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تفقد الكلمات قدرتها على الوصف أمام هول اجملازر ...!
تفقد الكلمات قوتها عندما يعلو صوت الرصاص وتسود رائحة الدم...!

تفقد الكلمات قيمتها عندما يتحول اإلنسان السوري إىل رقم يتم تداوله يف 
نشرات األخبار والتحليالت السياسية ...!

ثالثة وعشرون شهيدًا ومائة جريح وأكثر من مخسني معتقاًل يف داريا خالل 
ضحايــا  من  األالف  عشرات  نذكر  عندمـا  خنجل  لكننا  عصيبني....   يومني 

محــاه 82، لنقول خبشوع: عذرًا محاه...

23 شهيدًا وعشرات الجرحى والمعتقلين
خالل يومين في داريا في الذكرى الثالثين لمجزرة حماه

6 حماه..

www.facebook.com/lcc.darayarev
lcc.darayarev@gmail.com

عذراً حماه..
ثالثون عامًا بين مجزرتي األب واالبن

سياسية - ثقافية - توعوية - منوعة

ملف العدد
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قرر أحرار داريا إحياًء للذكرى الثالثني جملزرة محاة يف مجعة »عذرًا 
محاة ..ساحمينا« وتلبية لنداء الكرامة وخلعًا لثياب التقاعس الذي 

ارتداه بعض اخلانعني اخلروج يف نصرة حلماة اجلرحية..
املتابع للمشهد يف داريا  يدرك أن ميليشيات مجيل حسن اإلرهابية 
املاضي  األسبوع  حراك  جراء  من  وأهلها  داريا  من  لتنتقم  جاءت 
وعلى األخص ما جرى يوم اخلميس 2 شباط حيث خرجت ثالث 

مظاهرات كبرية طالبية ونسائية ومسائية.
فأنتشرت مليشيات مجيل حسن وحاصرت غالبية جوامع داريا، 
ترهيبا  عند مداخل اجلوامع  النار  وإطالق  املصلني  بتحدي  وقاموا 
هلم، فبدأ املصليني بالتكبري غري آبهني باحلصار، وهذا ما حصل يف 
الشمالي  الكورنيش  منطقة  يف  يقع  الذي  األمني  الصادق  جامع 
مستهينا  اجلامع  إىل  حبذائه  النجسني  الشبيحة  أحد  دخل  حيث 
ختفيفًا  بالدعاء  بدأ  ألنه  اجلامع  إمام  على  بالصراخ  وبدأ  حبرمته 
عن املصليني وتهدئة هلم، ومع تعالي أصوات التكبري وحصار اجلامع 
بدأ املصلون باخلروج ولكن على هوياتهم الشخصية. واعتقل قرابة 
املسجد  قرب  وإيقافهم  بشتمهم  قاموا  أن  بعد  شخص  اخلمسني 

واحتجازهم ألكثر من ساعة.
العباس،  كجامع  أخرى   جوامع  عدة  حصار  مع  ذلك  كل  تزامن 

مصعب بن عمري، املصطفى، والفارس مع إطالق نار كثيف.
ومظاهرة  القطار  سكة  منطقة  قرب  مظاهرتني  أيضا  وخرجت 
جانب مدرسة فياض احلو لـمساندة إخوتهم احملاصرين يف جامع 
الصادق. األمني، وهومجت أيضا من قبل  ميلشيات مجيل حسن 

باطالق الرصاص احلي واملباشر !
مليئ  وباص  رشاش  عليها  وسيارة  اربعة سيارات  أيضا  انتشرت 
بالعناصر جانب مشفى الرضوان منعًا إلسعاف املصابني وجتهيزًا  

الختطافهم

ستة شهداء وأكثر من ثالثين جريحًا في يوم الجمعة
سقطوا  والذين  املؤكدون  اجلمعة  يوم  وجرحى  شهداء  حمصلة 
برصاص ميليشيات مجيل حسن هم ستة شهداء وأكثر من ثالثني 

جرحيا إصاباتهم بني اخلطرية واملتوسطة اخلطورة
شهداء اجلمعة هم:

عز الدين تيسري التون العمر )37 عام( لديه أربعة أوالد ويعمل جنار
صياح الكوز 

حممد حسن الدباس 
حممد بالل األمحر

عبد الرمحن فالحة 17 سنة يعمل يف جمال الصحية 
حممد منري العبد اهلل )47 عام( أصله من ساروجا ويقطن يف داريا. 

السبت 4 شباط
قرر  داٍم..  يوم  بعد 
اخلروج  داريا  أبطال 
أمس  فجر  مظاهرة  يف 
السبت 4 شباط 2012 
نصرة حلمص اجلرحية 
جملزرة  تعرضت  واليت 

يف خالديتها سقط فيها أكثر من ثالمثئة شهيد وقرابة األلف جريح 
فنادوا بإسقاط النظام وشقت أصوات تكبرياتهم سكون الليل.

ومالبثت إال وانتشرت عناصر اجليش إنتشارًا كثيف على الكورنيش 
اجلديد، تزامنًا مع مرور عدة باصات لألمن واجليش يف ذلك املكان، 

ووصول باص للجيش من طريق الفصول األربعة.
رغم ذلك خرج األبطال بتشييع مهيب إكرامًا لشهدائهم الستة الذين 
السماء، فردت  وبلغت عنان  يوم اجلمعة، فعلت أصواتهم  سقطوا 
عليهم مليشيات مجيل حسن بالرصاص احلي الكثيف من أسلحة 
ثقيلة ومضادات طريان، يف ساحة احلرية )ساحة شريدي سابقا( 
وشارع الثورة وماحوله سقط خالله عدة إصابات، وبسبب االنتشار 
األمين الكثيف  مل يتمكنوا من  اسعافهم بسهولة وأقتحمت قوات 
اجلبش داريا من أربعة حماور ودفعت بثالث دبابات إىل الشوراع  
وقامت مبداهمة بعض البيوت يف شارع الشهيد غياث مطر وتكسري 
يقومون  ما  تصوير  خشية  لألهالي  املراقبة  وكامريات  األبواب 
اخلوالني،  جامع  قرب  منازل  عدة  وداهمت  كما  إجرام،  من  به 
الشيلكا، كما  الثورة برشاشات  أبنية سكنية يف شارع  واستهدفوا 
املواطنني  بيوت  النظام حبملة مداهمات استهدفت  قامت قوات 

يف املنطقة قرب جامع 
إىل  وصواًل  العباس 
ع  وسمُ احلرية،  ساحة 
وصراخ  عويل  أيضا 
اختلط  الذي  النساء 
ثم  الرصاص،  بأصوات 
العصابات  انتشرت 

حظر  وفرضت  احلرية  ساحة  حول  الشوارع  يف  املسلحة  األسدية 
جتول إجباري يف املنطقة وأطلقت الرصاص على كل شيء يتحرك 
وترافق ذلك مع غنفجارات هائلة ضربت يف كافة أحناء داريا، ثم 
حسن،  مجيل  اجملرم  ميليشيات  بعناصر  مليئة  تركسات  دخلت 
وقامت بفتح الطرقات اليت اغلقها شباب داريا االحرار باحلجارة 
وحاويات القمامة، فكانت حصيلة الشهداء 16 شهيدًا باإلضافة إىل 

أكثر من 80 جرحيًا، والشهداء هم:
1-مؤمن قريطم

2- ماجد شحادة
3- ميان األمحر

4- أمحد املشش 55 عام
5- ابنه محزة املشش

6- حممد زاهر شعبان ابو امحد عمره 45 سنة من خان شيخون
7- باسم كساح

8- أمحد الديراني
9- مصطفى وليد النجار مواليد السلمية 1983

10- حممد جديان
11- عالء علي الدلعني 14 عاما

12- حممود الصايف
13-سعيد أمحد السيد

14- ماهر جديان
15-ماجد خالد غنوم          16-عماد مجال الدين

اعتقال كوكبة 
جديدة من خيرة 

شباب داريا
صفة  واهلمجية  العشوائية  االعتقاالت 
أشهر  الذي دأب طيلة  األسد  لنظام  ميزة 
يف  املواطنني  حبق  تنفيذها  على  الثورة 

داريا وعموم سوريا.

قوات  طوقت  محاه«  »عذرًا  مجعة  ويف 
األمني  الصادق  مسجد  والشبيحة  األمن 
اليت  ونوافذه  أبوابه  على  النار  وأطلقت 
أجربوا  حتى  منها  الفرار  املصلون  حاول 
املصلني أخريًا على اخلروج فرادًا بعد إبراز 
إىل  أدى  الذي  األمر  الشخصية  بطاقاتهم 
بسبب  عشوائيًا  منهم  العشرات  اعتقال 

اسم العائلة فقط !!.

خطيب  بإهانة  الشبيحة  أحد  قام  كما 
شتمه  مع  املصلني  أمام  وضربه  املسجد 
وجهة  من  ألنه  وأقذرها  الكلمات  بأبشع 
اليت  التكبريات  عن  املسؤول  هو  نظرهم 
ساع  بعد  املسجد  يف  املصلون  أطلقها 

أصوات الرصاص !  

رف من املعتقلني كل من: عمُ

عمار  زيادة،  حممد  شرجبي،  متيم  االستاذ 
أمحد  السويد،  أمين  السقا،  أنس  زيادة، 
حممد  حبيب،  جمد  املصري،  أنس  املصري، 
خلدون  خشيين،  محدان  خري  حممد  اخلولي، 
صبحي  ابراهيم  عالوي،  عبدو  زيادة،  مهدي 
كمون،   حممود  الفحل،  سليم  حممد  الون، 
يونس  محادة،  زاهر  قريطم،  فاروق  فراس 
عبد  ناصر  زيادة،  يونس  ياسر  زيادة،  علي 
اهلل احلو، وليد شحادة، حممد عمر حلمي أبو 

ياسر، حممد نبيل اخللد.

يذكر أن املعتقلني املذكورة أساؤهم معظمهم 
من الطالب وخرجيي اجلامعات واالساتذة.

في الذكرى الثالثين لمجرزة حماه

يومان داميان ومجازرجديدة 
يرتكبها النظام في داريا
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الفيتو الروسي-الصيني
حول  األمن  جملس  قرار  السبت  اليوم  صدر 
العربية  اجلامعة  مبادرة  يؤيد  دولي  قرار  مشروع 
بشأن سورية الذي قوبل بفيتو من كل من روسيا 
كافة  إلجهاض  حماولة  يف  الثانية  للمرة  والصني 

اجلهود ملعاجلة الشأن السوري املتأزم منذ مدة. 
اليت  الدول  من  عارم  بغضب  الرفض  قرار  وقوبل 
كانت تعول على القرار وانعكس ذلك يف كلماتها 

أمام جملس األمن.
املتحدة  لألمم  العام  األمني  أكد  ذاته  الوقت  يف 
الروسي والصيين يقوض  الفيتو  بان كي مون أن 

مصداقية جملس األمن. 
من جانبه، أعرب حممد لوليشكي مندوب املغرب 
الدائم لدى األمم املتحدة ومقدم مشروع القرار، عن 
األمل لعدم متكن جملس األمن من مساندة مبادرة 
السالم العربية. وقال يف كلمته إىل أعضاء جملس 
األمن عقب التصويت على مشروع القرار املتعلق 
بسورية »إننا نأمل من مجيع من لديه تأثري على 
نزيف  لوقف  جهدًا  يدخروا  أال  املعنية  األطراف 

العنف ومنع تزايد أعداد الضحايا«. 
األمم  لدى  األمريكية  السفرية  ختلت  جهتها،  من 
الديبلوماسية  اللهجة  عن  رايس  سوزان  املتحدة 
من  »باالمشئزاز«  تشعر  إنها  وقالت  املعتادة 
هذا  »إن  وأضافت  الصيين  الروسي-  الفيتو 
اإلمجاع  ترفضان  لدولتني  رهينة  أصبح  اجمللس 
بدماء  ملطخة  ستصبح  أيديهما  وأن  الدولي، 

الضحايا يف سورية«. 
وتابعت قائلة: »إنه ألمر خمجل أن تستمر واحدة 
السوري  النظام  تزويد  يف  الدولتني  هاتني  من 
الذي  الوقت  يف  باملدنيني  للفتك  باألسلحة 
تستمر فيه قوات النظام السوري يف قتل املدنيني 
وممارسة أعمال العنف ضدهم  وشددت على أن 
اجملتمع الدولي جيب عليه مساعدة املدنيني، لكن 
اثنني من أعضاء جملس األمن يفرضان احلماية 

على طاغية سورية«.  
جملس  لدى  الروسي  السفري  صرح  املقابل  يف 
»مل  القرار  مشروع  إن  تشوركني،  فيتالي  األمن 
واقع  يعكس  يكن  مل  أنه  مدعيًا  متوازنًا«.  يكن 
ويوجه  النظام  تغيري  ويدعو إىل  الوضع يف سورية 
النظام  وهما  الطرفني  إىل  متوازنة  غري  رسالة 
»مرونة«  إبداء  بعدم  الغربيني  متهمًا  واملعارضة، 

يف املفاوضات. 
مندوب  اجلعفري  بشار  السفري  قال  جانبه  من 
اطلع على  املتحدة »إنه  األمم  لدى  الدائم  سورية 
نص مشروع القرار املقدم وكان يود لو أنه بقي يف 
إطار البيت السوري أوال ثم يف إطار البيت العربي 
التدخل  حنو  البعض  استعجال  أن  إال  ثانيًا، 
الذي  املؤسف  للواقع  احلزن  إىل  يدعونا  الدولي 

وصلنا إليه«. 
بأنها  العربي  اخلليج  دول  السوري  السفري  واتهم 
إىل  خلفها  العربية  الدول  جامعة  »جرجرت 
على  باجمللس  االستقواء  بهدف  األمن  جملس 

ميثاق  خيالف  مبا  عربي  شأن  وتدويل  سورية 
اجلامعة العربية نفسها«. 

الكثريين  »جتاهل  إىل  اجلعفري  بشار  وأشار 
السوري  الرئيس  بدأ  الذي  اإلصالح  لربنامج 
حيقق  ما  وهو  األحداث،  اندالع  منذ  تنفيذه  يف 
دستور  وصياغة  واحلزبية  السياسية  التعددية 

جديد يتالءم مع توجهات سورية املتجددة«. 
واتهم املندوب السوري بعض الدول بضخ مليارات 
الدوالرات لتغيري النظام يف سورية، كما اتهم قناة 
وبتلقي  السوري  النظام  بسقوط  بالتنبؤ  اجلزيرة 
متعاميًا  القطرية  القيادة  من  تعليمات سياسية 
عن اجملازر اليت الزالت رائحة الدماء تفوح منها 

والزال عداد الشهداء بازدياد.  

مجزرة الخالدية
بالنقض  قوبل  الذي  القرار  هذا  صدور  وتزامن 
ليلة  تكد  مل  حني  السوريني  ضمائر  هزت  مبجزرة 
وفوجئ  إال  متضي  ساحمينا  محاة  عذرًا  مجعة 
مدينة  يف  اخلالدية  حي  استهداف  خبرب  اجلميع 
شنته  الذي  الوحشي  والقصف  باملدفعية  محص 
قوات اجليش األسدي الغامشة على احلي مساًء 
حيث قامت القوات األسدية بقتل 330 مدنيًا يف 
على احلي  األزمة  بداية  منذ  األعنف  كان  قصف 
عليه  اهلل  صلى  النيب  مولد  ذكرى  إحياء  صبيحة 

وسلم. 
وذكر هادي العبد اهلل يف اتصال مع وكالة فرانس 
القصف  »كان  أمس  اخلالدية  حي  من  برس 
املباني  من  عدد  تسوية  إىل  وأدى  جدا  عنيفا 
باألرض فيما دمر عدد من املباني تدمريا جزئيا، 
لكن القوات النظامية مل تتمكن من الدخول إىل 
سيطرتها،  عن  اخلارجة  املناطق  من  منطقة  أي 
الدبابات.  من  كبرية  بأعداد  حتاصرها  أنها  إال 
توقف القصف منذ الصباح الباكر، وخرج الناس 
واجلرحى  القتلى  عن  والبحث  األنقاض  لرفع 
واملفقودين وبدأ تشييع عدد من القتلى مبشاركة 

اآلالف«. 
جملس  باسم  املتحدث  القصري  امحد  وقال 
الثورة يف مدينة محص »بدأت الصالة على عدد 
مواكب  وانطلقت  اخلالدية،  يف  الشهداء  من 
والكنائس  تكرب  »املساجد  مضيفا  تشييعهم«، 
تقرع األجراس يف محص حتية لشهداء اخلالدية«، 
ومؤكدا خروج »تظاهرات يف كافة مناطق محص 

تأييدا للخالدية«.
ألحياء  عنيف  قصف  مع  القصف  هذا  وترافق 
يف  وتلبيسة  الرسنت  يف  وريفها  محص  يف  أخرى 
الوقت  من  املزيد  لكسب  السلطات  من  حماولة 
عامة  السوريني  قلوب  يف  الرعب  من  حالة  وبث 
لعلهم يرتاجعون عن مظاهراتهم السلمية والرضوخ 
ألنصاف احللول والعدول عن ثورتهم اليت كلفتهم 
منذ  األرواح  من  واآلالف  الدماء  من  شالالت 

انطالقتها وحتى اآلن.
 

السبت 4 شباط .. يوم مروع 
مل أدرك نفسي البارحة إال قائمًا على 
حاصل،  هو  ملا  مستوعب  غري  قدمي 
حيث وجدت نفسي واقفًا على قدمي 
عميق  نوم  يف  غارقًا  كنت  أن  بعد 
من  انتفضت  كئيب،  مرهق  يوم  بعد 
على  غرفيت  لنافذة  اجملاور  فراشي 
على  إال  قط  يومًا  أسعه  مل  صوت 
العراق  و  غزة  يف  التلفاز  شاشات 
متفاوتة  اصوات  انها  وأفغانستان، 
من  نظرت  ودّك،  ورّش  قصف  بني 
مدفعًا  معتليًا  بوحش  ألفاجأ  نافذتي 
الوحوش  عشرات  يرافقه  قاذفًا 
السيارات  وعشرات  مرجتاًل  بعضهم 
األسلحة  عشرات  نوافذها  من  يربز 
يف  آمنًا  مدني  كل  بوجه  شارعينها 
سربه أو متظاهرًا يف شارعه، احتجت 
مع  املنظر  هذا  ألستوعب  للحظات 
من  فزعن  اللواتي  اخواتي  نظرات 
هول الصوت مهروالت لغرفيت ظانني 
هدأت  أن  بعد  الظنون،  بأنفسهن 
العودة  منهن  وطلبت  روعهن  من 
ضجة  يثرن  أن  خشية  غرفهن  إىل 
فيجدون  الدماء  مصاصو  إليها  ينتبه 
امامهم  هو  ما  كل  اقتحام  يف  زريعة 
تطوعت  والريبة،  الشك  جملرد  فقط 
إىل  نافذة  من  ألقفز  اليوم  هذا  طول 
نافذة مستطلعًا الوضع امليداني الذي 
حيث  اهلادئة  مدينيت  إليه  وصلت 
متركز اجملرمون امام بيتنا مستهدفني 
وشتمهم  تارًة  تفتيشهم  عرب  املارين 
تارًة اخرى و منعهم من املرور تارات، 
مل استطع النظر من النافذة كما كنت 
املرتبصني  فنظرات  قبل  من  انظر 
وكل  حركة  كل  وترتقب  قريبة  باتت 
فينهالون  إليه  لوحوشها  لتشري  نفس 
على اهلدف كما تأتي اللبوة فريستها، 
كنت  اسرتق النظر بني الفينة والفينة 
متامًا  الشارع  حركة  انقطعت  حيث 
عليهم  اهلل  غضب  من  بعض  من  إال 
حيث  هؤالء  يدي  بني  اوقعهم  بأن 
و  األلفاظ  ألبشع  للتعرض  اضطروا 
أقبح الشتائم ورمبا طال البعض منهم 
ضربًا مربحًا، لقد توقفت كل حركة يف 
الشارع حتى الطيور حطت رحلها إال 
تروح  أرحاهلا فهي  سياراتهم مل حتط 
فريسة  عن  تبحث   ً وذهابا   ً جيئة 

فتنال منها، 
التسع  حوالي  الوضع  هذا  استمر 
املدافع  موسيقا  تتوقف  مل  ساعات 
والرشاش اليت اعتدنا ساعاها وباتت 
يومنا  أحلان  من  يتجزًأ  ال  جزءًا 
واستمر جتواهلم يف كل شوارع املدينة 
املناهضة  العبارات  مبحي  يقومون 
الذين  االحرار  الشبان  ومالحقة 
يف  شهداءًا  لريتقوا  نريانهم  تقاذفتهم 
جائر  سلطان  عند  حق  كلمة  سبيل 
نادوا  شبان  دماء  يسفك  أن  إال  أبى 
باحلرية والكرامة فكان نصبهم املوت 
بأبشع صوره حيث أرتقى يومها ثالثة 
عشر شهيدا ليدخلو موسوعة الشهداء 
وال  اذار   15 يوم  فتحت  اليت  السورية 

يعلم نهايتها اال اهلل . 

مسجد الصادق األمين 3 شباط
نكد  ومل  اجلمعة  صالة  من  انتهينا 
هتاف  أي  ودون  السنة  أداء  ننهي 
أصوات  نسمع  بدأنا  كلمة  أي  أو 
أمام  وهناك  هنا  تدووي  الرصاص 
باب املسجد فبدأت أصوات التكبري 
الناس  وبدأ  مكان  كل  يف  تصدح 
اهلل   .. اكرب  ..اهلل  أكرب  )اهلل  يهتفون 
اكرب( وكانت مالمح اهللع على وجوه 
الذي  الرصاص  صوت  من  الكثريين 
املسجد  أبواب  على  بغزارة  ينهمر 
نفوس  يف  الدفني  احلقد  يظهر  الذي 
قليلة  حلظات  إال  هي  وما  األوغاد، 
املسعورة  الكالب  أعداد  بدأت  حتى 
بالتزايد فحاصروا املسجد من مجيع 
املداخل... حاول بعض الشبان اهلرب 
الكالب  النوافذ فمنهم من وجده  من 
من األمن فريسة سهلة املنال ومنهم 

من أصيب وهرب.
النفوس  بتهدئة  املسجد  شيخ  بدأ 
فإذا  واألوراد..  األدعية  بعض  وقراءة 
النجس  حبذائه  يدخل  منهم  جبرذ 
ويتلفظ  ويشتم  يصرخ  املسجد  إىل 
باأللفاظ النابية وينادي شيخ املسجد 
الشيخ(  هو  أين  الشيخ..  هو  )أين 
بطريقة استفزازية.. مل يكن من بعض 
آخدينو  )وين  بالصراخ  إال  الشباب 
ذلك  إىل  وما   ).... تعيط  عم  -ليش 
عندها بدأ من جديد إطالق الرصاص 
ثم صرخ هذا اجلرذ من جديد: )مجيع 
على  خيرجون  سوف  املوجودين 
وجوه  على  الرعب  بدا  هنا   ) اهلوية.. 

الكثري من الشبان.....
بدأ الكالب بإخراج مجيع املوجودين 
الكثري  وإهانة  ضرب  ومت  اإلسم  على 
معظمهم  اعتقال  ومت  الناس،  من 
وإيقافهم ووجوههم تتجه اىل احلائط 
وانهالوا عليهم ضربًا بأعقاب البنادق 
أمامي  الشيوخ  لقد ضرب  واألحذية، 
باألقدام واأليدي مع اإلهانة اىل أبعد 

احلدود !
أعدادًا  ووجدنا  املسجد  من  خرجنا 
املسعورة  الكالب  من  جدًا  كبرية 
اجملندين  بعض  مع  الكامل  بعتادها 
والكثري من الناس مصطفة على طريف 

الطريق ووجوهها حنو اجلدران .
ابتعدنا عن املسجد قليال حتى جائت 
الواقفة  بالناس  ملؤها  ومت  الباصات 

على جنيب الطريق..
الكالم  نستطع  مل  البيت..  إىل  عدنا 
من هول املشاهد، وماهي إال حلظات 
الشهداء  قوافل  أخبار  بدأت  حتى 

تتوافد، تنري درب حريتنا..
هنيئًا هلم.. هنيئا لكل أم قدمت أغلى 

ما عندها مثن حلريتنا
مكسور،  قلب  بكل  تعطفًا  يارب 
عنا  فرج  حمروق،  قلب  بكل  تعطفًا 

فرج عنا يا اهلل يا اهلل مالنا غريك 

الفيتو الروسي-الصينيشاهد عيان
 ومجازر جديدة عشية ذكرى مجزرة حماة
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في تلك الزنزانة المنسّية...
 زهرات الحرّية

ُ
بدأت قصة

وجيبمُ  مذنبات  ونا...فسّمونا  سعمُ باحلرّية...  نطالبمُ  خرجنا 
أن نعاقَب بهمجّية...قيدونا واقتادونا اىل غرفة مظلمة ،خالية 
من مقومات احلياة االنسانّية...الحتوي سوى جدران تروي ملن 
بفّك  وأملهم  أملهم  أزلّية...حتكي  وحكايات  قصص  فيها  كان 

قيود حديدّية...
كان يف تلك الغرفة امرأٌة تمُهمتمُها... أخالقّية

فسألتمُ نفسي مرارًا... أيتساوى ذنبمُ هذه االمرأة مع ذنب من 
يطالبمُ باحلرية؟!!

املنسّية...فرحنا...نظرنا  الغرفة  باب  يف  األقفال  أصواتمُ 
حنو  و  »أمُخرجمُ علينا  َسيمُنادى  وحيوّية...هل  وترّقب  أمل  بكّل 

احلرّية«؟!

شبهمُ  وجبًة  السّجان  أحضر  ظّننا...فقد  وخاب  حلظات  بضعمُ 
طعامّية...ثّم اقتادونا لغرفة حتقيق اجرامّية...

بدأ التحقيقمُ بالتخويف والرتهيب بفرض القبضة احلديدّية...

خفنا... الكهربائّية...  عصاهمُ  بيده  حيملمُ  عبوٌس  ضخٌم  وحٌش 
اصفرَّ لونمُنا...ناشدنا ربَّ الربيَّة... أن كن معَنا وهّون علينا ظلَم 

أتباع األسدّية...
وبابتسامات  الكذبّية  اجلمل  ببعض  غضبه  امتصاَص  حاولنا 
انسانّية...يَتَصّنعمُ  قيمًا  حيملمُ  مالكًا  الوحشمُ  تزيفّية...فتحوََّل 

رمَُق احلوار احلضارّية... معنى األخالق وطمُ
وبعَد ساعات طوال انتهت اجللسة اهلمجّية...عدنا اىل زنزانتنا 

ننتظرمُ حياًة وردّية...
حتقيٌق تلَو حتقيق...حتى ساعات ليلّية..... تعبنا...فنمنا بضَع 

ساعات واستيقظنا نرتّقبمُ مشَس احلرّية
تَح البابمُ علينا لنحاكَم عند القاضي لتهمة جعلها اجرامّية...  فمُ
وبعَد احلكم على الالشيء بال شيء انطلقنا حنو احلرّية ولنكمَل 

القضّية...
نلَنا ما كنَّا ننتظرمُه برمحة رب البشرّية...

انتهت قصة زهرات عرفت مامعنى احلرّية....
فاحلرّية أغلى من كنوز األرض األبدّية.

حممود حممد سعيد جّنح من مواليد داريا 1979م
اعتقل للمرة األوىل يف 19أيار لساعات، ثم اعتقل للمرة 
املخابرات  قبل  من   2011 أيار   23 بتاريخ  الثانية 
اجلوية من مكان عمله خبدعة نفذها النقيب علي حممد 

)خمابرات جوية( الستدراجه.
والذين  الناشطني،  داريا  أبرز شباب  يعترب حممود من 
من  بالرغم  أشهر  مثانية  من  أكثر  اعتقاهلم  على  مضى 

مراسيم العفو املزعومة!
حممود خاطب، يعمل يف جمال اخلياطة،

آخرها  اجلوية  للمخابرات  معتقل  من  أكثر  يف  شوهد 
كان يف  آمرية الطريان.

رياض حممد سعيد جنح من مواليد داريا 1978م
داريا  شباب  من  أيضًا  وهو  حملمود  األكرب  األخ 

الناشطني والفاعلني يف ثورة احلرية.
6حزيران  يف  طويلة  مالحقة  بعد  رياض  اعتقل 
املخابرات  قبل  من  منزله  حماصرة  بعد   2011

اجلوية. 
أشهر  ستة  من  أكثر  رياض  اعتقال  على  مضى 

بالرغم من مراسيم العفو املزعومة!
رياض متزوج و يعمل يف جمال اخلياطة.

من  عنهم  املفرج  بعض  قبل  من  رياض  شوهد 
معتقلي داريا يف املخابرات اجلوية فرع  باب توما.

ح
ّ
حمحمود جن

ّ
رياض جن

لبت مجيع  بأنك سمُ وتشعر  الوقت...  الميضي 
احلرية  وليس  االنسانّية  احلياة  مقومات 
يبت عن عامل مجيل جدًا...  فقط، تشعرمُ بأّنك غمُ

مل تكن تشعرمُ جبماله
حقًا اليشعر باحلرية اال من فقدها..

سّيان  نهارها...فهما  يف  الزنزانة..أو  ليل  يف 
عندي.

خيالي...  يف  جديد  شيء  نسج  أحاول  بدأت 
أحدثمُ به أصدقائي املظلومني يف هذه الغرفة 

الصغرية...
أرواحنا  الوقت وتطري  عسى أن حتّرك عجلة 

اىل عامل رحب خارج هذه الزنزانة اللعينة.
تدور  املتضاربة  األفكار  تبدأ  الظالم  هذا  يف 
أعرف  ال  أسئلة  لنفسي  وأوّجه  رأسي..  يف 
جييبين  أن  يستطيع  أحدًا  أجد  حاًل....وال  هلا 

عنها...
ألنين ببساطة...يف سجون املخابرات اجلوّية.

اىل متى سأبقى هنا؟؟!..
هذا  يف  عمري  من  ماتبقى  سأقضي  هل 

القرب؟؟!..
بعد  الطبيعية  متابعة حياتي  هل سأستطيع 

خروجي من هذا الظالم؟؟!..
ما الذي جاء بي اىل هذا املكان؟؟!..

بهذه  ليعاملين  السّجان  دفع  الذي  ما 
القسوة؟؟!..

ويف حلظات من السكون احلاد...وسيول من 
هلذه  حلواًل  أستوحي  بدأتمُ  احلاّرة...  الدموع 

األسئلة
وصرخات  حولي  من  التعذيب  أصواتمُ 

املعذبني جتيبين أّن جرمي عظيٌم جدًا...
أنيّن  ذنيب  أّن  جييبين  بشع  السّجان  صوتمُ 
حاولتمُ أن أشعر بانسانّييت وكراميت يف وطين.
هنا  بقائي  مدة  أّن  جييبين  السجن  وظالم 

اليعلمها ااّل خالقمُ هذا الظالم.
اليت  املشؤومة  اهلواجس  هذه  عين  نفضتمُ 
وبدأتمُ  األوىل  الساعة  منذ  بي  تفتك  كانت 

أفّكر بعامل آخر خارج جدران السجن
وبدأت أختيل وجوه أشخاص منهم عزيز علي
أفكر  عندما  أملًا  قليب  يعتصرمُ  اليت  أمي  كوجه 

بها وبانشغاهلا علّي..
وعني ابين اليت غمرتها الدموع يف عيد مل جيدني 

فيه...
ووجه شريكة عمري اليت مل تعتد النوم دون أن 
أحنو عليها بكلمة مجيلة تغرسمُ يف قلبها أماًل 

جديدًا مع الصباح..
بالطعن  الفراق  الشوق وسكنيمُ  وتستمرمُ عصا 
يف صميم القلب على أحّبة مل نكن نشتاق هلم 

خارج هذه الزنزانة اللعينة.
ومن ثّم حتّول التخيل؟ أشخاص أعداء لي:

بأنين  أشعر  مل  الذي  القبيح  احملقق  كوجه 
أقفمُ أمام انسان عندما أكّلمه

أختيلهمُ وهو قائم على  جلدي بالسياط وركلي 
فهو  اليتكلم  فلسانه  بالعصا  وضربي  بالقدم 

اليعلممُ ااّل لغة الضرب واالهانة..
هذا  يغادر  مل  الذي  األمحق  السّجان  ووجهمُ 

القبو منذ عشرات السنني والذي وهب عمرهمُ 
وضّحى بشبابه لتعذيب هؤالء املظلومني..

ودمعة  بزفرة طويلة  نفسي...  أعود ألسأل  ثّم 
يائسة...

اىل متى سأبقى هنا؟؟؟
شهورا  قضو  الذين  املعتقلني  قصص  وأتذكرمُ 
وسنوات يف هذه األقبية املظلمة اليت ال هواء 
الذي يشعُّ من  األمل  ااّل ضياءمُ  فيها والضياء 
من  جّنا  سمُ الذي  وهدفنا  بقضيتنا  امياننا 

أجله..
وأتوقعمُ أن يكون لي نفس املصري 

يذاع  بأن  نتمنى  أن  احلال  بنا  يصل  حتى 
ينتظرنا  الذي  اجملرم  اىل  لنخرج  اسنا 

ليضربنا وينّكل بنا بأضد أنواع العذاب
ولكنه أرحممُ من العذاب النفسّي الذي يفتكمُ 

بنا يف هذا الظالم الدامس.
أال يستحقُّ املعتقلون مّنا أن نقوم ألجلهم؟؟؟ 

أن نطالب بهم بكّل الوسائل؟؟
أن نضحي ألجلهم؟؟

أمي.. أنا ابنك أناديك من ظالم السجون
من  حتركو  أصدقائي..  أهلي..  أخي..  أبي.. 

أجلي أرجووكم 

في الزنزانة ...

آهات األحرار

تأوه احلر خلف القضبان...

والَسجان غري مبال ألنه بعيد كل البعد عن فصيلة 
اإلنسان..

صوت  من  أقوى  أنك  السجان  أيها  تظن  هل 
احلرية اليت خرجت من قلب هلا وهلان..

حتدى كل سياطك غري آبه إن كان سريى النور أم 
سيذهب جلوار ربه وتلفه األكفان..

ترك أهله وأحبابه وخرج طالبا للحرية اليت حرمه 
منها ذلك املستبد الذي ال يعرف معنى للرمحة وال 

حلقوق اإلنسان..

والكرامة  الشرف  وسام  بنيلك  احلر  أيها  فلتهنأ 
الذي ستفتخر به على مر الزمان..

لك  صنعه  الذي  عاملك  يف  السجان  أيها  ولتعش 
ذاك املستبد احليوان .
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همسات
في أذن صامت..

مبواضيع  بالصمت  قرارًا  أخذَت   -
الثورة...

لتقليل  بالكالم  قرارًا  تأخذ  ال  فأرجوك 
عزمية الثوار.

- امتنعَت عن نقل أخبار الثورة...
الشائعات  نقل  أن متتنع عن  فأرجوك 

اليت من شأنها أن حتبط الثوار.
- ترفعَت عن املشاركة مبعاناة إخوتك 

وآالمهم...
وراء  التهافت  عن  ترتفع  أن  فأرجوك 

كماليات احلياة وزخرفها.
قول معلمك حممد )صلى اهلل  تذكر   -
بات  من  بي  آمن  »ما  وسلم(:  عليه 
وهو  جائع  جنبه  إىل  وجاره  شبعانًا، 
الذي  جبارك  إذا  فكيف  به«،  يعلم 
جبنبك مقتواًل، وأنت تعلم من قتله،؟! 
املظلوم  ألخيك  تنتصر  أن  تريد  أال 
عن  برّده  وللظامل  قاتله؟  مبحاسبة 

ظلمه؟
أتصمت خوفًا على أوالدك ونفسك؟

أنه  نسيت  ملك  على  أم تصمت خوفًا 
زائل؟

أم؟ أم؟؟؟؟؟

أرجوك فّكر قلياًل، 
ثم قّرر... أتريد أن تستمر صامتًا؟!

ليش خايفين
الله معنا !

الثوار  به حناجر  ما صدحت  أروع  من 
عندما  سورية  يف  الثورة  انطالقة  منذ 
الظامل  وواجهوا  اخلوف  حاجز  كسروا 
رصاصه  متحدين  العارية  بصدورهم 
قلوبهم  من  نبع  بشعاٍر  هاتفني  الغادر، 
اليت ال تهاب املوت )ليش خايفني اهلل 

معنا(.. 
كلمات هزت عروش الطاغية فبدأ

توازنه.  ليستعيد  وهناك  هنا  يبطش 
واجنلت  انهار  الصمت  جدار  ولكن 
فئة من  إاّل عن  املظلمة  غمامة اخلوف 

األهالي، وال جند لبقائها مربرامُ 
فلماذا هذا اخلوف ؟! هل خيافون من 
نور احلرية أم من شرف الشهادة ؟.ملاذا 
اخلوف و أنهار من الدماء سالت وروت 
اخلوف  ملاذا  احلبيبة!   سورية  أرض 
خلف  يقبعون  املعتقلني  من  آالف  و 
 ! اهلل  إال  حاهلم  يعرف  ال  القضبان 
على  منضي  أن  بنا  اجلدير  من  أليس 
 ! بدؤوه  ما  ونكمل  األبطال  درب هؤالء 
نور  ولنبصر  اخلوف  ظلمة  عنا  فلننزع 
ابنها  فوز  الشهيد  ألم  ونبارك  احلرية 
أهل  بيد  لنمسك  و  األعلى  بالفردوس 
املعتقل و نعاهدهم على السعي لفك قيد 

أسراهم .  

ركب سيارته ....
فوصل إلى الجنة ....

كما العادة... يف أيام وطننا السليب...

األول  تشرين   13 األحد  يوم  صحونا 
الشاب  استشهاد  خرب  على   2011
)الطالب  يوسف  الشيخ  أسامة 
الطب  كلية  يف  اخلامسة  السنة  يف 
عناصر  برصاص  حبماه(  البيطري 
سرقوا  أن  بعد  السوري  األمن 

سيارته..

جفين  تغمض  احلرية  محامة  فإذا 
أسامة... بعد مضي 23 ربيعًا من سين 

عمره... وتلون له أحالمًا وأحالما...

إذ رأى طالب السمرة  يف حلمه... وهو 
ميسح دموع رفاقه األحرار.. من سبقه 
ومن حلق بهم لينال شرف جوارهم...

وبقوة...  اآلخرين  بيد  ميسك  ورآه 
وعصافري  بيضاء..  ثيابًا  يرتدون  وهم 
وتزغرد  حوهلم...  حتلق  السالم 
للحرية... وخرير املاء يف نهر الكوثر... 
وتركض  لسماعه...  اآلذان  تطرب 

للحق...الظمأى  املتعطشة  القلوب 
لتبيّن احلقيقة... لرتتوي منه... فتشفي 

بذلك جراحها...

ثم رآهم جالسني حول مائدة فيها ما 
اليت  الطعام  أصناف  من  وطاب  لذ 
هضمها...لشدة  عن  أمعاؤنا  عجزت 

هول مصابنا !

وأكثر ما أدهش أسامة  يف حلمه أنه 
مل ير أصنامًا للطاغية الذي يعبده بنو 

قومه.

القاتل...  لذلك  معّلقة  صورًا  ير  مل 
قد  غفرية  مجوع  صوت  يسمع  ومل 

أمُخرجت لتعلن الوالء له...

فسّر أسامة  لذلك كثريًا...

من  ثلة  فوجد  مينة...  التفت  ثم 
صورهم...  عليه  اختلطت  الناس... 
وليد  بهم  فإذا  جيدًا..  النظر  فأمعن 
سامي   - حممود   - زاهر   - عمار   -
 - غياث - سري - أمحد   - - وسام 
قبله...ترى  وصلوا  قد  فهاهم  وووووو 

هل أقّلوا سيارة أخرى؟...

الزعيب  أسامة  املهنة  يف  بـزميله  وإذا 

ويروي  املعلمني...  حشد  يف  خيطب 
هلم قصصًا حاكها ألبنائه يف املدرسة 
لتصبح  الشهادة...  معنى  ليعلمهم 

اهلاجس الوحيد الذي حيلمون به...

من  حبق  يومًا  خيطئ  مل  أنه  فأدرك 
يتابع  أن  قرر  إذ  خيطئ  .مل  علمه.. 
الطب  بكلية  ويلتحق  دراسته 

البيطري يف محاه الفداء..

ولبين  له  فرشوا  من  حبق  خيطئ  مل 
على  وزينوه  احلرية...  طريق  أمه 
دماء  من  صنعوها  بطباشري  السبورة 
آبائهم الطاهرة... وهاهم اآلن يقّدمون 
أنفسهم أضحية هلذا الوطن األبي عّله 

حييا حّرًا...

من  باآلالف  فإذا  أمامه...  نظر  ثم 
بعضهم...  خلف  اصطفوا  قد  الناس 
هلم  ليفتحوا  املالئكة  ينتظرون 
الباب... باب اجلنة الذي مل يوصد يف 

وجه كل خملص...

خلفه...  لينظر  يستدير  أن  حاول 
إىل  حلمه  حتول  إذ  يستطع...  فلم 
غفوته... من  ينهض  مل  حقيقة... 
لتّدعي  ثم  اغتالته....  قد  الغدر  فيد 

خريًا  تفعل  أنها  اجلوية  املخابرات 
فتتصل بأهله ليستلموا جثمانه بعد 

وفاته متأثرًا جبراحه...

آتاه  ما  وبكل  حياول  إنه  إهلي....  يا 
اهلل من قوة أن ينظر لريى الركب... 
السيارة  أقّلوا  الذين  أصدقاءه  لريى 
قد  بهم  فإذا  جيدهم...  فلم  معه... 
إىل  وصل  وهو  املشفى...  إىل  وصلوا 

اجلنة..

ألن  وغفا  سيارته...  صعد  أسامة... 
احلرية  طريق  طويل...  الطريق 
ثم  بالتضحيات...  ومليء  طويل... 
داريا..  بشهداء  بأصدقائه..  حلم 
إىل  والطغاة...  الظلم  دنيا  فهاجر 

جنة العدل والرمحاء...

آالفًا  خلفه  وترك  أسامة...  هاجر 
من الناس يهيئون أنفسهم ليلحقوا 
غياث...  طالب..ركب  ركب  ركبه... 
ركب  احلرية...  ركب  زاهر...  ركب 

الشهادة... إنه ذاته ركب اجلّنة...

تركهم ولسان حال كل واحد يقول:

معلمي...«  قتلت  لقد  »شكرًا... 
فأهلمتين بذلك أن أسري على دربه...       

السورية  الثورة  بدء  على  مضت  أشهر  عشرة  بعد 
املباركة نتساءل بكل عجب..ملاذا تأخر النصر..؟؟

من  ملزيد  التضحيات؟؟؟  من  ملزيد  حنتاج  هل 
الشهداء؟؟؟ مزيد من الدماء؟؟ مزيد من األسى؟؟ 

من الدمووع؟؟
تأخر النصر ألسباب كثرية.. سنربز جانبًا منها يف 

هذه الكلمات..
فئات  جبميع  واحدة  يدًا  اجلمع  احدى  يف  اتفقنا 
تنصروا  )ان  تسمية  ع  وطوائفه  السوري  الشعب 

اهلل ينصركم( 
ثورتنا هي  ألّن  وحده....  عند اهلل  نعم.. نصرنا من 
ومل  الكتب  كثريًا يف  عنه  قرأنا  الذي  األكرب  اجلهاد 
منارسه يف احلياة العملية حتى بداية هذه الثورة.. 
سبيل  يف  التضحيات  من  الكثري  قدمنا  حنن 
اىل أسباب كثرية متنوعة  وعمدنا  املنشود..  النصر 

وخمتلفة عّلها تكون هي األنسب يف سبيل النصر.
ولكن.. البّد أن نتذّكر أن جهادنا هذا له مسببات 

للنصر..
اهلل  تنصروا  »ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قال  فقد 

ينصركم«
ان تنصروا اهلل..... حرف شرط وفعل شرط

ينصركم....... جواب شرط 
الشرط وهو نصر  ااّل بتمام فعل  اليتحّقق اجلواب 

اهلل عزوجل يف ذاتنا ونفوسنا وبيوتنا وجمتمعنا..
عليك أخي أن تعود اىل اهلل عزوجل وتراجع نفسك 
أحد  أنت  تكون  فقد  التقصري  على  وحتاسبها 

أسباب تأّخر النصر....
ومل  والغربّي  العربّي  كّله  العامل  عنها  فثورتنا ختّلى 

يسعْفها أحد وليس لنا ااّل اهلل وحده..
فقد هتفنا يف مظاهراتنا )ياهلل مالنا غريك ياهلل( 
الواقع  أرض  على  اهلتاف  هذا  يتجّسد  أن  فيجب 
الكاف  بني  وأمره  شيء  كّل  ملكوت  بيده  فهو 

والنون...
حنن ندعوه كّل يوم وهو خيتار حلظة االستجابة .. 

عندما نستحّق النصر.

وجيب أاّل ننسى أّن هنالك دروسًا كثريًة نستخلصها 
من تأّخر النصر...

تأّخر النصر لنعلم مجيعا معنى هذه الثورة ولنؤمن 
مجيعا بأهدافها، فهي ثورة ليست السقاط النظام 

فحسب بل هي ثورة على كّل شيء..
كشفت القناع عن شخصيات زائفة ظهر ختاذهلا 
من  كبرية  طبقة  لدى  قدوة  كانت  حيث  وخداعها 
كما  السابقة..  السنوات  طوال  السوري  الشعب 
كّنا  اليت  الزائفة  والشعارات  التسميات  وفضحت 
نهتف بها من دون تطبيق وال معنى... جّردت كّل 

شيء من لباسه وظهر على حقيقته...
تأّخر النصر ليزيد حبنا لبعضنا وتتآلف قلوبنا وتعّم 
احملبة ارجاء سوريافتتشارك همومنا وأحزاننا كما 

تتشارك حلظات الفرح والسعادة
فلّمت اآلالم مّنا مشلنا يف ظل معاناة هي األقسى 

على الشعب السوري
جديدًا  نوعا  خلقت  أخالق...  فكر..ثورة  ثورة  اّنها 
يكن  مل  الرائع  السوري  الشباب  لدى  التفكري  من 
أن  دومًا  تعودوا  فقد  النظام  هذا  ظّل  يف  به  ليفّكر 
ومبا  يسمع  فيما  يفّكر  ال  أن  وعليه  املتلقي  يكون 

لى عليه.. فكان يلعب دور املستمع دومًا ميمُ
بكل  الثائر  السوري  الشباب  نفوس  صقلت  ثورة 

ماحتمله الكلمة من معنى
السوري جاهزًا ملرحلة  الشعب  ليكون  النصر  تأّخر 
اآلخر  الطرف  نقبل  أن  لنتعلم  السقوط،  مابعد 

شريكًا يف الوطن وان كان خيالفنا فكرًا  و اجتاهًا 
لنتعّلم كيفية احلوار احلضاري املتحّدث لنستطيع 

التحاور على كيفية بناء سوريا املستقبل...
بكّل  السوري  الشعب  يشارك  لكي  النصر  تأّخر 
مكوناته ولنعلم أن الثورة ليست حكرًا ألحد وليس 
فهي  عليها..  فضٌل  األشخاص  من  شخص  ألّي 
حتررت  العرعور  لعدنان  وال  غليون  لربهان  ليست 
بوتقة  يف  مجيعًا  لننصهر  األشخاص  تبعية  من 

الشعب السوري الواحد
الثورة لي.. ولك ولكّل مواطن سوري مهما اختلفت 

املسميات فالفضل هلل وحده...

لماذا تأخر النصر ... ؟
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أهالي  أذهان  ماثلة يف  املروعة  ذكرى جمزرة محاة  تزال  ال 
ارتكبت  اليت  والفظائع  املرعبة  والصور  اآلن،  حتى  املدينة 
يعيشون يف خوف  املدينة  أهالي  تلك اجملزرة جعلت  أثناء 
دائم من النظام طيلة ثالثني عامًا، فال تكاد ختلو عائلة يف 

محاة من شهيد أو مفقود أو مهاجر جراء تلك اجملزرة.
محاة  مدينة  بتهميش  اجملزرة  تلك  بعد  النظام  قام  لقد 
والتشديد على أهلها ومعاملتهم معاملة اخلونة واملنبوذين، 
ومل يكتف بذلك بل وقهرهم بإقحام الفكر البعثي يف تفاصيل 
يف  وزاية  شارع  كل  يف  قاتلهم  وصور  متاثيل  ووضع  حياتهم 

املدينة وإجبارهم على تقديم الطاعة والوالء جلالديهم.
أهالي  أن  تعرف  أن  اجملزرة  تلك  هول  تتصور  حتى  يكفي 
وفاة  أو  لك قصًة ما سواء كانت والدة  يروون  محاة عندما 
أو زفاف أو أيًا كانت القصة فإنهم يقولون أنها وقعت قبل 

األحداث أو بعدها بفرتة كذا.

لماذا حماه ؟
رواية النظام الرسية:

»حوالي 200 مسلح نزلوا يف ليل الثاني من شباط عام 1982 
واحتلوا املدينة وصّفوا حوالي 90 شخصًا من أتباع النظام، 

وسيطروا على املراكز اهلامة، وأعلنوا العصيان املسلح، عند 
)بتنظيف(  القرار  الختاذ  السورية  السلطة  اضطرت  ذلك 

املدينة منهم، وإعادة األمن إىل املدينة« !!
إذن كان القضاء على مائيت مسلح -حبسب رواية النظام- 
يستوجب  تطويق املدينة بكاملها وقصفها منهجيًا وتسوية 
وكنائسها،  مساجدها  ذلك  يف  مبا  باألرض  ثلثها  من  أكثر 
اآلالف  عشرات  واعتقال  مواطن  ألف   40 من  أكثر  وقتل 

اآلخرين عالوة على املشردين واملفقودين واملالحقني؟!
مصريهم  كان  فاحلرجى  جرحى  هناك  يكن  مل  )طبعًا 

التصفية يف املشايف وأماكن العالج حيث وجدوا!(
قبل 15 آذار 2011 رمبا كان جيل الشباب يصدق مثل هذه 
آبائه  بنقوالت  تشكيكه  حساب  على  بها  ويتأثر  الرواية 
وعن  السوري  الشعب  بها  مر  اليت  احملنة  تلك  عن  وأقربائه 

مآسيها وفظاعة جرائم النظام،
لكن ثورة الكرامة السورية كشفت النقاب عن حقيقية ما 
جرى يف تلك األيام من غري أن يكون السوري شاهدًا مباشرًا 
اليت  القمع  عليها، فاستخدام نفس األشخاص ونفس نهج 
احلقائق  تلك  يثبت  بأن  كفياًل  كان   1982 يف  استخدمها 

ويعيدها إىل األذهان من جديد.

من هو المستهدف الحقيقي ؟
احلركات اإلسالمية اليت كانت تعارض نظام األسد كانت 
املسلمني  االخوان  تنظيم  تقتصر على  ومل  متعددة األطياف 
املقاتلة  الطليعة  كانت  فقد  أبرزها،  التنظيم  كان  وإمنا 

املنشقة عن االخوان مستقلة بقياداتها وبرناجمها، وقد كان 
هناك أيضًا معارضون إسالميون مستقلون.

اليت نفذت  املسلحة  الطليعة  النظام مل يكن يستهدف  لكن 
بقتل  املتورطني  من  أركانه  بعض  ضد  نوعية  عمليات 
املسلمني  االخوان  تنظيم  استهدف  بل  فحسب،  السوريني 
ذو الشعبية الكبرية والربنامج السياسي الواضح وأعلن حربه 
املباشرة ضده واليت بدأها حافظ األسد بإصداره للقانون 49 

الذي حييل كل منتم إىل تنظيم االخوان إىل عقوبة اإلعدام!
احلرب املعلنة على االخوان املسلمني امتدت لتطال مجيع 
فيها  مبا  السورية  الساحة  على  املتواجدة  اإلسالمية  القوى 
أخذت  وقد  ومريديهم،  املتصوفة  وحتى  ومشايخ  علماء  من 
حبراب  الذبح  حد  بلغت  وسادية  وحشية  أكثر  أشكااًل 
معظمها  دمر  اليت  املساجد  املساجد،  أبواب  على  البنادق 

خالل اجملزرة !!
االخوان  من  املسلحون  يكن  مل  احلقيقي  فاملستهدف  إذن 
حسب زعم النظام، بل كانت املعارضة مجيعها مبا فيها من 

حركات إسالمية وفكرية أخرى.

الثاني من شباط 1982
سرايا الدفاع )جيش النظام الطائفي( املدّرب على عمليات 
بامتيازات  واملتمتع  فقط،  املدن  داخل  والقمع  االقتحام 

مادية هائلة حاصر  املدينة مساء ذلك اليوم. 
تلك الليلة السوداء كانت البداية الفعلية اليت استمرت بعد 
عن  وعزلتها  املدينة  خمارج  كل  أغلقت  كاماًل..  شهرًا  ذلك 

حماه.. ثالثون عامًا بين مجزرتي األب واألبن .. 
من  انتقامًا  حماه  مدينة  على  عسكرية  أمنية  حملة  رفعت  وأخوه  األسد  حافظ  الرئيس  شن   1982 عام  شباط  من  الثاني  في 
، استخدم فيها 

ً
معارضيه اإلسالميين وتأديبًا لمؤيدهم نفذ خاللها أبشع مجزرة في التاريخ الحديث دامت 27 يومًا متواصال

مختلف أنواع األسلحة والذخائر ومارس  أثناءها بحق المواطنين أبشع أنواع التعذيب والتنكيل، ليسقط ضحية تلك العملية وفق 
مختلف التقديرات ما ال يقل عن 40 ألف قتيل، حيث هدمت أحياء بكاملها على رؤوس أصحابها وأزيل 88 مسجدًا وثالث كنائس، 

بح والتنكيل، واعتقل آالف آخرون وسط تعتيم إعالمي كامل !
ّ
ان المدينة هربًا من القتل والذ

ّ
فيما هاجر عشرات اآلالف من سك

ستالحظ وأنت تقرأ هذا الملف الموجز عن المجزرة بأن 
والوحشية  اإلجرام  استلهما  قد  وماهر  بشار  المجرَمين 

من أبيهما وعمهما !

ماذا تعرف عن رفعت األسد ؟

األخ األصغر حلافظ، ولد عام 1937م. 

البعث يف اخلامسة عشر من عمره  انضم إىل 
عام  العسكرية  للخدمة  وسيق   ،1952 عام 
1959برتبة عريف، ثم نقل بعد االنفصال إىل 

وزارة الداخلية )اجلمارك(، 

دفعة  البعثيون  سرح   1963 آذار   8 ثورة  بعد 
كانت من الكلية العسكرية وجلبوا دفعة بديلة 
عنها كان منهم رفعت ليتخرجوا من الكلية بعد 

سنة ونصف فقط فيما عرف بدورة البعث!!

ويف عام 1965 عني نائبًا لقيادة وحدة عسكرية 

كلها من احلزبيني ثم سيطر عليها فيما بعد، 
ثم   ،1966 شباط   23 انقالب  يف  دورًا  ولعب 
شارك وأخيه حافظ يف انقالب شباط 1969.

اتبع رفعت دورة قائد سرية فدورة قائد كتيبة 
وحصل على رتبة نقيب ثم أمُحلق بدورة أركان 
يتدرج  أن  وبدون  استثنائي،  بشكل  حرب 
برتبة رائد ثم مقدم أصبح فجأة عقيدًا وعمُني 
من قبل أخيه حافظ قائدًا لسرايا الدفاع اليت 

كان تعددادها آنذاك 55 ألف عسكري!

حصل رفعت على إجازة يف التاريخ ثم إجازة 
يف احلقوق من جامعة دمشق مبهزلة جعلت 
البالد،  خارج  يفّرون  اجلامعة  أساتذة  بعض 
بصحبة  االمتحان  يقدم  رفعت  كان  فقد 
زوجته وابنه يف غرفة رئيس اجلامعة، تأتيهم 
املادة  تب  وكمُ القهوة  فناجني  مع  األسئلة 
يف  العمى  رفعت:  صرخ  ذلك  برغم  املقررة! 
توجد  أين  يدلنا  استاذَا  لنا  ابعثوا  قلبكم.. 
بعدها  حصل  لقد   ،  !! األسئلة  هلذه  األجوبة 

على الدكتوراه من موسكو!!

السوري  االقتصاد  يف  إسفني  أول  رفعت  دق 
عندما أصدر فئة الـ 500 لرية موقعة باسه بعد 

أن رفض مدير البنك املركزي توقيعها، ثم صار 
رفعت يطلب الكمية اليت يريدها من هذه الفئة 
عقد  خالل  سوريا  ذهب  واشرتى  باإلجبار، 
السبعينات وأخرجه إىل حساباته يف أوروبا ما 

أدى إىل انهيار اللرية السورية حينها.

ضلع رفعت يف جتارة املخدرات وتسويقه على 
وباستخدام  بأزالمه  مستعينًا  دولي  مستوًى 
سيطرة  خارج  الالذقية  يف  بناه  الذي  امليناء 
املخدرات  كانت  واجلمارك، حيث  احلكومة 
وقد  حلسابه،  البقاع  سهل  يف  وتصنع  تزرع 
تورطه  فضائح  أوربية  صحف  عدة  نشرت 
إىل  باإلضافة  والسالح  املخدرات  جتارة  يف 
يف  السيارات  سرقة  عصابات  يف  ضلوعه 

أملانيا وإيطاليا وبلجيكا،

للتطهري وختضري  الوطين  املشروع  طرح رفعت 
املعارضني  كل  اعتقال  يعين  والذي  الصحراء 
تدمر  سجن  يف  وإيداعهم  احلزب  لسياسة 
الصحراوي، خيضعون فيه للتعذيب اجلسدي 

والتطهري الفكري !

يف عام 1980 أرسل رفعت وحدتني من سرايا 
بإطالق  وقاموا  تدمر  إىل  بالطائرات  الدفاع 

فقتلوا  زنازينهم  داخل  السجناء  على  النار 
ومهندسني  أطباء  معظمهم  األلف  قرابة 
دفنهم  ومت  جامعيني  وطالب  ومدرسني 

باجلرافات وبعضهم الزال حيًا!

ملناطق  عرفيًا  آمرًا  عام 1981  رفعت يف  عمُني 
محاه  تسمية  ومتت  ودمشق،  وحلب  محاه 
العريف  للحاكم  تابعة  أوىل  عمليات  منطقة 
رفت األسد، فأرسل إليها 12000 جندي من 
عمليات  على  مباشرًا  مشرفًا  وكان  سراياه 
صرح  وقد  املدينة،  وتدمري  اجلماعي  القتل 
رفعت مرارًا أنه سيمحو محاه ويبين مكانها 

حدائق وحانات للخمر ونوادي للرقص!

بعد جمزرة محاه كوفئ رفعت من قبل أخيه 
لشؤون  لرئيس اجلمهورية  نائبًا  وعني  حافظ 

األمن القومي!

حاول رفعت االنقالب على أخيه عام 1984 
باسل  ابنه  جتهيز  ينوي  بأنه  أحس  عندما 
ثم  ومن  احملاولة  إفشال  مت  لكن  ليخلفه، 
سوريا  خارج  رفعت  خيرج  بأن  األمر  تسوية 
الذهب  من  سوريا  بثروة  حيظى  أن  مقابل 

واملال، وقد كان له ذلك!



lcc.darayarev@gmail.com
7السنة األولى - العدد األول - األحد 5/شباط/2012 عنب بلدي

وأوقفت معظم مقاسم  الكهرباء،  العامل اخلارجي، وقطعت 
اهلاتف، وغرقت املدينة منذ ليلة الثالثاء )2 شباط( يف ظالم 

طويل.
ضجت املدينة بأصوات الرصاص واملدافع والقاذفات بدءًا 

من الساعة التاسعة لياًل..

 القوات المستخدمة في المجزرة:
والفوج  ميكانيكي،   )21( واللواء  دبابات،   )47( اللواء 
)41( إنزال جوي، واللواء )138( من سرايا الدفاع، واللواء 
)142( دبابات من سرايا الدفاع، والفرقة االنتحارية )22( 
وهكذا  ميدان،  مدفعية   )114( والفوج  الدفاع،  سرايا  من 

تكون جممل األسلحة  
1- 248 دبابة من طراز  ت 62، و ت 72.

2- 108 مدفع ميدان عيار )130( ملم ومداه )25( كلم.
3- 48 مدفع هاون عيار )160 ملم(.

4- 248 قاعدة إطالق صواريخ.
للدروع  املزودة بصواريخ مضادة  5- استخدمت احلوامات 

)جو أرض(.
6- استخدمت وحدات رامجات الصواريخ الكورية امللحقة 

بسرايا الدفاع بكثافة وفعالية.
7- حوالي )25000( جندي.

سياسة المجازر في حماة 
اجملازر اجلماعية هي األسلوب الذي ابتدعه اجملرم ستالني 
ماليني!  عدة  منهم  وقتل  السوفييت،  املسلمني  تصفية  يف 
هذا األسلوب أصبح األساس يف نظام األسد بعد أن أشار 
عليه خرباء اإلجرام الروس بذلك، األساس الذي بنت عليه 

السلطة اسرتاتيجيتها يف معاجلة موضوع محاه.
حمددة  أحيانًا  تأتي  القتل  أوامر  أن  النظر  يلفت  ومما 
يكون  بأن  األمر  فيأتي  العليا،  السلطات  قبل  من  عدديًا، 
إىل  تزيد  أن  آخر جيب  يوم  ويف  آالف،  اليوم سبعة  القتلى 
للهدف  مساعدة  وسيلة  فهو  االعتقال  أما  آالف،  عشرة 
املخابرات  قائد  مرًة  اعرتض  وقد  القتل،  وهو  االسرتاتيجي 
من  العسكرية  املخابرات  حيرم  ألنه  القتل  على  العسكرية 
خيوط التحقيق، وقد رمُفع احتجاجه هذا إىل حافظ األسد، 
الذي حتدث مع بعض ضباطه يف هذا املوضوع، فعللوا قتلهم 
نرتك  مل  أننا  مع  هلم  تتسع  ال  املعتقالت  بأن  للمعتقلني: 
مدرسة أو معماًل إال استخدمناه فأين نضعهم؟ فقرر حافظ 
الثلثني  ويعتقلوا  احلي  رجال  من  الثلث  يقتلوا  أن  األسد 
للتحقيق!!، مع التقيد بالعدد احملدد يوميًا للقتل، فالسياسة 
العليا ترمي إىل تصفية شعب محاه يف أسرع وقت ممكن، 
وإعادة  القطر،  يف  جديدة  انفجارات  على  الطريق  لقطع 
القطعات العسكرية إىل لبنان، للحاجة هلا هناك، واخلوف 
من انكشاف أمر املرتزقة األتراك )من طائفة الرئيس( وهم 
ال  فالوقت  تدمري محاه،  اشرتكوا يف  عنصر،   )600( حوالي 

يسمح باملزيد من التحقيقات. 
نهاية  يف  األسد  حافظ  من  صدرت  اليت  األوامر  من  وكان 
الصراع املسلح مع املقاومني، رفع عدد القتلى إىل رقم حمدد، 

حدده بنفسه، 
اجلمعة  صبيحة  ويف   1982 شباط   25 اخلميس  يوم  مساء 
وسيقت جمموعة  واسعة،  اعتقاالت  القوات حبملة  قامت 
ورئيس  محاة  مفيت  بينهم  مواطن،   )1500( فيها  للقتل 
يف  دفنوا  أنهم  وقيل  العلماء،  من  وعدد  العلماء  مجعية 
منطقة قرية )براق( أو على طريق حمردة يف حفرة مجاعية. 

)املرجع كتاب محاة مأساة العصر(.
وهكذا وصل عدد املواطنني الذين قتلتهم السلطة إىل قرابة 
أربعني ألفًا، واعتقل قرابة ستني ألفًا بقي كثري منهم طوال 

مخسة عشر عامًا يف املعتقالت.

شهادات صحفيين أجانب على المجزرة
- صحيفة النوفيل أوبزرفاتور الفرنسية، 30 نيسان 1982:

الشعبية  االنتفاضة  قمع  مت  أسابيع،  عدة  منذ  محاة،  »يف 
بقساوة نادرة يف التاريخ احلديث.. لقد غزا )حافظ ورفعت 
أسد( مدينة محاة، مبثل ما استعاد السوفيات واألمريكان 
برلني، ثم أجربوا من بقي من األحياء على السري يف مظاهرة 
كالمه  موجهًا  قال  مندهش  سوري  صحفي  للنظام،  تأييدًا 
ألحد الضباط: رغم ما حدث، فإن هناك عددًا ال بأس به يف 
هذه املظاهرة! أجاب الضابط وهو يضحك: نعم، ولكن الذي 

بقي أقل من الذين قتلناهم«.
- صحيفة لوماتان الفرنسية ،24 نيسان 1982:

 عشرون ألف سجني سياسي، عشرة آالف قتيل يف محاة، 
ستمئة ألف شخص موضوعون على الالئحة السوداء.

هنالك على األقل عشرون ألف سجني سياسي )ورمبا وصل 
واإلرهاب  العنف  حيث  سوريا،  يف  ألفًا(  مثانني  إىل  العدد 

السياسي هما اليوم عملة رائجة.
إن جهاز القمع التابع للنظام مدهش للغاية: سرايا الدفاع 
أسد،  عدنان  بقيادة  الصراع  سرايا  أسد،  رفعت  بقيادة 
العامة،  املخابرات  حيدر،  علي  بقيادة  اخلاصة  الوحدات 
فرنسية  شركة  من  مؤخرًا  الداخلية  وزارة  اشرتت  وقد   ..
عقاًل إلكرتونيًا ميكن له أن »يفّيش« )أي يضع على اللوائح 

السوداء( نصف مليون شخص دفعة واحدة.
صحيفة  يف  حمرر  فرنسي  صحفي  وهو  بوبت،  شارل   -
الفرنسية استطاع أن يدخل إىل قلب مدينة  »ليرباسيون« 
كل  بني  من  الوحيد  الصحفي  إنه  األحداث.  أثناء  محاة 
إىل  الدخول  من  متكن  الذي  واألجانب  العرب  الصحفيني 

هذه املدينة... وحبيلة ذكية.
»الساعة السابعة صباحًا.. تبدو محاة مدينة غريبة، حركة 
وفجأة  كذلك،  كان  أو  اإلعمار،  طور  يف  شيء  كل  عمران! 
القدمية،  التقليدية  البيوت  ومبحاذاة  شيء.  كل  توقف 
كانت األبنية احلديثة تبدو كأنها حيوانات ضخمة جرحية 
اليت  الطوابق األرضية ظاهرة، واألعمدة  واقفة على ظهرها. 
تستخدم عادة حلمل الطوابق األخرى كانت عارية، ومتجهة 
حديدية  قضبان  قمتها  وعلى  مستقيم،  بشكل  السماء  حنو 
متهدمة،  بيوت  وسط  اآلن  أمشي  إنين  وصدئة.  ملتوية 
وأشجار مكسرة، وأعمدة ملوية أو منزوعة من مكانها. هناك 
قليل من السكان. ومثلهم فإنين أتنقل حبذر أثناء املسري. إنه 
اليوم  هذا  صباح  من  مستمرًا  يزال  وما  القتال  حدث  هنا 
من شهر شباط. إنها ليست احلرب، ولكن باألحرى، نهاية 

معركة كانت على ما يبدو رهيبة.
هيلوكبرت.  طائرة  فوقنا متر  ومن  بيت.  إىل  بيت  من  ننتقل 
أو  أرجلها  من  جتر  جثث  تبكي،  بأكملها  عائالت  وأمامنا 
حممولة على األكتاف، أجساد تتفسخ وتنبعث منها رائحة 
الجتياز  يركضون  وهم  الدماء  منهم  تسيل  وأطفال  قاتلة، 
الشارع. امرأة ترفض أن تفتح لنا منزهلا. إنها ليست زيارة 
متفقًا عليها. إنين غري مرغوب يف مثل هذه الساعات. ونهيم 
تطوع  الذي  املدينة  أبناء  -أحد  ومرافقي  أنا  وجوهنا  على 
األحياء  نبقى ضمن  ألن  كنا حمتاجني  ولكن  العمل-  بهذا 
اليت ما تزال يف أيدي الثوار اليت تضيق رقعتها شيئًا فشيئًا. 
إنها  لنا.  وتفتح  مرافقي  لتوسالت  املرأة  تستجيب  وأخريًا 
دومنا  األرض،  على  ى  مسجَّ أمامنا  ذا  هو  ها  زوجها.  ختبئ 
الناس  من  كثريًا  فإن  وهكذا  شباط!!!   5 منذ  ميتًا  رأس، 
خيبئون جرحاهم، خشية أن جتهز عليهم القوات احلكومية. 
أما األموات فإن أهاليهم يدفنونهم بسرعة. إذا أمكن، فيما 
أصبح يطلق عليه اليوم مقربة الشهداء يف الزاوية الكيالنية. 
)اليت مت نسفها كليًا فيما بعد(. بضع طلقات نارية صوب 
كانت  دقائق  عشر  وخالل  قوية.  رشقات  تتبعها  اجلنوب 
كنت  تسقط  وحيثما  كان،  أينما  كاملطر  تتساقط  القذائف 
على  اهلل  إىل  التوسل  ونداءات  الرعب  صرخات  تسمع 

فوق  ويسقط  يتمزق متامًا  رجاًل  منا، شاهدنا  أمتار  بضعة 
جدار، كما لو أنه هيكل عظمي. ومل أصدق عيين، ولكن عندما 
لتحت  مرافقي  دفعين  فوقنا،  جديد  من  الطائرات  ظهرت 

منزل، صارخًا »هاهم يعودون«. 
أترك محاة مبزيج من الرعب والفزع... الفزع حني أتذكر أنه 
وال مرة واحدة خالل هذه األيام والليالي اليت قضيتها هناك 
سعت صوت املؤذن يدعو املؤمنني إىل الصالة، كما لو أن 

املآذن نفسها قد انكمشت على نفسها تلقائيًا.«

حماه.. بين األب واالبن

هي  شعبية  إحتجاجية  حركة  بإندالع  البعث  نظام  تفاجأ 
العام  األكرب يف تاريخ سوريا املعاصر، يف منتصف آذار من 
املاضي، فما كان من األسد اإلبن سوى إتباع أسلوب األب 
يف التعامل مع أي إرادة شعبية يف التغيري، فقام بإستخدام 
من  أزالمه  واستقدم  العسكرية  ثم  األمنية  األجهزة  مجيع 

املرتزقة، واتبع سياسة 'اإلعماء' اإلعالمية.
الشعيب  احلراك  من  شهرًا  عشر  أحد  يقارب  ما  يف  فسقط 
مايناهز سبعة آالف شهيد حسب إحصاءات غري رسية، 
بينما تقول جهات حقوقية ومنظمات دولية تعنى بشؤون 
حقوق اإلنسان بأن هذا هو العدد املوثق بينما يتجاوز الرقم 

احلقيقي السبعة آالف بكثري.
من  وأمثاهلم  املعتقلني،  من  األالف  عشرات  إىل  باإلضافة 

الالجئني يف دول اجلوار العربية واإلقليمية.
يّتبع إذن نظام بشار األسد سياسة 'اسحق الذبابة باملدفع' 
ملواجهة حراك شعيب سلمي بالنار واحلديد، وكان حلماة - 

جمدًدا - من هذه السياسة نصيب مّر.
امتداد  على  األضخم  هي  مظاهراٌت  املدينة  شهدت  فقد 
الرقعة اجلغرافية السورية برقم 600 ألف متظاهر من مدينة 
آليات  كانت  وبينما  نسمة،  ألف   850 سكانها  عدد  يبلغ 
النظام يضع  النظام تقمع املظاهرات يف مدن أخرى، كان 
مدينة  ألي  يسبق  مل  كما  وإحتالهلا  محاة  إلقتحام  اخلطة 

أخرى، وحّدد لذلك موعدًا : األّول من رمضان ..
مئات  واقتحمت  أشكاهلا،  بكافة  اإلتصاالت  قطعت 
املئات  واستشهد  الصغرية،  املدينة  اجلند  وآالف  املدرعات 
بشكل  املدينة  إحتالل  ومت  األالف،  وإعتقل  أبناءها،  من 
كامل، مما أعاق احلركة اإلحتجاجية فيها ملّدة من الزمن ..

نقي  حراك  مع  مفتوحة  مواجهة  يف  اجليش  وضع  لكن 
متاما، وّلد ظاهرة اإلنشقاقات العسكرية، مما اضطر النظام 
إىل سحب أجزاء من اجليش، بينما انشقت أجزاء أخرى 
للدفاع عن املظاهرات السلمية فعادت محاة مرة أخرى إىل 

صدارة املدن الثائرة..
مضى  منها،  اإلنسحاب  ثم  وإحتالهلا  املدن  إقتحام  وبني 
قوة  إىل  تزدها  مل  السورية،  الثورة  عمر  من  أحد عشر شهًرا 
وإنتصاًرا، بينما تشهد القدرة القتالية واالقتصادية للنظام 
ثورة  إنتصار  بقرب  بذلك  متسبشرين  مستمًرا،  ضعفا 
الكرامة، اليت ستتيح ألهل محاة االقتصاص من قتلتهم يف 

املاضي واحلاضر، إن شاء اهلل.
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المستهلك..
بين مطرقة النظام

وسندان العقوبات الخارجية
على  الثقيلة  بظالهلا  تلقي  سورية  يف  األحداث  بدأت  لقد 
متأثرة  األخرية  األشهر  يف  جلي  بشكل  االقتصادية  احلياة 
جبانبني، األول خارجي »العقوبات االقتصادية« اليت فرضت 
بقرار  أو  املواطنني  بآخر  أو  بشكل  متس  واليت  سورية  على 

»التقشف« يف اإلنفاق احلكومي الذي اختذته حكومة سفر.
النشاطات  وتوسع  واخلارجية  الداخلية  العوامل  وتتضافر 
العسكرية مع سعي النظام احلثيث للقضاء على االحتجاجات 
العام  املستوى  ارتفاع  على  انعكس سلبًا  الذي  األمر  الشعبية 
لألسعار وارتفعت معدالت التضخم مما سبب تراجعًا يف قيمة 

اللرية السورية.

النظام  عمد  فقد  آخر  من جانب 
السلع  بتوازن  العبث  إىل  بتعنته 
إما  للمستهلكني  الضرورية 
إمدادات  كقطعه  مباشر  بشكل 
الغذائية  والسلع  احملروقات 
والبلدات  املدن  عن  الضرورية 
خلق  مما  أسعارها  ورفع  الثائرة 

سلطة  تغييب  عرب  مباشر  غري  بشكل  أو  عليها  طلب  أزمة 
الرقابة على جتار السوق ومنحهم حرية يف التالعب باألسعار 
هو  السريع  الربح  وراء  والسعي  أصبح اجلشع  واملكاييل حتى 

دافعهم يف العمل.
املعيشية  تكاليفنا  يف  ملحوظًا  ارتفاعًا  شهدنا  النتيجة  ويف 
خالل هذه األشهر وملسنا ذلك يف بيوتنا حيث أن نفس ميزانية 
األسرة اليت كنا نشرتي بها كمًا معينًا من السلع مل تعد تكفي 

لشراء الكمية نفسها اآلن.

مؤشرات األزمة
سلم  يف  الكحولية  غري  واملشروبات  الغذائية  السلع  تأتي 
مسببات ارتفاع معدل األسعار يليها زيادة الطلب على املياه 
والطاقة من كهرباء ووقود حسب املكتب املركزي لإلحصاء, 
فقد ارتفعت أسعار املواد الزراعية واملواد التموينية الرئيسية 
ارتفعت  كما    %17 بـ  تقدر  متوسطة  بنسبة  االحداث  خالل 
املرخصة  احملطات  خارج  وغاز  مازوت  من  الطاقة  أسعار 
املرتفعة  التضخم  معدالت  وتتزامن   %20 اىل  وصلت  بنسبة 
وتوقف  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  بسبب  اإلنتاج  يف  مجود  مع 
الناس  بأس من  ال  نسبة  وانضمام  العمل  املشاريع عن  بعض 
بها لصفوف العاطلني عن العمل, مما يضعنا أمام حالة من 
الركود وبالتالي نستطيع وصف االقتصاد السوري أنه يعيش 
ونورد  التضخمي،  بالركود  عنها  يعرب  خطرية  ظاهرة  حاليًا 
فيما يلي معدل التضخم الفعلي خالل األشهر املاضية حسب 

دراسة أجراها الفريق االقتصادي جلريدة عنب بلدي

العامل النفسي ..
القشة التي قصمت ظهر البعير

وحيث أن العامل النفسي هو من أخطر األمور اليت تؤثر على 
تذبذب األسعار فإن الوعي مطلوب من اجلميع كي حيافظوا 

على دميومة توفر السلع األساسية يف السوق للجميع.
تهافت  هو  تفاقمًا  األزمة  تزيد  اليت  العوامل  بعض  من  وإن 
السوق  من  تمُفقد  بدأت  اليت  املادة  ختزين  على  الناس  بعض 
بشكل يفوق حاجته العادية من هذه السلعة كاخلبز أو املازوت 
يبيعها  كي  املضاربة  بدافع  أو  املستقبل  من  اخلوف  بدافع 
تدفع  التصرفات  هذه  فإن  احلالتني  كلتا  ويف  مرتفع،  بسعر 
القطيع« مما  »سلوك  يشبه  مبا  التصرف  هذا  لتقليد  بالناس 
يدخلنا حبلقة مفرغة من زيادات الطلب وارتفاعات األسعار 
ويفاقم األزمة فنكون سببًا يف ارتفاع األسعار يف الوقت الذي 

نلعن فيه السبب.

الحيل الثالث .. لاللتفاف على األزمة
بعد  الياباني  الشعب  جتربة  حديثنا  معرض  يف  نذكر  ولعلنا 
تعرضه حلادثة تسرب اإلشعاعات النووية حيث سارعت األسر 
لالستغناء عن الفائض من السلع الضرورية لصاحل املتضررين 

متوينيًا  نقصًا  يعانون  الذين  أو 
هلذه املواد وانتشرت عادة التسوق 
ياباني  كل  أن  حيث  اليومي 
حاجته  ليأخذ  املتجر  إىل  يذهب 
السلع  من  قلياًل  أقل  أو  اليومية 
الياباني  الشعب  جتاوز  وبذلك 
احملنة بدون آثار إنسانية تذكر يف 

اجلانب االقتصادي.
توقيع  بعد  اليابان  ويف  قلياًل  الوراء  إىل  بالتاريخ  عدنا  وإذا 
إحدى  من  كان  املتحدة  الواليات  مع  االستسالم  اتفاقية 
واليت  األمريكية  السلع  باسترياد  اليابان  التزام  هي  بنودها 
كانت منافسة للسلع اليابانية من حيث اجلودة والسعر ولكن 
األمريكية  السلع  استهالك  عدم  قرر  بذكائه  الياباني  الشعب 
الشعب  على  ثم  اليابانيني  التجار  على  ذلك  أثر  ملس  أن  بعد 
اضطر  مما  راحبة  األمريكية  التجارة  تعد  مل  وبذلك  الياباني 
فإذا  لليابان  املوجه  إنتاجهم  لوقف  األمريكيني  املصدرين 
مثلنا الشخص الذي يبيع السلع الضرورية بالواليات املتحدة 
واملستهلك بالشعب الياباني نستخلص من هذه القصة ضرورة 
عدم الشراء من كل شخص يقوم ببيع هذه السلع بسعر عال 
وتوجيه  السلعة  هذه  فقدان  من  خوفنا  وراء  االجنرار  وعدم 
ولو  حتى  بيعها  مركز  من  السلعة  لشراء  املواطنني  مجيع 
االنتظار فبحسب  الوقت واجلهد يف طوابري  كلف ذلك بعض 

احمللية  السوق  يف  مشاهداتنا 
تباع  كانت  الغاز  اسطوانة  أن 
بعض  قبل  من  550ل.س  بسعر 
بعض  أن  واملؤسف  املضاربني 
ارتفاع  على  يشرتونها  الناس 
العناء  عليهم  توفر  ألنها  سعرها 
وينسحب ذلك على سعر املازوت 
حيث بيع الليرت يف بعض املناطق 
بسعر 26ل.س لليرت الواحد وخالل 
األخري  األسبوع  يف  اخلبز  أزمة 

بسعر  الواحدة  العادية  اخلبز  ربطة  بيعت  الثاني  كانون  من 
50ل.س

وجيب أن ال نسلم رقابنا للمتاجرين بقوتنا اليومي فال تسامح 
مع من يتالعب بأسعار املواد األساسية

معينة  منطقة  يف  األزمة  على  للتغلب  املقرتحة  احللول  ومن 
هو توجه بعض الناس ممن تتوفر لديهم وسيلة مواصالت إىل 
بتوفر  اجملال  يفسح  مما  الوفرة  مناطق  من  حاجياتهم  شراء 

السلع للذين ال يستطيعون اخلروج خارج هذه املنطقة.
احلاجة  حبسب  االستهالك  بقاعدة  العام  الوعي  فإن  وأخريًا 
أدوات  أهم  واجلريان  األقارب  بني  االجتماعي  والتكافل 
األساسية  التموينية  املواد  أسعار  ارتفاع  أزمة  على  السيطرة 
والطاقة, فلينظر صاحب الفائض إىل جاره أو قريبه احملتاج 
املتالعبني  وجه  يف  واحدًا  صفًا  مجيعًا  ولنكن  الرعاية  بعني 

واملضاربني فالوقاية خري من العالج.

أزمة الخبز.. تعاود 
الظهـور من جديـد 

ولكن هذه المرة في دمشق وريفها    

أزمة  وجود  األيام  هذه  أحد  على  خيفى  ال 
دمشق  العاصمة  داخل  األفران  يف  خبز 
احملافظات  كافة  ويف  خصوصًا  وريفها 
اخلبز  أزمة  ظهرت  حيث  عمومًا،  السورية 
وشوهدت الطوابري باملئات تصطف وتتزاحم 
تقم  ومل  أبوابها  األفران  بعض  أغلقت  فيما 

بإنتاج اخلبز ملدة يوم أو أكثر حبسب املنطقة 
اجلهات  رد  كان  دمشق.  ريف  يف  وخصوصًا 
األساس،  يف  أزمة  وجود  نفي  األول  الرسية 
على عادة النظام بتخبطه املستمر منذ بداية 
األزمة، إال أن مدير مديرية االقتصاد والتجارة 
عن  النقاب  كشف  علي  السالم  عبد  بدمشق 
اخلبز  جمال  يف  التقشفية  اإلجراءات  بعض 

َأورد منها: 
وخاصة  اجلملة  مبوافقات  البيع  إيقاف   -

للمندوبني إال جلهات معروفة واستثنائية. 
ربطات  مخس  مبعدل  بالبيع  السماح   -

للشخص الواحد. 

باألفران  املستهلك  محاية  دوريات  تواجد   -
الدقيق لألفران وتوافرها  ملتابعة وصول مادة 
ومراقبة إنتاجها وتوزيعها والتأكد من وصوهلا 
حتت  مازالت  األمور  أن  معتربًا  للمواطنني 
املخابز  على  أزمة  من  حيصل  وما  السيطرة 
هي حالة استثنائية نظرًا لقدوم املواطنني من 
الرغيف  على  للحصول  دمشق  ريف  حمافظة 
إجراءات  هناك  وأضاف:  دمشق  مدينة  من 
على  الوضع  استمر  حال  يف  اختاذها  ميكن 
الفوري  التطبيق  إمكانية  مع  عليه  هو  ما 
مقومات  مجيع  مادامت  املناسب  بالوقت 
لذلك ال مشكلة يف تأمني  إنتاج املادة متوفرة 

ارتفاع األسعار ... 
أسباب وحلول

الياباني  الشعب  تعرض  بعد 
اإلشعاعات  تسرب  لحادثة 
األسر  سارعت  النووية، 
من  الفائض  عن  لالستغناء 
لصالح  الضرورية  السلع 
يعانون  الذين  أو  المتضررين 

نقصًا تموينيًا لهذه المواد 

وطأة  تخفيف  أجل  من 
اليابانيون  حول  األزمة 
وجعلوا  شرائهم  عادات 
يومي  بشكل  يتسوقون 
أقل  أو  احتياجاتهم  بحسب 
السلع  من  احتياجاتهم  من 
وبذلك تجاوز الشعب الياباني 
إنسانية  آثار  بدون  المحنة 
تذكر في الجانب االقتصادي.

السلع  بتوازن  عبث  النظام 
طلب   أزمة  وخلق  األساسية 
سلطة  تغييب  مع  عليها 
السوق  تجار  ومنح  الرقابة 
باألسعار  التالعب  حرية 
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ما هو مجلس األمن، وأين مقره،
وكم يبلغ عدد أعضائه؟

جملس األمن هوجهاز تابع ألمم املتحدة، مسؤول عن حفظ النظام 
واألمن الدوليني، مقره يف نيويورك، ومؤلف من 15 دولة ) 5 منهم 
أعضاء دائمني وهم : روسيا- الصني- فرنسا- بريطانيا- أمريكا( 
العامة  اجلمعية  قبل  من  ينتخبون  دائمني  غري  منهم   10  ( و 

للمجلس ملدة عامني(.
كيف يتم االقتراع في مجلس األمن

على أمر من األمور؟
يتم االقرتاع مبوافقة 9 أعضاء على األقل منهم اخلمسة الدائمني، 
خذالن  تعين  الدائمني  األعضاء  من  أي  خمالفة  فإن  وبالتالي 
مشروع القرار املصّوت عليه، بغض النظر عن األاصوات اليت ناهلا.

ما هو حق الفيتو؟
هو حق العضو بنقض قرار جملس األمن، وبدون إبداء األسباب.

ماهي سلبيات حق الفيتو؟
أ - حق الفيتو تعدي على مبدأ املساواة بني الدول ألنه يضع مجيع 

األمور يف يد اخلمسة الكبار.
ب - حامي محى إسرائيل.

ت - واآلن هو الذي حيمي النظام السوري وجرائمه ويغطي عليه.
إىل  تتحول  األامن  جملس  يقرها  اليت  القرارات  من  كثري  ث - 

قوانني ال تنفذ.
ما هي اإليجابيات وراء إلغاء حق الفيتو؟

أ - إذا ألغي حق الفيتو فإن رأي األغلبية سوف يسود.
توفر  وبالتالي  املزيد من قرارات جملس األمن،  ب - سوف نرى 

املزيد من حلول ملشاكل العامل.
ت - املزيد من فرص العقوبات على بعض الدول، أو فرض احللول 

على دول أخرى.
ما هو سبب منح الدول الخمس هذه حق الفيتو؟

عليها  يتوقف  واليت  العامل،  على  املسيطرة  الكربى  الدول  ألنها 
احلرب والسلم العامليني.

حق الفيتو مرة أخرى ..
إذن حق الفيتو

هو حق االعرتاض على أي قرار يقدم جمللس األمن دون 
إبداء أسباب، ومينح لألعضاء اخلمس دائمو العضوية 
يف جملس األمن، وهم  روسيا والصني واململكة املتحدة 

وفرنسا والواليات املتحدة.

مل يرد لفظ )فيتو( يف قانون األمم املتحدة، بل ورد لفظ 
)إجهاض(  حق  األمر  واقع  يف  وهو  االعرتاض(  )حق 
للقرار وليس جمرد اعرتاض. إذ يكفي اعرتاض أي من 
ليتم  الدائمة العضوية يف جملس األمن  الدول اخلمس 
رفض القرار وعدم متريره نهائيًا حتى وإن كان مقبواًل 

للدول األربعة عشر األخرى.

يبدو أنه مت اعتماد هذا النظام يف التصويت يف جملس 
األمم  يف  املشاركة  على  الدول  بعض  لتشجيع  األمن 
بدا هلا  الثانية، بعد أن  العاملية  املتحدة عقب احلرب 
االمتيازات يف حال شاركت يف  أنها قد ختسر بعض 

منظمة حترتم الدميقراطية. 

ويتناقض هذا النظام عمومًا مع القواعد األساسية اليت 
الدول  أن  عن  فناهيك  الدميقراطية،  النظم  تشرتطها 
بصورة  اجمللس  هذا  لعضوية  تنتخب  مل  هذه  اخلمس 
دميقراطية، فهي أيضًا ال تصوت على القرارات بنظام 

األغلبية املعروف.

وقد ظهرت يف السنوات العشر األخرية أصوات تطالب 
األمن،  جملس  وتوسيع  املتحدة  األمم  نظام  بتعديل 
وأملانيا  اليابان  مثل  مقرتحة  أخرى  دول  بإضافة 
ألفريقيا  صوتًا  اقرتحت  أخرى  وأصوات  والربازيل، 
وأمريكا اجلنوبية، وهي على أي حال دعاوى للتوسيع 
هذا  أن  البعض  ويرى  )الفيتو(،  مببدأ  املساس  دون 
نزاهة  وتقويض  إضعاف  يف  أسهم  للتصويت  النظام 
األمم املتحدة، وحال دون متكنها من حل أهم النزاعات 
العاملي ال  النظام  الدولية، لكن آخرين يشريون إىل أن 
يتحمل حاليًا نظامًا دميقراطيًا تنفصل فيه السلطات 
تنفيذي،  وجهاز  عاملي،  تشريعي  جملس  إىل  الثالثة 
وعسكرية  سياسية  اعتبارات  بسبب  قضائي،  وجهاز 

دولية خارجة عن نطاق التفكري النظري املثالي.

بشار األسد..
هل هو مالتوس القرن الحادي والعشرين؟

نظرية  أول  )1766-1834(م  مالتوس  روبرت  وضع 
مشاكل  أن  مالتوس  وعد  1798م،  عام  وذلك  سكانية 
الصحية،  احلالة  وسوء  والبطالة،  والفقر،  اجلوع، 
كلها مشاكل حتمية  األخالق  وفساد  الرذيلة،  وانتشار 
وال  للنظام،  فيها  دخل  ال  ومكان،  زمان  كل  يف  الزمة 

عالقة هلا بسوء توزيع الثروة والدخل،

الشقاء  من  املزيد  بتكاثرهم  جيلبون  الفقراء  فربأيه 
وما  إجنابهم،  حبقيقة  جهلهم  بسبب  ألنفسهم  والفاقة 

يرتتب عليه من نتائج واضحة.

وحدد مالتوس ضوابط للحد من النمو السكاني صنفها يف:

الطبيعية  الكوارث  تكون  حيث  إجيابية:  ضوابط   -1
)كاألوبئة، واألمراض، والزالزل، وووو(، السبب الكامن 

وراء وفاة السكان.

2- ضوابط سلبية: مثل تأخري سن الزواج، أو التسامي 
عنه، ومنع الفقراء من الزواج واإلجناب.

بواقع  أفكارهم  اجلدد  املالتوسييون  دّعم  وقد 

اإلحصاءات اليت تشري إىل أن دول العامل الثالث ذات 
اإلنتاج الغذائي املتدني تضم 80% من جمموع السكان 

يف العامل.

فهل عاد مالتوس ليظهر بيننا من جديد؟

النمو  من  للحد  ضوابط  يضع  أن  بشار  يريد  وهل 
قتل  من  اخلاصة  بطريقته  ولكن  سوريا،  يف  السكاني 
السكانية  اخلطط  هي  هذه  فهل  وتشريد،  وتهجري 

اجلديدة؟

وهل بشار األسد هو مالتوس القرن احلادي والعشرين؟ 

مجلس األمن وحق الفيتو

شراءمبيعالعملة

58.3257.97دوالر أمريكي
76.8876.34يورو

92.4691.82جنيه استرليني
76.6476.11ين ياباني

15.5615.45ريال سعودي
15.8915.78درهم إماراتي
210.38208.91دينار كويتي
رة82.3581.78دينار أردني
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يؤكد  علي  السالم  عبد  السيد  أورده  وما 
وجود األزمة وبالذات يف ريف دمشق لكنه 

بالطبع مل يورد األسباب.   
مع  تزامنًا  األزمة  هذه  برزت  حيث 
احلملة الشرسة اليت شنتها قوات اجليش 
األسدي على منطقة الغوطة الشرقية بعد 
تلك  يف  ومتركزهم  املنشقني  عدد  تزايد 
أبرز  من  احلملة  تلك  وكانت  املنطقة. 
املسببات هلذه األزمة إضافة إىل ختفيض 
عدم  أو  الطحني  من  األفران  خمصصات 
توفريه باألساس يف بعض األفران وحتديدًا 

يف منطقة الغوطة الشرقية األمر الذي عزز 
على  األفران  قدرة  عدم  إىل  وأدى  األزمة 
إنتاج الكميات املطلوبة من اخلبز يوميًا. 
دفع  الذي  النفسي  العامل  عن  ناهيك 
باملواطن السوري إىل التدافع على األفران 
اخلبز  من  كبرية  كميات  لشراء  والتسابق 
تزيد عن حاجته املعتادة خوفًا من حدوث 
وهو  األزمة،  استمرار  أو  محالت عسكرية 
بدوره يقوم بتأصيل األزمة إذ حيرم أعدادًا 
كبرية من املواطنني اآلخرين من احلصول 

على خمصصاتهم اليومية. 
النظام  يد  حركتها  األزمة  هذه  أن  بيد 

وتركه  الشعب  على  للضغط  األصل  يف 
ترتاوح  إذ  اليومية  لقمة عيشه  وراء  يلهث 
ما  الفرن  طابور  على  االنتظار  ساعات 
بذلك  مستنزفًا  يوميًا  ساعات   3-2 بني 
طاقة الشعب على احلراك الثوري وتنسيه 
لقمة  يف  حتاربه  إذ  الثورة  وجود  باألصل 
بهذه  النظام  يسعى  وبالتالي  عيشه، 
اخلطوة لقمع احلراك الشعيب وإمخاده من 
هو  ما  املواطنني حنو  أنظار  توجيه  خالل 

أهم أال وهو خبزهم اليومي. 
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العدد )صفر( من جريدة  الثاني  صدر األحد املاضي 29 كانون 
داريا  شباب  بعض  بها  قام  جديدة  بادرة  يف  بلدي(  )عنب 
عن  منهم  وتعبريًا  للثورة  دعمًا  الفكرية،  األطياف  خمتلف  من 

مشاركتهم يف الثورة على طريقتهم.

وقد كان إلصدار العدد وقٌع طيب يف نفوس معظم من سألناهم، 
النسخة  على  اطلعوا  أو  الورقية  النسخة  وصلتهم  ممن  سواء 
ورضاهم عن هذه اخلطوة، كما  إعجابهم  وعربوا عن  اإللكرتونية، 

وجهوا لنا بعض النصائح واملالحظات.

يقول »ع.م«: أعجبتين اجلريدة وخصوصًا توجهها لبعض الناس 
اآلن  اإلنرتنت، فحتى  إىل  الوصول  على  القدرة  الذين ال ميلكون 
هناك أناس ال تصلهم كل املعلومات إال على شكل إشاعات وهنا 

دور اجلريدة يف كونها مصدر موثوق لكثري من األخبار.

بني  بلدي» )أخذت صدًى جيد  أن جريدة »عنب  »م.م«  ويرى 
بعض الناس حيث اطلع أهلي وأبناء إخوتي عليها وأعجبوا بها 

كثريًا(.

األخبار على حساب التنوع والتوعية؟!

بالرغم من اإلنطباع اجليد عن  أنه  من جانب آخر يرى »خ.م« 
وتفتقد  األخبار،  حول  تتمحور  الزوايا  )غالبية  فإن  اجلريدة 
للمنوعات، وبالذات على مستوى التوعية( وخيتم مازحًا: )هي 

حتافظ على هاملستوى وكتري منيح(.

ويتفق »ع.ن« مع هذا الرأي ويقول إنه قرأ كثريًا من األخبار على 
حساب التوجه والتوعية.

رأي مهني

واعتربتها  اجلريدة  على  فأثنت  »ر.ز«  والناشطة  الصحفية  أما 
مشروعا متميزًا وابدت بعض املالحظات عليها، حيث رأت أن 
اجلريدة تنقصها بعض البساطة وأن )تكون قريبة للقلب أكثر( 
وأضافت )بتحسها صارمة شوي(، واقرتحت أن إضافة النقص 
بزاوية باللغة العامية مثاًل أو زوايا صغرية تتعلق بالنشاط نفسه 
ورمبا أخبار التنسيقيات األخرى، وتابعت: )ميكن إضافة مقالة 

لكاتب له شعبية باملنطقة أو لقاء معه(.

اإلنرتنت  على  إجراء تصويت  باقرتاح  كالمها  »ر.ز«  وختمت 
تنشر نتائجه باجلريدة حول موضوع يهم الثورة ومناقشته مبقالة 

صغرية. 

جتربتها  بداية  يف  تزال  ما  بلدي»  »عنب  أن  نذكر  أن  يبقى 
بتعليقاتكم  ترحب  اجلريدة  وأسرة  متواضعة.  مبعطيات 
وكما  العمل.  هذا  وحتسني  تطوير  على  تساعد  اليت  ومالحظاتكم 
كعمل  )ممتازة  جريدة  تعترب  بلدي»  »عنب  فإن  »خ.م«  قال 

للمستقبل(.

البلد بلدي والشارع ملكي 
أن  أريد  اليت  املسافة  تلك  الشارع  كان  آذار   15 قبل 
أقطعها بسرعة حتى أصل إىل املكان الذي أريد الذهاب 

إليه، أما اآلن أصبح الشارع وطين، واحلارات مالذي !!
أصبحت أنتمي لشوارع وأزقة بلدتي .. بلدتي !!

نعم هذه بلدتي وشوارعها ملكي.. لن أتنازل بعد اليوم عن 
وطين لطاغوت يعبث فيه !

مكان  بلدي  يف  يعد  مل  وزبانيتك..  أنت  يافرعون  إرحل 
للطواغيت .

أخي الذي ولدته لي الثورة ... 
لقيته يف الشارع وعيونه تلمع، سّلم علي ومضى يف سبيله.

... بعد شهر !!
أفقت من إغمائي بعد ساعتني من التعذيب خّصونا بها 
الشباب الطيبة يف فرع اجلوية، ألملح عيونًا تلمع حتدق 
يف عيوني، وحيمد اهلل بصوت هادئ على أني مازلت على 

قيد احلياة، قلت يف نفسي: كأني أعرف هذه العيون ؟!
أفرج  أن  تريد  يّف  اليت حتتقن  آالمي  ومع  حدقت جيدًا، 
هل  وسألته:  أخرى  مرة  حدقت  مدوية،  بصرخة  عنها 

رأيتك قبل اآلن ؟
على  احلمدهلل  وجهه:  على  عريضة-  -وابتسامة  قال 

سالمتك، اهلل يكسر ايديهم ضربوك على راسك بقوة !
أنت عبد ؟ نعم أنا عبد ، وأنت ؟ أنا ياسر 

كأني أعرفك ؟
نعم التقينا بشكل عابر يف املظاهرات 

نظراته  خلقته  ما  عن  تعرب  أن  كلماتي  تستطيع  ال  قد 
مشاعري  تصور  أن  اجلمل  تستطيع  لن  علّي،  العاطفة 
بعدًا  حلياتي  أصبح   ، الكلمة  مبعنى  عظيم  رجل   ، حنوه 

آخر مع أخوتي هلذا الرجل ، وهكذا كانوا اهل بلدي 

إضراب طفلة !
لتحتضن  باكرًا  .. تستيقظ  الثاني  الصف  هبه طفلة يف 
»صدريتها« املدرسية، تقبلها وتتمسح بها، لتعيدها إىل 
خزانتها .. ثم تفتح حمفظتها وخترج كتبها لتتصفحهم 

وتكتب يف دفاترها .. 
»أحبك يامدرسيت ! .. ولكين أحب بلدي أكثر ! » 

أضربوا يا أصدقائي حتى نتخلص من الشريرين !

داريا في سطور...
أو املساكن، وقد أخذت من  ور  الدُّ داريا، وتعين باآلرامية 
اسها نصببًا كما تقول العرب، فكانت منذ القديم بلدة 
البلد  جارتها  شهدتها  اليت  األحداث  عليها  مرت  عامرة 

األم دمشق، والنسبة إىل داريا داراني. 
الغوطة  عاصمة  وهي  دمشق  غرب  جنوب  داريا  تقع 
أخضر  وغطاء  مناسب  مبناخ  اهلل  حباها  وقد  الغربية 
وانفردت عن غريها بسقياها من نهرين مهمني هما بردى 

واألعوج.
حيث  نسمة  ألف  مائيت  عن  احلالي  سكانها  عدد  يزيد 
سكنتها الكثري من العائالت الدمشقة الكرمية إضافة إىل 

سكانها األصليني.
مساحة داريا تقارب الــ 25 كيلومرتا مربعًا

عالية  مكانة  ونالت  التاريخ  أحداث  يف  داريا  أسهمت 
والقضاة  القادة  فخّرجت  علميًا  مركزًا  غدت  حيث 

والعلماء وكثريًا ماتغنى بها الشعراء.
تتابعون يف األعداد القادمة تباعًا حملات من تاريخ داريا

العدد صفر من »عنب بلدي«..
أصداء وانطباعات

خواطر.. 
على هامش الثورة

ألطفال داريا من الثورة نصيب
حممد  مّثل  وكم  وجهودهم  احلجارة  بأطفال  تغنينا  كم 
الثورة السورية  إاّل أن  الدّرة رمزية أمام مسرية األحرار. 
فغدا  الطفولة  مسرية  يف  جديد  بوجه  واقعًا  لنا  جسدت 
وبراءتهم  األطفال  من  الثورة  وصنعت  كبارًا  الصغار 

رجولة الرجال وثبات الشباب.
للفظناها  التسمية  ضرورة  ولوال  )األطفال(  قصة  إنها 
)الرجال( ولن حنكي سوى مواقف منها فالقصة طويلة 

ومذهلة.
للظلم  رفضهم  عن  املدارس  يف  األطفال  عرّب  داريا  يف 
والظاّلم قبل اندالع الثورة فرسوا ودونوا أراءهم يف عدة 
وإسقاط  احلرية  مطالب  مطالبهم  رأس  وعلى  مدارس 

النظام.
يف داريا هّب األطفال مع الكبار لنصرة إخوانهم يف درعا 
بقتل  األسدية  والسلطة  الظلم  آلة  أخذت  ملا  احلبيبة 

شعبنا هناك.
يف داريا شاركت مجوع األطفال يف تشييع شهداء هذه 

املدينة.
شارع  جابت  اليت  الفتية  الطفولية  املسرية  وماأمجل 
عمره  من  الثالثة  يبلغ  مل  من  الصغار  من  وفيها  الثورة 

وشاركت فيها أم مع أوالدها مجيعّا.

الشيء امللفت –أيها العامل- مشهد هؤالء األطفال الذين 
يكذبون  كانوا  وغريها  املدارس  يف  موجهيهم  أن  عرفوا 
فنفضوا  املزعوم  الوطن  قائد  وباسم  الوطن  باسم  عليهم 
واليت  املضللة  الشعارات  وآثار  الزيف  غبار  عقوهلم  عن 
جعلت الوطن يعيش يف أكذوبة ودراما تراجيدية حزينة 

امتدت حوالي نصف قرن.
األحلان  أمجل  ما  وغريها  داريا  يف  الثورة  أطفال  يا 
ذكرى  فيها  وختلدون  كلماتها  تلحنون  اليت  والرتانيم 
أن  أروع  وما  احلرية«  حالها  »ياما  القاشوش  ابراهيم 
تتغنوا بغٍد مشرق تصنعونه اآلن مستنريين بدرب شهيد 

احلرية )الشهيد البطل غياث مطر( ورفاقه.

دمتم يا كبار داريا وعظمائها
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سوريا..
مزرعة األسد

د. عبد الله الدهامشة

الدهامشة  اهلل  عبد  الدكتور  تأليف  من  حديث  كتاب 
يوثق فيه لتاريخ عائلة األسد السياسي يف الفرتة ما بني 
1963-2000م أي منذ انقالب 8 آذار الذي نفذه حافظ 

األسد مع جمموعة من البعثيني إىل حني وفاته.

الغائبة  احلقائق  لبعض  هامًا  مرجعًا  الكتاب  يعترب 
عن املواطن السوري حول الطرق الوسائل اليت استطاع حافظ األسد الوصول من 

خالهلا إىل سدة احلكم والسيطرة على البالد كل تلك الفرتة من الزمن، كما يوثق الكتاب 
جملازر النظام اليت ارتكبها حافظ برفقة أخيه رفعت يف محاه وإدلب وحلب.

الكتاب يفضح حقيقة ما جرى يف حرب حزيران ودور وزير الدفاع -آنذاك- حافظ األسد  
يف مسرحية سقوط القنيطرة وتسليم اجلوالن!، ثم حقيقة حرب رمضان اليت أساها حافظ 

»حرب تشرين التحريرية«

عمليات  أهم  قاد  والذي  األسدي  النظام  يف  األشهر  باجملرم  شاماًل  تعريفًا  يقدم  الكتاب 
اإلبادة يف سوريا من جمزرة تدمر إىل جمازر محاه واحملافظات األخرى، إنه اجملرم رفعت 
األسد، يد حافظ الضاربة، رفعت الذي خرج علينا على شاشات الفضائيات ينكر معرفته 
مبدينة محاه أو أي عالقة له باجملازر املرتكبة هناك !! ستعرف عندما تقرأ الكتاب شيئًا 
ضد  االنتقامية  وحربه  اآلمنني  حبق  الفظيعة  ممارساته  وعن  اجملرم  هذا  تاريخ  عن  مهمًا 

اإلسالميني وغريهم من معارضي حزبه، حزب البعث.

األسد ضد  انتهجها  اليت  املمنهجة  التعذيب  عمليات  هامة من  الكتاب صورًا  كما حيوي 
من  امللتاعني  مبداد  كتبت  هامة  روايات  من  اقتطفها  السياسية،  معتقالته  يف  معارضيه 
سياط هذا النظام، كتبها سجناء قضوا سنني طويلة يف عتمات السجون اليت بناها حافظ 
بشاعته  لشدة  ختيله  اإلنسان  يستطيع  ال  ما  فيها  وشاهدوا  الويالت  فيها  ذاقوا  وأخوه، 
وقسوته، وليس بغريب أن يكون األبناء بشار وماهر هم األبناء األوفياء لسياسات أبيهم 

اجملرم يف طرق االنتقام والتشفي من معارضيهم.

يف الكتاب فصل هام يف التحليل االقتصادي للفرتة اليت استلم فيها حافظ األسد الرئاسة 
ازدياد  حساب  على  وحمكم  مدروس  بشكل  تدرجييًا  السوري  االقتصاد  فيها  تدهور  واليت 

ثروته الشخصية وارتفاع أرصدته يف البنوك األوروبية

ماتت قلوب اجليش ماتت بها النخوة... 

 ليش يقتلنا ليش جيش و شعب اخوة

اصحى يا حر اجليش... اصحى يا عربي يا 
سوري

بعزة وكرامة عيش... و ارمي اسد الفجور

تقتل اخاك ليش... سوري الوطن واحد

أساسيات مهمة
لحماية حسابك على الفيس بوك : 

بوك   الفيس  حساب  اخرتاقات  معظم  إن 
يف  ضعف  من  تنبع  شيوعًا  واكثرها   Facebook
آلية انشاء احلساب وعدم إعداده بشكل حمصن 
وقوي منذ البداية، حيث تشري معظم اإلحصائيات إىل أن معظم اإلخرتاقات تتم 
عرب ضعف يف تركيبة الربيد االلكرتوني املسجل به أو هشاشة كلمة املرور وغريها من 

ضعف يف بنية احلساب. 
إنشاء  قبل  اتباعها  الواجب  األساسية  النقاط  بعض  ذكر  من  البد  كان  لذلك 

حساب فيس بوك أو التعديل بعده : 
 :)Email ( البريد االلكتروني -

 Gmail  ينصح معظم خرباء تقانة املعلومات بإنشاء إمييل على سريفر اجليميل
العالية  محايته  إىل  باالضافة  العربية  اللغة  يدعم  حيث  معه   التعامل  لسهولة 

 . HTTPS  ونظام تشفريه القوي عن طريق ضبط
 :) Password (  كلمة السر -

كلمة السر مثل فرشاة األسنان:
1- اخرت منها النوع اجليد: العمل على اختيار كلمة سر معقدة وغري مفهومة وأن 

تكون فوق 8 حمارف حتى يصعب ختمينها أو كسرها. 
2- ال تفرشي أسنانك أمام األخرين: جيب علينا أن نكون حريصني على أال نكتب 

كلمة املرور أمام االصدقاء أو يف مكان عام حيث يكثر اسرتاق النظر. 
وإن كان  املرور ألحد حتى  ان نعطي كلمة  3- ال يستعملها أحد غريك: ال جيب 

صديقًا مقربًا، فهي خاصة بك وتعرب عن خصوصيتك أنت. 
4- بدهلا بإستمرار: ينصح بتغري كلمة املرور كل فرتة حتى نقطع الطريق على كل 

متطفل استطاع  -أو حياول- احلصول عليها. 
 : )Facebook(  حساب الفيس بوك -

على  الضغط  طريق  عن  بفيسبوك  االتصال  حلماية  التشفري  إعدادات  تفعيل  قم 
ثم  العربية(  الواجهة  على  تعمل  كنت  )إن  اليسار  أعلى  من  احلساب  إعدادات 
التوجه إىل نافذة األمان املوجودة على ميني الصفحة، ستظهر لك صفحة إعدادات 
)تعديل(  على  بالضغط  األمن  التصفح  وهو  األول  اخليار  منها  إخرت  األمان، 
اتصال  بوك عرب  التالي: )تصفح فيس  السطر  لك  اليسار، سيظهر  على  املوجودة 
آمن )https( عندما يكون ذلك ممكنًا(، قم بتحديد املربع املوجود ومن ثم احفظ 

التغريات. 

إعدادات أمان ..
إخفاء عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف من 

حسابك في فيس بوك: 

مل يعد خافيًا على أحد أن معظم اخرتاقات الفيس بوك 
جزءًا  ميثل  كونه  عن  النظر  بغض  به،  املسجل  االلكرتوني  الربيد  اخرتاق  عرب  تتم 
مهمًا من اخلصوصية باالضافة إىل رقم اهلاتف األرضي أو اهلاتف اجلوال، فالكثري 
منا يظهر معلومات االتصال به على صفحة معلوماته الشخصية  رمبا غري مبال 
ٍ بظهورها أو ال يعلم طريقة اخفاءها , األمر الذي يسهل على املتطفلني اخرتاق 
حسابك او ازعاجك بوابل من الرسائل الغري مرغوب بها أو مضايقتك عرب اهلاتف .  

من  اهلاتف  رقم  و  األلكرتوني  الربيد  اخفاء  طريقة  بشرح  الفقرة  هذه  يف  سنقوم 
صفحة املعلومات الشخصية بعدة خطوات سهلة  جتنبا ً أي تطفل أو ازعاج غري 

متوقع . 

فقط قم بإتباع تسلسل األوامر وفق التالي : 

اعدادات اخلصوصية <<<  تعديل الصفحة الشخصية  <<< معلومات اإلتصال 
ثم من خانة االمييل واهلاتف نقوم بالضغط على الصورة املقابلة و حتديد    >>>

)أنا فقط( 

وكماهو مشاهد ميكنك حتديد مجيع املعلومات من العنوان واملدينة اليت تقطن بها 
او الشارع  أو املوقع االلكرتوني وختصيص عرضها وفق ماهو مرغوب . 

ومن ثم نضغط على األيقونة على )حفظ التغريات ( 

ب
كتا

تقنية..

دة
قو

مف
ة ال

لم
الك اعةوخاةوخنلا

لياتىيشلربيل
جاشتحرييحقدي
يسياصوعشتلاش
شدلماسرليروس
الجيشزنتقتلا
بعزةاايمراوه
ىلطقةماركوعب
حاخاكدحاوريت
صالوطنباات
اروجفلايايسا
قلوبجيشوشعبم

الكلمة املفقودة : 

احد ابطال الثورة
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