
االنـتــهـاكــات
في عيون اإلعالم البديل:

هـل مـن تحيـــز؟

تهـاوت اللـرية السـورية بشـكل كبري 

منـذ بدايـة العـام الجـاري، فشـهدت 

انخفاًضـا حـاًدا يف قيمتهـا الرشائية 

أمام العمـات األجنبية، فوصل سـعر 

الـرف أمـام الـدوالر األمريـي إىل 

حـدود 600 لـرية سـورية، دون وجود 

الوقـت  يف  تحسـنها  عـى  مـؤرش 

. يب لقر ا

تدهـور اللرية أثر سـلًبا عـى املوظف 

السـوري، الـذي ال يتعـدى متوسـط 

راتبـه 25 ألـف لرية، وزاد مـن معاناته 

ارتفـاع أسـعار املـواد الغذائيـة وأجرة 

واملواصات.   املنـازل 

نهايـة  اسـتقر يف  الراتـب  متوسـط 

2010 عنـد حـدود مثانيـة آالف لـرية 

سـورية، أي بحـدود 170 دوالًرا عندما 

سـورية  لـرية   47 رصف  سـعر  كان 

بدايـة  مـع  لكـن  الواحـد،  للـدوالر 

الثورة أصدر بشـار األسـد، مرسـوًما 

يف األول مـن نيسـان 2011، يقـي 

بزيـادة الراتـب بواقـع %30 لرشيحة 

لـرية........ آالف  العـرشة 

www.enabbaladi .o rg
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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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االقتتال ُيغّير خريطة السيطرة..

)12 - 09(
ملف خاص

غّي االقتتـال بني الفصائـل املتناحرة يف الغوطـة الرشقية، 

خريطـة السـيطرة وتـوزع القـوى داخلهـا، وخاصـة بعد 

سـيطرة "جيـش اإلسـام" عـى بلـديت مرسابـا ومديـرا، 

فجر السـبت 7 أيار، بينام يتقاسـم فصيـا "فيلق الرحمن" 

و"جيش الفسـطاط" السـيطرة عـى مدن وبلـدات املنطقة 

الغوطة. الوسـطى يف 

ومل تنجـح عـرشات املبـادرات بجلـب بصيـص أمـل لحـل 

الخـاف بـني الفصائـل، الذي بـدأ "دمويًـا" قبـل أقل من 

أسـبوعني، وسـقط عى أثـره عسـكريون ومدنيـون بينهم 

أطفـال، بينام يسـتمر األهـايل باالعتصام يف مـدن وبلدات 

الغوطـة، مطالبـني الفصائـل املتناحـرة بالتهدئـة وتوجيه 

السـاح ضد قـوات األسـد عـى الجبهـات يف محيطها.

وتنـرش الفصائـل املتنازعة بشـكل يومـي، صـوًرا لعمليات 

عنارصهـا عـى جبهـات القتـال ضـد النظـام يف الغوطة، 

بينـام يُـّر كل فصيل عى أنـه املحق، ويتبـادل االتهامات 

مـع خصمه حـول املسـؤول األول واألخي عن الـذي أوصل 

الغوطـة إىل مـا هي عليـه اآلن.

بعض ناشـطي الغوطة يعزون إرصار الفصائـل عى االقتتال 

"من أجـل النفوذ والسـيطرة فقـط"، بينام اعترب آخـرون أنه 

إذا مل يُضغط خارجيًا وداخليًا وشـعبيًا لوقـف االقتتال وإنهاء 

املظاهـر املسـلحة وإزالة الحواجز، سـتكون هنـاك فتنة تأكل 

األخـر واليابـس ودماء كافية لصبـغ بردى".

بلـديت مرسابـا  اإلسـام" سـيطر عـى  فصيـل "جيـش 

ومديـرا، السـبت، بعـد اشـتباكات وصفهـا مراسـل عنـب 

بلـدي حينهـا بأنهـا "األعنـف"، إذ خـاض معارك شـوارع 

بـني األبنيـة السـكنية يف مرسابا، وطلـب من أهـايل البلدة 

عرب مكـربات الصـوت، إخـاء الشـوارع والتـزام منازلهم.

 وجـاء تقـدم الجيـش بعد سـيطرته عى بلدة بيت سـوا، 2 

أيار، وخـرس خالها القيـادي "نزار بويضـاين امللقب "أبو 

بكر الزبي"، بينام أشـار املراسـل إىل حشـود  للجيش عى 

أطـراف بلدة حموريا عقـب تقدمه يف البلدتني، السـبت.

وعقـب السـيطرة أصـدر "جيـش اإلسـام" بيانًا قـال فيه 

إن "فيلـق الرحمـن" و"جبهـة النـرة" و"فجـر األمـة" 

الغوطـة وحـارصوا عـدًدا  هاجمـوا مقراتـه ونقاطـه يف 

منهـا، مشـيًا إىل أن قواتـه تصـدت للهجـوم.

) 04 (املتحدث الرسمي باسم "فيلق الرحمن"...........

"كارثة وشيكة" في داريا والمرضى 
يبحثون عن دواء "ُيشعر بالشبع"

انتفاضة داخل سجن حماة.. 
والمطلب الرئيسي: الحرية

ظاهرة "العنوسة" تتزايد في 
محافظة الحسكة

) 03 (

) 06 () 13 (

حياة خمسة آالف طفل في خطر

كيف يبرر أهالي دير الزور 
بقاءهم في مناطق النظام

) 02 (

راتب الموظف 
السوري.. 

أين وصل بعد 
خمس سنوات؟

) 06(

هل تتجه الغوطة
التقسيم نحو 

http://www.enabbaladi.org
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زين كنعان - داريا 

يقول ثائـر، املقاتل يف الجيـش الحر واملحارص 

يف املدينـة مـع عائلتـه، "ال أسـتطيع األكل يف 

املنـزل حتى يشـعر أطفـايل بالشـبع، فقد نفد 

مـا لدينـا مـن مـواد غذائية بشـكل كامـل منذ 

أسـابيع، لـذا أقـوم بجمـع مـا أسـتطيع مـن 

البقوليـات ألطعمهـم، وأكتفي بوجبة الشـوربا 

التـي يتـم توزيعهـا علينـا يف الجبهة".

"أحاول أن أصـرّب عائلتي وأواسـيهم بالكذب"، 

يقـول ثائـر، مـردًدا عبـارات "أيـام وسـتفرج 

قريبًـا"،  املسـاعدات  سـتدخل  اللـه،  شـاء  إن 

لكـّن هـذه الكلـامت مل تعـد تكفيهـم لتخفيف 

يوضـح  الـذي  الرجـل،  بحسـب  معاناتهـم، 

"انتظرنـا دخـول وفـد األمـم املتحـدة كثـيًا، 

آملـني بدخـول املسـاعدات ولكـن مـى ثاثة 

أسـابيع عـى دخـول الوفـد ومل نتلـّق سـوى 

الوعـود".

ودخـل وفد األمـم املتحـدة إىل املدينـة، يف 16 

نيسـان املـايض، ملعاينـة الواقع اإلنسـاين دون 

أن يحمـل أي مسـاعدات لهـا، ما أثـار انتقادات 

واسـعة بـني املحارصين.

 ووصـف ثائـر هيئة األمـم واملنظـامت والدول 

التـي "تّدعي" منارصة الشـعب السـوري، بأنها 

"فقـدت إنسـانيتها وهـي رشيكة النظـام األول 

يف قتلنـا، فلـو أنها تحملـت مسـؤولياتها لرأينا 

تحـركات أكـر جديـة يف تخفيـف املعانـاة"، 

املصيبـة  وقـوع  ينتظـر  "الجميـع  مؤكـًدا 

ويكتفـون بالقلـق، الكلمـة التـي مـل الشـعب 

السـوري سـامعها".

بالزراعـة  مأمـون  أبـو  عـامر  يعمـل  بـدوره، 

إلطعـام أختيـه، ويقـول "نصف عائلتـي علقت 

يف املعضميـة )املجـاورة( وبقيـت يف املدينـة 

مـع أختـني، وال منلـك أي مخـزون مـن املـواد 

الغذائيـة، ألنهـا بقيـت يف املعضميـة فوجـدت 

يف  والـدي  عمـل  إلكـامل  مضطـرًا  نفـي 

إخـويت". الزراعـة إلطعـام 

ويضيـف عـاّمر "أبيع قسـاًم من إنتـاج األرض 

حتـى أغطـي تكاليـف الزراعـة، وأحّول قسـاًم 

ال  الذيـن  الوافديـن  وأوزع عـى  لنـأكل،  منـه 

للـرشاء". املال  ميلكـون 

وبسـبب الجـوع وغـاء األسـعار، بـدأ بعـض 

رمقهـم،  ليسـدوا  املحصـول  برسقـة  النـاس 

لحاميـة  املزارعـني  دفـع  مـا  عـامر،  بحسـب 

أرضهـم والنـوم فيها، مشـيًا أن منـع الرسقات 

ألّن  بـل  املحصـول،  مـن  النـاس  ملنـع  ليـس 

الظاهـرة تتسـبب بتلـف املحصول أثنـاء دخول 

عشـوائية. بطريقـة  األرض  إىل  النـاس 

ويقّدر املـزارع تكلفـة وجبة واحدة لشـخصني 

مـن الفول وبعـض البقوليـات، وهـي الوحيدة 

سـورية،  لـية  آالف  بأربعـة  حاليًـا،  املتوفـرة 

عـدا مواد الطبـخ إن توفـرت، معتـربًا أن "هذه 

تكلفـة ال أحـد يسـتطيع تحملها".

ويعـزو عـامر ارتفاع األسـعار بهذا الشـكل إىل 

تكلفـة الزراعـة الباهظـة وارتفاع سـعر البذار 

واملحروقـات واملبيـدات الحرشيـة، منوًهـا إىل 

أّن الكثـي مـن املزارعـني سـيضطرون للتوقف 

عـن الزراعـة بسـبب عـدم القـدرة عـى تحمل 

. ليفها تكا

أحـد  محمـد،  أبـو  ضيـاء  الدكتـور  ويحـذر 

أطبـاء املشـفى امليـداين، مـن "كارثة إنسـانية 

وشـيكة"، فاملشـفى يسـتقبل يوميًـا العديد من 

حاالت التسـمم والتهاب األمعـاء وعرس الهضم، 

جـراء تنـاول أوراق النباتات والحشـائش، التي 

أصبحـت طعام كثـيٍ من العائـات دون طهي.

مـن  العديـد  جعـل  الغـذايئ  الوضـع  تـردي 

املـرىض يسـألون أطبـاء املشـفى "هـل يوجـد 

دواء يشـعر بالشـبع أطـول فـرة ممكنـة؟"، 

الطبيـب. بحسـب 

األطفـال هـم أول مـن تأثـروا بالجـوع الـذي 

باتـت آثـاره ظاهرة بوضـوح عى أجسـادهم، 

غالبيـة  أن  كـام  ضيـاء،  الدكتـور  بحسـب 

األطفـال الذين يأتـون إىل املشـفى يعانون من 

نقـص الـوزن والتلبـكات املعويـة، وخصوًصا 

الرضـع إذ يضطـر أهلهـم إىل إطعامهـم أغذية 

ال تتناسـب مـع أعامرهـم، بسـبب عـدم توفـر 

. لحليب ا

وجهت مؤسسـات املدينة خطابـات متكررة إىل 

املؤسسـات الدوليـة املعنيـة بالواقـع اإلنسـاين 

يف سـوريا واملنظـامت األمميـة، لكـن الحمات 

واملناشـدات لفـك الحصـار املسـتمر منـذ أكر 

من ثـاث سـنوات مل تجـِد حتـى اللحظة.

يكذبون على أطفالهم ليصبروا..

"كارثة وشيكة" في داريا
والمرضى يبحثون عن دواء "ُيشعر بالشبع"

"حياتنا بعيدة كل البعد عن اإلنسانية، وأسعارنا سبقت 
أسعار أوروبا"، بهذه الكلمات اختصر ثائر أبو محمد )35 

عاًما(، الوضع المعيشي في مدينة داريا.

عنب بلدي - داريا

وتخـّرج خـال الحفل سـبعة حفـاٍظ للقـرآن، مجازون 

بالسـند املتصل إىل الرسـول )ص(، بروايـة حفٍص عن 

عاصـم، بينـام كـرّم أيًضـا سـتة قـراء متقنـني )ختمة 

. ) ضبط

مل يتمّكـن محمـد أبـو حيـدر، وهـو مـن املكرّمـني يف 

بسـبب  االقتصـاد،  يف  دراسـته  إكـامل  مـن  الحفـل، 

انخراطـه يف الثـورة، لكنه يقول "عوضنـي الله بأعظم 

شـهادة وهي إجـازة الختم، التـي لطاملا دفعنـي والدّي 

لهـا وحلـام أن أكـون مـن الحفـاظ، وأرجـو أن ألقاهام 

قريبًـا وأنـا أحمل هـذه الهديـة لهام".

وبحسـب "أبو حيدر"، فـإن الحصار وغيـاب مقومات 

الحياة كانت سـببًا مسـاعًدا للتفـرغ والحفظ. 

ووزّع اإلجـازات األسـتاذان ماهـر أبـو نذيـر وأنس أبو 

مالـك، اللـذان تخـرج معظـم الحفـاظ عـى يديهـام، 

عـامد  أبـو  املحـي،  املجلـس  رئيـس  إىل  باإلضافـة 

خـوالين، وقائـد لـواء شـهداء اإلسـام، سـعيد نقرش 

)أبـو جـامل(.

"هـذه األجـواء اشـتهرت بهـا داريـا، فكانـت رائـدة 

يف مجـال حفـظ القـرآن وخّرجـت مسـاجدها، التـي 

أصبحـت اآلن مدمرة عى يـد قوات النظـام وطائراته، 

أبـو  أيهـم  الدكتـور  بحسـب  الحفـاظ"،  عـرشات 

أمجـد، أحـد املجازيـن الذيـن حفظـوا خـال الحملـة 

العسـكرية.

ويقـول الدكتـور أيهـم "رمبـا اسـتطاع النظـام تدمي 

مسـاجدنا ولكنـه مل يسـتطع قتـل البـذرة التـي تربينا 

عليهـا، فقـد تـرك أهلنـا يف قلوبنـا دسـتوًرا منـي 

عليـه يف غيابهـم"، معتـربًا أن "العمل بدسـتور القرآن 

والعمـل بنهجـه هو أكر مـا نحتاجه يف هـذه الظروف 

الحرجـة التي منـر بها، ولعـل معرفة أحكامه ودراسـة 

القـرآن دراسـة صحيحـة، يبعدنـا عـن االنجـرار وراء 

الفـن والتطـرف، وهـذا مـا نشـاهده يف عـدٍد مـن 

املناطـق، حيـث أصبح اإلسـام صورة لتحقيـق مصالح 

وغايـات ال متـس الديـن بأي شـكل".

مـن  هـم  اإلجـازة،  عـى  الحاصلـني  الشـباب  أغلـب 

"املقاتلـني عى الجبهـات الذين اسـتغلوا كل دقيقة من 

وقتهـم يف حفـظ الكتـاب العظيـم…"، يضيـف أيهم، 

مؤكـًدا "كان أنيسـهم يف الـرساء والـراء وأنسـاهم 

مـرارة الحصـار وقسـوة املعـارك وبعدهم عـن األهل".

وتخلـل الحفـل حضـور عـدد مـن العلـامء واملشـايخ، 

باالتصـال معهـم عرب "سـكايب"، وألقى الشـاعر أنس 

الدغيـم قصيـدة أثنى فيهـا عى داريـا التي "مـا زالت 

تخـرج حفظـة، رغـم مـا تعرضت لـه من أحـداث".

بينـام حـّث "أبـو عيـى الشـيخ"، نائـب قائـد حركة 

أحرار الشـام، شـباب املدينـة عى االبتعاد عـن الحزبية 

والفصائليـة والحفـاظ عـى األخوة التـي تربطهم، كام 

شـهد الحفـل كلـامت مسـجلة للشـيخ أسـامة الرفاعي 

وكريـم راجـح وعدنـان العرعـور، إىل جانـب كلـامت 

وأشـعاٍر مـن عدٍد مـن ناشـطي املدينـة ومقاتليها.

داريا تخّرج دفعة من حفظة 
القرآن الكريم

فتاة في مدينة داريا - 4 أيار 2016 )عنب بلدي(

نّظم ناشطون في مدينة داريا الحفل التكريمي األول 
للحفاظ المجازين في القرآن الكريم، الجمعة 7 أيار، بعد 

غيابه عن المدينة قرابة خمس سنوات.

www.enabbaladi.org/archives/78338
www.enabbaladi.org/archives/78338
www.enabbaladi.org/archives/78335
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"استعصاء" هو األكبر من نوعه منذ "مجزرة صيدنايا"

انتفاضة داخل سجن حماة.. والمطلب 
الرئيسي: الحرية

عبادة كوجان - عنب بلدي

ظهـر االثنـني 2 أيـار، بـدأ معتقلو سـجن 

)اسـتعصاء(  متـرًدا  املركـزي  حـامة 

السـوري  النظـام  ثنـي  بغيـة  مفتوًحـا، 

عـن تحويـل بعـض املعتقلـني إىل سـجن 

صيدنايا العسـكري )ذي الصيت السـيئ(، 

وهـو مـا قـد يعرضهـم ألحـكام تعسـفية 

تصـل إىل اإلعـدام، كـام حصـل مـع عدد 

مـن املعتقلـني سـابًقا.

يتّبـع النظـام السـوري سياسـة ناعمة يف 

تعاملـه مـع التمـرد، وفًقا ملـا رصدته عنب 

بلـدي خـال األيـام املاضية، فلو اسـتخدم 

القـوة املفرطـة القتحمـه فـوًرا، لكـن ذلك 

قد يسـبب مجزرة كبـية بحـق املنتفضني 

ضـده، وهو مـا مل يحصـل حتـى اللحظة.

لــ  والثالـث  الثـاين  اليومـني  يف 

 46 النظـام سـبيل  أخـى  "االسـتعصاء" 

معتقـًا عـى دفعتـني، بعضهـم نقـل إىل 

للمعارضـة،  الخاضـع  الشـاميل  الريـف 

وآخـرون عـادوا إىل منازلهـم، وكان ذلـك 

بجهود منظمتـي الصليب األحمـر والهال 

األحمـر، كطـرف ثالـث، قبـل أن يخرجـوا 

النظـام،  بأوامـر  الـراع  معادلـة  مـن 

الجـاري. أيـار   5 الخميـس 

هـم  راشـد،  وأبـو  محمـد  وأبـو  نـورس 

تحدثـوا  حـامة،  مدينـة  مـن  معتقلـون 

وأقـروا  اإلنرنـت،  بلـدي عـرب  عنـب  إىل 

اإلنسـانية  والحالـة  املوقـف،  بصعوبـة 

التـي وصـل لهـا املعتقلـون جـراء قطـع 

الكهربـاء واملـاء عنهـم منـذ اليـوم الثاين، 

كوسـيلة  والـدواء  الغـذاء  دخـول  ومنـع 

ضغـط يحرفهـا النظـام السـوري، لكنهم 

أرصوا عـى االسـتمرار بــ "االسـتعصاء" 

حتـى يخـى سـبيل نحـو 480 معتقـًا، 

كان قـد وعد النظـام بإخاء سـبيلهم، منذ 

.2015 آب  يف  السـابق  "االسـتعصاء" 

يـرى أحـد املعتقلني الثاثـة، يف حديثه مع 

عنب بلـدي عـرب "واتسـاب"، أن للقامئني 

عى االسـتعصاء وسـائل ضغط ناجعة إىل 

حد مـا، هي التـي تكبح القـوى األمنية عن 

االقتحام املفـرط، كاحتجـاز مثانية عنارص 

مـن عامـي السـجن، بينهم صـف ضابط 

برتبـة "مسـاعد أول"، إىل جانـب وجـود 

سـجناء مـن مـوايل النظـام "هـم تحـت 

السيطرة".

تحرك على المستوى الدولي 
وحـذر "االئتـاف الوطنـي لقـوى الثورة 

واملعارضـة السـورية" من مجـزرة يُحّر 

سـجن  يف  الرتكابهـا  السـوري  النظـام 

حامة املركـزي، وطالب يف بيـان، الجمعة، 

بــ "رقابـة دوليـة دامئـة ومنظمـة عـى 

السـجون السـورية، من خال هيئـة تابعة 

لألمـم املتحـدة تقيـم يف سـوريا، وتقـدم 

تقاريـر دوريـة إىل األمم املتحـدة ومجلس 

عنها". األمـن 

الدوليـة  "االئتاف"املنظـامت  ودعـا 

الهـال  ومنهـا  سـوريا،  يف  املوجـودة 

األحمـر والصليـب األحمـر، إىل التحـرك 

الفـوري، والتوجه إىل السـجن والوقوف 

عـى الوقائـع، مؤكـًدا أن منظمـة "األمم 

الفـوري  بالضغـط  مطالبـة  املتحـدة" 

امللـف  هـذا  بخصـوص  النظـام  عـى 

الجـزيئ.

وعلمـت عنـب بلـدي مـن مصـادر داخـل 

"االئتـاف"، أن اتصـاالت أجراها رئيسـه، 

إىل  األممـي  املبعـوث  مـع  العبـدة،  أنـس 

سـوريا، سـتيفان دي ميسـتورا، طالبه من 

خالهـا بالضغـط عـى النظـام السـوري 

بهذا الخصـوص، دون معلومـات إضافية.

العليـا  "الهيئـة  نـرشت  جهتهـا  مـن 

يف  موقعهـا  عـرب  بيانًـا  للمفاوضـات" 

"تويـر"، الجمعـة، قالـت فيـه "الهيئـة 

السـوريني،  الناشـطني  نـداء  تشـارك 

وتدعـو جميـع الجهـات الدوليـة للتدخـل 

حـامة  سـجن  يف  مذبحـة  منـع  يف 

املركـزي”.

على خطى سجن صيدنايا
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وأصـدرت 

اإلنسـان" تقريـرًا بعنـوان "سـجن حامة 

صيدنايـا  سـجن  خطـى  عـى   2016

تفاصيـل  عـن  فيـه  تحدثـت   ،"2008

حـامة  سـجن  يف  املحتجزيـن  اسـتعصاء 

املركـزي.

ووثـق التقريـر احتجـاز النظام السـوري 

الـذي  السـجن  يف  معتقـًا   762 قرابـة 

ملحكمـة  فيـه  املعتقلـني  ملفـات  تخضـع 

دمشـق  مدينـة  يف  اإلرهـاب"  "مكافحـة 

بالدرجـة األوىل، ثـم للمحكمة العسـكرية 

العسـكرية. امليـدان  ومحكمـة 

معتقـل  وفـاة  الشـبكة  سـجلت  كذلـك 

لاسـتعصاء  الرابـع  اليـوم  يف  واحـد 

إخراجـه  السـجن  إدارة  رفـض  بسـبب 

لتلقـي العـاج، وأكـدت أن النظـام نـرش 

آليـات عسـكرية يف محيـط السـجن مـع 

مئـات قـوات املشـاة، بينهـم ميليشـيات 

لهـا "صبغـة طائفيـة"، مـا يهـدد حياة 

"املفوضيـة  التقريـر  وأوىص  السـجناء، 

بالضغـط  اإلنسـان"  لحقـوق  السـامية 

تكـون  يك  السـوري،  النظـام  عـى 

الدولية للصليـب األحمر  اللجنـة  زيـارات 

متكـررة ودورية ومفاجئـة، ودون وجود 

األمـن. لعنـارص 

القانون السوري و"االستعصاء" 
القانـون  تعامـل  كيفيـة  عـى  رده  ويف 

السـوري مع حـاالت التمرد يف السـجون، 

أوضـح املحامـي عبـد النـارص حوشـان، 

يتدخـل  الحـاالت  هـذه  مثـل  ويف  أنـه 

العامـة  النيابـة  القضـاء بإرسـال رئيـس 

إىل السـجن للبحـث يف مطالـب املعتقلني، 

ويتـم تنفيذهـا إن كانـت محقـة، كـام يتم 

اسـتبعاد القـوى األمنيـة يف التعامـل مع 

االسـتعصاء. أثنـاء  املعتقلـني 

عنـب  إىل  حديـث  يف  حوشـان،  وتابـع 

بلـدي، أنـه غالبًـا مـا كانـت تشـكل لجنة 

مـن وزارة العـدل ووزارة الداخلية أو وزارة 

الدفـاع، للبحـث مبطالب املعتقلـني، وترفع 

توصيـة إىل مجلس الـوزراء ليتخـذ القرار 

فيها. املناسـب 

لكـن املحامـي املنحـدر مـن ريـف حـامة 

الشـاميل، أشـار إىل أنـه وأثنـاء عمله يف 

املحاكـم العسـكرية ملـدة عـرش سـنوات، 

تفـض  االسـتعصاءات  جميـع  كانـت 

بجـرم  املعتقلـون  يحاكـم  ثـم  بالقـوة، 

الحلـول  "إن  وتابـع  شـغب"،  "إثـارة 

األمنيـة هـي التـي يتـم سـلوكها مـن قبل 

يف  تحـرك  أي  يف  السـورية  السـلطات 

السـجون.. ومـا مجـزرة سـجن صيدنايا 

ببعيـدة”.  2008 عـام 

يتفّرد سجن حماة المركزي بتمرد هو األول من نوعه خالل سنوات الثورة ضد النظام السوري، واألكبر منذ مجزرة سجن صيدنايا العسكري 
في ضواحي العاصمة دمشق قبل ثمانية أعوام، ويدخل حتى ساعة إعداد التقرير، السبت 7 أيار، يومه السادس، يسيطر فيه المعتقلون على 

معظم مرافقه، بينما تحكم القوى األمنية المختلفة حصاره بالكامل.
من داخل سجن حماة المركزي، الخميس 5 أيار 2016 )فيسبوك(

"أنـا قلـق إزاء التطـورات يف سـجن حـامة املركـزي، حيـث حصلـت أعـامل شـغب يـوم 1 ايـار بعـد أن حاولت 

السـلطات إخـراج خمسـة معتقلني ونقلهـم إىل سـجن صيدنايا يسء السـمعة، حيث زُِعـم أنهم سـيعدموا هناك. 

نجـح املعتقلـون يف السـيطرة عـى جـزء مـن السـجن واحتجـاز بعـض الحـراس كرهائـن، األمـر الـذي دفـع 

بالسـلطات إىل قطـع إمـدادات امليـاه والكهربـاء، كـام تحـارص قـوات األمـن املسـلحة السـجن ونخـى من أن 

هجوًمـا قاتـًا قد بات وشـيًكا. مئـات األرواح عى املحـك، وأنا أدعـو السـلطات إىل اللجوء للتفـاوض أو أي بديل 

آخـر عوًضـا عـن اسـتخدام القوة".

المفوض السامي لحقوق اإلنسان، زيد بن رعد الحسين

الجمعة 6 أيار/ مايو 2016

"لقـد مـرت سـاعات طويلة عى قطـع إدارة السـجن املـاء والكهرباء عـن املعتقلني، ويجـب علينـا أن ال ننى أن 

هنـاك العـرشات مـن املرىض داخل السـجن هـم بحاجـة أن تصلهـم أدويتهم، وخاصـة مرىض القلب والسـكري، 

ويف حـال إرصار السـلطات السـورية عـى إنهـاء االسـتعصاء عـرب االقتحـام بالقوة، فنحـن با أدىن شـك أمام 

مذبحـة شـبيهة مبا حصل يف سـجن صيدنايـا متوز 2008، حيث تسـبب اقتحام السـجن مبقتـل العرشات، ويف 

ذلـك الوقـت ادعـى املجتمع الـدويل أنه اليعلم شـيئًا مسـبًقا، وهـو اآلن يعلم".

مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، فضل عبد الغني

السبت 7 أيار/ مايو 2016

"املعتقلـون وصلـوا إىل مرحلـة االنفجار تحـت ضغط ال يحتمل، وال شـك أنهم مل يجـدوا أي وسـيلة أو خيار آخر 

أمامهم.

أمـام فشـل املجتمـع الـدويل والرشعيـة الدوليـة يف حاميـة املدنيـني من املـوت القـادم مـن كل اتجـاه، يبدو أن 

مصـي املعتقلـني يف سـجون وأقبيـة النظـام رهن مبـا يقـدرون عـى تحقيقه بأنفسـهم".

نائب رئيس "االئتالف الوطني"، موفق نيربية

الخميس 5 أيار/ مايو 2016

أنشـئ سـجن حامة املركزي عـام 1987، 

بأوامـر مبـارشة مـن وزيـر الداخلية يف 

عهـد حافـظ األسـد، محمد حربـا، ليكون 

حـي  يف  السـابق  السـجن  عـن  بديـًا 

الباروديـة وسـط املدينـة.

ويقع السـجن يف الناحيـة الرشقية ملدينة 

حـامة، وتحـده املنطقـة الصناعيـة مـن 

املحـور الرشقـي، وحـي القصور شـاماًل، 

الحـارض،  منطقـة  أحيـاء  الغـرب  ومـن 

يف حـني يحـده جنوبًـا حـي الرشيعـة 

وبسـاتينها املطلـة عـى نهـر العـايص.

نحـو  للسـجن  الكليـة  املسـاحة  تبلـغ 

850 مـرًا مربًعـا، وينقسـم إىل بناءين 

أجنحـة مختلفة  رئيسـيني، ويضم عـدة 

التسـميات، أبرزهـا "اإلرهاب، الشـغب، 

املخـدرات، اإليـداع"، إىل جانـب قسـم 

منـذ  أبـًدا  يفّعـل  مل  الـذي  النسـاء 

إنشـائه.

شـهد السـجن عـدة حـاالت متـرد عـى 

أربـع  فسـجلت  )اسـتعصاء(،  إدارتـه 

حاالت يف تسـعينيات القـرن املايض، إىل 

جانـب حالتني خـال الثورة ضـد النظام 

السـوري، آخرهـا تجـري منذ مطلـع أيار 

لجاري. ا

ووفًقـا ملصـادر عنب بلـدي، فـإن جميع 

"االسـتعصاءات" فّضت باسـتخدام القوة 

اتهامـات  ملنفذيهـا  ووجهـت  املفرطـة، 

لهـذا  وفًقـا  "إثـارة شـغب"، وحوكمـوا 

م. التها ا

الخارجـي عـرب اإلنرنـت مـع  االتصـال 

الصحفيني والناشـطني يف وسـائل إعام 

مقـروءة ومسـموعة، كان لـه دور كبـي 

يف تصـّدر قضيـة السـجن املركـزي يف 

حامة، املشـهد السـوري برّمتـه، فانترشت 

عـرشات الصـور والتسـجيات املصـورة 

والصوتيـة من داخـل السـجن، تزامًنا مع 

حمـات إعاميـة سـّوق لهـا الناشـطون 

يف  االجتامعـي،  التواصـل  مواقـع  عـرب 

وسـيلة  يكـون  رمبـا  تضامنـي  مشـهد 

الضغـط الوحيـدة عـى األسـد.

سجن حماة 
المركزي 
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ال بوادر للحل رغم المبادرات والمطالبات

االقتتال ُيغّير خريطة السيطرة.. هل تتجه 
الغوطة نحو التقسيم؟

عنب بلدي - خاص

بجلـب  املبـادرات  عـرشات  تنجـح  ومل 

بصيـص أمل لحـل الخاف بـني الفصائل، 

الـذي بدأ "دمويًـا" قبل أقل من أسـبوعني، 

وسـقط عـى أثـره عسـكريون ومدنيـون 

األهـايل  يسـتمر  بينـام  أطفـال،  بينهـم 

الغوطـة،  وبلـدات  مـدن  يف  باالعتصـام 

بالتهدئـة  املتناحـرة  الفصائـل  مطالبـني 

وتوجيـه السـاح ضـد قـوات األسـد عـى 

محيطهـا. يف  الجبهـات 

وتنـرش الفصائـل املتنازعـة بشـكل يومي، 

صـوًرا لعمليـات عنارصهـا عـى جبهـات 

القتـال ضـد النظـام يف الغوطـة، بينـام 

يُـّر كل فصيـل عـى أنه املحـق، ويتبادل 

االتهامـات مع خصمه حول املسـؤول األول 

واألخـي عـن الذي أوصـل الغوطـة إىل ما 

اآلن. عليـه  هي 

إرصار  يعـزون  الغوطـة  ناشـطي  بعـض 

الفصائـل عـى االقتتـال "من أجـل النفوذ 

والسـيطرة فقـط"، بينام اعترب آخـرون أنه 

إذا مل يُضغـط خارجيًـا وداخليًـا وشـعبيًا 

لوقـف االقتتـال وإنهـاء املظاهـر املسـلحة 

وإزالـة الحواجز، سـتكون هنـاك فتنة تأكل 

األخـر واليابـس ودمـاء كافيـة لصبـغ 

بردى".

"جيش اإلسالم" يضم بلدات لنقاط 
سيطرته

ــى  ــيطر ع ــام" س ــش اإلس ــل "جي فصي

ــد  ــبت، بع ــرا، الس ــا ومدي ــديت مرساب بل

اشــتباكات وصفهــا مراســل عنــب بلــدي 

إذ خــاض  "األعنــف"،  بأنهــا  حينهــا 

ــكنية  ــة الس ــني األبني ــوارع ب ــارك ش مع

ــدة  ــايل البل ــن أه ــب م ــا، وطل يف مرساب

عــرب مكــربات الصــوت، إخــاء الشــوارع 

ــم. ــزام منازله والت

ــيطرته  ــد س ــش بع ــدم الجي ــاء تق  وج

ــار، وخــرس  ــت ســوا، 2 أي ــدة بي عــى بل

خالهــا القيــادي "نــزار بويضــاين امللقب 

"أبــو بكــر الزبــي"، بينام أشــار املراســل 

إىل حشــود  للجيــش عــى أطــراف بلــدة 

حموريــا عقــب تقدمــه يف البلدتــني، 

ــبت. الس

وعقـب السـيطرة أصـدر "جيش اإلسـام" 

الرحمـن"  "فيلـق  إن  فيـه  قـال  بيانًـا 

و"جبهة النـرة" و"فجر األمـة" هاجموا 

الغوطـة وحـارصوا  مقراتـه ونقاطـه يف 

عـدًدا منهـا، مشـيًا إىل أن قواتـه تصـدت 

للهجـوم.

املتحدث الرسـمي باسـم "فيلـق الرحمن"، 

مسـؤولية  الجيـش  حّمـل  علـوان،  وائـل 

"مصـي الغوطـة الرشقيـة التـي تتجه إىل 

بحر من الدمـاء"، ويف بيان نـرشه الفيلق، 

الجمعـة 6 أيـار، دعا "جيش اإلسـام" إىل 

"التوقـف عن حمـات التجييـش اإلعامي 

والرشعـي، ووقـف الحشـد العسـكري يف 

كل مـن دومـا والعب".

واعتـرب الفيلـق أن "جيش اإلسـام يحشـد 

لحملـة عسـكرية داخـل الغوطة قـد تكون 

نتائجهـا كارثيـة"، مشـيًا إىل "خطـورة 

بقـاء الحال عـى ماهو عليـه يف الغوطة".

وقـال علـوان يف البيـان، إنـه مل يصل من 

أو  مبـادرة  أي  اإلسـام"  "جيـش  قيـادة 

مسـودة ملناقشـتها، بينـام أعلـن الجيـش 

يف 3 أيـار الجـاري، إرسـال املسـودة إىل 

الفيلـق وأنـه ينتظر الـرد عليهـا، "تطبيًقا 

للبنـد العـارش من مبـادرة العلـامء )راجح 

والعطـار وزيـن العابديـن والخطيـب(".

الرصاص "الطائش" يطال األهالي 
وقُتـل مدنيـون إثـر الرصـاص "الطائش" 

الـذي  الفصائـل،  بـني  املواجهـات  خـال 

دخـل يف أكـر مـن اشـتباك إىل األبنيـة 

واملنـازل السـكنية يف مدينـة دومـا، األمر 

"خطـي  بأنـه  ناشـطون  وصفـه  الـذي 

جـًدا".

بدايـة  الغوطـة"  "إيـان  مقتـل  وبعـد 

سـقط  املـايض،  نيسـان   30 االقتتـال، 

ضحايـا مدنيـون إثـر إصابتهـم برصاص 

يحتـر،  بعضهـم  ومايـزال  االشـتباكات 

14 عاًمـا يف دومـا،  بينهـم طفـل بعمـر 

والدكتـور نبيـل الدعاس، أشـهر طبيب يف 

الغوطـة الرشقيـة، والـذي أصيـب االثنني 

2 أيـار، برصاصة "طائشـة" اسـتقرت يف 

رأسـه، عندما كان جالًسـا مـع عائلته داخل 

. له منز

الدعــاس مــن مواليــد 1977، وهوالطبيــب 

ــائية  ــراض النس ــص باألم ــد املخت الوحي

ــهادة  ــل ش ــة ويحم ــة الرشقي يف الغوط

ماجســتي يف اختصاصــه، متــزوج ولديــه 

ثاثــة أطفــال، كــام أنــه مــن أبــرز 

ــب  ــو يف املكت ــا، وعض ــاء يف دوم األطب

ــد. ــي املوح الطب

بإصـدار  املتناحـرة  الفصائـل  وتسـتمر 

بيانـات، تطالب فيهـا الهيئـات واملنظامت، 

أن تكـون ُمنصفـة وتُلـزم الطـرف امليء 

بوقـف إطـاق النـار واالقتحـام والتعدي، 

إضافـة إىل احتكامـه للجنـة قضائية وحل 

جميـع األمـور مـن جذورهـا، بينـام يـرى 

ناشـطو الغوطـة أنهـا تتجه نحو التقسـيم 

يف الوضـع الراهـن.

غّير االقتتال بين الفصائل المتناحرة في الغوطة الشرقية، خريطة السيطرة وتوزع القوى داخلها، وخاصة بعد 
سيطرة "جيش اإلسالم" على بلدتي مسرابا ومديرا، فجر السبت 7 أيار، بينما يتقاسم فصيال "فيلق الرحمن" 

و"جيش الفسطاط" السيطرة على مدن وبلدات المنطقة الوسطى في الغوطة.

مظاهرة أهلي دوما لوقف االقتتال - 1 أيار 2016 - )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص  

"التهدئـة" يف كل مـن حلـب  اتفـاق  مـددت روسـيا 

وريـف الاذقيـة، السـبت 7 أيـار، بعـد إيقـاف إطاق 

النـار "الهـش" يف سـوريا عامـًة، وحلـب عـى وجـه 

الخصـوص، األمـر الـذي ميكـن أن يؤثـر بنـواٍح عـدة 

عـى الصعيـد السـيايس، أبرزهـا موقـف املعارضة من 

مفاوضـات جنيـف املقبلـة.

ومتخـض اجتـامع مجلـس األمـن الـدويل، األربعـاء 4 

نيسـان، بهـدف التوصـل إىل وقـف إطـاق النـار يف 

مدينـة حلـب، عن تهدئة ملدة 48 سـاعة، مددتها روسـيا 

إىل 72 أخـرى، بـدًءا مـن صباح السـبت.

دور  لعـب  روسـيا  فيـه  تحـاول  الـذي  الوقـت  ويف 

"املنقـذ"، ال يبـدو أن النظام السـوري جـاد يف مواقفه 

تجـاه التهدئـة، إذ يسـتمر بقصفـه مناطـق مختلفة من 

سـوريا، كان أبرزهـا مخيـم "كمونـة" يف ريـف إدلب، 

5 أيـار الجـاري، وقتـل إثرها أكـر مـن 30 مدنيًا، وفق 

حقوقية. منظـامت 

الهدنـة التـي أقرهـا النظـام السـوري وأكـد موافقتـه 

عـى االلتـزام بها، تراجـع عنهـا األسـد يف تريحاته 

األخـية بأنـه لن يقبـل أقـل مـن "االنتصـار النهايئ" 

يف  ذلـك  وجـاء  حلـب،  يف  املعارضـة  مقاتـي  عـى 

برقيـة أرسـلها إىل الرئيس الـرويس، فادميـي بوتني، 

الخميـس 5 أيـار، شـكره فيهـا لدعم جيشـه عسـكريًا 

وهنـأه بـ"عيـد النـر عـى النازية".

يـرى محللون سياسـيون يف كل ما سـبق، سـببًا لعودة 

املعارضـة السـورية إىل طاولـة املفاوضـات يف جنيف، 

رغـم أن هناك حيثيـات أخـرى بخصـوص املفاوضات، 

ليسـت متعلقـة بالتهدئة يف حلـب فقط، بـل مبضمون 

املفاوضـات وآليتها بالنسـبة للنظام السـوري.

التهدئة محاولة إلرضاء المعارضة جزئًيا 
واملعارضـة  الثـورة  لقـوى  الوطنـي  االئتـاف  عضـو 

تـأيت يف  التهدئـة  أن  اعتـرب  فايـز سـارة،  السـورية، 

إطـار "إرضـاء املعارضـة جزئيًـا"، مشـيًا يف حديثـه 

إىل عنـب بلـدي أنه "مـن الواضـح أن النظـام والروس 

مـرون عى االسـتمرار بربنامجهـم يف حلب وإجاميل 

املوضـوع السـوري".

ووفـق تقديـر سـارة فـإن روسـيا تلعـب عى فكـرة أن 

تسـتجيب املعارضـة وترضخ لحضور جنيـف، ولفت إىل 

أن "املعارضـة تعـرض عى جوهـر املفاوضـات وليس 

األمـر منوطًا بالتهدئة فقـط، إذ مل يتغـي برنامج النظام 

يف جنيف، ومل يشـهد ملف البنود اإلنسـانية أي تطور".

ويتجاهـل النظـام السـوري فكـرة تشـكيل هيئـة حكم 

انتقاليـة، ويدعـو إىل تشـكيل "حكومة وحـدة وطنية" 

بوجود األسـد، األمر الـذي تعتربه املعارضـة خطًا أحمر، 

وتقـول إن مسـتقبل سـوريا يجب أن يكون بدون األسـد.

النظام ُيصّعد لمنع العودة إلى جنيف
العـودة إىل  السـوري متعمـًدا ملنـع  النظـام  "يصّعـد 

مفاوضـات جنيـف"، وفـق رؤيـة رئيـس حركـة العمل 

الوطنـي مـن أجـل سـوريا وعضـو االئتـاف الوطني، 

أحمـد رمضان، وقـال لعنب بلـدي إن موقـف املعارضة 

صعـب حـول قضيـة اسـتئناف املفاوضـات، يف ظـل 

غيـاب أي تطور بخصـوص مطالبهـا، ألن  املرحلة التي 

تـي املفاوضـات قـد تكـون أشـد يف هـذا الجانب.

وتحـدث رمضـان عن امللفات األساسـية الثاثـة التي قد 

تغـي املعارضـة رأيهـا يف حـال تنفيذهـا، وهـي وقف 

األعـامل العدائيـة والقصـف وإطـاق رساح املعتقلـني 

وفـك الحصـار، مشـيًا إىل أنـه "ال نسـتطيع حتى اآلن 

القـول إن هناك تهدئـة أو هدنة حقيقيـة، وإن ما يجري 

تهدئـة من طـرف واحـد التزمت بهـا املعارضـة فقط".

واعتـرب رمضـان أنه "مـن السـابق ألوانـه الحديث عن 

تهدئـة كاملـة مـع اسـتمرار النظـام بالقصـف بذرائع 

مختلفـة ونفيه مسـؤوليته عنها، كمجـزرة مخيم كمونة 

يف ريـف إدلـب"، مطالبًا بتحـرك األمم املتحـدة لتحديد 

املسـؤول عـن الجرائـم وإحالتـه إىل املحكمـة الجنائية 

الدوليـة، "وخاصـة أن روسـيا تّدعي مسـؤولية أطراف 

أخـرى غـي النظام".

بدورهـا  تحدثـت املعارضة عـن موقفها مـن مفاوضات 

جنيف، عى لسـان املنسـق الهيئـة العليـا للمفاوضات، 

ريـاض حجـاب، والـذي أكد مـراًرا أنه البد من تحسـني 

الوضـع اإلنسـاين عـى األرض يف سـوريا، وإيقـاف 

نزيـف الـدم، قبل الحديـث عـن أي مفاوضات.

وزيـري  لقائـه   برلـني، خـال  مـن  وأوضـح حجـاب 

أن  أيـار،   4 األربعـاء  والفرنـي،  األملـاين  الخارجيـة 

املفاوضـات وصلـت إىل طريـق مسـدود، "بسـبب تعنت 

نظام األسـد ورفضه مناقشـة هيئة الحكـم االنتقايل التي 

نـص عليها بيـان جنيف وقـرار مجلـس األمـن 2254".

واعتـرب أن ذهـاب الهيئـة إىل جنيـف يعنـي "متثيـل 

قضيـة عادلـة وفـق سـقف واضـح ودون تنـازل عـن 

ثوابـت الثـورة"، الفتًـا إىل أن العمليـة السياسـية "تبدأ 

برحيـل بشـار وزمرتـه وليـس إعـادة تأهيلهـم وفـق 

دسـتور جديـد".

"عندمـا نذهـب إىل جنيـف فنحن منثـل قضيـة عادلة، 

ونعمـل عى رفع املعاناة عن الشـعب السـوري، سـقفنا 

واضـح، ولن نتنـازل عن ثوابـت الثورة السـورية".

وتبـدو األمـور معقـدة وغـي واضحـة يف ظـل تعّنت 

النظـام السـوري، وسـعي حليفتـه روسـيا لـ"تعويم" 

األسـد قبـل اسـتئناف املفاوضـات، الذي مـن املمكن أن 

يكـون يف 20 أيـار الجـاري عقـب اجتـامع مجموعـة 

دعـم سـوريا يف 17 من الشـهر نفسـه.

مدد
ُ

"هدنة حلب" ت
ومصير مفاوضات جنيف مجهول
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بعد قطف 
المحصول تم 

منعنا من إخراجه 
خارج المنطقة 

لبيعه، وتوقفت 
السيارات بسبب 

إغالق الجيش 
الحر في بلدة 

تسيل للحواجز، 
ما تسبب بفساد 

الخضراوات 
الرتفاع

درجة الحرارة

وصفه رئيس "دار العدل" بـ "العمل الجراحي"

أهالي حوض اليرموك يرزحون تحت حصار 
فصائل المعارضة

محمد قطيفان - درعا   

حصار على المدنيين ال العسكر
اإلمدادات  وصول  منع  بهدف  بدأ  الذي  الحصار 

العسكرية لداخل املنطقة، تجاوزها ليصل إىل منع 

املحروقات والطحني واألدوية وحفاضات وحليب 

لتضييق  محاولة  من  الحصار  ويتحول  األطفال، 

 50 من  أكر  حصار  إىل  الفصيلني  عى  الخناق 

الشجرة  أبرزها  وبلدات،  قرى  تسكن  نسمة  ألف 

يف  املتناثرة  القرى  من  وغيها  ونافعة  وجملة 

حوض اليموك.

تسيل،  بلدة  مداخل  عى  العسكرية  الحواجز 

اليموك، منعت  الوحيد إىل خارج حوض  املنفذ 

مرور السيارات والدراجات النارية، وفرضت عى 

والراغبني  اليموك  حوض  يف  املقيمني  املدنيني 

برشاء حاجياتهم من خارجه، السي عى األقدام 

ملسافة تتجاوز خمسة كيلومرات، يقطعون فيها 

بني  االشتباكات  رصاص  رحمة  تحت  مر   800

الطرفني، يف حصار استمر 23 يوًما قبل أن يتم 

يوًما  استمر  للسيارات،  جزئية  بحركة  السامح 

واحًدا فقط وملدة ساعتني.

عنب بلدي تحدثت إىل "أبو عمر"، وهو مراسل 

"شهداء  من  املقربة  اإلخبارية"  يرموك  "وكالة 

يستهدف  بدأ  الحصار  أن  وأوضح  اليموك"، 

املتهم  للفصيل  الشعبية  والحاضنة  املدنيني 

"بعد  وقال  اإلسامية"،  "الدولة  تنظيم  مببايعة 

الفشل العسكري باقتحام املنطقة نتيجة مقاومة 

عى  الحصار  لسياسة  الفصائل  تحولت  أبنائها، 

أمل إخضاع أبناء املنطقة لرشوطهم".

تربط  أصبحت  التي  العاقة  أن  عمر  أبو  واعترب 

باتت  باملدنيني  و"املثنى"  اليموك"  "شهداء 

أقوى مام كانت، نتيجة سياسة الحصار والقصف 

العشوايئ الذي تشنه الفصائل عى املنطقة، مشيًا 

إىل أن "هذه املنطقة تحت سيطرة شهداء اليموك 

منذ خمس سنوات، واللواء من أبناء املنطقة ولديه 

عاقة قوية مع جميع أهلها، واليوم أصبحت العاقة 

أقوى بكثي".

انعكاس الحصار املفروض، وتحديًدا عى األطفال، 

بدأ يدق نواقيس الخطر، حيث أكد أبو عمر أن املنطقة 

األطفال وأصناف  أصبحت شبه خالية من حليب 

كثية من األدوية، وأضاف "الفصائل متنع وصول 

دليل  وهذا  اليموك،  حوض  إىل  األطفال  حليب 

إضايف أن الحصار يستهدف املدنيني ال اللواء"، أما 

عن الوضع الطبي، فإن "لواء شهداء اليموك" ميلك 

مشفًى خاًصا ملعالجة عنارصه، وهي غي مرتبطة 

باملشايف والنقاط الطبية يف املنطقة والتي تشارف 

عى إغاق أبوابها، بحسب الناشط.

مواسم  أوج  يف  الفاحني  لتطال  املعاناة  وامتدت 

الحصاد لألرايض الغنية بالخراوات يف املنطقة، 

وأشار أبو أحمد، وهو مزارع من أهايل بلدة الشجرة 

يف حوض اليموك، إىل أن انقطاع املحروقات عن 

املنطقة تسبب بتوقف مضخات املياه عن العمل، ما 

أدى إىل استعجاله يف قطف املحصول الزراعي قبل 

تلفه عطًشا، وأضاف "بعد قطف املحصول تم منعنا 

من إخراجه خارج املنطقة لبيعه، وتوقفت السيارات 

بسبب إغاق الجيش الحر يف بلدة تسيل للحواجز، 

ما تسبب بفساد الخراوات الرتفاع درجة الحرارة".

أبو أحمد، الذي أبدى استغرابه الكبي من سياسة 

املنطقة،  عى  باالتجاهني  املفروضة  الحصار 

محاصيلهم،  تسويق  من  املزارعني  منع  وتحديًدا 

وما تسببه هذا املنع من خسائر مادية كبية، قال 

"قد أفهم بصعوبة منع دخول املواد إىل املنطقة، 

محاصيلنا  تسويق  من  منعنا  سبب  ما  لكن 

خارجها؟ ماذا ستفيد خسائرنا وفساد محصولنا 

هذه املعركة؟"، وقارن أبو أحمد فساد املحاصيل 

أهايل  انعدامها بشكل كامل عن  املنطقة مع  يف 

الحر  الجيش  أن  مضايا، وتابع "مفارقة مؤسفة 

يف درعا يتسبب بفساد أطنان من الخراوات، 

مثًنا  روحه  يدفع  مضايا  يف  الحر  الجيش  بينام 

للحصول عى بضعة كيلوغرامات منها".

دخلت منطقة حوض اليرموك، المتاخمة للحدود مع األردن والجوالن المحتل في أقصى غرب محافظة درعا، حصاًرا مطبًقا فرضته فصائل 
"الجيش الحر" و"جبهة النصرة"، بغطاء من محكمة "دار العدل"، منذ 10 نيسان الماضي، ويهدف إلى تضييق الخناق على التحالف 

العسكري القائم بين "لواء شهداء اليرموك" و"حركة المثنى اإلسالمية"، والذي يسيطر على المنطقة عقب انسحابه من عدة مدن 
وبلدات تقدم لها في وقت سابق.

أهالي حوض اليرموك 
تغادر المنطقة سيًرا على 
األقدام
1 أيار 2016
مؤسسة حوران اإلعالمية(

هـذه املعانـاة الكبـية أثـارت جـداًل واسـًعا 

تـم  إذ  االجتامعـي،  التواصـل  مواقـع  عـى 

"الجيـش  وفصائـل  العـدل"  "دار  اتهـام 

نهـج  بانتهـاج  النـرة"  الحـر" و"جبهـة 

عـى  والتضييـق  الحصـار  يف  النظـام 

املدنـني، مـا دفـع الشـيخ عصمـت العبي، 

رئيـس محكمـة "دار العـدل" للـرد بوصف 

"الروريـة  بــ  املتخـذة  اإلجـراءات  هـذه 

منطقـة  يف  "العمـل  وقـال  والعاجيـة"، 

حـوض اليمـوك عمـل جراحـي اضطراري، 

تشـهد  مل  ونصـف  عـام  منـذ  املنطقـة  ألن 

حيـاة مسـتقرة"، ووصـف العبـي الوضع 

الحـايل بــ "الطفـل الصغـي الـذي يحتاج 

لعمـل جراحـي عاجـل، وأن مثولنـا لبكائـه 

العمليـة هـو مبثابـة قتلـه ال  وخوفـه مـن 

إنقـاذه مـام يخـاف منـه".

عـن  للدفـاع  رسده  يف  العبـي  وأوضـح 

موقـف "دار العـدل"، خال تسـجيل صويت 

حصلـت عنـب بلـدي عـى نسـخة منـه، أنه 

"مـن غـي املقبـول كلـام شـارف العمل عى 

نهايتـه نقـوم بالتدخل تحت الضغـط بحلول 

ونحـن  أكـر،  العمـل  إطالـة  يف  تسـاهم 

أشـبه مـن يأخـذ املسـكنات ويرفـض العاج 

املتبعـة  السياسـة  أن  وأضـاف  الصحيـح"، 

حاليًـا محـددة، موضًحـا يف كامـه "نحـن 

للمنطقـة  السـاح  دخـول  منـع  نسـتهدف 

يف املقـام األول، ثـم نسـتهدف منـع دخـول 

العـدل"  "دار  أن  إىل  مشـيًا  املحروقـات"، 

ضبطت شـحنات أسـلحة يتـم تهريبها داخل 

سـيارات تحمل مـواد غذائية، كانـت متوجهة 

ملنطقـة حـوض اليمـوك.

واسـتطرد العبي يف دفاعه عـن اإلجراءات 

التـي تتخذهـا "دار العـدل"، وقـال "مهـام 

طبقنـا مـن إجـراءات أمنيـة، فدامئًـا سـيتم 

اتهامنـا بأنهـا إجراءات قاسـية وتعسـفية"، 

لكنـه أطلـق وعـوًدا بـأن املحكمة ستسـاعد 

مـن  كميـات  بإيصـال  "تكفيـل"  منظمـة 

الخبـز إىل داخـل حـوض اليمـوك كبديـل 

مل  اإلجـراء  هـذا  أن  علـاًم  الطحـني،  عـن 

يتـم حتـى سـاعة إعـداد التقريـر، وحـاول 

العبـي التخفيف مـن حـدة اآلراء املتداولة، 

حالـة مسـتقرة،  نعيـش  ال  "نحـن  بالقـول 

وحالتنـا هـي حالة ثـورة، وال يوجـد أي بلد 

قامـت بـه معارك مل يكـن لها آثـار جانبية"، 

واختتـم باإلشـارة إىل أن هـذه اإلجـراءات ال 

تهـدف إىل حصـار املنطقـة لفـرة طويلـة، 

"الجبهـة  وفصائـل  العـدل"  "دار  إن  بـل 

الجنوبيـة" تعمـل عـى إنهـاء هـذه الحالـة 

بـأرسع وقـت ممكـن وخـال أيـام قليلـة.

حـوض  منطقـة  أهـايل  مـن  وفـٌد  وكان 

اليمـوك وعـدد مـن البلـدات املحيطـة بها، 

درعـا  محافظـة  "مجلـس  رئيـس  التقـى 

املنطقـة  أهـايل  معانـاة  لنقـل  الحـرة"، 

وإيجـاد حـل لهـا، إال أن واقـع الحصار عى 

املعـارك  تجـدد  ظـل  يف  يتغـي  مل  األرض 

بشـكل يومي بـني الطرفني، لتصبـح منطقة 

حـوض اليمـوك هـي املنطقـة الثانيـة يف 

سـوريا التـي تتعـرض لحصـار املعارضـة، 

املواليتـني  والفوعـة  كفريـا  بلـديت  بعـد 

بأنهـا  اختافهـا  رغـم  إدلـب،  يف  للنظـام 

طـرد  سـبيل  يف  الضحايـا  مئـات  قدمـت 

أعـوام. السـوري منهـا قبـل  النظـام 

عمل جراحي وليس حصاًرا
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نفاد الطحين واألدوية.. وحياة خمسة آالف طفل في خطر 

كيف يبرر أهالي دير الزور بقاءهم في 
مناطق سيطرة النظام؟

سيرين عبد النور - دير الزور 

ويقـول أهـايل املدينـة الذيـن اسـتطلعت 

عنـب بلدي آراءهـم، إن الكثيين ال يعرفون 

كيـف يعيـش مـن بقـي مـن أهـل املدينة، 

الذيـن أجربتهـم ظروفهم عى البقـاء فيها، 

ضمـن  وقاتـل  السـاح  بعضهـم  فحمـل 

مختلفـة  بأسـباب  مدفوعـني  ميليشـيات 

"بعيـًدا عـن الـوالء للنظـام".

من يقاتل من األهالي مع النظام؟
مـن  باملئـات  دفعـت  مختلفـة  ظـروف 

الشـباب للبقاء وحمل السـاح مـع النظام، 

وفـق األهـايل، منهم من كان مقاتًا سـابًقا 

ضده كشـباب عشية "الشـعيطات"،الذين 

مـع  داميـة  معـارك  بعـد  إليـه  لجـؤوا 

التنظيم، وشـكلوا ما بـات يعرف بـ"جيش 

عشـية  شـباب  إىل  إضافـة  العشـائر"، 

"البورسايـا" الذيـن هربـوا مـن مناطقهم 

يف الريـف بعـد نـزاع عنيف، ولجـؤوا إىل 

حيـي الجـورة والقصـور.

ويقاتل شـباب دير الـزور إىل جانب املئات 

من السـجناء السـابقني، الذين أفـرج عنهم 

النظام رشط حمل السـاح عـى الجبهات، 

وأصحـاب  الدولـة  موظفـي  إىل  إضافـة 

ويعتـرب  والسـنوية،  الشـهرية  العقـود 

النظـام  عـن  مختلفـون  أنهـم  األهـايل 

حصلـت  لطاملـا  إذ  الكـره،  لـه  ويكنـون 

اشـتباكات ضده يف املنطقة، وسـقط قتى 

مـن الطرفـني عـى حـد وصفهـم.

الحاجة دفعت بعض األهالي لحمل 
السالح

عنـب بلـدي اسـتطلعت آراء أهـايل مدينـة 

ديـر الـزور، حـول سـبب بقائهـم داخـل 

السـاح  وحملهـم  املحـارصة،  األحيـاء 

فيهـا إىل جانـب النظـام، واسـتغرب أديب 

)40 عاًمـا(، الـذي يعمـل حارًسـا مسـلًحا 

الطـرح،  مـن  الحكوميـة،  املبـاين  ألحـد 

مشـيًا "غريـب أن يهتـم بنـا أحـد فنحـن 

جـزء منـي، وعندمـا نذكـر فعى سـبيل 

والسـباب". الشـتائم 

يبــدي أديــب، الــذي يعيــل ثــاث عوائــل، 

ــه،  ــري حول ــا يج ــم م ــن فه ــزه ع عج

ــى  ــاء ع ــو البق ــه ه ــب ب ــا يرغ ــكل م ف

ــة  ــه، إلعال ــاة، عــى حــد وصف ــد الحي قي

أهلــه، وطلــب مــراًرا أال يعلــم أحــد بأمــر 

الحديــث معــه، "خوفًــا مــن مخاطــر قــد 

ــا". ــرض له يتع

"كل طرف يستخدمنا حسب حاجته" 
مزدحمـة  املحـارصة  املناطـق  وماتـزال 

باألهـايل، إذ يقطنهـا أكـر مـن 185 ألف 

نسـمة، رغـم هجـرة عـرشات اآلالف، بينام 

طاولـة  عـى  اليوميـة  الطلبـات  تراكـم 

املحافـظ، لعوائـل تطلـب اإلذن بالخـروج، 

بعـد  تخـرج  فقـط  قليلـة  أعـداًدا  أن  إال 

لـية  ألـف   600 إىل  تصـل  مبالـغ  دفـع 

سـورية عـن الشـخص الواحـد لسـامرسة 

النظـام، وتنقـل عرب الطـيان املروحي إىل 

القامشـي، عـى حـد وصـف األهـايل.

وال يشـمل الخـروج الشـباب، الذيـن باتوا 

ماحقـني مـن قبـل الجيـش وامليليشـيات 

إلجبارهم عـى التطوع أو سـوقهم للخدمة 

العسـكرية، إذ تشـهد أحيـاء املدينة حمات 

متكررة. دهـم 

حنان )اسـم وهمي(، سـيدة تعيـش داخل 

مـن  قريبـة  منطقـة  يف  القصـور،  حـي 

لعنـب  تقـول  للنظـام،  عسـكري  حاجـز 

بلـدي إنهـا مجـربة عـى الطبخ للعسـاكر 

وغسـيل ثيابهـم، "اتقـاًء لرشهـم"، إال أنها 

وجـدت صورتهـا منـذ فـرة عى وسـائل 

التواصـل االجتامعـي، "مرفقـة بسـيل من 

الشـتائم والتهـم التـي مل تسـتنث الـرشف 

والسـمعة".

عانـت حنان مـن الضغـوط دون أن يحاول 

أحـد فهـم مـا يجـري معهـا، واعتـربت أن 

األهـايل "جـزء مـن األسـلحة ليـس أكر، 

وكل طـرف يسـتخدمهم حسـب حاجته ثم 

يلقـي بهـم إىل املـوت وهـو نتيجـة نهائية 

هـي  "رمبـا  السـبب  عازيـة  محسـومة"، 

معادلـة الغابـة التـي وضعنـا فيهـا قرًسا 

وأصبحنـا أحـد أطرافهـا رغـاًم عنا".

تبريرات ال تلقى آذاًنا صاغية
"مـاذا نفعـل وأين نذهـب؟ فـكل الطرقات 

مبـن  حـل  مـاذا  ونعلـم  أمامنـا،  مقفلـة 

أسـئلته،  رامـز  الشـاب  يطـرح  خـرج"، 

يف ظـل محاوالتـه الدامئـة الخـروج دون 

جـدوى.

رامـز عمـل سـابًقا مـع إحـدى املنظـامت 

أن  قبـل  وظيفتـه،  جانـب  إىل  اإلنسـانية 

يجـربه النظـام عـى حمـل السـاح، تحت 

التهديـد بفصله مـن عمله، بينـام مل تنجح 

محاوالتـه املتكـررة للخـروج، بحسـب مـا 

قـال لعنـب بلـدي، مضيًفـا "قدمـت طلب 

نقـل إىل محافظـة الحسـكة عـدة مـرات 

لكنـه رفـض".

 ورغـم أن الشـاب برر بقـاءه يف املدينة، إال 

أن الكثييـن ال يقتنعـون بروايتـه، ومنهم 

الحميديـة،  حـي  سـكان  أحـد  عبداللـه، 

واتهـم كل من بقـي ضمن مناطق سـيطرة 

النظـام بـ"العاملـة"، مضيًفا "لقـد باعوا 

أنفسـهم وأوطانهـم وضحوا بدمـاء أهلهم، 

عندمـا قبلـوا التعامل مـع نظـام مجرم".

يسـتخدم  النظـام  أن  عبداللـه  واعتـرب 

األشـخاص املحليني الذي يعرفـون املنطقة 

بشـكل جيد، ويضعهـم عـى الحواجز يف 

األحيـاء، "وهـم مـن يتـوىل الكشـف عى 

هويـات النـاس ويعملـون كمخربيـن".

اليـوم  املحـارصة  األحيـاء  أهـايل  يعيـش 

عـى البقوليـات والخبز، الذي ينفد بشـكل 

مسـتمر بسـب نقص الطحني واملحروقات، 

إال أن أغلـب مـن اسـتطلعت عنـب بلـدي 

آراءهم يخشـون "أكل الـراب"، إذا خرجوا 

مـن املدينـة إىل املخيـامت كنازحني.

وتختـم حنـان "رأينـا مـا حدث ملـن خرج 

سـواء إىل الريـف، حيث حكـم داعش الذي 

اليرحـم، أو إىل املـدن األخرى يف سـوريا، 

فكل خطـوة تتطلب املـال"، إال أن الكثيين 

خارج حـدود مناطـق النظـام، ال يقتنعون 

بتلـك التربيرات، إذ يـرددون "ال أحد ميوت 

مـن الجـوع، كـام ال ميكـن تقبـل فكـرة 

البقـاء مـع نظـام قتـل أكـر مـن نصـف 

شـخص". مليون 

بهار ديرك - الحسكة

تزايـدت ظاهـرة "العنوسـة" يف مـدن وبلـدات محافظة 

الحسـكة، مـع اسـتمرار الهجرة مـن مناطـق الجزيرة يف 

سـوريا إىل دول أوروبـا، وبالتحديد فئة الشـباب الفارين 

مـن قوانـني السـلطات املحليـة يف املناطـق ذات األغلبية 

الكردية.

ووصلت نسـب عدد الشـباب املهاجرين مـن املحافظة إىل 

أعـى مسـتوياتها منـذ فـرة طويلـة، بينام تؤثـر عادات 

التـي يعيشـها  الصعبـة  املعيشـية  املجتمـع، والظـروف 

الظاهـرة، بحسـب  مـن  وتزيـد  بدورهـا سـلبًا  األهـايل 

سـكان املنطقـة الذيـن اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهـم.

نسبة هجرة الشباب تجاوزت 75%
العامليـة  الصحـة  منظمـة  اإلحصـاء يف  مسـؤول قسـم 

WHO بريـف الحسـكة، جاسـم نـواف رشـيد، أوضـح 

لعنـب بلـدي أن النتائـج األخـية التـي أجرتهـا املنظمـة 

يف مناطـق ديـرك واملالكيـة ومدينـة القامشـي وريفها، 

أظهـرت تزايـد نسـب هجـرة الشـباب مـن املنطقـة.

وأشـار نـواف رشـيد إىل أن نسـبة الشـباب املهاجريـن 

خـارج املنطقـة، والذيـن تقـل أعامرهـم عـن 35 عاًمـا، 

اإلنـاث  نسـبة  تتجـاوز  مل  بينـام   ،75% إىل  وصلـت 

التـي شـملها اإلحصـاء. %10، يف املناطـق  املهاجـرات 

الظروف المعيشية زادت من تفشي الظاهرة
قلـة املـردود املـادي وتـدين رواتـب املوظفـني، إضافـة إىل 

ظـروف الحيـاة املعيشـية الصعبـة، اعتربها أهـايل املنطقة 

أسـبابًا ساهمت يف انتشـار وتفي "العنوسة" يف الحسكة.

شـهية محمـود حجي، فتـاة من ريـف بلدة تـل حميس، 

وتبلـغ مـن العمـر 38 عاًمـا، اعتـربت أن ظـروف حياتها 

منعتهـا مـن الزواج، مشـيًة يف حديثها لعنـب بلدي، أنها 

تعمـل يف الزراعـة وجنـي املحاصيل مع أخواتهـا، بعد أن 

تزويجها. والدهـا  رفض 

بظـروف  وعائلتهـا  مـرت  أنهـا  حجـي  وأوضحـت 

"صعبـة"، مردفـًة "بعـد أن كـربت بالعمـر ال أحد يرغب 

حاليًـا". منـي  بالـزواج 

وفـاة والد مها الحسـني، وهـي فتاة من ريف القامشـي، 

وإعالتهـا ألهلهـا، جعلها ترك مدرسـتها وتتفـرغ للعمل، 

وفـق ماقالت لعنـب بلدي، مضيفـًة "كوين أكـرب أخوايت 

أعمل منذ فـرة طويلـة يف الخياطة".

وتبلـغ الحسـني 40 عاًمـا، ولفتـت إىل أنها ترفـض فكرة 

الـزواج، "يك يسـتمر باقـي إخـويت األصغـر منـي يف 

دراسـتهم وحياتهـم بشـكل طبيعـي". 

وتحـدث الحـاج عمـران املجـول، وهـو صاحـب ورشـة 

يف  الزراعيـة  واملحاصيـل  القطـن  جنـي  يف  عامـات 

السـياق ذاتـه، موضًحا لعنـب بلدي أن "معظـم العامات 

يف الورشـة )66 عاملـة( غي متزوجات ويعملن ملسـاعدة 

ذويهـم، بعـد أن ضاقـت بهـن سـبل العيش".

كـام قالـت شـهيناز مرسـيني )40 عاًمـا(، مـن ريـف 

القامشـي، إن عدد سـكان قريتهـا الصغية يصـل قرابة 

700 شـخص، مشـية يف حديـث لعنـب بلـدي أن "40 

يعملـن حاليًـا يف  عاًمـا،   35 أعامرهـن  تجـاوزت  فتـاة 

الزراعـة وتربيـة الحيوانـات ومل يتزوجـن بعـد".

عادات المجتمع ساهمت سلًبا
سلبًا،  الحسكة  منطقة  يف  والتقاليد  العادات  وساهمت 

وكان لها دور ملحوظ يف انتشار الظاهرة، بحسب املحامي 

رياض نارص من مدينة القامشي.

ولفت نارص يف حديثه إىل عنب بلدي أن "جرائم الرشف 

زادت يف اآلونة االخية، وسجلت دار القضاء يف القامشي 

نيسان املايض أربع جرائم".

أصدرت  الحسكة  وبلدات  مدن  تدير  التي  الذاتية  اإلدارة 

تعدد  مبوجبه  ومنعت   ،2014 عام   22 رقم  املرسوم 

يعرض  قد  القرار  يف  تجاوز  أي  أن  وأوضحت  الزوجات، 

اعتربه  ما  وهذا  والسجن،  القانونية  للمساءلة  الشخص 

بعض األهايل سببًا يف انتشار "العنوسة"، إذ يرغب بعض 

الرجال الزواج بأكر من امرأة، عى حد وصفهم.

الحصار  ظل  يف  األهايل،  عى  الضغوط  تتزايد  وبينام 

االقتصادي املفروض عى املنطقة منذ أشهر، والتوتر األخي 

الذي شهدته القامشي إثر املواجهات بني الوحدات الكردية 

لهذه  قريبًا  حًا  الحسكة  أهايل  يجد  السوري، مل  والنظام 

الظاهرة، بل اعتربوا أنها ستزداد يوًما بعد يوم. 

ظاهرة "العنوسة" تتزايد في محافظة الحسكة

مقاتل من شباب دير 
الزور في حي كنامات 
jpg.)2013 )عنب بلدي -

واقع معقد تعيشه مدينة دير الزور، بين من يقاتل من األهالي إلى جانب تنظيم "الدولة اإلسالمية"، وآخرين مع 
قوات النظام السوري، ويطرح هذا الواقع أسئلة مفتوحة، حول األسباب التي جعلت سكان المدينة يبقون ضمن 

مناطق سيطرة النظام، وماذا يجري داخل األحياء المحاصرة؟

www.enabbaladi.org/archives/78321
www.enabbaladi.org/archives/78318
www.enabbaladi.org/archives/78321
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جودي عرش - حمص 

ويعتـرب النـزوح الذي طـال الحـي الحميص، 

كـام طـال سـابقيه، هـو السـبب الرئيي يف 

معانـاة هـؤالء، والذيـن ميثلـون منـاذج آلالف 

القصـص املوجـودة يف الحـي.

طالت حركـة النـزوح جميع مناطـق املعارضة 

يف محافظـة حمـص، وكان أحـد أهم أسـبابها 

التصعيـد العسـكري العنيف الـذي تعرضت له 

خال سـت سـنوات، إضافة للحصار، بحسـب 

الناشـط اإلعامـي، رضـوان الهنـدي، املوجود 

حاليًـا يف حـي الوعـر، بعدما نزح من مسـقط 

رأسـه، حـي الخالدية، وسـط املدينة.

وقـال الهنـدي "كان حـي الوعـر أحـد أكـرب 

املخـازن البرشيـة يف حمـص، واحتـوى بعـد 

قـوات  نفذتهـا  التـي  الزيتـون  مجـزرة كـرم 

األسـد يف آذار 2012 حـوايل نصـف مليـون 

نسـمة، لكنـه بعـد تطويقـه مـن قبـل قـوات 

النظـام وخضوعه لحصـار وتصعيـد عنيفني، 

ال يحتـوي اليـوم سـوى مئـة ألـف نسـمة".

حركـة النزوح هـذه، كان لهـا أثر سـلبي كبي 

الحـي،  يف  واملقاتلـني  املدنيـني  حيـاة  عـى 

رغـم  عليهـا  االعتيـاد  يسـتطيعوا  مل  لكنهـم 

وتابـع  الهنـدي،  وصـف  بحسـب  تكرارهـا، 

لعنـب بلـدي "إن مشـهد النزوح كان قـد أوقع 

األمل يف قلـوب قاطنـي الحـي، مدنيـني كانـوا 

أو عسـكريني، فـا يسـتطيع أحدنـا أن يتخيل 

مشـاهدة عائلتـه أصبحـت رضبًا مـن رضوب 

الخيـال، وأنه رمبا سـيقتل تحت وطـأة الجوع 

أو القصـف أو املعـارك، دون أن يـرى والديه".

عـدٌد كبـٌي مـن املقاتلـني يف الحـي بعيـدون 

عـن عوائلهـم، منذ مدة تـرواح مـن ثاثة إىل 

خمسـة أعوام، ويعـود هذا إىل وجـود مقاتلني 

أحيـاء حمـص وريفهـا، إىل  الوعـر مـن  يف 

جانـب وجـود مقاتلـني مـن فئة املنشـقني عن 

جيـش النظـام، وهـؤالء مل يشـاهدوا عائاتهم 

مـن لحظـة انشـقاقهم، وفًقـا للهندي. 

مآس تلّم بالمقاتلين  
مل تكـن حـال مقاتـي الحـي املحـارص جيدة، 

يف ظـل حرمانهـم مـن ذويهم، وال سـيام بعد 

اضطرارهـم ملتابعة األمور املعيشـية إىل جانب 

أعاملهم العسـكرية عـى الجبهـات، كام يقول 

أحمـد أبـو خالـد، أحـد مقاتـي املعارضـة يف 

. لحي ا

وقـال أبـو خالـد، يف حديـث إىل عنـب بلدي، 

أو  أهلـه،  مبشـاهدة  يحـظ  مل  "معظمنـا  إن 

املكـوث معهم بسـبب خضـوع الحـي لحصار 

عنيـف، وهذا مـا دفعنا لإلملـام بجميـع األمور 

والتنظيـف،  والغسـيل  كالطبـخ  املعيشـية، 

األمـر الـذي نجـده صعبًـا أن نوفق بـني هذه 

األعـامل جميعهـا إىل جانـب مسـؤولياتنا عى 

الجبهـات، لكننـا اسـتطعنا أن نتقـن األعـامل 

املنزليـة.. فاملثـل يقـول: مجرب أخـاك ال بطل".

املرافقـة  الظـل  وخفـة  االبتسـامة  متنـع  مل 

للمقاتلـني يف معظـم أوقاتهـم، من شـعورهم 

بالوحـدة، والـذي يتسـلل إليهـم بـني الفينـة 

لطاملـا  عوائلهـم  مـن  فحرمانهـم  واألخـرى، 

يشـعرهم بـاألىس، وأردف أبـو خالـد "أشـعر 

والـديت،  فيهـا  أحـادث  مـرة  كل  يف  بـاألمل 

التـي ال تبعـد عنـي يف الحقيقة سـوى بضعة 

كيلومـرات قليلـة، وأذكـر أننـي يف أكـر من 

مـرة جلسـت أبـي كالطفـل، وكانـت إحداها 

عندمـا باركت ألختـي الوحيـدة بزواجها، ومرة 

أخـرى عندما أنجبـت طفًا مل أشـاهده، وقالت 

يل إنـه يشـبهني كثـيًا".

ــا، مل  ــم مكانيً ــن ذويه ــني ع ــاد املقاتل ابتع

يســمح لهــم باإلفصــاح لهــم عــن مصائبهــم 

ــا عــى  أو اإلشــكاليات التــي تواجههــم، خوفً

مشــاعرهم، وتابــع املقاتــل "ال ميكننــا القــول 

ــا  ــل بن ــام وص ــأمل مه ــا نت ــا بأنن لعائاتن

الحــال مــن جــوع ومــرض أو كــرب، وعندمــا 

ــطوانة  ــار أس ــايض بانفج ــام امل ــت الع أصب

ــت  ــات، نجح ــدى الجبه ــى إح ــة ع صاروخي

ــؤالها  ــم س ــي، رغ ــن أم ــر ع ــاء األم بإخف

املتكــرر عــن صحتــي، وإلحاحهــا مبحادثتــي 

ــة.. مل  ــائل النصي ــن الرس ــا ع ــا عوًض هاتفيً

ــا  ــى قلبه ــا ع ــي خوفً ــن إصابت ــا ع أخربه

ــوع،  ــن ذرف الدم ــا م ــار، وخوفً ــن االنفط م

فدموعهــا عنــدي نفيســة جــًدا وال تقــدر بــأي 

ــن". مث

أمـل أحمـد أبو خالـد بلقـاء عائلته كبـٌي جًدا، 

رغـم قناعتـه بـأن هـذه األمنيـة لـن تتحقـق 

رسيًعـا، وأردف "مازلت أحيـا وأقاتل عى أمل 

أن أحظـى برؤيتهـم قريبًـا، وإن كان خـذالن 

العـامل لثورتنـا وعـدم إحساسـهم مبـا نعانيه 

بـات علنيًـا وواضًحا، لكـن هـذا ال مينعني من 

القتـال والدعـاء للقائهـم يف صـايت، فاللـه 

عـى كل يشء قديـر".

"معظمنا لم يحظ بمشاهدة أهله أو المكوث معهم" 

ف آالًما ألهالي ومقاتلي الوعر
ّ

النزوح يخل
لم تتمكن السيدة "س. د" من وداع ابنها الذي قتل خالل اشتباكات داخل حي الوعر 

في مدينة حمص، بسبب الحصار المطبق على الحي، بينما ُحرم أحمد أبو خالد من رؤية 
عائلته التي ال تبعد عنه سوى بضعة كيلومترات، منذ ثالث سنوات، كما أن والدته 

لم تعلم بإصابته على إحدى الجبهات إال بعد أشهر من حدوثها، فأحمد آثر عدم إخبارها 
رغم آالمه درًءا لدموعها التي وصفها بـ "النفيسة جًدا".

سالح مقاتل من حي الوعر الحمصي - 7 أيار 2016 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص

إنشـاء  عـى  "بنفسـج"  منظمـة  تعمـل 

منطقـة  يف  واألطفـال  للتوليـد  مشـفًى 

أريحـا بريـف إدلـب، منـذ قرابـة شـهر، 

بسـبب الحاجـة الكبـية ملشـفى متكامل 

املنطقـة. يف  بتجهيـزات  ومخـدم 

ــة،  ــج يف املنظم ــر الربام ــب مدي وبحس

فــؤاد ســيد عيــى، فــإن املشــفى 

ــل  ــة وجب ــا كامل ــة أريح ــي منطق يغط

ــر  ــه ألك ــيقدم خدمات ــام س ــة، ك الزاوي

ــيًا إىل أن  ــمة، مش ــف نس ــة أل ــن مئ م

ــة،  ــزات كامل ــه بالتجهي ــة دعمت املنظم

عــى أن يديــره كادر طبــي مكــون مــن 

ــخًصا.  ــوايل 40 ش ح

ويتألـف املشـفى الـذي يبـدأ العمـل بعد 

عيـادات  مـن  اآلن،  مـن  ونصـف  شـهر 

والعمليـات  للتوليـد  ومشـفى  خارجيـة 

القيريـة والجراحية، إضافة إىل مشـفى 

أطفـال.

المشفى كان مشروع مدرسة
أن  بلـدي  لعنـب  وأوضـح سـيد عيـى 

املبنـى كان قبـل الثورة مرشوع مدرسـة، 

وقبل ستة أشـهر درسـت املنظمة تحويله 

إىل مشـفى وبدأت قبل شـهر، الفتًا إىل أن 

"بنفسـج" حصلـت عـى متويـل وبدأت 

بإعـادة تأهيلـه وإكسـائه ليكون مشـفًى، 

أن  املفـرض  مـن خـال متعهـد، ومـن 

تنتهـي عمليـات البنـاء بعد شـهر.

لدعـم  مراكـز  املشـفى  مبنـى  ويضـم 

النسـاء واألطفـال نفسـيًا، كـام يحتـوي 

حضانـات  عـى  فيـه  التوليـد  مشـفى 

متطـورة  أخـرى  وأجهـزة  أطفـال 

الربامـج  منسـق  بحسـب  رضوريـة، 

والـرشاكات يف املنظمـة، عمـرو تريي، 

الـذي أوضـح لعنـب بلـدي أن املنظمـة 

تسـعى جاهـدة لتأمني “منفسـة" )وهي 

الجهـاز األكر نـدرة يف املنطقـة( لتكون 

املشـفى. ضمـن 

الطبيـب محمـد الحموي، العامـل يف أحد 

املشـايف امليدانيـة بريف إدلـب، اعترب يف 

حديثـه لعنـب بلـدي أن إنشـاء املشـفى 

خطـوة مهمة وحاجـة ملحـة يف املنطقة، 

"يف حال تضمـن أجهـزة وكادًرا، باعتبار 

أن املشـفى يحتـاج جهـًدا كبيًا".

ورأى الحمـوي أنـه "رمبـا مـن األفضـل 

قـرب  املشـايف  مـن  النـوع  هـذا  إنشـاء 

تشـهد  أنهـا  باعتبـار  الركيـة،  الحـدود 

مـن محافظـة  للنازحـني  كبـيًا  تجمًعـا 

حلـب"، ووصـف املنطقـة بأنهـا "خارج 

الطبيـة". الخارطـة 

سـيد عيـى كان له رأي مخالـف، واعترب 

أن الحـدود مغطاة بشـكل كامـل بالنقاط 

إنشـاء  أن  إىل  الفتًـا  واملشـايف،  الطبيـة 

نتيجـة  إدلـب "جـاء  ريـف  املشـفى يف 

وألهميـة  هنـاك  املشـفى  إىل  الحاجـة 

املنطقـة". يف  وجـوده 

وكانـت املنظمة التـي تأسسـت يف مدينة 

إدلـب عـام 2011، وتديـر مشـاريع عدة 

يف املنطقـة، اختتمت األربعاء 27 نيسـان 

املـايض،  مـرشوع تركيـب أعمـدة اإلنارة 

خمسـة  يف  الشمسـية،  الطاقـة  عـى 

مخيـامت بريـف إدلـب، وشـمل املرشوع 

الطرق الرئيسـية واملرافـق الخدمية داخل 

. ت ملخيام ا

ويف حـال أمتـت املنظمـة بنـاء املشـفى 

عنهـا،  تحدثـت  التـي  بالتجهيـزات 

فسـيكون األول من نوعـه يف املنطقة من 

حيـث الحجـم واإلمكانيـات، يف ظـل قلة 

وشـح املواد الطبيـة يف املشـايف امليدانية 

واملراكـز بريـف إدلـب.

عملية بناء المشفى في أريحا بريف إدلب - 3 أيار 2016  - )عنب بلدي(

"بنفسج" تنشئ مشفًى
للتوليد واألطفال في ريف إدلب 

مل يكن حـال ذوي املقاتلـني املتفرقني 

داخـل املدينـة وخارجهـا أفضـل من 

ماتـزال  والتـي  د"،  "س.  السـيدة 

حسـب  كبـية،  حـرسة  يف  تعيـش 

الحصـار  بعـد  سـيام  ال  وصفهـا، 

املفـروض عى الوعـر، مـا منعها من 

توديـع ابنهـا الـذي قتـل يف إحـدى 

أطرافـه. عـى  املندلعـة  االشـتباكات 

منـذ  الوعـر  حـي  "غـادرت  وقالـت 

الرجـوع  عامـني، ظًنـا أين سـأعاود 

قريبًـا، لكـن مسلسـل التهجـي الذي 

طالنـا يف حـي بـاب السـباع تكـرر 

مجـدًدا، ومل أعـد إىل حي الوعـر أبًدا، 

فارقتـه  قـد  فكنـت  ولـدي  أمـا عـن 

انتامئـه  بسـبب  الحـي  وأودعتـه يف 

ألحـد فصائـل املعارضـة يف املدينـة، 

وعـدم قدرتـه عـى الخـروج بعدمـا 

السـوري،  للنظـام  مطلوبًـا  أصبـح 

بسـبب  الخـروج  منـي  طلـب  وكان 

الـذي  العنيـف  العسـكري  التصعيـد 

طـال الحـي".

كبـية  كانـت  د"  "س.  صدمـة 

ولدهـا،  مقتـل  خـرب  تلقيهـا  لـدى 

بطريقـة  توديعـه  إىل  واضطرارهـا 

"كنـت  بلـدي  لعنـب  روتهـا  غريبـة 

لسـبب  جـًدا  قلقـة  اليـوم  ذاك  يف 

مل أسـتطع إدراكـه حينهـا، وتيقنـت 

الحـدوث،  وشـك  عـى  مكروًهـا  أن 

وبعـد محـاوالت عديـدة لاتصـال به 

عـرب الهاتـف، مـن دون إجابـة تريح 

قلبي، بـدأت أتلقـى زيـارات وهواتف 

مـن أقربـايئ بحجـة االطمئنـان عى 

صحتي، ومـن ثم بـدأوا بالتلميح عى 

وجـوب قبـول قضـاء اللـه وقـدره.. 

أحسسـت بالذعـر وشـعرت بالضيـاع 

خـربًا  ألرى  حاسـويب  إىل  وهرعـت 

يطفـئ نار قلبـي أو يؤججهـا، عندها 

شـاهدت صـور ابنـي املكفـن تزيـن 

مواقـع التواصـل االجتامعـي، رشعت 

بتقبيل الحاسـوب عـّي أشـتم رائحة 

إليهـا،  اشـتقت  لطاملـا  التـي  ولـدي 

وبـدأت أبـارك لنفـي ألننـي أنجبت 

طفـًا غدا بطـًا وعريًسـا بنيله جنان 

الرحمـن..".

الوعـر هـو آخـر معاقـل  يعـد حـي 

املعارضـة يف مدينـة حمص، ويخضع 

يف هـذه األثنـاء لحصـار خانـق، بعد 

تعليـق هدنتـه التي أبرمت مـع النظام 

مـن  األول  كانـون  مطلـع  السـوري 

املايض. العـام 

وداٌع خلف الشاشات
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العقاب حرًقا

رصاصة الرحمة التي أطلقها أوغلو

محمد رشدي شربجي 

مسار اإلسام والعلامنية يف تركيا مسار طويل، وتخلله 

عدة انقابات دموية وبيضاء حتى توصل اإلسام 

السيايس إىل صيغته الحالية التي جسدها حزب العدالة 

والتنمية يف انتخابات 2002، ومتثلت باختصار باعتبار 

نفسه حزبًا ليرباليًا علامنيًا يسعى ألن يأخذ املتدينون 

حقهم الطبيعي بالوجود ضمن املجتمع كغيهم. 

يعترب عدنان مندريس من الشــخصيات املرجعية 

الرئيســية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، ويرد ذكره 

يف النظــام الداخي للحزب، فمندريس رئيس وزراء 

تركيــا بني عامي 1950 و1960، والذي انتهى به 

املطاف عى أعواد مشــانق الجيش حامي العلامنية 

الركية، كان مع إفســاح املجال للدين ليأخذ مكانه يف 

املجتمع دون إدخاله يف السياســة، وهو بذلك خالف 

التقاليد األتاتوركية املؤسســة للدولة الركية الحديثة يف 

العداء املطلق لإلســام. وبالرغم من سياسة مندريس 

املتصالحة مع اإلســام داخل تركيا، إال أنه اعتمد سياسة 

ليربالية متامشــية مع الغرب باملطلق خارج تركيا، خاصة 

مع الخطر الســوفيتي، والذي تزايد بطلب االتحاد 

الســوفيتي السيادة عى مضيق البوسفور الريك، ففي 

عهــد مندريس تم توثيق التعاون بني تركيا وإرسائيل 

ملســتويات غي مسبوقة متثل باتفاقية 1958 ضد 

التطرف ونفوذ االتحاد الســوفييتي يف الرشق األوسط، 

كام انضمت تركيا لحلف الناتو يف 1952.

ليس اإلسام السيايس يف تركيا، إساًما سياسيًا كام 

فهمه اإلساميون لدينا يف العامل العريب، فحزب 

العدالة والتنمية ال يؤمن بالعلامنية تقية، وال يطالب 

بخافة إسامية عثامنية، ليس خوفًا من انقاب الجيش 

ومؤامرات الغرب، وإمنا ألنه ال يريد ذلك أساًسا، بل هو 

حزب علامين سياسيًا، يتبنى الليربالية وتحرير السوق 

والخصخصة اقتصاديًا، وكثيًا ما قّول اإلساميون العرب 

الحزب ما مل يقله فأرهقوه وأرهقوا أنفسهم. ال يفهم حزب 

العدالة والتنمية العلامنية كعداء مع الدين، بل يعتربها 

ضامنة وحامية للدين كام نصح أردوغان، يف 2011 بعد 

الثورة، إساميي مر الذين استقبلوه استقبال الفاتحني 

يف مطار القاهرة. 

يف البداية مل تغي تركيا من سياستها الخارجية، حتى 

استدارتها نحو الرشق األوسط كانت بهدف خدمة املعنى 

األسمى للسياسة الخارجية الركية الذي وضعه أتاتورك، 

وهو االنضامم ألوروبا "أن نكون أوروبيني". وقد لخص 

أوغلو يف كتابه القيم "العمق االسراتيجي" هدف 

السياسة الخارجية الركية بقوله "التوجه رشقًا وتحصيل 

القوة للتوجه بها غربًا"، فقد أدرك األتراك أن لركيا مجااًل 

وعمًقا اسراتيجيًا ميكن لها استغاله إلقناع األوروبيني 

أكر برورة انضامم تركيا لاتحاد األورويب.

استغل "العدالة والتنمية" مطالب االتحاد األورويب 

إلبعاد الجيش الريك عن السياسة، عن طريق تحالفه مع 

جامعة فتح الله غولن املتغلغلة يف سلك القضاء، ولكن 

ثبت بعدها أن االعراضات األوروبية عى انضامم تركيا 

هي يف أغلبها كيدية، ولن يسمح االتحاد لركيا أن تكون 

ضمن أعضائه مهام حدث، فركيا دولة مسلمة بداية، 

ويقع %97 من جغرافيتها يف آسيا ثانيًا، وهو ما أفقد 

أي قيمة لإلصاح السيايس والدميقراطي بنظر "العدالة 

والتنمية". 

مع انطاق الربيع العريب شعر األتراك أن لحظة تركيا قد 

حانت، وأن حلًفا سياسيًا ميتد من شامل إفريقيا يف ليبيا 

مروًرا بتونس ومر وسوريا لن يكون أمرًا مستحيًا، 

وهو ما جعل األترك يتخلون عن سياسة "صفر مشاكل 

مع الجوار"، لصالح االنخراط األكرب بالجوار عرب دعم 

حركات اإلسام السيايس، ولكن الرياح مل تجر كام 

يشتهي أردوغان، وتعر الربيع العريب وبالنهاية خرست 

تركيا من نفوذها الكثي بدل زيادته. 

منذ تأســيس الدولة الركية الحديثة، عام 1923، وهي 

محكومة بعقليــة حرب اإلنقاذ التي خاضها أتاتورك 

ضد املنتريــن يف الحرب العاملية األوىل وحلفائهم 

داخــل تركيا، ولذلك يرى أردوغان الفاقد األمل من 

االنضامم لاتحاد األورويب أن سياســة نشطة لركيا 

يف محيــط إقليمي مضطرب، ال ميكن أن تتم إال من 

خال الحزم داخليًا وخارجيًا وهو ما يفرس ســلوك 

أردوغان، إىل حــد ما، منذ احتجاجات جيزي بارك 
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هذا الحزم داخليًا متثل بسلوك أردوغان ميًا متزايًدا 

نحو الديكتاتورية والتسلط، وهو ما سبب خافات وما 

يشبه "االنشقاقات" داخل الحزب، بداية مع عبد الله 

غول، الرئيس الريك السابق املؤسس يف حزب العدالة 

والتنمية، والذي اتخذ موقًفا مناقًضا متاًما ألردوغان 

يف أحداث جيزي بارك، ثم بولنت أرينج، املؤسس يف 

الحزب أيًضا، والذي اتخذ موقًفا مناقًضا متاًما ألردوغان 

فيام يخص األكراد، بل وحمل أردوغان مسؤولية تصعيد 

املوقف ألنه انقلب عى اتفاق "النقاط العرش"، وأخيًا 

داوود أوغلو، الفيلسوف وأحد أبرز منظري الحزب 

وصانع سياسته الخارجية، الذي استقال احتجاًجا عى 

تدخل أردوغان بعمل الحكومة وعدم التزامه بصاحياته 

الدستورية. 

استقالة أوغلو تعني تحول حزب العدالة والتنمية رسميًا 

إىل حزب ديكتاتوري، يقود بلًدا نحو مزيد من االستبداد، 

كانت الخيارات أمام أوغلو إما االنشقاق ومعه انشقاق 

السلطة الحاكمة بني الرجلني، أو االستقالة، كام فعل، 

واملحافظة عى متاسك الحزب والدولة، وعى كل حال 

فقد أطلق أوغلو رصاصة الرحمة عى التجربة الركية 

املتألقة والتي تعلمنا منها أشياء كثية، أهمها أن من طال 

به الزمن يف موقع سيايس يتألّه.

طه الرحبي

من أجل حلب الكل بىك وانتحب، من 

أجل حلب الكل انتخى واجتهد وأرعد 

وأرغى وأزبد وترّضع بالدعاء، وشتم من 

وقف متفرًجا عى الصارخني من تحت 

األنقاض واملحرتقني برباميل الحقد.. 

وماذا بعد؟

لسـنا من هواة جلد الذات، ولكن ال بد من 

أخذ العرب والتفكري والتحليل، فحال حلب 

اليوم يقول أمام كل هذا الدمار "أكلت 

يوم أُكل الثور األبيض"، وحال حلب، أكرب 

تجمع سكاين واقتصادي، يقول ماذا لو 

كنت مع البلد منذ البداية، هل كان سـيبقى 

األسد؟

بعد أن انتهى البكاء والعويل والدعاء 

بالويل والثبور عى النظام وأنصاره 

وكل من وااله، وطلب العون من القريب 

والبعيد إلنقاذ حلب، هل يتحمل نظام 

األسد واملجتمع الدويل واألصدقاء 

واألعداء املسؤولية عام يجري يف سوريا 

وحلب، أم أن املعارضة الخارجية، التي 

ارتهن "أشباه الوطنيني" فيها إلماءات 

الدول املمولة والتحق بهم غالبية قادة 

فصائل الجيش الحر املترشذمة، تتحمل 

املسؤولية الكربى؟

األسـد عدو وكل من ينارص الثورة عدو له، 

وهو مايجعل األسد متحفًزا للقضاء عى 

كل أعدائه دون استثناء "وفًقا ملفهومه"، 

واملجتمع الدويل منغمس يف حالة رصاع 

ساحته سوريا، وال يعنيه كل ما يحدث 

للشعب.

كام أن "األصدقاء" يترفون وفًقا 

ملصالح بادهم عى حساب الدم السوري 

دون استثناء، واألدلة تكاد التحىص، 

وهذا ما مل نتعلمه بعد سـنني من الدمار، 

فالكل يدور يف الفلك األمريي الذي 

غض الطرف عن ترفات روسيا والنظام 

ومنحهام الضوء األخرض.

وهنا نسأل ملاذا نّحمل أخطاءنا للغري؟ 

فام قلناه ليس مربًرا ألفعال هؤالء ولكنه 

توصيف حقيقي للواقع، وحتى نصل إىل 

نتيجة مفادها أننا كسوريني علينا تحمل 

مسؤولية ما يجري. فالقيادة السياسية 

املتمثلة باملعارضة الخارجية تحولت إىل 

مجرد مسـتغيث ال يجيد إال لغة االستنكار 

والتنديد وإطاق الشعارات الفضفاضة، 

بعيًدا عن أي مرشوع سيايس وطني 

مستقبيل يستمد قوته من الثورة القادرة 

عى إسقاط النظام، وبالتايل فإن هذه 

القيادة فقدت العمق الداخيل وأضحت 

يف حالة تبعية مطلقة للدول، كام 

أنها افتقدت إىل فن اإلقناع والتوجيه 

والتحفيز والتخطيط للوصول إىل الهدف 

املنشود.

عاتق  األعظم عى  املسؤولية  وتقع 

الفصائـل التي خرجت من رحم الثورة، 

وأضحـت عالة عليها بعد أن غريت 

مسـارها وارتهنت للداعمني واكتفت 

بالشـعارات، وحولها الراع عى املناصب 

واملكاسـب إىل وحش مفرتس اليهتم إال 

لصيده.

األدهى من ذلك يتمثل يف تغري مسار 

البندقيـة من القتال ضد النظام، إىل اقتتال 

الفصائل فيام بينها. وما يحدث يف 

الغوطة الرشقية والجنوب والشامل من 

اقتتـال بني الفصائل أمر يندى له الجبني، 

بل يندرج تحت مسمى الخيانة للوطن 

والثورة والدماء.

القيادة يف  القادة املتصارعون عى 

الداخل والخارج يتحملون املسـؤولية 

األوىل تجاه الوطن والشعب السوري، 

لإلماءات  وانحيازهم  ورصاعهم  وتفرقهم 

الخارجية يعد السـبب الرئييس يف ما 

نحن عليه اآلن.

والسؤال الذي يطرح نفسه أخريًا: أليس 

مـن الظلم أن نحمل النظام والعامل فقط 

مسؤولية ما يحدث يف سوريا؟

على مدى اثني عشر عاًما، شكل حزب العدالة والتنمية مثااًل لطالما استخدمه اإلسالميون العرب كمثال 
ناجح للمزاوجة بين الحداثة واإلسالم، وكثيًرا ما تم االستشهاد بالتجربة على قدرة اإلسالم على مسايرة الحداثة 

وإنشاء دولة قوية عصرية. 

منذ بداية الثورة أطلق مناصرو األسد وشبيحته 
هتاًفا سمعه الجميع وجعلوه شعاًرا لهم:  "األسد 

أو نحرق البلد".

فراس عالوي

مل تكـن مجـرد كلـامت عابرة أو شـعارات 

الشـوفينيني  مـن  مجموعـة  أطلقهـا 

املتعصبني لسـيدهم الكبي بشـار األسـد، 

واضحـة،  عمـل  اسـراتيجية  هـي  بـل 

فـكان الرد عى مطالـب الثـوار باالنعتاق 

والحرية ورفض االسـتبداد، هو شـعارات 

يتبعـه،  ومـن  النظـام  بـرأس  التمسـك 

يف  وشـعبًا  بلـًدا  سـوريا  أن  وتصويـر 

كفـة امليـزان يقابلهـا شـخص ٌص واحـٌد 

ٌ مسـتبد. ديكتاتـور 

بـرأي املوالـني للنظـام ال وجود لسـوريا 

دون األسـد، وهـذه النظـرة الضيقة دونية 

وتحتقـر أصحابهـا بالدرجـة األوىل، فهم 

اختـروا أنفسـهم وأهلهـم وحضارتهـم 

التـي ورثوهـا يف شـخص واحد.

قـد نعـذر مجموعـة متعصبـة أن تنظـر 

لهـا  حقـق  كبـي  لقائـٍد  بشـوفينية 

إىل  بلدهـا  حـول  أو  كـربى  انتصـارات 

درجـة البلـدان املتقدمـة، لكـن التعصـب 

لفئـة أو لشـخص مل يقـدم شـيئًا عى أي 

وشـوفينية  تعصـب  هـو  األصعـدة  مـن 

غبيـة، وبالفعـل شـاهدنا هـذا يف مناذج 

جعلت مـن "البوط العسـكري" مثااًل لها. 

ومـن قَبِبـل عى نفسـه هـذا الهـوان عى 

اسـتعداد أن يدّمـر البلـد ويحرقهـا ويذر 

الجبـال. رمادهـا عـى رؤوس 

بدايـة الحـراك الثـوري لجأ النظـام للحل 

األمنـي ونظرية "األسـد أو نحـرق البلد"، 

وعليـه رّوجـت وسـائل إعامه لحـوادث، 

كإحـراق دوائـر الدولة والسـجات املدنية 

)النفـوس( واتهـام املتظاهرين بهـا أواًل، 

وليسـت  منتقـاة  الدوائـر  هـذه  وكانـت 

عبثية، وذلـك لعدة أسـباب أبرزها: طمس 

للسـوريني،  السـورية  الهويـة  معـامل 

واسـتقدام مرتزقـة أجانـب يلعبـون عى 

الطائفية. وتـر 

ثانيًـا، إحـراق املحاكم، وخاصـة الجنائية، 

مـن أجـل إخـراج الكثـي مـن املجرمـني 

ذاتـه  الوقـت  ويف  جرامئهـم،  وطمـس 

اتهـام املتظاهريـن عـى أنهـم مجرمـون 

حرقوهـا إلخفـاء سـجلهم العـديل.

مـن  العقاريـة  الدوائـر  حـرق  ثالثًـا، 

أجـل تهميش حقـوق النـاس وأماكهم، 

واألوقـاف  بالعقـارات  والتـرف 

وبيعهـا حسـب مـا يشـاء وإعطائها ملن 

يريـد.

كانـت هـذه مقدمـات لتغيـي دميوغرايف 

يخطـط لـه النظـام مبكـرًا، وهـي أوىل 

مظاهـر العقـاب حرقًـا يف البلـد.

بعـد ذلـك بـدأت مظاهـر أخرى مـن قبل 

يقتحمـون  كانـوا  عندمـا  "الشـبيحة"، 

ويحرقـون  للنظـام،  املطلوبـني  منـازل 

أمـاك العائـات، بدايًة مـن آليـات النقل 

انتهـاًء  وليـس  الخاصـة،  والسـيارات 

واملحاصيـل  واملـزارع  كاملـًة  باملنـازل 

الزراعيـة، وفـق مـا أظهرتـه عـدٌد كبـٌي 

املرسبـة، يف  املصـورة  التسـجيات  مـن 

حصار جديـد للحاضنـة الشـعبية للثورة 

عيشـها. لقمـة  يف  ومحاربتهـا 

وتحريـر  رضاوًة  الـراع  ازديـاد  ومـع 

إىل  النظـام  املناطـق، عمـد  الكثـي مـن 

قذائفـه  بحمـم  املناطـق  تلـك  إحـراق 

وصواريـخ طائراتـه وبراميلـه املتفجـرة.

كـام  عشـوائية  القذائـف  هـذه  تكـن  مل 

يظـن البعـض، بـل ممنهجة ومدروسـة، 

ابتـداًء  التحتيـة،  البنـى  اسـتهدفت  فقـد 

وذلـك  الكهربـاء،  ثـم  امليـاه  مبحطـات 

للضغـط عـى الحاضنـة الشـعبية للثورة 

مـن مـن أجـل فـك ارتباطهـا مـع الثوار 

الحـر. والجيـش 

ينسـب ملاهـر األسـد، شـقيق رأس النظام 

يسـلم  لـن  إنـه  القـول  اآلخـر،  ووجهـه 

سـوريا إال وهـي مدمـرة، وبغـض النظر 

عـن مـدى مصداقية هـذه العبـارة، فإنها 

لسـوريا  األسـد  نظـام  نظـرة  تعكـس 

وقـراره  الخاصـة،  مزرعتـه  باعتبارهـا 

كـام  "للرعـاع"،  تركهـا  قبـل  بحرقهـا 

السـوري. الشـعب  يصـور 

حرق املناطق الخارجة عن سـيطرة األسـد 

مل يشـف غليله، فالتفـت إىل املناطق التي 

تعتـرب تحـت سـيطرته والتـي يعتربهـا 

خزانًـا برشيًـا لـه، سـواء ريض أهلهـا أم 

مل يقبلـواال، فاتجـه إىل تغيي دميوغرايف 

طائفـي فيهـا، وكجـزء مـن هـذه الخطة 

بأسـاليب  املـدن  أهـل  تهجـي  إىل  عمـد 

تحـت  أماكهـم  مصـادرة  مـن  شـتى 

ذرائـع مختلفـة، كاتهامهـم بالتعامـل مع 

مـن يصفهـم بــ "اإلرهابيـني"، واعتقال 

أبنائهـم وتجنيدهم والضغـط عليهم لرك 

. تهم بيو

بإحـراق  بـدأ  املخطـط  لهـذا  واسـتكاماًل 

املناطـق التـي يريد تهجـي أهلهـا، متبًعا 

ذلـك كأسـلوب ضغـٍط ضّدهـم، وهـذا ما 

بدأت تشـهده دمشـق يف مناطـق مختلفة 

القدميـة  ودمشـق  العرونيـة  كسـوق 

وحـامة  وغيهـا،  القصـاع  ومخـازن 

أيًضـا كحرائـق كـربى يف مناطـق غابات 

مصيـاف األسـبوع املـايض.

أن  السـوري  النظـام  رّوج  أخـرى  مـرة 

حرائـق مصيـاف سـببها مـاٌس كهربايئ 

وخطـأ بـرشي غـي مقصـود، بينـام قال 

أهـايل املنطقـة إنهـا متـت بفعـل فاعل ال 

الرسـمية. الرواية  تقـول  كـام 

ويبقـى التسـاؤل األخـي هنا: هـل تكون 

األخـية  السلسـلة  هـي  الحرائـق  هـذه 

الجامعـي  العقـاب  يف حلقـات مسلسـل 

للسـوريني، وتنتهـي بنهايـة مـن أحرقوا 

البلـد كحـال مـن سـبقهم، فامللـك فاروق 

أحـرق القاهـرة قبيـل سـقوطه، ونيونت 

أحـرق رومـا ومـات بعدها.

حلب تحترق.. 
وماذا بعد؟
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ــورة  مل يســاعد اإلعــام العــريب الداعــم للث

ــة( يف  ــرة والعربي ــاص الجزي ــكل خ )بش

هــذا التوجــه، وغالبًــا مــا كان النقــد للثــورة 

ــن  ــأيت ع ــوات ي ــذه القن ــى ه ــموح ع املس

ــد  ــا ال يج ــو م ــام، وه ــار النظ ــق أنص طري

أذنـًـا صاغيــة لــدى الثــوار وال ينــال ثقتهــم، 

ــع  ــورة م ــاء الث ــت أخط ــة تفاقم وبالنتيج

مــرور الوقــت ومل يعــد باإلمــكان إخفاؤهــا، 

الثــوري يف  اإلعــام  وباتــت موثوقيــة 

ــة  ــوات العاملي ــور القن ــح، لتط ــب الري مه

قنواتهــا الخاصــة داخــل ســوريا بعيــًدا عن 

ــة. ــكياتها اإلعامي ــورة وتش تنســيقيات الث

ــوري  ــام الث ــم اإلع ــه حك ــل نفس التعام

تجــاه الظواهــر الغريبــة التــي بــدأت 

تظهــر يف الثــورة منــذ بدايــة 2012، 

ــت  ــي تبن ــرة الت ــة الن ــا جبه وخصوًص

الثــاين  كانــون   6 يف  امليــدان  تفجــي 

مــن  "ســوريتنا"  اعتربتهــا  إذ   ،2011

ــن  ــاذا؟ ع ــال "مل ــام يف مق ــة النظ صنيع

ــب  ــربت "عن ــام اعت ــدان"، ك ــيات املي تفج

ــادر يف  ــاين الص ــا الث ــدي" يف عدده بل

ــي  ــب، الت ــيات حل ــباط 2012، أن تفج ش

ــة  ــن فربك ــي م ــا، ه ــرة أيًض ــا الن تبنته

النظــام "الــذي افتعــل تفجــيات امليــدان"، 

وقــد أرشنــا يف بحــث ســابق عــن تغطيــة 

اإلعــام البديــل للتنظيــامت الجهاديــة لهــذا 

ــل. ــكل مفص ــوع بش املوض

ال نريــد هنــا تتبــع مســار اإلعــام البديــل 

خطــوة بخطــوة منــذ البدايــة، فهــذا 

متعــذر، عــدا عــن كونــه خــارج موضوعنا، 

ــى  ــوء ع ــليط الض ــم تس ــن امله ــن م ولك

امليكانيكيــة التــي حكمــت اإلعــام الثــوري، 

مرحلــة  يف  جــاء  املطبــوع  فاإلعــام 

متأخــرة نســبيًا، فـــ "ســوريتنا" صــدرت 

ــورة  ــاق الث ــن انط ــهر م ــتة أش ــد س بع

ــا،  وعنــب بلــدي بعــد عــرشة أشــهر تقريبً

ــذ  ــك فــإن هــذه الصحــف تنبهــت من ولذل

ــاء  ــة أخط ــرورة مناقش ــا األوىل ل أعداده

ــن  ــم م ــة، بالرغ ــة عقاني ــورة مناقش الث

ــة  ــوري املوصوف ــام الث ــة اإلع أن ميكانيكي

ــان. ــض األحي ــا يف بع ــاه حكمته أع

ال يعنــي هــذا طبًعــا أن "ســوريتنا" أو 

"عنــب بلــدي" اتهمتــا النظــام بتفجــيات 

ــة،  ــامن الحقيق ــام تعل ــب وه ــدان وحل املي

ــدة(  ــام للقاع ــة النظ ــرأي )فربك ــذا ال فه

الثــورة  أوســاط  كان شــائًعا جــًدا يف 

ــا إشــارة عــى  حينهــا، ولكــن هــذا يعطين

ــل  ــام البدي ــدى اإلع ــل ل ــاك الحاص االرتب

ــي  ــر غ ــض الظواه ــع بع ــه م يف بدايت

ــرة"،  ــل "الن ــا مث ــة يف بدايته املفهوم

وبعدهــا "داعــش"، واتهامهــام فــوًرا ودون 

متحيــص أحيانـًـا باعتبارهــا مكائــد للنظــام 

ــك. ــت كذل ــا ليس ــا أنه ــح الحًق ليتض

كان  مــا  أصبــح  الوقــت،  مــرور  مــع 

ــب  ــع يف صل ــى يق ــام م ــيًا في هامش

الثــورة الســورية، وغــدا التســلح هــو 

عنــوان الثــورة الســورية وحاملهــا الوحيــد، 

وعليــه زادت االنتهــاكات املرتكبــة مــن قبــل 

ــوري  ــش الس ــل الجي ــع فش ــورة، وم الث

ــة  ــة فضفاض ــن مظل ــه م ــر يف تحول الح

نظاًمــا  تتبــع  عســكرية  مؤسســة  إىل 

ــا، ودفــن روســيا للمســار  عســكريًا صارًم

ــس  ــو يف مجل ــال الفيت ــن خ ــيايس م الس

األمــن، والهجمــة الطائفيــة الرشســة التــي 

شــنتها إيــران بالتعــاون مــع حــزب الله يف 

لبنــان، باتــت لــدى داعمــي الثورة الســورية 

ــذه  ــى ه ــرد ع ــأن ال ــة ب ــني قناع اإلقليمي

الهجمــة يكــون بدعــم خطــاب مشــابه لــه 

يف القــوة ومعاكــس لــه يف االتجــاه وهــو 

ــة. ــلفية الجهادي ــة الس ــذه الحال يف ه

امتـدت الثورة السـورية يف شـقها السـلمي ملدة سـتة أشـهر تقريًبا، مل يكـن حينها يخطـر يف بال أحـد حني يأيت 

الحديـث عـن االنتهـاكات إال النظـام السـوري، باعتبـاره مرتكب االنتهـاكات الوحيد يف سـوريا، وقـد وثقت مبئات 

الفيديوهـات مـن قبـل ناشـطي الثـورة السـورية وإعامييهـا الناشـئني، والذيـن اعُتربوا عـى نطاق واسـع داخل 

وخـارج سـوريا أنهـم موضـع ثقـة، واعُتمـدوا مصـدًرا موثوًقـا لألخبـار مـن داخـل سـوريا، يف ظل منـع النظام 

السـوري لدخـول وسـائل اإلعـام والكـذب "الفضائحي" املكشـوف الذي ميـز أداء اإلعام الرسـمي.

مل تتخـذ الثـورة قـراًرا مركزيًـا واعيًـا 

يكـن  فلـم  التسـلح،  نحـو  بالتوجـه 

اليـوم،  حتـى  كذلـك  وهـي  للثـورة، 

اتخـاذ  عـى  قـادرة  مركزيـة  قيـادة 

التسـلح  هكـذا قـرارات، ولذلـك فـإن 

والعسـكرة مل تكـن شـاملة عـى كامل 

الراب السـوري، وحكمت هـذا التوجه 

واملناطقيـة  املحليـة  الخصوصيـات 

ارتكابـه  النظـام ومـدى  وردود فعـل 

سـكان  بحـق  واالنتهـاكات  للجرائـم 

تسـلحها  ومـدى  املختلفـة  املناطـق 

الثـورة. قبـل  للسـاح  واقتنائهـا 

سـعى النظام السـوري بأدائه اإلعامي 

الثـوري  إىل رضب مصداقيـة اإلعـام 

واإلعـام العـريب املؤيـد للثـورة، فقام 

الوهميـة  الجرائـم  بعـض  بافتعـال 

ثـم قـدم الروايـة الصحيحـة ليظهـر 

اإلعام الثـوري مبظهر الـكاذب، ولعل 

قصـة زينب الحصنـي، والتـي نرشتها 

األول،  عددهـا  صحيفـة سـوريتنا يف 

مـن أبـرز األمثلـة عـى ذلك.

بدايـة  مـع  كانـت  االنتهـاكات  بدايـة 

وبشـكل  عمليًـا،  الثـورة  يف  التسـلح 

عـام فقد اسـتغل اإلعام الثـوري الثقة 

املمنوحـة لـه يف التغطية عـى أخطاء 

الثـوار وانتهاكاتهـم، لقناعتـه رمبا أن 

هـذه الثقـة سـتبقى لألبـد، وكثـيًا ما 

االشـتباكات  أن  الثـوري  اإلعـام  قـال 

التـي يشـنها الجيـش السـوري الحـر 

يف  املنتـرشة  الجيـش  حواجـز  عـى 

اشـتباك  هـي  تلـك  أو  املنطقـة  هـذه 

داخـل الجيـش نفسـه نتيجة انشـقاق 

مجموعة مـن العنـارص وإطاقها النار 

عـى الجيـش، وال يعنـي هـذا طبًعـا 

أن هـذه االنشـقاقات مل تكـن تحـدث، 

ولكنهـا بالتأكيـد مل تكن بالكـرة التي 

صورهـا اإلعام الثـوري يف تلك الفرة 

ظاهـرة  انتشـار  بـدء  عـى  للتغطيـة 

عـى  نجـد  الثـورة،  داخـل  التسـلح 

سـبيل املثـال بيانـني أعـادت نرشهـام 

"سـوريتنا"، وهـي الوحيـدة املنتظمة 

املسـتمرة بالصـدور منذ تلـك اللحظة، 

يف عددهـا الثاين باسـم تحالف "غد" 

الدميقراطـي، وتجمـع "ثـوار محافظة 

بخصـوص  التـوايل  عـى  حمـص" 

اغتيـال بعـض أسـاتذة الجامعـات يف 

بصيـغ  البيانـان  اعتـرب  إذ  حمـص، 

مختلفـة أن هذه الجرمية هـي من فعل 

النظـام إليقـاف الفتنـة يف سـوريا.

الضغـط  سـبق  مـا  إىل  ويضـاف 

الشـعبي الثـوري عـى كل مـن يوجه 

إذا  خاصـة  الثـوار  ملامرسـات  انتقـاد 

مـا كانوا مـن الجيـش الحـر، وتذكرنا 

النقمـة الشـعبية العارمـة بعـد بيـان 

برهـان غليـون رئيس املجلـس الوطني 

السـوري حينهـا "نحـن عـى مفرق 

طـرق: إىل الحريـة أو الهاوية" بتاريخ 

17 ترشيـن الثـاين 2011، والـذي نبه 

إىل أننـا نشـهد "منـذ أسـابيع عمليات 

حسـابات  وتصفيـة  واغتيـال  خطـف 

بـني أبنـاء الشـعب الواحـد، بـل بـني 

أبنـاء الثـورة أنفسـهم، وهو ما يشـكل 

تهديـًدا خطـيًا ملكاسـب الثـورة". مع 

مـن  االقـراب  صعوبـة  مـدى  تفهـم 

هـذه النقطـة، خاصـة مـع اسـتغال 

يف  بعضهـم  لترفـات  املعارضـني 

إطـار االبتـزاز السـيايس الـذي ميـز 

سـلوك املعارضة لألسـف، ولكـن بيان 

الثـورة  غليـون يشـي إىل بـدء إدراك 

األخطـاء  السـكوت عـن  أن  وإعامهـا 

يف  وتضخمهـا  تفشـيها  إىل  يـؤدي 

نهايـة املطـاف.

صحف اإلعالم البديل:  تنبيه مبكر ألخطاء الثورة 
"إن تسليط الضوء على الحالة الطائفية، ليس هدفه تشويه سمعة االنتفاضة أو إعطاء النظام مبرًرا كيف يستخدمه ضدها، على العكس، يأتي االمر كي 
نفهم واقعنا بشكل جيد من أجل تسخيره في خدمة االنتفاضة وتفادي الوقوع فيما تريده السلطة المستبدة لنا أن نقع فيه"، يقول الكاتب محمد ديبو 
في مقال رأي نشرته "سوريتنا" في عددها الرابع، ما يشير إلى إدراك الجريدة المبكر إلى ضرورة تسليط الضوء على أخطاء الثورة، كما نجد في العدد التاسع، 

وبعد بيان غليون سابق الذكر بثالثة أيام، بياًنا تنشره الجريدة في صفحتها إلدانة حوداث اختطاف المدنيين السنة والعلويين في داخل حمص.

اإلعالم الثوري مع بداية التسلح: إنــــــــــكار وتفريط بالمصداقية

ثـم  ذكرنـا،  كـام  التسـلح  انتشـار  مـع  الثوريـة  األخطـاء  زادت 

تضاعفـت أكـر حتـى حرفت الثـورة عن مسـارها مع تحـول املناخ 

العـام لصالـح السـلفية الجهاديـة، وخـال تتبعنـا لتغطيـة صحف 

اإلعـام البديـل )تتبعنـا يف هـذه املـادة سـت صحـف تشـكل عامد 

الصحـف  هـذه  أن  وجدنـا  املطبـوع(  لإلعـام  السـورية  الشـبكة 

اتخـذت موقفـا نقديًا واضًحـا من االنتهـاكات أيًا كان مـن اقرتفها، 

ومل تتـورط، يف حـدود متابعتنـا، بتأييـد انتهاك أو تربيـره تحت أي 

مسـمى، وهـو مـا جعلهـا هدًفـا وعرضـة النتهـاكات كثرية.

44 ملخًصـا عـن  فقـد نـرشت جريـدة كلنـا سـوريون يف العـدد 

رابطـة  يف  الصحفيـة  للحريـات  السـوري  املركـز  أعـده  تقريـر 

الصحفيـني السـوريني، يتنـاول بالتحليـل االنتهـاكات التي حصلت 

بحـق اإلعاميـني واملراكز اإلعامية يف سـوريا خـال الربع الرابع 

مـن عـام 2015، وقد احتـل النظـام السـوري الصـدارة يف قامئة 

املسـؤولني عـن االنتهاكات من خـال ارتكابـه %31، يف حني حل 

حـزب االتحـاد الدميقراطـي ثانًيـا مبسـاهمته بنسـبة %19، ويف 

املركـز الثالـث جاء تنظيـم الدولة بــ %17، يف حني سـجل الباقي 

ضـد مجهـول، كام قتلـت روسـيا ثاثـة إعاميـني أيًضا.

الختطـاف  تغطيتهـا  متابعـة  خـال  مـن  للصحـف  تتبعنـا  ويف 

وائـل  حـامدي،  ناظـم  زيتونـة،  )رزان  األربعـة  دومـا  ناشـطي 

حـامدة، سـمرية خليـل( منـذ 9 كانـون األول 2013 حتـى اليـوم، 

نعيـد "تركيـب" قصـة رزان ورفاقهـا كام رسدهـا اإلعـام البديل، 

لـي نسـلط الضوءعـى فائـدة هـذا اإلعـام يف تخليـد الذاكـرة، 

وإبقـاء القضيـة حيـة يف التـداول العـام.

استهداف 
من جميع األطراف

المسؤولية عن االنتهاكات بحق 
اإلعالميين في سوريا

النظام السوري

حزب االتحاد الديمقراطي

تنظيم "الدولة"

19%

31%

17%
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ما قصة رزان زيتونة؟ 
يف ملـف نرشته جريـدة عنب بلـدي يف العدد 

203 عـن تغطيـة اإلعـام البديل لقضيـة املرأة 

يف سـوريا، نـرشت تعريًفـا بـرزان زيتونـة 

نـورد منـه بعـض األجزاء.

 ،1977 دمشـق  مواليـد  مـن  زيتونـة  رزان 

تخرجـت يف كليـة الحقـوق يف العـام 1999، 

التدريـب يف مكتـب  وبـدأت محاميـة تحـت 

املالـح،  هيثـم  السـوري  واملعـارض  املحامـي 

املعتقلـني  عـن  الدفـاع  فريـق  يف  وعضـًوا 

السياسـيني ومعتقـي الـرأي منذ ذلـك الوقت، 

كـام كانـت عضًوا مؤسًسـا يف جمعيـة حقوق 

اإلنسـان يف سـوريا، واسـتمرت يف عملها مع 

الجمعيـة حتـى عـام 2004، وأسسـت رابـط 

معلومـات حقـوق االنسـان يف سـوريا ليكون 

مبثابـة قاعـدة بيانـات النتهاكات عـام 2005، 

باإلضافـة إىل نشـاطها يف لجنة دعـم عائات 

املعتقلـني السياسـيني يف سـوريا، ومع مطلع 

الثـورة عـام 2011 شـاركت بتأسـيس لجـان 

التنسـيق املحليـة ومركـز توثيـق االنتهـاكات 

الـذي انتقـل إىل مدينـة دومـا بعـد الضغوط 

عـى  األسـد  نظـام  مارسـها  التـي  األمنيـة 

. ئلتها عا

تعـدد نـور عبد اللـه يف العـدد 4 مـن جريدة 

كلنـا سـوريون يف منتصـف 2014 الجوائـز 

التـي نالتهـا بعـد الثـورة لنشـاطها يف الدفاع 

عـن حقوق اإلنسـان يف سـوريا، فقـد حصلت 

آنابوليتكوفسـاكيا  جائـزة  عـى   2011 يف 

للمدافعـات عـن حقـوق اإلنسـان، ويف نفـس 

العـام ُمنحـت جائزة سـاخاروف مـن الربملان 

ابـن  جائـزة  منحـت   2012 ويف  األورويب، 

رشـد للفكـر الحـر، ويف 2013 نالـت جائـزة 

املرأة الشـجاعة التـي تقدمهـا وزارة الخارجية 

األمريكيـة.

أوىل  مـن  املحليـة  التنسـيق  لجـان  كانـت 

املجموعـات الثورية الناشـئة بعد الثـورة، وقد 

اسـتطاعت أن تنـال مصداقية كبـية يف مجال 

األخبـار داخـل وخـارج سـوريا، كام شـاركت 

اللجـان يف تشـكيل املجلس الوطني السـوري 

يف ترشيـن األول 2011، واالئتـاف الوطنـي 

السـوري يف ترشيـن الثـاين 2012.

اإلعـام  صحـف  مـن  عـدد  يف  رزان  كتبـت 

البديـل، ويتضـح مـن كتاباتهـا حرصهـا عى 

معالجـة أخطـاء الثورة وانحرافاتهـا، فنجد يف 

افتتاحيـة العـدد الرابـع من عنب بلـدي متنيها 

الثـورة "انتصـاًرا كامـًا، "حريتنـا  انتصـار 

عـى قيودهم، محبتنـا عى كراهيتهـم، عدالتنا 

وحشـيتهم،  عـى  إنسـانيتنا  ظلمهـم،  عـى 

انتصـاًرا كامـًا نتجنب فيـه التشـبه بجادنا، 

سـواء تجـاه بعضنـا أو بني بعضنـا البعض".

مـن   56 العـدد  يف  زيتونـة  رزان  تتسـاءل 

"سـوريتنا" عـن عـدم سـامع الجيـش الحـر 

لنـداءات املدنيـني، "فلـم يعـد مفيـًدا القـول 

بـأن هـذه الكتيبـة أو تلك تتسـلق عـى الثورة 

االنتهـاكات  الحـر،  الجيـش  اسـم  وتنتحـل 

واملامرسـات الخاطئـة موجودة بشـكل واضح 

ضمـن الكتائـب واأللويـة املعروفة وباالسـم"، 

لتنهـي مقالها بـكام وجهتـه إىل الجيش الحر 

"أنتـم حـامة الديـار فأعيـدوا لهـذه العبـارة 

معناهـا".

تسـتنكر رزان يف العـدد 75 من "سـوريتنا"، 

الهجـوم   ،2012 شـباط   24 يف  الصـادر 

الـذي يتعـرض لـه من يسـلطون الضـوء عى 

انتهـاكات الكتائـب ضـد الناشـطني املدنيـني، 

اسـتكنا  إذا  بالفشـل  محكومـة  "الثـورة 

العـدد  تنتقـد يف  الجـدد"، كـام  للمسـتبدين 

28 مـن جريـدة طلعنـا عالحرية، التـي كانت 

املحليـة،  التنسـيق  لجـان  حينهـا  تصدرهـا 

كتائـب الجيـش الحـر، "إذ تتفـرغ لإلغاثـة" 

وتدّخلهـا يف شـؤون النـاس واألعـامل املدنية 

عـى  مكانهـا  غـي  يف  األمـوال  وإنفاقهـا 

الجبهـات، معتـربة أن السـلوك نتيجـة توجـه 

أيديولوجيتـه. الـذي يريـد فـرض  املمـول 

تزامـن الضغط واملاحقـة األمنية، مـع تحرير 

الغوطـة الرشقية مـن قوات النظـام، دفع رزان 

زيتونـة لانتقـال إىل دوما يف نيسـان 2013، 

بحسـب الكاتب ياسـني حاج الصالح )سـمية 

خليـل إحـدى املختطفـات هـي زوجتـه التـي 

ذهبـت إىل دوما بعدهم بشـهر وهـي مناضلة 

ومعتقلة لسـنوات يف سـجون النظـام( مبقال 

يف العـدد 58 مـن جريـدة طلعنـا عالحريـة، 

وهنـاك تابـع فريـق مركـز توثيـق االنتهاكات 

. عمله

ياسـني  والكاتـب  زيتونـة  رزان  تعرضـت 

حـاج صالـح ملضايقـات يف دوما، كـام تلقت 

رزان زيتونـة قبـل شـهرين مـن اختطافهـا 

إحـدى  قبـل  مـن  بالقتـل  جديـة  تهديـدات 

الكتائـب املقاتلـة املعروفـة يف الغوطة، إن مل 

تغـادر مدينـة دوما خـال فـرة ال تزيد عن 

ثاثـة أيـام. رفضـت رزان زيتونـة التهديـد 

ألعيـش"،  جئـت  هنـا،  مهمـة  يف  "لسـت 

مفضلـة مشـاركة أهـل الغوطـة بحصارهـم 

مـن   95 العـدد  يف  نـرى  كـام  وحرمانهـم، 

"عنـب بلـدي"، ويـدق لذلك إسـامعيل حيدر 

86 ناقـوس الخطـر، إذ يـرى أن  يف العـدد 

"توحـد قـوى الثـورة بـات رضوريًـا، ومـن 

دون ذلـك فـإن النظـام متجه نحو السـيطرة 

قـوى  سـعي  بعدهـا  منتقـًدا  واالنتصـار"، 

الثـورة يف الغوطـة ملحاسـبة رزان وياسـني 

الحـاج صالـح، يف حـني نـرى عـى الجانب 

املقابـل قـوى مـن مشـارب مختلفـة متحـدة 

عـى هـدف واحـد هـو دعـم النظام.

كانـت هـذه املرحلـة مـن الثـورة مـن أكرها 

يف  الرقـة  مدينـة  سـقطت  إذ  حساسـية، 

الفـوىض الفصائليـة بعد أن اعتقـد الكثيون 

خـاف ذلك، وبـدأ يظهر اسـم تنظيـم الدولة 

أسـايس،  كفاعـل  السـورية  السـاحة  عـى 

السـيام يف الشـامل السـوري، حيث بدأ حملة 

شـاملة اسـتهدفت أبرز الناشـطني، وانترشت 

السـلفية  فصائـل  بـني  املتبادلـة  االغتيـاالت 

الدينيـة  املـزاودة  الجهاديـة، وسـاد خطـاب 

نفسـها  وجـدت  التـي  الفصائـل  هـذه  بـني 

إىل  السـلفي  بالخطـاب  للمـي  مضطـرة 

أقصـاه خوفًـا مـن نزيـف العنـارص لصالـح 

املدنيـون  الناشـطون  كان  الدولـة،  تنظيـم 

والنشـاط املـدين أوىل ضحايـا هـذه الحـرب 

األهليـة بـني أخـوة املنهـج.

2013 اقتحـم  يف التاسـع مـن كانـون األول 

ملثمـون مـكان إقامـة رزان زيتونـة يف دوما 

سـمية  واملعتقلـة  الناشـطة  مـع  واقتادوهـا 

والناشـط  حـامة،  وائـل  والناشـط  خليـل 

والشـاعر ناظـم حـامدي إىل مـكان مجهـول 

حتـى هذه اللحظة، كـام قاموا برسقـة أدواتهم 

اإللكرونيـة. األجهـزة  وكل  الشـخصية 

جندي من الجيش السوري الحر في حلب
)REUTERS( - 2012 12 كانون األول

اإلعالم الثوري مع بداية التسلح: إنــــــــــكار وتفريط بالمصداقية
غطـت كل صحـف اإلعـام البديـل التي 

الناشـطني  اختطـاف  خـرب  تابعناهـا 

إىل  بلـدي"  "عنـب  وأشـارت  األربعـة، 

مسـؤولية جيش اإلسـام عـن االختطاف 

نقـًا عـن ناشـطني يف العـدد 95، كـام 

نرشت "سـوريتنا" بيانًـا يف العدد 117 

بعنـوان "املدافعـون عن حقوق اإلنسـان 

تعتقلهـم قوى الظـام يف اليـوم العاملي 

لحقـوق اإلنسـان"، أدانت فيه هـذا الفعل 

ودعـت لإلفـراج عنهم فـوًرا، معتـربة أن 

هـذه الخطوة تصب يف مصلحـة النظام، 

كام دعـا املعـارض البارز نجـايت طيارة 

الثائـرة  الكتائـب  119 قـادة  العـدد  يف 

يف الغوطـة، وجيـش اإلسـام والجبهـة 

والراجـع  الخطـأ  لتصويـب  اإلسـامية 

عنـه، "لعلهـم يف ذلـك يركون لنـا أمًا 

يف هـذه الثـورة، التي يـراد لنـا أن نفقد 

كل أمـل منها"، أمـا دياب رسيـة فيكتب 

يف افتتاحيـة "متدن" يف العـدد 13 عن 

"اختطـاف ثـورة" محمًا زهـران علوش 

يف  األبـرز  الفصيـل  كونـه  املسـؤولية 

املنطقـة ومذكـرًا إيـاه أن رزان كانت من 

املدافعـني عنه عندمـا كان يف السـجن.

نجـد يف مقـاالت الـرأي يف العـدد 95 

مـراد  ملعتـز  مقـااًل  بلـدي  عنـب  مـن 

يـرب  رزان  اختطـاف  فيـه  اعتـرب 

مقولـة أن الجيـش الحـر يشـكل بديـًا 

لجيـش النظـام، كـام أنـه يقـدم هديـة 

أكـر  السـوري،  للنظـام  مجانيـة 

نجـد  رزان، كـام  باختفـاء  املرسوريـن 

مقـال رأي ألحمـد الشـامي يشـبه فيـه 

رزان زيتونـة ويحيـى رشبجـي وغياث 

"مانديـا  مقـال  يف  مبانديـا  مطـر 

العـرب".

عـن  عالحريـة  توقفـت جريـدة طلعنـا 

ثـم  رزان،  اختطـاف  بعـد  الصـدور 

أشـهر  خمسـة  بعـد  للصـدور  عـادت 

وكتبـت رئيسـة التحريـر ليـى الصفدي 

يف افتتاحيـة العـدد 38 مؤكـدة "مهـام 

يكـن…. فـا خيـار أمـام السـوريني إال 

بالحيـاة واملحاولـة، ووسـط  االسـتمرار 

ال  الحالـك  واملسـتقبل  املـآيس  هـذه  كل 

منلـك رفاهيـة التنـازل عـن أي بصيـص 

مـن نـور"، كـام غطـت عـودة طلعنـا 

عالحريـة، عنـب بلـدي يف العـدد 125.

مركـز  نـرش  بشـهر  االختطـاف  بعـد 

فيـه  يوضـح  بيانًـا  االنتهـاكات  توثيـق 

جريـدة  وأعـادت  الحقائـق،  بعـض 

سـوريتنا نـرشه يف العـدد 124، "خال 

األشـهر التي أعقبـت حادثـة االختطاف، 

مـن  التهـرب  الكتائـب  بعـض  حاولـت 

يف  واألخاقيـة  القانونيـة  مسـؤولياتها 

البحـث عـن الجنـاة وتقدميهـم للعدالـة 

املخطوفـني إىل منزلهـم حتـى  وإعـادة 

أن بعـض الكتائـب مل تحـرك سـاكًنا يف 

هـذا الخصـوص"، مؤكـدة أنها سـتتابع 

القضيـة عنـد املحاكـم السـورية املؤقتة 

إحقـاق  حتـى  السـوري  الداخـل  يف 

العدالـة.

باألمـر،  عاقتـه  اإلسـام  جيـش  نفـى 

ملتابعـة  مسـتنفرة  وحداتـه  أن  وأعلـن 

القضيـة، وهـو مـا مل يحصـل بحسـب 

البيـان الـذي أرشنـا لـه آنًفـا، وهـو مـا 

دفـع الكاتـب يف العـدد 3 مـن جريـدة 

كلنـا سـوريون، لتشـبيه علـوش ببشـار 

األسـد من ناحيـة الديكتاتوريـة، كام أثار 

علـوش الغضب حني اسـتنكر يف مؤمتر 

صحفـي عقده يف الغوطـة يف آب 2014 

حـني  يف  زيتونـة  رزان  عـى  الركيـز 

داعيًـا  املسـلمني"،  إهـامل "نسـاء  يتـم 

بالنسـاء  قوائـم  وضـع  إىل  الناشـطني 

املختطفـات، األمـر الـذي كانـت تفعلـه 

نفسـها. رزان 

"كلنـا سـوريون" يف عددهـا  ونـرشت 

التاسـع خرب حصـول رزان زيتونـة أثناء 

التـي  الريـادة  جائـزة  عـى  اختطافهـا 

يف  حيويـة  أصـوات  منظمـة  تقدمهـا 

.2014 حزيـران 
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بعيـًدا عن قضيـة املخطوفـني األربعة، تتخـذ اليوم 

صحـف اإلعـام البديـل )التـي تابعناهـا( موقًفـا 

صارًمـا ضـد االنتهـاكات أيًـا كانـت، ويظهـر تتبع 

جميـع األعداد لهـذه الصحـف يف االشـهر املاضية 

هـذه النتيجـة، ومـن الصعـب مبـكان حـر كل 

مـا كتبتـه هـذه الصحـف يف هـذا املوضـوع لذلك 

سنشـي رسيًعـا لبعـض هـذه املواد.

171 مــادة  نــرشت عنــب بلــدي يف العــدد 

بعنــوان " انتهــاكات ضــد عــرب الحســكة" وهــو 

ــن  ــة يف عفري ــدار اإلدارة الذاتي ــبب بإص ــا تس م

ــدد إىل  ــذا الع ــول ه ــه دخ ــت مبوجب ــا منع بيانً

املدينــة، ويف العــدد 54 نجــد يف جريــدة طلعنــا 

عالحريــة تقريــرًا بعنــوان "أكادمييــة عبــد الرزاق 

ــة"  ــل محرف ــاج آالت قت ــع إلنت ــكرية، مصن العس

يتحــدث عــن جهــود عبــد الــرزاق، الرقيب املنشــق 

ــات،  ــة احتمي ــوري يف مدين ــش الس ــن الجي ع

حيــث خصــص األكادمييــة فقــط الســتقبال 

ــم، ويف  ــة أهاليه ــن مبوافقت ــال والقارصي األطف

افتتاحيــة العــدد 46 مــن جريــدة كلنــا ســوريون 

بعنــوان "عندمــا يتحالــف الطغــاة" يهاجــم 

رئيــس التحريــر جبهــة النــرة، إذ كشــفت عــن 

وجههــا الحقيقــي وهاجمــت املتظاهريــن يف 

معــرة النعــامن وكفرتهــم واتهمتهــم بالــردة، ويف 

العــدد 13 نجــد مــادة مهمــة مــن "متــدن" عــن 

األبريــاء يف حلــب الذيــن تقتلهــم براميــل النظــام 

أو الهــاون مــن املعارضــة مــع تبيــان الفــارق بني 

ــام"  ــدى الش ــت "ص ــام قدم ــني، ك ــم الفعل حج

ملًفــا شــامًا يف العــدد 117 عــن الجزيــرة 

الســورية وموضــوع حــزب االتحــاد الدميقراطــي 

فيهــا، وناقشــت بشــكل مكثــف وموضوعــي 

ــة  ــدات الحامي ــا وح ــوم به ــي تق ــاكات الت االنته

ــرب يف  ــق الع ــي بح ــي العرق ــعبية، كالتهج الش

ــرسي  ــاري الق ــد اإلجب ــات التجني ــة، وحم املنطق

التــي تنفذهــا الوحــدات لفــرض ســيطرتها عــى 

ــا. ــق وغيه ــن املناط ــد م مزي

موقـع  نرشهـا  هـذه  الهـارب  املتهـم  قصـة 

الحـاج  ياسـني  يديـره  الـذي  الجمهوريـة، 

صالـح زوج سـمية خليل إحـدى املختطفات، 

كلنـا سـوريون يف  نـرشه جريـدة  وأعـادت 

العـدد 31، "فقـد قامـت محكمـة محليـة يف 

الشـاذيل،  املتهـم حسـني  دومـا باسـتجواب 

الـذي اعـرف باملسـؤولية عـن كتابـة التهديد 

أمـام جهـاز قضـايئ محـي يف دومـا، ومـن 

املعروف أن زهران علوش زار حسـني الشـاذيل 

يف سـجنه وطلـب أن يكون اللقاء عـى انفراد، 

وحـني رفـض طلبه أرغـى وأزبـد وهـدد بأنه 

سـيحرر رجله، وهـو ما جرى فعـا بعد حني، 

حيـث تدبر زهران أمـر تهريب املتهـم، والرجل 

الثـاين يف جيش اإلسـام بعد زهـران، هو من 

كلفـه بكتابـة التهديد".

املطالبـة  والحمـات  املقـاالت  اسـتمرت 

طـوال  األربعـة  الناشـطني  عـن  باإلفـراج 

التـي  الصحـف  معظـم  وغطـت  الوقـت، 

تابعناهـا الحملـة التـي أطلقها ناشـطون يف 

الذكـرى السـنوية األوىل لحادثـة االختطاف، 

وخرجـت  لـ"سـوريتنا"،   168 يف  كـام 

مظاهـرة نظمها ناشـطون عند زيـارة زهران 

وغطـت   ،2015 أبريـل  يف  لركيـا  علـوش 

"سـوريتنا" هـذه املظاهـرة يف العـدد 188، 

كـام غطتها "كلنـا سـوريون" يف العدد 31، 

ونـرشت ميسـاء حامدي عـن أخيها الناشـط 

املختطـف ناظـم حـامدي يف العـدد 54 من 

"طلعنـا عالحريـة"، وعـن وفـاة والـد ناظم 

يف العـدد 56. وحتـى اليـوم تتابـع صحف 

عـى  الضـوء  تسـليط  يف  البديـل  اإلعـام 

القضيـة وتنـرش جريـدة متـدن "كل عـدد" 

صـورة للمخطوفـني لألربعـة مذيلـة بعبارة 

"خايـن الـي بيخطـف ثائـر".

هل من الممكن أن يكون النظام هو 
من اختطف رزان زيتونة؟ 

يناقــش زيــاد إبراهيــم يف الذكرى الســنوية 

الثانيــة فرضيــة أن يكــون النظــام هــو مــن 

ــن  ــدد 61 م ــة يف الع ــف رزان زيتون اختط

ــب  ــام بحس ــة، إذ إن النظ ــا عالحري طلعن

إبراهيــم اعتقــل أحــد مؤســي لجــان 

ــول 2013،  ــهر أيل ــة يف ش ــيق املحلي التنس

وأمــى يف الســجن ســنة وبضعــة أشــهر 

ثــم أمــى يف دمشــق بضعــة أشــهر 

ــل أن يتمكــن مــن الخــروج مــن  أخــرى قب

دمشــق إىل أحــد دول الجــوار بعــد تحســن 

ــة. ــه الصحي حالت

أثنـاء  األمـن  محققـي  أن  إبراهيـم  ينقـل 

كل  أخـذوا  املذكـور  الناشـط  مـع  التحقيـق 

املعلومات، تحـت التعذيب، عـن رزان زيتونة 

ومـكان إقامتها يف دومـا، ونظامهـا اليومي 

وحياتهـا وكل يشء يتعلـق بهـا، ثـم أخربوه 

يف  اللحـى  أصحـاب  مـن  الكثـي  "لدينـا 

الغوطة الرشقيـة قادرين عـى إحضارها إىل 

هنـا"، مـا يجعـل فرضيـة أن يكـون النظام 

هو مـن فعـل ذلـك أمـرًا وارًدا.

قصة المتهم الذي هرب

موقف حازم 
ضد االنتهاكات 

تابعت صحف اإلعالم البديل القضية أواًل بأول، وحرصت دائًما على أن تبقى القضية في مجال 
التداول، فركزت عنب بلدي في العدد 117 أثناء تغطيتها الفتتاح مركز "النساء اآلن" في 

دوما على دور رزان زيتونة في افتتاحه، وأثارت السؤال في العدد 171 عن مصير رزان زيتونة 
عند اللقاء مع المتحدث اإلعالمي باسم االتحاد اإلسالمي ألجناد الشام، وائل علوان، الذي أكد أن 

"المتهم بقضية رزان زيتونة هرب، فخاطفها ليس من المدنيين وإنما هو تشكيل عسكري، وفي 
تلك الفترة كانت التشكيالت العسكرية كثيرة فال يمكن اتهام أحد بعينه".

السـوري  اإلعـام  غـرّي  إذن،  رأينـا  كـام 

يركـز  التحريريـة وبـات  البديـل سياسـته 

أكـر عـى األخطـاء الثوريـة ومعالجتهـا 

النظـام  تحميـل  ومحاولـة  اإلنـكار  بـدل 

مسـؤولية كل يشء، فاملسـتفيد من أخطاء 

بالـرضورة  ليـس  النظـام،  وهـو  الثـورة، 

أن يكـون هـو الفاعـل، كـام سـلط اإلعام 

أيًـا كان  البديـل الضـوء عـى االنتهـاكات 

فاعلهـا، ولذلـك فقـد طالـه املنـع والحجب 

"أحـرار  مـن  بـدًءا  األطـراف  جميـع  مـن 

بـاب  معـرب  عـى  تسـيطر  التـي  الشـام" 

صحـف  دخـول  بتواتـر  ومتنـع  الهـوى 

اإلعام البديل إىل سـوريا، مـروًرا بوحدات 

"عـني  حظـرت  التـي  الشـعبية  الحاميـة 

تثقيفيـة  مـواد  عـى  الحتوائهـا  املدينـة" 

توضيحيـة عـن تنظيـم الدولـة، وال داعـي 

الدولـة  وتنظيـم  السـوري  النظـام  لذكـر 

فلهـام الحصـة األكـرب دامئًـا يف ارتـكاب 

التعبـري. حريـة  ضـد  االنتهـاكات 

مـن املمكـن لإلعـام البديـل أن يسـاهم يف 

إبقـاء أي قضية حيـة يف التـداول، كام رأينا 

أن مـواد اإلعـام البديـل كانـت قـادرة عـى 

تركيـب قصـة كاملـة وتبيان معرفة شـاملة 

بهـا، ولذلـك فإنـه مـن الـرضوري أن تنظم 

مشـرتكة  حمـات  البديـل  اإلعـام  صحـف 

للمطالبـة مبـن يعتقـد أنـه مختطـف عنـد 

مختلـف األطـراف ال أن يتـم االقتصـار عى 

الرتكيـز عـى قضيـة املخطوفـني األربعة.

أخيًرا..
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تدهـور اللـية أثـر سـلبًا عـى املوظف 

السـوري، الـذي ال يتعدى متوسـط راتبه 

25 ألـف لـية، وزاد من معاناتـه ارتفاع 

أسـعار املـواد الغذائيـة وأجـرة املنـازل 

واملواصـات.  

متوسـط الراتب اسـتقر يف نهاية 2010 

عنـد حـدود مثانيـة آالف لـية سـورية، 

كان  عندمـا  دوالًرا   170 بحـدود  أي 

سـعر الرف 47 لـية سـورية للدوالر 

الواحـد، لكـن مـع بدايـة الثـورة أصدر 

مـن  األول  يف  مرسـوًما  األسـد،  بشـار 

نيسـان 2011، يقـي بزيـادة الراتـب 

بواقـع %30 لرشيحة العـرشة آالف لية، 

و%20 لرشيحـة مـا فوق العـرشة آالف، 

ليصبـح متوسـط راتـب املوظـف نحـو 

عـرشة آالف لـية، إال أنه وبرغـم الزيادة 

بقـي الراتب بحـدود 181 دوالًرا بسـبب 

ارتفاع سـعر الـرف يف نهايـة 2011 

إىل 55 لـية.

سـوريا  يف  األوضـاع  تصاعـد  مـع 

انخفـض  الثـاين،  عامهـا  ودخولهـا 

متوسـط راتب املوظـف نحـو 75 دوالًرا 

نتيجـة  دوالرات،   105 نحـو  ليصبـح 

لـية   95 إىل  الـرف  سـعر  وصـول 

الواحـد. للـدوالر  سـورية 

ويف ربيـع 2013 انخفضـت قيمة اللية 

تقريبًـا   52% بلغـت  بنسـبة  السـورية 

مقارنـة بالـدوالر، مـا دفـع النظـام إىل 

العاملـني  رواتـب  عـى  أخـرى  زيـادة 

بالدولـة، بنحـو %40 عـى العرشة آالف 

األوىل مـن الراتب، و%20 عـى العرشة 

الثالثـة  العـرشة  عـى  و10%  الثانيـة 

الرابعـة. و%5 للعـرشة 

وبالرغـم مـن ارتفاع متوسـط الراتب مع 

هـذه الزيـادة ليصبـح حـوايل 15 ألـف 

لـية سـورية، إال أنه مل يعـد يتجاوز 75 

السـورية  اللـية  انهيـار  نتيجـة  دوالًرا، 

أمـام الـدوالر ووصولها إىل حـدود 200 

لـية سـورية يف نهايـة 2013، لتحافظ 

أمـام  سـعرها  عـى   2014 يف  اللـية 

الدوالر.

يف بدايـة 2015 أصدر األسـد مرسـوًما 

شـهريًا  معيشـيًا  تعويًضـا  مبنـح 

قـدره 4000 لـية، يضـاف عـى راتـب 

املوظـف، ليصبـح متوسـط الراتـب نحو 

قيمـة  انهيـار  اسـتمرار  مـع  ألًفـا،   18

اللـية أمـام الـدوالر لتصـل إىل حـدود 

املوظـف  راتـب  ويصبـح  لـية،   253

دوالًرا.  71 للـدوالر  بالنسـبة  السـوري 

أيلـول،   23 يف  نفسـه،  العـام  وخـال 

واسـتمرار  األسـعار  ارتفـاع  ونتيجـة 

انخفـاض اللـية ووصولهـا إىل حـدود 

285 لـية للدوالر الواحـد، أصدر النظام 

مرسـوًما بإضافة مبلغ قـدره 2500 لية 

إىل راتـب املوظف، ليصبح وسـطيًا نحو 

70 دوالًرا أي بحـدود 20 ألًفـا.

كل  تضـاف  التـي  للرفيعـات  ونتيجـة 

عامـني إىل الراتـب وتبلـغ ما بـني ٪5 و 

٪9، فقـد أصبح متوسـط راتـب املوظف 

يف الوقـت الراهـن 25 ألـف لـية، أي ال 

رصف  سـعر  وفـق  41 دوالًرا،  يتعـدى 

اليـوم 600 لـية سـورية.

اللـية السـورية يف طريقهـا إىل املـوت 

ببـطء، يف ظـل عجز حكومـة النظام عن 

اتخاذ إجـراءات تحـد من تدهـور اللية، 

سـوى تدخات توصف بأنهـا "خجولة" 

مل  الـذي  املركـزي،  املـرف  قبـل  مـن 

يعـد املواطن السـوري يعول كثـيًا عى 

. تدخاته

ويف ظـل غيـاب حـل سـيايس قريـب 

ينبـئ بانتهـاء األزمـة يف سـوريا، يبقى 

املواطـن السـوري وحيـًدا يف مواجهـة 

موجـة ارتفاع األسـعار الـذي يرافق مع 

انخفـاض القيمـة الرشائيـة للـية.

مصطلحات اقتصادية

رقابـة  ألي  يخضـع  ال  اقتصـاد  هـو 

حكومية، وال تدخـل مدخاته ومخرجاته 

يف الحسـابات القوميـة، ويعتمد الرسية 

يف عملـه إن كان بيًعا أو رشاًء أو أي عمل 

آخـر، أي بعيـًدا عـن أعـني الرقابة.

ويتهرب اقتصاد الظل من االسـتحقاقات 

املرتتبـة عليـه تجـاه الدولة كافة، سـواء 

بيانـات،  أم  رسـوًما  أم  رضائـب  كانـت 

ويسـتفيد مـن أغلـب الخدمـات املقدمـة 

لغـريه مـن القطاعـات وبكل أشـكالها.

أسـامء عديـدة، بحسـب  ويطلـق عليـه 

مجـال العمـل الـذي ميارسـه، فـإذا كان 

متعامـًا بسـلعة ممنوعـة االسـتخدام، 

رسقـة  أو  مخـدرات  أو  أسـلحة  مثـل 

األسـود  االقتصـاد  عليـه  فيطلـق  آثـار، 

كان  إذا  أمـا  الجرميـة"،  "اقتصـاد  أو 

التعامل بـه ممنوًعا واسـتخدام السـلعة 

مسـموًحا، مثل السـوق السـوداء لبعض 

السـلع، وإنتـاج بعض السـلع يف معامل 

غـري مرخصـة، و"دروس خصوصيـة"، 

فيسـمى اقتصـاد غـري رسـمي.

الظـل،  اقتصـاد  انتشـار  أسـباب  ومـن 

تراجـع دور الدولة، وعدم قـدرة االقتصاد 

الوطني عـى خلق فرص عمـل للقادمني 

إىل سـوق العمل، إضافة إىل ندرة السـلع 

وانتشـار السـوق السـوداء مع انخفاض 

قيمـة الدخـل الحقيقي.

يف  سـوريا  يف  انتـرش  الظـل  اقتصـاد 

السـنوات العرش األخرية، وكان يف 2008 

يشـكل حـوايل %42 مـن الناتـج املحيل 

اإلجـاميل، بحسـب نائـب رئيـس مجلس 

الـوزراء للشـؤون االقتصادية آنـذاك عبد 

الـدردري. الله 

ولكـن هـذا النـوع مـن االقتصـاد تفىش 

بشـكل كبـري يف سـوريا خـال الثـورة 

رصاع  إىل  تحولـت  التـي  السـورية، 

القيمـة  انخفـاض  إىل  وأدت  مسـلح، 

الرشائيـة للرية السـورية ووصول سـعر 

 600 حـدود  إىل  الـدوالر  أمـام  الـرف 

سـورية. لـرية 

ارتفـاع البطالـة بـني السـوريني وفقدان 

العديـد منهـم ألعاملهـم نتيجـة الحرب، 

إضافـة إىل االرتفـاع الجنوين لألسـعار، 

تأمـني  عـى  القـدرة  البعـض  وفقـدان 

الحيـاة، سـاهم يف  أبسـط مسـتلزمات 

فقـد  الرسـمي،  غـري  االقتصـاد  ازديـاد 

لجـأ معظـم السـوريني إىل البحـث عـن 

يعينهـم  دخـل  عـى  للحصـول  بدائـل، 

يف  يعملـون  فأغلبهـم  معيشـتهم،  يف 

والتشـييد  البنـاء  أعـامل  مجـاالت مثـل 

والزراعـة. النقـل  وأعـامل 

كـام انتـرشت "البسـطات" بشـكل كبري 

عى أرصفـة الشـوارع يف مختلف املدن، 

"البسـطات"،  هـذه  أنشـطة  وتنوعـت 

فنجـد بعضهـا يضـم األلبسـة وبعضهـا 

إىل  إضافـة  كهربائيـة،  أدوات  أو  أغذيـة 

انتشـار "بسـطات" الدخـان. 

ومـن بـاب محاربـة النظـام لهـذا النوع 

وزرائـه،  مجلـس  االقتصاد بحـث  مـن 

القانـون  مـرشوع  املـايض،  شـباط  يف 

الخـاص بنظـام الفوتـرة، والذي سـيحد 

مـن اقتصـاد الظـل الـذي يلحـق الـرضر 

رئيـس  قـال  كـام  الوطنـي،  باالقتصـاد 

الحلقـي. النظـام وائـل  وزراء 

اسـتمرار اقتصـاد الظل نتيجة اسـتمرار 

الحـرب يف سـوريا للعـام الخامس عى 

عـى  مـؤرشات  وجـود  دون  التـوايل، 

انتهائهـا يف الوقـت القريـب، سـيؤدي 

املواطنـني  مـن  "جيـش"   تشـكل  إىل 

عاطلـني عـن العمـل، مـن دون وجـود 

عنهـم،  يدافـع  أو  يحميهـم  قانـون 

وسـيؤدي إىل انخفـاض معـدالت منـو 

الدخـل القومـي، وسـوء توزيعـه، كام 

اقتصاديـون. محللـون  يقـول 

اقتصاد الظل
راتب الموظف السوري.. 

أين وصل بعد خمس سنوات؟

 مبيع 615 شراء 605


 مبيع 691 شراء 680 دوالر أمريكي 



 مبيع 215 شراء 213 يورو  


 ليرة تركية 

21.800 


 18.686الذهب 21 


األرز )ك(  350السكر )ك(  350البنزين  350المازوت  السعر الرسمي 135 السوق السوداء  250الذهب 18 

47 = $ 55 = $ 95 = $ 200 = $ 200 = $ 253 = $ 285 = $ 600 = $

اقتصاد

تهاوت الليرة السورية بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، فشهدت انخفاًضا حاًدا في قيمتها الشرائية 
أمام العمالت األجنبية، فوصل سعر الصرف أمام الدوالر األمريكي إلى حدود 600 ليرة سورية، دون 

وجود مؤشر على تحسنها في الوقت القريب.

سـّجل الذهـب يف السـوق السـورية األسـبوع 

املـايض، ارتفاًعـا كبـريًا، فوصـل سـعر الغـرام 

الواحـد إىل 21800 لـرية سـورية للعيـار 21.

واملجوهـرات  للصياغـة  الحرفيـة  الجمعيـة 

بدمشـق، ذكـرت عـرب صفحتها يف فيـس بوك، 

أن سـبب االرتفـاع هـو انهيـار اللرية السـورية 

ووصولهـا إىل حـدود 600 لرية للـدوالر الواحد، 

إضافـة إىل ارتفـاع األونصـة عاملًيـا.

وقفز سـعر غـرام الذهـب للعيار 21 نحـو 2100 

لـرية يف أسـبوع واحـد، بعدما سـجل األسـبوع 

املايض نحـو 19700، بينام صعد غـرام عيار 18 

نحـو 1800 ليسـجل 18686 لرية للغـرام الواحد. 

الذهـب  ارتفـاع  اسـتمرار  محللـون  ويتوقـع 

مـع تراجـع سـعر رصف اللـرية السـورية أمام 

العمـات األجنبيـة، يف ظـل تدهـور االقتصـاد 

السـوري وتحول %90 من الشـعب السوري إىل 

دون خـط الفقـر.

ويف ظـل غيـاب حكومـة النظـام عـن اتخـاذ 

االقتصـادي،  التدهـور  مـن  تحـّد  قـراراٍت 

يبقـى املواطـن وحيـًدا يف مواجهـة االرتفـاع 

لألسـعار. “الجنـوين” 

الذهب في سوريا يرتفع 2100 ليرة
في أسبوع واحد

قيمة راتب الموظف بالنسبة للدوالر

170$
≈ 8000 ل س

2010 2011 2012 2013 2014 20162015/1 2015/9

181$
≈ 10000 ل س

105$
≈ 10000 ل س

75$
≈ 15000 ل س

75$
≈ 15000 ل س

71$
≈ 18000 ل س

70$
≈ 20000 ل س

41$
≈ 25000 ل س

www.enabbaladi.org/archives/78295
www.enabbaladi.org/archives/78294
www.enabbaladi.org/archives/78308
www.enabbaladi.org/archives/78294
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العمل الصحفي 
قائم على 

االحتكاك مع 
المجتمع ومعاينة 

مشكالته 
وعيشها، اليوم 

كصحفي أواجه 
صعوبات في 

التواصل مع 
المعنيين في 

الداخل والتحقق 
من حوادث 

ومالبسات قضية 
معينة، عدا عن 

فقدان التواصل 
مع رجل الشارع 

وهو المصدر 
األول واألخير ألي 

صحفي

حنين النقري - عنب بلدي

من المجهولية إلى فصام الشخصية
يقـول كريم، وهـو اسـم وهمـي لصحفي من 

مدينـة حـامة، إن هاجسـه الدائـم كصحفـّي 

وناشـط ثوري هـو مجهوليـة هويتـه الثورية 

"كان التحـدي األول هو األمـان، كيفية الكتابة 

مسـتعار،  باسـم  والنـرش  مسـتعار  باسـم 

طريـق  عـن  واالتصـال  األمـان  تعليـامت 

الربوكـي، عـدم حفظ مـا ميكـن أن يدينني 

الحاسـب، والحـذر  أو  الهاتـف  عـى أجهـزة 

أعرفهـم،  ال  أشـخاص  مـع  تواصـل  أي  مـن 

حقيقـة مـازال هـذا الهاجس مصاحبًـا يل مع 

مناطـق  مـن  الصحفـي  بالعمـل  اسـتمراري 

خاضعـة لسـيطرة النظـام، وهـو مـا ال ميكن 

أن يتسـامح معـه النظام يف حـال وقوعي يف 

قبضتـه، ال سـمح اللـه".

لكــن مــع طــول أمــد الثــورة بــدأت املجهولية 

تتحــول لتحــد آخــر حســب كريــم، فالتفاعــل 

مــع قرائــه أو حتــى مشــاركة رأي كُتــب عــن 

إحــدى مــواده وغيهــا مــن األفعال البســيطة 

ــف  ــه، ويضي ــبة ل ــة بالنس ــي متاح ــور غ أم

ــخصيتان  ــي ش ــام، ف ــا بفص ــعر أحيانً "أش

موظــف  إحداهــام  متاًمــا،  منفصلتــان 

حكومــّي صالــح يذهــب كل يــوم لوظيفتــه، 

ــدث  ــا يح ــل م ــوري ينق ــط ث ــرى ناش واألخ

هنــا وهنــاك، أتســاءل دوًمــا متــى أتــرف 

ــطرا  ــد ش ــي ويتوح ــري وحقيقت ــق جوه وف

ذايت؟".

ما مصدر دخلك؟
يعمــل كريــم يف جريــدة ثوريــة بأجــر جيّــد 

ــية،  ــه الصغ ــة عائلت ــني معيش ــي تأم يكف

ــايف  ــل إض ــاق بعم ــر لالتح ــه مضط لكن

لتمويــه مصــدر دخلــه أمــام محيطــه، 

ــن  ــويل ع ــن ح ــؤال م ــي س ــف "دفعن يضي

مصــدر رزقــي إىل االلتحــاق بالوظيفــة 

ــايس  ــي األس ــّوه عم ــي مت ــة الت الحكومي

ــد  ــر الصحفــي، ال أري يف الصحافــة والتحري

ــة  ــا خمس ــت عليه ــي حافظ ــي الت ملجهوليت

ــد  ــذه"، يتنه ــرة كه ــار لثغ ــوام أن تنه أع

كريــم بحــرسة، ويســتدرك "رغــم ذلــك 

ــا،  ــو أن ــم ه ــاس أن كري ــم الن ــوق ألن يعل أت

وأننــي مــن أكتــب هــذه األفــكار وأنقــل هــذه 

ــص". القص

الحيادية مفقودة!
ــة  ــف التابع ــدى الصح ــم يف إح ــب كري يكت

ــًدا  ــه مقيّ ــا يجعل ــو م ــامي، وه ــار إس لتي

بالتوجــه الفكــري للقامئــني عــى الجريــدة، 

بالنســبة  املمنوعــة  املواضيــع  وقامئــة 

ــف  ــم أن الصح ــه "رغ ــرشح بقول ــم، وي له

ــرب  ــه يع ــى أن ــا ع ــرش فيه ــا ين ــل م تذيّ

ــارشة إال أن  ــة الن ــب ال الجه ــن رأي الكات ع

ــرش رأي  ــف ال تن ــق، فالصح ــي دقي ــك غ ذل

كاتــب يخالــف سياســتها التحريريــة أو 

ــة  ــدت يل مقال ــة، أُعي ــا العام أيديولوجيته

تحليليــة لكتــاب مهــّم عــدة مــرات، اكتشــفُت 

الحًقــا أن الســبب هــو كــون مؤلــف الكتــاب 

)علامنيًــا(، وغيهــا الكثــي مــن املــواد عــى 

ــاكلة". ــذه الش ه

عنهـا  يعـرب  خاصـة  مخـاوف  كريـم  لـدى 

بقولـه "أخى أحيانًا أن نشـابه إعـام النظام 

ونتفـادى ذكـر سـلبيات الثـورة يف إعامنـا، 

أمتنـى أال يحـدث ذلـك".

نحن محرومون من التدريبات الصحفية
ــن  ــة م ــطة إعامي ــي ناش ــا، وه ــرى مه ت

ريــف دمشــق، أن صحفيــي الداخــل يعانــون 

ــي  ــك الت ــن تل ــر ع ــوع آخ ــن ن ــاكل م مش

ــال  ــس املج ــون يف نف ــن يعمل ــا م يعانيه

خــارج ســوريا، منهــا النقــص يف التدريــب 

واالرتقــاء بالعمــل إىل مســتويات االحرافيــة، 

وهــو مــا يعــود إىل أن معظــم املشــتغلني يف 

ــني أو  ــي املختص ــن غ ــي م ــل اإلعام الحق

الدارســني، عــاوًة عــى صعوبــة الحصــول 

ــة ملــن هــم يف الداخــل  عــى فــرص تدريبي

ــة،  ــة الهندس ــة يف كلي ــا طالب ــوري "أن الس

ــل  ــى نق ــورة ع ــل الث ــت يف ظ ــي عمل لكنن

الصــور واألخبــار للتنســيقيات ولزمــاء 

ــتي  ــم مامرس ــارج، ورغ ــني يف الخ صحفي

ــات  ــراءيت مئ ــنوات وق ــدة س ــة ع للصحاف

ــد  ــن قواع ــي ع ــك ال يغن ــاالت، إال أن ذل املق

ــا،  ــياتها أكادمييً ــة وأساس ــة الصحفي الكتاب

إليــه كإعاميــني يف  وهــو مــا نفتقــر 

ــل". الداخ

حاجتهـا  عـن  تعـّوض  أن  مهـا  تحـاول 

للتدريبـات بالقـراءة حول األسـاليب الصحفية 

واالنتباه لبنيـة املقاالت التـي تقرأها، وتضيف 

"ُعـرض عـي حضـور ورشـات تدريبيـة يف 

لبنـان وتركيـا، لكن مـن املسـتحيل يف حالتي 

أن أحـر وأعـود بعدهـا إىل سـوريا ملخاوف 

. " منية أ

وتنـوه مهـا إىل عوائـق أخـرى للعمـل مـن 

الداخـل، كالنقص يف املعـدات والبنية التحتية 

الازمـة مـن كهربـاء وإنرنت.

تحديات تواجه "إعالم الثورة"
ومحاوالت لسلخه عن الواقع في سوريا

لم تكن كلمة جريدة تعني لنا كسوريين شيًئا سوى ثالث مفردات: "الثورة، البعث، تشرين"، صوٌت واحد وَنفس واحد وُبعٌد واحد لما يريد النظام 
نشره من أفكار وأخبار. يختلف ذلك جذرًيا عن المشهد اإلعالمي اليوم مع دخول الثورة عامها السادس، فنحن أمام عشرات المطبوعات السورية 

المنوعة من حيث التوجه والجمهور المستهدف والفكر وكيفية الطرح، يشمل ذلك صحًفا إلكترونية ومواقع ويب. 

صحافة "عن بعد"
يـرى طريـف العتيـق، وهو مـدون وصحفي 

يف عـدٍد من الصحـف "الثوريـة"، أنه وعى 

الرغـم مـن االعتقـاالت والتصفية التـي يقوم 

بهـا النظـام بحـق الصحفيني السـوريني إال 

أنهـا مشـكلة مشـركة بينهـم وبـني جميـع 

السـوريني بـا اسـتثناء "وإن كانـت بحـق 

املشـتغلني بحقـل اإلعـام النصيـب األعنـف 

التضييـق  ملامرسـات  باإلضافـة  منهـا، 

الكثـي  عـى  ُمورسـت  التـي  واالعتقـال 

املحـررة مـن  املناطـق  الصحفيـني يف  مـن 

طـرف الكتائـب املقاتلـة، حتـى وصلنـا إىل 

حـال يصـح فيهـا القـول إن معظـم الكوادر 

اإلعاميـة والصحفية السـورية تعمل يف دول 

الجـوار السـوري".

ويضيف العتيـق أن لجوء معظـم الصحفيني 

أخـرى  صعوبـات  أفـرز  الجـوار  دول  إىل 

"العمـل الصحفـي قائم عـى االحتـكاك مع 

املجتمـع ومعاينـة مشـكاته وعيشـها، اليوم 

كصحفـي أواجـه صعوبـات يف التواصل مع 

املعنيـني يف الداخـل والتحقـق مـن حوادث 

ومابسـات قضيـة معينـة، عـدا عـن فقدان 

التواصـل مـع رجـل الشـارع وهـو املصـدر 

األول واألخـي ألي صحفـي".

وبحسـب رأي طريـف فـإن ذلـك كلـه يدفع 

السـورية  للصحافـة  فيـه  يُـراد  وضـع  إىل 

أن تُحـرش يف خانـة مـا أسـامه "معارضـة 

الخـارج وإعامـه"، موضًحـا "مبعنى سـلخ 

الواقـع عنـه،  الواقـع، وسـلخ  اإلعـام عـن 

التحديـات سـنجد  التنبـه ملثـل هـذه  ودون 

أنفسـنا فجأة كصحفيني يف الخـارج بعيدين 

عـن مامسـة الواقـع كـام هو".

كيف نوجد نموذًجا ربحًيا؟
كان  العتيق  إليها  أشار  التي  التحديات  أحد 

مشكلة التمويل والدعم، ويوضح ذلك "توقفت 

الكثي من الصحف السورية عن الصدور بعد 

300 مطبوعة  أصل  فمن  مميزة،  مسية عمل 

تقريبًا نرى اليوم االستمرار من نصيب عرشات 

الغالب  يف  ذلك  ويعود  فحسب،  املطبوعات 

الخارجي  التمويل  عى  العمل  يف  لاعتامد 

ما  دامئني،  وانحساًرا  انقطاًعا  يشهد  الذي 

بحالة  مرتهنة  الصحف  استمرارية  يجعل 

التمويل ورضا املمول".

ويـرى طريـف أن املؤسسـات اإلعامية اليوم 

بحاجـة لتعلـم "كيفيـة اصطيـاد السـمك"، 

مضيًفـا "مـا أعنيـه هـو القـدرة عـى إيجاد 

اإلعاميـة  املشـاريع  متـّول  ربحيـة  منـاذج 

دميومتها". لهـا  وتكفـل 

داء "الشللية"
يـارا، اسـم وهمـي لصحفيـة سـورية، هـي 

التقينـا بهـا مـن  اإلعاميـة الوحيـدة التـي 

خريجـي كليـة اإلعـام ومـن حملـة رسـالة 

املاجسـتي أيًضـا ومامريس العمـل الصحفي 

قبـل الثـورة، إال أنهـا، رغـم ذلك، مل تسـتطع 

إال  ثوريـة  صحـف  مـع  العمـل  يف  البـدء 

يف اآلونـة األخـية، وهـو تابـع ملـا أسـمته 

مـن  العديـد  أصابـت  التـي  الشـللية"  "داء 

اإلعاميـة. املؤسسـات 

وتـرشح وجهـة نظرهـا بالقـول "غالبًـا مـا 

يعتمـد العمـل يف الصحافـة عـى املعـارف 

القرابـة والواسـطة واملحسـوبيات،  ودرجـة 

عوًضـا عـن الحكم عـى الكفـاءة والتحصيل 

العلمـي، فأولئـك الذيـن ال ميتلكـون طرقًـا 

للوصـول لهيئـات تحرير الصحـف أو تزكية 

مـن أحدهم هـم األقل حظًـا بالنـرش ودخول 

عـامل الصحافـة ".

يف  التمويل  دور  عى  طريف  يارا  توافق 

العمل  تطور  أن  وترى  الصحافة،  استقال 

عى  "وحرصها  للمؤسسة  يعودان  وتراجعه 

العمل املهني مع التحرر من قيود التمويل".

#اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة:
ــوم  ــع الي ــر م ــذا التقري ــداد ه ــن إع تزام

ــث مــن  ــة الصحافــة يف الثال العاملــي لحري

أيــار، وفيــه ســألنا الصحفيــني عــن وضــع 

"الصحافــة الثوريــة" وحريتهــا اليــوم، 

ــة  ــرى أن الحري ــو ي ــم فه ــبة لكري بالنس

املطلقــة رضب مــن الخيــال "تحــت أي 

ــة  ــة حري ــس مث ــكان لي ــم ويف أي م حك

مطلقــة للصحفــي بكتابــة ونــرش مــا يريد، 

وهــو مــا أتحايــل عليــه أحيانًــا بالنــرش يف 

ــة". ــي الخاص مدونت

وتضيـف  بقولـه،  كريـم  مهـا  توافـق 

"خصصـت األمـم املتحـدة هـذا العـام لحق 

الوصـول للمعلومـات، وهـو مـا نفتقـر إليه 

بشـكل كبـي كصحفيني، بـل لعله مـن أبرز 

جميًعـا". تواجهنـا  التـي  التحديـات 

أمـا طريـف فهـو يعـرب عـن تفاؤلـه بهـذا 

الصـدد، ويقـول "نسـفت الثـورة الكثي من 

الخطـوط الحمـراء، املشـهد اإلعامـي اليوم 

فريـد بتنوعـه يف تاريـخ سـوريا املعـارص، 

والقيـود يف حالة الصحافة املعارضة ليسـت 

الكتائـب  أن بعـض  الكثـي، رغـم  بالـيء 

املقاتلـة تفـرض رقابـة جائـرة عى عـدد من 

الصحـف، إال أن هـذا فعليًـا مل يـنث أيًـا منها 

عـى املتابعـة بنفـس النهج".

• أحصى موقع "أرشيف المطبوعات السورية" 294 
مطبوعًة، صدرت منذ آذار 2011

• المطبوعات النشطة منها اليوم 54 بين صحيفة ومجلة، 

في حين توقفت 239 منها عن النشر

من مشروع عدسات الحربة لمصورين سوريين مبتدئين ) السفير(

www.enabbaladi.org/archives/78285
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عنب بلدي - حسن مطلق

مل يكـن ما شـعر به الرسـام السـوري حسـام علوم، 

مختلًفـا عـن أقرانـه مـن السـوريني حـول العـامل، 

عـى  القصـف  مـن  املؤملـة  املشـاهد  رؤيتـه  لـدى 

أحيـاء مدينـة حلـب، خـال الحملـة األخـية التـي 

عـرشات  إثرهـا  وسـقط  السـوري،  النظـام  شـنها 

األبريـاء. املدنيـني  الضحايـا مـن 

عـرّب  والغضـب،  بالحـزن  اختلطـت  التـي  املشـاعر 

عنهـا علـوم مـن خـال لوحـة فنيـة أطلـق عليهـا 

ناشـطون سـوريون أسـامء عـدة منهـا: "املوناليـزا 

الحلبيـة"،  و"املوناليـزا  و"سـورياليزا"  السـورية" 

وغيهـا.

وأوضـح علـوم، يف حديثـه إىل عنـب بلـدي أن رسـمه 

للوحة، جاء عى أسـاس التفاعل واملسـاهمة يف الحديث 

عـن الواقع الذي يعيشـه السـوريون، الفتًـا "تحدثت عن 

الواقـع بأسـلويب كإنسـان أواًل وفنـان ثانيًـا وسـوري 

ثالثًـا، إذ مل أسـتطع الصمـت عام حـدث يف حلب".

"اللوفر هو الذي جعل الموناليزا موناليزا"
اســتغرق رســم اللوحــة جلســة مســتمرة ملــدة عــرش 

ســاعات، بحســب علــوم، عــرّب خالهــا بأدواتــه التــي 

ميلكهــا عــن الوجــع واألمل الــذي شــعر بــه، واعتــرب 

أنهــا طريقتــه يف التعبــي، "فهنــاك أشــخاص 

يشــتمون وآخــرون يتظاهــرون"، مردفًــا "لدينــا 

ــة  ــوم ليل ــتطع الن ــي ومل أس ــة للتعب ــائل مختلف وس

ــة". ــمت اللوح رس

قــال  أنــا رســام"،  روائيًــا،  كاتبًــا وال  "لســت 

ــر آالف  ــي يخت ــل الفن ــيًا إىل أن "العم ــوم، مش عل

ــم  ــه رس ــعادته بأن ــن س ــرّب ع ــام ع ــامت"، ك الكل

لوحــة أحبهــا النــاس واســتطاع فيهــا إيصــال 

رســالته وشــعوره.

ــا  ــان الســوري أن تحتضــن ســوريا يوًم ومتنــى الفن

ــذي  ــا، وال ــر" يف فرنس ــبه "اللوف ــا يش ــا متحًف م

يضــم أشــهر لوحــة يف العــامل تحــت اســم املوناليــزا، 

ليعــرض داخلــه عملــه وآالف األعــامل األخــرى التــي 

ــد  ــوريون ويخلّ ــها الس ــي يعيش ــاة الت ــد املعان تجس

ــذي  ــو ال ــر ه ــربًا أن "اللوف ــة، معت ــة الحالي الحقب

ــزا". ــزا مونالي ــن املونالي ــل م جع

انتشار واسع للوحة بمسميات عدة
اللوحـة التـي تعـود المـرأة حلبيـة خرجـت مـن بـني 

الدمـار واألنقـاض جـراء القصـف عـى مدينـة حلب، 

يف 28 نيسـان املـايض، القـت انتشـاًرا عامليًا واسـًعا، 

وتداولهـا ناشـطون عـرب وسـوريون، كـام تناقلتهـا 

بينهـم  إعاميـون  وشـاركها  كثـية،  إعـام  وسـائل 

فيصـل القاسـم وخديجـة بـن قنـة وآخـرون.

ونـرش الحقوقـي الجزائري أنـور مالك صـورة اللوحة، 

عـرب حسـاباته يف مواقـع التواصل االجتامعـي، وكتب 

سـورياليزا  تسـمية  الصـورة  هـذه  عـى  "سـأطلق 

وسـتنغص أمزجـة الطغـاة والبغـاة والغـاة والغـزاة 

عـرب العصـور القادمـة.. اذكـروا كامي".

وكتـب أحـد املعلقـني عى الصـورة "هذه ليسـت لوحة 

فنيّـة فحسـب بل لوحـة تاريخية لواقع األمة اإلسـامية 

يف القـرن الخامس عـرش الهجري".

ومل يتطـرق مشـاركو اللوحـة لصاحبهـا، الذي شـارك 

سـابًقا برسـم أكرب لوحـة يف العامل "مائكة سـوريا"، 

التـي رسـمت بأسـامء األطفال "الشـهداء"، خـال عام 

.2014

حسـام علـوم، رسـام مـن مواليـد 1986 يف مدينـة 

السـويداء، وخريـج كليـة الفنـون الجميلـة يف جامعة 

دمشـق، اختصـاص تصويـر ورسـم زيتي، شـارك يف 

عـدة معـارض يف الـدول األوروبيـة منهـا يف هولنـدا 

خـال معـرض "سـوريا بيتنـا"، إضافـة إىل بلجيـكا 

وأملانيـا، وجميـع لوحاتـه تعـرّب عـن الحقبـة الحاليـة 

التي تعيشـها سـوريا، ضمـن تصور )كونسـبت( تحت 

"رماد". عنـوان 

وجّسـد مئـات الفنانني السـوريني الواقع الذي تعيشـه 

بلدهـم بطـرق مختلفـة، وشـارك بعضهـم يف حفات 

أوبراليـة وغنائيـة وعمـل بعضهم عى  أصعـدة أخرى، 

بينـام نظـم العـرشات معـارض تحـايك الواقـع الذي 

يعيشـه أقرانهـم يف الداخل.

صاحب لوحة "سورياليزا" ُيجّسد واقع حلب بريشته

عنب بلدي - درعا 

يف  األحـرار"  املحامـني  "نقابـة  افتتحـت 

محافظـة درعـا، بالتعـاون والتنسـيق مع 

مجلـس املحافظـة، األربعاء 4 أيـار، فروًعا 

جديدة ملديريتي السـجل العقـاري والنقل، 

بلـدة  داخـل  املدنيـة،  األحـوال  ومكتـب 

الجيـزة يف املنطقـة الرشقيـة مـن حوران.

وأوضـح عضـو مجلـس النقابـة، ومديـر 

املحامـي عـي  العامـة،  العاقـات  مكتـب 

املفعـاين، أن النقابـة ترشف عـى مكاتب 

يف  العقـاري  والسـجل  املدنيـة  األحـوال 

محافظتـي درعـا والقنيطـرة، مشـيًا يف 

حديثـه إىل عنـب بلـدي أن "هنـاك مذكرة 

تفاهـم بـني النقابـة ومجلـس املحافظة".

النقابـة هـي املرشفـة الرئيسـية عـى هـذه 

الدوائـر، بحسـب املفعـاين، الذي قـال إنها 

من تعـني مـدراء الدوائـر واملوظفـني الذين 

أن  مضيًفـا  املحافظـة،  مجلـس  يسـميهم 

املديريـات تعمـل يف مدينة نوى غـرب درعا 

منذ قرابـة عـام، "وحققت نجاًحـا باهرًا يف 

الغربية". املنطقـة 

ودعـت "صعوبـة التنقـل بـني املنطقتـني 

إىل  امللحـة  والحاجـة  والرشقيـة  الغربيـة 

افتتـاح الفـروع"، وفق عضـو النقابة، بينام 

تعتـرب وثائق املديريـات "معتمدة يف جميع 

املناطـق املحـررة، ومـن منظـامت اإلغاثـة 

واملجالـس املحلية يف درعا"، بحسـب نقيب 

"املحامـني األحـرار"، سـليامن القرقـان.

النقابة تسعى للحصول على 
االعتراف الدولي

اعتمـدت املديريـات يف نـوى موظفني من 

أصحـاب الخـربة واالختصـاص، وهـم من 

القرفـان،  النظـام، وفـق  املفصولـني عـن 

الـذي أوضح لعنـب بلـدي أن كادر الفروع 

موظفـني،  تسـعة  مـن  يتكـون  الجديـدة 

ثاثـة لـكل مديريـة، يف الوقـت الحـايل.

ــاء  ــه وأثن ــني إن ــب املحام ــال نقي  وق

ــدد  ــة الع ــتقدر النقاب ــل، "س ــي العم س

املديريــات  مكاتــب  إلدارة  الــازم 

ــون  ــث تك ــا بحي ــا وإنجاحه رشق درع

ــا  ــايل"، مضيًف ــة األه ــى خدم ــادرة ع ق

ــا بالتنســيق مــع االتحــاد  "نســعى حاليً

ــد  ــة وتوحي ــاعدة القانوني ــدويل للمس ال

الوثائــق يف كافــة املحافظــات الســورية 

االعــراف  عــى  للحصــول  متهيــًدا 

ــدويل". ال

ــط  ــام وناش ــل ، مح ــم الخلي ــد املنع عب

إعامــي يف درعــا، اعتــرب الخطــوة جيــدة 

ــام  ــل النظ ــات وعم ــل دور املؤسس لتفعي

والقانــون، كــام أنهــا "رضورة ملحــة يف 

ــي  ــتمنع الكث ــا س ــن ألنه ــا الراه وضعن

مــن  املســتقبل  يف  اإلشــكاليات  مــن 

خــال حفــظ الحقــوق وتثبيــت عمليــات 

البيــع والــرشاء وتســجيل حــاالت الــزواج 

ــال". ــجيل األطف ــاق وتس والط

وأشــار الخليــل يف حديثــه إىل عنــب 

ــرب يف  ــة أك ــيوفر ثق ــك "س ــدي أن ذل بل

التعامــل بــني النــاس مــن عمليــات البيــع 

ــا  ــارات"، مردفً ــة العق ــرشاء وخاص وال

ــات الحقــوق ألصحابها  "ســتضمن املديري

ــات". ــوىض والرسق ــن الف ــد م وتح

صعوبــات  عــن  املحامــي  وتحــدث 

كثــية مــن املمكــن أن تواجــه املديريــات 

ــل  ــدم تقب ــل وع ــص التموي ــا نق "أبرزه

إضافــة  املبدئيــة،  لوثائقهــا  النــاس 

ــة يف  ــات املطلوب ــع املعلوم ــة جم لصعوب

ــات  ــود املعلوم ــبب وج ــة، بس كل مديري

لــدى مديريــات الدولــة  يف مناطــق 

النظــام"، واعتــرب أنهــا "ســتذلل بعزميــة 

ــات". ــى املديري ــني ع القامئ

ــة  ــوال املدني ــب األح ــل يف مكت ــدأ العم ب

مبدينــة نــوى، يف كانــون الثــاين 2015، 

ــجل  ــة الس ــة مديري ــت النقاب ــم افتتح ث

العقــاري يف نيســان مــن العــام نفســه، 

ــول  ــل أيل ــة النق ــاح مديري ــا افتت وتاه

.2015

وتضــم مديريــة الســجل العقــاري عــرشة 

موظفــني مختصــني، وخمســة يف مكتــب 

ــة  ــم يف مديري ــة، ومثله ــوال املدني األح
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د. كريم مأمون

ــايل  ــي األه ــوريا إىل تهج ــرب يف س أدت الح

ــوت  ــض البي ــم يف بع ــم وإقامته ــن منازله م

املهجــورة أو املخيــامت، ومــع طــول املــدة 

ــن  ــص م ــف والتخل ــات التنظي ــاب خدم وغي

الفضــات واملخلفــات بشــكل صحــي ازداد 

وجــود القــوارض )الجــرذان والفــران( بشــكل 

ــن  ــكانية، م ــات الس ــذه التجمع ــت يف ه ملف

ــد  املعــروف أن هــذه القــوارض تحتضــن العدي

ــان،  ــا إىل اإلنس ــل بعضه ــراض وتنق ــن األم م

ــي  ــال ه ــرق االنتق ــيع ط ــدى أش ــل إح ولع

ــخص  ــض أي ش ــرض للع ــد يتع ــض، فق الع

ــران أو  ــه ف ــكان عمل ــه أو م ــد يف منزل يوج

ــرذان. ج

ما األمراض الناجمة عن عضات القوارض؟
قـد يحـدث عنـد %10 مـن املتعرضـني لعضات 

الجـرذان أو الفران أحد املرضني التاليني بحسـب 

الحيـوان: حمـى  املنقولـة مـع لعـاب  الجراثيـم 

عضـة الجرذ، وتحـدث بسـبب جرثومـة عصوية 

أو  مونيليفورمـس،  سريبتوباسـياس  تسـمى 

داء سـودوكو ويحـدث بسـبب جرثومـة حلزونية 

مينوس. سـبييام  تسـمى 

كيف تحدث اإلصابة؟
الجراثيـم يف جـرح العضـة مـع لعـاب  تدخـل 

ثـم  والتهـاب،  وذمـة  تحـدث  حيـث  القـارض 

تنطلـق عـرب الطـرق اللمفاويـة والتيـار الدموي 

والكبـد  كالـكى  الداخليـة  األعضـاء  إىل  لتصـل 

والسـحايا، ولكـن قـد تنتقـل أيًضا عـرب الطعام 

فتسـبب  القـارض  مفـرزات  أو  ببـول  امللـوث 

إحـدى  يف   1983 عـام  حـدث  )كـام  العـدوى 

مـدارس بريطانيـا نتيجـة تنـاول الطـاب حليبًا 

املـرض بشـكل وبـاء(. أدى النتشـار  ملوثًـا 

ما أعراض اإلصابة؟
األعـراض  تظهـر  الجـرذ  عضـة  حمـى  داء  يف 

بعـد فـرة حضانـة أقـل من عـرشة أيـام، وتبدأ 

وهيـاج  ورجفـان  وقشـعريرة  حـرارة  بارتفـاع 

وآالم يف العضـات واملفاصـل وأسـفل الظهـر، 

ثـم بعـد ثاثـة أيـام يظهـر طفـح جلـدي عى 

اليديـن والقدمـني، وخال أسـبوع يبـدأ حدوث 

آالم يف املفاصـل الكبـية، وقد تحـدث خراجات 

يف الكبـد أو الدمـاغ أو غيها من أجهزة الجسـم 

وقـد يحـدث التهـاب يف صاممـات القلـب.

ــة  ــرة الحضان ــون ف ــودوكو فتك ــا يف داء س أم

بــني أســبوع وشــهر، وترتفــع الحــرارة بشــكل 

ــة  ــد ثاث ــن بع ــث أن تتحس ــم ال تلب ــديد ث ش

ــاود  ــم تع ــام ث ــك 5-10 أي ــتمر ذل ــام ويس أي

ــام  ــابهة، ك ــامت مش ــد بهج ــن جدي ــاع م االرتف

تحــدث آالم عضليــة ومفصليــة، وضخامــة عقــد 

ملفاويــة يف ناحيــة العضــة، وقــد يظهــر طفــح 

ــه يف  ــه بنســبة أقــل من ــدي أرجــواين إال أن جل

ــرذ. ــة الج ــى عض داء حم

كيف يشخص المرض؟ 
يتـم اعتـامًدا عـى القصـة املرضيـة واألعـراض 

الرسيريـة ومعطيـات انتشـار العـدوى، وميكن 

تأكيـد التشـخيص بفحـص عينة مـن دم املصاب 

وإجـراء الـزرع الجرثومـي الكتشـاف الجرثـوم 

يف  رضوريًـا  اإلجـراء  هـذا  ويعتـرب  املسـبب، 

حـاالت عـدم التأكـد مـن التشـخيص إذ إن هـذا 

السـحايا وبعـض  بالتهـاب  املـرض قـد يشـتبه 

الفيوسـية. االلتهابـات 

كيف يتم العالج؟
هنـاك ثـاث نقـاط تعتـرب مهمـة يف موضـوع 

العـاج، رسعـة التشـخيص أواًل، ورسعـة البـدء 

بالعـاج قبـل حدوث املضاعفـات ثانيًـا، واختيار 

ثالثًا. املناسـب  الحيـوي  املضـاد 

وملـدة  األفضـل  الـدواء  هـو  البنسـلني  ويعتـرب 

سـبعة أيام، ويف حال الحساسـية عى البنسـلني 

أو  للكبـار  سيربوفلوكساسـني  إعطـاء  ميكـن 

لألطفـال. اريرومايسـني 

كاملسـكنات  العرضيـة  املعالجـة  تعطـى  كـام 

الحاجـة. حسـب  الحـرارة  وخافضـات 

عضة 
القوارض

املوطـن األصـي لهـذا النبـات هـو رشق آسـيا، حيث 

تكـر زراعتـه يف سـوريا والعـراق وإيـران والهنـد 

وباكسـتان ومنطقة حوض املتوسـط كمر واملغرب 

العـريب، ويف شـبه الجزيـرة العربية والحبشـة.

وهـو عشـبة حوليـة، بارتفـاع 30 - 50 سـم، لهـا 

سـاق منتصبة كثـية التفـرع، وأوراق دقيقة خيطية 

الشـكل، وأزهـار بيضـاء مزرقـة إىل رماديـة، ومثار 

تحتوي عـى كبسـوالت بداخلها بذور بيضـاء ثاثية 

األبعـاد رسعـان مـا تتحـول إىل اللـون األسـود عند 

تعرضهـا للهـواء، هـذه البـذور هـي مـا يسـمى بـ 

الربكة". "حبـة 

العـريب  العـامل  الربكـة شـعبية كبـية يف  ولحبـة 

واإلسـامي، إذ عرفهـا العـرب قبل آالف السـنني، وقد 

ذكرهـا النبـي )ص(، فقد جـاء يف صحيـح البخاري 

قولـه )ص(: "إن يف الحبـة السـوداء شـفاء مـن كل 

داء إال السـأم"، والسـأم هـو املـوت.

المواد الفعالة
الثابـت،  الزيـت  مـن   40% عـى  البـذور  تحتـوي 

وحـوايل %1.4 مـن الزيـت الطيـار، وتحتـوي عى 

والربوتينـات  واملعـادن  الفيتامينـات  مـن  العديـد 

النباتيـة.

ومعظـم التأثيات الدوائيـة تعزى إىل الزيـت الطيار، 

وهـو عبـارة عـن مـادة سـائلة متطايـرة لهـا رائحة 

عطريـة ولـون أصفر باهـت، ويحتـوي عـى العديد 

من األحامض الدهنية األساسـية واملهمـة لصحة الجلد 

والشـعر واألغشـية املخاطيـة، وكذلـك عمليـة إنتـاج 

الهرمونـات بالجسـم، وغيهـا من الوظائـف الحيوية 

املهمـة، كـام يحتـوي عى مـواد سـكرية ونشـويات 

والحديـد  والفسـفور  الفوسـفات  مثـل  ومعـادن 

والكالسـيوم.

وتحتـوي حبـة الربكـة أيًضا عـى مـادة النيجيللون، 

األكسـدة  مضـادات  إحـدى  و  بلّوريـة  مـادة  وهـي 

الطبيعيـة مثـل فيتامينـات C  و A ،وكذلـك تحتـوي 

عـى مـادة الجلوتاثيـون، والتي تلعـب دورًا أساسـيًا 

يف حاميـة الجسـم ضد مخاطر ما يسـمي بالشـوارد 

الحـرة، وتحتـوي أيًضا عـى حمض اآلرجينـني، وهو 

أحد الحمـوض األمينيـة الرورية لنمو الجسـم، كام 

تحتـوي الحبـة عى مـادة الكاروتـني والـذي ثبت أن 

لـه مفعـواًل ضـد الخايـا الرسطانيـة، باإلضافـة إىل 

هرمونـات وأنزميـات هاضمـة ومضـادة للحموضة.

االستخدامات الطبية
• تشـكل مصـدًرا للطاقـة، إذ وجـد أنها تسـاعد عى 

االحتفاظ بحـرارة الجسـم الطبيعية، وتزيـد مقاومة 

الربد يف الشـتاء.

والتهـاب  كالربـو  التحسسـية،  األمـراض  تعالـج   •

التحسسـية. واألكزميـا  التحسـي  األنـف 

• لها تأثي محفز ومقو لجهاز املناعة.

املعـدة  أمل  فتلطـف  الهضمـي،  الجهـاز  تفيـد   •

وتشـنجاتها، وتحمـي أغشـية املعدة مـن التخريش، 

وتخفـف الريـح وانتفـاخ البطـن، وتخفـف املغص، 

والبـذور مطهـرة ومضـادة للديـدان املعويـة.

للبلغـم،  طـاردة  فهـي  التنفـي،  الجهـاز  تفيـد   •

وتعالج حـاالت التشـنج القصبي والنـزالت الصدرية 

والسـعال الديـي.

• تقي الكبد من التخرب نتيجة بعض التسمامت.

الكولـون،  ورسطـان  الكبـد،  رسطـان  مـن  تقـي 

الثـدي. ورسطـان 

• تسـاهم يف عـاج مـرض السـكري بآليـة ماتـزال 

معروفة. غـي 

• تزيـد إدرار البـول، وتقـي مـن اعتـاالت الكليـة، 

وتفيـد يف عـاج ارتفاع التوتر الرشيـاين )الضغط(.

القلـب والرشايـني، وتسـاهم  • تقـي مـن أمـراض 

بتخفيض مسـتويات الشـحوم الثاثية والكولسرول 

الضـار يف الـدم، بينام ترفع مسـتوى الكوليسـرول 

. ملفيد ا

• لها تأثي مسكن ومضاد لالتهابات املفصلية.

األرق،  فتعالـج  لألعصـاب،  مهـدئ  تأثـي  لهـا   •

والتوتـر. والصـداع، 

• تعالـج حـاالت عرس الطمث، إذ تسـاعد عـى إدرار 

. لطمث ا

األكزميـا  فتشـفي  الجلديـة،  األمـراض  يف  تفيـد   •

الشـعر. تسـاقط  وتعالـج 

لصناعـة  وتسـتخدم  القاطعـة،  الجـروح  تشـفي   •

العقـارب. للدغـات  تريـاق 

• تفيـد أثنـاء الرضاعـة، حيـث تسـاعد عـى إدرار 

اللـن، كذلك تعـد مصـدًرا غذائيًا مهاًم لـألم والطفل 

السـواء. عى 

• تعـد غـذاًء صحيًـا مهـاًم ومفيـًدا لنمـو ألطفـال، 

ولكبـار السـن أيًضـا، نظـرًا الحتوائهـا عـى مـواد 

ومتنوعـة. متعـددة  غذائيـة 

املخزنـة  املابـس  طيـات  بـني  البـذور  وتوضـع   •

للعثـة. كطـاردة 

طرق االستخدام
ويف  الصيدليـات  يف  الربكـة  حبـة  زيـت  يتوافـر 

محـات بيـع التوابـل، ويسـتخدم رشبًا عـن طريق 

الفـم، أو يدهـن خارجيًـا عـى الجسـم.

الربكـة عـى نطـاق واسـع  تسـتخدم بـذور حبـة 

كأحـد التوابـل، حيث تضـاف للأمكـوالت واملعجنات 

وبعـض الحلويـات، وينصـح بتنـاول كميـات قليلة 

منهـا، وذلـك إمـا بطحنهـا أو بـرش بذورهـا عـى 

املـواد الغذائيـة أو مـع السـلطات.

وميكـن طحـن الحبـة ومزجهـا مـع املـاء ورشبهـا 

أيًضـا، ويفضـل أال تطحن إال عند االسـتعامل ألنها إذا 

سـحقت وتركـت ولو لعـدة سـاعات قبل اسـتعاملها 

فـإن املـادة الفعالة تتطايـر منها، لكـن ميكن طحنها 

ومزجهـا مـع العسـل مزًجـا جيـًدا وحفظًهـا بعيًدا 

عـن الضوء يف علبـة قامتة اللـون ومحكمـة اإلغاق 

وبذلـك تحتفـظ بفائدتها.

واملشـكلة أن زيـت حبـة الربكـة املوجـود يف بعض 

إن  إذ  تذكـر؛  عاجيـة  قيمـة  لـه  ليـس  األسـواق 

املصنعـني لهـذا الزيـت يقومـون بتحميـص البذور، 

الثابـت،  الزيـت  عـى  فيحصلـون  يكبسـونها،  ثـم 

ونسـبة بسـيطة جًدا مـن الزيـت الطيـار، ألن الزيت 

الطيـار يتبخـر عنـد التحميـص، والفائـدة العاجية 

تركـز يف الزيـت الطيـار كـام أسـلفنا.

حبة البركة، هي نبات عشبي ينتمي إلى عائلة اليانسون، 
واسمه العلمي Nigeria Sativa، ولحبة البركة تسميات 
شعبية متعددة تختلف من بلد آلخر، وأشهر هذه التسميات 

"الحبة السوداء"، أو "الكمون األسود".

داء خطير 
قد يهدد الحياة

ما الذي تعرفه عن نبات

حبة البركة؟
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يعترب كتاب"توجيه األسـئلة الصحيحة.. 

دليـل التفكـري الناقـد" من الكتـب املهمة 

يف مجالـه، وهـو مـن تأليف نيـل براون 

العربيـة  والنسـخة  كيـيل،  وسـتيورات 

فيـه مـن ترجمة ونـرش مكتبـة جرير.

صفحـة   200 قرابـة  يف  الكتـاب  يقـع 

مـن القطع املتوسـط، مقسـمة عى 12 

فصـًا، ويهتـم الكتـاب بشـكل أسـايس 

ببناء التفكـري النقدي والنهج التسـاؤيل 

كأحـد أهـم مزايـا تعزيـز املعرفـة وفهم 

العـامل بشـكل أفضـل، وبنـاء آراء ذاتيـة 

حيال مـا يجـري يف محيطنـا، وعن هذا 

املؤلفان: يقـول 

تختـار  أن  يجـب  مفكـر،  "كشـخص 

الكيفيـة التي سـتتفاعل بها مـع ما تراه 

وتسـمعه، مثـة بديل آخـر هو قبـول كل 

مـا تقرأ أو تسـمع، إن القيـام بذلك يؤدي 

تلقائًيـا إىل أن تجعـل رأي شـخص آخـر 

هو الـرأي الخـاص بك. ال أحـد يرغب يف 

أن يكـون عبـًدا عقلًيـا لشـخص آخر".

لتـايف  السـبيل  أن  الكاتبـان  ويـرى 

أسـمياها،  كـام  العقليـة"،  "العبوديـة 

يـأيت عـن طريـق طـرح أسـئلة قويـة 

وذاتيـة،  شـخصية  لقـرارات  للتوصـل 

وحـول هـذه األسـئلة وكيفيـة طرحهـا 

الكتـاب. يتمحـور 

أمثلـة  إدراج  عـى  الكتـاب  يعتمـد 

هـذه  معالجـة  ثـم  تطبيقيـة،  وفقـرات 

الفقـرات بعدد من األسـئلة التـي تحللها 

وتكشـف عن العلل املنطقيـة واملغالطات 

كل  وينتهـي  طرحهـا،  يف  االسـتداللية 

التطبيقيـة  التامريـن  مـن  بعـدد  فصـل 

التـي يُـرتك حلهـا للقـارئ، ليقـارن حلّه 

بعدهـا بعـدد مـن اإلجابـات النموذجية.

الكتـاب مفيد ومهّم مهـام كان تخصص 

قارئـه، وهـو معـني كبري بشـكل خاص 

اللغـات  بتدريـس  واملهتمـني  للمعلمـني 

الكتابة. ومهـارات 

تميم عبيد - عنب بلدي 

 أربعـة أمـور عليك أخذها بالحسـبان 

إن كنت ستسـتخدم هاتفـك للتصوير 

االحرايف.

Mega Pixel
الصـور  وضـوح  درجـة  تقـاس 

أصغـر  وهـو  بالبيكسـل،  الرقميـة 

عنـر منفـرد يف مصفوفـة النقاط 

الصوريـة، أي أنـه أصغـر مـا ميكـن 

متثيلـه والتحكـم يف خصائصـه مـن 

مكونـات الصـورة، أمـا امليغا بكسـل 

فهي مـن مضاعفـات وحدة البكسـل 

وكلـام  الرقميـة،  للصـورة  املشـكلة 

زادت يف الكامـيا زادت الصـور التي 

ونقـاوة. وضوًحـا  تلتقطهـا 

ZOOM
يف  الصـورة  تقريـب  خاصيـة 

الكامـيات تسـهل تصوير األجسـام 

البعيدة، منهـا التقريـب الرقمي الذي 

مـا  الشاشـة،  عـى  الصـورة  ميـط 

يوثر عـى جودتهـا، وهـذا النوع هو 

املوجـود يف معظـم كامـيا الهواتف 

املحمولـة، أمـا التقريـب البري فهو 

إذ تتحـرك  يعمـل كاملنظـار املقـرب، 

يك  الكامـيا  داخـل  عدسـات  عـدة 

تقـرب الصـورة بشـكل واقعـي، فا 

تؤثـر عـى جـودة الصـورة إطاقًـا، 

ومثل هـذه العدسـات ميكـن أن تباع 

بشـكل منفصـل وتركب عـى الهاتف 

العدسـات  رشاء  وميكـن  الـذيك، 

الخاصـة بهاتفـك مـن رابـط موقـع 

أمـازون

http://goo.gl/68LyiH 

ISO
اآليـزو هـو درجـة حساسـية الكاميا 

يف  الخيـار  هـذا  يكـون  للضـوء، 

الهواتـف الذكية مضبوطًـا عى الوضع 

التلقـايئ، لكـن يف حالتـك أنـت البـد 

أن تعـدل عليـه مبـا يتـاءم مـع مكان 

التصويـر، ففـي حـال ضبطتـه عـى 

أعـى درجـة فسـتتمكن مـن التصوير 

اإلضـاءة  ذات  األماكـن  ويف  ليـًا، 

الخافتـة، وبالعكس عنـد التصوير يف 

الصبـاح أو يف األماكـن عاليـة اإلضاءة 

فأنـت بحاجـة لتخفيـف اآليـزو عـن 

الوضـع املعتـاد.

Focus
يسـتخدم البعـد البـؤري، أو الركيـز 

نقـاط  إلظهـار   )Focus( البـري 

الوضوح يف الصورة، بشـكل مشـابه 

آلليـة عمـل العـني البرشيـة، وهو ما 

يكـون مضبوطًا بشـكل افرايض يف 

حالـة التصويـر الرقمـي يف الهاتـف 

الـذيك، بحيـث يركـز تلقائيًـا إلظهار 

األشـياء واضحـة بأعى دقـة ممكنة، 

الكامـيا  داخـل  العدسـة  تتحـرك  إذ 

حتـى تصـل إىل البعـد البـؤري الذي 

يظهـر فيـه الـيء املـراد تصويـره 

بوضـوح عـى الرشيحـة الحساسـة 

الكاميا. داخـل  للضـوء 

يف  متوفـر  غـي  اليـدوي  الركيـز 

الذكيـة،  الهواتـف  معظـم  كامـيات 

ببعـض  عنـه  االسـتعاضة  وميكـن 

بهـذه  للقيـام  امللحقـة  العدسـات 

يف  متوفـر  منهـا  والكثـي  املهمـة، 

اإللكرونيـة. املتاجـر 

نـوع آخر مـن أنواع الركيـز البري 

وهـو املاكـرو Macro، وهـو خـاص 

بتصويـر األشـياء القريبـة جـًدا ذات 

التفاصيـل الدقيقة، وهذا ما تسـتطيع 

ملحقـة  عدسـات  باسـتخدام  فعلـه 

اإللكرونيـة  املتاجـر  مـن  تشـريها 

كـام ذكرنا سـابًقا.

كتاب

توجيه األسئلة 
الصحيحة..

دليل التفكير الناقد
كيف تستخدم

كاميرا هاتفك بإتقان؟
إن كنت من محبي التصوير الفوتوغرافي ولديك كاميرا احترافية كبيرة الحجم، فال 

بد أنك ستشعر باإلعاقة عند حملها معك في كل مكان، كاميرا هاتفك الذكي قد 
تكون صديقتك المفضلة.

مـاذ  محمـد  السـوري،  املهنـدس  أطلـق 

مسـمى  تحـت  جديـًدا  تطبيًقـا  البغـدادي، 

"قامـويس الفوري" عـى أجهزة"أندرويد"، 

العربيـة  إىل  الرجمـة  التطبيـق  ويتيـح 

بطريقـة مختلفـة ودون الحاجة إىل االتصال 

باإلنرنـت.

مسـابقة  يف  للمشـاركة  طـرح  التطبيـق 

التطبيقـات العربيـة، التـي تنظمهـا منصـة 

"األلكسـو" العـام الجاري يف ديب، بحسـب 

البوابـة العربيـة لألخبـار  مـا ذكـر موقـع 

التقنيـة اليـوم، الجمعـة 6 أيـار.

يتيـح  بأنـه  الفـوري"  "قامـويس  ويتميـز 

والفرنسـية  اإلنكليزيـة  النصـوص  ترجمـة 

إىل العربيـة، دون الحاجـة لفتـح التطبيـق، 

إذ ميكـن ملسـتخدم املوبايـل ترجمـة النـص 

الـذي يريـده بتحديـد الكلمة أو النـص املراد 

نافـذة  لتظهـر مبـارشة  ترجمتـه ونسـخه، 

يوفرهـا  التـي  الرجمـة  تتضمـن  منسـدلة 

التطبيـق للنـص املنسـوخ.

سـوري،  معلوماتيـة  مهنـدس  البغـدادي 

وسـبق أن طور تطبيقات عى نظام تشـغيل 

 ،"camlocker" أندوريـد"، أبرزها تطبيـق"

الـذي مينـع أي وصول غي مـرشوع لكاميا 

الهاتـف مـع إمكانيـة فـك القفل بـأي وقت.

كـام فـاز بجائـزة "إبـداع" يف سـوريا، عن 

 GlobeMed" أفضـل تطبيق صحـي اسـمه

Syria"، عـام 2014.

التطبيـق يظهـر قامئـة باملرادفـات، وبعـدد 

مصطلحـات يتجـاوز 158 ألف مفـردة، كام 

اإلنكليزيـة  املفـردات  لفـظ  خاصيـة  يوفـر 

والفرنسـية يف حـال دعـم مكتبـات الصوت 

لهـذه اللغـات يف جهـاز الهاتف.

كـام يقـدم التطبيـق بحثًـا يدويًـا يف نفس 

النافـذة املنسـدلة، للبحـث عـن كلـامت مـع 

ميـزة اإلكـامل التلقـايئ للكلمـة، إضافة إىل 

إمكانيـة نسـخ معـاين املفـردات مـن نتائج 

تطبيقـات  مـع  مشـاركتها  بهـدف  البحـث 

. أخرى

ويدعـم التطبيق األجهزة اللوحية والقياسـات 

الكبـية للشاشـات، ويفّعل عند تشـغيله من 

خـال هذه األجهـزة خاصية تحريـك النافذة 

املنسـدلة لسـهولة أكـرب يف الرجمـة أثنـاء 

قـراءة الكتـب اإللكرونية واملـواد العلمية.

يوفــر  التطبيــق  أن  مربمجــون  ويــرى 

ويقــرأ  يــدرس  ملــن  والجهــد  الوقــت 

ــية  ــج الدراس ــة أو املناه ــب اإللكروني الكت

ميكنــه  إذ  إنرنــت،  دون  اإلنكليزيــة 

ــده  ــص يري ــة أي ن ــى ترجم ــول ع الحص

إىل  الحاجــة  دون  مبــارش،  بشــكل 

االتصــال باإلنرنــت أو االعتــامد عــى 

ــة  ــح ترجم ــرى تتي ــات أخ ــع وتطبيق مواق

ــت". ــل ترانزلي ــا "غوغ ــوص، وأبرزه النص

وميكن ملسـتخدمي أندرويـد تحميل التطبيق 

مـن منصـة األلكسـو للتطبيقـات، بينام من 

املقـرر أن يتوفـر قريبًـا عى متجـر "غوغل 

بـاي"، بحسـب املنصة.

تختـرب رشكـة "فيـس بـوك" نسـخة جديـدة مـن 

تطبيقهـا "واتسـاب" لنظـام آيفـون، ويضـم ميـزة 

املرئيـة، بحسـب  الفيديـو  إجـراء مكاملـات  إمكانيـة 

 "PhoneRada" صـور حصل عليهـا ونرشها موقـع

املتخصـص.

املوقـع نـرش تقريـرًا احتـوى صـوًرا ملتقطـة مـن 

شاشـة هاتـف آيفـون، تظهـر أيقونـة كامـيا فيديو 

باملكاملـات  الخاصـة  الهاتـف  سـامعة  جانـب  إىل 

الحـايل. التطبيـق  يوفرهـا  التـي  الصوتيـة 

وتُظهـر صـورة أخرى قامئـة الخيارات، وقـال املوقع 

إنهـا تظهـر عنـد الضغـط املطول عـى اسـم إحدى 

جهـات االتصال ضمن نافـذة الدردشـة، ومن ضمنها 

خيـار اتصـال الفيديـو "Video Call"، إىل جانـب 

الخيـارات املتوفـرة حاليًا.

وبحسـب املوقع فإن مسـتخدمي التطبيق سيحصلون 

عـى النسـخة التي توفـر املكاملـات املرئية، بعـد أيام 

قليلـة، بتحديث جديـد لـ "واتسـاب"، وأوضح املوقع 

أنـه "رغم أن الصـور املرسبـة خاصة بنظـام آيفون، 

إال أنـه مـن املتوقـع طـرح امليـزة لألجهـزة العاملـة 

بنظـام أندرويـد بالتزامـن مع نسـخة آيفون".

محادثـات  املـايض،  نيسـان  شـّفرت  "واتسـاب" 

التـي  املنصـات  تطبيقهـا عـى جميـع  مسـتخدمي 

يتوفر فيها التطبيق، وشـمل التشـفي كًا من رسـائل 

الدردشـة والصـور والفيديـو واملكاملـات الصوتيـة.

كـام دعمـت خـال األشـهر القليلـة املاضيـة، مزايـا 

عديـدة، أبرزهـا تنسـيق النصـوص والـرد الرسيـع، 

كام ألغت رسـم اشـراكها السـنوي، ليصبح التطبيق 

كان رسـم تجديـده  أن  بعـد  الحيـاة،  مجانًـا مـدى 

يكلـف دوالًرا واحـًدا سـنويًا.

مهندس سوري يبتكر "قاموسي الفوري" للترجمة دون إنترنت

"واتساب" توفر ميزة المكالمات المرئية قريًبا
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"الدوري األوروبي" 
بانتظار "ليفربول" 

بعد إقصاء اإلسبان
متكـن نـادي ليفربـول اإلنكليـزي مـن وضـع 

حـّد لكرة القـدم اإلسـبانية بعـد إقصائـه فريق 

فياريـال يف مبـاراة نصف النهايئ مـن الدوري 

األورويب ومنـع تكـرار سـيناريو دوري األبطال 

مبواجهـة إسـبانية خالصة.

عـى  الفـوز  مـن  اإلنكليـزي  الفريـق  ومتكـن 

بثاثـة  أيـار،   5 الخميـس  اإلسـباين،  نظـيه 

أهـداف نظيفـة، ليكـون بذلك الفريـق األورويب 

الوحيـد الـذي متكـن من إخـراج فريق إسـباين 

الـدوري  يف  سـواء  أوروبيـة  منافسـة  مـن 

األبطـال. دوري  أو  األورويب 

وسـياقي ليفربـول يف نهـايئ “يوروبـا ليغ”، 

نـادي  اللقـب  الجـاري صاحـب  أيـار،   18 يف 

إشـبيلية اإلسـباين، الـذي تغلـب بـدوره عـى 

األوكـراين.  دانييتسـك  شـاختار 

وتصـب التكهنـات يف مصحلـة ليفربـول الذي 

كأس  لنيـل  مرشـحة  فـرٍق  بحظـوظ  أطـاح 

اإلسـباين. دورمتونـد  كربوسـيا  البطولـة، 

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
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تاسع األحرف اإلنكليزية - ترددن عن . 6

االختيار )معكوسة(
مرض يظهر كبُقع بيضاء يف الجسد . 7

- للنداء
تجدها يف رياضة - مل تتوقف. 8
ثلثا بطة - أنت باإلنكليزية. 9

تقال لتمني النعمة التي عند أحدهم - . 10
نبات فطري
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبية 3×3، و81 مربع صغي 9×9.

تكون بعض املربعات الصغية معبأة باألرقام بدايًة،

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

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

حلول العدد السابق

ملحمة إســـــــبانية في نهائي ميالن..

الريـال نـحـــــو لقبه الـ 11 واألتلتيكو يسعى للرقم1
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أفىض الراع األورويب إىل مواجهة إسـبانية- إسـبانية 

يف نهاية املطـاف، يلتقي فيها النـادي امللي مع أتلتيكو 

مدريـد يف نهـايئ “الشـامبيونزليغ”، يف تكـرار لنهايئ 

2014 الـذي انتهـى بانتصـار املرينغـي بأربعـة أهـداٍف 

مقابـل هـدف يتيم يف مدينـة لشـبونة الربتغالية.

عامان فقـط انتظر النهـايئ األورويب اإلسـباين ليكرر 

نفسـه، بعدمـا تغلـب أبنـاء زيدان عـى ممثـل اإلنكليز 

العمـاق  عـى  كريزمـان  ورفـاق  سـيتي،  مانشسـرت 

بايـرن ميونـخ يف حصيلـة مبـارايت نصـف  األملـاين 

. يئ لنها ا

البدايـة مـن ريال مدريـد، الذي عاد من بعيد يف املوسـم 

الحـايل، بعـد تسـلم زيـن الديـن زيـدان زمـام األمـور، 

وأصلح ما أفسـده بينيتيز منذ بداية املوسـم، إذ اسـتعاد 

الليغـا اإلسـبانية  املنافسـة عـى لقـب  حظوظـه يف 

مزاحـاًم كًا مـن الربشـا واألتلتيكـو، ومنتظـرًا تعـر 

أحدهام.

ووصـل إىل نهايئ “الشـامبيونز” رقـم 11 يف تاريخه، 

مدعـاًم بخـط “BBC” للهجـوم الحديـدي، الـذي يقـدم 

نفسـه بأفضل صـورة منذ تغلـب امللي عى برشـلونة 

يف كاسـيكو الليغـا، ويـّر “املرينغـي” عـى إضافة 

لقـب جديـد لخزائنـه إلرضاء عشـاقه، بعـد إقصائه من 

بطولـة الـكأس اإلسـبانية وفرصـه القليلـة بالحصـول 

عـى لقب الـدوري.
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قطـب النهايئ اآلخـر أتلتيكو مدريـد، ال تقل حظوظه 

بالفـوز عـن حظـوظ منافسـه، إذ سـبق لـه أن أطاح 

بغرميـه برشـلونة يف دور ربع النهـايئ، كام يضغط 

بـكل ثقله للفـوز بلقب الليغـا بفارق ثـاث نقاط عن 

صاحـب املركز األول برشـلونة، كام قـىض عى أحام 

فريـق بافاريا بالتأهـل إىل نهايئ القـارة العجوز.

ويعتمـد فريـق العاصمـة اإلسـبانية عى خـربة خط 

هجومـه التـي ال تقل عـن خربة كريسـتيانو ومييس، 

مدجًجـا بالفرنـيس كريزمـان واإلسـباين توريـس، 

كـام ميلـك خـط دفـاع صلـب، يقـوده املـدرب دييغو 

سـيميوين الذي ارتفعت أسـهمه يف املوسـم الحايل، 

بعـد تغلبه عـى غوارديـوال ولويس إنـريك يف بايرن 

وبرشلونة.

حظوظ متساوية
التوقعـات يف السـنوات األخـرية يف دوري األبطـال 

دامئًـا ما كانـت تصب يف مصلحـة الربشـا والبايرن، 

عـى أنهـام البطـان املتوقعـان يف كل موسـم، ويف 

حـال عـدم وصولهـام للمبـاراة النهائيـة فـإن مـن 

أقصاهـام هـو صاحـب اللقب.

إقصـاء  مـن  مورينيـو  جوزيـه  متكـن   2010 يف 

برشـلونة يف نصف النهـايئ مع إنرت ميـان والتغلب 

عـى بايرن ميونـخ يف النهـايئ ليحقـق اللقب، ويف 

2014 التقـى الريـال الـذي أقـىص بايـرن يف نصـف 

النهائيـة  املبـاراة  أتلتيكـو، واحتاجـت  النهـايئ مـع 

لوقـت إضـايف لحسـم اللقـب لصالـح الريـال.

أمـا عـدا هـذه األعـوام فكانـت األلقـاب مـن نصيـب 

برشـلونة يف 2009 و2011 و2015، والبايـرن 2013.

بحسـب األرقـام فـإن أتلتيكـو مرشـح بقوة لحسـم 

اللقـب لصالحـه فهـو مل يقـِص برشـلونة فحسـب، 

الريـال  لعـب  بينـام  أيًضـا،  بافاريـا  عمـاق  وإمنـا 

مباريات سـهلة نوًعا مـا يف مشـواره األورويب، أمام 

فولفسـبورغ األملـاين ومانشسرتسـيتي اإلنكليـزي.

وهـذه املـرة الثالثة فقـط التي يصـل فيهـا “األتلتي” 

مل  بينـام  و2014   1974 بعـد  النهائيـة،  املبـاراة  إىل 

يسـبق لـه أن حقـق اللقب.

مـن جهتـه، يسـعى ريـال مدريـد لتحقيـق اللقب 11 

يف تاريخـه، وتعتـرب املبـاراة تحديًـا عـى أكـر مـن 

صعيـد يواجه الفريق يف املوسـم الحـايل، من مدربه 

زيـدان الـذي يريـد تثبيـت نفسـه يف إدارة الجهـاز 

الفنـي للنـادي، وإثبـات قدرتـه عـى تحقيـق طموح 

جامهـريه، إىل خط هجومه BBC ابتداء بكريسـتيانو 

رونالـدو، الـذي وجهـت لـه انتقـادات كثرية عـى أنه 

يسـعى ملجـده الشـخيص يف ريـال مدريـد، وكاريث 

الصفقـة  منـذ  محبيـه  آمـال  يحقـق  مل  الـذي  بيـل 

الخياليـة التـي قدمت بـه إىل إسـبانيا.

تصريحات الريال "خجولة" وسيميوني: نلعب لنربح
قـال النجم الربتغايل كريسـتيانو رونالـدو إن حظوظ 

الريـال يف التتويـج ال تتجـاوز %50، فاملنافس فريق 

قـوي ولديـه مفاتيـح لعب متعـددة، كـام يعتمد عى 

خطـة دفاعيـة صلبـة. بينـام أكّـد بيل صاحـب هدف 

التأهـل للريال أمام مانشسـرت أن أتلتيكـو فريق معقد 

ولكـن  املبـاراة،  بنتيجـة  التكهـن  ويصعـب  للغايـة، 

بفـارغ  النهـايئ  ينتظـرون  امللـي  النـادي  عنـارص 

. لصرب ا

كابنت الفريق راموس أشار إىل املشاكل التي واجهت 

سيًئا  جانًبا  هناك  وأن  املاضية،  الفرتة  خال  الفريق 

إىل  امللي  وصول  يتوقع  مل  أحًدا  وأن  جيًدا،  وآخر 

مرة  بالنهايئ  الفوز  عى  قادرون  أنهم  وأكد  النهايئ، 

أخرى.

عى  الفوز  أن  "األتلتي"  مدرب  سيموين  رصح  بدوره 

اثنني من أفضل فرق العامل مل يكن مصادفة، فالفريق 

يعمل بشكل جيد، مؤكًدا أن العبيه كانوا يعانون با شك 

يف كل مباراة، خاصة يف مباراة الرد أمام البايرن الذي 

كاد أن يخطف بطاقة التأهل.

ويف حديثـه عن نهـايئ ميـان، قـال إن الفريق جاهز 

وسـيعمل كل مـا بوسـعه لتحقيـق حلـم الجامهـري، 

وليـس لديـه الوقـت للتفكري بانتقـادات طريقـة لعبه 

الدفاعيـة، فهو يلعـب لريبـح فريقـه يف النهائية.

ورغـم املبالـغ الطائلـة التـي أنفقهـا يف 

يسـتطع  مل  الشـتوية،  االنتقـاالت  فـرتة 

التنـني الصينـي تجـاوز الـدور األول مـن 

يف  الثالـث  املركـز  احتـل  إذ  البطولـة، 

الـدوري. وودع  الثامنـة  املجموعـة 

الفـرق  إىل  امتـدت  املخيبـة  املفاجـآت 

منهـا  ثاثـة  خرجـت  التـي  السـعودية، 

مـن أصـل أربعـة مـن دوري املجموعـات 

وهـي األهـيل والنـر واالتحـاد، بينـام 

تأهـل الهال لوحـده إىل الـدور 16 بفوزه 

عـى تراكتـور سـازي اإليـراين بصعوبة، 

السـعودية.  الكـرة  وجـه  مـاء  ليحفـظ 

والقـت أوزباكسـتان نفس املصـري بتأهل 

فريـق واحـد مـن أربعـة.

الفـرق اإلماراتيـة كانت أحسـن حـااًل من 

نظريتهـا السـعودية، إذ تأهـل فريقان من 

أصـل ثاثـة هـام العـني والنـر، بينـام 

الجزيـرة مـن دوري  خـرج فريـق نـادي 

املجموعـات كأضعـف فريـق عـريب، كام 

الثالـث  إيرانيـان وخـرج  فريقـان  تأهـل 

. يًضا أ

الفـرق القطريـة كانـت األوفـر حظًـا يف 

هـذه املرحلـة، فقـد تأهـل ممثـا الدولـة 

االثنـان، وهـام الجيـش ولخويـا، لتكـون 

الدولتـان  وهـام  أسـرتاليا،  جانـب  إىل 

الوحيدتـان اللتـان بلغـت فرقهـام دور الـ 

.100% بنسـبة   16

وسـتكون مواجهـات الفـرق العربيـة يف 

دور الــ 16 عـى الشـكل التايل:

مواجهـة  يف  السـعودي  الهـال 

لوكوموتيـف طشـقند األوزبـي، العـني 

اإلمـارايت وذوب أهان أصفهـان اإليراين، 

سـازي  وتراكتـور  اإلمـارايت  النـر 

اإليـراين، فيـام سـيلتقي الجيـش ولخويا 

قطريـة. قطريـة-  مواجهـة  يف 

مفاجـــــآت "مدوية" في دوري 
أبطال آسيا

ملحمة إســـــــبانية في نهائي ميالن..

الريـال نـحـــــو لقبه الـ 11 واألتلتيكو يسعى للرقم1

مبواجهة إسـبانية خالصة يف النهايئ، 

الذي يقـام يف 28 أيار الجـاري، يصبح 

عدد نهائيـات دوري أبطـال أوروبا التي 

تجمـع فريقـني من نفـس الدولة سـًتا 

عـى مسـتوى أوروبـا وثـاث نهائيات 

خاصة بإسـبانيا.

وجمـع نهـايئ 2000 يف باريـس بـني 

ريـال مدريـد وفالنسـيا وانتهـى بفوز 

امللـي بثاثيـة نظيفـة، بينـام التقـى 

وجوفنتـوس  ميـان  إيطاليـا  قطبـا 

يف املبـاراة النهائيـة مبانشسـرت عـام 

2003 وانتهـت لصالـح ميـان بركات 

الرتجيـح.

إىل موسـكو عـام 2008، عندمـا لعـب 

تشـيليس  ضـد  يونايتـد  مانشسـرت 

يف املبـاراة النهائيـة وانتهـت لصالـح 

مانشسـرت بـركات الرتجيـح، ثـم إىل 

ميونـخ  بايـرن  واجـه  عندمـا  لنـدن 

 2013 نهـايئ  يف  دورمتونـد  بروسـيا 

وتغلـب عليـه بهدفـني مقابـل هـدف.

وبالعودة إىل إسـبانيا فقـد تواجه ريال 

مدريـد وأتلتيكو يف 2014 يف لشـبونة 

الربتغاليـة وحـاز الريـال عـى اللقـب، 

ليكرر التاريخ نفسـه يف نهـايئ 2016 

بـني قطبي مدريد يف ميـان اإليطالية.

النهائيـة يف ملعـب  وسـتقام املبـاراة 

“سـان سـريو” يف ميـان اإليطاليـة، 

اإلسـبانية  الفـرق  حققـت  أن  وسـبق 

فـوز  بعـد   ، إجـاماًل  مـرة   15 اللقـب 

برشـلونة 5 مـرات وريـال مدريـد 10.

ست مواجهات 
تاريخية بين فريقين 

من نفس الدولة 

شهد دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا مفاجآت مدوية، أبرزها خروج حامل اللقب 
غوانغزو الصيني وثالثة أندية سعودية من دوري المجموعات
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ــا  ــة نيته ــة "Cisco" العاملي ــت رشك أعلن

مجانًــا،  باإلنرنــت  االتصــال  توفــي 

املخيــامت،  يف  الســوريني  لاجئــني 

ــه  ــي نرشت ــو ترويج ــال فيدي ــن خ م

ــت  ــاري، ودع ــار الج ــن أي ــث م يف الثال

ــال"  ــدوق اتص ــاء "صن ــربع إلنش إىل الت

ــم. ــاص به خ

ــال  ــن خ ــربع م ــة إىل الت ــت الرشك ودع

املوقــع NetHope.org، ملســاعدتها يف 

توفــي التكنولوجيــا "للنــاس الذيــن 

يعانــون مــن األزمات"،عــى اعتبــار أنــه 

"عنــد وقــوع األزمــة، ميكــن للتكنولوجيا 

أن تكــون مهمــة كالطعــام أو املــاء، ألنهــا 

تســاعد عــى تنظيــم الاجئــني وربطهــم 

ــم". ــع أحبائه م

تحليل يؤكد ضرورة توفير 
االتصاالت والشحن

تحليًا   "NetHope" موقع  واعتمد 

املرتبطة  االحتياجات  تلبية  يتضمن رضورة 

وتوفي  لاجئني،  املعلومات  بتكنولوجيا 

الهجرة  طرق  كامل  عى  والشحن  االتصال 

ويف املخيامت، ما ميكنهم من التعلّم وتلبية 

احتياجاتهم.

حشدوا  إنهم  املوقع،  يف  املسؤولون  وقال 

لدعم  التقنيني  املتخصصني  من  شبكة 

والاجئني  املنطقة  يف  االستجابة  منظامت 

التي  املخيامت  يف  وخاصة  كانوا،  أينام 

الاجئني يف  للسوريني  كبيًا  توافًدا  تشهد 

االتصال،  معدات  توفي  خال  من  األردن، 

لتوفي  لاجئني  شاملة  بوابة  تطوير  و 

املعلومات حول طرق الهجرة اآلمنة، واملواقع 

آليات  أو  اإلنسانية  املساعدات  تقدم  التي 

القبول يف البلدان املجاورة.

نحو %30 من الالجئين يملكون 
هواتف محمولة

ووفق التحليل فإن 20-%30 من الاجئني 

املوقع  أن  لديهم هواتف محمولة، وأضاف 

اتصال  البقاء عى  الهواتف "تساعدهم يف 

مع أحبائهم وجمع املعلومات التي تساعدهم 

يف رحاتهم إىل بر األمان".

وميكن التربع مببلغ 50 دوالًرا لتوفي هاتف 

عائات  لتساعد   "SIM" وبطاقات  جديد 

الاجئني يف البلدان املجاورة لسوريا، عى 

طول طريق الهجرة إىل أوروبا.

ويعـرف "NetHope" نفسـه أنـه يعمـل 

للتعـاون بـني القطاعـات واملنظـامت غي 

لتطويـر  املبتكـرة  والـرشكات  الربحيـة 

برامـج أفضـل، وتخفيـف املخاطـر ونرش 

الفائـدة عـى نطاق واسـع للتأثي بشـكل 

حلـول  ولتوفـي  املجتمعـات،  يف  أكـرب 

العـامل  بلـدان  املعلومـات يف  تكنولوجيـا 

الناميـة.

فيها  تطرح  التي  األوىل  املرة  وليست 

رشكات عاملية هذا التوجه، فقد أعلنت رشكة 

مليون   5.3 بقيمة  التربع  نيتها  "غوغل" 

دوالر، عى شكل 25 ألف "البتوب" توزعها 

يف  ملساعدتهم  أملانيا  يف  الاجئني  عى 

التواصل مع األهل، كام أوردت يف مدونتها 

الرسمية، كانون الثاين املايض.

2016 أيـــــار/مـــــايــــــو   8 األحـــــــــــد 
ــسة ــة اــلخامــــ ــدد 220 - السنــــــ العـــــــ

20 صفحة

رسـم  حملـة  الديـن"  صـاح  "ثـوار  مجلـس  ينظّـم 

غرافيتـي عى جـدران الحـي، أطلقت يف ذكـرى الثورة 

السـورية يف آذار املـايض، لتخليـد قصـص وأحـداث 

عاشـتها الثـورة، عـى أن تنتقـل ألحيـاء أخـرى.

ويقول الناشـط سـامل األطرش، الـذي يرسـم الغرافيتي 

مبسـاعدة أصدقائـه، إن هدفـه أن "يروي للجيـل القادم 

تاريـخ ومراحـل الثورة بواسـطة هـذه الرسـومات، ألن 

معظـم الثـوار األوائل استشـهدوا".

"أبـو مـر"، يف  بــ  املعـروف  األطـرش،  وأضـاف 

حديـٍث إىل عنـب بلـدي، "أريـد تذكـي الناس بشـكل 

عـى  يخلدهـم  بأسـلوب  والشـهداء  باملعتقلـني  دائـم 

خـاف املظاهـرات... وأروي لهـم حجـم تضحياتهـم، 

والـذي رمبـا ال يعرفونـه".

انطاقـة املـرشوع كانـت يف حي صـاح الحـي، الذي 

يقطنـه األطـرش، ملـا لـه مـن رمزيـة ثورية، ورُسـمت 

فيـه عـرش لوحـات، مؤكـًدا "سـأكمل عمـي هنـا ثـم 

األخرى". لألحيـاء  أنتقـل 

تـروي الرسـومات قصًصـا عـن املهجريـن والنازحني، 

وتتطـرق إىل مواضيـع وأحـداث ثوريـة آنيـة، وفًقا لـ 

"أبـو مـر"، كام تركـز عى قضيـة املعتقلـني وتخلد 

لحـق  الـذي  الدمـار  عـن  صـوًرا  وتعطـي  الشـهداء، 

بسـوريا يف ظـل الحـرب.

ــدى  ــية ل ــة كب ــن رمزي ــاح الدي ــي ص ــل ح ويحم

تحريــر  بدايــات  يف  الســيام  حلــب"،  "ثــوار 

ــو  ــه مقاتل ــذي دخل ــي األول ال ــو الح ــة، فه املدين

ــوز  21 مت ــة يف  ــاف إىل املدين ــن األري ــورة م الث

2012، وأقيمــت داخلــه أوىل مقــرات الكتائــب 

والنقــاط الطبيــة.

خـال حملـة الغـارات الجويـة األخـية، التـي وصفها 

األطرش بــ "الرشسـة"، مل يتوقف عن الرسـم، ويختم 

حديثـه "ألننـا إذا توقفنـا عن العمـل يقتلنـا اليأس".

"سيسكو" العالمية 
تنشئ "صندوق اتصال" لالجئين مجاًنا

"غرافيتي" يزّين جدران
"صالح الدين" في حلب
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