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قضية العدد

تعويم الليرة
السورية
وتخبط السياسة
االقتصادية 4
العدد صفر  -األحد  29 -كانون الثاني 2012

 594مظاهرة في  486نقطة في جمعة حق الدفاع
عن النفس وحلب تسجل حضورها بالخط العريض..
بينما النظام يمضي في سياسة القتل الممنهج !

لماذا عنب ؟!
بعد ما يزيد عن عشرة أشهر
من انطالق الثورة السورية
املباركة وتزايد زمخها
واتساع املشاركني فيها،
ومع اقرتاب بشائر
النصر بإذن اهلل برغم
املعاناة والتضحيات..

تأتي انطالقة جريدتنا (عنب بلدي)
اليت يقوم على إصدارها جمموعة من أبناء
داريا وبناتها دفعهم إىل ذلك حبهم لوطنهم
ورغبتهم يف املشاركة يف الثورة واملساهمة
يف التأسيس لسوريا اجلديدة القائمة على
العدل واحلرية والكرامة.

لماذا عنب ؟!

بعد تفكري ومداوالت كثرية ،وقع االختيار على
ً
امسا للجريدة ،وذلك ألسباب عدة،
«عنب»
منها ارتباطه املباشر مبدينتنا الغالية اليت
اشتهرت بزراعته منذ زمن بعيد ،ورمزيته
املتمثلة باألصالة واالرتباط باألرض ،وتعدد
أنواعه وأصنافه اليت نرى فيها إشارة إىل
تنوع اجتاهاتنا وأفكارنا.
وهذا العنب «بلدي» ألنه نتاج ذاتي ألبناء
داريا وبناتها يعتمد على جهدهم وقدراتهم
الشخصية.

ً
وجها لوجه بعد أن قضوا أربعة عقود حتت سطوة نظام ال يعرف
مجعة جديدة خيرج فيها السوريون إىل شوارع احلرية
مع قاتليهم الذين ما توقفوا عن توجيه الرصاص إىل صدور ورؤوس غري اإلذالل واإلخضاع سياسة حلكم بلد كسوريا بعراقته
اخوتهم يف الوطن ،املطالبني باحلرية والكرامة واملشاركة السياسية وحضارة أهله وتارخيهم املشرف.

استمرار االعتقاالت في صفوف النخبة من أهالي داريا
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إقرأ مع العدد

ملحق
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اإلسعافات األولية
الرصاص الحي
إلصابات 6
واحتفظ به لحين الحاجة

«عنب» جريدة منوعة ال ختتص مبجال
ً
شيئا يف السياسة
واحد ،ستقرؤون فيها
ً
وشيئا يف االقتصاد ،وبعض املنوعات .كما
ستجدون فيها متابعات للحراك امليداني
يف داريا وخارجها ،باإلضافة إىل أخبار
ً
أيضا
املعتقلني والشهداء ،وستطالعون فيها
الكثري من خواطر الشباب اليت فاضت على
هامش الثورة.

أسرة (عنب بلدي) هم جمموعة من اهلواة
ال يتمتعون خبربة صحفية سابقة لكنهم
أحبوا أن يبذلوا جهدهم يف تقديم جانب
خمتلف من جوانب الثورة السورية املباركة
ويشاركوا يف أحد الفضاءات احلرة اليت
خلقتها الثورة لتكون ساحة ألفكارهم
وأقالمهم وليغردوا فيها بكل حرية.
وكما انتشر العنب الداراني يف مجيع أحناء
سوريا وعرفه أبناؤها ..فهذه اجلريدة هي
هدية أبناء داريا وبناتها إىل أبناء شعبنا
على امتداد الوطن ،نأمل أن جيدوا فيها
املميز واملفيد.
حتية إىل أرواح شهداء الثورة السورية وإىل
تضحيات املعتقلني واملصابني والناشطني
حتية إىل كل من يسهم يف السعي إىل حرية
سوريا ورفعتها
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عنب ديراني

المتظاهرون وعناصر األمن
بين كر وفر في جمعة
حق الدفاع عن النفس
خرج املتظاهرون يف هذه اجلمعة يف عدة نقاط
يف داريا ،بالرغم من اإلنتشار األمين قرب غالبية
ً
وخصوصا أمام مسجدي البشري
املساجد،
والعثمان ،برفقة كامريا قناة الدنيا لتصوير
خروج املصلني بشكل طبيعي!!

اعتصام نسائي
توعوي للمطالبة
بالمعتقلين

اعتصمت ظهر السبت املاضي جمموعة من
نساء داريا وسط املدينة للتوعية بأهداف
الثورة وأخالقها يف اعتصام تثقيفي ملدة
ساعة ألقيت فيه عدة كلمات دعت إىل
ً
تضامنا
عدم إرسال األبناء إىل املدارس
مع املناطق املنكوبة اليت انقطع أبناؤها
ً
قسرا ،كما طالبت باإلفراج
عن الدراسة
عن املعتقلني.

بعد اإلعتصام سرن يف مظاهرة تنادي
بإسقاط النظام وتطالب باإلفراج عن
املعتقلني والتنديد باملرسوم املزعوم.

كما قامت بعض احلرائر بإلقاء مناشري
توعوية منوعة أثناء املظاهرة وقام بعضهن
اآلخر ببخ بعض العبارات على األرض
(نريد أبناءنا)

وانتهى اإلعتصام واملظاهرة بدعا ٍء إلحدى
احلرائر باإلفراج عن مجيع معتقلي سوريا.
يأتي هذا اإلعتصام بعد يومني من اعتصام
مشابه أمام حمكمة داريا اخلميس املاضي
 19كانون الثاني ُرفعت فيه صور لبعض
املعتقلني ،وألصقت بعضها مع أمساء
املعتقلني على حائط احملكمة ويف مدخلها.

السنة األولى  -العدد صفر  -األحد 2012/1/29
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وبعد مساع دوي انفجارات قرب صالة
اخلوالني توجهت احلشود األمنية إىل ذلك
املكان ،يف الوقت الذي بدأ فيه بعض الشباب
بالتكبري يف مظاهرة نادت بإسقاط النظام.
يف نفس الوقت كانت مظاهرة أخرى جتوب
شارع الثورة باجتاه جامع العباس ،تعرضت
إلطالق نار ،ويف الطرف اآلخر من املدينة
خرجت مظاهرة قرب جامع مصعب ابن عمري
هتفت للحرية سرعان ما فرقها ميليشيات
مجيل حسن بإطالق الرصاص احلي الذي أدى
إىل وقوع إصابة يف الرجل متوسطة اخلطورة.

على صعيد آخر اعتقلت املخابرات اجلوية
الشاب مسري صربي مراد من جانب مسجد
مصعب بن عمري بعد صالة الظهر وكل من
الشاب أمحد الون مع أخوه حممد الون قرب
جامع طه اليوم بعد خروجهم من الصالة مع
سيارتهم ،كذلك اعتقل الشاب عماد عدنان
أبوكم و ابن عمه أمحد حممد أبو كم ،و سامر
فتة و ذلك بعد صالة الظهر.
مساء اليوم نفسه مُسع دوي إطالق رصاص
وانفجارات قرب سكة القطار ،ولوحظ انتشار
أمين كثيف يف ذلك املكان.

المظاهرات المسائية

تستنزف طاقات ميليشيات األسد
ال زالت املظاهرات املسائية تستنزف
ميليشيات األسد اليت يقودها مجيل حسن
واليت تقوم كل يوم حبشد عناصرها ملالحقة
املتظاهرين الذين يصممون على اخلروج
ً
يوميا للمطالبة بسقوط النظام واإلفراج عن
املعتقلني ،حيث يستخدم النظام يف مواجهتها
سيارات مصفحة ومدرعات وسيارات مزودة
برشاشات ،ما أدى إىل وقوع سبعة إصابات
حالتها متوسطة اخلطورة يف مظاهرة األربعاء
املاضي نتيجة تفريقها بالرصاص احلي.
ولكن كل ذلك مل ينقص من عزمية الثوار
الذين عادوا يف اليوم التالي مبزيد من العزمية
واإلصرار.

المخابرات الجوية تستخدم الرشاشات
والمدرعات في مواجهة المظاهرات الطالبية !!
انطلقت ظهر األربعاء املاضي مظاهرة
طالبية تهتف بإسقاط النظام سرعان ما
فرقها األمن بالرصاص احلي ،واعتقل أكثر
من مخسة طالب منهم أفرج عنهم يف اليوم
نفسه ،ولوحظ يف اليوم ذاته وجود الشبيحة
مع أسلحتهم أمام الثانوية العامة للبنات
برفقة سيارة شفروليه عليها رشاش ومدرعة
مموهة تعرضت أكثر من مرة للمظاهرات
ً
يوميا وسط دهشة الطالب
الطالبية اليت خترج
واستغرابهم من تكرار الشيء نفسه يف كل يوم.

اإلفراج عن البعض واعتقال الكثيرين !!
مل يهنأ أهالي داريا بعد باإلفراج عن بعض أبنائهم من بني املئات الذين ال يزالون يقبعون
يف ظلمات األقبية األمنية حتى كانوا على موعد جديد مع محالت مليشيات النظام
الوحشية العتقال ثلة جديدة من خرية شبابهم بطرق خمتلفة ومن أماكن خمتلفة من
املدينة .عرف من املعتقلني :أبو امساعيل الكشك ،عبد الرحيم الزهر ،حممد العبار،
علي سويد ،حممد مجال فقاعة ،مروان
مشاشان ،غسان البسرك ،ماجد األمحر،
عبد اللطيف األمحر ،نبيل األمحر ،عبد
الوهاب الناموس ،سعيد أبو بكر ملقب
أبو أسامة ،عبد اهلل الوزان ،حممد سعيد
خشفة ،عبد السالم معضماني ،عبد الرمحن
زيادة ،حممد هدلة ،حممود هدلة ،حسني
هدلة ،مأمون هدلة ،خالد خوالني ،أسامة
الشيخ خليل.

اعتقال األستاذ

نبيل األحمر

مع اثنين من إخوته

اعتقل الشيخ نبيل األمحر يوم األربعاء
 25كانون الثاني مع أخويه الشيخ ماجد
والسيد عبد اللطيف يف عملية مداهمة.
والشيخ االمحر إمام وخطيب جامع أنس
بن مالك ،كان من أوائل املشايخ الداعمني
ً
جدا يف داريا» األمر
للثورة «وهم قالئل
الذي دفع وزارة األوقاف إىل إعفائه من
ً
أمنيا.
اخلطابة ومن ثم مالحقته
الشيخ نبيل كان دائم النصح لشباب
الثورة بتحقيق العدل بني الناس وعدم
ظلم اآلخرين أو اتهامهم بالعمالة للنظام
ً
حرصا على عدم إيقاع الفتنة بني أهالي
املدينة ،كما ساهم الشيخ يف دعم أهالي
الشهداء واملعتقلني.

يذكر أنه ليست املرة األوىل اليت يعتقل
فيها رجال دين أو مفكرون يف داريا
حيث اعتقل األستاذ خريو الدباس أبو
اخلري (52عام) يف 2متوز  2011يف عملية
مداهمة ،وهو حاصل على إجازة يف
الشريعة وإجازة يف القرآن الكريم
ً
أيضا األستاذ عبد األكرم السقا
كما اعتقل
(68عام) يف 14متوز  2011بعد اقتحام
منزله ،وهو مفكر إسالمي جمدد وشيخ
فاضل أسس اجلمعية اخلريية بداريا
والثانوية الشرعية للبناتُ ،علم أن حالته
الصحية متدهورة يف الفرتة األخرية.
ومل يسلم االستاذ حممد ياسني احلموي
(65عام) من يد ميليشيات مجيل حسن
اليت اعتقلته للمرة الثانية يف 23أيلول
 2011مع ابنه حممد بعد مداهمة منزله،

االستاذ ياسني مدرس لغة عربية متقاعد،
له نشاطات فكرية واجتماعية عديدة

عنب بلدي

السنة األولى  -العدد صفر  -األحد 2012/1/29
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استمرار النظام في سياسة القتل الممنهج على مدار األيام األخيرة !
ال يزال النزيف مستمرًا..

قاربت الثورة أن تبلغ عامها األول ،ومازال
النظام السوري يصارع بالقوة من أجل البقاء
برغم دماء الشهداء ومعاناة املعتقلني الذين
بلغ عددهم حبسب اإلحصائيات الصادرة
عن منظمات حقوق اإلنسان الدولية والعربية
والسورية املستقلة ،ما يزيد على تسعني ألف
معتقل خالل عشرة شهور مضت منذ انطالقة
الثورةُ ،فقد فيها اآلالف من املعتقلني ،وودّع
املئات منهم احلياة على يد جالدي هذه
املعتقالت.

أسبوع «معتقلو الثورة»

ّ
وثقت جلان التنسيق احملليّة خروج 519
مظاهرة يف  455نقطة تظاهر يف مجعة
«معتقلي الثورة» ،اليت حفل أسبوعها باملزيد
من املظاهرات وسقط خالهلا العشرات من
الشهداء واجلرحى.
فخالل األسبوع تعرضت عربني وحرستا
حلمالت اعتقال ومتشيط واسعة ،وشهدت دوما
ً
ً
ً
شهيدا قضوا حنبهم أثناء
مجاعيا لـ 12
عرسا

تشييع أحد شهدائهم حني متركزت قناصة
النظام على أسطح البنايات لتصطادهم بدم
بارد ،أما محص فقد شهدت جمازر مؤملة
خالل األسبوع يف إطالق مباشر للنار باجتاه
ً
مستخدما الرشاشات الثقيلة،
املتظاهرين
واملدفعية اليت دمرت بعض األبنية فوق رؤوس
ساكنيها يف حيّي الرفاعي وكرم الزيتون خملفة
العشرات من الشهداء واجلرحى مشلت نساءا
ً
وأطفاال دون القدرة على إسعافهم بسبب
صعوبة األوضاع هناك.
ويف محاة قام األمن بسد كل املنافذ والطرق
املؤدية إىل ساحة العاصي ملنع األهالي من
ّ
وشن
الوصول إليها ولتقطيع أوصال املدينة،

محلة اعتقاالت عشوائية حصدت حنو 600
شخص أتبعها مبجزرة نفذها حبق جمموعة من
املعتقلني بعد تعريضهم لتعذيب شديد.
أما يف ريف دمشق فقد اقتحمت قوات األمن
مدينة دوما من عدة حماور ونصبت العديد من
احلواجز ملنع الدخول واخلروج إليها ،جاء ذلك
بعد ساعات من االشتباكات مع بعض عناصر
اجليش احلر يف عربني فيما واصل الطريان
العمودي التحليق فوق مدينة دمشق وريفها.
ً
اقتحاما
أما درعا اليت شهدت عدة أحياء منها
لألمن واجليش وإطالق الرصاص الكثيف على
املدنيني الع ّزل ،فقد تعرضت مناطق عدة منها
حلمالت متشيط باملدرعات الثقيلة مما أسفر
عن سقوط عدد من اجلرحى.

تنوع الشهداء

مل يسلم رجال اهليئات اإلغاثية والطبية من
وحشية النظام السوري ففي إدلب قامت
قوات األمن بقتل مدير اهلالل االمحر السوري
ً
رميا بالرصاص يوم األربعاء
عبد الرزاق جبريو
عندما كان يف طريقه من دمشق إىل إدلب ُم ً
قال
سيارة إسعاف.
كما مل تسلم القداسات أيضا من وحشية
النظام حيث قتلت قوات األمن يف محاه األب
باسيليوس نصار الكاهن يف مطرانية محاه
للروم األرسوذوكس يف بلدة كفربهم مبحافظة
محاه أثناء حماولته إسعاف بعض املصابني يف
حي اجلرامجة باملدينة.

جمعة حق الدفاع عن النفس

ً
شهيدا
بعد مخيس دام سقط فيه أكثر من 60
بينهم أكثر من عشرة أطفال جاء يوم اجلمعة
املرتقب ليسجل أكثر من  100شهيد سقطوا
على أيدي قوات األمن وشبحيته يف عدة جمازر

لجنة المراقببين العرب ..الرمد ..والعمى !!..

مل يتوقع السوريون أن توافق احلكومة السورية
على دخول بعثة املراقبني ،ألن أداء النظام
ً
جسدا غريبا يشهد على
وممارساته ال حيتمل
ً
يوميا حبق شعبه املقهور منذ عقود،
ما يفعل
ولكن النظام وافق! ،وغدا الغالب بعدها يشكك
يف مصداقية تعامل النظام مع البعثة ،وتوقع
الكثري من احليل واألساليب اليت سيتبعها النظام
ليضلل رجال البعثة ومسؤوليها.
النظام مل ّ
يكذب توقعات املراقبني ،بل سبقها
مبراحل ،وتشبيحه مل يقتصر على مواطنيه ،بل

يف مجعة محلت اسم «حق الدفاع عن النفس»،
حيث خرجت  594مظاهرة تطالب باحلرية
وتساند املناطق واملدن املنكوبة بالرغم من الربد
الشديد الذي شهده يوم اجلمعة وذلك يف 486
نقطة تظاهر توزعت على الشكل التالي حبسب
املركز السوري املستقل إلحصاء االحتجاجات:
املدينة

دمشق
ريف دمشق
درعا
الالذقية
ادلب
حلب
محص
محاة
احلسكة
دير الزور
الرقة
السويداء
القنيطرة

املظاهرات النقاط
31
63
63
36
137
71
65
60
24
29
67
0
13

12
47
57
25
136
56
51
54
17
21
؟
0
11

أما الشهداء الذين سقطوا جراء إجرام النظام
فقد توزعوا على طول اخلارطة السورية على
الشكل التالي:
ريف دمشق (38شهيد)
محاه (21شهيد)
درعا (15شهيد)
حلب (14شهيد)
محص (10شهداء بينهم أطفال نساء)
إدلب (3شهداء)،

ً
ثالثة
ويف تطور آخر قتل األمن السوري
من عناصره بعد رفضهم إطالق النار على
متظاهرين يف درعا

دخول حلب على خط الثورة

يف تطور الفت دخلت حلب على خط الثورة
يف مجعة «حق الدفاع عن النفس» بقوة حيث
خرجت فيها عدة مظاهرات حاشدة يف وسط
املدينة بشكل أرعب قوات األمن اليت ظنت ان
حلب خارج اخلارطة الثورية فبادرت مبواجهة
املظاهرات بالرصاص ما أدى إىل سقوط أكثر
من  12شهيد يف أحياء املرجة والفردوس
وسيف الدولة ...ليبلغ عدد الشهداء يف أسبوع
معتقلو الثورة ومجعة حق الدفاع عن النفس
ً
شهيدا.
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تعداه ملراقيب البعثة ،فقام بتغري أمساء املدن والبلدات ،وعرقل ذهابهم لكثري من املناطق
الساخنة ،وسبق على الغالب جميئهم ملعظم املناطق عمليات قمع للمتظاهرين الذين جتمعوا
الستقباهلم ،سقط من جرائها عشرات الشهداء ،يف خطوة إلرهاب الناس.
ولكن املراقبني وصلوا يف النهاية ملناطق احلراك الساخن ،والكثري منهم قدم شهادته على
احلقيقية ،والبعض منهم عكس سياسة بلده املؤيدة للنظام ،وبعضهم خرج عن تلك السياسية
ً
أصال ،كاملراقب أنور مالك ،الذي فاجأ دولته اجلزائر ،املؤيدة للنظام السوري ،واليت مارست
ً
ً
دورا كبريا يف عرقلة سياسات اجلامعة الرامية لعزل النظام.
تقرير الدابي كان يعكس حقيقة الدابي وبعض الدول وتارخيها وقبوهلا للتوافق مع النظام ،ومل
يتفاجأ الناس ،ولكن حتسروا على واقعهم العربي الذي اليزال متوتر بني الضحية واجلالد.
ميكننا القول أن واقع جلنة املراقبني كان كما يقال يف العامية (الرمد أحسن من العمى) ،فوجود
املراقبني خفف أعداد القتلى من  60-50يسقطون يوميا ،ليصل العدد خالل وجودهم  30-20شهيد،
ولكن القتل مل يتوقف أبدا ،وهاهو قد عاد ملعدالته األوىل قبل دخول البعثة  ..بل تعداها ولألسف!.

جمعة الدولة المدنية أم حق الدفاع عن النفس؟!

يف كل أربعاء من كل أسبوع ..نفتح صفحات الفيسبوك
ً
مساءا ،لنجد الشباب يتبادلون الردود واإلتهامات والشحن
حول تسمية يوم اجلمعة القادم ..

وهمات متارس للحشد وراء هذه التسمية أو تلك ،كل
فزعات َّ
فريق يقدم حججه ومربراته ليثبت للجميع أن التسمية اليت
يؤيديها ويروج هلا هي الصحيحة أو األصح وحنن أحوج هلا
حاليًا ..
ّ
نفكر
مازلنا
بعقليّة :خيار
واحد فقط
هو الصحيح،
ورأي واحد

فقط هو الذي جيب أن يكون .مل نعتد بعد على التفكري بأسلوب
ً
مجيعا !
«تعدّد الصواب» ورمبا هو مصطلح غريب علينا

يف اجلمعة االخرية كانت املشاجرات حول أيهما أوىل وأيهما
أصح :مجعة الدولة املدنية أم حق الدفاع عن النفس؟
ال ندري كيف ميكننا املفاضلة بني الغاية والوسيلة ؟!

الدولة املدنية هي اهلدف من وراء إسقاط النظام ،الدولة املدنيّة
اليت تكفل للجميع حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم ،هي الدولة اليت
يقودها املدنيون ال العسكر (كما اعتدنا لقرون!) ويتداولون
لقرون ً
أيضا!)..
عليها (عكس ما اعتدنا
ٍ

أما الدفاع عن النفس أو اجلهاد (سلمي يف املظاهرات أو
ّ
مسلح للجيش احلر) فهو الوسيلة للوصول إىل الدولة املدنيّة..
فمن ص ّوت للدفاع عن النفس فهو ص ّوت للوسيلة (والغاية مل

تغب عنه) ،وحنرتم حقه يف خياره ..

ومن ص ّوت للدولة املدنيّة فهو ص ّوت للغاية (والوسيلة مل تغب
ً
أيضا) ،وحنرتم حقه يف خياره ..
عنه

فال تصح املفاضلة إذن بني الدولة املدنية وحق الدفاع عن
لدي من
النفس (فالثانية وسيلة الوصول لألوىل) ..ال مانع ّ
تبيان سبب تصوييت هلذا اخليار أو ذاك ،أما أن أقوم بالفزعات
هلذه التسمية أو تلك ،وأن أطلب من أصدقائي التصويت
لتسمية معيّنة فهذا حماولة ملصادرة خيارهم ورأيهم...
ً
مجيعا حنتاج للتدرب على املمارسة الدميقراطيّة (مبدأ
مازلنا
اإلختيار والتصويت حتدي ًدا)..

النقاش مجيل لكن احلشد والشحن ال يصلح الختاذ القرار
مناسب!.
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سوق هال ..

السنة األولى  -العدد صفر  -األحد 2012/1/29

www.facebook.com/lcc.darayarev

تعويم الليرة السورية  ...وتخبط السياسة االقتصادية !

ما هو التعويم ؟
فوجئ اجلميع باألمس بصدور قرار تعويم اللرية
السورية وتوالت األسئلة املطروحة حول معنى
تعويم العملة وأبعاده االقتصادية والسياسية،
فمن وجهة نظر اقتصادية ،يعين مصطلح تعويم
العملة « »flotationختلي البنك املركزي
عن حتديد سعر العملة وترك سعر صرفها،
ً
وفقا
أي معادلتها مع عمالت أخرى ،يتحدد

لقوى العرض والطلب يف السوق النقدية ،أي
ربط قيمة العملة حبجم الطلب عليها زيادة أو
نقصان .وختتلف سياسات احلكومات حيال
ً
تبعا ملستوى حترر اقتصادها
تعويم عمالتها
الوطين ،وكفاية أدائه ،ومرونة جهازها
اإلنتاجي .ومن أهم أسباب التعويم اختالف
معدالت التضخم َ
وأ َث ُر ذلك يف أسعار الفائدة،
ثم يف تقلبات أسعار صرف العمالت ناهيك
عن تزايد العجز يف ميزان املدفوعات نتيجة
زيادة اإلنفاق سواء لالستثمار اخلارجي أم
لتمويل نفقات حرب ما.

تعويم الليرة السورية،
القرار الذي ينذر بالخطر
أما ما حيصل يف سوريا ،فهو نتيجة معدالت
التضخم العالية اليت حصلت منذ اندالع الثورة
السورية والعجز الكبري يف ميزانية الدولة نتيجة
متويل نفقات اجليش والدبابات اليت حتتل
املدن وتقتل املدنيني األبرياء من السوريني.

وإصدار قرار تعويم اللرية السورية سيؤدي
ً
حتما إىل جلوء األفراد إىل العمالت الصعبة
أو الذهب كبديل للعملة وبالتالي يرتاجع سعر
اللرية السورية أمام العمالت األجنبية األخرى.
ويف حال استمر هذا القرار ملدة ثالثة أشهر
متتالية ،فهذا يعين انهيار العملة وستصبح
قيمتها مساوية لقيمة أية جريدة منسح بها
زجاج نافذة املنزل.
هنا نعود بالذاكرة إىل الثمانينيات حني قام
ً
ً
حادا
هبوطا
األسد بتعويم اللرية وهبط سعرها
وفقدت قيمتها حينها مما أدى إىل انهيار
االقتصاد السوري وتغري حال اللرية السورية
األمر الذي الزلنا نعاني من تبعاته إىل اآلن
ً
عاما
يف ظل استمرار النهج األسدي مدة 40
متتالية.

الدوافع وراء اتخاذ قرار انتحاري
ومل يقم النظام بهذه احلركة إال بعد أن أفلس
وخسر كل أوراقه كما خسر الدعم الذي لطاملا
ص ّم آذاننا به من الدول الداعمة ملقاومته
املزعومة مثل روسيا وإيران والصني .حيث
نتيقن اليوم مع صدور القرار بأن «مشاعة
النظام» وادعاءاته املستمرة ملؤيديه ،أال وهي
دعم تلك الدول «الصديقة» له ما هو إال حمض
ً
أبدا ملستوى
خيال وجمرد أقوال مل ترتق
األفعال وإن كان هناك من فعل ،فيكون على
نطاق ضئيل أودى إىل انهيار النظام وخسارته
واضطراره إلصدار هكذا قرار .ولنبدأ من
ً
اقتصاديا واليت بالكاد
إيران ،الدولة احملاصرة

رفع سعر الغاز

نفي ثم إقرار

ومزيد من التخبط ! !
ً
تزامنا مع صدور قرار
تعويم العملة ،قامت احلكومة السورية
برفع سعر أسطوانة الغاز املنزلي بصورة
مفاجئة حيث وصل سعرها إىل 400لرية
ً
قافزا بذلك قفزة جنونية من
سورية
250لرية سورية أي بنسبة  %60زيادة
على السعر األول .وأعلن معاون مدير
التجارة الداخلية بريف دمشق علي
اخلطيب هذا اخلرب دون التصريح مبزيد
من التفاصيل .وتزامن هذا التصريح مع

تصريح من مصدر مسؤول آخر يف املديرية
ً
مفاجئا حيث مل يتم
يفيد بأن القرار كان
ً
مطلقا بني
تداول موضوع زيادة سعر الغاز
ً
ختبطا يف الوزارة
املعنيني األمر الذي أثار
إذ نفت مديرية محاية املستهلك اخلرب
على لسان مديرها على إحدى شاشات
القنوات الفضائية ثم تراجع عن كالمه
ً
الحقا .ويبدو أن القرار
ليؤكد صدور القرار
صدر بعد أن ازداد الطلب على استهالك
هذه املادة املدعومة للتدفئة بعد فقدان

تستطيع اخلروج من أزمتها اليت ضاق خناقها
ً
ً
ً
ودوليا ،أما روسيا،
وسياسيا
اقتصاديا
عليها
العمالق املنهار الذي فقد كل سيطرته يف العامل
باستثناء دعم سوريا له نتيجة االتفاقيات
املربمة منذ عهد األسد األب وجلها من صفقات
السالح ،واآلن ،وبعد صدور القرار ،يتبادر إىل
أذهاننا سؤال حمري ،أين الدعم الروسي ً
إذا؟
وهل البوارج واملقاتالت احلربية الروسية اليت
ً
مرتعا هلا جمرد
عملت من املوانئ السورية
كذبة أو دعاية من العيار الثقيل لرفع معنويات
املؤيدين؟ وهل يا ترى سقطت أسطورة الدعم
من الدول الصديقة وسيسقط معها النظام
الفاشي يف سوريا؟

هل جاء التعويم لدعم
االقتصاد السوري
أم إلرهاق كاهله؟
وإذا كان اهلدف من التعويم توحيد سعر
الصرف بني البنوك والسوق السوداء ومتكني
البنك املركزي من االستحواذ على اجلزء
األكرب من التعامالت واملضاربات اليت حتصل
يف السوق السوداء وسحبها إىل خزينة البنك
املركزي ليستعيد ماء وجهه والعمل على جتميع
ما خسره من عمالت أجنبية ،فإنه يعرض
الدولة خلطر اهتالك العملة نتيجة التنافس
الذي سيتصاعد بني الدولة والسوق السوداء.
وإن كان اهلدف املنشود رفع سعر صرف اللرية
السورية مقابل بقية العمالت ،فإن ذلك يؤثر
ً
سلبا يف حركة الصادرات ،ألن أسعار السلع

مادة املازوت من األسواق إذ قامت
ً
دعما لسياسة
احلكومة بهذه اخلطوة
ً
رغبة منها يف ختفيف
«ترشيد الدعم»
اإلنفاق احلكومي الذي حولته يف األشهر
األخرية لدعم اجليش وقوات األمن يف
ضرب السوريني املدنيني إذ أتت هذه
اخلطوة يف بعد أقل من شهر واحد من
ً
مرتفعا
زيادة سعر البنزين بنسبة %13
بذلك من  44لرية إىل  50لرية لكل لرت.
وبسبب أهمية مادة الغاز يف كافة مناحي
احلياة املنزلية والصناعية والتجارية ،فإن
ً
حتما
ارتفاع سعر اسطوانة الغاز سيؤدي
إىل رفع أسعار تكاليف املعيشة أضف إىل
تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار معظم املواد
االستهالكية وسوف يكون لذلك األثر
الكبري على ذوي الدخول احملدودة.

احمللية تصبح مرتفعة للمستوردين األجانب
ً
(وفقا لدرجة مرونة
فينخفض الطلب عليها
الطلب) ،ويؤدي ذلك إىل زيادة الواردات
ألن أسعار السلع األجنبية تصبح أرخص
للمستوردين احملليني ،مما يسهم يف عجز امليزان
التجاري ،وميكن أن تتشجع رؤوس األموال
احمللية لالجتاه حنو االستثماراخلارجي ألنه
أصبح يف اإلمكان مبادلة وحدة العملة احمللية
بوحدات أكثر من العملة األجنبية ،وبذلك
ً
ً
سلبيا،
تأثرا
يتأثر ميزان مدفوعات الدولة
وتتأثر الصناعة احمللية بتعرضها ملنافسة
الواردات ،ويتباطأ النمو وترتفع درجة البطالة.
ويف حالة تعويم اللرية السورية باجتاه اخنفاض
سعر صرفها حتدث اآلثار املعاكسة ،إال أن
هذه اآلثار االقتصادية لتعويم العمالت ال
ً
متاما وال تصح يف احلالة السورية وذلك
تنطبق
لعدة أسباب أهمها أن الطلب العاملي على
الصادرات السورية يف معظمه عالي املرونة،
ً
نسبيا وغري
واجلهاز اإلنتاجي لديها ضعيف
قادر على تلبية الطلب اخلارجي ،إن وجد ،وهي
تنفذ معظم جتارتها اخلارجية بعمالت أهم
شركائها التجاريني ،وليس بعملتها الوطنية،
ً
كثريا وهذا
وتقيّد على حركة العملة احمللية
يفسر الفوضى النقدية اليت تعيشها سوريا
ما ِّ
اليوم وارتفاع سعر الدوالر ليقرتب من  76لرية
سورية.
يف النهاية ،هل يا ترى صدور قرار التعويم ينبئ
بعجز النظام عن االستمرار ويكون اللبنة األوىل
يف طريق االحندار والسقوط؟

أسعار العمالت بتاريخ 2012/1/29
العملة

مبيع

شراء

العملة

مبيع

شراء

دوالر أمريكي

68.13

64.81

يورو

87.68

83.57

جنيه
استرليني

105.69

100.53

ين ياباني

75.69

71.99

فرنك
سويسري

72.74

69.20

دوالر كندي

67.33

64.04

كورون
دانماركي

11.83

11.25

كورون
سويدي

10.03

9.54

كورون
نرويجي

11.64

10.91

دينار كويتي

244.98

233.03

ريال سعودي

18.18

17.29

دينار أردني

96.34

91.73

دينار بحريني

182.52

173.63

درهم
إماراتي

18.54

17.63

ريال قطري

18.69

17.87

ريال عماني

177.25

168.6

جنيه مصري

11.34

10.79

دوالر
استرالي

71.35

67.87

من كرم الثورة ..

السنة األولى  -العدد صفر  -األحد 2012/1/29

lcc.darayarev@gmail.com

هكذا حدثتني أم الشهيد:

ً
كليا
منذ بداية الثورة أغلق طالب حمله وتفرغ
ً
ً
خاصا به ,كل ما جينيه
شيئا
للعمل الثوري ,مل يكن ميلك
كان للثورة وألهله وأحبابه .كان خيربني أنه خيرج يف مظاهرة
احلرائر حلمايتهن هو وبقية الشباب ،وكان يطلب مين اخلروج
معهن ولكن صحيت مل تكن لتساعدني.
طالب كان يشعر بالعذاب والتقصري عندما يسمع بتضحيات
الشباب اآلخرين ،وخاصة عندما يسمع نبأ اعتقال أحدهم أو
استشهاد آخر .
أرجوكم أن تزوروني بشكل دائم ألنين أرى بكم صورة الغالي
ً
عريسا ولكن
وأشم رائحته وأشعر بنبضه .كنت أمتنى أن أزفه
ً
شهيدا ...رمحك اهلل يا ولدي ...أحتسبك
شاء املوىل أن أزفه
عند املوىل ...أرجوك أن تنتظرني يف اجلنة وأن تهيئ لي مقعداً
جبوارك.

ّ
من منا لم يسمع بنمر الثورة في داريا؟!

إنه الشهيد طالب يوسف السمرة (أبو صالح) ,من مواليد
داريا  ،1975عازب ،و يعمل يف بيع قطع السيارات ،ويساعد
أهله يف الزراعة.
لشدة ما كان حيمل يف قلبه من شجاعة وخوف على أبناء
بلده لقب بنمر داريا حيث كان يتقدم املظاهرات ليحمي
املتظاهرين من هجوم الشبيحة فيتلقى الضربات األوىل ريثما
يهرب اجلميع .كما و ملع جنم طالب السمرة عند حتطيمه
صنم هبل الكبري (حافظ األسد) يف داريا يف بداية املظاهرات،
ً
أيضا بتحطيم صنم هبل الصغري (باسل األسد) يوم
كما قام
«اجلمعة العظيمة».

شخصية ثورية
موسى عليه السالم وفرعون الطاغية:
ً
ً
ثائرا ضد
ثائرا..
موسى عليه السالم
ً
ثائرا على
الظلم واالستبداد والطغيان
إحدى أكرب طواغيت عرفتها البشرية
فرعون الطاغية الذي عثى وجترب وبغى
وقسم بني رعيته واستضعف طائفة
منهم وهم شعب بين اسرائيل
يبدو أن األنبياء واملرسلني هم املعلمون
األوائل للثوار والثائرين ..حيث كانوا
صف املواجهة األول يف تغيري املعتقدات
والواقع بشكل جذري حنو األفضل كان
ً
أمرا غاية يف الصعوبة على كليم اهلل
موسى عليه السالم أن حيمل رسالة
إىل جمتمع ألف فيه أبناؤه عيشة
ومعتقدات آبائهم ،لكن صعوبة املوقف
مل مينعه من أن يصدح مبا آمن واعتقد
به  ..مل مينعه من أن يسعى يف رفع الظلم
واألذى الذي لقيه قومه على يد فرعون
وملئه.
ً
حامال رسالة إىل إحدى
اندفع بإميان
أعتى طغاة العامل ..رسالة تؤكد على
احلرية والعدالة واألخوة اإلنسانية
رسالة ترفض استبداد اإلنسان ألخيه
اإلنسان ..لكن فرعون جحد بدعوة
موسى واستمر يف طغيانه وعناده ال بل
جنح إىل استعمال سلطانه وسطوته
ً
مهددا موسى (لئن اختذت ً
إهلا غريي
ألجعلنك من املسجونني)..
وهب املأل من قوم فرعون لطاغيتهم
كما ّ
قائلني لفرعونهم (أتذر موسى وقومه
ليفسدوا يف األرض) ..من املفسد؟!

هل موسى عليه السالم الذي يدعو إىل
توحيد اهلل عزوجل وإزالة الطواغيت
وهل دعوته لنشر الفضيلة وحماصرة
الرذيلة يكون هو املفسد؟! أم فرعون
الذي طغى وجترب؟!
فرعون من رفض زرع هذه القيم
النبيلة يف اجملتمع ..هو حال الطغاة
ال حيبون ذلك ألنهم يرون زعزعة
لسلطانهم ولذا أضمروا ما أضمروا من
العداوة ملوسى عليه السالم وقومه ،ال
بل صرح الطاغوت فرعون (سنقتل
أبناءهم ونستحي نساءهم) ..هنا تبدو
االستعدادية الكاملة ألن يقوم الطاغية
فرعون بالقتل وسفك الدماء –ليهتك
األعراض -ليودع من يشاء يف غياهب
ً
إهلا غريي
السجون (لئن اختذت
ألجعلنك من املسجونني)..
املهم هو !! ..وإن كلفه ذلك ما كلفه
وإن ضحى بشعبه كله بل وبلده  ..هذا
هو املنطق الفرعوني على مر العصور
واألزمنة ..لدى كل الطغاة!!
موسى وقومه قلة مؤمنة مقابل كثرة
ً
ً
وجندا وإدارات
جيشا
متحكمة متتلك
وأعوان !! ..هنا شعر قوم موسى
باخلوف وبدأوا بشكواهم ملوسى ..فكان
رد موسى عليه السالم لقومه (استعينوا
باهلل واصربوا ،إن األرض هلل يورثها من
يشاء من عباده والعاقبة للمتقني) نعم
العاقبة للمتقني ..املؤمنني بقضيتهم
ً
بعيدا
وحبقهم يف العيش بسالم وتآخي
عن الظلم واالستبداد ،لكن طبيعة

أنا في الثورة ألسباب عديدة
و لكن أهمها ..

إنين مثل كل أنثى أحلم بعائلة..
وطفل..
أحلم أن يكون طفلي أفضل ولد أو
بنت يف العامل كله..
أريد لطفلي أن حييا يف بلده كإنسان
حمرتم احلقوق
ً
تعليما أفضل..
أريد لطفلي

طالب مل يكن فقط ً
منرا وهو بعيد عن أيدي الشبيحة ،وإمنا
ً
أيضا يف غياهب السجن حتت التعذيب .حاول السجان أن
يسكته بتعذيبه ولكن هيهات للظامل أن خيرس صوت احلق.
هيهات أن خيمد ً
قلبا عشق احلرية وتنفس عبقها .فمن شدة
ما عذب طالب كان يغمى عليه ،وحينما يستيقظ كانت
هتافات الثورة ترتدد على لسانه أمام جالديه!!.
تكم األفواه وختمد هليب احلرية اليت
من قال إن السياط ُّ
أشعلتها براءة أطفال احلرية بدرعا .من قال إن صوت
السياط أعلى من أصوات احلق اليت خرجت صادقة من
قلوب املعتقلني وهم حتت التعذيب ،طالب اعتقل للمرة األوىل
بتاريخ  16حزيران  2011ملدة شهرين أثناء وجوده يف مظاهرة
مبدينة ببيال .فهل يعقل مبوازين املنطق الذي ربانا عليه نظام
ب وكان قاب قوسني أو أدنى من املوت
األسد ،أن يعود من ُع ّذ َ
للصف األول يف املظاهرات و يهتف للحرية مرة أخرى .هكذا
كان الشهيد طالب السمرة وأمثاله من أحرار سورية فما كان
من النظام إال أن اعتقله للمرة الثانية بتاريخ  28أيلول ،2011
وأيضا للمرة الثالثة ولكن هذه املرة بعد أن فشل السجان
ً
شهيدا يوم
وسياطه يف إسكات صوت احلق ،أعاده ألهله
ً
خالدا عند ربه (وال تحَ ْ َس نَ َّ
ب
األحد  24تشرين األول  2011ليبق
ُ
الَّ ِذ َ ُ ُ
َاتا ب ْ
ْ
يل اللهَّ ِ َأ ْمو ً
ِّه ْم ُي ْر َزق َ
ون
َل َأ ْحي ٌ
ين ق ِتلوا فيِ َس ِب ِ
َاء ِعن َد َرب ِ
) وليبق سجانه يعيش يف جحيمه و ترتعش فرائصه ,فنمور
الثورة مل متت مبوت طالب ,إنها كالفطر تنمو يف كل مكان.

5

رصاص يا بنات ..
عجقة سري وسيارات...
وصوت سكربينات
وإيدين تغين فيهن ...سكر يا بنات
تستل قلمها األزرق ذو العشر لريات،
تفرغ على الورقة ما استطاعت إبقاءه
يف ذاكرتها املثخنة بالقتل واالعتقال
من سطور حفظتها رغم الربد والعتمة،
ورغم أزيز الرصاص وتكسري األبواب.
وما أن تسمع أصوات رفيقاتها
تهدر من بعيد حتى تطري بالورقة إىل
املراقبني ،تنسى معطفها ،ومظلتها،

وكل ما يربطها حبياة ،وتركض جتاه
املوت.
عند باب املدرسة تتخمر حبجابها
األبيض ،أدنى أال تعرف فتؤذى ،وتلمع
ً
وإصرارا .تنضم
عينان سوداوان عزمية
للرؤوس البيضاء ومتشي قطرة يف نهر
كأنه الكوثر.
ً
أقالما،
كفوف يافعة كانت حتمل
ً
أرواحا .تهتف حناجرهن
حتمل اآلن
للحرية ،بعد أن كبتنها وكتبنها على
كل جدار وكل مقعد ،على كل كتاب
وكل دفرت ،حتى كدت تراها مطبوعة
على جباههن لو أمعنت يف وجوههن
الطفولية.

النفس البشرية وضعفها جعلت قوم
موسى عليه السالم يردون عليه بأن
(أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما
جئتنا) فاإليذاء مستمر واالستضعاف
متواصل وكان اجلواب( :عسى ربكم
أن يهلك عدوكم ويستخلفكم يف األرض
فينظر كيف تعملون) وبالفعل كانت
نهاية هذا املتجرب الطاغية فرعون
بصرب موسى وقومه وإصرارهم على نيل
حقوقهم.
ً
إذا :اإلميان بقضية حيتاج إىل صرب

ومتابعة وإصرار واإلقبال على نصرة
قضيتهم بقوة وإميان وتوكل على اهلل.
كل انتهاكات فرعون وأعماله تستلزم
ً
ً
سريعا لزوال طغيانه وإنقاذ الناس
حال

من شرور أعماله لكن اهلل تعاىل أراد أن
يعلمهم قضية األسباب والبذل والتدرج
وغريها من السنن الكونية.
ويف ضوء االستفادة من سرية موسى
النيب الثائر على معتقدات ومفاهيم
جمتمع سادت فرتة من الزمن عقول
وألباب الناس ..جيب على الشعوب
الثائرة اليوم أن تعلم أين تضع قدمها
فهي ليست ثورة ثم تنتهي املسرية بل
هي البداية إما تكون بداية تدشني
لعهد جديد أو انتكاسة مجاهريية ألمة
مل تستفد من احلركات االجتماعية يف
التغيري ومل تفقه السنن الكونية ..لذلك
الميكن أن تعود إىل ما كانت عليه
والت ساعة مندم !

ً
مبدعا دون حدود
أريده أن يكون
تافهة بريوقراطية سخيفة حتده..
أريده أن حيب بلده ويعمل ألجلها
ويفخر بانتمائه هلا..
أريد له أن يعيش حبرية ويفكر حبرية
ويبدع حبرية..
ً
أطفاال فكل طفل
إن مل يرزقين اهلل
سوري هو طفلي

و ألجلك يا طفلي أثور ):

حرية ..حرية..طلقة ..فطلقة ..فطلقاتاركضن يا بنات فالنبيحة مسعورون!ويفيض النهر األبيض العظيم يف
حارات البلدة وأزقتها ،وال يبقى خالل
دقائق إال صمت مطبق ،يقطعه نباح
شبيح هنا ،وعواء آخر هناك.
تعود إىل البيت الهثة مبتلة ،دون
معطف وال مظلة .تقبل أمها وصورة
أخيها املقتول منذ أشهر ،تدعو اهلل لفك
أسر أبيها .تتصل برفيقاتها لتطمئن
على اجتيازهن االمتحان ،امتحان
الرصاص ،وتواعدهن اللقاء يف امتحان
الغد.
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معتقلون

السنة األولى  -العدد صفر  -األحد 2012/1/29

www.facebook.com/lcc.darayarev
عن الشهرين ،وحوالي املئة منهم مضى على
اعتقاله ما يزيد على مخسة أشهر وبعضهم
معتقل منذ الشهر اخلامس من العام
املاضي!
ً
طفال تقل
من بني املعتقلني حوالي 33
ً
عاما ،مخسة
أعمارهم عن الثمانية عشر
منهم على األقل جتاوزت أعمارهم اخلمسني
ً
عاما منهم األستاذ عبد األكرم السقا

الحرية ....
لمعتقلي داريا األبطال
أكثر من  500معتقل من
مدينة داريا وثقت أمساء أغلبهم ضمن
ملفات املعتقلني ،ال يزالون يقبعون يف
سجون النظام ،معظمهم معتقل لدى إدارة

واألستاذ حممد ياسني احلموي واالستاذ
خريو الدباس.
ذكر معظم معتقلي داريا الذين أفرج عنهم
أنهم تعرضوا للتعذيب خالل مدة احتجازهم.
استشهد ثالثة من أبناء داريا حتت
التعذيب هم الشهداء األبطال زاهر املبيض
وغياث مطر وطالب السمرة ،وهذا يثري
املخابرات اجلوية ،ويتوزعون بني الفروع املخاوف بشأن سالمة املعتقلني ال سيما
املختلفة التابعة هلا وبعضهم قيد اإليداع يف الناشطني منهم.
مل يفرج بعد مرسوم العفو املزعوم إال عن عدد
سجن عدرا املركزي.
أكثر من نصفهم مضى على اعتقاله ما يزيد قليل من معتقلي داريا.

ً
لماذا يخرج الشاب من المعتقل مكلال بالغار وتخرج الفتاة مككلة بالعار ؟!
هل االعتقال أو ما يتعرض له الشباب داخل املعتقل أم من غري املتدينني) عن فدوى سليمان وميان القادري وطل امللوحي
يف سبيل اسرتداد حريتهم وكرامتهم ،يعترب وسام شرف هلم فقط؟ ومي سكاف ومروة الغميان وغريهن الكثريات.
أم أن هذا أيضا وسام شرف للفتيات الالتي مررن بنفس الظروف يف املقابل جند غرية الشباب الثائر على الفتيات اللواتي اعت ِقلن
رمبا؟
ّ
أهانهن النظام ،ومتين أؤلئك الشباب أن ينالوا شرف االرتباط
أو

هل يؤدي االعتقال والتعذيب ورمبا ما هو أكثر من ذلك ،إىل فقدان
ً
متاما؟!
الفتاة أو املرأة الحرتام جمتمعها هلا أم أن األمر عكس ذلك
إذا الحظنا كل النساء اللواتي شاركن يف الثورة وتعرضن لالعتقال أو
التعذيب ،هن اليوم مدعاة فخر وحديث اجلميع ،الكل يتحدث عن
بطولتهن وشجاعتهن ،الكثري اليوم يتحدث (سواء كان من املتدينني

بإحدى هؤالء احلرائر.

ً
إذا مل يُن ِقص اشرتاك النساء يف الثورة ،من شرف وطهارة وحشمة
بناتنا الثائرات ضد الظلم والقهر ،بل زاد شرفهن شرف االنتماء
للثورة اجمليدة.

من البديهي أن خياف األهل على بناتهم مما قد يفعله بهم النظام
وشبيحته ،ومن البديهي أن حياولوا منعهم من اخلروج للتظاهر أو
العمل الثوري يف ظل نظام جمرم كالنظام السوري ،ولكن هؤالء
األهل أنفسهم جتدهم ينظرون للشخصيات السابقة من نساء
احلرية بفخر وإعجاب.

محمد سعيد خوالني

حممد سعيد حممود خوالني املشهور
(بأبو مسلم) من مواليد داريا 1973م.
ً
عميداللمعتقلني يف داريا ،اعتقل يف 19
أيار  2011بعد أن اختفى بطريقة جمهولة
يف ذلك اليوم ،حيث يعتقد بأنه أوقف مع
صديقه طارق زيادة على أحد احلواجز
التابعة لألمن.
أبو مسلم صاحب مكتبة (ضحى) املعروفة
يف داريا ،وهو متزوج ولديه أربع بنات.
شوهد أبو مسلم للمرة األخرية يف فرع
ً
والحقا ذكر معتقلون
املخابرات اجلويةـ
ً
مؤخرا أنهم التقوه يف سجن
أفرج عنهم
آمرية الطريان التابع لفرع املخابرات
ً
أيضا.
اجلوي
بعد أقل من شهر يكمل أبو مسلم شهره
ً
بعيدا عن
الثامن يف غيابات األفرع األمنية
بناته األربعة وأهله الذين ينتظرون عودته
بفارغ الصرب.

طارق يونس زيادة

هناك دافع هلؤالء الفتيات والنساء احلرائر للقيام بكل ذلك ،دافع
أكرب من اخلوف على الشرف والعرض وكالم بعض الناس ،الذين ال
ميارسون دورا سوا التخويف والتثبيط .هذا الدافع هو شيء أزلي
ً
رجال أم امرأة ،هو عشق احلرية،
خلقه اهلل يف اإلنسان ،سواء كان
ويف حاالت كثرية نراها أمام أعيننا ،هو االستعداد للموت يف سبيل
اسرتداد الكرامة املسلوبة.

والدي..

لست بأديبة وال كاتبة وال شاعرة ...ولن
املنمقة
أستطيع أن أصوغ تلك العبارات
ّ
ذات احلس العالي والوزن الرفيع...
ولكنين ،فتاة عربية سورية ح ّرة ..ذاقت م ّر
النظام ووحشيته ،وشربت من علقمه كما
شرب الكثريون ..وكتمت يف قلبها ما باتت
عاجزة عن إخفائه وحبسه...
ولكن ..مهما كتبت ومهما ذرفت من دموع،
لن أخفف عن معتقل كلمة (آآه) واحدة..
ولن أنسيه (ضربة سوط) قد رمست على
جسده درب احلرية ..ولن أنسيه ذكريات
ليلة قد قضاها يف أقبية الظلم واالستبداد....
فكيف إذا كان هذا املعتقل أغلى إنسان على
قليب ..رمز قوّتي وبريق أملي؟!!
والدي....
لو تعلم كم هي صعبة تلك األيام اليت قضيناها
يف غيابك...

ً
حزنا
تبعثرت أحاسيسنا وانهمرت َعربَاتنا
ً
ً
وفخرا بك...
وأملا وع ّز ًا
ّ
عشنا حلظات االنتظار وحنن نرتقب
ً
يوما من رمحة ربنا ..فكان
جميئك ..مل نقنط
ً
ً
مستجابا ،إذ َ
عدت
صادقا وكان دعاؤنا
وعده
إلينا....
ً
يوما حبزن يضاهي حزني
ولكن ...مل أشعر
عند رؤيتك بعد خروجك من سجون الظالم...
مل أستطع حتى النظر إىل عينيك ،فقد كانتا
ً
ً
ختفيان ً
أمال
وجرحا عميقني ،وتظهران
أملا
ً
وشعاعا عجزت عن تفسريه..
مل أستطع النظر إىل تقاسيم وجهك اليت
ً
قصصا وروايات قد أتعبت
كانت حتكي
قلبك...
َ
ابتسمت ..نعم
وبالرغم من كل ذلك وذاك،
َ
ابتسمت بكل هدوء وقلت (أنا خبري)
ً
وقبلت يديك وقدميك ّ
ُ
علين
طويال
عانقتك

َ
ً
َ
ُ
وصربك وعطائك...
قوتك
بعضا من
أشحذ
مل أستطع يوما أن أختيل ّ
أن هنالك من جترأ
على ضربك!! ...ولكن ما رأيت ذلك إال قد
ً
زادك ً
وصربا..
قوة
مل أستطع ً
يوما أن أختيل ّ
أن هنالك من جت ّرأ
على إهانتك!!! ...ولكن ما رأيت ذلك إال قد
ً
وكرامة...
زادك ع ّز ًا
ً
أعلم جيدا أن جرحك عميق ..وأن همك
ً
ً
واحدا قضيته يف
يوما
كبري وأنك لن تنسى
زنزاناتهم
ّ
ولكنك كأي معتقل ح ّر ...يعلم أن النصر قد
ً
َ
ّ
بات قريبا ويدرك أن بزوغ مشس احلرية
ٌ
كفيل بأن ينسيه ما م ّر به من معاناة...
شكرا َ
لك والدي ...كلمة أشعر باخلجل عند
ً
شيئا!!
قوهلا ألنها لن تقدم
بصدق ...إنين فخورة بك وبكل تضحياتك...
يا سندي وقوتي ورمز ع ّزتي ومشوخي.

طارق يونس زيادة (أبو زياد) من مواليد
داريا 1972م ،عميد األسرى يف داريا اعتقل
مرتني خالل الثورة أوالهما يف مجعة
احلرائر 13أيار  2011وأطلق سراحه بعد
قرابة أسبوع ،والثانية يف 19أيار 2011
بعد اختفائه بطريقة جمهولة مع صديقه
أبو مسلم خوالني ،حيث يعتقد بأنهما
أوقفا على أحد احلواجز األمنية.
شوهد أبو زياد للمرة األخرية يف سجن
القصاع التابع لفرع املخابرات اجلوية.
أبو زياد فين تصوير شعاعي ،وهو متزوج
ً
مجيعا عودته
ولديه بنتان وطفل ينتظرون
ً
ساملا.
إليهم
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عنب مشكل

الذي دفع الكثري من الشباب العربي إىل
ً
حماوال
املسارعة إلنشاء حساب شخصي
ً
بعيدا
نشر كل ما يعرب به عن حريته ورأيه
عن أعني الرقابة األمنية املفروضة عليه،
حيث وجد فسحة يستطيع أن يطلق
ألفكاره العنان ويعرب عما يدور يف خلده،
ولكن مل تكن عني الرقابة األمنية بعيدة
من اشهر واقوى الربوكسيات (Tor
كل البعد عن خصوصية الفرد بل قامت
) project , Psiphon3
بزرع األعني ومراقبة الكتابات واخرتاق
احلسابات ومالحقة الناشطني حماولة  -4أنشىء إمييل على أحد أشهر السريفرات
بذلك إظهار بطش القبضة األمنية ووضع املوجودة يف الشبكة (Gmail ,Yahoo
بصمتهم الغوغائية حتى يف جمتمع احلياة ) .… ،Hotmail
االفرتاضية ،لذلك كان البد من توعية
يفضل إنشاء إمييل على سريفر اجلي ميل
ً
خصوصا اجلدد
الناشطني واملستخدمني
حيث يتمتع بدرجة تشفري ونظام أمان
منهم يف اختاذ مجيع إجراءات احلماية
عال ،وواجهة عربية وسهولة باإلستخدام.
ٍ
ليكونوا بعيدين عن أعني الرقابة األمنية
ً
ّ
من منا اليوم ال ميلك حاسبا مؤدين بنفس الوقت دورهم الثوري ،حيث وينصح بعدم إدراج أي معلومات شخصية
حمله؟
أو
يف منزله أو مكتبه
قمنا هنا بإدراج جمموعة من اإلجراءات عند إنشاء اإلمييل وعمل إمييل بديل حتى
من
حزمة
عن
عبارة
للناشطني
والنصائح
يسهل اسرتجاعه يف حال متت سرقته.
لقد أصبح احلاسب صديقنا الشخصي
ً
خصوصا اخلطوات :
ورفيق دربنا ورمبا معشوقنا األول
 -5أنشئ حساب فيس بوك أو تويرت أو
بوترية
مع توفر االنرتنت وتطور التكنولوجيا
ّ
-1نصب برنامج مضاد فريوسات مشهور أحد مواقع شبكات التواصل اإلجتماعي
متسارعة فرضت على الكثري منا مواكبتها من منط انرتنت سكيورتي ،حيث يتميز عن طريق استعمال اإلمييل الوهمي الذي
أو على األقل اللحاق بركبها ،وبات فاقد هذا النمط باحلماية الشاملة ملدخالت قمنا بإنشاءه يف اخلطوة رقم ( ،)4واعمل
ً
ً
أيضا
املعرفة باحلاسب أميا وفق نظرية تطور الكمبيوتر وخمرجاته ومحاية الشبكة على عدم ذكر أي معلومات شخصية
ً
أحد
على
خافيا
يعد
اجملتمع اجلديدة ،فلم
ومراقبة وارد اإلمييالت وزيارات املواقع ،يف حال الرغبة باستعمال هذه احلساب
الصعد
كافة
على
الشخصية
أثره يف حياتنا
وال تنس حتديثه بشكل دوري ألن التحديث للنشر والتحميل .
ً
املرحلة
هذه
يف
وخصوصا
واملستويات
أساس احلماية وبدونه ال قيمة للربنامج،
قمنا يف هذا املقال املوجز بتلخيص أهم
شبكات
وأثر
العربي
الربيع
من
التارخيية
وبعد التحديث قم بعمل فحص شامل
اخلطوات اليت جيب أن يقوم الناشط
التواصل االجتماعي (فيس بوك ،تويرت،
.
الفريوسات
من
خلوه
من
للتأكد
للجهاز
ً
حرصا على سالمته
اإللكرتوني اتباعها
غوغل بلس ،ماي سبيس..... ،اخل) على
إسقاط األنظمة الديكتاتورية وتوفري آلية ّ -2
نصب برنامج محاية من التجسس وأمنه وسيتم شرح كل اخلطوات بشكل
تواصل سهلة وسريعة بني الشعوب ،األمر وامللفات اخلبيثة Spyware
مفصل يف مقاالت قادمة بإذن اهلل .

تكنو ..

خطوات عملية
للعمل بسرية

الفوارق الخمسة !
جد الفوارق اخلمسة بني الصورتني واربح شحاطة زنوبا ):

نصب بروكسي على حاسبك ،وهذا
ّ -3
اخليار يعترب أحد أهم اخليارات ،حيث
تقوم برامج الربوكسي بتشفري املعلومات
الظاهرة على الشاشة عند إرساهلا
واستقباهلا وتغري عنوان املدينة عن طريق
تغيري  IPاجلهاز .

همسات في أذن ثورجي
الثورة بدأت من الصفر  ...فال جتربها على
الوقوف عند رقم بعينه.
َ
حتل بالتواضع ثم التواضع ثم التواضع.
التبخل على أحد وال تدعي احلصرية
وتنسب لنفسك أي جمد شخصي حتى لو
ً
واقعا.
كان ذلك
إن خروجك يف املظاهرات هو حبد ذاته عمل
عظيم ساهم بنقلك من خانة الصامتني
واخلائفني وضمك إىل موكب األبطال
املناضلني املتحدين بإرادتهم كل أشكال
اخلوف اليت مورست ومتارس واملمكن
ممارستها.

7

كتاب

األمير ـ ميكيافيللي
إنه أحد الكتب اليت أثارت ضجة كبرية يف
عامل السياسة ،وقد اختلفت اآلراء حوله
ً
نظرا ملا فيه من سلوكيات بغيضة بعيدة
عن القيم واألخالقيات ،وقد أصبحت
ً
مثاال للخسة
شخصية ميكافيلي ذاتها
والنذالة ملا يبثه يف عقول الناس من أفكار
مسمومة ،ومل ال! فهو صاحب املبدأ احلقري
«الغاية تربر الوسيلة».

وإذا كانت هذه هي
حقيقة الكتاب فإنه
لشيء مروع أن يكون
ميثاق عمل ومنهج
معامالت لكثري من
والسياسيني
القادة
ومن بينهم لينني
وهتلر
وستالني
وستكتشف بعد قراءته أن الكتاب كان
مبثابة برنامج العمل ألبرز الدكتاتورين
العرب أمثال صدام والقذايف وحافظ األسد،
ً
وأخريا بشار الذي يسري على خطى أبيه.

وبالرغم من أن الكتاب يضم الكثري من
عوامل هدم هذه املبادئ إال أن من بني
صفحاته خترج بعض التحليالت القوية
لكيفية اختيار القائد ملساعديه ورجاله،
ً
وأيضا كيفية خوض املعارك والتخطيط هلا.

ً
موظفا يف ثورتنا العظيمة
اعترب نفسك
وافرز هلا كل يوم ساعة من وقتك على األقل
للقيام بأعمال من شأنها أن حتدث ً
أثرا.
تذكر أن ثورتنا هي ثورة كرامة ..احرتام
ً
كائنا
حقوق اجلميع ..واحرتام رأي اجلميع
من كان.
تذكر أن سيد البشرية عانى من احلصار
لثالث سنوات.
تذكر أن سيد البشرية مشى اىل الطائف
ومتت إهانته ...ورفض عرض ملك اجلبال
عليه باطباق اجلبلني.
ً
تواضعا..
أنت ثورجي ...كن أكثر الناس
ً
عمال ...وأكثرهم إخالصا وصمتا يف
أكثرهم
عملك .

الكلمة المفقودة
مالو بشار يقتل شعبو عشان
كرسيه

هجر شعبو عن الوطن و سكن فيه
ليه يدمر ليه يبيد شعبو يكويه
حرام عليه  ...حرام
الكلمة املفقودة :

احد منشدي الثورة
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الورقة األخيرة
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ثورة الجدران !!..

مبادرات ...

ثورتنا قامت يف أصلها ضد
الفساد ،قامت من أجل التغيري وإعادة بناء
اجملتمع من جديد وتصحيح مساره الذي
ّ
تعفن وتآكل على أيدي النظام األسدي
منذ ما يزيد على  40عام .ومبا أننا اجتمعنا
مجيعنا من أجل هدف واحد وهو التغيري
والتصحيح ،فعلينا أن نبدأ من أنفسنا ً
أوال
ونق ّوم أخطاءها ونصحح عيوبها .ومبا أن
الفرد نواة اجملتمع ويده اليت تبنيه ،ومبا أن
سوريتنا متر بأزمة اقتصادية خانقة جتتاح

كل منزل مهما كان ،فلنبادر بوضع أيدينا
ً
مجيعا فوق بعضها البعض ونتعاون على
جتاوز هذه احملنة فطعامي يكفيين ويكفيك وما
يسد رمقك يسد رمقي أنا وأنت ولنبدأ بتفعيل
ً
انطالقا من كافة احلارات يف كل
هذه احلملة
كل
من
جلنة
بتشكيل
نقوم
أن
مدينة على
بلدنا ننهض بها حنو العلياء ً
يدا بيد ،منسح عن
حي لإلشراف على توزيع املهام والبحث عن
جبينها تعب األيام
األسر اليت مل يعد مبقدورها تأمني لقمة عيشها
ومستلزماتها اليومية الضرورية ولتكن املبادرة سوريا أمانة يف أعناقنا فلنصن األمانة
ً
مجيعا دون
مجاعية وبذلك متر األزمة علينا

احلرية ..قامت جمموعة من
ناشطات ونشطاء أيام احلرية
يف دمشق بعمل جرابات بابا
نويل حتوي بزل لألطفال عليه
شعار أيام احلرية و مكتوب عليه
«الوطن ال دين له سوى احملبة»
مع سكاكر ومنشور مكتوب عليه
ً
دعما للوحدة الوطنية «أردناها دولة عدل وكرامة ،دولة
ً
واحتفاال بعيد امليالد ورأس سنة القانون ،دولة مدنية نتساوى فيها

مفاجأة توزيع
هدايا الحرية
من روزنامة
الحرية

بعد أيام حنن على موعد مع الذكرى
الثالثني ملأساة العصر اليت نفذها حافظ
األسد وأخيه القاتل رفعت حبق املواطنني
السوريني يف محاه يوم 2شباط .1982

أن نشعر بها وبذلك لن يفكر أحد ً
أبدا يف حيّي
أو حيّيك ولو لربهة باأليام اليت سبقت الثورة
كما لن يتبادر إىل ذهنه أن يلعن فكرة خروج
أول مظاهرة أدت برأيه إىل حرمانه من لقمة
العيش.

ذلك اليوم الذي بدء فيه األخوين اجملرمني
ً
يوما
تنفيذ محلة إبادة كاملة دامت 27
ً
متواصال وخلفت أكثر من  40ألف
شهيد و 60ألف معتقل و  15ألف مفقود
باإلضافة إىل أكثر من  100ألف نازح و 5
آالف مشرد ،ومل يقتصر األخوين على هتك
حرمات اإلنسان ،بل تعدى إجرامهما
على املقدسات واآلثار ،فقد متت إزالة 88
ً
مسجدا و 3كنائس باإلضافة إىل تدمري
مناطق تارخيية وأثرية واسعة وسط
املدينة.
ً
ً
خاصا يف العدد
ملفا
سنفرد هلذه الذكرى
القادم إن شاء اهلل.

عنب حلواني ..

ً
مجيعا ،أنا شاب مسلم أمسك
بيدك الطاهرة لنبين وطننا ومنحي
ختلف املاضي»..
وقد مت توزيع عدد كبري من
اجلرابات يف مناطق باب توما
والقصاع ..ويف داريا بالتعاون مع
جمموعة ميالد احلرية وشباب
الثورة يف داريا..
عامك حرية و حمبة يا سوريا

السنة األولى  -العدد صفر  -األحد 2012/1/29

ملحق
احتفظ به لحين الحاجة

اإلسعافات األولية إلصابات الرصاص الحي
«منقول عن صفحات الثورة على اإلنترنت»
لمن ال يريد أن يغرق نفسه في التفاصيل ،فإن أهم شيء في التعامل مع الجرح النازف هو الضغط عليه بضمادة أو باليد لمدة
عشر دقائق لكي يتخثر الدم ،وإذا امتألت الضمادة بالدم فإياك أن تستبدلها ،بل قم بوضع الضمادة الجديدة عليها.
بإمكانك أن تستخدم قميصك الداخلي كضمادة بعد طيه.
 -1قم بإبعاد املصاب عن مرمى النريان.

ً
ثابتا قدر اإلمكان كي ال تتضاعف اإلصابة.
 -2على املصاب أن يبقى

ً
ممددا على نفس مستوى بقية اجلسم ،إال إن كانت
 -3ليكن الرأس
اإلصابة يف الرأس أو العنق.
ً
واعيا أم ال ،فإن مل يستجب
 -4حتدث مع املصاب واسأله لرتى إن كان
حاول إيقاظه.
 -5إن مل يفق ،فتأكد من أنه يتنفس وذلك عرب فتح فمه ووضع إذنك فوق
فتحة فمه لسماع أي صوت للتنفس أو اصطدام للهواء اخلارج من الفم
بأذنك ،ويف نفس الوقت حدق يف صدره ملشاهدة أي اخنافض أو ارتفاع
للصدر.

 -6إن مل يكن املصاب يتنفس في َّ
ُفضل أن يقوم شخص بعمل التنفس
االصطناعي ويقوم آخر يف نفس الوقت بالتعامل مع اجلرح .تأكد أيضاً
من وجود النبض وذلك عرب الضغط برأسي إصبعيك السبابة والوسطى
على الرسغ يف جهة اإلبهام ،أو على جانب الرقبة جوار احلنجرة ،فإن مل
ً
نبضا فعليك أن تقوم بالتنفس االصطناعي ويف ذات الوقت يتوىل
جتد
شخص آخر إيقاف النزيف من اجلرح.
 -7إن كان املصاب يتنفس ولكن غائب عن الوعي ،قم بفتح فمه وتأكد
أن اللسان ال يعيق التنفس ،فإن كان يعيق التنفس فإن إدارة الرأس
إىل اليمني أو اليسار حتل املشكلة .قم كذلك بتعديل وضعية رأسه حبيث
تصبح ذقنه مرفوعة لألعلى؛ هذا يفتح جمرى التنفس بأفضل شكل .وقد
ً
ممتلئا بالدم ،فإن كان كذلك قم بإفراغ هذا الدم كي
يكون األنف أو الفم
ال خيتنق املصاب.
 -8أثناء نقل املصاب تأكد من إسناد الرقبة كيف ال حيصل اختناق
بالدم أو اللسان.
ً
واعيا جرده من مالبسه لتتأكد من عدم وجود
 -9إن مل يكن املصاب
إصابات نارية أخرى.
 -10قم بالضغط بشكل قوي على مكان اإلصابة بقطعة قماش أو حتى
باليد إليقاف النزيف أو إبطائه .جيب أن يستمر هذا الضغط ملدة عشرة
دقائق على األقل كي يتمكن الدم من التخثر فيتوقف النزيف .بإمكانك

خلع قميصك الداخلي ومن ثم طيه لتستخدمه للضغط على اجلرح.
الشاش أو املنشفة هما اخليار األفضل يف حالة توفرهما.
 -11إذا امتألت الضمادة بالدماء ،ال تقم ً
أبدا باستبداهلا ،بل قم بوضع
الضمادة اجلديدة عليها؛ فإزالة الضمادة ستؤدي إىل إزالة ما تشكل من
ختثرات للدم على اجلرح.

ً
متوفرا ،قم بوضع ثلج يف كيس ومن ثم وضع الكيس
 -12إن كان الثلج
على اجلرح؛ هذا يساعد على إغالق الشرايني املتضررة.
 -13بعد أن يتوقف النزيف ،قم بلف اجلرح بالشاش أو بقطعة قماش.
بإمكانك أن تشق قميصك من قبته إىل منتصف أسفله وبالتالي تصبح
لديك قطعة قماش عريضة ومن ثم بإمكانك بعد طيها أن تلفها حول
اجلرح بإحكام .ال تركز مجيع اللفات على موضع اجلرح ،فليشمل بعض
اللف ميني ويسار مكان اإلصابة.

 -14إن كانت اإلصابة يف الذراع أو الرجل ،فيجب رفع الطرف املصاب
ً
فمثال لو كانت اإلصابة يف الرجل فعلى املصاب
فوق مستوى القلب؛
وهو مستلقي أن يرفع رجله ويسندها على اجلدار أو وسادة أو أي شيء
آخر ،مما يقلل من تدفق الدم إىل الرجل فيقل النزيف.
 -15اإلصابة يف الذراع أو الرجل من املمكن أن تؤدي إىل الكسر ،لذلك
تثبيت الرجل أو الساق بأي قطعة صلبة كاخلشب أو احلديد يقلل
الضرر والنزف ،خاصة قبل عملية النقل.

 -16إن كانت اإلصابة يف الرأس أو الوجه أو العنق ،فإن االستلقاء يزيد
من النزيف ،جيب أن يكون املصاب يف وضعية اجللوس أو الوقوف.
ً
حذرا أال يؤثر ضغطك على اجلرح
 -17إن كانت اإلصابة يف العنق فكن
على التنفس أو على تدفق الدم إىل الرأس عرب الشريانني املوجودين يف
طريف الرقبة.
 -18إن كانت اإلصابة يف الصدر ،استخدم قطعة مصمتة خالية من
الفجوات مثل البالستيك أو الكيس .قم بقص القطعة على شكل مربع،
ثم ضع القطعة على اجلرح ،وباستخدام شريط الصق قم بلصق ثالثة
جوانب متجاورة للقطعة على اجللد حبيث يتم ترك جزء من أجزاء
القطعة األربعة دون لصق ليتم السماح مبرور اهلواء اخلارج من اجلرح
أثناء الزفري.

