم يف سـوريا، ملا تحتويـه من مقتنيات 

وآثـار قلّا تجدها يف بلدان الرق األوسـط، وسـكنها، قبل 

نحو عامـن، نحو 75 ألف نسـمة مـن السـورين، والذين 

ينتمون مبعظمهم إىل العشـائر العربيـة املمتدة من حمص 

وحتى املنطقـة الرقية. 

تاريخ موغل في القدم 

امتدت مملكة تدمر من شمال أفريقيا وحتى مضيق البوسفور في آسيا الوسطى )ويكيبيديا(

من مدينة تدمر األثرية 
19 أيلول 2010  
)فليكر(
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الـذي  شـمن"  "بعـل  معبـد  ويعتـر 

تـم تشـييده قبـل ألفـي عـام مـن أهـم 

أوابـد تدمـر، ويعـود للعـرص الروماين، 

نسـف  قـد  التنظيـم  يكـون  وبتدمـره 

للمـرة األوىل آثـاًرا رومانيـة يف املدينـة. 

يف  والبحـث  التدريـب  وكالـة  وقالـت 

أن  "ميكننـا  )يونيتـار(،  املتحـدة  األمـم 

نؤكـد تدمـر املبنـى الرئيـيس ملعبـد بل، 

فضًا عـن صف مـن األعمـدة إىل جواره 

التقطتهـا  صـوًرا  ونـرت  مبـارشة"، 

األقـار الصطناعية، تظهر حجـم الدمار 

الـذي لحق مبعبـد بعل شـمن، وأظهرت 

أن أجـزاًء منـه تـرضرت بشـكل كبـر أو 

متاًما. دمـرت 

 

ــرص  ــر مل يقت ــج يف تدم ــر املمنه التدم

فأعــدم  وحجارتهــا،  آثارهــا  عــى 

عنــارص التنظيــم عقــب ســيطرتهم 

ــوري،  ــار الس ــامل اآلث ــة، ع ــى املدين ع

ــى  ــه ع ــة صّنفت ــعد، بتهم ــد األس خال

ــرًا  ــه "مــواٍل للنظــام النصــري، مدي أن

ــا بانتصــار  ــران مهنئً ــام، وزار إي لألصن

مــع  ومتواطــئ  الخمينــي،  ثــورة 

املخابــرات الســورية، وعــى عاقــة 

ــرص  ــي يف الق ــب األمن ــر املكت ــع مدي م

ــكر".  ــام س ــد حس ــايس العمي الرئ

ــرز  ــن أب ــر م ــا، يعت ــعد، 82 عاًم األس

علــاء اآلثــار الســورين يف القــرن 

ــن  ــا ع ــو 40 مؤلًف ــه نح ــن، ل العري

اآلثــار يف تدمــر وســوريا والعــامل، 

وعمــل مــع عــدة بعثــات أثريــة أمريكية 

ــا  ــة وغره ــة وإيطالي ــية وأملاني وفرنس

ــال  ــة، ون ــه الطويل ــنوات عمل ــال س خ

ــة، وأتقــن  ــة وأجنبي عــدة أوســمة محلي

لغــات أجنبيــة باإلضافــة إىل اللغــة 

ــل  ــة قب ــوريا الطبيعي ــة س ــة )لغ اآلرامي

الســنين(. آلف 

النظام وتنظيم "الدولة" اتفقا على 
حماية اآلثار 

بعد نجـاح النظام وامليليشـيات املسـاندة 

ُسـمح  تدمـر،  عـى  السـيطرة  بإحـكام 

األماكـن  يف  بالتجـول  اإلعـام  لوسـائل 

األثريـة للوقـوف عـى حالهـا، بعـد أن 

الفـرتة  خـال  كبـر  لـرضر  تعرضـت 

املاضيـة. لكـن امللفـت أن حجم الخسـائر 

جاء أقـل مـن التوقعات، فالدمـار اقترص 

 80% بقـي  فيـا  أجـزاء محـددة  عـى 

مـن معـامل املدينـة صامـدة عـى حالها 

دومنـا تغيـر، مـا فتح بـاب التسـاؤلت 

عن سـبب عـدم نسـف تنظيـم "الدولة" 

فعـل  مـا  غـرار  عـى  األثريـة  للمدينـة 

بقـوس النـرص واملعابـد.

تلغـراف"  "ديـيل  صحيفـة  وأوردت 

الريطانيـة يف عددها، األربعـاء 30 آذار، 

معلومـات عـن اتفـاق رسي بـن النظام 

مـن  العديـد  تدمـر  جّنـب  والتنظيـم، 

املدينـة.  األثريـة يف  املواقـع 

ونقلـت الصحيفـة عن املدير العـام لآلثار 

واملتاحـف السـورية، مأمـون عبدالكريم، 

قولـه إن النظـام عمـل بشـكل رسي مـع 

50 شـخًصا داخـل تدمـر، مـن  45 إىل 

أجـل إقنـاع التنظيم بعـدم الهـدم الكيل 

للمواقـع األثريـة خـال فرتة حكمـه لها 

والتي دامـت عرة شـهور، مضيًفا "رأى 

التنظيـم أنه سـيكون هناك ثورة شـعبية 

ضـده لـو هـّدم كل يشء، فلـم ينهب ومل 

يدّمـر كل يشء". 

إضافة إىل املنحوتـات والتامثيل واألواين واملدافن 

األثريـة الضخمـة، تحتـوي تدمـر عـىل الشـارع 

املسـتقيم )الشـارع األعظم( املحفـوف باألعمدة، 

يف  ويوجـد  كيلومـرتات،  عـدة  ملسـافة  وميتـد 

)السـوق  واآلغـورا  األثـري،  املـرسح  املدينـة 

التاريخـي(، وقـوس النـرص أو قـوس هادريـان 

وهـو البوابـة الكـربى، ومعبد بعلشـمني، ووادي 

القبـور، ومدفـن زنوبيـا، والتيرتابيـل، وقلعة ابن 

حوريـات  وسـبيل  األثـري،  أفقـى  ونبـع  معـن، 

املـاء، ومجلس الشـيوخ، والحاممـات، ومعبد بل، 

وغريه.  والسـور 

ويعتـرب معبـد بل من أكرب وأشـهر املعابـد الدينية 

يف الـرشق القديـم، فمنـذ القـرن األول امليـالدي 

يتوسـع  وظـل  األرض،  مـن  جـزء  عـىل  بنـي 

حتـى أواخـر عهـد تدمـر ألهميتـه، إىل أن أصبح 

مبقاييـس ضخمـة، وأحيطـت جدرانـه بــ 375 

عامـوًدا، طـول الواحـد منهـا أكـرث مـن 18 مرتًا، 

وهـو  مـن الضخامـة بحيـث ال يوازيـه أي معبـد 

آخـر يف الـرشق.

الدكتور خالد األسعد، عالم اآلثار 
السوري الذي أعدمه تنظيم الدولة 

في آب 2015
)فيسبوك(

نازحون من مدينة تدمر، 
يفترشون أحد مساجد مدينة 
اعزاز الحدودية شمال حلب

29 آذار 2016
)ناشطون(  برافو لألسد.. إنه 

طاغية مستبد إال أنه 
أنقذ تدمر من أيدي 

تنظيم داعش.
عمدة مدينة لندن
 بوريس جونسون

أسعدنا وزادنا عزًما 
إعالن الجيش السوري 

السيطرة  استعادة 
على تدمر، وطرد 

تنظيم داعش منها، 
وأنه اآلن سيحمي 

ويحافظ على هذا 
اإلرث اإلنساني.

األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون

مصر ترحب بتحرير 
تدمر ألنها تستشعر 
الخطر الداهم الذي 

يهدد الموروث 
الثقافي.

المتحدث باسم وزارة الخارجية 
المصرية، أحمد أبو زيد

أول ردود األفعـال كانـت مـن الجانـب الرويس، 

بـن  هاتفـي  اتصـال  عـر  النظـام،  حليـف 

هنـأ خالـه  األسـد،  وبشـار  بوتـن  فادميـر 

باسـتعادة املدينـة، بفضـل العمليات العسـكرية 

لقـوات األسـد املدعومـة مـن قبـل سـاح الجو 

الـرويس، بحسـب تعبـر بوتـن.

ودعـا الرئيس الـرويس إىل “تنشـيط التصالت 

الوضـع يف  مناقشـة  أجـل  مـن  البلديـن  بـن 

عـى  الحفـاظ  أهميـة  عـى  مؤكـًدا  سـوريا”، 

املدينـة التاريخيـة الفريـدة من نوعهـا من أجل 

الثقافـة العامليـة.

ستسـاعد  روسـيا  أن  األسـد  بوتن أخـر 

إزالـة  يف  وروبوتـات،  خـراء  طريـق  عـن 

األلغام التي خلفهـا تنظيـم "الدولة"، وبحسـب 

مصادر روسـية لوكالة "تاس" فمـن املحتمل أن 

يصـل العـدد اإلجايل للمهندسـن العسـكرين 

ومدريب الـكاب الروس، الذين سـيتوجهون إىل 

سـوريا للمسـاعدة يف إزالة األلغـام، إىل حوايل 

100 فـرد.

روسـيا دعـت إىل إعـادة إعـار رصوح تدمـر 

عـن طريـق طـرح مسـودة قـرار عـى اللجنـة 

الـدول  أن  إل  "يونيسـكو"،  ملنظمـة  التنفيذيـة 

الغربيـة عطلـت صـدور القـرار، بينـا أعلنـت 

الخارجيـة  وزارة  باسـم  الرسـمية  الناطقـة 

الروسـية، ماريـا زاخاروفـا، معـرًة عـن خيبـة 

"عـدم  بــ  الغربيـة  الـدول  ومتهمـة  أملهـا، 

الكـرتاث لتحرير سـوريا مـن اإلرهابـن"، وبـ 

"غـر املهتمـن بالـرتاث الثقـايف الـذي متثلـه 

تدمـر".

مـن جهتـه، شـكر األسـد نظـره بوتـن عـى 

مسـاندة الطران الرويس للعمليات العسـكرية، 

مؤكـًدا أنـه لـول دعـم الطـران الـرويس لكان 

رئيـس  واعتـر  مسـتحيًا.  تدمـر  "تحريـر" 

النظـام أن السـيطرة عـى املدينـة يعـد "إنجازًا 

مهـًا ودليًا جديـًدا عـى نجاعة السـرتاتيجية 

التـي ينتهجهـا الجيـش السـوري وحلفـاؤه يف 

الحـرب ضـد التنظيـم"، عـى حـد قوله.

بدورهـا رحبّـت الوليـات املتحـدة، عـى لسـان 

املتحـدث باسـم وزارة الخارجية، جـون كريب، 

بطـرد مقاتـيل تنظيـم "الدولـة" مـن املدينـة، 

واصًفـا العمليـة بــ "األمـر الجيد"، لكنه أشـار 

إىل أن التحـول يف محاربـة التنظيـم مـن قبـل 

الوليـات  موقـف  يغـر  ل  السـوري،  النظـام 

املتحـدة مـن معارضتهـا لألسـد.

كـريب أكد أنـه من السـابق ألوانـه معرفة تأثر 

هـذه العملية عـى محادثات السـام السـورية، 

املقـرر انطـاق الجولـة الثانية منها يف التاسـع 

من الشـهر الجـاري بشـكل أو بآخر.

لنظـره  مخالًفـا  يكـن  مل  الفرنـيس  املوقـف 

الخارجيـة  باسـم  املتحـدث  األمريـي، فرحـب 

الفرنسـية، رومان نـادال، بالسـيطرة عى تدمر،  

وقـال إن "تحريـر تدمـر من التنظيـم خر جيد، 

إل أنـه يجـب علينـا أل ننـىس أن املسـؤول عـن 

مقتـل أكـرث مـن 270 ألف شـخص هـو النظام 

السـوري". 

وأبـدى وزير الـرتاث الثقـايف يف إيطاليا، داريو 

فرانتشيسـكيني، اسـتعداد الحكومـة اإليطاليـة 

املدينـة،  إىل  الزرقـاء”  القبعـات  إرسـال “ذوي 

وهو فريـق العمليـات اإليطـايل املعنـي بحاية 

وتـم  النزاعـات،  مناطـق  يف  الثقـايف  الـرتاث 

تشـكيله يف شـباط املـايض.

ــة  ــاء للثقاف ــا الزرق ــر “قبعاتن ــح الوزي وأوض

مســتعدة لتقــف عــى حايــة الــرتاث الثقــايف 

الــذي خربــه اإلرهــاب الــدويل”، معتــرًا 

أن “عــى اليونســكو واملجتمــع الــدويل أن 

ــة  ــتصبح أول مهم ــر س ــا أن تدم ــررا إذا م يق

للقبعــات الزرقــاء، إذ ســيتعن عليهــا تحديــد 

مواعيــد تلــك املهمــة وأســاليب العمــل خالهــا، 

وإمكانيــة مشــاركة دولــة واحــدة أو دول عــدة 

ــا”. فيه

أمـا املعارضـة السـورية فرأت عى لسـان رئيس 

وفـد الهيئـة العليـا للتفـاوض، العميـد أسـعد 

الزعبـي، أن الهـدف مـن معركـة تدمـر القـول 

بـأن روسـيا هي مـن كانـت السـبب يف تحرير 

املدينـة، وبالتـايل تعزيـز موقفهـا دوليًـا، وأنها 

تدخلـت يف سـوريا للقضـاء عـى داعـش، كا 

تهـدف إلظهـار نظـام األسـد بصـورة املحـارب 

للتنظيـم والقـادر عـى هزميته.

ترحيب دولي غير مسبوق 

أشهر األوابد األثرية 
في تدمر
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د. حسان حفار - ترجمة

يحتفـل الغـرب بطـرد تنظيـم الدولـة من 

موقـع الـرتاث العاملـي يف تدمـر مـن قبل 

قـوات األسـد، ولكن هـذا الحاكم السـوري 

ل يقـل قسـوة عـن الرهابين.

السـوري،  الـرويس–  التحالـف  أراد  لـو 

أن يحقـق نـرًصا واحـًدا ضـد مـا يسـمى 

"الدولـة اإلسـامية"، لكان عليـه أن يحرر 

تدمـر قبـل ذلـك، فهـي جميلـة الصحراء، 

القوافـل،  ومدينـة  الواحـات،  ومدينـة 

واملدينـة التجاريـة، وإحدى مواقـع الرتاث 

للكثريـن،  رمـزًا  تعتـر  التـي  العاملـي 

أن يسـتغل سياسـيًا. والـذي كان ميكـن 

هـذه الـرثوة اإللهيـة لخمسـن اسـًا من 

تشـكل  هـل  القبليـة.  أو  املحليـة  اآللهـة 

التسـامح الديني مقابـل التعصـب الديني 

املوجـود يف الـرق األوسـط اليـوم؟

إن قـدرة تدمر عـى هضم التأثـر اآلرامي 

واليوناين والرومـاين والفاريس والعريب، 

الذي عرفتـه ودون أن تفقد نفسـها، لفريد 

مـن نوعـه. ملاذا غر مسـموح لـه أن يكون 

متعـدد  ملسـتقبل  بـه  يحتـذى  منوذًجـا 

لثقافات؟ ا

لقـد احتل اإلرهابيـون تدمر عرة أشـهر، 

النـرص،  وقـوس  بعـل،  معبـد  وفجـّروا 

عـى  النـاس  وقتلـوا  األثريـة،  واملقابـر 

كبـر  وقتلـوا  وعّذبـوا  املـرسح،  مـدرج 

علـاء اآلثـار خالد األسـعد، ألنـه مل يرض 

ان يفصـح لهـم عـن مخبـأ كنـوز أخـرى 

لتدمـر.

واآلن ينتـزع الرئيـس الـرويس فادميـر 

األسـد،  بشـار  السـوري  وزميلـه  بوتـن 

املتهمـن لعدة أشـهر بقتـل املدنين وليس 

اإلرهابيـن، فإنهـم ينتزعـون تدمـر مـن 

العاملـي  الرابـرة ويعيـدون هـذا الـرتاث 

للبريـة. 

املتحـدة  لألمـم  العـام  األمـن  ويشـعر 

بسـعادة غامـرة، وإيـران تهنـئ، ويعطي 

األسـد وعًدا بإعـادة بنـاء املبـاين املدمرة، 

بينـا يشـكك الكثرون مـن علـاء األثار 

بهـذه النتائج حيث يشـعرون بـأن الخطر 

موجـود يف مـكان آخـر. 

بشـار األسـد يعـذب ويقتـل أيًضـا، ولكن 

ليـس أمـام الكامـرا كـا يفعـل تنظيـم 

اإلسـامية" "الدولـة 

ل يثـر غضـب األسـد أن يهدد بـأن تحرم 

مواقـع  إحـدى  كونهـا  مـن  تدمـر  آثـار 

الـرتاث العاملـي لليونيسـكو، إذا مل يرمـم 

سـيأيت  علمـي.  بشـكل  الحطـام  هـذا 

السـواح بعد انتهـاء الحرب لزيـارة املواقع 

التـي تـم انقاذها، سـواء كانت تراثًـا عامليًا 

أو مل تكـن كذلـك. مـا يعنـي أنـه سـتأيت 

أيـام جيـدة لتدمـر ولكنهـا سـتكون أيام 

أفضـل لألسـد.

هـذه  كل  يف  إخفـاءه  يجـري  مـا  ولكـن 

البهجـة، هـو املعنـى الكئيب الشـائع لهذا 

املـكان لـكل سـوري، تدمـر هـي املدينـة 

التـي تعنـي باإلضافـة إىل كونهـا أثريـة، 

فهـي املـكان الـذي كان يوجـد بـه أسـوء 

السـوري. للنظـام  سـجن 

 يف أقبيـة األسـد يعاين وميـوت إىل يومنا 

هـذا عـرات اآللف، حيـث يقتـل النظـام 

خصومـه ولكـن ليـس أمـام الكامـرا ول 

يصـور عـن هـذا الجحيـم أفـام يوتيوب. 

وبالنسـبة للغـرب فـإن إمكانيـة التصال 

اإليديولوجي مع طبيب العيون يف دمشـق 

"الدولـة  جـزاري  مـع  باملقارنـة  أفضـل 

اإلسـامية" البدائيـن. ولكنهـم أخاقيا ل 

يفرقـون عـن بعضهـم إل القليـل.

 ومـا يائـم األسـد أكرث أنـه حتـى معظم 

وإن يعرتفـوا  إل  ل يسـتطيعون  منتقديـه 

بـه. ولكـن تبقى تدمـر، كا كانـت لعرة 

أشـهر مضت، وكبقيـة األماكـن الحضارية 

املنطقـة  هـذه  يف  املهـددة  أو  املحتلـة 

املظلومـة. فإنهـا تبقـى رهينـة للحـرب.

وعضـو  إعامـي  ناشـط  مـول،  فـراس 

وحـدة الطـوارئ يف مدينة أعـزاز، التي 

حلـب  ريـف  مـن  النازحـن  تسـتقبل 

واملحافظـات األخـرى، تحـدث عن موجة 

النـزوح األخـرة، والتـي شـملت معظـم 

مـن تبقـى يف تدمـر، وأوضـح لعنـب 

 1500( عائلـة   180 قرابـة  أن  بلـدي 

تدمـر  مدينـة  مـن  وصلـوا  شـخص( 

والقـرى املحيطة بها خال األيـام القليلة 

إىل  توجـه  معظمهـم  أن  إل  املاضيـة، 

محافظـة إدلـب بعد فتح طريـق عفرين، 

آذار.  30 األربعـاء  صبـاح 

صـوًرا  ثوريـة،  صفحـات  وعرضـت 

لنازحـي تدمر يفرتشـون األرايض، بينا 

مسـاجد  أحـد  داخـل  بعضهـم  تكـدس 

إىل  آخـرون  وتوجـه  اعـزاز،  مدينـة 

املناطـق املحـررة يف محافظـات أخـرى 

أو مناطـق سـيطرة النظـام، يف مشـهد 

أعـاد لألذهان صـور نازحـي ريف حلب 

الشـايل، بعـد الهجمة الواسـعة للنظام 

السـورية مدعوًما مبيليشـياته والطران 

الـرويس، مطلـع شـباط املـايض.

 ومل تكـن موجـه النـزوح األخـرة هـي 

األكـر، إذ أكـد عضـو تنسـيقية تدمـر، 

نـارص الثائـر، أن خمسـة آلف مواطـن 

فقـط بقـوا يف تدمـر بعد نـزوح معظم 

أهلهـا عـى دفعات منـذ سـيطرة تنظيم 

"الدولـة"، بينـا كان السـبب الرئيـيس 

يف نزوحهـم عنـد بـدء معـارك النظـام 

اسـتهداف  التنظيـم،  ضـد  األخـرة 

املدينـة املسـتمر مـن الطـران الحـريب 

واملروحـي.

عنـب  إىل  حديـٍث  يف  نـارص،  واعتـر 

"غفـل"  الثـوري  اإلعـام  أن  بلـدي، 

عـا جـرى يف تدمـر، مـن قتـل يومـي 

ونـزوح نحـو %97 من سـكانها بشـكل 

تدريجـي، غداة سـيطرة التنظيـم عليها، 

بلـغ  املدينـة  عـدد سـكان  أن  موضًحـا 

قبيـل سـيطرة التنظيـم نحـو 170 ألف 

مواطـن، خمسـون ألًفـا منهـم نازحـون 

إليها مـن مناطق أخـرى، إل أن معظمهم 

مدينـة  نحـو  كبـر  قسـم  عنهـا:  نـزح 

الرقـة، وريـف دير الـزور، وآخـرون إىل 

تركيـا ومناطـق سـيطرة النظـام.

القلـة البقيـة من سـكان تدمـر اضطروا 

العسـكرية  الحملـة  جـراء  النـزوح  إىل 

األخـرة، لكـن النظـام أنشـأ يف املدينـة 

الخاليـة مراكـز انتخابيـة، مـع اقـرتاب 

موعـد انتخابـات مجلس الشـعب، املقرر 

إجراؤهـا يف 13 نيسـان املقبـل.

العليـا  القضائيـة  اللجنـة  رئيـس 

هشـام  الشـعب،  مجلـس  لنتخابـات 

عـن  آذار،   29 الثاثـاء  أعلـن  الشـعار، 

دراسـة لفتح مراكـز انتخابيـة يف تدمر 

بعـد اسـتعادتها مـن تنظيـم "الدولة"، 

إىل جانـب محافظـات دمشـق والاذقية 

أيًضـا  فيهـا  أحـدث  التـي  وطرطـوس، 

مراكـز للمناطـق الخارجـة عن سـيطرة 

النظـام، يف كل مـن إدلـب والرقة وحلب 

وديـر الـزور ودرعـا. 

ليـس واضًحا بعد مـا إذا كان السـتقرار 

املقبلـة  املرحلـة  عنـوان  هـو  األمنـي 

يرجـع  وهـل  الصحـراء،  لعـروس 

النازحـون قـرًسا إليهـا ليعود إشـعاعها 

طيلـة  املميـز  والتاريخـي  الحضـاري 

قـرون، يف ظـل اسـتمرار الحـرب ذات 

للعـام  سـوريا  يف  املعقـدة  التداخـات 

التـوايل. عـى  الخامـس 

حين دخل تنظيم "الدولة" تدمر في إطار سعيه للتمدد شرق حمص، جعل المدينة مركًزا رئيسًيا له في 
المحافظة، األمر الذي انعكس سلًبا على سكانها، الذين نزح اآلالف منهم باتجاه المحافظات الشرقية 

والقرى والبلدات المجاورة، هرًبا من "بطش" التنظيم، إلى جانب الغارات الجوية لقوات األسد والتحالف 
الدولي وروسيا على حد سواء.

عناصر من ميليشيا "فاطميون" 
األفغانية، خالل مشاركتها 
في معارك تدمر إلى جانب 
قوات األسد 
)حساب الميليشيا عبر "تويتر"(

)DPA( - أحد الجنود التابعين لقوات األسد في المتحف الوطني لمدينة تدمر بعد استعادتها

بشار األسد يعذب 
ويقتل أيًضا، ولكن 
ليس أمام الكاميرا 
كما يفعل تنظيم 
"الدولة اإلسالمية"

مدينة خاوية على عروشها
ومراكز انتخابية للحجارة

ر ار كمحرِّ
ّ

سوريا..  الجز
تعليق سونيا زكري في صحيفة زود دويتشة 

تسايتونغ األلمانية 
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عنب بلدي - دمشق

ــال يف  ــل األطف ــادة تأهي ــل، وإلع ــن العم ــهر م ــد أش بع

مــدن وبلــدات جنــوب دمشــق، افتتــح الثنــن 28 آذار، أول 

ــدة ببيــا، برعايــة مؤسســة "هــذه  مركــز ترفيهــي يف بل

ــة. ســبييل" للرامــج الدعوي

ــة  ــة وثقافي ــات علمي ــا كتيب ــة فيه ــز مكتب ــم املرك يض

ــاركة يف  ــال املش ــح لألطف ــا تتي ــار، ك ــة للصغ ودعوي

فعاليــات متنوعــة بــن األلعــاب العلميــة واألنشــطة 

ــة، والتــي ترفــع مــن حــدة ذكائهــم وإبداعهــم يف  الذهني

ــؤولن  ــد املس ــي، أح ــد الرفاع ــب محم ــر، بحس ــذا العم ه

ــز. ــن املرك ع

المركز يتسع لـ 1500 طفل وخطط للتوسعة
ــدات جنــوب  ــع بل ــة 1500 طفــل مــن جمي وميكــن لقراب

ــة  ــن صال ــتفيدوا م ــز، أن يس ــم املرك ــع له ــق، يتس دمش

ــه  ــي يف حديث ــا بالرفاع ــه، ووصفه ــة في ــروض املرئي الع

لعنــب بلــدي، بأنهــا "توفــر للطفــل جــًوا هادئًــا ومرًحــا 

ــت". ــس الوق يف نف

ــيس  ــت تأس ــدة واجه ــات عدي ــن عقب ــدث ع ــي تح الرفاع

ــزه  ــل تجهي ــه ومراح ــن مكان ــت يف تأم ــز، تلخص املرك

وإعــداده، مــن خــال توفــر امليــاه والكهربــاء واأللعــاب، 

إضافــة إىل الــكادر الــذي يســتطيع التعامــل مــع األطفــال 

بشــكل جيــد، عــى حــد وصفــه.

ــز،  ــدون إىل املرك ــذي يتواف ــال ال ــة األطف ــل غالبي وميث

طــاب حلقــات املســاجد واملــدارس، ويهتــم بهــم خمســة 

شــباب مــن كادره، أغلبهــم ممــن عملــوا يف مجــال الدعــوة 

والتدريــس، وفــق الرفاعــي، وأشــار إىل أن املؤسســة تعمــل 

ــن  ــى ميك ــدا، "حت ــدة يل ــر يف بل ــز آخ ــداد مرك ــى إع ع

اســتيعاب أعــداد أكــر مــن األطفــال".

ــر يف  ــز، واعت ــاح املرك ــرض افتت ــا ح ــد اآلغ ــط ولي الناش

ــم  ــه دع ــن يلزم ــد ولك ــه "جي ــدي أن ــب بل ــه لعن حديث

ــا  ــل"، مردفً ــع الطف ــل م ــن للتعام ــر واختصاصي أك

"يحتــاج األطفــال ملــن يعــرف أن يتعامــل معهــم يف هــذه 

الظــروف، ورغــم أن عمــل الــكادر جيــد، إل أنــه ل يكفــي 

ــب". ــا يج ــل ك ــل الطف لتأهي

تأسســت "هــذه ســبييل" قبــل شــهر مــن اليــوم، وتنشــط 

ــا  ــة، وجميعه ــالت مختلف ــقي يف مج ــوب الدمش يف الجن

تختــص بتنشــئة الطفــل تربويًــا وتعليميًــا وثقافيًــا 

ــارع،  ــة الش ــن تربي ــًدا ع ــوط بعي ــكل مضب ــا بش ودعويً

وإمــاءات الصحبــة غــر الصالحــة عــى ســلوك الطفــل، 

ــا. ــن عليه ــب القامئ بحس

ــيع  ــال توس ــن خ ــها م ــر نفس ــة لتطوي ــعى املؤسس وتس

نشــاطاتها، وأوضــح الرفاعــي أنهــا بصــدد إنشــاء ملعــب 

كــرة قــدم، ونــاٍد للياقــة البدنيــة ليســتفيد منــه األطفــال 

يف أقــرب فرصــة.

عنب بلدي - خاص

ــاف  ــاء.. إليق ــم الرف ــت ليتكل ــان الوق "ح

ــل  ــال.. لرتح ــد األطف ــايف وتجني ــف املش قص

ليعلــم  عــن ســوريا..  وأخواتهــا  داعــش 

ــا  ــس إرهابيً ــوري لي ــعب الس ــامل أن الش الع

أو متطرفًــا، وإمنــا شــعب يتــوق للحريــة 

ناشــطون  طرحهــا  عبــارات  والكرامــة"، 

يف  عريضــة  عناويــن  لتكــون  ســوريون، 

ــت"،  ــان الوق ــة "ح ــن حمل ــم ضم ملصقاته

التــي انطلقــت مؤخــرًا يف الذكــرى الخامســة 

ــورية. ــورة الس للث

لعــدة  التجهيــز  بعــد  الحملــة  انطلقــت 

أســابيع، وتســعى لنــر الوعــي حــول ظاهــرة 

التطــرف واإلرهــاب، مــن خــال لوحــات 

ــا  ــون عليه ــا القامئ ــرتات نره ــة وبوس طرقي

يف مناطــق مختلفــة مــن ســوريا، وعــى 

صفحــات التواصــل الجتاعــي.

واإلنجليزيــة،  العربيــة  باللغتــن  وبــدأت 

بينــا يســعى القامئــون عليهــا للرتويــج 

ــية  ــية والفارس ــن الروس ــة اللغت ــا، بإضاف له

ولغــات أخــرى، "إليصــال صوتهــا مــن 

خــال املغرتبــن والاجئــن، إىل املجتمــع 

ــا"،  ــوا فيه ــي تغرب ــدول الت ــريب يف ال الغ

ــم. ــد وصفه ــى ح ع

معتقلون يروون معاناتهم في السجون
عنـب بلـدي تحدثـت إىل املسـؤول اإلعامـي عن 

تضـم  أنهـا  وأوضـح  محمـد،  وسـام  الحملـة، 

للـرأي  اسـتطاعات  أبرزهـا  أخـرى،  نشـاطات 

أسـباب  عـى  للوقـوف  السـوري،  الداخـل  يف 

الظاهـرة وطرق عاجهـا، مردفًـا "صّورنـا عدًدا 

وإعاميـن  لناشـطن  الوثائقيـة  األفـام  مـن 

ومواطنـن، اعتقلـوا يف وقـت سـابق مـن قبـل 

النظـام السـوري، أو خطفتهم إحـدى املجموعات 

املتطرفـة، وتحدثـوا فيها عـا عانوه خـال فرتة 

اعتقالهـم".

ناشـطًا   11 الحملـة، وعددهـم  أعضـاء  ويوثـق 

داخـل سـوريا وسـتة آخـرون يف تركيـا، قصف 

واملـدارس،  املشـايف  بحـق  وانتهاكاتـه  النظـام 

إضافـة إىل طرحهـم اسـتبيانات حـول أسـباب 

وطـرق الحد مـن ظاهـرة التطـرف وخاصة لدى 

األطفـال، باعتبارهـم أكر ضحايا الحـرب، يجيب 

رؤيتهـم،  حسـب  والناشـطون  األهـايل  عليهـا 

كـا  تأثـرًا،  األكـرث  الفئـة  ضمنهـا  ويحـددون 

يقرتحـون حلـوًل لهـا.

"الحملة تطوعية بإمكانيات بسيطة"
وتعتـر الحملـة بالكامـل تطوعية من ناشـطن 

سـورين يف الداخـل والخـارج، ويعملون وفق 

وشـخصية"،  بسـيطة  "بإمكانيـات  محمـد، 

مشـرًا إىل أنهـا بـدأت يف محافظـات الاذقية 

وحلـب وإدلـب، وامتـدت إىل مناطـق أخـرى، 

وحمـص،  حـاة  وريفـي  دمشـق  كغوطـة 

الناشـطن  مـن  متزايـدة  رغبـة  و"هنـاك 

فيهـا". للمشـاركة 

ــوي،  ــد الحم ــة، مؤي ــو الحمل ــر عض واعت

ــانية  ــا "إنس ــدي، أنه ــب بل ــه لعن يف حديث

ــل  ــيايس أو فصي ــزب س ــن أي ح ــدة ع بعي

أي  "تطــرح  أنهــا  مشــرًا  عســكري"، 

ــا  ــري، أيً ــرف الفك ــض التط ــوع يخ موض

النظــام أوامليليشــيات  كان منفــذه ســواء 

واملتطرفــة". الشــيعية 

الدفـاع املـدين  الرحمـن ورد، عنـرص يف  عبـد 

بأنهـا  الحملـة  بلـدي  لعنـب  وصـف  بحلـب، 

"مهمـة لتوعيـة األهـايل واألطفـال بخصـوص 

ظاهـرة التطـرف"، معترًا أن الشـعب السـوري 

ليـس متطرفًـا، بـل قـام بثورتـه ضـد الطغـاة 

الدولـة". بإرهـاب  متمثـًا  واإلرهـاب 

واجهـت الحملـة يف الداخـل صعوبـات عديدة، 

أبرزهـا خـوف الناس مـن التكلم عـى العلن عن 

املجموعـات املتطرفـة واإلرهابية، وفـق القامئن 

عليهـا، ما أطـال مدة تجهيـز موادهـا اإلعامية، 

بينـا ينتظـرون تبنيهـا مـن جهـة توفهـر لهـا 

الدعـم، ومتكـن كادرهـا مـن توسـيع نشـاطاته 

عمله. ورقعـة 

تنشط في 
حلب وإدلب 

والالذقية 

"حان الوقت"..
للتعريف بالتطرف واإلرهاب في سوريا

لوحات ُرسمت منذ بداية الثورة

خمسينية من أهالي دوما تعرض "فنون الثورة السورية" 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية  

سـام ربة منـزل ولديها أحفـاد حاليًـا، وأوضحت لعنب 

بلـدي أنهـا بـدأت رسـم لوحاتهـا منـذ بدايـة الثـورة، 

وجميعهـا عـرت عـن الوجـع واآللم، ومـا متنـت هـي 

وشـعب دومـا، كـا انتقدت بعـض رسـوماتها املجتمع 

الدويل.

سالم تعرض لوحاتها ألول مرة
ونظم املعرض برعاية مؤسسـة "سـواعدنا" السورية، 

داخـل مركز "حـوار" للتنميـة، كأول معـرض تنظمه 

ثاثـة  مـدار  واسـتمر عـى  املنطقـة،  املؤسسـة يف 

أيـام، وقالت سـام لعنـب بلدي إنهـا حاولـت العديد 

مـن املـرات عـرض لوحاتهـا، إل أنها لقـت صعوبات، 

ليتكلـل بالنجـاح مؤخـرًا من خـال تشـجيع عائلتها 

ومسـاعدة املؤسسـة بتنظيمه.

مسـؤول مكتـب املشـاريع يف مؤسسـة "سـواعدنا"، 

رائـد رسيـول، رشح لعنـب بلـدي، هـدف املؤسسـة 

مـن املسـاعدة يف تنظيـم املعـرض، معترًا أنـه يأيت 

يف إطـار عمـل املنظمة، وهـو دعم املـرأة والطفل يف 

الغوطـة ،"لذلـك قبلنـا املـروع، ونظمنـا الدعـوات، 

بينـا رّوجـت املسـؤولت عن مركـز حـوار، للمعرض 

ضمـن الفعاليـات النسـائية األخـرى يف املدينة".

خبأت سـام رسـوماتها مرات عديدة أثنـاء املداهات، 

قبـل تحريـر املدينـة، ونقلتهـم معهـا حـن نزحـت 

مـع عائلتهـا خـارج املدينـة، وأمتـت رسـمها إىل أن 

اسـتطاعت عـرض أعالهـا أخـرًا، عى حـد وصفها.

اللوحات وثقت مراحل مهمة من عمر الثورة
رئيـس مجلـس إدارة رابطـة اإلعاميـن يف الغوطـة 

الرقيـة، هـادي أبـو ريـان، حـرض املعـرض، وأثنى 

عى محتـواه ومنظميه مـن الفعاليات النسـائية، لفتًا 

يف حديثـه لعنـب بلـدي إىل أنه "يضم صـوًرا معرة، 

وثـق بعضهـا مراحل مهمة مـن عمر الثـورة"، ومتنى 

تنظيم املزيد من النشـاطات لنسـاء الغوطة مسـتقبًا.

أمـا مهند النعسـان، مـن سـكان مدينة دومـا، والذي 

زار املعـرض، لفت نظـره أناقة املعـرض وترتيبه، عى 

حـد وصفـه، إضافة إىل قـوة املواضيع التـي طرحتها 

اللوحـات، واعتـر أنهـا من صلـب معانـاة املواطنن 

يف الغوطـة، مردفًـا "اللوحـات تعر عـن هوايتي يف 

الرسـم، وأهدف من زيـاريت الطاع وزيـادة معرفتي 

لفنية". ا

تأسسـت "سـواعدنا" يف شـباط 2014، ولهـا فروع 

جنـوب  وبلـدات  ومـدن  بحمـص،  الوعـر  حـي  يف 

دمشـق، إضافـة إىل مخيـات الاجئـن يف لبنـان، 

فضـًا عن مركزهـا يف الغوطـة الرقيـة، وتعمل يف 

املجـالت اإلغاثيـة والطبيـة، والدعـم النفـيس للطفل، 

املـرأة، كـا نظمـت فعاليـات عديـدة، مـن  وتنميـة 

ضمنهـا بطولـة "براعم سـوريا" لكرة القـدم يف حي 

الوعـر مبدينـة حمـص مؤخرًا.

ومتنت سـام  يف ختـام حديثها أن تتحول رسـوماتها 

مـن التعبر عن املعانـاة ووصف الحصـار، إىل الفرح 

والـرسور بعـد إعـادة إعـار سـوريا، لتعرضهـا من 

جديد "بعـد انتصـار الثورة".

"أرسم منذ الصغر وكنت متفوقة في مدرستي"، تقول الجدة الخمسينية ماجدة سالم، من مدينة دوما، 
معبرًة عن سعادتها بالمشاركة في معرض "فنون الثورة السورية"، الذي أنهى فعالياته، األربعاء 30 آذار.

أطفال في ريف الالذقية - حملة حان الوقت - 25 آذار 2016 )عنب بلدي(

معرض فنون الثورة السورية في الغوطة الشرقية
28 آذار 2016 - )عنب بلدي(

"هذه سبيلي"
تفتتح أول مركز ترفيهي 

لألطفال جنوب دمشق
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معتقلونا ليسوا مجرد أرقام
الثـورة  انطاقـة  منـذ  سـوريا  تشـهد 

حمات اعتقالت واسـعة، ويكـون الداخل 

إىل األفـرع األمنيـة أو سـجني صيدنايـا 

وتدمـر مفقـوًدا والخارج مولوًدا، وسـبق 

وأن نـر عن سـجون سـوريا الكثر من 

القصـص التـي رواهـا سـجناء خرجـوا 

السـجن  يخـرج  مل  ولكـن  السـجن  مـن 

منهـم، وتجدهـم يحاولـون نقـل الصورة 

الـدويل ويطالبـون مبحاكمـة  للمجتمـع 

البيانـات  ويسـتصدرون  سـجانيهم، 

للمطالبـة بهـم، والتنديد بجرائـم النظام.

نـادى املعتقـل نبيـل، وبأكـرث مـن مـرة 

يف  العتقـال  حـالت  توثيـق  بـرضورة 

بحمـات  للقيـام  والدعـوة  سـوريا، 

أن  دون  بهـم،  للمطالبـة  واعتصامـات 

يتـواىن يوًمـا عـن العمـل ألجلهـم، وأكد 

أحـد رفاقـه املفرج عنهـم منذ عدة أشـهر 

لعنب بلـدي، بـأن نبيل كان يفكر بشـكل 

كبـر وجـّدي بطـرق يوثـق بهـا جرائـم 

داخـل  يوميًـا  يشـاهده  ومـا  النظـام، 

األقبيـة، وأنـه يخطط كثـرًا لفضح جرائم 

النظـام، فبنظـره املعتقلون ليسـوا مجرد 

ووسـائل  األقبيـة،  داخـل  تنـىس  أرقـام 

اإلعـام خـر وسـيلة لكشـف مصرهـم، 

فقـد تنقـل نبيـل بـن عـدة أفـرع أمنية، 

وصيدنايـا  املـدين  عـدرا  سـجني  ويف 

العسـكري، وعايـن بنفسـه مـا كان يقرأ 

وأن  وسـبق  السـجون،  أدب  يف  عنـه 

نـر مقـالت ونـداءات إلنقـاذ املعتقلن، 

وشـارك ورفاقـه بأكرث مـن إرضاب داخل 

السـجن للضغط عى سـجانيهم لكشـف 

مصرهـم.

الحمـات  بـوك  الفيـس  عـى  وتكـرث 

وخصـص  باملعتقلـن،  للمطالبـة 

سـوريا،  يف  النتهـاكات  لتوثيـق  مركـز 

وخصصـت مجموعات وصفحـات ملتابعة 

مـع  التواصـل  يتـم  املعتقلـن،  أخبـار 

املفـرج عنهم، وأخـذ شـهاداتهم، وإيصال 

األخبـار التـي يحملونها لـذوي املعتقلن، 

كا خصصـت الشـبكة السـورية لحقوق 

اإلنسـان، وكذلك املرصد السـوري لحقوق 

للمطالبـة  عملهـا  مـن  جـزًءا  اإلنسـان، 

الصليـب  منظـات  حتـى  باملعتقلـن، 

األحمـر داخـل األرايض السـورية تواصل 

املعتقلـن،  أهـايل  مـن  العديـد  معهـا 

وقامـت بتوثيـق حـالت العتقـال، وكتب 

األهـايل رسـائل طأمنة ألبنائهـم، ووعدت 

املنظمة بالسـعي ملعرفة أماكـن املعتقلن، 

وإيصـال الرسـائل لهم، وطأمنـة ذويهم، 

وأكـدت سـعيها الـدؤوب ألخـذ موافقات 

األفـرع  لزيـارة  السـوري  النظـام  مـن 

املعتقلـن  بأحـوال  والهتـام  األمنيـة، 

. ك هنا

حتى السّجان يقوم بالتوثيق
يتم التقـاط صـورة فوتوغرافية للموقوف 

لحظـة دخولـه الفرع أو السـجن بشـقيه 

إضبـارة  وتُنشـأ  والعسـكري،  املـدين 

عائلتـه  باسـمه، وتفاصيـل عـن  وملـف 

وعملـه وغرهـا الكثر، حتى مـن ل هوية 

لـه يقومـون باسـتصدار إخـراج قيـد له، 

وعنـد وصولـه إىل سـجن مـدين، أيًضـا 

الصـورة  وإلصـاق  بتصويـره،  يقومـون 

لألهـل  تعطـى  شـخصية  بطاقـة  عـى 

إلبرازها عنـد كل زيـارة، يف عملية توثيق 

. ة يد جد

وتجد قوائم لسـجناء تحولـوا إىل محكمة 

اإلرهـاب، ميكن الطـاع عليها، والسـؤال 

عن تهمـة ومدة حكـم السـجن، وزيارته 

وتوكيـل محـام لـه، وذلـك عـن طريـق 

العسـكري،  والقضـاء  العـديل،  القـرص 

مجتمع

وبـن هـذا الـرأي، والـرأي اآلخـر نجد أن 

توثيـق قصـص املعتقلـن تبقـى الورقـة 

األكـرث تـردًدا لـدى أصحابهـا وذويهـم.

المعتقلون ليسوا سلعة لوسائل 
اإلعالم

 يؤكــد أحمــد )املعتقــل ســابًقا يف فــرع 

أمــن املنطقــة(، أن صفحــة الحريــة التــي 

أودت  للمطالبــة بــه،  أنشــأها رفاقــه 

ــابيع،  ــه بأس ــل قبل ــه املعتق ــاة زميل بحي

وكادت تــودي بحياتــه هــو اآلخــر، فقــد 

أكــد "كنــت أعمــل باســم مســتعار عــى 

األرض، ولكــن وبحســن نيــة مــن رفاقــي 

الذيــن بــدؤوا بنــر صــوري الشــخصية 

مــع رفيقــي أثنــاء قيامنــا بحمــات 

كان  الدمشــقي،  الريــف  يف  اإلغاثــة 

ــه  ــرض رفيق ــا"، وتع ــًا إلدانتن ــك دلي ذل

للمزيــد مــن التعذيــب، إذ مل يتمكــن 

مــن إنــكار مــا كتــب عنــه، ومــا زاد آلم 

ــت  ــل هــذه املعلومــات وصل أحمــد أن مث

ــه، "إذ  ــاء ممكــن يبذل للمحقــق بأقــل عن

ــات  ــذه الصفح ــا أن ه ــد أصدقاؤن يعتق

تســلية لنــا عنــد خروجنــا، وتأكيــد 

باملطالبــة  اســتمرارهم  عــى  منهــم 

باإلفــراج عنــا، دون أن يدركــوا حجــم مــا 

ــببه". تس

ــم،  ــب الســيدة ري ــا يعتــرص األمل قل بين

التــي شــاهدت صــور زوجهــا يف ملــف 

ــد  ــور بح ــف الص ــة، "مل ــور املرسب الص

ــا،  ــل قريبً ــن يندم ــا ل ــه كان جرًح ذات

ولكــن املــؤمل أن تتاجــر وســائل اإلعــام 

بجراحنــا، وتنــر هــذه الصــور، وتدعــو 

النــاس لرؤيتهــا والتبــايك عــى جراحنــا 

ــوهة" ــا املش ــث معتقلين وجث

 أمــا خليــل، فيقــول بــأن أحــد الناشــطن 

السياســين العاملــن يف توثيــق انتهاكات 

النظــام الســوري أكــد لــه رضورة توثيــق 

اعتقــال ابنتــه، ناقــًا مــا قــال لــه 

ــك،  ــال ابنت ــر اعتق ــى خ ــك ع "بتكتم

فأنــت تشــارك النظــام يف جرامئــه ضــد 

ــأل  ــت، وأن مت ــب أل نصم ــن، يج املعتقل

أصواتنــا قاعــات املحكمــة الدوليــة إلدانــة 

ــتطرد األب  ــم"، ويس ــام الغاش ــذا النظ ه

"لألســف أصبــح توثيــق آلمنــا أهــم مــن 

ــن  ــام، وم ــرى اإلع ــم أن ي ــا، امله مداواته

ليــس بيــده مــا يقدمــه لنــا، مــا يحصــل 

ــا”. بن

حنين النقري - عن بلدي

كانـت قصـص النصـب والحتيـال أكـرث مـا رواه 

أصدقـاء محمـد )30 عاًمـا، خريـج أدب عـريب(، 

عندمـا وصـل إىل الكامب )املخيم(، أخـروه أل يثق 

بأحـد "وخاصـة السـورين"، لكن ذلـك مل مينعه 

مـن أن يقـع ضحيـة ألحدهم رغـم توخيـه الحذر.

يـروي محمـد لعنـب بلـدي القصة: "عـرض عيّل 

سـوري يف األيام األوىل لنـزويل يف الكامب رشاء 

هاتفـه النقـال بـ 200 يـورو، ونظـرًا ألن الجهاز 

نظيف وألننـي بحاجتـه وافقت".

وقّـع محمـد عـى أوراق أخـره الطـرف الثـاين 

بأنهـا "روتينيـة" ول بـد منهـا يف بلـد يحـرتم 

القانـون لتثبيـت عمليـة البيع، وإىل هنا مل يشـعر 

الشـاب بخـوف رغـم جهلـه مبـا كُتـب يف العقد، 

لكـن الفخ بـدأ يتضح لحًقـا "أتاين بريـد يعلمني 

بوجـوب تسـديد دفعـات جديـدة مبـا مجموعـه 

600 يـورو، واكتشـفت أن العقـد يذكـر أن مثـن 

املوبايـل 600 يـورو وأن الدفعـة األوىل منـه هي 

200 يـورو، لكننـي مل أعـط األمـر اهتاًمـا، فأنا 

أعلـم أنني اشـرتيت الجهـاز ودفعت مثنـه مقدًما، 

الخـوف؟". فلَم 

1500 يورو.. والغرامات مستمرة
تصلـه  كانـت  التـي  الرسـائل  محمـد  تجاهـل 

لسـداد دفعـات إضافيـة سـنة كاملة، لكـن ذلك 

املبلـغ  "زاد  اكتشـف،  كـا  بصالحـه،  يكـن  مل 

السـداد  عـن  تأخـري  نتيجـة  كثـرة  بغرامـات 

فصـار 1500 يـورو اليـوم ول أملك منها شـيئًا، 

ول أعلـم مـكان السـوري الـذي اشـرتيت منـه 

الجهـاز بعـد خروجـه مـن الكامـب".

سـيدة  عنـد  حـل  عـن  البحـث  محمـد  حـاول 

أملانيـة تزورهـم يف املخيـم وتسـاعدهم بعمليات 

أخرتـه  لكنهـا  القانونيـة،  والنواحـي  الرتجمـة 

المعتقلون.. 
ضحايا االعتقال 

سجناء وراء القضبان في السجن المركزي والتوثيق
في حلب
22 أيار 2014 - )رويترز(

"نصحوني أن أحذر من السوريين”

قصص نصب واحتيال يعاني منها 
السوريون في الغربة

بيلسان عمر - دمشق

بعــد أن يكونــوا حفــاة مجرديــن مــن كل يشء، تكســو أجســامهم بضــع خــرق باليــة، 

ــور ل يســتطيعون أن يطــؤوا األرض مــن شــدة مــا يف أقدامهــم مــن  ميشــون يف طاب

جــروح، ل يعرفــون شــيئًا عــن أهلهــم وذويهــم، ثــم ينجــو البعــض ليســتعيدوا معــامل 

الحيــاة ويقــرروا أن يكتبــوا عــن آلمهــم ومعاناتهــم، ويجســدوا مــا تعرضــوا لــه مــن 

تعذيــب، ومــن عــدد املــرات التــي كادت تــودي بحياتهــم تحــت آلــة ســجانيهم، وينرون 

ــى  ــون ع ــن يعرتض ــل آخري ــم، مقاب ــاة وزبانيته ــح الطغ ــة لفض ــهاداتهم يف محاول ش

نــر آلم النــاس عــى املــأل العاجزيــن عــن فعــل أي يشء إليقــاف تلــك املأســاة، وليــس 

مــن اإلنســانية، بنظرهــم، أن نتاجــر مبــا قــاىس غرنــا.

يستشهد آباؤنا باألمثال الشعبية بإيمان كبير بحكمة "أهل أول”، الذين ما فّوتوا جانًبا لم 
يقولوا فيه حصاد خبرتهم، ومن األمثال المتداولة بيننا "الغريب للغريب قريب" وهو اقتباس 
من شعر المرئ القيس يقول فيه "وكل غريب للغريب نسيب"، فهل يصلح معنى قيل في 

زمن امرؤ القيس ألن ُيعاش اليوم؟ وهل قّربت الغربة بين السوريين بالفعل؟

www.enabbaladi.org/archives/31589
www.enabbaladi.org/archives/31589
www.enabbaladi.org/archives/72140
www.enabbaladi.org/archives/72140
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عـى  الطـاع  مـن  أحـد  يتمكـن  أن  دون 

سـجات املحكمـة امليدانيـة الرسيـة.

املعتقلـن  عـن  بالسـؤال  األهـايل  ويقـوم 

عـر سـجات ووثائـق الرطـة العسـكرية 

يف القابـون، وهنـاك أربعـة احتـالت، إمـا 

إخبارهـم بأنـه يف سـجات فرع أمنـي دون 

ذكـر اسـم الفـرع، أو أنـه تـم تحويلـه إىل 

صيدنايـا أو عـدرا أو أي سـجن آخـر مدنيًـا 

السـاح  أو عسـكريًا، وذلـك يف حـال  كان 

بزيارتـه، بينـا الخيـار الثالـث أن ل بيانات 

عـن املسـؤول عنـه، والحتـال األخـر يتـم 

مـن خاله تحويـل األهل إىل سـجل الوفيات، 

وهنـاك يسـتلمون ورقـة يحولـون مبوجيها 

هويـة  لسـتام  العسـكري  املشـفى  إىل 

السـجن وشـهادة وفـاة لـه، فاملعتقـل ليس 

أكـرث من رقـم يدخل السـجات فقـط، دومنا 

أدىن تأكيـد لألهـل عـن مدى صـدق أو كذب 

هـذه السـجات، حيث بـات الكثر مـن األهل 

يشـككون مبـدى مصداقيـة سـجل الوفيات، 

لألهـايل  وفـاة  شـهادات  يعطـي  وأنـه 

لرتهيبهـم، وتخفيف الضغط عى مؤسسـات 

الدولـة من قبـل األهـايل الذين يسـألون عن 

أولدهـم، دومنـا أدلة تثبـت شـكوك األهل أو 

سـجات الدولـة مـرة أخرى.

مجتمع

أنـه ل مجـال إل بدفـع املبالـغ املرتتبـة عليـه قبـل أن 

ترتاكـم عليـه غرامـات إضافية، يقـول محمـد "القانون 

األملـاين أيًضـا ل يحمـي املغفلـن، ول اسـتثناءات فيـه 

إن  األملانيـة  السـيدة  يل  قالـت  باللغـة،  جهلنـا  تعفـي 

توقيعـي إقـرار منـي عـى التزامي مبا جـاء بالعقـد أيًا 

كان، ول مجـال لرفـع أي دعـوى بوجـود التوقيـع”.

 هـل ترغبيـن بالعمـل؟
التقـت سـاح )خريجـة هندسـة طاقـة، 26 عاًمـا( يف 

السـويد بشـخص سـوري يطلـب مسـاعدتها برتجمـة 

أتاهـا  بـه عندمـا  كانـت هـذه جـل معرفتهـا  مسـتند، 

"لتوثيـق شـهادات  العمـل مـع رشكـة  عليهـا  يعـرض 

ديب”. يف  تجاريًـا  ومسـجلة  اآليـزو 

عـن  شـيئًا  أعلـم  ل  بأننـي  "أخرتـه  سـاح  تقـول 

هـذا املجـال، لكنـه طأمننـي أننـي أحتـاج فقـط للغـة 

اإلنكليزيـة، وأنهـم سـيخضعوين لـدورات تؤهلنـي عى 

العمـل عـر اإلنرتنـت، فوافقـت، ففـي النهاية أنـا أبحث 

عـن عمـل وأخـرين الشـاب أنـه يرغـب مبسـاعديت".

يف  السـوري  املسـؤول  مـع  بالتواصـل  سـاح  بـدأت 

ديب، رشح لهـا العمـل بعبـارة "غـر تخصصيـة" كا 

تصفهـا، لكـن ذلـك مل يجعلهـا ترتـاب "أخـرين عـن 

دورة عـر السـكايب مـع بروفيسـور هنـدي مقيـم يف 

أمريـكا كا عرف بنفسـه، وبـدأت بالفعـل بحضورها”.

عشـرون ثغـرة قانونيـة في عقـد عمل
املنسـق  للـدورة ملـدة أسـبوع، أخـر  بعـد خضوعهـا 

التـي  املدينـة  نفـس  يف  مكتبًـا  للركـة  بـأن  سـاح 

لجتـاع  موعـًدا  وحـدد  السـويد،  يف  بهـا  تقطـن 

تأسـييس لركتـه الناشـئة. "شـعرت بخـوف، صدفة 

مدينتـي،  نفـس  يف  مقـر  للركـة  يكـون  أن  عجيبـة 

سـجلت رقـم الرطـة عـى هاتفـي وانتظـرين أخـي 

يف حديقـة مجـاورة للمكتـب مـع اتفاقنـا عى إشـارة 

معينـة يتصـل عندهـا بالرطـة إن تعـذر عـيل ذلك”، 

تقـول سـاح.

يف املكتـب وزع املنسـق عقـوًدا عى سـاح والشـبان 

الثاثـة وطلـب منهـم توقيعهـا عـى الفـور، "العقـد 

عبـارة عن سـت صفحـات باللغـة اإلنكليزية ويسـتلزم 

وقعـوه  الشـباب  لكـن  وفهمـه،  عليـه  لاطـاع  وقتًـا 

لتصفحـه”،  مهلـة  طلبـُت  حـن  يف  قـراءة  دومنـا 

تضيـف سـاح.

ألـّح املنسـق عـى سـاح لتوقيـع العقد، "األمـر الذي 

أرّص عـى  مـا وجعلنـي  بوجـود حيلـة  زاد شـعوري 

محـاولت  بعـد  املنـزل".  يف  العقـد  بقـراءة  رغبتـي 

كثـرة إلقناعهـا بالتوقيـع اسـتطاعت سـاح الخـروج 

مـن املكتـب وبحوزتهـا العقـد لدراسـته، واتجهت عى 

الفـور ملكتب صديق سـويدي يعمـل كمحام، تسـتأنف 

قائلـة: "عندمـا قـرأ املحامـي العقـد حدد يل مـا يزيد 

20 ثغـرة قانونيـة فيه”. عـن 

"الشـركة فـص ملح وذاب"
مـع  عملهـا  تحـدد  فقـرة  كان  سـاح  وفـق  األخطـر 

الركـة ملـدة عامـن، "ويف حـال فسـخت العقـد قبل 

تقّدرهـا  تعويضـات  دفـع  عـيّل  فيرتتـب  املـدة  هـذه 

الركـة حينهـا، وهـو مـا أخـرين املحامـي بخطورته 

الشـديدة لعـدم وجـود حـدود لـه".

لتعتـذر  أنهـا اتصلـت برقـم الركـة  أخرتنـا سـاح 

خـارج  الرقـم  بكـون  ففوجئـت  معهـم،  التعاقـد  عـن 

التغطيـة، وبحظرهـا عـر حسـاب السـكايب "وهكـذا 

أصبحـت الركـة فـص ملـح وذاب".

وقوعهـا  لعـدم  محظوظـة  نفسـها  سـاح  تعتـر 

ضحيـة، وتضيـف "الجهل باللغـة والقانـون باإلضافة 

يتـم  التـي  الحقيقيـة  الثغـرات  هـي  املاديـة  للحاجـة 

اسـتغالها يف عمليـات النصـب، وهـي مواطن ضعف 

مـكان”. كل  السـورين يف  الاجئـن  معظـم 

أريد ختًما
دفـع جهـاد )27 عاًمـا مـن ريـف حمـص( مبالـغ كبرة 

ليصـل إىل تركيـا عن طريـق أحد املهربـن، وكان الدخول 

مـع  للتخلـص  الوحيـدة  شـبه  وسـيلته  الرعـي  غـر 

تعقيـدات قانـون الفيـزا الجديـد، وكونـه مطلوبًـا لنظام 

. ألسد ا

تخيّـل جهـاد أن دخولـه لرتكيـا سـيكون نهايـة ملعاناته 

مـع املهربـن والتنقـل مـن مناطـق املعارضـة ملناطـق 

النظـام والخـوف الـذي يصاحبـه، ويضيـف "أردت أن 

أنتقـل لرتكيـا وأجلب زوجتي ونؤسـس حياتنا هنـا بعيًدا 

عـن الحـرب، لكـن يبـدو أنه حلـم كبـر وأنه بعيـد عني 

. ” ليًا حا

أراد جهـاد أن يسـتخرج إقامـة سـياحية، لكـن املشـكلة 

التـي واجهتـه هـي عـدم وجـود ختم عـى جـوازه "مبا 

أننـي دخلـت تركيـا بطريقـة غـر رشعية فجواز سـفري 

ل يحتـوي ختًا بدخـويل حدودها، لـذا ل ميكنني التقدم 

بطلـب إقامـة سـياحية دونه".

كان السـوريون الذيـن يواجهون مشـكلة جهـاد يتجهون 

إىل قـرص أو جورجيـا لختـم الجـواز والعـودة لرتكيـا 

بشـكل نظامـي والتقـدم بعدها عـى طلب اإلقامـة، لكن 

األمـر اليـوم مختلـف فهـو بحاجـة فيـزا ليتمكـن مـن 

العـودة لرتكيـا، األمـر الـذي ل ميكنـه التنبـؤ بحصولـه 

عليـه، ويضيـف "عانيت كثـرًا لدخـول تركيـا، ول أرغب 

باملخاطـرة بالخـروج منهـا دومنـا ضامـن لقـدريت عى 

العودة”.

 ختم مزور بـ 500 دوالر
عـن طريـق شـبكة مـن املعـارف وصـل جهاد لسمسـار 

سـوري، أخره أنـه يختم الجـوازات عى الحـدود ويعود 

يـرح جهـاد  أمريـي.  دولر   500 التكلفـة  وأن  بهـا، 

“أقنعنـي السمسـار أن الختـم أصـيل وأن جـوازي بـن 

أيـد أمينـة، أعطيته الجـواز ونصـف املبلغ عى أن أسـتلم 

الجـواز بعد أسـبوع".

ــا وســلم  وبالفعــل حصــل جهــاد عــى جــوازه مختوًم

ــواز  ــدم الج ــا ق ــه عندم ــغ، لكن ــة املبل ــار بقي السمس

ــياحية  ــة س ــتصدار إقام ــورية لس ــب الس ــد املكات ألح

فوجــئ بــأن الختــم مــزور، "حــذرين صاحــب املكتــب 

ــايت،  ــة مقاض ــة إلمكاني ــة تركي ــه ألي جه ــن تقدمي م

واكتشــفُت أن صفحــة مــن صفحــات جــواز ســفري قــد 

ــي األذى”. ــت بداع ُمزق

هل نفقد الثقة بالجميع؟
ــتغال  ــص اس ــا قص ــمع يوميً ــه يس ــد إن ــول محم يق

ــا يعمــل  بحــق الاجئــن يف الكامــب، ويضيــف "أحيانً

ــه  ــرف عن ــا يُع ــود، م ــن دون عق ــن م ــض الاجئ بع

“العمــل باألســود”، لكــن الكثــر منهــم يعــاين بحســم 

ــل  ــل العم ــه قب ــق علي ــغ املتف ــن املبل ــر م ــزء كب ج

أو حتــى طــرده دون أجــرة، ول يســتطيع أن يــأيت 

بحركــة لعــدم وجــود عقــد ولكــون عملــه غــر قانــوين 

ــا". أساًس

يتسـاءل محمـد عـن إمكانيـة الثقـة بأحـد بعـد حادثـة 

النصـب التي تعـرض لها وما يـراه يوميًا حولـه، وتوافقه 

سـاح الرأي، وتضيـف "أحاول أن أنصـح الوافدين الجدد 

بعـدم التوقيع عـى أي ورقة قبـل استشـارة قانونية، يف 

بادنـا كان النصـب يتم بشـكل خـارج عن القانـون، لكن 

هنـا يتم بشـكل قانـوين متاًما".

أمــا عــن جهــاد فيقــول "لألســف، بــدل أن نكــون أنــا 

وأخــي عــى الغريــب، اليــوم صــارت الغربــة وإخوتنــا 

الســوريون علينــا".

“مـن هـو أول سـجني يف التاريخ؟ 

مـن الذي اخـرتع السـجن؟ … كيف 

هـل  األول؟  السـجن  شـكل  كان 

هنـاك سـجني واحـد يف كل العامل، 

يف كل األزمـان، يف كل السـجون، 

واحـًدا  عاًمـا  السـجن  يف  قـى 

أو أكـرث، ثـم عندمـا يخـرج يكـون 

هو…هـو؟”

إال   .. محفوظـة  الحقـوق  جميـع   "

للجميـع" السـجن فهـي  حقـوق 

تفقـد  أن  السـجن  يف  مـا  "أخطـر 

فعلـت  إن  ألنـك  لذاتـك،  احرتامـك 

صـارت رقبتـك بيـد جـالدك، ورصت 

وجـه  يف  الصفعـة  منـه  تتقبـل 

خـّد  يف  قبلـة  أنهـا  عـىل  الكرامـة 

الرضـا"

"نعـم، كانت معنوياتنا قـد نزلت إىل 

أمنياتنـا  أغـىل  الحضيـض، وكانـت 

هـي أن منـوت موتـة فجائيـة تقينا 

أهـوال االحتضـار الطويـل البطـيء 

يتقلـب  السـجني  فيـه  كان  الـذي 

عـىل  يتكالـب  مهرتئـة  جيفـة  إىل 

نهشـها البعـوض والذبـاب وأنواع ال 

حـرص لهـا مـن الحـرشات الطائـرة 

والزاحفـة”.

كل مـا سـبق ليـس اسـتجداء لعواطف 

أحد، ول اسـتغاثة بإنسـانية أحـد، وإمنا 

غيـض من فيـض مـا يعانيـه املعتقلون 

يف السـجون، ومـا وصلنا مـن كتاباتهم 

كتبهـم  يف  قرأنـاه  ومـا  ورسـائلهم، 

وأدبهـم، ولـك أن تتذكـر ما سـبق وكتب 

يف هـذا السـياق، عـى سـبيل املثـال ل 

الحـرص: آه يا وطـن لفاضل السـباعي، 

جديـدة،  رقصـة  وحـدك،  أنـت  “ومـا 

مطلقـة  حامـة  القلـب،  سـاحة  يف 

الجناحـن، تقاسـيم آسـيوية، خيانـات 

اللغـة والصمـت، تغريبتـي يف سـجون 

مـن  الخـروج  السـورية،  املخابـرات 

الكهـف” لفـرج برقـدار، و “نحنحات، 

الوعـر األزرق، ورائحة الخطـو الثقيل” 

“غبـار  وروايـات  صموئيـل،  إلبراهيـم 

الطلـع، بقايـا مـن زمـن بابـل، مـوت 

مشـتهى” لعاد شـيحة، ديـوان مروان 

حديـد، وديـوان “ترانيـم عـى أسـوار 

تدمـر” ليحيـى الحـاج يحيـى، راويتي 

“الرنقة” و “سـقط سـهًوا” لحسـيبة 

عبـد الرحمن، و “الرحيـل إىل املجهول” 

آلرام كرابيـت، و “ذكريـات مـن جهنم” 

الـذل”  “عربـة  و  الدهـن،  أبـو  لعـيل 

لحسـام الدين خضور، و ”الشـهادة يك 

ل تتكـرر الجرميـة” لبـدر الدين شـنن، 

و “يسـمعون حسيسـها” ألمين العتوم، 

وروايـة “الفقد” للؤي حسـن، وروايتي 

“الصلصـال” و “طفلـة مـن السـاء” 

لسـمر يزبك، “تدمر.. شـاهد ومشهود” 

و “مذكـرات معتقل يف سـجون األسـد” 

لسـليم حـاد، و “عينك عى السـفينة” 

ملي الحافظ، وكاها فلسـطينيان قاسـا 

“ألنهـم  و  السـورية،  السـجون  أهـوال 

قالـوا ل” ملحمد عـادل فـارس، و” دوار 

وقصـة  داغسـتاين،  ملالـك  الحريـة” 

قصـرة تحـت عنـوان “قصـة اإلنسـان 

وكتـاب  ترجـان،  ملحمـود  املعتقـل” 

“خمس دقائق وحسـب، وتسـع سنوات 

يف السـجون السـورية” لهبـة الدبـاغ، 

فاضـل،  لخالـد  القـاع”  “يف  وكتـاب 

متلصـص”  يوميـات   - “القوقعـة  و 

ملصطفـى خليفـة، و “نغاتيـف” لـروزا 

ياسـن حسـن، و “كـا ينبغـي لنهـر” 

يف  سـكاكن  “ل  و  الـرساج،  ملنهـل 

مطابـخ هـذه املدينـة” لخالـد خليفة، و 

“مـن تدمـر إىل هارفارد.. رحلة سـجن 

عديـم الـرأي” لـراء الـرساج، و “مـا ل 

ترونـه، القادمون الخـرض، نقطة انتهى 

التحقيـق” لسـليم عبـد القـادر زنجر، 

و “بالخـاص يـا شـباب، 16 عاًمـا يف 

الحـاج  لياسـن  السـورية”  السـجون 

صالح، و “يف القاع .. سـنتان يف سجن 

و  فاضـل،  لخالـد  الصحـراوي”  تدمـر 

“خطـوات يف الليـل” ملحمد حسـناوي، 

الجباعـي،  لغسـان  املـوز”  “أصابـع  و 

الشـعرية  املجموعـات  إىل  إضافـة 

والقصصيـة واملقـالت التـي تنر عر 

الجتاعـي، وكذلـك  التواصـل  وسـائل 

األفـام املنتجـة، واللقـاءات الصحفيـة، 

مأسـاة  يـروي  الـذي  الكثـر  وغرهـا 

السـجون السـورية، ومـا يجـري هناك 

حيـث املـوت يأتيهـم مـن كل جانـب.

في أروقة أدب السجون

 13 خدموا  الذين  العنارص  أحد  "متكن 

التابعة  عاًما يف سلك الرطة العسكرية 

من  عدد  مع  بالتعاون  األسد،  لنظام 

55 ألف صورة، لـ  التقاط  أصدقائه، من 

11 ألف حالة تعذيب ممنهج حتى املوت، 

قامت بها قوات النظام عى مدار عامن، 

توثيق  ملركز  وفًقا  لديها"،  معتقلن  ضد 

لنتهاكات يف سوريا.

أن  التدقيـق،  بعـد  الوثائـق  وأظهـرت 

الضحايـا تعرضوا للتعذيـب وهم مقيدو 

حـالت  وجـود  مـع  واألرجـل،  األيـدي 

خنـق متعمد، بواسـطة أسـاك أو حبال، 

فيـا أظهـرت حـالت أخـرى أن بعـض 

أن تـم  الضحايـا فقـدوا حياتهـم بعـد 

مركبـات،  "ِقشـاط"  بواسـطة  خنقهـم 

فضـًا عـن اسـتخدام الجوع كأسـلوٍب 

للتعذيـب.

املحامـن يف  مـن  فريـق  أصـدر  وقـد 

الدوليـة  العدالـة  يف  املختصـن  لنـدن 

الحـرب  جرائـم  يف  التحقيـق  ويف 

سـابًقا،  ويوغوسـافيا  سـراليون  يف 

تقريـرًا مؤلًفـا مـن 31 صفحـة، نرته 

الــ CNN، وقـررت لجنـة مشـكلة مـن 

خـراء دوليـن مشـهورين عامليًا، سـبق 

لهـم أن عملـوا يف لجـان تحقيـق تابعة 

لألمـم املتحدة يف دعـاوى مشـابهة، أن 

الوثائـق املذكـورة تشـكل "أدلـة قويّة" 

إلدانـة نظـام األسـد بارتـكاب "جرائـم 

حـرب"،  و"جرائـم  اإلنسـانية"  ضـد 

ولكـن بعد هـذه الوثائـق واإلدانـات هل 

أفـرج عن أحـد املعتقلن، أو عـن جثثهم 

بأسـوأ األحـوال؟

ناشـط  زوجـة  وهـي  ردينـة،  تقـول 

السـورية،  الثـورة  موقـف  إن  معتقـل، 

رغـم اهتـام وسـائل إعامهـا يف إنقاذ 

املعتقلـن واملخطوفـن عى مـر مراحل 

الثـورة، “مايزال حتى اآلن مسـكيًنا أمام 

صمـت دويل رهيـب”.

وثائق تؤكد ارتكاب النظام لجرائم
 بحق المعتقلين
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 ليرة تركية 

افتتاح خمسة معامل "نوعية" واإلعداد لتأسيس 15 مدينة صناعية 

حكومة النظام تحّول محافظة طرطوس إلى عاصمة 
لالقتصاد السوري 

عمر الحلبي - عنب بلدي

النظـام  توسـعت دائـرة اهتـام حكومـة 

السـوري خـال سـنوات األزمـة باملناطـق 

السـاحلية، وخاصـة طرطـوس، مقارنة مع 

املناطق األخرى. فخروج مسـاحات واسـعة 

عـن سـيطرته وتراجع شـعبيته يف مناطق 

أخـرى يسـيطر عليهـا، جعلـه يركّـز دعمه 

تشـكل حاضنـة  كونهـا  بعينهـا،  ملناطـق 

فكانـت  لقواتـه،  بريًـا  وخزانًـا  شـعبية 

طرطـوس وجهـة حكومـة النظـام إلطاق 

فيهـا، ولتحويـل معظـم  املسـتثمرين  يـد 

هـذه  إىل  الخدميـة  الـوزارات  مشـاريع 

املحافظـة، عـى حسـاب بقيـة املحافظات، 

التـي مايـزال يحتفـظ بوجـود "رمـزي" 

الزور.  كالحسـكة وديـر  فيهـا، 

البـري لقـوات  التزيـف  ومـع اسـتمرار 

النظـام وارتفاع حجـم الخسـائر البرية، 

وجـدت حكومته أنـه من املفيد، ولسـتمرار 

كسـب الولءات، تقديـم الدعـم القتصادي 

املطلـق  بالـولء  تديـن  ماتـزال  ملناطـق 

للنظـام، فتفتحـت عيـون املسـؤولن عى 

وصناعيـة  زراعيـة  ضخمـة  مشـاريع 

وخدميـة، حتـى باتـت طرطـوس حديـث 

اإلعـام الرسـمي، فـا يـكاد ميـر يـوم إل 

افتتـاح  أو  ونسـمع عـن مـروع جديـد، 

منشـأة أو مركـز خدمـي. 

وتركـز الدعايـة اإلعامية لحكومـة النظام 

بحاجـة  طرطـوس  محافظـة  أن  عـى 

ومتناهيـة  ومتوسـطة  صغـرة  ملشـاريع 

أكـرث  الحلقـي،  الصغـر، ووعـد رئيسـها، 

مـن مـرة بتقديم التمويـل الازم لهـا لدعم 

األرس، وخاصـة أرس “الشـهداء"، لتحقيـق 

اسـتقرار اجتاعـي ومادي ألبنـاء املنطقة.

األوىل  الوجهـة  طرطـوس  وأصبحـت 

الجـاذب  و“املغناطيـس”  لاسـتثار 

بقيـة  مـن  املهاجـرة  األمـوال  لـرؤوس 

املحافظـات السـورية، وعى رأسـها حلب، 

ملـا تتمتـع بـه مـن أمـان ولتوفـر عوامـل 

لوجسـتية تسـهل عى الصناعين الستراد 

والتصديـر، لتحـل طرطـوس مـكان حلب 

وتقـرتب مـن أن تصبح"عاصمـة القتصاد 

املفيـدة”. "سـوريا  يف  السـوري" 

مشاريع خدمية وتعليمية 
مديريـة  نفـذت   2015 العـام  خـال 

عـرات  طرطـوس  يف  الفنيـة  الخدمـات 

الطـرق  مجـالت  يف  الخدميـة  املشـاريع 

ودشـن  العمـراين،  والتخطيـط  واألبنيـة 

الحلقـي بنفسـه مروًعـا طرقيًـا ضخـًا 

الاذقيـة،  طرطـوس-  أوتوسـرتاد  عـى 

بقيمة إجاليـة 232 مليـون. وافتتح مبنى 

فرع املؤسسـة العامة للمواصـات الطرقية 

بقيمـة إجاليـة تقدر بــ 87 مليـون لرة 

سـورية، إضافـة ملشـاريع تنمويـة أخرى.

اإلسـكان  وزارة  توجيـه  تـم  وكذلـك 

لدراسـة واقع السـكن الشـعبي والشـبايب 

أجـل  مـن  الحلـول  ووضـع  والتعـاوين، 

النطـاق مبشـاريع جديـدة. كا تـم بناء 

18 مدرسـة للتعليـم األسـايس والثانـوي، 

 52 ووضعـت قيـد السـتثار مـن أصـل 

مروًعـا قيـد التنفيـذ، إضافـة إىل تأهيل 

وإكـال بنـاء عـدة مـدارس يف املحافظـة 

مقاعـد  لتأمـن  عقـود  ثاثـة  وتنظيـم 

الرتبيـة. مديريـة  ملصلحـة  مدرسـية 

تأسيس خمسة معامل دفعة 
واحدة 

قفـزة كبـرة شـهدتها محافظـة طرطوس 

يف عـدد املشـاريع، أقيمـت عـى أرضهـا، 

وخاصـة مطلع العـام الحايل. وأكد سـائر 

العاتـي، عضـو املكتـب التنفيـذي لقطاع 

إعـام  لوسـائل  املحافظـة،  السـتثار يف 

عـى  املوافقـة  متـت  أنـه  للنظـام  تابعـة 

تأسـيس سـتة مشـاريع اسـتثارية لـدى 

فـرع هيئة السـتثار يف طرطـوس بقيمة 

مليـاري لرة، وهـي: معمل إلنتـاج قضبان 

الحديـد بالدرفلة بقيمة تتجـاوز 1.5 مليار 

لـرة، وقـوة عاملـة تصـل إىل 210 عال، 

ومعمـل إلنتـاج األدويـة البريـة بقيمـة 

تتجـاوز 350 مليـون لـرة ويشـغل 250 

عامًا، ومـروع لتعبئة وتخزيـن الحبوب 

وإقامـة صوامـع بقيمـة 300 مليـون لرة.

أمـا املـروع الرابـع فهـو إلنتـاج الحديد 

بقيمـة 300 مليون لـرة، وأخرًا مروعان 

إلنتـاج األدويـة البريـة األول بقيمة 400 

مليـون لـرة، يّشـغل 374 عامـًا، والثاين 

بقيمـة تتجـاوز 280 مليـون لـرة وبقـوة 

عاملـة 50 عامـًا. واملروع السـابع معمل 

إلنتـاج البـرة الكحوليـة وغـر الكحوليـة 

بقيمـة تتجـاوز 35 مليـون لرة سـورية.

بوظـو  بهـاء  القتصـادي  الخبـر  يؤكـد 

لعنـب بلـدي، أن حكومـة النظـام ركّـزت 

جزًءا كبـرًا مـن الكتلة النقديـة املخصصة 

للمشـاريع التنمويـة يف موازنتها السـنوية 

غالبيـة  وأن  السـاحلية،  املناطـق  لدعـم 

مصانـع  وخاصـة  الضخمـة،  املعامـل 

األدويـة، التـي كانـت يف حلـب وحمـص 

والسـاحل.  طرطـوس  إىل  نقلـت 

مـن   75% مـن  أكـرث  أن  بوظـو  يضيـف 

ثـروة سـوريا والتي تتمثل بالقمـح والقطن 

والزيتـون والكثر مـن املحاصيـل األخرى، 

إىل جانب مـا يقارب %90 مـن ثروة النفط 

والغـاز، وأكـرث مـن نصـف ثروات سـوريا 

الباطنيـة األخـرى، باتـت خـارج "سـوريا 

املفيـدة"، باملقابل، يعمل النظام عى حشـد 

كل الطاقـات يف املناطـق التـي تقـع تحت 

سـيطرته لتحقيـق أمـن اقتصـادي صناعي 

وزراعـي للفـرتة املقبلة. 

بعد دمشق.. معهد عال للغات 
ألول مـرة يصـدر رئيـس النظام السـوري 

للغـات خـال  بتأسـيس معهـد  مرسـوًما 

األزمـة، وقـد وقـع خيـاره عـى محافظـة 

يقـي  مرسـوًما  فأصـدر  طرطـوس، 

بإحـداث املعهـد العـايل للغـات يف جامعة 

"النهـوض  أجـل  مـن  وذلـك  طرطـوس، 

مبسـتوى تعليم اللغـات وتأهيـل خريجن 

يف مجـال تعليـم اللغـات لغـر املختصن 

. " بها

املرسـوم رقـم 89، أعطـى غطـاًء قانونيًـا 

هدفـه  للغـات  عـال  معهـد  لتأسـيس 

النهـوض مبسـتوى تعليـم اللغـات، ومنح 

الدرجـات العلميـة يف الختصاصـات التي 

تحددها الائحـة الداخلية للمعهـد، وإجراء 

الدراسـات واألبحـاث والـدورات يف مجال 

تعليم اللغـات، وتأهيـل خريجن يف مجال 

ولغـر  املختصـن  لغـر  اللغـات  تعليـم 

تعليـم  عـى  واإلرشاف  بهـا،  الناطقـن 

اللغات لغـر املختصن يف مرحلـة اإلجازة 

الجامعيـة.

جامعـة طرطـوس عصـام  رئيـس  وقـال 

الـدايل، لوكالـة األنبـاء الرسـمية "سـانا" 

إن "إحـداث املعهد سـيوفر الجهـد والوقت 

الكبريـن عـى الطـاب والراغبـن بتعلم 

كانـوا  الذيـن  املحافظـة،  يف  اللغـات 

البعـث  جامعـة  إىل  للذهـاب  يضطـرون 

بالاذقيـة”،  أو جامعـة تريـن  بحمـص 

مشـرًا إىل أن "املعهد العـايل للغات يعتر 

مبقـام كليـة، وهو معهـد لغـر املختصن 

والفرنسـية  اإلنكليزيـة  اللغـات  ويشـمل 

واإلسـبانية". والفارسـية  والروسـية 

تنشيط القطاع الصحي بتأسيس 
معمل أدوية 

جنـب  إىل  جنبًـا  الصحـي  القطـاع  سـار 

مـع بقيـة القطاعـات، التـي نالـت رعايـة 

كبرة مـن حكومـة النظام، إذ بلغت نسـبة 

التنفيـذ املاليـة لخطة املروعـات الصحية 

عـى   2015 العـام  خـال  املحافظـة  يف 

املوازنـة السـتثارية 82.4 %، إذ تم إنفاق 

مبلـغ مقـداره 216.397 مليـون لـرة من 

العتـاد البالـغ 262.700 مليـون لـرة،  

وبلغت نسـبة التنفيـذ من املوازنـة الجارية 
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ويف شـباط املايض، افتتحت وزارة الصحة 

للصناعـات  فارمـا"  "هيومـان  معمـل 

الدوائيـة، بتكلفـة بلغـت 1.5 مليـار لـرة، 

يازجـي،  نـزار  الصحـة  وزيـر  وبحسـب 

فاملعمـل مـن املنشـآت التـي تقـوم بإنتاج 

املحليـة،  السـوق  يف  املفقـودة  األدويـة 

إلنتـاج  معمـاً   70 وجـود  إىل  مشـرًا 

األدويـة يف سـوريا، منهـا مثانيـة معامل 

تم الرتخيـص لها يف الاذقيـة وطرطوس. 

واملعمـل هـو األول يف املحافظـة من حيث 

اإلنتـاج، ويـأيت ضمـن املشـاريع املرخصة 

والتـي يبلـغ عددهـا عـرة معامـل.

أول مدينة سياحية بالساحل 
اهتـام حكومـة النظـام انتقـل إىل املجال 

السـياحي، ومل يقتـرص عـى الخدمـات أو 

الصناعـة، إذ قـررت وزارة السـياحة إقامة 

مدينـة سـياحية يف منطقـة بـرج سـام 

تتجـاوز  بتكلفـة  الاذقيـة،  مبحافظـة 

أبراًجـا سـكنية  تحـوي  لـرة،  مليـار   20

ومنـح  ومطاعـم،  ومقاهـي  وسـياحية، 

املسـتثمرون قطعـة أرض يف املدينـة "ملدة 

زمنيـة مغريـة وبعـرض مغـٍر”، عـى حد 

تعبـر وزيـر السـياحة، بـر يازجـي. 

يف  ذلـك  مـن  أبعـد  الـوزارة  وذهبـت 

السـتثار باملجـال السـياحي يف منطقـة 

السـاحل، إذ كشـف يازجـي اعتـاد قـرار 

ملجلس السـياحة السـابق، وبصـورة علمية 

إلنشـاء مناطق حرة سـياحية، إذ تم مؤخرًا 

تحديـد أربـع مناطـق حـرة سـياحية.

مخططات لبناء 15 مدينة صناعية 
في طرطوس

يف  الحكوميـون  املسـؤولون  يجمـع 

طرطوس عـى حاجـة املحافظـة ملزيد من 

والصناعيـة حتـى  الزراعيـة  السـتثارات 

بالسـتفادة مـن  تحقـق نهضـة حقيقيـة 

املتاحـة،  املاديـة واللوجسـتية  اإلمكانيـات 

التـي  الصناعيـة  النهضـة  رغـم  وذلـك 

حققتهـا خال السـنوات الخمـس املاضية، 

بعـد تدفـق املسـتثمرين السـورين إليهـا 

جـزء  تعـرض  التـي  مشـاريعهم،  إلقامـة 

يف  القتـال  بسـبب  للدمـار  منهـا  كبـر 

سـوريا.  مناطـق  مختلـف 

ــة  ــة يف محافظ ــق الصناعي ــر املناط مدي

أكــد  عبــاس،  حســان  طرطــوس، 

بتجهيــز  حاليًــا  تقــوم  املديريــة  أن 

يف  صناعيــة  منطقــة   15 أضابــر 

ــف  ــة تكالي ــد قيم ــق لتحدي ــدة مناط ع

ــة  ــك قيم ــا يف ذل ــاء، مب ــز واإلنش التجهي

ــال  ــار يف أع ــل ج ــتماكات، والعم الس

ــاء. ــاه وكهرب ــن مي ــة م ــة  التحتي البني

إحـداث  موضـوع  أن  عبـاس  واعتـر 

مناطـق حرفيـة وصناعيـة يف طرطـوس 

إزالـة  خطـوة “ل عـودة عنهـا”، وسـتتم 

بدعـم  تعرتضهـا  التـي  املعوقـات  جميـع 

مبـارش مـن املحافظـة. مشـرًا إىل أن هذه 

تحقيـق  يف  ستسـاهم  الحرفيـة  املناطـق 

نهضـة صناعيـة "مهمـة" يف املحافظـة، 

كـا ستسـاهم يف إرساع إنجـاز املشـاريع 

املرخصـة. والصناعيـة  الحرفيـة 

وخـال العـام املـايض تـم تأسـيس 140 

 339 بقيمـة  وحرفيـة  صناعيـة  منشـأة 

مليـون لـرة تشـغل 389 عامـاً، منها 84 

منشـأة صغـرة بقيمـة 62 مليـون لـرة.

وجه رئيس النظام السوري، بشار األسد، في تشرين األول من العام الماضي، رئيس الحكومة وائل الحلقي 
لتكريم عدد من أسر "الشهداء" وجرحى الجيش في طرطوس، وخالل الزيارة دشن عدًدا من المشاريع الخدمية 

والتنموية بقيمة إجمالية تقدر بمليار ليرة، بعد أن خص األسد المحافظة بمنحة قيمتها 885 مليون ليرة.

مبوقعهـا  طرطـوس  تتميـز 

الجغـرايف عـىل سـاحل البحـر 

املتوسـط، وقربهـا مـن مراكـز 

ملصبـات  ومجاورتهـا  اإلنتـاج 

لكونهـا  باإلضافـة  النفـط، 

خطـوط  بشـبكة  مربوطـة 

حديديـة وطـرق بّرية مـع كافة 

ومتـت  السـورية،  املحافظـات 

طريـق  إنشـاء  دراسـة  مؤخـًرا 

دويل يربـط املحافظـة بالعـراق 

البادية.  العـريب عـرب  والخليـج 

الخدمـات  قطـاع  ويشـكل 

األكـرث  القطاعـات  أهـم  أحـد 

اسـتقطابا للعاملة، إذ أن نسـبة 

كبرية مـن أبنـاء املحافظة ذوي 

التأهيـل العلمـي الجيـد يعملون 

الخدمـات، وال تـزال  يف قطـاع 

الخـاص  القطـاع  اسـتثامرات 

املسـتوى  دون  املحافظـة  يف 

العـام  بدايـة  حتـى  املطلـوب 

2011، وقـد تحـول عـدد كبـري 

السـوريني إىل  من املسـتثمرين 

بعـد  املحافظـة  يف  االسـتثامر 

فقـد البيئة اآلمنة لالسـتثامرات 

أخـرى. مناطـق  يف 

ركزت حكومة النظام 
جزًءا كبيًرا من الكتلة 

النقدية المخصصة 
للمشاريع التنموية في 
موازنتها السنوية لدعم 
المناطق الساحلية، وأن 

غالبية المعامل الضخمة، 
وخاصة مصانع األدوية، 

التي كانت في حلب 
وحمص نقلت إلى 
طرطوس والساحل

مرفأ طوطوس - )إنترنت(

http://www.enabbaladi.org/archives/72136
http://www.enabbaladi.org/archives/72136
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مصطلحات اقتصادية

تعـد سـوريا مـن أوائـل الـدول التي 

يخلـو سـجلها املـايل بشـكل شـبه 

أو  الخارجيـة  الديـون  مـن  كامـل 

الداخليـة، بعـد أن شـطبت روسـيا 

مـا تبقـى لهـا مـن ديـون متبقيـة 

من عهد االتحـاد السـوفيتي، وبقي 

السـجل نظيًفـا حتـى العـام 2011، 

حـني بـدأت الثـورة السـورية وبـدأ 

عـىل  يضيـق  االقتصـادي  الخنـاق 

النظـام السـوري بسـبب العقوبات 

األوروبيـة.  العربيـة  االقتصاديـة 

والصناعـة  السـياحة  وتوقفـت 

والتحويـالت الخارجية، التي تشـكل 

النهـوض  يف  أساسـية  أعمـدة 

االقتصـادي وتحقيـق اكتفـاء ذايت 

مـن القطـع األجنبـي يدعـم قيمـة 

املحليـة. العملـة 

لكـن تدهـور الوضـع املـايل للنظام 

إىل  الحاجـة  واشـتداد  السـوري 

خاللهـا  مـن  يؤّمـن  ماليـة  مـوارد 

الحكومـة والجيـش، دفعه  نفقـات 

وكانـت  الحلفـاء،  مـن  لالسـتدانة 

تلتهـا  سـخاًء،  الـدول  أكـرث  إيـران 

روسـيا. 

سـاهم توجه النظام إىل االسـتدانة 

عـرب إبـرام اتفاقيـات للحصول عىل 

قروض مبارشة )خطـوط ائتامنية( 

بزيـادة الديـن العـام عـىل سـوريا، 

الشـعب  يدفعهـا  أن  يتوقـع  والتـي 

الحًقا.  السـوري 

خالل العـام 2013 حصلـت حكومة 

النظـام عىل قـرض ائتـامين قيمته 

مـن  لـرية  مليـارات  ثالثـة  نحـو 

غذائيـة  مـواد  شـكل  عـىل  إيـران 

ومحروقـات، لكـن رسعـان مـا نفد 

حكومـة  لتحـاول  القـرض،  هـذا 

الرتتيـب  أخـرى  مـرة  النظـام 

لقـرض جديـد قيمتـه نحـو مليـار 

الغذائيـة  املـواد  السـتجرار  دوالر 

واألدويـة.  واملحروقـات 

مـن غري املعـروف حجم الديـن الذي 

تكبدتـه الخزينـة العامـة السـورية 

إىل  فباإلضافـة  الحـرب،  خـالل 

النظـام  كان  اإليرانيـة،  القـروض 

السـوري يسـعى جاهـًدا للحصـول 

عـىل الدعـم املـايل والعسـكري من 

روسـيا. وال يوجد تقديرات رسـمية 

الحكومـة  بذمـة  الديـن  لحجـم 

الحاليـة لصالـح روسـيا، التي متثل 

دعمهـا بتزويده باألسـلحة، سـوى 

أن إنفـاق األسـد عـىل التسـلح زاد 

أضعاًفـا.

العـام  الديـن  أن  املعـروف  ومـن 

سـمعة  عـىل  يؤثـر  وحجمـه 

الحكومـات ويقـوض أو يزيـد ثقـة 

املسسـتثمرين بها، لكـن قد ال يكون 

ملواجهـة  سـبيل  مـن  الـدول  أمـام 

إال  الطارئـة  األحـوال  أو  األزمـات 

باالسـتدانة. 

عندمـا  لالسـتدانة  الـدول  وتتجـه 

نفقـات  املوارد لتغطيـة  تكفـي  ال 

الحكومـة، التـي تتطلبهـا األحـوال 

وحـاالت  الحـرب  مثـل  الطارئـة، 

التضخـم، كام يف الحالة السـورية. 

لتمويـل  أيًضـا  الـدول  وتسـتدين 

وملواجهـة  اقتصاديـة  مرشوعـات 

النفقـات الجارية، وميكـن أن يكون 

شكل سـندات  عـىل  العـام  الديـن 

دين غـري قابلـة للتـداول أو أذونـات 

خزانـة. 

للديـن العـام فوائـد قصـرية األجـل 

عىل االقتصـاد، لجهة انتعاشـه عرب 

ضـخ األمـوال وإطالق اسـتثامرات، 

لكـن يف حـال زاد الديـن العـام فإن 

ذلـك سيشـكل عبًئـا عـىل الخزينـة 

العامة ألن الدائنني عادة سـيطلبون 

رفـع أسـعار الفائدة.

الَدين العام
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ــة  ــواد التمويني ــرث امل ــن أك ــي م ــكر ه ــادة الس م

ــدوالر إىل  ــعر رصف ال ــول س ــرت بوص ــي تأث الت

ــدود 40%  ــع بح ــد ارتف ــورية، فق ــرية س 540 ل

بوصــول ســعر الكيلــو الواحــد إىل 350 لــرية بعــد 

ــايض. ــبوع امل أن كان بـــ 240 األس

ــن  ــت م ــام، طلب ــة للنظ ــة التابع وزارة الصناع

جميــع  اتخــاذ  للســكر  العامــة  املؤسســة 

الســكر  مــادة  لتوفــري  الالزمــة  اإلجــراءات 

العمليــة  طريق اســتمرار  عــن  األســواق،  يف 

اإلنتاجيــة يف معامــل الســكر بغــض النظــر 

ــروف  ــن املع ــارة. وم ــح والخس ــارق الرب ــن ف ع

ــران  ــرب إي ــكر ع ــادة الس ــتجرار م ــف اس أن توق

ســاهم يف الحــد مــن وجــود املــادة يف األســواق 

ــه.  ــب علي ــع الطل ورف

ــادة يف  ــا امل ــت إليه ــي وصل ــدرة" الت ــة "الن حال

األســوق خلقــت حالــة احتــكار، ورفعــت األســعار 

بشــكل تلقــايئ، ففــي العــام املــايض وتحديــًدا يف 

شــهر أيلــول وصــل ســعر كيــس الســكر إىل 9100 

ــد،  ــبوع واح ــالل أس ــرية خ ــا 500 ل ــرية مرتفًع ل

ووصــل ســعر الكيلــو إىل 200 لــرية، وقــال تجــار 

ــكر  ــاب الس ــري غي ــاع الكب ــباب االرتف ــن أس إن م

التموينــي، “ألن املؤسســة االســتهالكية غــري 

ــا". ــبب غيابه ــادة بس ــع امل ــىل توزي ــادرة ع ق

وتزامــن ارتفــاع أســعار مــادة الســكر مــع توقــف 

النظــام عــن توزيــع املــادة عــن طريــق القســائم 

التموينيــة، بحجــة عــدم وجــود الكميــة الكافيــة 

ــراين  ــب اإلي ــر الجان ــا تنتظ ــة، ألنه يف املؤسس

ليــورد كميــات مــن الســكر. 

وقــال مديــر عــام املؤسســة العامــة االســتهالكية، 

ــة  ــايض، إن املؤسس ــل، يف 7 آذار امل ــارق الطوي ط

تنتظــر توريــد مــادة الســكر املقنــن عــن طريــق 

املؤسســة العامــة للتجــارة الخارجيــة عــن طريــق 

الخــط االئتــامين اإليــراين، عــىل أن يتــم توزيعهــا 

عــىل املواطنــني، وفــق القســائم التموينيــة.

وتناقلــت صفحــات التواصــل االجتامعــي املؤيــدة 

ــق  ــة "دمش ــا صفح ــه، ومنه ــة ل ــام والتابع للنظ

أســعار  ارتفــاع  أن  مفادهــا  معلومــات  اآلن"، 

ــالق  ــىل إغ ــالت ع ــاب املح ــرب أصح ــكر أج الس

ــر  ــدم توف ــة ع ــني بحج ــه املواطن ــا يف وج أبوابه

ــواق. ــادة يف األس امل

وحاميــة  الداخليــة  التجــارة  وزارة  وكانــت 

ــض  ــكر األبي ــعار الس ــع أس ــررت رف ــتهلك ق املس

ــرية  ــة، إىل 50 ل ــات التمويني ــق البطاق واألرز وف

ــدود 25  ــا كان بح ــرام، بعدم ــو غ ــورية للكيل س

لــرية، أي مبعــدل %100. وجــاء القــرار بعــد رفــع 

ــن  ــة، وضم ــات واألدوي ــز واملحروق ــعار الخب أس

ــية.  ــواد األساس ــن امل ــم ع ــع الدع ــة رف سياس

االســتهالكية  العامــة  املؤسســة  وتخصــص 

مبوجــب البطاقــة التموينيــة 12 كــغ ســكر مقنــن 

ــو أرز.  ــنويًا، و6 كيل ــن س للمواط

تراجع الليرة يرفع أسعار السكر 40%
المادة تختفي من األسواق 

أدى التراجع السريع 
لليرة السورية ووصولها 

إلى أدنى مستوياتها 
أمام الدوالر في 

األسبوع الماضي، إلى 
ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية والتموينية 
بنسبة %20 في 

أسواق سوريا عموًما، 
وفي دمشق خصوًصا.

تراجع الليرةتوقف توريد إيران لمادة السكر إلى سوريا 

520
510
500
480

1 كغ من السكر
3 نيسان

350 == 40% +

27 آذار

240

تخصص المؤسسة 
العامة االستهالكية 

بموجب البطاقة 
التموينية

12 كغ من السكر
10 كغ من األرز

سنـــــوًيا  للمواطن

www.enabbaladi.org/archives/72133
www.enabbaladi.org/archives/72129
www.enabbaladi.org/archives/72129
www.enabbaladi.org/archives/72129
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لألوعيـة  موسـع  دواء  مينوكسـيديل، 

الدمويـة، فهـو يرخـي عضـات جـدران 

الرايـن، وهـو فعـال يف موازنـة ضغط 

الـدم املرتفـع، ولكـن أثناء اسـتخدامه من 

قبـل املـرىض لعـاج ارتفـاع ضغـط الدم 

بـدأت تصـدر شـكاوى عـن آثـار جانبية 

لنمـو الشـعر الزائـد، عـى الرغـم من أن 

الـدواء يؤخـذ عـن طريـق الفـم، فقامـت 

إحدى الـركات املصنعة بإجراء دراسـات 

يوسـع  أنـه  نهايتهـا  يف  تبـن  مكثفـة، 

بصيـات  منطقـة  يف  الدمويـة  األوعيـة 

الشـعر، وبالتـايل يحفز بصيات الشـعر 

الثانينيـات  أوائـل  ويف  النمـو،  عـى 

مـن القـرن املـايض، تـم ألول مـرة إنتاج 

محلـول مينوكسـيديل موضعـي مـن أجل 

عـاج تسـاقط الشـعر.

وأصبـح محلـول مينوكسـيديل يسـتخدم 

الرجـال(،  )عنـد  املبكـر  الصلـع  لعـاج 

وسـقوط الشـعر الـورايث )عند النسـاء(، 

تسـاقط  حـالت  ويف  الثعلبـة،  وعـاج 

الشـعر العـادي كعـاج مكمـل مـادام ل 

يوجـد سـبب آخـر واضـح للمشـكلة.

ويسـوق محلول مينوكسـيديل حاليا تحت 

أسـاء عدة، مثل ريجيـن، مينوكيس..

معلومات دوائية
يف  متوفـر  مينوكسـيديل  محلـول 

لاسـتخدام   2٪ برتكيـز  الصيدليـات 

للرجـال والنسـاء، وكمحلـول مركـز أكرث 

فقـط،  الرجـال  لسـتخدام   5٪ برتكيـز 

وميكـن رصفه مـن الصيدليـة دون وصفة 

أو  بخـاخ،  شـكل  عـى  ويكـون  طبيـة، 

شـامبو. أو  محلـول،  أو  رغـوة، 

ويتم دهـن املسـتحرض عى فـروة الرأس 

الجافـة مرتـن يوميًـا، ويجب عدم غسـل 

سـاعات،   4-2 ملـدة  األقـل  عـى  الـرأس 

وعـادة مـا يسـتمر السـتخدام مـن ثاثة 

أشـهر وحتـى سـنة كاملة للحصـول عى 

املرجوة. الفائـدة 

مالحظات
يـزداد  العـاج  مـن  األوىل  الفـرتة  يف 

الشـعر، وهـذه عامـة عـى أن  تسـاقط 

العـاج يعمـل، ففي هـذه املرحلـة تقرص 

وتـؤدي  الشـعر  بصيـات  منـو  دورة 

متوسـط. إىل  خفيـف  لتسـاقط 

ويف األشـهر 3-9 مـن السـتخدام ميكـن 

أن نـرى النتائـج األوليـة، إذا كان العـاج 

ناجًحـا، حيـث ينمـو شـعر جديـد يكون 

رقيًقـا ولونـه فاتـح نسـبيًا، مـع مـرور 

الوقـت يصبـح أكـرث كثافـة وقتامـة.

وبعـد عـام مـن بـدء العـاج نكـون قـد 

وصلنـا إىل نهايـة فـرتة الختبـار ملـدى 

والحصـول  املينوكسـيديل  عـاج  فعاليـة 

عـى نتائج مرضيـة، وتختلـف النتائج من 

آلخر. شـخص 

بالتدريـج،  السـتخدام  إيقـاف  ويجـب 

وعـدم تركـة بطريقـة مفاجئـة حتـى ل 

كان. كـا  ويعـود  الشـعر  حالـة  تسـوء 

بعـد التوقف عن اسـتخدام املينوكسـيديل 

يف  الشـعر  تسـاقط  عمليـة  تسـتأنف 

غضون عـدة أشـهر، وهنا تكمن املشـكلة، 

حيـث يضطر البعض لسـتخدامه بشـكل 

. مستمر

وأخـرًا ننوه إىل أنـه إذا ما تم السـتخدام 

بطريقـة صحيحـة فإنه نـادًرا ما تشـاهد 

اآلثـار الجانبيـة الناتجـة عن العـاج مثل 

احمـرار يف  أو  أو حكـة ووخـز  حرقـان 

العاج. منطقـة 

كـا أنـه مينـع اسـتعال املينوكسـيديل 

خـال فرتة الحمـل وخال فـرتة اإلرضاع 

حتى سـتة أشـهر، لحتال وجـود بعض 

الخطـورة منـه رغم عـدم كفايـة األبحاث 

. عليه

ما الذي تعرفه عن دواء

مينوكسيديل؟

تهاني مهدي

 إل أن سـبب اضطـراب النـوم  يختلف عند 

األطفال فوق السـتة أشـهر، فهنـاك العديد 

مـن األشـياء التي تكـون سـببًا يف ذلك.

فخــوف الطفــل وإحساســه بعــدم األمــان 

ملــا يشــاهده مــن خافــات بــن والديــه، 

ــا يف نومــه، كــا أن  قــد يحــدث اضطرابً

ــاء، أو  ــة األبن ــف يف تربي ــلوب التخوي أس

ــف  ــاهد العن ــة ومش ــام املخيف ــة األف رؤي

ــوم،  ــل الن ــة قب ــص املخيف ــراءة القص وق

ــا. قــد تســبب الضطــراب أيًض

وقـد يلجأ بعـض األطفـال إىل السـتيقاظ 

كأسـلوب لجذب انتبـاه الوالديـن لاهتام 

بـه، أو تكـون بعـض األمـراض الجسـمية 

سـببًا يف اضطرابـات يف النوم، ملـا تحدثه 

مـن اضطرابـات فيزيولوجيـة يف الجسـم، 

الطفـل عـى قسـط مـن  ويعـد حصـول 

النـوم خـال النهار سـببًا لسـتيقاظه يف 

الليـل وقـد أخـد كفايتـه مـن النوم.

كيف تظهر اضطرابات النوم عند 
األطفال في سن ما قبل المدرسة؟

اضطـراب يحصـل  النـوم: وهـو  اختـال 

فيـه الطفل عـى عـدة نوبات للنـوم خال 

النهـار وينجـم عنه شـعور دائـم بالنعاس 

النوم. الكفايـة يف  لعـدم 

يـرى  أن  الليـيل(: وهـي  الفـزع   ( الذعـر 

فيسـتيقظ وعليـه عامـات  الطفـل حلـًا 

الفـزع، كتـرسع رضبـات القلـب، توسـع 

حدقـة العـن، ورسعـة التنفـس، وغالبًا ما 

ينـىس الطفل محتـوى الحلـم، ويحدث يف 

النوم. الرابعـة مـن  املرحلـة 

الكوابيـس: وهـو اضطـراب يختلـف عـن 

الذعـر الليـيل بـأن الطفـل عندمـا يصحو 

ويكـون  املزعـج  الحلـم  تذكـر  يسـتطيع 

مـدركًا ملـا حصـل، وهـذا يحدث مـع كافة 

األعـار ويـزول مـع تقـدم العمـر.

املرحلـة  يف  يحـدث  النـوم:  أثنـاء  املـي 

وتعتـر  النـوم،  مـن  الرابعـة  أو  الثالثـة 

طبيعية بالنسـبة ألطفال يف سـن املدرسـة 

وغر طبيعية بالنسـبة للبالغـن، وغالبًا ما 

ترتافـق مـع حـالت نفسـية مرضيـة.

الحديـث أثنـاء النـوم: كأن يـردد األطفـال 

كلـات أو جمـل، مفهومـة أو مبهمـة، وقد 

رصاخ،  )ضحـك،  انفعـالت  تصاحبهـا 

بـكاء(، وقـد يكون كاًمـا عاديًـا. والحديث 

أثنـاء النـوم ل يعتـر اضطرابًـا يسـتدعي 

العـاج ما مل ترتافـق معه أعـراض مرضية 

. أخرى

والحركـة  التقلـب  وهـو  القلـق:  النـوم 

الخفيـف،  والنـوم  الرسيـر،  يف  املسـتمرة 

وهـي حالـة مير بهـا معظـم األطفـال ول 

تعتـر مشـكلة إذا كانـت عرضيـة، أمـا إذا 

لعـاج. فتحتـاج  اسـتمرت فـرتة طويلـة 

خـوف األطفـال: تتعـدد مخـاوف األطفال 

التـي تحـدث يف غرفـة النوم، فقـد يخاف 

مـن أن يكـون هنالـك يش مـا يختبئ تحت 

الرسيـر، أو من وجـود الظـال يف الغرفة، 

أو سـاع أصـوات خارجيـة، وتـزداد هـذه 

املخـاوف إذا كان األطفال يشـاهدون أفاًما 

أو مسلسـات ومشـاهد عنف.

اضطـراب السـاعة البيولوجية: مـن طبيعة 

جسـم اإلنسـان وجـود نظـام يعتـاد عليه 

يف النـوم والسـتيقاظ، فـإذا أصيبـت هذه 

السـاعة بالتشـوش يحـدث خلـل يف هـذا 

النظـام، ويحـدث هـذا يف حالت السـفر.

عالج اضطرابات النوم
غالبًـا مـا يرتبـط عـدم الرتيـاح يف الليـل 

مـع عـدم الرتيـاح يف النهـار، فقـد ذكرنا 

أن اضطرابـات النـوم ذات منشـأ نفـيس، 

باسـتثناء بعض الحـالت التي يكـون فيها 

السـبب عضويًـا، كاإلصابة مبـرض يحدث 

خلـًا يف فيزيولوجيـة الجسـم، وعاجهـا 

الرسيـري  الفحـص  أهميـة  عـى  يرتكـز 

وعى الوالديـن بصورة كبـرة، فهم األقرب 

وهـم األعرف مبـا يحـدث للطفـل وتحديد 

السـبب فيا يحصـل لتحديد خطـة العاج.

فـإذا كان السـبب وجـود خافـات عائلية، 

عـى الوالديـن تجنبهـا، وإذا كان السـبب 

العنـف  مشـاهد  أو  املخيفـة  القصـص 

الوالديـن  عـى  األفـام،  يف  الوحـوش 

حيـاة  تنظيـم  عليهـم  أن  كـا  حظرهـا. 

الطفـل وتحديـد موعد لنومـه ليحصل عى 

كفايتـه من النـوم، وتلويـن الغرفـة بألوان 

مفرحـة ومحببـة للطفـل وعدم غلـق الباب 

غرفتـه  يف  النـوم  عـى  وتعويـده  عليـه، 

منـذ الصغـر، وتجنـب أسـلوب التخويـف 

إيجابيـة. أكـرث  بأسـلوب  واسـتبداله 

م. خليل آغا )مدرب إداري واستشاري(

سـألنا الخبـرية الهولنديـة عن آليـة اتخـاذ القرارات 

يف املجلـس فقالـت: "نحـن نعتمد اإلجـامع، وليس 

األغلبية".

يف أي لجنـة أو مجموعة عمـل أو مجلس فإن اآلراء 

تختلـف بـني مؤيد ومعـارض لطـرح مـا، الترصف 

الشـائع هـو االعتـامد عـىل التصويـت وأخـذ رأي 

األغلبيـة كآليـة التخـاذ القرار.

إن وضـع آلية متفق عليها مسـبًقا التخـاذ القرارات 

يف أي فريق عمل مسـألة مهمة وحساسـة.

التخـاذ  األصـح  اآلليـة  هـي  مـا  لنناقـش  ولكـن 

القـرارات؟ الجـواب هـو: يف أغلـب الحـاالت اآللية 

اإلجـامع. األصـح هـي 

ولكن هل اإلجامع ممكن عملًيا؟ الجواب نعم ممكن!

وحتـى يحصـل ذلـك يجـب أن يتفـق فريـق العمـل 

املختلفـة  النظـر  ووجهـات  اآلراء  احـرتام  عـىل 

بـدون تعليقـات مسـيئة أو قمـع مـن قائد الجلسـة 

لصاحـب  الـكايف  الوقـت  وإعطـاء  غـريه،  مـن  أو 

الفكـرة لرشحهـا وتوضيحهـا، ومـن أين جـاء بهذه 

الفكـرة؟ وملـاذا؟ ومـاذا سنسـتفيد إن اعتمدنـا هذه 

الفكـرة؟ ومـاذا سـنخرس إن مل نعتمد الفكـرة هذه؟ 

وأمثلـة عمليـة، وحـاالت كنـامذج إليضـاح الفكـرة 

وأهميتهـا...، طبًعـا مـع االنضبـاط بالوقـت وعـدم 

االسـتطراد يف أمور ال عالقة لهـا مبوضوع النقاش.

وقـد يقـول قائـل: هـذا مضيعـة للوقـت، ولكننـي 

أقـول: املطلـوب إعطاء كل أمـر حقـه والرتكيز عىل 

نجـاح العمل وليس مجرد سـريه، املطلـوب أن تصل 

الحافلـة إىل الهـدف املحـدد وليـس فقـط املحافظة 

عـىل دوران عجـالت الحافلة.

العمـل  أعضـاء فريـق  أحـد  طبعـا عندمـا يطـرح 

طرًحـا مـا فينبغـي أن يكـون متجـرًدا عـن نزواتـه 

الشـخصية، وأال تقـوده إال املصلحة العامـة، وكذلك 

كل مـن يـرد عـىل الطـرح أو يعـرتض عليـه.

وعـىل كل مـن يعـرتض عىل الطـرح أن يبـني وجه 

االعرتاض وأسـبابه، وهـل الطرح كله غري مناسـب 

أم مطلـوب إجراء تعديـالت فقط، مع أمثلـة عملية، 

وأهميتـه،  االعـرتاض  إليضـاح  كنـامذج  وحـاالت 

وطـرح التعديالت املطلوبـة أو الطـرح البديل وليس 

االعرتاض. مجـرد 

وابـذل  رأيـك برصاحـة ووضـوح  اذكـر  باختصـار 

أقـى ما يف وسـعك إلقنـاع باقي فريـق العمل به، 

منطلًقـا مـن حرصك عـىل املصلحـة العامـة فقط.

يجـب أن يحـرص الجميع أثنـاء النقاش عـىل إغناء 

األفـكار واإلضافـة إليها وليـس تكرارها.

أمـر آخـر يوصلنـا إىل اإلجـامع، وهـو البحـث عن 

حلـول لدوافـع كل طـرح، بـدل التعلق بشـكلية كل 

طـرح، مـام يوصلنـا إىل حلـول مختلفـة عـن كل 

الطروحـات، ولكنهـا تحصـل عـىل اإلجـامع.

املهـم هـو تحصيـل املصلحـة العامة وليـس "طرح 

مـن حصـل عـىل املوافقـة؟"، إن جلسـات الحـوار 

هـذه أشـبه بجلسـات العصـف الذهني، فـإن طرًحا 

لفكـرة فاشـلة متاًمـا مـن أحدهـم قـد يولـد طرًحا 

ناجًحـا عنـد آخـر، ولذلـك ال يحـق لنـا أن نقـول إن 

فالنًـا هو صاحـب الفكـرة الناجحـة، فهـو مل يكن 

يفكـر  جلـس  لـو  الناجحـة  الفكـرة  لهـذه  ليصـل 

لوحـده بـدون باقـي املجموعـة.

أمـر آخر: قـد يحصـل اإلجامع بسـبب الخيانـة! أي 

أن يطـرح أحدهـم فكـرة ويوافـق عليهـا الجميـع 

بسـبب سـيطرة القائل أو مـامألًة لـه أو حرًصا عىل 

مصالحهـم معـه، وكل هـذه الحـاالت تعتـرب خيانة 

للمصلحـة العامـة وتقديم املصلحـة الخاصة عليها.

وقـد يحصـل اإلجـامع بسـبب كـون أعضـاء فريق 

العمـل نسـًخا مكررة عـن بعضهـم، وهنا املشـكلة 

تكمـن يف عدم تنـوع الفريق، إن عـدم تنوع الفريق 

يقيض عـىل اإلبداع، ويـرض باملصلحـة العامة عىل 

البعيد. املـدى 

القـرارات باألغلبيـة، فهـي  اتخـاذ  آليـة  نعـود إىل 

القضيـة  إشـباع  وعـدم  التسـاهل،  إىل  تدفعنـا 

غـري  مكـررة  حلـواًل  وتخلـق  بحًثـا،  املطروحـة 

املـدى  عـىل  العامـة  باملصلحـة  وتـرض  إبداعيـة، 

البعيـد.

وعندمـا يحصل اإلجـامع الصحيح فهذا يصـل بنا إىل 

قمة الدافعيـة لتنفيذ القرار من جميـع أعضاء الفريق.

ويك نكـون واقعيـني عموًما فلنعتمـد عىل اإلجامع 

كآليـة التخـاذ القـرارات، وبعـد بـذل أقـى الجهد 

قـرار  عـىل  نعتمـد  اإلجـامع  اىل  الوصـول  وعـدم 

األغلبيـة للرتجيـح.

اإلجماع هو اآللية الصحيحة وليس األغلبية

اضطرابات النوم

عند األطفال
 تختلف أسباب اضطرابات النوم عند األطفال بحسب 

العمر، فالطفل دون الستة أشهر قد يضطرب نومه إذا 
تبول وهو نائم أو تبرز، وقد يستقيظ بسبب الجوع، أو 

الرتفاع درجة حرارته، كما أن الغازات والمغص وحدوث 
االلتهابات الجلدية في منطقة الحفاض ينتج عنها 

اضطراب في النوم.

هي من االضطرابات ذات املنشأ النفيس، والتي غالًبا ما تحدث يف سن ما قبل 

املدرسة من حياة الطفل، وهي الفرتة التي يبدأ فيها بالوعي ملا يشاهده عىل 

التلفاز، وما يحدث حوله من مشاجرات، كام تحدث نتيجة تغيريات يف حياته، 

كدخول الحضانة، أو أن يسمع صوت غري مألوف، أو جراء تعرضه لحادث.

اضطرابات النوم
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يعتــرب كتــاب "عــدة األمــان الرقمــي" مــن 

ــزه  ــا ميي ــه، وم ــة يف مجال ــب املهم الكت

ــن  ــه م ــهولة قراءت ــو س ــواه ه ــن س ع

غــري املختصــني ورشحــه الشــامل لنواحــي 

ــة. ــة الرقمي الحامي

يقــع الكتــاب يف قرابــة 100 صفحــة مــن 

ــة  ــىل مثاني ــمة ع ــري، مقس ــع الصغ القط

فصــول عــدا ملحــق املعاجــم.

ويبــدأ كل فصــل مــن فصــول الكتــاب 

بســيناريو متخيــل عــن موضــوع الفصــل، 

وبقامئــة تتنــاول أهدافــه، ويــي كل فقــرة 

ــا يســاعد يف  دليــل عمــي يــرشح برنامًج

ــا. ــور فيه ــة املذك ــوع الحامي ــق ن تحقي

يتوجــه الكتــاب لثالثــة أنــواع مــن األمــان: 

البيانــات،  حاميــة  الحاســب،  حاميــة 

ــال. ــة االتص وحامي

يتنــاول  األمــان  مــن  األول  النــوع  يف 

ــد  ــي ق ــار الت ــن األخط ــني م ــاب نوع الكت

تواجــه الحاســب: األخطــار الربمجيــة 

والديــدان  بالفريوســات  ممثلــة 

ــدث  ــا يتح ــية وعنه ــات التجسس والربمجي

األول. فصلــه  يف 

تليهــا األخطــار املاديــة حيــث ميكــن 

اخــرتاق حاســبك بشــكل مــادي مــن خــالل 

محيطــك، ويعطــي الفصــل الثــاين نصائــح 

مهمــة لتقييــم املخاطــر يف محيــط املكتب 

وداخلــه، والتعامــل مــع كل منهــا، إضافــة 

ملــا يتعلــق بحاميــة األجهــزة املحمولــة.

ــن  ــنقرأ ع ــاب س ــول الكت ــث فص يف ثال

ــة  ــا وكيفي ــري قوته ــرس ومعاي ــامت ال كل

تذكرهــا، ويقــرتح الكتــاب أداة "يك بــاس" 

ــا. ــل معه للتعام

ــة:  ــن الحامي ــة م ــة الثاني ــل للمرحل ننتق

وهــي حاميــة البيانــات، إذ يشــري الكتــاب 

ــادس  ــس والس ــع والخام ــل الراب يف الفص

إىل كيفيــة تعميــة البيانــات والفــارق بــني 

ــظ  ــا والحف ــاء، وتنظيمه ــة واإلخف التعمي

االحتياطــي للمعلومــات الحساســة منهــا، 

وكيفيــة اســتعادة مــا حذفتــه بشــكل 

ــئ. خاط

مــاذا إن كنــت ترغــب بالتخلــص مــن 

معلومــات ال ترغــب باســتعادتها مــن 

قبــل أحدهــم؟ ال تقلــق، ســتقرأ عــن 

هــذا بالتفصيــل يف الفصــل الســادس، 

ــكل  ــات بش ــو امللف ــة مح ــتتعلم كيفي وس

ــن. آم

ــة:  ــن الحامي ــة م ــة الثالث ــل للمرحل نص

حاميــة االتصــال عــرب اإلنرتنــت، وســتقرأ 

يف الفصــل الســابع نصائــح لتأمــني الربيد 

اإللكــرتوين وتعميتــه، وكيــف تتــرصف يف 

ــدي. ــابك الربي ــرتاق حس ــال اخ ح

ــىل  ــتطّلع ع ــن فس ــل الثام ــا يف الفص أم

ــف  ــت، كي ــىل اإلنرتن ــب ع ــوم الحج مفه

تحمــي مجهوليــة هويتــك وكيــف تتجــاوز 

ــيطة. ــوادم وس ــتخدام خ ــب باس الحج

يــرشح  مبعجــم  الكتــاب  يختتــم 

الكتــاب،  يف  التخصصيــة  املصطلحــات 

وهــو متــاح عــىل اإلنرتنــت للتحميــل 

مجــاين. بشــكل  والقــراءة 

منوعات

تميم عبيد - عنب بلدي 

 ”machine learning يعد “تعلّم اآللـة

الصطناعـي  الـذكاء  فـروع  أحـد 

الرئيسـية، وهو علـم يسـمح للكمبيوتر 

أو ألي جهـاز برمجـي بالقيـام بأعـال 

مل يرمـج عليهـا مسـبًقا، أي هـو العلم 

يتعلـم  الكمبيوتـر  فيـه  نجعـل  الـذي 

تلقائيًـا دون الحاجـة لرمجتـه بشـكل 

خـاص.

استخدامات يومية
نحـن نختـر هـذا العلـم يف كثـر من 

األحيـان دون أن نعـرف، عندمـا نبحـث 

يف جوجـل فـإن النتائـج التـي يعطيها 

نسـق  عـى  مرتبـة  تكـون  مـا  غالبًـا 

معـن خاص لـكل فـرد منا، مـن خال 

جوجـل  يف  تطويرهـا  تـم  خوارزميـة 

مسـتخدم  لـكل  الصفحـات  لرتتيـب 

اهتاماتـه. بحسـب 

إشـارات الصور أو الـ tags يف فيسبوك 

هـي نتيجـة لخوارزميـة تتعـرف عـى 

الوجـوه مـن خـال اإلشـارة إليهـا يف 

مشـاركتها،  متـت  صـورة  مـن  أكـرث 

فيقرتحهـا املوقع علينـا إلضافتها عندما 

ننـر صـورة جديـدة ألصدقائنـا.

قواعد البيانات وتطبيقات عملية
تجمـع الـركات يوًميا بيانـات ضخمة 

أو  املحليـة  املتاجـر  يف  عمائهـا،  مـن 

مواقـع  عـى  حتـى  أو  اإللكرتونيـة 

التواصـل الجتاعي، معلومـات كآرائهم 

عـن املنتج أو عـن خدمة جديدة، تشـكل 

قاعـدة ضخمـة تحـوي بيانـات كثـرة 

ومفيـدة لتطويـر عملها بحسـب رغبات 

العمـاء، واملهمة األساسـية للتعلم اآليل 

مـن  املعلومـات  تلـك  اسـتخراج  هـي 

البيانـات املجمعـة.

عندما نتحدث عن قواعد البيانات يتقاطع 

مصطلح  مع  اآللة”  “تعلم  مصطلح 

 ،”Data mining البيانات  “التنقيب عن 

عى  العملية  تطبيقاتها  تتمثل  التي 

الطب  مجال  ففي  الحياة،  أصعدة  كل 

يلقن  إذ  األمراض،  لتشخيص  تستخدم 

األمراض  كل  عن  مبعلومات  الكمبيوتر 

وأعراضها ثم يكشف األطباء عى املريض 

بدقة،  املرض  بتحديد  الكمبيوتر  ليقوم 

البيانات  تحلّل  التصالت  مجال  ويف 

الخدمات  لتحسن  العماء  من  املجمعة 

مجال  أفضل، ويف  إىل خدمة  والوصول 

لتحليل  تطبيقات  تستخدم  القتصاد 

ما  القروض، وكشف  البيانات يف برامج 

احتيال  عمليات  أو  أخطاء  هناك  كان  إذا 

التطبيقات  من  الكثر  وغرها  وماشابه، 

العملية.

Tay روبوت تاي
أطلقت مايكروسـوفت روبـوت “تاي”، 

وهـو عبارة عـن برنامج ميثل شـخصية 

لهـا  مراهقـة ميكـن  لفتـاة  افرتاضيـة 

الدردشـة مع املسـتخدمن واإلجابة عن 

تويرت. أسـئلتهم عى موقـع 

بواسـطة  الروبـوت  الركـة  وطـّورت 

تقنية الـذكاء الصطناعـي والتعلم اآليل 

مـن املحادثـات التـي تجريها لتحسـن 

الوقت.  أجوبتهـا مـع 

لكن هذه الشـخصية رسعـان ما تحولت 

والكراهيـة،  العنرصيـة  لنـر  أداة  إىل 

شـككت  تغريـدات  بنـر  فبـدأت 

بحصول “الهولوكوسـت”، واسـتخدمت 

ألفاظًـا سـيئة مـع النسـاء واألقليـات، 

كا أيـدت اإلبـادة الجاعيـة والتطهر 

العرقـي.

إليقـاف  مايكروسـوفت  ذلـك  اضطـر 

“تـاي” بعـد أقـل مـن 24 سـاعة مـن 

التغريـدات  عـن  والعتـذار  اإلطـاق، 

العنرصيـة التـي عـر عنهـا الروبوت، 

فقالـت يف ترصيـح صحفـي “لسـوء 

الحـظ، بعـد أقـل مـن 24 سـاعة عـى 

محـاولت  أدركنـا  الحسـاب،  إطـاق 

بعـض املسـتخدمن التاعـب مبهـارت 

تتجـاوب  وجعلهـا  التعليـق  يف  تـاي 

بشـكٍل غـر لئـق، ونتيجة لذلـك، قمنا 

بإيقـاف الحسـاب الخاص بــ )تاي(”.

مـن املحتمـل يف املسـتقبل القريـب أن 

تسـتطيع رشكـة جوجـل توقـع كل مـا 

سـتفعله يف يومـك أو الشـهر املقبل أو 

بعد عـدة سـنوات، فهي تعـرف جوانب 

مـن حياتـك أكرث منـك، ألنهـا متلك كل 

وحتـى  ورسـائل  صـور  مـن  بياناتـك 

اليوميـة  نشـاطاتك  عـن  معلومـات 

مارسـتك  أو  العمـل  إىل  كالذهـاب 

كل  وتعـرف  صباًحـا،  للرياضـة 

أصدقائـك وشـبكاتك الجتاعيـة التـي 

تتصـل بهـا. ل تسـتغرب كل هـذا، فهي 

اليـوم تسـتطيع معرفـة معـدل نبضات 

قلبـك وضغـط دمـك مـن خـال أحـد 

 Play Store متجـر  عـى  تطبيقاتهـا 

الخـاص بهـا.

كتاب

عدة األمان الرقمي
أدوات

وممارسات للناشطين

هل تستغرب من هاتفك حين يتنبأ بالكالم 
الذي تريد كتابته؟ أو تتعجب من قدرة 

جوجل على معرفة الوجوه وأصحابها في 
مستعرض الصور؟ هذه التكنولوجيا ال تعتبر 

شيًئا بالمقارنة مع الروبوتات الجديدة التي 
تستطيع فهم المشاعر البشرية وتقليدها في 

بعض األحيان. بعد تعرفك على “تعلم اآللة” لن 
تنظر إلى هذا إال كنتيجة لتطور علوم الذكاء 

االصطناعي اليوم.

عندما تعرف جوجل ما ستفعله لسنوات

اإلنسان مقابل اآللة.. 
هل هي أذكى منا؟

www.enabbaladi.org/archives/72113
www.enabbaladi.org/archives/72110
www.enabbaladi.org/archives/72110
www.enabbaladi.org/archives/72113
www.enabbaladi.org/archives/72113
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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
وزير الخارجية اللبناين. 1

أحد أحياء مدينة حلب - نعم باإلنكليزية . 2

خامـل - انسـحبت قواتهـا من سـوريا . 3

ا  خًر مؤ

مـيء بالعاميـة )معكوسـة( - غـاز . 4

م  سا

يابسة - منسوب إىل البلد. 5

أشعل )معكوسة( آلة موسيقية رشقية . 6

شاكرين. 7

الـرثاء . 8 فاحشـة  إماراتيـة  مغنيـة 

إىل  للوصـول  نعرهـا   - )معكوسـة( 

األخـرى الضفـة 

يحامي )معكوسة(. 9

ممثل مرصي شهر. 10

عمودي
ويل عهد دولة قطر. 1

زجاج - متشابهان. 2

عراقيـة . 3 حلويـات   - متأمـل  و  هـادئ 

شـهرة

أبو البر - رمى. 4

طأطأ رأسه - لتنظيف الحذاء. 5

األواين . 6 منـه  تصنـع  حجـري  خـزف 

عالفحـم  يف  تجدهـا    - املنزليـة 

جزيرة سورية تطل عى الاذقية - فزع. 7

لنـوح . 8 األكـر  البـن   - عكـس بطـيء 

السـام عليـه 

باللهجـة . 9 أريـد   - متشـابهة  أحـرف 

نيـة لحورا ا

ناكل به - بيتي. 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 إكال باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف كل 

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

حلول العدد السابق

مـن  الثانيـة  املرحلـة  عـىل  السـتار  أسـدل 

 ،2018 روسـيا  يف  العـامل  كأس  تصفيـات 

خمسـة  بتأهـل  آذار،   29 الثالثـاء  وانتهـت، 

منتخبـات عربيـة مـن أصل تسـعة مشـاركة، 

مـن  النهائيـة  املرحلـة  جميعهـا  سـتلعب 

التصفيـات إىل جانـب سـبعة منتخبـات مـن 

اآلسـيوية. القـارة 

السـؤال املطـروح بعـد التأهـل، هـل متكنـت 

املنتخبـات العربيـة التأهل بجـدارة إىل املرحلة 

إىل  آسـيا  عـرب  سـيتأهل  وهـل  النهائيـة، 

الثالثـة  للمـرة  أنهـم سـيغيبون  أم  املونديـال 

عـىل التـوايل؟

وسـوريا  واإلمـارات  وقطـر  السـعودية 

والعراق، هـي املنتخبات الخمسـة املتأهلة إىل 

املرحلـة النهائيـة، وكان أداؤهـا مخيًبا لآلمال 

الثانيـة  املرحلـة  مـن  األخـرية  الجولـة  يف 

أن جميعهـا  كـام  املدربـني،  تحليـل  بحسـب 

القـارة  أبطـال  عـىل  الفـوز  مـن  تتمكـن  مل 

العـامل،  كأس  يف  دائـم  بشـكل  املوجوديـن 

كاليابـان وكوريا الجنوبية وأسـرتاليا وإيران.

وخـرس املنتخـب السـوري، "أفضل ثـان" يف 

عريضـة  بنتيجـة  اليابـان  أمـام  التصفيـات، 

0/7 ذهابًـا وإيابًـا، بعـد متكنـه مـن الفـوز 

وسـنغافورة،  وكمبوديـا  أفغانسـتان  عـىل 

كذلك املنتخبـات األخرى التـي جمعت نقاطها 

مـن منتخبـات ضعيفـة تقع يف ذيـل الرتتيب 

يف تصنيـف الفيفـا، وخرست أمـام املنتخبات 

األعىل.  التصنيـف  صاحبـة 

الجنوبيـة  وكوريـا  اليابـان  منتخبـات  أمـا 

كمتصـدر  فتأهلـت  وإيـران  وأسـرتاليا 

ملجموعاتهـا، بينـام احتلت املنتخبـات العربية 

املراكـز الثانيـة وتأهلت يف حسـابات "أفضل 

اللتـني  وقطـر  السـعودية  باسـتثناء  ثـان"، 

مجموعتيهـام. تصدرتـا 

كاليابـان  فـرق  بـأن وجـود  القـول  وميكـن 

وكوريـا الجنوبيـة الذين مل تتمكـن املنتخبات 

العربيـة من هز شـباكهام طـوال التصفيات، 

والصـني الـذي اهتـزت شـباكه مـرة واحـدة 

عـىل  جـًدا  صعبـة  املهمـة  سـيجعل  فقـط، 

املنتخبـات العربيـة للتأهـل إىل كأس العـامل، 

ورمبا سـتقذف بهـا إىل املنافسـة عىل نصف 

املنتخبـات  تتمكـن  مل  الـذي  فقـط  املقعـد 

النسـخة  يف  عليـه  الحصـول  مـن  العربيـة 

السـابقة بالرغـم مـن وجـود نفـس العـدد.

مـن  النهـايئ  الـدور  قرعـة  وستسـحب 

التصفيـات، الثالثاء 12 نيسـان يف كواالملبور، 

الفـرق عـىل مجموعتـني، تضـم  وستقسـم 

بنظـام  تتنافـس  منتخبـات  سـتة  منهـا  كل 

الـدوري ذهابًـا وإيابًـا، ويتأهـل أول منتخبني 

مـن كل مجموعـة مبـارشة إىل كأس العـامل 

املنتخبـان الحاصـالن  2018، بينـام يتواجـه 

عـىل املركـز الثالـث مـن كل مجموعـة ضمن 

املتأهـل  املنتخـب  لتحديـد  اآلسـيوي  امللحـق 

العاملـي مـع ممثـل  لخـوض مبـاراة امللحـق 

الكونـكاكاف.

هل يتأهل عرب آسيا 
إلى كأس العالم 
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ضمن أندية الدرجة الثالثة البلجيكية في أيار المقبل

نادي "سيريانا" تجربة كروية سورية في بلجيكا 
مالك عبد المجيد - بروكسل 

وجـاء تشـكيل النـادي "لـرتك بصمـة إيجابية يف 

بـاد الغربـة، وتوحيـد الـرأي والفكـر بعيـًدا عن 

مؤسسـه  وفـق  واملذهبـي"،  السـيايس  التعصـب 

صديقـه  وشـاركه  رزوق،  آدم  السـوري،  الشـاب 

حسـن خديجـة، برتجمـة أفكارهـا إىل خطـوات 

عمليـة، عـى أن يبدأ بشـكل رسـمي اللعـب ضمن 

أنديـة الدرجة الثالثـة البلجيكية، خـال أيار املقبل.

نظـم مؤسسـو النـادي حمـات إعانية، عـر مواقع 

التواصـل الجتاعي، دعوا فيها مـن يرغب بالنضام 

من السـورين وغرهـم، ووصـف رزوق الفكرة لعنب 

بلـدي بأنهـا "لقت رواًجـا كبرًا بـن الاجئن".

حفـل  خـال  مـن  للفكـرة  وزميلـه  رزوق  وروج 

عشـاء تبنته مؤسسـة خريـة، ودعي إليـه عدد من 

البلجيكيـن، ثم طرحـت عليهم، وأبدوا "اسـتلطافًا 

للفكـرة"، عـى حد وصـف رزوق.

السـيدة Marijke huys، أبدت مسـاهمة كبرة يف 

ترجمـة الفكـرة لخطوات أكـرث عملية، فكان شـهر 

شـباط املـايض، بداية ولدتهـا بعد تبنيهـا من قبل 

نـادي مدينـة Bierbeek البلجيكيـة، التي سـجلت 

النـادي كفريـق ليلعـب يف الدرجة الثالثـة كبداية، 

وأعفتـه من الرضائـب ومنحته تراخيص اسـتعال 

املنشـآت الرياضية للتدريب، وسـجلت الاعبن يف 

التأمـن الصحي، وفق املؤسسـن.

كـا سـاعد بعـض البلجيكيـن النادي، مـن خال 

توفـر املابـس الرياضيـة واملسـتلزمات األخـرى، 

بينـا تكفل بعضهـم بوضع إعانـات يف الصحف 

املحليـة، سـتنر خـال نيسـان املقبـل، وتدعـو 

للفريق. املسـاعدات  لتقديـم 

ويضـم النـادي 120 لعبًـا مسـجلن ضمنـه حتى 

اآلن، بعضهـم ممـن كان يلعـب يف نـواٍد محليـة، 

ولكـن رزوق اعتـر أن العـدد كبـر، لـذا سـيبدأ 

النـادي مطلـع نيسـان املقبـل، بانتقـاء الاعبـن، 

منافسـات،  ويخوضـون  فـرق  إىل  سـيوزعون  إذ 

لختيـار 20 لعبًـا ميثلـون "سـريانا".

النـادي أنشـأ صفحتـه يف فيسـبوك تحـت عنوان 

النـادي،  هـدف  وحملـت   ،Belgium syriana

الـذي ل يقـف عند حـدود كـرة القدم فقـط، وإمنا 

يهـدف لتجسـيد مواهـب وقـدرة السـوري املبدع، 

كـا يهدف لـرتك بصمـة إيجابيـة خـارج الوطن، 

بحسـب القامئـن عليـه.

تاريخًيا:
أول كاســيكو جمــع ريــال مدريــد فريــق 

ــق  ــلونة فري ــبانية، وبرش ــة اإلس العاصم

ــن  ــام 1902، ضم ــا كان ع ــم كاتالوني إقلي

عــى  كوروناســيون  كأس  منافســات 

ملعــب ريــال مدريــد، واســتطاع برشــلونة 

ــل  ــداف مقاب ــة أه ــوز بثاث ــق الف أن يحق

هــدف، وتعتــر هــذه الــرارة األوىل التي 

ــيكو.  ــات الكاس ــا مباري ــت منه انطلق

وباألرقــام تواجــه برشــلونة والريــال 

ــا  ــابقات بينه ــف املس ــرة يف مختل 263 م

ــلونة بـــ 109  ــاز برش ــا، ف 171 يف الليغ

ــادل  ــال، وتع ــل 96 للري ــات مقاب مواجه

ــرة. ــان 58 م الفريق

جغرافًيا:
كاتالونيـا  أو  اإلسـبانية،  برشـلونة  مدينـة 

عـى  تقـع  الكتالـوين،  النـادي  معسـكر 

سـاحل البحـر املتوسـط وثـاين أكـر مدن 

إسـبانيا بعـد العاصمة مدريد قلعـة الفريق 

امللي، ويسـعى حـكام كاتالونيا وشـعبها 

لانفصـال والسـتقال عـن مدريـد.

ويعتـر نادي برشـلونة من أكـرث الداعمن 

مـن  ويعـد  كاتالونيـا،  اسـتقال  ملـروع 

أقـوى األسـلحة التـي يحـاول مـن خالها 

أحقيتـه  وإثبـات  إيصـال رسـالته  اإلقليـم 

بالنفصـال، معتمـًدا عـى شـهرة الفريـق 

لعبـو  رصح  ولطاملـا  عامليًـا،  والاعبـن 

برشـلونة بذلـك وأكـدوا أنـه حـق مروع 

الكاتالـوين. للشـعب 

ــال،  ــاولت النفص ــاح مح ــال نج ويف ح

ــد  ــر الجي ــون باألم ــن يك ــك ل ــإن ذل ف

ــامل، إذ  ــول الع ــاقها ح ــا وعش للباوغران

ــد  ــة دوري جدي ــرتض إقام ــن املف ــه م إن

ــها  ــى رأس ــط، ع ــم فق ــرق اإلقلي ــم ف يض

برشــلونة وإســبانيول وفــرق صغــرة 

ــن  ــلونة م ــيمنع برش ــذا س ــرى، وه أخ

ــاز. ــباين املمت ــدوري اإلس ــاركة يف ال املش

سياسًيا:
ــا  ــاز به ــي ف ــل 1، الت ــة 11 مقاب نتيج

النــادي امللــي عــى برشــلونة عــام 

1943، يف إيــاب نصــف نهــايئ كأس 

إســبانيا، أهلــت حينهــا الريــال إىل نهــايئ 

ــة. البطول

ــي وراء  ــا أخف ــع م ــم الجمي ــن ل يعل لك

بعــد  لرشــلونة  العريضــة  الخســارة 

فــوزه يف مبــاراة الذهــاب بثاثــة أهــداف 

نظيفــة، مــا يعنــي أنــه متفــوق مبراحــل 

عــى النــادي امللــي. الحقيقــة أن لعبــي 

ــد يف  ــون كالعبي ــوا يعامل ــلونة كان برش

مدريــد مــن قبــل مشــجعي امللــي، وقــد 

تدخلــت السياســة يف نتيجــة الكاســيكو، 

الرسيــة  الرطــة  تدخلــت  عندمــا 

ــذي  ــو، ال ــكو فرانك ــور فرانشس للديكتات

ــد  ــن حدي ــة م ــبانيا بقبض ــم إس كان يحك

بــن عامــي 1937 و1975، وكان ضــد كل 

ــوين. ــو كاتال ماه

لعبــي  حينهــا  الحكومــة  وأجــرت 

برشــلونة عــى الخســارة بقســوة يف 

ــر  ــد، األم ــت التهدي ــاب تح ــاراة اإلي مب

الــذي أعــاد كرامــة وهيبــة نــادي مدريــد 

عــاد  ولكنــه  مســتحق،  غــر  بفــوز 

ــاو  ــك بلب ــام أتلت ــايئ أم ــرس يف النه ليخ

بهــدف نظيــف.

اقتصادًيا:
ــة، مل  ــام الرياض ــاد يف ع ــل القتص بتدخ

ــب  ــك املواه ــن ميل ــواة، م ــة ه ــد لعب تع

ــب الرهــان،  ــن يكس ــو م ــن ه والاعب

ولكــن مــن ميلــك القتصــاد القــوي 

ــب أي  ــتطيع جل ــة يس ــة املرتفع وامليزاني

لعــب مــن أي مــكان يف العــامل، ويكســب 

بــه الرهــان، األمــر يعــود إىل النقــود إذن، 

ــه كعــب يف  ــَو ل ــن يعل ومــن ل ميلكهــا ل

ــدم. ــرة الق ك

ــغ  ــي، يبل ــيكو العامل ــر إىل الكاس بالنظ

ــون  ــد 707 ملي ــال مدري ــي ري ســعر لعب

ــا، صاحــب أعــى ســعر هــو  يــورو تقريبً

ــعر  ــدو بس ــتيانو رونال ــايل كريس الرتغ

110 مليــون يــورو، يليــه  غاريــث بيــل بـ 

ــلونة  ــي برش ــعر لعب ــغ س ــا يبل 80، بين

ــل  ــد ليوني ــم بالتأكي ــون، أكرثه 693 ملي

ــار100  ــه ني ــون، ويلي ــيس 120 ملي مي

ــون. ملي

األقــل ســعرًا يف النــادي امللــي هــو 

الحــارس روبــن مببلــغ 300 ألــف يــورو 

ــيب يف  ــارس ماس ــره الح ــا، ونظ تقريبً

برشــلونة هــو األقــل ســعرًا أيًضــا مبليــون 

ــورو. ي

وثــارات  معــارك  الكاســيكو  يحمــل 

قبــل  معقــدة،  وحســابات  متقاطعــة 

الوصــول إىل صافــرة بدايــة املبــارة، 

أقــدام  إىل  األنظــار  تلتفــت  بعدهــا 

الاعبــن وأدائهــم وصخــب الجاهــر يف 

العــامل، لكــن النتيجــة يف النهايــة تعنــي 

ــا خســارة قطــٍب كــروٍي وتغيــرًا يف  غالبً

خارطــة التاريــخ والقتصــاد والسياســية.

"كالسيكو األرض"..

دفع غياب الجمعيات والمؤسسات 
التي تجمع السوريين وغيرهم من 
الالجئين تحت سقف واحد، بعض 

الشباب السوري للتفكير بإنشاء 
تشكيالت رياضية في مناطق 

مختلفة من أوروبا، ومنها نادي كرة 
القدم "سيريانا"، الذي يضم عدًدا من 
الالجئين العرب، ومعظمهم سوريون.

90 دقيقة ضمن المستطيل األخضر هي ليست كل شيء في "كالسيكو األرض"، كما يوصف، بين الكبيرين ريال 
مدريد وبرشلونة، بل إن التاريخ والجغرافيا والسياسة واالقتصاد تجتمع لتصنع دارما كروية فاخرة، يشاهدها جماهير الرياضة 

في جميع أنحاء العالم، لمحات تاريخية جغرافية سياسية واقتصادية حول كالسيكو العالم نستعرضها في هذا التقرير.

غرميه  عى  مدريد  ريال  فريق  فاز  

األخر  معلب  يف  برشلونة  التقليدي 

الكامب نو، بهدفن مقابل هدف ضمن 

الدوري  من   31 الجولة  منافسات 

اإلسباين لكرة القدم.

ويف املبارة التي أقيمت مساء السبت 2 

نيسان، انتهى الشوط األول بالتعادل 

السلبي بن الفريقن غلب عليه الحذر 

بعض  باستثناء  الطرفن  قبل  من 

الفرص ملييس ورفاقه.

 ،56 الدقيقة  يف  ركنية  رضبة  ومن 

تقدم برشلونة عن طريق لعب الدفاع 

دقائق  بسبع  وبعدها  بيكيه،  جرار 

استطاع النجم الفرنيس، كريم بنزمية، 

مدريد،  لريال  التعادل  هدف  تسجيل 

ليكمل بعدها الفريق بعرة لعبن بعد 

طرد رسجيو راموس.

وقبل نهاية املبارة بخمس دقائق متكن 

النجم الرتغايل، كريستيانو رونالدو، 

لفريقه،  الثاين  الهدف  تسجيل  من 

لرفع رصيد ريال مدريد رصيده بهذا 

الفوز إىل 69 يف املركز الثالث بفارق 

تجمد  الذي  برشلونة  عن  نقاط  سبع 

رصيده عند 76 نقطة يف الصدارة.

ريال  ملدرب  كاسيكو  أول  وهذا 

الدين  زين  الفرنيس  النجم  مدريد، 

نظره  التفوق عى  واستطاع  زيدان، 

لويس انريي عى الجانبن الدفاعي 

والهجومي، رغم استحواذ "البلوغرانا" 

عى الكرة معظم مجريات املباراة.

كبرًا  فوزًا  حقق  برشلونة  وكان 

"سانتياغو  يف  مدريد  ريال  عى 

األسبوع  مباريات  ضمن  برنابيو"، 

بأربعة  اإلسبانية  "اليغا"  لـ   12 الـ 

أهداف مقابل ل يشء.

ينتقــم  مدريــد  ريــال 
مــن غريمــه برشــلونة 
نــو" "الكامــب  فــي 

فريق برشلونة في أول كالسيكو 1902 - )إنترنت(

معارك وثارات خارج المستطيل األخضر
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نـرشت شـبكة CBCNews الكنديـة، تقريـًرا حـول 

متكـن عائلـة سـورية لجأت مؤخـًرا إىل كنـدا، من 

مل شـمل قطتهـا، بعد تركها يف مخيـامت الالجئني 

يف األردن.

وقالـت نائلـة الشـاطر، وهـي الالجئـة السـورية 

صاحبـة القطـة “شـريي”، إن األخـرية عانـت كام 

الحـرب، مضيفـًة  السـورية يف  العائـالت  تعـاين 

“لقـد كانـت دامئًـا خائفـة”.

واعتـربت الشـاطر أن القطـة جـزًءا مـن العائلـة، 

إذ حصلـت عليهـا أختهـا التـي توفيـت يف الحرب، 

مشـريًة “أصبحـت مسـؤولية االعتنـاء بهـا عـىل 

عاتقنـا بعـد وفـاة أختـي، لتكريـم ذكراهـا”.

عاشـت عائلـة الشـاطر بعـد فرارهـا من سـوريا، 

داخـل مخيـم لالجئـني يف األردن وجلبـت القطـة 

معهـا، ولكـن مل يسـمح للعائلة اصطحـاب القطة 

إىل كنـدا عنـد اللجوء إليها يف شـباط املـايض، لذا 

تركـت عنـد أصدقـاء الشـاطر يف األردن.

وبعـد شـهر ونصف مـن السـفر إىل كنـدا، متكنت 

العائلـة مـن مل شـمل القطـة، التـي وصلـت إىل 

مدينة ريجينـا يف كندا بعد خضوعهـا للفحوصات 

الرسـمية. وحصولها عـىل األوراق 

وعـربت الشـاطر عـن شـكرها للحكومـة الكندية، 

إلعطـاء  وحكومـة  شـعًبا  كنـدا  “أشـكر  قائلـًة 

الشـعب السـوري فرصـة بـدء حياتهم مـن جديد، 

وملنحهـم قطتـي فرصـة يك تعيش بشـكل طبيعي 

آمنة”. حيـاة 

وكان الالجـئ السـوري منـري القـادري حصل عىل 

قطتـه “زيتونـة”، التـي منحتها الحكومـة األملانية 

حـق اللجـوء عـىل أراضيهـا، وحصلت عـىل جواز 

سـفر أورويب، بعـد وضـع اسـمها ضمن سـجالت 

الطبية. البـالد 

عائلة سورية الجئة تلم 
شمل قطتها إلى كندا

النساء  من  مجموعة  نظمت 

يوم  اللبناين  البقاع  يف  السوريات 

احتجاجية  وقفة  نيسان،   2 السبت، 

االستشاري  املجلس  تشكيل  عىل 

املبعوث  عنه  أعلن  الذي  النسايئ، 

مطلع  ميستورا  دي  ستيفان  األممي 

املايض. شباط 

وعـربت النسـاء عـن اسـتيائهن من 

املجلـس مـن خـالل الفتـات رفعنها 

االستشـاري  “املجلس  عليهـا  كتـن 

لدي ميسـتورا.. أنـن ال متثلننا و مل 

مطالبـات  مطالبنـا”،  عـن  تتكلمـن 

بتثميـل حقيقي للنسـاء السـوريات 

“نريـد صوت حـق نسـايئ ميثلنا”. 

وطالبــت النســاء باإلفــراج عــن 

ــال  ــار وإدخ ــك الحص ــني وف املعتقل

وإيقــاف  اإلنســانية  املســاعدات 

ــي  ــذه ه ــن أن ه ــف، معتربي القص

مطالبهــن الحقيقيــة. 

ــامت  ــاء املنظ ــدت النس ــام ناش ك

الالجئــات  حاميــة  الحقوقيــة 

ــات اإلتجــار  والالجئــني مــن عصاب

بالبــرش، ال ســيام بعــد القبــض 

ــرش يف  ــار بالب ــبكة إتج ــىل ش ع

75 امــرأة  لبنــان، كان ضحيتهــا 

ســوريات. غالبيتهــن 

المجلس النسائي 
لدي ميستورا.. 

أنتن ال تمثلننا
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