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أﺳﺒوع ﺑﻼ ﺑراميﻞ في داريا
إﺻاﺑات وﺷﻬيد تﺤﺖ الﺘعذيﺐ
ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪﻱ  -ﺩﺍﺭﻳﺎ

ﺷﻬدت دارﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒوع اﳌﺎﴈ
اﺷتﺒﺎﻛﺎت إﺛﺮ ﻗﻨﺺ الﺠﻴﺶ الﺤﺮ لـ 4
ﻣﻦ ﻗوات اﻷﺳد؛ واﺳتﻤﺮ اﺳتﻬداف اﻷﺣﻴﺎء
الﺴﻜﻴﻨﺔ بﺎلقﺬاﺋﻒ ،يف ﺣﻦﻴ ﻗﴣ أﺣد
أبﻨﺎء اﳌدﻳﻨﺔ ﺗﺤت التﻌﺬﻳﺐ.
وﺳﺠﻞ ﻣﺮاﺳﻞ ﻋﻨﺐ بلدي يف دارﻳﺎ ﻳوم
اﻻﺛﻨﻦﻴ  6ﻤﺗوز ،ﺳقوط ﻋدة ﻗﺬاﺋﻒ ﻫﺎون
واﺳطواﻧﺎت ﻏﺎز ﻣتﻔﺠﺮة ﻋﲆ اﳌﻨطقتﻦﻴ
الﺸﺎﻤلﻴﺔ والﺠﻨوبﻴﺔ ،ﻣﺎ أدى إﱃ إﺻﺎبﺔ
ﻲﻧ بﺤﺮوق بلﻴﻐﺔ ،بﻴﻨﺎﻤ ﻧﺸﺒت اﺷتﺒﺎﻛﺎت
ﻣد ّ
ﻣتقطﻌﺔ بﻦﻴ ﻗوات الﻨﻈﺎم وﻓصﺎﺋﻞ
اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﲆ ﺟﺒﻬتﻲ ﺳﻜﻴﻨﺔ واﻷﺛﺮﻳﺔ يف
الﻴوم ﻧﻔﺴﻪ ،وﺗﺠددت يف اﳌﻨطقﺔ ذاﺗﻬﺎ يف
الﻴوم التﺎﱄ ،الﺜﻼﺛﺎء  7ﻤﺗوز.

يف ﺣﻦﻴ ﺳﺎد ﻫدو ٌء ﻧﺴﺒﻲ ﻳوﻣﻲ اﻷربﻌﺎء
والﺨﻤﻴﺲ  8و 9ﻤﺗوز ،ﻋﲆ الﺠﺒﻬﺎت ،ﺗﺨللﻪ
ﺗﺤلﻴﻖ ﻣﻜﺜﻒ للطﺮﻴان اﳌﺮوﺣﻲ يف ﺳﺎﻤء
ﻗﻨﺺ ﻣقﺎﺗلو لواء ﺷﻬداء
اﳌدﻳﻨﺔ ،إﱃ أن
َ
اﻹﺳﻼم الﻌﺎﻣﻞ يف اﳌدﻳﻨﺔ أربﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻨود
اﻷﺳد ﻋﲆ الﺠﺒﻬتﻦﻴ الﺸﺎﻤلﻴﺔ والﺠﻨوبﻴﺔ،
ﻳوم الﺨﻤﻴﺲ  8ﻤﺗوز ،ﻣﺎ دﻓﻊ ﻗوات اﻷﺳد إﱃ
ﺗصﻌﻴد وﺗﺮﻴة القصﻒ يف اﳌﻨطقﺔ واﺳتﻬداﻓﻬﺎ
بصﺎروخ أرض–أرض ،أﺳﻔﺮ ﻋﻦ إﺻﺎبﺔ اﺛﻨﻦﻴ
ﻣﻦ ﻣقﺎﺗﲇ الﺠﻴﺶ الﺤﺮ بﺠﺮوح.
واﺳتﻤﺮت اﻻﺷتﺒﺎﻛﺎت ﻋﲆ الﺠﺒﻬﺔ الﺸﺎﻤلﻴﺔ
ﺣتﻰ ﻣﺴﺎء الﺠﻤﻌﺔ  10ﻤﺗوز ،واﻧدلﻌت
اﺷتﺒﺎﻛﺎت ﺟدﻳدة ﻋﲆ الﺠﺒﻬﺔ الﻐﺮبﻴﺔ ،ﻣﻊ
اﺳتﻤﺮار اﺳتﻬداف أﺣﻴﺎء اﳌدﻳﻨﺔ بﺎلقﺬاﺋﻒ

وأﺳطواﻧﺎت الﻐﺎز اﳌتﻔﺠﺮة ،ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ بدﻣﺎر
ﻛﺒﺮﻴ لﺤﻖ بﺎﻷبﻨﻴﺔ الﺴﻜﻨﻴﺔ.
يف ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔصﻞ ،اﺳتﺸﻬد ﻳوم الﺨﻤﻴﺲ
 9ﻤﺗوز ،الﺸﺎب زاﻫﺮ الدبﺎس ،الﺬي ﻗﴣ
ﺗﺤت التﻌﺬﻳﺐ يف ﺳﺠﻦ ﺻﻴدﻧﺎﻳﺎ اﳌﺮﻛﺰي
بﻌد اﻋتقﺎل دام ﻗﺮابﺔ  4أﻋوام.
أﻣﺎ ﻋﲆ الصﻌﻴد اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ ،ﻳقﺒﻞ الﻌﻴد الﺨﺎﻣﺲ
ﻋﲆ أﻫﻞ اﳌدﻳﻨﺔ اﳌﺤﺎﴏﻳﻦ يف ﻏﻀون أﻳﺎم
ﻗلﻴلﺔ ،وﺳﻂ أوﺿﺎع ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺮاء الﺤصﺎر
الﺬي ﻓﺮﺿتﻪ ﻗوات اﻷﺳد وآلﻴﺎﺗﻪ الﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﳌدﻳﻨﺔ وﻣﺤﻴطﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ
 1000ﻳوم ،ﺷﻬدت ﻏﻴﺎبًﺎ ﻛﺎﻣﻼً للﺨدﻣﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﻧقطﺎ ًﻋﺎ يف اﳌواد الﻐﺬاﺋﻴﺔ،
وارﺗﻔﺎ ًﻋﺎ يف أﺳﻌﺎرﻫﺎ يف ﺣﺎل ﺗوﻓﺮﻫﺎ.

داريا ..ألف يوم تنﺘزع الﺤرية مﻦ الﺠﻼد

ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪﻱ  -ﺩﺍﺭﻳﺎ

يف الﺜﺎلﺚ ﻋﴩ ﻣﻦ ﺗﴩﻳﻦ الﺜﺎﻲﻧ 2012
بدأت ﻗوات اﻷﺳد ﺣﻤلﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿد ﻣدﻳﻨﺔ
دارﻳﺎ يف رﻳﻒ دﻣﺸﻖ الﻐﺮﻲﺑ ،لﻜ ّﻦ ﻣقﺎﺗﲇ
الﺠﻴﺶ الﺤﺮ ﺻدوا الﻬﺠوم ﻋﲆ ﺗﺨوم
اﳌدﻳﻨﺔ ،لتﺸتد اﳌﻌﺮﻛﺔ وﺗﺒدأ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺴﺮﻴة
ﻧﺰوح ﻗﺮابﺔ  250ألﻒ ﻣواﻃﻦ ،ﻢﻟ ﻳﱰك لﻬﻢ
ﻧﻈﺎم اﻷﺳد ﺧﻴﺎ ًرا للﺤﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ.
وبﻌد ألﻒ ﻳومٍ ﻣﻦ القتﺎل ،ﻻ ﻳﺰال ﻣقﺎﺗلو
اﳌدﻳﻨﺔ ﻣﺮابطﻦﻴ ﻋﲆ ﺟﺒﻬﺎﺗﻬﺎ بوﺟﻪ
ﺗﻌﺰﻳﺰات اﻷﺳد وﻣﺴﺎﻧدﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻴلﻴﺸﻴﺎت
ٍ
ﻗصﻒ ﻣتواﺻﻞ
ﺣﺰب اللﻪ اللﺒﻨﺎﻲﻧ ،يف ﻇﻞ
ﻣﻦ الطﺮﻴان الﺤﺮﻲﺑ واﳌﺮوﺣﻲ ،أﺣﴡ
اﳌﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻨﻪ ﻗﺮابﺔ  800بﺮﻣﻴﻞ،
ﻛﺎﻧت ﺳﺒﺒًﺎ يف ﺗدﻣﺮﻴ  80%ﻣﻦ الﺒﻨﻴﺔ
التﺤتﻴﺔ.
ﺧﻼل الﺤدﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻌتقﲇ اﳌدﻳﻨﺔ وﺷﻬداﺋﻬﺎ
الﺬﻳﻦ ﻓﺎﻗوا  1200ﺷﻬﻴد ﺧﻼل الﺤﻤلﺔ،
ﻳقول إبﺮاﻫﻴﻢ أبو ﺳﻌﻴد ،ﻋﻀو ﻣﻜتﺐ
الﻌﻼﻗﺎت الﻌﺎﻣﺔ يف اﳌﺠلﺲ اﳌﺤﲇ للﻤدﻳﻨﺔ،
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺧﴪﻧﺎه ،أﺳتﻨﻜﺮ الﻔﺮﻗﺔ التﻲ
«بﻌد ّ
ﴐبت ﺻﻔوف الﺜورة ،ﻓﻬﻲ ﻢﻟ ﺗﺸتﻌﻞ
ﺣتﻰ ﻧتﻔﺮق» ،ﻣﻀﻴﻔًﺎ «ارﺗﺎح ﺷﻬداؤﻧﺎ
ﻣﻦ التﻌﺐ والﻬﻤوم واﳌصﺎﺋﺐ ،لﻜ ّﻨﻨﺎ ﻣﻬﺎﻤ
ﻋﺎﻤ ﻳواﺟﻬﻪ اﳌﻌتقلون ﻓلﻦ ﻳﺮﻗﻰ
ﺗﻜلﻤﻨﺎ ّ
ﳌﺴتوى ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ» .ورﻏﻢ ذلﻚ ﻻ ﻳﺰال أبو
أﻣﻼ يف «ﺟﻬد اﳌﺨلصﻦﻴ ﻣﻦ
ﺳﻌﻴد ﻳﺠد ً
ﺷﺒﺎب الﺜورة وﺻﱪﻫﻢ ﻋﲆ اﻷذى والﻌﻤﻞ
يف ﺳﺒﻴﻞ الوﺻول ﻷﻫداﻓﻬﺎ».

تﻐريبة »أبناء البﻠد«
ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻬ ّﺠﺮو اﳌدﻳﻨﺔ أوﺿﺎ ًﻋﺎ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ
ﺧصوﺻﺎ يف ﻗﺮى الﺮﻳﻒ الﻐﺮﻲﺑ
ﻣﱰدﻳﺔ،
ً
لدﻣﺸﻖ ،ﻣتﻌﺮﺿّ ﻦﻴ لتﻀﻴﻴﻖ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ
التﻲ ﺗﻌتقﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺣتﻰ الﻴوم ﻗﺮابﺔ 2000
ﻣدﻲﻧ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗوﺛقﻪ ﻣﺠﻤوﻋﺔ «ﻣﻌتقلو
دارﻳﺎ» بﺎﻻﺳﻢ.
الﻨقﻴﺐ ﺳﻌﻴد ﻧقﺮش )أبو ﺟﺎﻤل( ،ﻗﺎﺋد
ﺟﻪ
لواء ﺷﻬداء اﻹﺳﻼم أﻛﱪ ألوﻳﺔ اﳌدﻳﻨﺔ ،و ّ
رﺳﺎل ًﺔ ﻷﻫﺎﱄ دارﻳﺎ الﻨﺎزﺣﻦﻴ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ «بﻌد
الﺨﺬﻻن الدوﱄ واﻹﺳﻼﻣﻲ والﻌﺮﻲﺑ للﺸﻌﺐ
الﺴوري لﻴواﺟﻪ ﻣصﺮﻴه ﻣﻊ ﻋصﺎبﺎت اﻷﺳد
وﻣﺮﺗﺰﻗﺔ إﻳﺮان ،ﻓلﻴﺲ أﻣﺎم أﻫلﻨﺎ وإﺧوﺗﻨﺎ
الﻨﺎزﺣﻦﻴ إﻻ الصﱪ والﺜﺒﺎت ﺣتﻰ ﻳﺄذن
اللﻪ بﺎلﻨﴫ … بﴩﻧﺎ اللﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
ورﺳولﻪ الﻜﺮﻳﻢ بﺎلﻨﴫ بﻌد الصﱪ ،والﻴﴪ
بﻌد الﻌﴪ».
حرب الﺠبﻬات
ﺷﻬدت ﺟﺒﻬﺎت دارﻳﺎ ﻣﻌﺎرك ﻋﻨﻴﻔﺔ ،أبﺮزﻫﺎ
ﺟﺒﻬﺔ ﻣقﺎم ﺳﻜﻴﻨﺔ ،الﺬي أﺣﻜﻢ الﺠﻴﺶ
الﺤﺮ الﺴﻴطﺮة ﻋلﻴﻪ يف  25آذار 2015
بﻌد ﺣﺮب أﻧﻔﺎق ﺿد ﻣﻴلﻴﺸﻴﺎت ﺷﻴﻌﻴﺔ
ﺗﻌتﱪ ﻗتﺎلﻬﺎ يف دارﻳﺎ «دﻓﺎ ًﻋﺎ ﻋﻦ اﳌﺰارات
اﳌقدﺳﺔ» ،رﻏﻢ أن أﻫﺎﱄ اﳌدﻳﻨﺔ ﻳﻨﻔون ﺻلﺔ
اﳌقﺎم بﺄي ﺷﺨصﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﺎزﻳﻦ
وﺟوده إﱃ ﻣﺤﺎولﺔ ﻤﺗدّد اﻹﻳﺮاﻧﻴﻦﻴ ﺧﻼل
ﺣﻜﻢ اﻷﺳد اﻷب واﻻبﻦ.

ﻋﻤلﻴﺎت أﺧﺮى ﺷ ّﻨﻬﺎ ﻣقﺎﺗلو الﺠﻴﺶ الﺤﺮ
أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋد ٍد ﻣﻦ القطﺎﻋﺎت ﻛـ
«بﴩ الصﺎبﺮﻳﻦ» ﻋﲆ الﺠﺒﻬﺔ الﴩﻗﻴﺔ،
«ﺧﻼﺻﻨﺎ بﺠﻬﺎدﻧﺎ» ﻋﲆ الﺠﺒﻬﺔ الﺸﺎﻤلﻴﺔ،
و «إن ﻋدﺗﻢ ﻋدﻧﺎ» وﺳﻂ اﳌدﻳﻨﺔ.
ﺳتﺔ ﻗﺎدة لﺤﻤﻼت اﻷﺳد ﻗتلوا ﻋﲆ أرض
دارﻳﺎ ،آﺧﺮﻫﻢ الﻌقﻴد الﺮﻛﻦ رﻋد ودﻳﻊ
ﺟدﻳد ،الﺬي ﺷﻴﻌتﻪ ﻗﺮﻳﺔ الﻔﺎﺧورة التﺎبﻌﺔ
للقﺮداﺣﺔ يف  11ﺗﴩﻳﻦ اﻷول .2014
ﻳقول أبو ﺟﻌﻔﺮ الﺤﻤﴢ ،القﺎﺋد اﳌﻴداﻲﻧ
يف لواء ﺷﻬداء اﻹﺳﻼم« ،ﻓلﻴﻌﻤﻞ الﻨﻈﺎم
ﻋﲆ ﺟﺮ ٍد ﺻﻐﺮﻴ ﳌﺎ ﺧﴪه ﺧﻼل ﻫﺬه اﻷﻳﺎم
وﻛﻢ ﻛلﻔتﻪ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻋددًا وﻋتﺎدًا ،ولﻴﴬبﻬﺎ
بﺄﺿﻌﺎﻓﻬﺎ إن ﺗوﻫﻢ أﻧﻪ ﺳﻴقتﺤﻢ دارﻳﺎ ولو
بﻌد ألﻒ ﻳوم آﺧﺮ».
وﻳﻀﻴﻒ القﻴﺎدي «ﺳتﺒقﻰ دارﻳﺎ راﺳﺨ ًﺔ
ﻛﺒوابﺔ ﻓتﺢ دﻣﺸﻖ واﻧطﻼﻗﺔ الﺤﺮﻳﺔ
الﻜﺎﻣلﺔ» ،بﻴﻨﺎﻤ ﻳﻌتﱪ الﻨقﻴﺐ أبو ﺟﺎﻤل
«ﺛﺒﺎت اﳌﺠﺎﻫدﻳﻦ ﻋﲆ الﺜﻐور زلﺰل ﻋﺮوش
الطﻐﺎة ،ﺳتدﺧلون التﺎرﻳﺦ وﺗﻌلﻤون
الﺒﴩﻳﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﻨتﺰع الﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ الﺠﻼد».
وﺗﺒﻌد دارﻳﺎ ﻋﻦ ﻣدﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ ﻗﺮابﺔ
 10ﻛﻴلوﻣﱰات ،وﻳﺤﻴﻂ بﻬﺎ ﻣطﺎر اﳌﺰة
الﻌﺴﻜﺮي وﺟﺒﺎل الﻔﺮﻗﺔ الﺮابﻌﺔ وﴎاﻳﺎ
الﴫاع ،يف ﺳﻬﻞٍ
ﻳطﻞ ﻋلﻴﻪ القﴫ
ّ
الﺠﻤﻬوري ﺣﻴﺚ ﻳدﻳﺮ اﻷﺳد ﻋﻤلﻴﺎﺗﻪ.
ﻫﻞ يسمﻊ العالم؟
ويف ذﻛﺮى «اﻷلﻒ ﻳوم» أﺻدر ﻣﺮﻛﺰ دارﻳﺎ
اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺻو ًرا لـ «ألﻒ دوﻻر» ﻛتﺐ ﻋلﻴﻬﺎ
ﻋدد الﺸﻬداء وﻧﺴﺒﺔ الدﻣﺎر إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺤﺎوﻻت اﺳتﻬداف اﳌدﻳﻨﺔ بﺎلﻐﺎزات الﺴﺎﻣﺔ
ﺗﺤت ﻣﺮأى اﻷﻣﻢ اﳌتﺤدة ،ﻣوﺟ ًﻬﺎ الﺮﺳﺎلﺔ
إﱃ «ﻣﺠتﻤﻊ دوﱄ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺳوى لﻐﺔ القوة
واﳌﺎل».
وﻳقول ﺣﺴﺎم اﻷﺣﻤد ،ﻣدﻳﺮ اﳌﺮﻛﺰ« ،ﻣﻦ
واﺟﺒﻨﺎ ﻧقﻞ ﺻورة بلدﻧﺎ وﻣﻌﺎﻧﺎة الﻨﺎس؛ ﻻ
ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺤدث ﻫﺬه اﻷلﻒ أﺛ ًﺮا ﻋﻨد ﻣﺠتﻤﻊ
دوﱄ ﻣﻨﺎﻓﻖ ،رﻤﺑﺎ ﻳﺮوﻧﻬﺎ وﻳﻀﺤﻜون ﺛﻢ
ﻳﻨﺴون ،أﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻨﻌﻴﺶ ﻛﻞ ﻳوم ﻣﻦ اﻷلﻒ
بﺎلدم والقصﻒ والﱪاﻣﻴﻞ».

الﻄالﺐ المﺤاﺻر في مﺴرحية ﺳاﺧرة

»فﺠر اﻷمة«

تﻜرم الﻄﻼب المﺘﻔوﻗيﻦ

ﻣﻦ ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﳌتﻔوﻗﻦﻴ يف ﻣدرﺳﺔ «بﺸﺎﺋﺮ الﻔﺠﺮ» – دارﻳﺎ – الﺠﻤﻌﺔ  10ﻤﺗوز 2015

ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪﻱ – ﺩﺍﺭﻳﺎ

ﻧﻈّﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﻣدرﺳﺔ «بﺸﺎﺋﺮ الﻔﺠﺮ» التﺎبﻌﺔ لﺤﺮﻛﺔ «ﻓﺠﺮ اﻷﻣﺔ»
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻳوم الﺠﻤﻌﺔ  10ﻤﺗوز ،ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ للطﻼب اﳌتﻔوﻗﻦﻴ
يف الﻌﺎم الدراﳼ اﳌﻨﴫم ،بﻌد اﻧقطﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ ﻣقﺎﻋد التﻌلﻴﻢ
لﺜﻼث ﺳﻨوات بﺴﺒﺐ الﺤصﺎر اﳌﻔﺮوض ﻋﲆ ﻣدﻳﻨﺔ دارﻳﺎ.
واﺷﱰك ﻋدد ﻣﻦ الطﻼب واﳌﻌل ّﻤﻦﻴ يف ﻤﺗﺜﻴﻞ ﻣﴪﺣﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋلﻴﺔ
بﻌﻨوان «الطﻼب بﻦﻴ ﻣطﺮﻗﺔ الﺤﺮب وﺳﻨدان الﺤصﺎر» ،ﻫدﻓت
إﱃ ﻋﻜﺲ واﻗﻊ الطﺎلﺐ والصﻌوبﺎت واﳌﺴﺆولﻴﺎت التﻲ ﺗواﺟﻬﻪ
يف ﺳﺒﻴﻞ التﻌلﻢ ،بقﺎلﺐ ﻛوﻣﻴدي ﺳﺎﺧﺮ.
وﺧﻼل ﺣدﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻧتﺎﺋﺞ الطﻼب ،أبدى اﻷﺳتﺎذ أبو ﻧﺬﻳﺮ ،ﻣدﻳﺮ
اﳌدرﺳﺔ ،ﺗﻔﺎؤلﻪ بﺎلﻨتﺎﺋﺞ ووﺻﻔﻬﺎ بـ «اﳌﺬﻫلﺔ وﻏﺮﻴ اﳌتوﻗﻌﺔ
بﺴﺒﺐ اﻻﻧقطﺎع الﺬي ﻋﺎﺷﻪ الطﻼب وﻇﺮوف اﳌﻌﺎرك التﻲ
ﺮﻴا إﱃ دور اﳌﻌلﻤﻦﻴ وﺟﻬودﻫﻢ يف ﺗﻌلﻴﻢ
ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻣدﻳﻨتﻬﻢ» ،ﻣﺸ ً
الطﻼب وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﺧﻼل الﻌﺎم الدراﳼ «اﺗﺒﻌﻨﺎ ﻃﺮﻗًﺎ ﺣدﻳﺜﺔ
وﻣﺒتﻜﺮة يف ﺗقدﻳﻢ التﻌلﻴﻢ لﻸﻃﻔﺎل وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣواﻫﺒﻬﻢ ،بﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ٍ
ﻧﺸﺎﻃﺎت ورﺣﻼت داﺧلﻴﺔ لتﺸﺠﻴﻌﻬﻢ وﺧلﻖ ﺟو ﻣﻦ التﻔﺎﻋﻞ
إﱃ
واﳌﺤﺒﺔ بﻦﻴ الطﻼب واﻷﺳﺎﺗﺬة».
«ﻣﺎ أﻧﺠﺰﻧﺎه ﻫو ٍ
ﺗﺤد بﺤد ذاﺗﻪ يف ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻣﻌﻈﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت»،
بﺤﺴﺐ أﻲﺑ ﻧﺬﻳﺮ الﺬي أﻛد ﻋﲆ اﺳتﻤﺮار اﳌدرﺳﺔ بﺎﺳتقﺒﺎل
الطﻼب وﺗﻌلﻴﻤﻬﻢ بﺸﻜﻞٍ أﻛﺎدﻤﻳﻲ «لﻦ ﻧتوﻗﻒ ﻋﻨد ﻫﺬه
الﺨطوة ،ﺳﻨﺴﻌﻰ إﱃ ﺗطوﻳﺮ التﻌلﻴﻢ لﺨدﻣﺔ ﺟﻴﻞٍ ﻳﻨﺸﺄ يف
ﺣﺎلﺔ اﺳتﺜﻨﺎﺋﻴﺔ… إذا أﻫﻤلﻨﺎ الﺠﻴﻞ الﺠدﻳد ﺳﻴﻌﻴﺶ يف الﺠﻬﻞ
والﻔوﴇ والﺒﻌد ﻋﻦ اﻷﺧﻼق وﻛﻞ الﻌواﻣﻞ التﻲ ﺗﺆدي إﱃ ﻓﺸﻞ
اﳌﺠتﻤﻊ».
إدراك اﻷﻫﺎﱄ ووﻋﻴﻬﻢ أﺣد أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب التﻲ ﺳﺎﻋدت الطﻼب
ﻋﲆ الﻨﺠﺎح بﻨتﺎﺋﺞ ﻋﺎلﻴﺔ ،وﻓﻖ ﻣﻌﻦ ،ﻣدرس اللﻐﺔ اﻹﻧﻜلﻴﺰﻳﺔ
«ﻳﻌود الﻔﻀﻞ إﱃ اﻷﻫﻞ الﺬﻳﻦ اﻫتﻤوا بﱰبﻴﺔ أﻃﻔﺎلﻬﻢ ﻋﲆ ﺣﺐ
التﻌلﻢ وأبﻌدوﻫﻢ ﻋﻦ الﻈﺮوف الﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻗدر اﳌﺴتطﺎع» ،بﻴﻨﺎﻤ
ﺣصﻞ بﻌﺾ الطﻼب ﻣﻌدﻻت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ بﺴﺒﺐ اﻧﺨﺮاﻃﻬﻢ ﻣﻊ
ّ
أﻫﺎلﻴﻬﻢ يف ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆولﻴﺎت أﻛﱪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ.
وأﺷﺎر ﻣﻌﻦ إﱃ ﻣﺤﺎولﺔ إﻳصﺎل رﺳﺎل ٍﺔ لﺬوي الطﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌﴪﺣﻴﺔ «ﺟﺴدﻧﺎ ﺻورة اﻷب الواﻋﻲ اﳌقدر ﻷﻫﻤﻴﺔ الدراﺳﺔ
ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎب ًﻴﺎ ﻋﲆ الطﻔﻞ ،ﻣقﺎبﻞ ﺻورة اﻷب الﻼﻣﺒﺎﱄ
الﺤﺮﻳﺺ ﻋﲆ اﳌصلﺤﺔ اﳌﺎدﻳﺔ وﻣواﻗﻔﻪ الﺴلﺒﻴﺔ».
وﻋﱪ الطﻼب الﻨﺎﺟﺤون ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ بﺎلﻔﻌﺎلﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﺤﻤد
ّ
) 13ﻋﺎ ًﻣﺎ( الﺤﺎﺋﺰ ﻋﲆ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ يف ﺻﻔّﻪ ،وأبدى ﺗقدﻳﺮه
لﻸﺳﺎﺗﺬة «الﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧوا ﻤﺑﺜﺎبﺔ اﻷﻫﻞ يف ﺗﻌﺎﻣلﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎ».
واﻓتتﺤت ﻣدرﺳﺔ بﺸﺎﺋﺮ الﻔﺠﺮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣدارس أﺧﺮى
ﻛﻤدرﺳﺔ اﻷﻣﻞ التﺎبﻌﺔ للﻤﺠلﺲ اﳌﺤﲇ ﳌدﻳﻨﺔ دارﻳﺎ وﻣدرﺳﺔ اﻗﺮأ
وارق ،ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ القلﻴلﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ يف اﳌدﻳﻨﺔ ،لتﻌ ّوض الطﻼب
ﻋﻦ اﳌدارس الﺮﺳﻤﻴﺔ التﻲ دﻣﺮﺗﻬﺎ بﺮاﻣﻴﻞ اﻷﺳد واﻻﺷتﺒﺎﻛﺎت
اﳌﺴتﻤﺮة أو ﺣولتﻬﺎ ﻗواﺗﻪ إﱃ ﺛﻜﻨﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ يف اﳌﻨﺎﻃﻖ
الﺨﺎﺿﻌﺔ لﺴﻴطﺮﺗﻬﺎ.

وو

دا

ﻣدرﺳﺔ بﺸﺎﺋﺮ
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ﺧبر بﻠدي

العلﻢ اﻹيراﻧي يعﺘلي المﺴﺠد اﻷموي

يوم الﻘدس يﻔﺠر ﻃاﺋﻔية »االحﺘﻼل« والمشرق »ﺑﺆرة للﻔوﺿﻰ«
ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪﻱ

ﻃﺮﻳﻖ القدس ﻤﻳﺮ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ والقلﻤون
والﺰبداﻲﻧ وﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﳌدن الﺴورﻳﺔ،
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎلﻪ اﻷﻣﻦﻴ الﻌﺎم لﺤﺰب اللﻪ
ﱪا أن إﻳﺮان «اﻷﻣﻞ
ﺣﺴﻦ ﻧﴫ اللﻪ ،ﻣﻌت ً
الوﺣﻴد» يف اﺳتﻌﺎدة القدس .ﺗﺰاﻣﻦ ذلﻚ
ﻣﻊ ﻣﺴﺮﻴات يف الﻌﺎﺻﻤﺔ الﺴورﻳﺔ رﻓﻊ
ﺧﻼلﻬﺎ ﻋلﻢ إﻳﺮان ﻓوق اﳌﺴﺠد اﻷﻣوي.

وﻗﻔة تﻀامنية مع المﺠريات الدولية

اريا ..ﻗﺼف مﺴﺘمر ﺑالﺒراميﻞ
ﹲ
الﻔﺠﺮ  -دارﻳﺎ

»إيران األمﻞ الوحيد في
استعادة القدس«
يف ﺧطﺎب لﻨﴫ اللﻪ ﻤﺑﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳوم
القدس  10ﻤﺗوز ،وﻫو اﺣتﻔﺎلﻴﺔ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ
الﺠﻤﻬورﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ يف الﺠﻤﻌﺔ اﻷﺧﺮﻴة
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻛﻞ ﻋﺎم ،بدأ بﺎلﻬﺠوم
ﻋﲆ ﻣﺎ أﺳﺎﻤه «اﳌﴩوع التﻜﻔﺮﻴي»،
ﱪا أﻧﻪ «ﻏﺮﻴ ﻣﻌﻨﻲ بﻔلﺴطﻦﻴ أو
ﻣﻌت ً
القدس وﻳﺨدم إﴎاﺋﻴﻞ بﺎﳌطلﻖ وﻳﻐﺬي
الﻔتﻨﺔ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ وﻳدﻣﺮ الدول الﻌﺮبﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ».
واﻋتﱪ اﻷﻣﻦﻴ الﻌﺎم لﺤﺰب اللﻪ اللﺒﻨﺎﻲﻧ
إﻳﺮان الوﺣﻴدة التﻲ ﺗقﻒ يف وﺟﻪ
«اﳌﴩوع الصﻬﻴوﻲﻧ» وﺗﺮﻓﺾ اﻻﻋﱰاف
بدولﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ،ﻣﺆﻛدًا أن «ﺟﻤﻬورﻳﺔ
اﻹﻣﺎم الﺨﻤﻴﻨﻲ» بﺤﻜوﻣتﻬﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ لﻦ
ﺗواﻓﻖ ﻋﲆ أي ﺗﻨﺎزﻻت يف اﳌلﻒ الﻨووي
ﺗﺨدم بﻬﺎ إﴎاﺋﻴﻞ.
«يف ﻳوم القدس ﺳﺄﻛون ﴏﻳ ًﺤﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ
ﻣﺴﺎﻧد وﻣﺆﻳد للقﻀﻴﺔ الﻔلﺴطﻴﻨﻴﺔ… لﻦ
ﺗﺴتطﻴﻊ أن ﺗﻜون ﻣﻊ ﻓلﺴطﻦﻴ إﻻ إذا
ﻛﻨت ﻣﻊ الﺠﻤﻬورﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ»،
أﺿﺎف ﻧﴫ اللﻪ «إﻳﺮان ﻫﻲ اﻷﻣﻞ الوﺣﻴد
بﻌد اللﻪ يف اﺳتﻌﺎدة القدس».

أﻣﺎم اﳌﺴﺠد اﻷﻣوي يف دﻣﺸﻖ  -الﺠﻤﻌﺔ  10ﻤﺗوز 2015

ويف ﺣدﻳﺜﻪ ﻋﻦ التطورات ﻋﲆ الﺴﺎﺣﺔ
الﺴورﻳﺔ ،أﻋﺮب ﻧﴫ اللﻪ ﻋﻦ أﻣلﻪ يف
إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﺳﻴﺎﳼ ،وﺗوﻗﻒ الدول
ﻗﺎﺋﻼ
ً
اﻹﻗلﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ دﻋﻢ «اﳌﺴلﺤﻦﻴ»،
«إذا أبﻌدﻧﺎ اﳌقﺎﺗلﻦﻴ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﺈن ﻛﻞ
الﺴورﻳﻦﻴ ﺳﻴﺬﻫﺒون إﱃ الﺤﻞ ﻤﺑﺎ ﻓﻴﻬﻢ
اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺴلﺤﺔ».
وأﺷﺎر إﱃ أن «ﺳورﻳﺎ لﻦ ﺗﺴقﻂ
ﻣﺴتدﻻ
ً
واﻷوﻫﺎم لﻦ ﺗصﺒﺢ ﺣقﻴقﺔ أبدًا»،
بﺬلﻚ ﻋﲆ «ﺻﻤود الﺠﻴﺶ الﺴوري
يف ﻣواﺟﻬﺔ الﺤﻤﻼت الﻜﱪى يف
الﺴوﻳداء والﺤﺴﻜﺔ ودرﻋﺎ وﺳﻬﻞ الﻐﺎب
واﺳتﻌﺎدة زﻣﺎم اﳌﺒﺎدرة يف الﺰبداﻲﻧ
وﻣﺤﻴﻂ ﺗدﻣﺮ».
ِ
ﻳﺨﻒ ﻧﴫ اللﻪ ﻣﺠددًا ﻗتﺎل ﺣﺰبﻪ يف
ﻢﻟ

ﺳورﻳﺎ« ،ﻛﻞ ﺷﻬﻴد ﻳﺴقﻂ لﻨﺎ يف ﺳورﻳﺎ
وﻧﺸﻴﻌﻪ ﻫﻨﺎ يف لﺒﻨﺎن ﻫو ﺷﻬﻴد ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺳورﻳﺎ ولﺒﻨﺎن وﻓلﺴطﻦﻴ وﻣﻦ أﺟﻞ
ﱪا «ﻃﺮﻳﻖ القدس ﻤﻳﺮ
ﻫﺬه اﻷﻣﺔ» ،ﻣﻌت ً
يف القلﻤون والﺰبداﻲﻧ وﺣﻤﺺ ودرﻋﺎ
والﺴوﻳداء والﺤﺴﻜﺔ».
األموي »يحتﻀر«
وأﻇﻬﺮت ﺻو ٌر ﻧﴩﻫﺎ ﻣوﻗﻊ ﻣﺮاﺳﻞ
ﺳوري ،الﻌلﻢ اﻹﻳﺮاﻲﻧ ﻳﻌتﲇ ﺳطﺢ
اﳌﺴﺠد اﻷﻣوي إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋلﻢ ﺣﺰب اللﻪ
اللﺒﻨﺎﻲﻧ والﻌلﻢ الﻔلﺴطﻴﻨﻲ ،إﺿﺎﻓ ًﺔ إﱃ
ﺣﺸو ٍد ﻋﲆ بﺎب اﳌﺴﺠد رﻓﻌت راﻳﺎت
اﺣتﻔﺎﻻ بﻴوم القدس ،وﺳﻂ
ً
ﺻﻔﺮاء
ﻏﻴﺎب ﻋلﻢ الﻨﻈﺎم.

ﺑعد عشرة أيام ..ماذا حﻘﻖ
حزب اللﻪ في الزﺑداﻧي؟
ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪﻱ

ﻢﻟ ﺗتﻐﺮﻴ الﺴﻴطﺮة ﻋﲆ ﺗﺨوم ﻣدﻳﻨﺔ الﺰبداﻲﻧ ﻏﺮب
الﻌﺎﺻﻤﺔ دﻣﺸﻖ ،بﻌد ﻋﴩة أﻳﺎم ﻋﲆ اﻧطﻼق
ﻣﻌﺮﻛﺔ الﺴﻴطﺮة ﻋلﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺰب اللﻪ اللﺒﻨﺎﻲﻧ
وﻗوات اﻷﺳد ،إﻻ أن ﻣﺌﺎت الﱪاﻣﻴﻞ اﳌتﻔﺠﺮة
ح ﻣدﻣﺮة.
والصوارﻳﺦ ﺟﻌلت ﻣﻨﻬﺎ ﻣدﻳﻨﺔ أﺷﺒﺎ ٍ
واﻓتتﺢ ﺣﺰب اللﻪ ﻣﻌﺮﻛﺔ الﺰبداﻲﻧ ﻣطلﻊ ﻤﺗوز
الﺠﺎري بﻨﺤو  1000ﻣقﺎﺗﻞ ﻣدﻋوﻣﻦﻴ بﺎﳌدﻓﻌﻴﺔ
الﺜقﻴلﺔ وراﺟﺎﻤت الصوارﻳﺦ ،وﻤﺑﺴﺎﻧدة ﻣﻦ ﻗوات
اﻷﺳد وﻣﻴلﻴﺸﻴﺎت الدﻓﺎع الوﻃﻨﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﺗﻐطﻴﺔ ﻧﺎرﻳﺔ ﺟوﻳﺔ ﻣﻦ الطﺮﻴان الﺤﺮﻲﺑ واﳌﺮوﺣﻲ.
ٍ
ﺣدﻳﺚ إﱃ ﻋﻨﺐ
وأﻛد الﻨﺎﺷﻂ ﻋﻼء التﻴﻨﺎوي يف
بلدي أن الﺤﺰب ﻗصﻒ اﳌدﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺮابﺾ اﳌدﻓﻌﻴﺔ
يف القﺮى اللﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌقﺎبلﺔ للﺰبداﻲﻧ للﻴوم الﺜﺎﻣﻦ
ﻋﲆ التواﱄ وأبﺮز ﻫﺬه القﺮى ﻫﻲ :ﺟﻨتﺎ ،رﻋﻴت،
ﻛﻔﺮزبد ،وأﻇﻬﺮت ﺻو ٌر بﺜﻬﺎ ﻧﺎﺷطون اﳌقﺮات
التﻲ ﺗﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ القﺬاﺋﻒ.
وﺣﺎولت القوة اﳌﻬﺎﺟﻤﺔ اﻗتﺤﺎم اﳌدﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺎور
الﺠﻨوبﻴﺔ والﴩﻗﻴﺔ والﻐﺮبﻴﺔ ،لﻜ ّﻨﻬﺎ ﻢﻟ ﺗتﻤﻜﻦ ﻣﻦ
التقدم داﺧﻞ أﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ،يف ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع ﻋدد القتﲆ
والﺠﺮﺣﻰ بﻦﻴ الطﺮﻓﻦﻴ ،إذ ﺗﺆﻛد ﻣصﺎدر اﳌﻌﺎرﺿﺔ

ﻗتﻴﻼ ﻣﻦ
أن ﻣواﺟﻬﺎت اﳌدﻳﻨﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻧﺤو ً 50
ﻗوات اﻷﺳد بﻴﻨﻬﻢ ﺿﺒﺎط.
ووﺛقت ﻋﻨﺐ بلدي بﺎﻻﺳﻢ الﺜﻼﻲﺛ والصور وﻣﻜﺎن
ﴫا ﻣﻦ ﺣﺰب اللﻪ
وﺗﺎرﻳﺦ الوﻓﺎة ،ﻣقتﻞ  16ﻋﻨ ً
ابتدا ًء ﻣﻦ  3ﻤﺗوز ،بﻴﻨﻬﻢ ﻗﺎﺋدان ﻣﻴداﻧﻴﺎن ﻣﻦ ﻗوات
الﻨﺨﺒﺔ )الﺮﺿوان( ،وذلﻚ بﺎﻻﻋتﺎﻤد ﻋﲆ ﻣواﻗﻊ
لﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻣوالﻴﺔ للﺤﺰب.
وأﺷﺎرت ﻣصﺎدر ﻣﻴداﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌدﻳﻨﺔ إﱃ أن 20
ﴫا ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ لقوا ﺣتﻔﻬﻢ ﺧﻼل اﳌواﺟﻬﺎت
ﻋﻨ ً
اﻷﻋﻨﻒ التﻲ ﺗﺸﻬدﻫﺎ اﳌدﻳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﻣطلﻊ الﺜورة.
وﺗﺮاﺟﻌت وﺗﺮﻴة اﳌﻌﺎرك ﻋﲆ ﺗﺨوم اﳌدﻳﻨﺔ ﻣﻨﺬ
الﺴﺒت  11ﻤﺗوز بﻴﻨﺎﻤ ﻳﺴتﻤﺮ القصﻒ الﻌﻨﻴﻒ
ﻓﺸﻼ للﺤﻤلﺔ
ً
ﻋﲆ أﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ،ﻣﺎ اﻋتﱪه ﻧﺎﺷطون
الﻌﺴﻜﺮﻳﺔ التﻲ ﺣﺎولت إﺣﻜﺎم الﺴﻴطﺮة ﻋﲆ اﳌدﻳﻨﺔ
ﺧﻼل أﻳﺎم.
وﺗطﻞ الﺰبداﻲﻧ اﳌﺤﺎﴏة ﻣﻨﺬ ﺳﻨتﻦﻴ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ
ّ
بﺮﻴوت دﻣﺸﻖ ،ﻛﺎﻤ أﻧﻬﺎ ﻣﻨطقﺔ ﻣﻔصلﻴﺔ يف ﻣﺤور
دﻣﺸﻖ ﺣﻤﺺ الﺴﺎﺣﻞ الﺬي ﻳﺴﻌﻰ اﻷﺳد لتﺄﻣﻴﻨﻪ
بﻌد ﺧﺮوج أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  75بﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ الﺒﻼد
ﻋﻦ ﺳﻴطﺮﺗﻪ.

وأﺛﺎرت الصورة ﺣﻔﻴﻈﺔ ﻧﺎﺷطﻲ
اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﱪ ﻣواﻗﻊ التواﺻﻞ
اﻻﺟتﺎﻤﻋﻲ ﻣﻌتﱪﻳﻦ أﻧﻬﺎ «اﺧتﺰلت
اﳌﺸﻬد يف دﻣﺸﻖ» الﺬي اﺗﺴﻢ ﻣﺆﺧ ًﺮا
بﺸﻌﺎرات ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ يف ﺻﺤﻦ اﳌﺴﺠد
اﻷﻣوي ﻋﲆ ﻏﺮار «لﺒﻴﻚ ﻳﺎ ﺣﺴﻦﻴ..
لﺒﻴﻚ ﻳﺎ زﻳﻨﺐ» وﺣﻤﻼت دﻋوﻳﺔ يف
أﺣﻴﺎء اﳌدﻳﻨﺔ وﺳوﻗﻬﺎ اﳌﺤﺎذي للﻤﺴﺠد،
رﻓﻌت ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻌﺎرات ﻧﺎلت ﻣﻦ بﻨﻲ أﻣﻴﺔ
وﺗ ّوﻋدت «أﺣﻔﺎدﻫﻢ».
وﺗصﻒ اﳌﻴلﻴﺸﻴﺎت الداﻋﻤﺔ لقوات اﻷﺳد
الدولﺔ اﻷﻣوﻳﺔ ،أﻛﱪ دولﺔ يف ﺗﺎرﻳﺦ
اﻹﺳﻼم اﺗﺨﺬت دﻣﺸﻖ ﻋﺎﺻﻤﺔ لﻬﺎ،
بﺄﻧﻬﺎ ﺳلﺒت «الﺨﻼﻓﺔ» ﻣﻦ آل بﻴت الﻨﺒﻲ
ﻣﺤﻤد ،ﻛﺎﻤ أ ّن التﻨﻈﻴﺎﻤت ﺗقﺎﺗﻞ الﻴوم

«دﻓﺎ ًﻋﺎ ﻋﻦ اﳌﺰارات اﳌقدﺳﺔ» يف ﺳورﻳﺎ.
بياﻧات المعارﺿة ..ﻫﻞ
تنﻔﻊ؟
يف اﳌقﺎبﻞ ،ﻗﺎل الﻨﺎﻃﻖ الﺮﺳﻤﻲ
بﺎﺳﻢ اﻻﺋتﻼف الوﻃﻨﻲ الﺴوري ﺳﺎﻢﻟ
اﳌﺴلﻂ «ﻃﺮﻳﻖ القدس ﻣﺤﺮم ﻋﲆ
أزﻻم اﻻﺳتﺒداد ،وﻻ بداﻳﺔ ﻷي ﻧﴫ ﻻ
ﻳﻨطلﻖ ﻣﻦ ﻋواﺻﻢ ﻣﺤﺮرة ﻣﻦ الطﻐﻴﺎن
والدﻛتﺎﺗورﻳﺔ».
وأﺿﺎف يف بﻴﺎن الﺴﺒت ) 11ﻤﺗوز( «ﻻ
ﺷﻚ بﺄﻧﻪ الﻀﻼل الﺒﻌﻴد ،أن ﻤﺗتﻬﻦ ﻗتﻞ
اﻹﻧﺴﺎن واﻧتﻬﺎك ﻗدﺳﻴتﻪ ﺗﺤت ﺷﻌﺎر
ﺮﻴا إﱃ
الﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ القدس» ،ﻣﺸ ً
«أن ﻣﻦ ﻳﺸﺎرك يف ﺳﻔﻚ دﻣﺎء اﳌدﻧﻴﻦﻴ
اﳌطﺎلﺒﻦﻴ بﺎلﺤﺮﻳﺔ والﻜﺮاﻣﺔ لﻦ ﻳﺠد
ﻃﺮﻳﻖ القدس ولو ﻛﺎن ﻳقﻒ ﻓوﻗﻬﺎ».
بدوره ﺣﺬّر ﻋﻀو اﻻﺋتﻼف ورﺋﻴﺴﻪ
الﺴﺎبﻖ ،بﺮﻫﺎن ﻏلﻴون ،ﻣﻦ ﺗﺤﺮر ﻃﻬﺮان
ﻣﻦ ﻗﻴودﻫﺎ بتوﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎق الﻨووي
وﺗﻨﺎﻣﻲ ﻗدراﺗﻬﺎ اﳌﺎلﻴﺔ ،وأﺿﺎف ﻋﱪ
ﺻﻔﺤتﻪ الﺸﺨصﻴﺔ يف ﻓﻴﺴﺒوك «ﻣﻨﺬ
اﻵن اﳌﴩق ﺿﺤﻴﺔ الﺤﺴﺎبﺎت الﺨﺎﻃﺌﺔ
لﻨﻈﺎم رﺟﺎل الدﻳﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻦﻴ ،وﻗد ﺗﺤ ّول
إﱃ بﺆرة للﻔوﴇ والﺨﺮاب».
ﺗﺴتدل اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﲆ رواﻳﺔ «اﻻﺣتﻼل»
بﺄﻃﺎﻤع ﻃﻬﺮان بﴩاء اﻷراﴈ
والﻌقﺎرات واﻻﺳتﺤواذ ﻋﲆ ﻣﻨﺎزل
اﻷﻫﺎﱄ وﺗﺴلﻴﻤﻬﺎ للﻤﻴلﻴﺸﻴﺎت ،ودﻋﻤﻬﺎ
الﻼﻣﺤدود للﻨﻈﺎم وآﺧﺮه ﺧﻂ اﺋتﺎﻤﻲﻧ
ﺟدﻳد بقﻴﻤﺔ ﻣلﻴﺎر دوﻻر ﺻﺎدﻗﻪ اﻷﺳد
)اﻷربﻌﺎء  8ﻤﺗوز( ،بﻴﻨﺎﻤ ﻻ ﺗﺨﻔﻲ
ﻃﻬﺮان دﻋﻤﻬﺎ وﻗد اﻋﱰﻓت اﻷﺳﺒوع
اﳌﺎﴈ ﻤﺑقتﻞ  300ﻋﻨﴫ إﻳﺮاﻲﻧ
وأﻓﻐﺎﻲﻧ ﺧﻼل ﻗتﺎلﻬﻢ يف ﺳورﻳﺎ.

حلﺐ ..مﻘاتلو اﻷﺳد
احﺘﻔلوا ﺑﺘﻔﺠير ﺳور الﻘلعة
أﺛﺎر ﺗﻔﺠﺮﻴ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳور ﻗلﻌﺔ ﺣلﺐ اﻷﺛﺮﻳﺔ
)الﺴﺒت  11ﻤﺗوز( ردود أﻓﻌﺎل ﻧﺎﺷطﻲ
اﳌﻌﺎرﺿﺔ الﺬﻳﻦ اﺗﻬﻤوا ﻧﻈﺎم اﻷﺳد بﺎﳌﺴﺆولﻴﺔ
ﻋﻨﻪ ،بﻴﻨﺎﻤ اﺳتﻬﺠﻦ آﺧﺮون الﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺳور
القلﻌﺔ يف الوﻗت الﺬي ﺗﺴتﻤﺮ ﻓﻴﻪ اﳌﺠﺎزر
بﺤﻖ اﳌدﻧﻴﻦﻴ دون ﺗدﺧﻞ ﻣﻦ أﺣد.
وأوﺿﺢ اﳌﺮﺻد الﺴوري لﺤقوق اﻹﻧﺴﺎن ،أن
«دوي اﻻﻧﻔﺠﺎر الﺬي ﺳﻤﻊ يف ﺣلﺐ القدﻤﻳﺔ
ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﻔﺠﺮﻴ ﻗوات اﻷﺳد لﻨﻔﻖ ﺣﻔﺮﺗﻪ
الﻔصﺎﺋﻞ اﳌقﺎﺗلﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺳﻔﻞ ﻗلﻌﺔ ﺣلﺐ،
وأﺳﻔﺮ ﻋﻦ اﻧﻬﻴﺎر ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳور القلﻌﺔ دون
ﻣﻌلوﻣﺎت ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ بﴩﻳﺔ».
وأﻛد الﻨﺎﺷﻂ أبو ﻣﺤﻤد الﺤلﺒﻲ ،اﳌوﺟود
يف ﺣلﺐ القدﻤﻳﺔ ،أن ﻣقﺎﺗﲇ اﻷﺳد ﺳﺎرﻋوا
لﻼﺣتﻔﺎل بتﻔﺠﺮﻴ الﻨﻔﻖ ﻋﱪ ﻗﺒﻀﺎت
الﻼﺳلﻲﻜ ،ﻣﻌﺰزًا إﻓﺎدﺗﻪ بﺨﱪ ﺗداولتﻪ
الصﻔﺤﺎت اﳌوالﻴﺔ «ﺟﻴﺸﻨﺎ الﺒﺎﺳﻞ ﻳﻔﺠﺮ ﻧﻔقًﺎ
لﻺرﻫﺎبﻴﻦﻴ يف ﻣﺤﻴﻂ ﻗلﻌﺔ ﺣلﺐ ،وﻳقتﻞ ﻋددًا
ﻣﻨﻬﻢ» ،لﻜﻨﻬﺎ ﺣﺬﻓتﻪ بﻌد ﺳﺎﻋﺎت.
وﻗﺎل ﻣﺮﻛﺰ ﺣلﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ،يف ﺗقﺮﻳﺮ لﻪ اﻷﺣد

 12ﻤﺗوز ،إن الدﻣﺎر ﻃﺎل ﺟﺰ ًءا ﻣﻦ ﺳور
القلﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬتﻬﺎ الﴩﻗﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻬدم
أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﺴﺠد الﺤﻤوي اﻷﺛﺮي اﳌﺤﻴﻂ بﻬﺎ،
ﻣﺮﻓقًﺎ التقﺮﻳﺮ بصورة للﺴور اﳌدﻣﺮ.
وﺗﺄﻲﺗ الﺤﺎدﺛﺔ ﺗﺰاﻣ ًﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﺰرة يف ﺳوق
الﻬﺎل التﺎبﻊ ﳌدﻳﻨﺔ الﺒﺎب ،ﺟﺮاء اﺳتﻬداﻓﻬﺎ
بﺎلﺤﺎوﻳﺎت اﳌتﻔﺠﺮة ،ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣقتﻞ 21
ﻣدﻧﻴًﺎ ،وﻓﻖ اﳌﺸﻔﻰ اﳌﻴداﻲﻧ للﻤدﻳﻨﺔ الواﻗﻌﺔ
ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻓﺔ  38ﻛﻴلوﻣﱰًا إﱃ الﴩق ﻣﻦ ﺣلﺐ.
وﺗﻌتﱪ ﻗلﻌﺔ ﺣلﺐ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻣﻦ أبﺮز اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻷﺛﺮﻳﺔ القدﻤﻳﺔ يف ﺳورﻳﺎ ،وﻳﻌود ﺗﺎرﻳﺦ بﻨﺎﺋﻬﺎ
إﱃ  3آﻻف ﻋﺎم ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد ،ﺟددت ﻗﺒﻞ ألﻒ ﻋﺎم
يف ﻋﻬد ﻧور الدﻳﻦ زﻧﻲﻜ ،وأدرﺟتﻬﺎ الﻴوﻧﻴﺴﻜو
ﻋﲆ ﻻﺋﺤﺔ الﱰاث الﻌﺎﳌﻲ ﻋﺎم  1986إﺿﺎﻓﺔ
إﱃ اﻷﺣﻴﺎء واﻷﺳواق القدﻤﻳﺔ اﳌﺤﻴطﺔ بﻬﺎ.
لﻜ ّﻦ ﻫﺬه اﻷﺣﻴﺎء ﺗﻌﺮﺿت ﻤﺑﻌﻈﻤﻬﺎ للتدﻣﺮﻴ
بﻌد دﺧول الﺤﺮاك الﻌﺴﻜﺮي إﱃ اﳌدﻳﻨﺔ
ﻋﺎم  ،2012وﺣﻤﻼت الﱪاﻣﻴﻞ اﳌتﻔﺠﺮة التﻲ
ﺗﺴتﻬدﻓﻬﺎ ،بﻴﻨﺎﻤ ﺣ ّولت ﻗوات اﻷﺳد القلﻌﺔ
إﱃ ﻣق ّﺮ ﻋﺴﻜﺮي لﺠﻨودﻫﺎ.
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»الﺘنﻈيﻢ يﺤارب كﻞ ما هو ﺟميﻞ«

روح ديرالزور يﺨنﻘﻬا وﺷاح أﺳود ..وفنوﻧﻬا تﺆول إلﻰ ركام
وﻧﻔﺴﻬﺎ اﳌتﺠدد والﺤﺎﻤﳼ.
وﻛﺎﻤ أ ّرﻗت ﺗلﻚ الﻌﺒﺎرات ﻗوات الﻨﻈﺎم
وأﺟﻬﺰﺗﻪ اﻷﻣﻨﻴﺔ التﻲ ﺳﺎرﻋت ﳌﺤوﻫﺎ،
ﺗﺆرق الﻴوم التﻨﻈﻴﻢ الﺬي ﻳﺴﻌﻰ
لطﻤﺴﻬﺎ ،ﻓتﻼﳽ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ وﻣﺎ بقﻲ
ﻣﻨﻬﺎ بﺎﻫت وﻣتﻌﺐ ،أرﻫقتﻪ القﻴود
وﺳلِﺐ الﺤﻴﺎة واﻷﻣﻞ.
ُ
وﻣﻦ الﻔﻨﺎﻧﻦﻴ القﻼﺋﻞ الﺒﺎﻗﻦﻴ داﺧﻞ
اﳌدﻳﻨﺔ ،ﻫﺸﺎم الﺸﺎب ،الﺬي ﻳصﻒ
اﳌﺸﻬد الﺤﺎﱄ لﻌﻨﺐ بلدي «ﺣﻴﺚ
ﻳﺴﻜﻦ اﳌوت والدﻣﺎر أرواﺣﻨﺎ اﳌﺤطﻤﺔ
التﻲ ﻢﻟ ﻳﻨﻞ ﻣﻨﻬﺎ الﻨﻈﺎم ،لﻜﻦ التﻨﻈﻴﻢ
ﻓتﻚ بﺂﺧﺮ ذرة ﻣﻦ ﺷﻤوخ ووﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ،وﺗﺮك اﻷﻓﻜﺎر ﺣﺮﻴى واﻵﻣﺎل يف
ﻣﻬﺐ الﺮﻳﺢ .إﻧﻪ زﻣﺎن التﻨﻈﻴﻢ ...ﺣﻦﻴ
ﻳصﺒﺢ الﺤلﻴﻢ ﺣﺮﻴاﻧًﺎ».
الحياة ممﻜنة رﻏم ﻛﻞ شيء

ﺳﺎﺣﺔ يف دﻳﺮ الﺰور بﻌد ﺣﻤلﺔ «إﻋﻼﻣﻴﺔ» لتﻨﻈﻴﻢ الدولﺔ  -ﺣﺰﻳﺮان 2015

ع ّنفها وهدّ دها بالرضب وبتكسري أصابعها بحال عادت ﳌثل هذا الفعل؛ ﻢﻟ تعِ سمر ذات االﺛني عرش ربي ًعا
ما اقرتفت أناملها الغﻀة ليكون ذلك جزاءها ،وامتنعت عن الذهاب إﱃ اﳌدرسة ﺛاني ًة ،فقد أﺛارت رسومات
عىل دفرتها اﳌد ّرس اﳌنتمي إﱃ تنﻈيم »الدولة«
ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭ – ﺩﻳﺮﺍﻟﺰﻭﺭ

فنون تﺨتنﻖ

ﻋﺎﺻﻔﺔ الﺴواد أﺗت ﻋﲆ ﺟﻨﺎح الﻔﻦ
التﺸﻜﻴﲇ ﺣﺮﻗًﺎ يف ﻣتﺤﻒ دﻳﺮالﺰور
ﺣﻴﺚ رﻛﻨت أﻋﺎﻤل ﻓﻨﺎﻧﻦﻴ ﺗﺸﻜﻴلﻴﻦﻴ
ﻣﺤلﻴﻦﻴ ،ﻳصور ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ لقطﺎت ﻣﻦ
ﺣﻴﺎة اﻷﻫﺎﱄ يف وادي الﻔﺮات.
«ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ ﻣﻬددة وﻫوﻳتﻨﺎ ﺗﻜﺎد ﺗﻐﻴﺐ
بﻦﻴ أﻃﻨﺎن ﻣﻦ الﻔوﴇ والتطﺮف»،
ﻳقول أبو ﻣﺤﻤد ﻣﻦ أبﻨﺎء اﳌدﻳﻨﺔ،
وﻳتﺸﺎرك ووالدة ﺳﻤﺮ اﻷﳻ ﻋﲆ ﻣﺎ أﻢﻟ
ﻤﺑﻌﺎﻢﻟ اﳌدﻳﻨﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ والﻔﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ إﺗﻼف
التﺤﻒ واﻷﻋﺎﻤل الﻔﻨﻴﺔ واﳌﺮاﺳﻢ الﺨﺎﺻﺔ
وإﺣﺮاﻗﻬﺎ ،وﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣواﻗﻊ أﺛﺮﻳﺔ وﻧﻬﺒﻬﺎ،
إﱃ ﺗﻔﺠﺮﻴ الﺠﴪ اﳌﻌلﻖ ،أبﺮز ﻣﻌﺎﻢﻟ
اﳌدﻳﻨﺔ؛ وﻛلﻬﺎ «إﺳﺎءة للﻔﻦ والﺤﻀﺎرة»
بﺤﺴﺐ أﻲﺑ ﻣﺤﻤد.
وبﻌد أن أﺣﺮق التﻨﻈﻴﻢ ﻋددًا ﻣﻦ

روح الﺜورة تنازع

ﻧﺸّ طت أﻋوام الﺜورة اﻷوﱃ ﺣﺮاﻛًﺎ
ﻓﻨﻴًﺎ ﻣتﻤﻴ ًﺰا ﺗﺠﲆ بﺄﺳﺎلﻴﺐ ﻋدة
ﻣﻨﻬﺎ «الﻐﺮاﻓﻴﻚ» ﻋﲆ ﺟدران اﳌدﻳﻨﺔ،
والﺮﺳوﻣﺎت التﻲ أرﻓقت ﻤﺑﺠﻼت
وﺻﺤﻒ ﻣﺤلﻴﺔ بﺈﴍاف ﻧﺸطﺎء،

إيه يا بلبل الفرات ترنم فوق شطﺂنه وحي الورودا
أنت مثﲇ وكم عهدتك يف الدوح طروبًا بل شاديًا غ ّريدً ا
ﻣﺤﻤد بﻦ ﻋطﺎ اللﻪ الﻌﺒود ،اﳌلقﺐ بﺎلﺸﺎﻋﺮ
الﻔﺮاﻲﺗ أو ﻣﺤﻤد الﻔﺮاﻲﺗ )-1890
 (1978أدﻳﺐ وﺷﺎﻋﺮ وﻣﱰﺟﻢ ﻋﻦ
الﻔﺎرﺳﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻣدﻳﻨﺔ دﻳﺮالﺰور ،ﺣﻴﺚ أﻗﻴﻢ
لﻪ ﻤﺗﺜﺎل أواﺧﺮ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت القﺮن اﳌﺎﴈ.
وﻣﻊ وﺻول الﻨﺰاع اﳌﺴلﺢ يف الﺜورة
الﺴورﻳﺔ إﱃ اﳌدﻳﻨﺔ ،وﺗﻌدد اﻷﻃﺮاف
الداﺧلﺔ ﻓﻴﻪ ،اﺧتﻔﻰ التﻤﺜﺎل ﻣطلﻊ الﻌﺎم
ﻗﺒﻞ اﳌﺎﴈ ،وﺗداول ﻧﺸطﺎء ﻻﺣقًﺎ ﺻو ًرا
ﻗﺎلوا إﻧﻬﺎ لﺮأس التﻤﺜﺎل اﳌتﴬر.
ﻢﻟ ﺗﻨﺤﴫ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت الوﺿﻊ يف اﳌدﻳﻨﺔ
ﻋﲆ ﻤﺗﺜﺎل أدﻳﺒﻬﺎ الﺮاﺣﻞ وﻏﺮﻴه ﻣﻦ
آﺛﺎرﻫﺎ وﻣﻌﺎﳌﻬﺎ؛ بﻞ ﺗﻌدﺗﻬﺎ لتﺆول بﺰﺧﻢ
الﺤﺮﻛﺔ الﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاث زاﺧﺮ إﱃ واﻗﻊ

مﻦ الﻐربة إلﻰ الﻐربة

بﺤﴪة ﻳتﺠول الﺨطﺎط ﻋﺒد ﻣتﺄﻣﻼً
ﺷوارع اﳌدﻳﻨﺔ ،وﻫو واﺣد ﻣﻦ ﻗلﺔ ﺧطت
رﻳﺸتﻬﻢ ﻻﻓتﺎت الﺴلﻤﻴﺔ ،ول ّوﻧت أﻋﻼم
اﻻﺳتقﻼل وراﻳﺎت الﺠﻴﺶ الﺤﺮ ،وبﺎت
ﻣﻌلﺎﻤ بﺎرزًا يف ﻓﻨون الﺜورة ﺗلقﺎه
ﺧطﻬﻢ
ً
ﺣﻴﺜﺎﻤ اﺗﺠﻬت يف اﳌدﻳﻨﺔ؛ والﻴوم ﻳصﻒ
ﻧﻔﺴﻪ بﺎلﻐﺮﻳﺐ يف «ﻣدﻳﻨﺔ اﺧتلﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ
ﳾء ،الﺨطوط ﺗﻼﺷت والﺮاﻳﺎت ﺗﺒدلت
واﻷﻋﻼم ﴎبلﻬﺎ الﺴواد وﻛُﻔّﺮ ﺻﺎﻧﻌﻬﺎ
وﺣﺎﻣلﻬﺎ واﳌﻌتقد بﻬﺎ» ،ﻛوﻧﻬﺎ راﻳﺔ
«ﻋﻤ ّﻴﺔ» بﺤﺴﺐ ﻓقﻬﺎء الدولﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
وﻣﻦ «أﻋﻼم وﺷﻌﺎرات الطواﻏﻴت» بﺤﺴﺐ
التصﻨﻴﻒ الﺴﻴﺎﳼ ﻷﻣﺮاﺋﻬﺎ.
ﻗﺒﻼ رﻏﻢ
ً
أﻰﺑ ﻋﺒد ﻣﻐﺎدرة اﳌدﻳﻨﺔ
القصﻒ والﺤصﺎر ،لﻜﻨﻪ الﻴوم اﺧتﺎر
ذلﻚ ،وﺣﺰم أﻣتﻌتﻪ وﺣﺴﻢ أﻣﺮه بﺎلﺴﻔﺮ
ﻧﺤو أوروبﺎ ،ﻓقد ﺧﴪ ﻛﻞ ﳾء ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻤ
ﻳقول ،وبﺎت ﻣﻬددًا بﺎﻻﻋتقﺎل ﻣﻦ ﺟدﻳد
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻃﺔ التﻨﻈﻴﻢ يف أي لﺤﻈﺔ،
إذ اﻋتقﻞ لﻌدة أﻳﺎم ﺳﺎبقًﺎ و»اﺳتتﺎب».
وبﻴﻨﺎﻤ ﻳتﺎبﻊ الﺨطﺎط ﺣدﻳﺜﻪ ﻋﻦ «ﻣدﻳﻨﺔ
ﻣﺤﺎﴏة بﺎلدﻣﺎء والﺴواد» ،ﻳﻐلﺒﻪ
اﻻﻧﻔﻌﺎل وﻫﻲ ﻳﺮوي« ،ﻣﻦ ﻳﺴتطﻴﻊ
ﻋﺎﻤ ﻳﺤدث الﻴوم؟! ﻻ رﻳﺸﺔ ﻓﻨﺎن
التﻌﺒﺮﻴ ّ
وﻻ ﻗلﻢ ﺧطﺎط وﻻ ﺣتﻰ الﻈﻼل الﺤﺒﻴﺴﺔ
يف ﻋدﺳﺔ ﻛﺎﻣﺮﻴا التقطت اﳌﺸﻬد ﻗﺎدرة
ﻋﲆ إﻳصﺎل اﻷﻢﻟ والقﻬﺮ يف ﻗلﺐ أم
ﺗﺒﻲﻜ ﻃﻔلﻬﺎ اﳌﻨﺤور أﻣﺎﻣﻬﺎ ،وﺻلﺒﺎن
ﻣﻌلقﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺜﺜًﺎ ﻗطّﻌﻬﺎ التﻌﺬﻳﺐ
الوﺣﴚ يف ﺳﺠون الﺠﻬﻞ والﻈﻼم».
ﺗﺰﻧّﺮ اﳌدﻳﻨﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺻلﺒﺎن ﺗتﻔﴙ
ﻇﻼلﻬﺎ رﻋ ًﺒﺎ يف ﻗلوب اﻷﻫﺎﱄ ،وﺗﻜتﺴﺢ
ﴩع أبوابﻬﺎ
ﺷوارﻋﻬﺎ
ٌ
أﻗﻔﺎص ﺣدﻳدﻳﺔ ﺗ ﱠ
لتتص ّﻴد «الﻔﺎﺳقﻦﻴ»؛ لﻜﻨﻬﺎ ﺗلﻤلﻢ بقﺎﻳﺎ
روﺣﻬﺎ وﺗﺴتلﻬﻢ الﺤﻴﺎة ﻣﻦ بقﺎﻳﺎ ﻤﺗﺜﺎل
الﺸﺎﻋﺮ ﻣﺤﻤد الﻔﺮاﻲﺗ ،وﻣﻦ رﻛﺎم اﳌﺴﺎﺟد
الﻈﻼم.
والﻜﻨﺎﺋﺲ التﻲ ﻏﺎرت ﻋلﻴﻬﺎ ﻳد ّ

وتنقل عىل الغصون ً
مدال وامﻸ اﻷفق يف الصباح نشيدا
وحي الجهودا
حي عني اﻷحرار يف كل شعﺐ ناهض للعال
ّ

ﻣﺤﺎﴏ بﺎﻵﻻم.
ﺳﺎبقًﺎ ﺷﻬدت اﳌدﻳﻨﺔ ،رﻏﻢ بﻌدﻫﺎ
الﺠﻐﺮايف ﻋﻦ الﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻧﺸﺎﻃًﺎ ﻓﻨﻴًﺎ
ﻣﺮﺋﻴًﺎ واﺳ ًﻌﺎ ،ﺗﺮﻛﺰ يف ﻓﻨون ﺗﺸﻜﻴلﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣدراس ﻣتﻨوﻋﺔ يف ﻣﺠﺎﻻت الﺮﺳﻢ
والﻨﺤت والتصوﻳﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﻨون
ﺗطﺒﻴقﻴﺔ أﺧﺮى ﻛتصﻤﻴﻢ الﺤﲇ.
وبﺮز ﻣﻦ أبﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﲆ ﻣدى الﻌقود
اﳌﺎﺿﻴﺔ أﺳﺎﻤء ﻛﺜﺮﻴة ،اﺣﱰﻓت الﻔﻨون يف
ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺤلﻴﺔ وﻋﺮبﻴﺔ وﻏﺮبﻴﺔ؛ ُﺟلّﻬﻢ
ﻣدرﺳﺎ
ﻋﺎد للﻌﻤﻞ يف ﻣدﻳﻨتﻪ ،ﻓﻨﺎﻧًﺎ أو
ً
للﻔﻦ .وبﺮز ﻣﺮﺳﻢ الﺮاﺣﻞ ﻋﺒد الﺠﺒﺎر
ﻧﺎﺻﻴﻒ ﻤﺑﺜﺎبﺔ ﻣلتقﻰ لﻔﻨﺎﻲﻧ اﳌدﻳﻨﺔ
وﻧواة لﻺبداع وﺷﺒﺎﻛًﺎ أﻃﻞ ﻣﻨﻪ الﻌدﻳدون

ﻋﲆ الﻔﻦ ،إذ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﺴتقﺒﻞ
اﻷﻃﻔﺎل وﻳﻌلّﻤﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧًﺎ.
وآﺛﺮ ﻓﻨﺎﻧو اﳌدﻳﻨﺔ يف أﻋﺎﻤلﻬﻢ
ﻣواﺿﻴﻊ ﺗص ّور ﻫوﻳﺔ اﳌﻨطقﺔ،
وﺗﺮﺳﺦ إرﺛﻬﺎ الﺤﻀﺎري وﻣوروﺛﺎﺗﻬﺎ
اﻻﺟتﺎﻤﻋﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻤﻖ ارﺗﺒﺎﻃﻬﻢ
بﻬﺎ .وأﻗﻴﻤت ﻋدة ﻣﻌﺎرض ﻣﺸﱰﻛﺔ
لﻔﻨﺎﻲﻧ دﻳﺮالﺰور يف دﻣﺸﻖ،
وبﻌﻀﻬﻢ أﻗﺎم ﻣﻌﺎرض ﻣﻨﻔﺮدة
ﻷﻋﺎﻤلﻪ يف دﻣﺸﻖ ويف دول
الﺨلﻴﺞ؛ وواﻛﺐ الﺠﻴﻞ
الﺠدﻳد ﻣﻨﻬﻢ التقﻨﻴﺎت
اﳌﻌﺎﴏة يف أﻋﺎﻤلﻬﻢ
وﻧﻬﺞ ﺗدرﻳﺴﻬﻢ.

ﻤﺗﺜﺎل الﺸﺎﻋﺮ ﻣﺤﻤد الﻔﺮاﻲﺗ

ﻳﺤﺎﺳﺐ
«ﻻ ﺗدرك ﺳﻤﺮ أن الﺮﺳﻢ ﺟﺮم
َ
ﻋلﻴﻪ يف أرض الﺨﻼﻓﺔ ،والﺨطوط
اﳌلوﻧﺔ ﻓﻌﻞ ﻳﺴتﺤﻖ الﻌقﺎب» ،ﺗقول
والدﺗﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻣﻬﻨدﺳﺔ ﻣدﻧﻴﺔ ﻣﻐﺮﻣﺔ
بﺎلﻔﻦ التصوﻳﺮي ،ﻛﺎﻤ ﺗﻌ ّﺮف ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻬﺎ؛ لﺬا ﺗﺤﺎول ﺗﻌلﻴﻢ أوﻻدﻫﺎ يف
اﳌﻨﺰل ،وإبﻌﺎدﻫﻢ ﻋﻦ «ﺟو الﻜﺮاﻫﻴﺔ
الﺬي ﺗﻌﺰزه ﻣﻨﺎﻫﺞ التﻨﻈﻴﻢ».
ﻛﺬلﻚ ﻳﺮى ﺣﺴﺎن ،ﻣد ّرس ﺳﺎبﻖ يف
أﺣﻴﺎء دﻳﺮالﺰور اﳌﺤﺮرة ،أن اﳌدﻳﻨﺔ
ﺗﻌﻴﺶ «زﻣﻦ التﻨﻈﻴﻢ الﺬي ﺗﻨﻔطﺮ
ﻣﻦ بطﺸﻪ القلوب وﺗﺰﻳﻎ ﻣﻦ أﻓﻌﺎلﻪ
اﻷبصﺎر؛ وﺗتطﺎﻳﺮ الﺮؤوس» ،وإذ وﺷّ ﺢ
ﺳواد ﺷﻌﺎرات التﻨﻈﻴﻢ وأﺣﻜﺎﻣﻪ اﳌدﻳﻨﺔ،
ﻃﺎﻏﻴًﺎ ﻋﲆ ألواﻧﻬﺎ ،ﻳقول ﺣﺴﺎن «ﻢﻟ
ﻳﺒﻖ ﻓﺴﺤﺔ للﻔﻦ أو للﺮوح ...اﻧﻈﺮ ﺟﻴدًا!
ﻻ ﻣﻜﺎن للﺤﻴﺎة أو للﻔﺮح؛ أﺗﺴﺎءل ﻣﺎذا
ﺳﻴتﻌلﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻫﻨﺎ؟».

اﳌﻨﺤوﺗﺎت والﺮﺳوم الﻔﻨﻴﺔ ،وأﺻدر
ﻗواﻧﻦﻴ ﻣﺸددة ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﲆ الﺮﺳﻢ والﻨﺤت
وﺗطﺎلﺐ اﻷﻫﺎﱄ بﺎلتﺨلﺺ ﻣﺎﻤ وﺻﻔتﻪ بـ
«ﴍﻛﻴّﺎت وأًﺻﻨﺎم» ،ﻢﻟ ﻳﻌد بوﺳﻊ أﺣﻤد
ﺳوى القلﻖ ﻋﲆ ﻣصﺮﻴ أﻋﺎﻤل أﺳتﺎذه ﻋﺒد
الﺠﺒﺎر ،ﻓﻨﺎن ﺗﺸﻜﻴﲇ ﻣﻦ دﻳﺮالﺰور ،إذ ﻣﺎ
ﻳﺰال ﻗﺴﻢ ﻛﺒﺮﻴ ﻣﻨﻬﺎ يف ﻣﺮﺳﻤﻪ ،اﳌﻬدد
بﺄن ﺗطﺎلﻪ ﻳد التﻨﻈﻴﻢ يف أي لﺤﻈﺔ.

وﻋﺒﺎرات ﻣلوﻧﺔ ﺧطتﻬﺎ أﻳدﻳﻬﻢ ﻋﲆ
ﻋﺠﻞ ويف الﺨﻔﺎء ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ الصور
الﻔوﺗوﻏﺮاﻓﻴﺔ التﻲ ﻫدﻓت إﱃ ﺗوﺛﻴﻖ
الﺤﺮاك واﻷﺣداث الﻴوﻣﻴﺔ ،لتتطور ﻻﺣقًﺎ
إﱃ أﻋﺎﻤل ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻌد ﻣﻌﺎﻢﻟ اﺣﱰاﻓﻴﺔ
ﺟﻤﻌت بﻦﻴ الﺠﺎﻤل واﻹبداع واﻹﺗقﺎن.
لﻜﻦ الﺤﺮب اﳌتواﺻلﺔ يف دﻳﺮالﺰور
ورﻳﻔﻬﺎ اﺳتﻨﺰﻓت ﻣقوﻣﺎت الﺤﻴﺎة يف
اﳌدﻳﻨﺔ ،ﻣﺎ دﻓﻊ بﻜﺜﺮﻴﻳﻦ ﻧﺤو الﻴﺄس
والﻬﺮوب بﻌﻴدًا ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ الﺮاﻳﺎت
الﺴوداء التﻲ ﺿﻴقت ﻋﲆ ﻛﻞ لون يف
اﳌدﻳﻨﺔ ،ﺣتﻰ ﺗوﻗﻒ ﻧﺒﺾ ﺟدراﻧﻬﺎ ،بﻌد
أن أﺣﻴتﻬﺎ رﺳوﻣﺎت الﻨﺸطﺎء وﻋﺒﺎراﺗﻬﻢ
ﻣﻨﺬ ﻣطلﻊ الﺜورة ،ﻣﺠﺴدة أوﱃ ﺧطوات
التﺤدي ،وﻋﺎﻛﺴﺔ رﺳﺎلﺔ الﺜورة وأﻓﻜﺎرﻫﺎ

يف ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﺮﻴة يف رﻳﻒ دﻳﺮالﺰور
الﻐﺮﻲﺑ ،رﻓﺾ الﻔﻨﺎن )ز( أن ﻳلقﻲ
بﺮﻳﺸتﻪ وﻳتﺨﲆ ﻋﻦ «الﻌدة الﻔﻨﻴﺔ» أو
أن ﻳﺴﺎﻳﺮ التﻨﻈﻴﻢ؛ وإذ بﺎﺗت أﻋﺎﻤلﻪ ﺟﺰ ًءا
ﻣﻦ روﺣﻪ ،ﻳقول« ،ﻢﻟ أﺳتطﻊ أن أﺣطﻤﻬﺎ
رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺧط ًﺮا ﻗد ﻳودي بﺤﻴﺎﻲﺗ»،
ﻛﺤﺎل ﻏﺮﻴه ﻣﻦ الﻔﻨﺎﻧﻦﻴ يف ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﻴطﺮة الدولﺔ أو ﻓصﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻣتﺸددة.
وﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻐﺮﻴة ﻣتواﺿﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﺿﻪ
الﻔﻨﻲ ،ﻳﺮوي الﻔﻨﺎن )ز( ﻗصتﻪ ﺧﻼل
ﺳﻨوات الﺤﺮب ،وﻛﻴﻒ ﺟﻤﻊ ﺷﻈﺎﻳﺎ ﻣﺎ
ابتلﻴت بﻪ اﳌدﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺬاﺋﻒ ﻣﻨﺬ بدء
القصﻒ ﻋﲆ دﻳﺮالﺰور ،وﺻﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ
رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺐ وﺳﻼم« ،ﻓﺎلدﻳﻦ ﻳدﻓﻌﻨﺎ إﱃ
ﺗﺤوﻳﻞ الﴩور إﱃ ﺧﺮﻴ ،وأﺧﻼﻗﻨﺎ ﺗﺤﺜﻨﺎ
ﻋﲆ الﺴﻼم واﻷﻣﻞ؛ ﻫﺬا واﺟﺐ الﻔﻨﺎﻧﻦﻴ
ورﺳﺎلﺔ الﻔﻦ الﺤقﻴقﻲ الﺴﺎﻋﻲ ﻹﺻﻼح
اﳌﺠتﻤﻊ ...رﺳﺎلﺔ ﻢﻟ ﺗصﻞ إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ
الدولﺔ الﺬي ﻳﺤﺎرب ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫو ﺟﻤﻴﻞ».
اﺧتﺎر )ز( اﻻﺳتﻤﺮار يف ﻋﻤلﻪ ﻛﺮا ٍو ﳌﺎ
ﺗﻌﺮﺿت لﻪ اﳌدﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻗصﻒ وﺗدﻣﺮﻴ،
ﻓﻴﺴﺠﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳقوط ﻛﻞ ﻣﻦ الﺸﻈﺎﻳﺎ
ﻣﺤﺎوﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﺎﻤلﻪ
ً
التﻲ ﺟﻤﻌﻬﺎ،
الﻔﻨﻴﺔ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺬاﺋﻒ اﳌوت
وأدوات الﺤﺮب «ﺷﺒﺎﻛًﺎ ﻳطﻞ ﻋﲆ ﻓﺴﺤﺔ

ﻣﻦ أﻣﻞ ،ﺗﺜﺒت للﺠﻤﻴﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ الﺤﻴﺎة
والﻌﻤﻞ والﺒﻨﺎء رﻏﻢ ﻛﻞ ﳾء».

05

عنﺐ بﻠدي  -العدد  - 177األحد  12تموز/يوليو 2015

عنﺐ المراسﻠيﻦ

ﹰ
ﺑعيدا عﻦ المدرﺳة ..العاﺋلة تﺠﺒر أﻃﻔالﻬا علﻰ العمﻞ في ريف حلﺐ

ولﻴد ) 11ﻋﺎ ًﻣﺎ( – أوروم الﻜﱪى يف رﻳﻒ ﺣلﺐ الﻐﺮﻲﺑ

ﻃﺎﺭﻕ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺎﺩ  -ﺭﻳﻒ ﺣﻠﺐ

«أﻋﻤﻞ  12ﺳﺎﻋﺔ وراﺗﺒﻲ  5آﻻف لﺮﻴة
وﻳﺠﺐ أن أﺣﴬ ربطﺔ ﺧﺒﺰ إﱃ الﺒﻴت
ﻛﻞ ﻣﺴﺎء» ،ﻫﻜﺬا ﻳﻌﻴﺶ ولﻴد ،الﺒﺎلﻎ ﻣﻦ
الﻌﻤﺮ  11ﻋﺎ ًﻣﺎ ،وﻳﻌﻤﻞ يف ﻣﺮﻛ ٍﺰ لصﻴﺎﻧﺔ
الﺴﻴﺎرات يف بلدة أوروم الﻜﱪى ،بﻌد
أن ﺗﺮك ﻣدرﺳتﻪ بﺴﺒﺐ الﻨﺰوح ﻋﻦ ﺣلﺐ.

ﻳﻀطﺮ ولﻴد للﻌﻤﻞ ﻹﻋﺎﻧﺔ أﻫلﻪ ﻋﲆ
ﻣﺸقﺔ الﺤﻴﺎة وﻫو لﻴﺲ الوﺣﻴد بﻦﻴ
أﻃﻔﺎل رﻳﻒ ﺣلﺐ الﻐﺮﻲﺑ ،ﻓﺄﻏلﺒﻬﻢ
ﻳﻌﻤلون لﺴﺎﻋﺎت ﻃوﻳلﺔ وبﺄﺟور ﻗلﻴلﺔ
للﺴﺒﺐ ذاﺗﻪ.
ﻛﺎﻧت الﻈﺎﻫﺮة ﻣوﺟودة ﻗﺒﻞ الﺜورة،

ولﻜﻨﻬﺎ اﻧتﴩت بﻜﺮﺜة ﻣﻨﺬ ﺛﻼث ﺳﻨوات
ﻣﻊ اﺳتﻤﺮار الﺤﺮب وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ الﻔقﺮ
بﻦﻴ الﺴورﻳﻦﻴ ،ﻻﺳﻴﺎﻤ يف رﻳﻒ ﺣلﺐ،
اﳌدﻳﻨﺔ اﻷﺧطﺮ يف الﻌﺎﻢﻟ.
أبو ﻋﺒد اللﻪ ،ﻣﻦ أﻫﺎﱄ ﻣدﻳﻨﺔ )أبو
الﻈﻬور( وﻫو ﻧﺎزح ﻣﻊ ﻋﺎﺋلتﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨتﻦﻴ
وﻳﺴﻜﻦ يف رﻳﻒ اﳌﻬﻨدﺳﻦﻴ ،ﺗﺤدث لﻌﻨﺐ
بلدي ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب التﻲ دﻋتﻪ لﻴﺠﱪ أﻃﻔﺎلﻪ
الﺜﻼﺛﺔ ﻋﲆ الﻌﻤﻞ ﺗﺎرﻛﻦﻴ ﻣدارﺳﻬﻢ «أﻣلﻚ
بﺴطﺔ ﺻﻐﺮﻴة لﺒﻴﻊ الوﻗود وأﻋﻤﻞ ﻋلﻴﻬﺎ
ﻣﻦ الصﺒﺎح ﺣتﻰ اﳌﺴﺎء ،وﻻ ﺗﻜﻔﻲ لتﺴد
ﻧصﻒ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻨﺎ؛ ﻳﻌﻤﻞ اﺛﻨﺎن ﻣﻦ أﻃﻔﺎﱄ
يف ﻣطﻌﻢ ﻗﺮﻳﺐ وﻳﺄﺗون لﻨﺎ ﻛﻞ ﻳوم
بوﺟﺒﺔ الﻐداء والطﻔﻞ الﺜﺎلﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻲ».
ﻢﻟ ﻳﻜﻦ أبو ﻋﺒد اللﻪ ﻳﻨوي إﺟﺒﺎرﻫﻢ ﻋﲆ
الﻌﻤﻞ ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺰالون يف ﺳﻦ الطﻔولﺔ،
وﻳقول «ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜوﻧوا يف ﻣدارﺳﻬﻢ
وﻳلﻌﺒون ﻛﺒﺎﻗﻲ اﻷﻃﻔﺎل ،لﻜﻦ بﻌد ﻧﺰو ٍح
ﺗﺮﻛﻨﺎ ﺧﻼلﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻤﻧلﻚ ﺧلﻔﻨﺎ ﻢﻟ ﻳﻌد لدﻳﻨﺎ
أي ﺣﻴلﺔ ﺳوى الﻌﻤﻞ لتﺄﻣﻦﻴ لقﻤﺔ الﻌﻴﺶ».
أﻣﺠد يف الﻌﺎﴍة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،وﻫو ﻣﺴتﺎء
ﻣﻦ ﻋﻤلﻪ يف دﻛﺎن لﺒﻴﻊ الﺨﺮداوات،

»أﺳود الﺴﻼم«

ﹲ
ﻧﺨﺐ تﺼنع الﻔارق في »فﺘﺢ حلﺐ«
ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ

ﺧ ّﺮج ﺗﺠﻤﻊ «ﻓﺎﺳتقﻢ ﻛﺎﻤ أﻣﺮت» أول دﻓﻌ ٍﺔ
ﻣﻦ اﳌقﺎﺗلﻦﻴ اﳌدربﻦﻴ ﻋﲆ ﻣﻬﺎرات القتﺎل
الﻔﺮدي والﺴﻼح الﺨﻔﻴﻒ واﳌتوﺳﻂ،
ﺮﻴا ﳌﻌﺮﻛﺔ «ﻓتﺢ ﺣلﺐ».
وذلﻚ ﺗﺤﻀ ً
ٍ
ﻋﺮض ﻋﺴﻜﺮي ﳌقﺎﺗﲇ «ﻣﻌﺴﻜﺮ
وﺧﻼل
أﺳود الﺴﻼم» ،ﺧ ّﺮج ﻗﺎدة التﺠﻤﻊ 100
ﻣقﺎﺗﻞ بﻌد ﻗﺮابﺔ ﺷﻬﺮ ﻋﲆ التدرﻳﺐ،
وﻓﻖ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣصور ﻧﴩ اﻷربﻌﺎء 8
ﻤﺗوز الﺠﺎري.
ﻗﻴﺎدي يف التﺠﻤﻊ،
ﻣلﻬﻢ الﻌﻜﻴدي
ّ
ﻳوﺿﺢ يف ﺣدﻳﺚ إﱃ ﻋﻨﺐ بلدي أن
«اﳌﻌﺴﻜﺮ ﻳﺄﻲﺗ ﻧتﻴﺠﺔ الﺤﺎﺟﺔ اﳌﻴداﻧﻴﺔ
يف ﻓتﺢ ﺣلﺐ ،وﻳﻬدف إﱃ ﺗﺨﺮﻳﺞ
ﻣﺠﻤوﻋﺔ ﻣﻦ ﻣقﺎﺗﲇ الﻨﺨﺒﺔ لتصﻨﻊ
الﻔﺎرق يف ﻣﻴدان اﳌﻌﺮﻛﺔ والوﺻول إﱃ
ﻗوة ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣدربﺔ… ﻣﻌﺮﻛﺔ بﻬﺬا الﺤﺠﻢ
ﺗﺤتﺎج ﻣقﺎﺗلﻦﻴ ﻧوﻋﻴﻦﻴ».
وﻳﻌقﺐ الﻌﻜﻴدي «أﺳود الﺴﻼم ﻫﻲ أول
دﻓﻌﺔ ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ اﳌﻌﺴﻜﺮ ،وﻗد بدأ ﺗدرﻳﺒﻬﺎ
ﻣطلﻊ أﻳﺎر اﳌﺎﴈ واﺳتﻤﺮت  25ﻳو ًﻣﺎ،
والﻴوم ﻧﺤﻦ ﻧقﱰب ﻣﻦ ﻣوﻋد ﺗﺨﺮﻳﺞ
الدﻓﻌﺔ الﺜﺎﻧﻴﺔ… ﺳتﻜون الدورات ﻣتتﺎلﻴﺔ
بﺤﻴﺚ ﺗﺴتوﻋﺐ ﻛﻞ دورة  100ﻣقﺎﺗﻞ».
وأﴍف ﻋﲆ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﻌﺴﻜﺮ ﺿﺒﺎط
ﻣﻨﺸقون بﺤﻴﺚ ﻳﺮاﻋﻲ ﴍوط الﺴﻼﻣﺔ
للﻤتدربﻦﻴ ،وﻓﻖ ﺻقﺮ أبو ﻗتﻴﺒﺔ ﻗﺎﺋد
التﺠﻤﻊ ،الﺬي ﻳقول «ﻢﻟ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي
ﻗﺮار دوﱄ يف إﻧﺸﺎء اﳌﻌﺴﻜﺮ ولﻴﺲ
ﺗﺤت إﴍاف أي دولﺔ ،إﻤﻧﺎ ﻫو ﻗﺮار
داﺧﲇ بﺎﳌطلﻖ اﺗﺨﺬه ﻗﺎدة التﺠﻤﻊ»،
ﻣﺆﻛدًا «أﻧﺸﺊ اﳌﻌﺴﻜﺮ يف رﻳﻒ ﺣلﺐ،
وﻗد درس اﳌوﻗﻊ ﺿﺒﺎط ﻣﻨﺸقون راﻋوا
اﻻﺣتﻴﺎﻃﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ بﺤﻴﺚ ﻳﻜون ﻏﺮﻴ

وﻳقول إن ﻣﻌلﻤﻪ ﻳﺠﱪه ﻋﲆ ﺣﻤﻞ ﻗطﻊ
ﺛقﻴلﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻔوق وزﻧﻪ ،ﺣتﻰ إﻧﻪ ﻳﻌود
إﱃ الﺒﻴت ﻣﺮﻫقًﺎ أو ﻳﻨﺎم يف الدﻛﺎن ﻣﻦ
ﺷدة التﻌﺐ.
«أرﻏﺐ يف الﻌودة إﱃ اﳌدرﺳﺔ ﻓﺄﻧﺎ
ﻣتﻔوق يف دراﺳتﻲ ،ﻗلت ﻷﻣﻲ أرﻳد
الﻌﻤﻞ بﻌد دوام اﳌدرﺳﺔ ،لﻜﻨﻬﺎ رﻓﻀت»،
وﻳﻀﻴﻒ أﻣﺠد «ﺗﺮﻳدﻲﻧ أن أﺻﺒﺢ ﻣﻌل ًّﺎﻤ
يف اﳌصلﺤﺔ».
أبو ﻣﺤﻤد ،ﻣﺎلﻚ ﻷﺣد ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗصﻨﻴﻊ
الﻌﺒوات الﺒﻼﺳتﻴﻜﻴﺔ يف زﻫﺮة اﳌداﺋﻦ
ﻳﺤﻞ اﳌﻌﻀلﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ
ﻛﺎن لﻪ اﻗﱰاح ّ
ﻧﻈﺮه ،ﻓلدﻳﻪ  7أﻃﻔﺎل يف اﳌﻌﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻨﻬﻢ أﻳتﺎم ،وﻫو ﻳﻌطﻴﻬﻢ رواﺗﺐ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ،وﻳﻨوي أن ﻳﺮﺳلﻬﻢ إﱃ
اﳌدرﺳﺔ ﺧﻼل وﻗت الﻌﻤﻞ دون إﻧقﺎص
اﻷﺟور التﻲ ﻳتقﺎﺿوﻧﻬﺎ ،وبﺎلتﺎﱄ
ﻳﻌﻤلون وﻳدرﺳون يف الوﻗت ذاﺗﻪ.
ﻣﻦ ﺟﻬتﻪ اﻋتﱪ ﺧﺎلد الﻨﺎﺷﻂ يف ﻣﺠﺎل
ﺣقوق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻗﺮابﺔ  80بﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ
ﺮﻴا ولﻪ ﻣﻨﻌﻜﺴﺎت
أﻃﻔﺎل اﳌﻨطقﺔ ﺧطﺄً ﻛﺒ ً
ﺳلﺒﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة الطﻔﻞ وﺳلوﻛﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ

إﱃ إﻧﺸﺎء ﺟﻴﻞٍ أﻏلﺒﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف القﺮاءة
والﻜتﺎبﺔ «وﻫﺬه ﻛﺎرﺛﺔ ﺣقﻴقﻴﺔ ﺳتواﺟﻪ
الﺜورة وﺷﺒﺎب اﳌﺴتقﺒﻞ الﺬﻳﻦ ﻳقﻊ ﻋﲆ
ﻋﺎﺗقﻬﻢ بﻨﺎء ﻣﺎ دﻣﺮﺗﻪ الﺤﺮب».
وﻧﺎﺷد ﺧﺎلد الﺤﻜوﻣﺔ اﳌﺆﻗتﺔ والقوى
اﳌﺆﺛﺮة يف الﺤﺎلﺔ الﺴورﻳﺔ إﻳﺠﺎد
ﻣدارس ﻣﺨتصﺔ بﺎلﻔقﺮاء ﺗﻬتﻢ بتﻌلﻴﻤﻬﻢ
وﺗقدم الﻌون لﺬوﻳﻬﻢ ،ﻓﻼ ﻤﻳﻜﻦ ﺗوﺟﻴﻪ
اللوم لﻸﻫﺎﱄ وﻫﻢ ﻳﻌﻴﺸون أوﺿﺎ ًﻋﺎ
اﻗتصﺎدﻳﺔ ﺗﺤت ﻣﺴتوى الﻔقﺮ ،ﺗﺠﱪﻫﻢ
ﻋﲆ ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻃﻔﺎلﻬﻢ دون الﻨﻈﺮ إﱃ
الﻨتﺎﺋﺞ اﳌﺴتقﺒلﻴﺔ.
وﻳوﺿﺢ أﺣدث ﺗقﺮﻳ ٍﺮ للﻴوﻧﻴﺴﻴﻒ
)ﻣطلﻊ ﻤﺗوز الﺠﺎري( ،أن «أربﻌﺔ ﻣﻦ
بﻦﻴ ﺧﻤﺴﺔ أﻃﻔﺎل ﺳورﻳﻦﻴ ﻳﻌﺎﻧون
الﻔقﺮ بﻴﻨﺎﻤ ﻳﺒقﻰ  2.7ﻣلﻴون ﻃﻔﻞ
ﺳوري ﺧﺎرج اﳌدارس ،وﻫو رﻗﻢ ﻓﺎﻗﻤﻪ
ﻋدد اﻷﻃﻔﺎل اﳌﺠﱪﻳﻦ ﻋﲆ اﻻﻧﺨﺮاط يف
ﺳوق الﻌﻤﻞ» ،ﻣﺒﻴ ًﻨﺎ أن اﻷﻃﻔﺎل داﺧﻞ
ﺳورﻳﺎ ﻳﺴﺎﻫﻤون يف دﺧﻞ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ،
يف أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أربﺎع الﻌﺎﺋﻼت التﻲ
ﺷﻤلتﻬﺎ اﳌﺴوﺣﺎت.

ال معوﻧات ﺑدون الزوج..

ﹶمﻦ لعاﺋﻼت المعﺘﻘليﻦ
والشﻬداء؟
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ  -ﺍﻟﻐﻮﻃﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻣﻦ التدرﻳﺒﺎت القتﺎلﻴﺔ يف ﻣﻌﺴﻜﺮ «أﺳود الﺴﻼم»

ﻣﺮﻲﺋ لطﺮﻴان اﻷﺳد أو اﳌدﻧﻴﻦﻴ».
وﻳﺆﻛد أبو ﻗتﻴﺒﺔ ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ «الﺮوح
الﺜورﻳﺔ» للﻤقﺎﺗلﻦﻴ« ،اﻋتﻤدﻧﺎ ﻋﲆ ﺧﱪة
الﻀﺎبﻂ اﳌﻨﺸﻖ وﺧﱪة الﺜﺎﺋﺮ اﳌقﺎﺗﻞ
لﻨﺨﺮج ﻤﺑقﺎﺗﻞ ﻳﺤﻤﻞ الصﻔتﻦﻴ» ،وﻢﻟ
ﻳﻐﻔﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻛﺔ الﻔﻜﺮ« ،رﻛﺰﻧﺎ ﻋﲆ
التوﺟﻴﻪ الﻔﻜﺮي الﺬي ﻳﺤصﻦ الﺠﻨود ﻣﻦ
اﻷﻓﻜﺎر اﳌتطﺮﻓﺔ وﻳوﺿﺢ لﻬﻢ أن ﻗتﺎل
دولﺔ الﺒﻐدادي ﻫو وازع دﻳﻨﻲ ،ولﻴﺲ
بتوﺟﻴﻪ دوﱄ ﻛﺎﻤ ﺗدﻋﻲ الدولﺔ ،بﻞ
اﻗتدا ًء بﺎلﻨﺒﻲ اللﻪ ﻋلﻴﻪ الصﻼة والﺴﻼم
وبﺴﻴدﻧﺎ ﻋﲇ بﻦ أﻲﺑ ﻃﺎلﺐ».
وﺗﺸﻤﻞ ﺧطﺔ التدرﻳﺐ اﻷﺳلﺤﺔ الﺨﻔﻴﻔﺔ
واﳌتوﺳطﺔ والﺜقﻴلﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ دروس
التﻜتﻴﻚ الﻌﺴﻜﺮي ،ﺧطﻂ الﻌﻤﻞ وﺣﺮب
الﺸوارع واللﻴﺎﻗﺔ الﺒدﻧﻴﺔ ،القتﺎل يف

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻔتوﺣﺔ والصﺤﺮاوﻳﺔ -لوﺟود
داﻋﺶ يف اﻷرﻳﺎف الﴩﻗﻴﺔ لﺤلﺐ،-
التدرﻳﺐ ﻋﲆ ﺗﺠﻨﺐ اﻷلﻐﺎم وﻋﻤلﻴﺎت
اﻻﻧﻐﺎﻤس اللﻴﲇ.
وﺗطﺮق التدرﻳﺐ إﱃ ﺗﺠﻨﻴﺐ اﳌدﻧﻴﻦﻴ
اﻷﺧطﺎر اﳌﺤتﻤلﺔ ﺧﻼل ﻣﻌﺎرك «الﻔتﺢ»
ﺧصوﺻﺎ
وﺗﺄﻣﻴﻨﻬﻢ يف أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤصﻨﺔ،
ً
وأن ﻧﻈﺎم اﻷﺳد ﻳﺴتﻬدف اﻷﺣﻴﺎء
بﺎلﱪاﻣﻴﻞ ﻓور ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ.
«ﻧﺴﻌﻰ ﻷن ﻧﻨقﻞ اﳌقﺎﺗﻞ ﻣﻦ الﻌﺸواﺋﻴﺔ
إﱃ ﺣﺎل ٍﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﻀﺒطﺔ» ﻳﺨتﻢ أبو
ﻗتﻴﺒﺔ ،وﻳﺒدو أن ﻓصﺎﺋﻞ «الﺜورة» بدأت
بﺎﻻﻋتﺎﻤد ﻋﲆ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣقﺎﺗلﻴﻬﺎ بقدرات
ذاﺗﻴﺔ ﺗﺰاﻣ ًﻨﺎ ﻣﻊ ﻓﺸﻞ بﺮﻧﺎﻣﺞ التدرﻳﺐ
اﻷﻣﺮﻳﻲﻜ يف الوﺻول إﱃ ﻧتﺎﺋﺞ
ﻣلﻤوﺳﺔ.

ﺗوﻗﻔت ﺷﻌﺒﺔ الﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
يف بلدة الﻜﺴوة ﻋﻦ ﺗوزﻳﻊ
الﺤصﺺ الﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﲆ الﻌﺎﺋﻼت
اﳌﺴﺠلﺔ لدﻳﻬﺎ إﻻ بﺤﻀور الﺰوج،
يف ﺧطو ٍة اﻋتﱪﻫﺎ ﻧﺎﺷطو
ﺟﺎ للﻤطلوبﻦﻴ
اﳌﻨطقﺔ اﺳتدرا ً
وﺗﺤﻜﺎﻤ يف لقﻤﺔ ﻋﻴﺶ
أﻣﻨﻴًﺎ
ً
الﻌﺎﺋﻼت اﳌتﴬرة.
وﻣﻨﺬ أﺳﺒوﻋﻦﻴ ﻢﻟ ﺗتﺠﺎوب
الﺸﻌﺒﺔ ،الواﻗﻌﺔ يف ﻣﻨطقﺔ
ﻳﺴﻴطﺮ ﻋلﻴﻬﺎ الﻨﻈﺎم وﻣﺤﺎﻃﺔ
بﺎلﺤواﺟﺰ والقطﻊ الﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
ﻣﻊ الﺴﻴدات الﻼﻲﺗ اﻋتدن
اﺳتﻼم ﻣﻌوﻧﺎت ﻋﺎﺋﻼﺗﻬ ّﻦ ﻛﻞ
ﺷﻬﺮﻳﻦ ،لتﺤﺮم آﻻف الﻌﺎﺋﻼت
ﻣﻦ اﻻﺳتﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋدات
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ التﻲ ﺗﻌتﻤد ﻋلﻴﻬﺎ
بﺸﻜﻞ أﺳﺎﳼ ،إذ ﺗﺴتﻔﻴد
ﻗﺮابﺔ  15ألﻒ ﻋﺎﺋلﺔ ﻣﻬﺠﺮة
إﱃ الﻜﺴوة وﺿواﺣﻴﻬﺎ ﻣﻦ
الﺤصﺺ الﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌقدﻣﺔ ﻣﻦ
بﺮﻧﺎﻣﺞ الﻐﺬاء الﻌﺎﳌﻲ وﺟﻤﻌﻴﺔ
الصلﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ الدوﱄ.
أم ﻋدﻧﺎن ،ﻧﺎزﺣ ٌﺔ ﻣﻦ ﻣدﻳﻨﺔ
دارﻳﺎ ،ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﺳتﻴﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ
اﻹﺟﺮاء الﺠدﻳد بﺎلقول «لﻨﺎ اللﻪ،
ﻳﺮﻳدون أن ﻧﺴلﻢ أبﻨﺎءﻧﺎ ﻣقﺎبﻞ
ﺣصﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ،ﻋﻨدي ﺛﻼﺛﺔ
أبﻨﺎء واﺣد ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻌتقﻞ واﺛﻨﺎن

ﻳﻌﻤﻼن يف الﺰراﻋﺔ؛ ﻇﺮوﻓﻨﺎ
اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ وﻧقﻴﻢ يف
ﻣﻨﺰل ﻏﺮﻴ ﻣﻜتﻤﻞ الﺒﻨﺎء» ،ﻣﺮدﻓ ًﺔ
«أبﻨﺎﻲﺋ ﻻ ﻳﺴتطﻴﻌون التﻨقﻞ
ﺧصوﺻﺎ
ﺧوﻓًﺎ ﻣﻦ اﻻﻋتقﺎل
ً
ﻷﻧﻨﺎ ﻣﻦ دارﻳﺎ والﺤواﺟﺰ ﺗﻌتقﻞ
أبﻨﺎءﻫﺎ ﳌﺠﺮد اﻧتﺎﻤﺋﻬﻢ».
وﺗتﻌﺮض بﻌﺾ الﻨﺴوة إﱃ
التوبﻴﺦ واﻹﻫﺎﻧﺔ ﻋﲆ أبواب
الﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ ،ﻛﺤﺎل أم ﻋﺎﻤر،
التﻲ ﻃلﺐ ﻣﻨﻬﺎ أﺣد الﻌﺎﻣلﻦﻴ يف
الﺸﻌﺒﺔ ﺟلﺐ زوﺟﻬﺎ الﺸﻬﻴد إن
رﻏﺒت بﺎلﺤصول ﻋﲆ ﺣصتﻬﺎ،
وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨقلﻪ لﻌﻨﺐ بلدي.
ﻧﺎزح
أبو ﻋﲇ ،ﻣﻦ ﺣﻲ القدم،
ٌ
ﻣﻨﺬ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﺳﻨتﻦﻴ إﱃ الﻜﺴوة،
وﺻﻒ القﺮار بـ «الﺠﺎﺋﺮ»،
ﻣﺆﻛدًا أﻧﻪ لﻦ ﻳﺬﻫﺐ لتﺴلﻴﻢ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣقﺎبﻞ ﻛﺮﺗوﻧﺔ ﻣﺴﺎﻋدات
وﻋﺒوﺗﻦﻴ ﻣﻦ الﺰﻳت.
وﺗﻌﺎﻲﻧ الﺒلدات التﻲ ﺗﺸﻬد ﻧﺰا ًﻋﺎ
ﻋﺴﻜﺮﻳًﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ التﺠوﻳﻊ،
ﺧصوﺻﺎ يف الﻐوﻃﺔ الﴩﻗﻴﺔ
ً
والﻐﺮبﻴﺔ وﺟﻨوب دﻣﺸﻖ،
ﺣﻴﺚ ﻤﻳﻨﻊ الﻨﻈﺎم دﺧول اﳌواد
الﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻳﺤﺮم اﳌﻨﻈﺎﻤت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻤرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
ﺗﺠﺎه اﳌﺤﺎﴏﻳﻦ ،لتﻨﺰح آﻻف
اﻷﴎ ﻋﻨﻬﺎ.
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ليﺲ مﻦ أﺟﻞ الناس ،وال مﻦ أﺟﻞ ﺳوريا

ﻣﻼﺫ ﺍﻟﺰﻋﺒﻲ

ﻣﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺎت أن ﺗقول ﻛﺮة القدم الﺴورﻳﺔ
ﻫﺬه اﻷﻳﺎم الﻜﺜﺮﻴ ﻋﻦ واﻗﻊ ﺳورﻳﺎ ،وأن ﺗﻌﻜﺲ
ﻧﻈﺮة ﴎﻳﻌﺔ إﱃ ﻣﺴﺎبقﺎت الدوري والﻜﺄس
يف الﺒﻼد واﻗ ًﻌﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ واﺟتﺎﻤﻋﻴًﺎ واﻗتصﺎدﻳًﺎ،
ﻓﻴﺎﻤ ﻳﲇ أربﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺨتﴫة:
ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﺣﴬ ﺟﻤﻬور الوﺣدة الدﻣﺸقﻲ
بﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﺒﺎراة ﻓﺮﻳقﻪ ﻣﻊ الﺠﻴﺶ بﻨصﻒ ﻧﻬﺎﻲﺋ
ﻛﺄس الﺠﻤﻬورﻳﺔ ،وﻫتﻒ الﺠﻤﻬور «اللﻪ أﻛﱪ»،
لﻜﻨﻬﺎ «اللﻪ أﻛﱪ» ﻣﻐﺎﻳﺮة ،ﻫﻲ «اللﻪ أﻛﱪ» بتﺎع
الﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤد ﺳﻌﻴد رﻣﻀﺎن الﺒوﻃﻲ ،ولﻴﺴت،
ﻣﻌﺎذ اللﻪ« ،اللﻪ أﻛﱪ» اﳌﻈﺎﻫﺮات الﺴلﻤﻴﺔ« .اللﻪ
أﻛﱪ» ﻣﻦ ﻧوع ﻻ ﻳﺠﻌﻞ أدوﻧﻴﺲ ﻳﺮﺗﻌد وﻻ ﻧﺰﻳﻪ
أبو ﻋﻔﺶ ﻳﺒول ﺗﺤتﻪ« ،اللﻪ أﻛﱪ» ﻢﻟ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ
الﺠواﻣﻊ أو يف ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻃﻴﺎ ّرة بﻌد ﴏﺧﺔ
«ﺗﻜﺒﺮﻴ» ﻣتﻬدﺟﺔ ،وإﻤﻧﺎ ﺗﺤت أﻧﻈﺎر رﺟﺎل
اﻷﻣﻦ ﻋﲆ ﻣدرﺟﺎت ﻣلﻌﺐ ﺗﴩﻳﻦ )إذا وﺿﻌﻨﺎ
اﺳﻢ اﳌلﻌﺐ وﻛﻞ ﻫﺬه الﺮﻣﺰﻳﺔ ﻋﲆ ﺟﻨﺐ ،ﻻ
ﻤﻳﻜﻦ ﺗﻐﺎﻓﻞ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻣدﻳﺮ ﻣدﻳﻨﺔ ﺗﴩﻳﻦ
الﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻫو اﳌﺤلﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ الﻼﻣﻊ
ﴍﻳﻒ ﺷﺤﺎدة(.
الﻼﻓت أﻧﻪ يف اﳌوﺳﻤﻦﻴ اﻷﺧﺮﻴﻳﻦ ،اﻧﺤﴫ
التﻨﺎﻓﺲ ﻋﲆ اﻷلقﺎب بﻦﻴ الوﺣدة )ﻧﺎدي رﺟﺎل
اﻷﻋﺎﻤل بﺎلﻌﺎﺻﻤﺔ( وبﻦﻴ ﺛﻼﺛﺔ أﻧدﻳﺔ ﺗﺎبﻌﺔ
ﻷﺟﻬﺰة الدولﺔ :الﺠﻴﺶ ،والﴩﻃﺔ ،وﻧﺎدي
اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ التﺎبﻊ ﳌﺤﺎﻓﻈﺔ دﻣﺸﻖ .الوﺣدة الﺬي
ﺗﺠﺎوز الﺠﻴﺶ يف ﻧصﻒ الﻨﻬﺎﻲﺋ ﺳﻴقﺎبﻞ
الﴩﻃﺔ يف اﳌﺒﺎراة الﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻴﺎﻤ ﺗقﺎم
اﳌﺒﺎرﻳﺎت يف ﻣدﻳﻨتﻦﻴ ﻓقﻂ :دﻣﺸﻖ والﻼذﻗﻴﺔ.
الصﺤﺎﻓﻴون اﳌﻨﺎﴏون للوﺣدة وﻗﺴﻢ ﻣﻦ
ﺟﻤﻬوره ﻳدرك ﻤﺗﺎ ًﻣﺎ أن «إﻧﺠﺎزات» ﻓﺮﻳقﻬﻢ
بﺂﺧﺮ ﻣوﺳﻤﻦﻴ أو ﻣوﻣﺴﻦﻴ ﻫﻲ الوﺟﻪ اﻵﺧﺮ
لدﻣﺎر ﻣدﻳﻨﺔ ﺣﻤﺺ وﻓﺮﻳقﻬﺎ الﻜﺮاﻣﺔ وﺗﻬﺠﺮﻴ
ﺟﻤﻬوره ،وأن ﻫﺬه اﻹﻧﺠﺎزات ﻫﻲ ﻣﺮآة لوﺿﻊ
ﻣدﻳﻨﺔ ﺣلﺐ واﻧﻬﻴﺎر ﻓﺮﻳقﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد ،ﻫﺬا إذا
اﻛتﻔﻴﻨﺎ بﺎلﻔﺮﻳقﻦﻴ اﻷبﺮز ﻣﺤل ًﻴﺎ بﺎلﻌقد اﻷﺧﺮﻴ
وﺗﺠﺎﻫلﻨﺎ ﺣﺎل ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻧدﻳﺔ اﻷﺧﺮى وﻣدﻧﻬﺎ
وﻻﻋﺒﻴﻬﺎ اﳌﻨتﴩﻳﻦ بﻦﻴ الﻌﺮاق واﻷردن ولﺒﻨﺎن
وأﻧدﻳﺔ ﺧلﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳوﻳّﺔ ﻣتدﻧﻴﺔ ...أو الﻨﺎزﺣﻦﻴ
إﱃ ﻧﺎدي الوﺣدة.
ورﻏﻢ أن ﻋﺒﺎرة «الﺠدﻳﺮ بﺎلﺬﻛﺮ» ﻫﻲ ﻣﺠﺮد
ﺣﺸو بﺤﺴﺐ الﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻹﻋﻼم ،ﻓﺈن
ﻣﻦ الﺠدﻳﺮ بﺎلﺬﻛﺮ أن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻧﺎدي الوﺣدة
وﻣﴩف الﻜﺮة ﻓﻴﻪ ﻫو ﻏﻴﺎث دبﺎس -ﺻﻬﺮ
رﺟﻞ اﻷﻋﺎﻤل الﺒﻌﻴد ﻋﻦ الﺴلطﺔ ودواﺋﺮﻫﺎ
ﻣﺤﻤد ﺣﻤﺸو ،واﳌﴩف ﻋﲆ اﳌﻨتﺨﺐ الﺴوري
اﻷول ﻫو ﻓﺎدي دبﺎس -ﺷقﻴﻖ ﻏﻴﺎث وﺻﻬﺮ
رﺟﻞ اﻷﻋﺎﻤل الﺒﻌﻴد ﻋﻦ الﺴلطﺔ ودواﺋﺮﻫﺎ
ﻣﺤﻤد ﺣﻤﺸو .وﻛﻼﻫﺎﻤ ﻢﻟ ﻳﺴﺒﻖ لﻪ أن ﻛﺎن
ﺣﻜﺎﻤ أو إدارﻳًﺎ أو ﻣﻌﺎل ًﺠﺎ
ﻻﻋ ًﺒﺎ أو ﻣدربًﺎ أو
ً
ﻓﻴﺰﻳﺎﺋ ًﻴﺎ أو إﻋﻼﻣ ًﻴﺎ رﻳﺎﺿ ًﻴﺎ أو ﺟﺎﻣ ًﻌﺎ للﻜﺮات.

ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﺪﻱ ﺷﺮﺑﺠﻲ

لﻴﺴت الﺜورات بدﻋﺔ ﻣﻦ التﺎرﻳﺦ،
وﻻ الﺤﺮوب اﳌدﻣﺮة التﻲ ﺗتﺒﻌﻬﺎ
ﻛﺬلﻚ ،ﻓﻬﻲ بطﺒﻴﻌتﻬﺎ ﻗد ﺗﺄﻲﺗ يف
بﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن بﺄﻋتﻰ الدﻳﻜتﺎﺗورﻳﺎت،
وﺗﻌتﱪ الﺜورﺗﺎن الﻔﺮﻧﺴﻴﺔ والﺮوﺳﻴﺔ
ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻷﻣﺜلﺔ ﻋﲆ ذلﻚ ،ﺣتﻰ
الﺜورة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ التﻲ بﴩت الﻌﺎﻢﻟ
بﻨﻈﺎم دﻤﻳقﺮاﻃﻲ ،اﺳتﻐﺮق اﻷﻣﺮ
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﴩات الﺴﻨﻦﻴ ﺣتﻰ اﺳتطﺎﻋت
التﺨلﺺ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ الﻌﺒودﻳﺔ يف
دﺳتور «الﺜورة» ،ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻳﻨطﺒﻖ
ﻋﲆ الﺜورة الصﻴﻨﻴﺔ  1911التﻲ
اﺳتﻤﺮت بﺤﺮوب ﻃﺎﺣﻨﺔ ﺣتﻰ .1949
وبﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴد ﻓلﻴﺴت ﻫﺬه ﻫﻲ الﻨتﻴﺠﺔ
الوﺣﻴدة للﺜورات ،ﻓﻬﻨﺎك ﺛورات
اﺳتطﺎﻋت أن ﺗﻨﺠﺰ أﻫداﻓﻬﺎ بﺤد أدﻰﻧ
ﻣﻦ الﺤﺮوب والدﻣﺎء ،ﻣﺜﻞ الﺜورات
التﻲ ﺣدﺛت بﻌد اﻧﻬﻴﺎر الﺸﻴوﻋﻴﺔ
يف دول ﴍق أوروبﺎ يف التﺸﻴﻚ
وروﻣﺎﻧﻴﺎ ،ويف الﺰﻣﻦ الﺤدﻳﺚ ﻧﺠد
ﺛورة ﺗوﻧﺲ ﻛﻤﺜﺎل ﻧﺎﺻﻊ ﻋﲆ ذلﻚ.
ﻣﻦ اﳌﻌلوم أن ﻫﻨﺎك ﻇﺮوﻓًﺎ ﻋدﻳدة
ﺗﺤﻜﻢ ﻧﺠﺎح أي ﺛورة وﻣﺴﺎراﺗﻬﺎ،
ﻓﻌﲆ الﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن التﺎرﻳﺦ ﻳﻜﺮر
ﻧﻔﺴﻪ ولﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺨتلﻒ ﻫو الﺰﻣﺎن
واﳌﻜﺎن واﻷﺷﺨﺎص بﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳقول

اﳌﺆرخ الﱪﻳطﺎﻲﻧ الﺸﻬﺮﻴ آرﻧولد
ﺗوﻳﻨﺒﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ الصﻌﺐ القول إن
ﻋﺎﻣﻼ واﺣدًا ﻤﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺴﺮﻴ
ً
ﻫﻨﺎك
ﺗوﺟﻪ الﺜورات بﻬﺬا اﻻﺗﺠﺎه أو ذلﻚ.
لﻌﻞ أﻫﻢ الﻌواﻣﻞ التﻲ ﺗﺠﻌﻞ الﺜورات
ﺗتﺠﻨﺐ الﺤﺮوب الطﺎﺣﻨﺔ ﻫو إﻤﻳﺎن
الﻨﺨﺐ ،ﻻ ﺳﻴﺎﻤ اﳌﻨﺨﺮﻃﺔ يف الﺜورة
ﻣﻨﻬﺎ ،أن ﻣصلﺤتﻬﺎ ﺗﻜﻤﻦ يف ﻧﻈﺎم
دﻤﻳقﺮاﻃﻲ ﻤﺗﺜﻴﲇ ﻳﺤﻜﻢ الﺒﻼد،
والقصد ﻤﺑصلﺤتﻬﺎ ﻫو ﻣصلﺤتﻬﺎ
الﺸﺨصﻴﺔ الﻀﻴقﺔ بﻐﺾ الﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﻣصلﺤﺔ الﺸﻌﺐ وازدﻫﺎر الوﻃﻦ ،ولﺬلﻚ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺎرﻋت إﱃ اﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﺷﻜﻞ
لﻨﻈﺎم الﺤﻜﻢ ،واﻧتﺨﺎبﺎت ﺣﺮة وﻧﺰﻳﻬﺔ
ﺗﻀﻤﻦ للﺠﻤﻴﻊ ﺣﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﻳتطلﺐ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﻨﺎزﻻً وﺣﻜﻤﺔ
ﻛﺒﺮﻴﻳﻦ ،وإدراك أﻧﻪ ﺣتﻰ لو ﻫﺰم
ﻃﺮف ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف يف اﻻﻧتﺨﺎبﺎت
ﻓﺈﻧﻪ ﻋﲆ اﳌدى اﳌتوﺳﻂ والﺒﻌﻴد
ﺳتﻜون الدﻤﻳقﺮاﻃﻴﺔ يف ﻣصلﺤﺔ
الﺨﺎﴎ والﺮابﺢ ﻋﲆ الﺴواء ،وإﻻ
ﻓﺈن الﺒدﻳﻞ ﻫو ﺣﺮب أﻫلﻴﺔ ﻃﺎﺣﻨﺔ
ﺳتدﻣﺮ أول ﻣﺎ ﺗدﻣﺮ ﻣﻦ اﻋتقد أﻧﻪ
بﺎلﺴﻼح ﻗﺎدر ﻋﲆ ﺗﺤقﻴﻖ ﻧﴫ
ﺣﺎﺳﻢ ﻋﲆ ﺧصوﻣﻪ ،ورﻤﺑﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ
ﻋﻨﺎه الﺸﻴﺦ راﺷد الﻐﻨوﳾ ،راﺋد

التﺠﺮبﺔ التوﻧﺴﻴﺔ ،ﺣﻦﻴ رد ﻋﲆ
ﻣﻨتقدﻳﻪ بﺎلتﻔﺮﻳﻂ «إﻧﻨﺎ ﻧﻔﻀﻞ ﻏﺮﻓﺔ
ﺻﻐﺮﻴة يف ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻧﺎﺟﻴﺔ ﻋﲆ أن
ﻧﺴتوﱄ ﻋﲆ ﺟﻨﺎح ﻓﺎﺧﺮ يف ﺳﻔﻴﻨﺔ
ﺗتﺠﻪ إﱃ الﻐﺮق».
يف ﺳورﻳﺎ ﺣﻜﻤت الﺜورة ﻇﺮوﻓًﺎ
ﻣﺨتلﻔﺔ وﺷدﻳدة التﻌقﻴد بﺎلتﺄﻛﻴد،
ﺮﻴا ﻋﻦ الﻜﻼم
ولﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻛﺜ ً
أﻋﻼه ،ﻓﻨﺨﺐ اﳌﻌﺎرﺿﺔ والﺜورة
اﳌتﻨوﻋﺔ ﺗﻨو ًﻋﺎ ﺷدﻳدًا ،ﺗﻌﺎﻣلت ﻣﻊ
الدﻤﻳقﺮاﻃﻴﺔ ﻛﺤﺎلﺔ ﺷﻌﺎراﺗﻴﺔ ﻻ أﻛﺮﺜ،
ﻻ ﺗتﻢ إﻻ بﺎﻹﻛﺮاه وﻳتﻢ الﺒﺤﺚ دو ًﻣﺎ
ﻋﻦ أول ﻓﺮﺻﺔ لﻼﻧقﻀﺎض ﻋﲆ
ﻧتﺎﺋﺠﻬﺎ.
ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى ﺗصﺐ يف ذات الﺨﺎﻧﺔ،
وﻫﻲ الوﺣدة بﻦﻴ ﻓصﺎﺋﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ
ﻤﺑﺨتلﻒ أﺷﻜﺎلﻬﺎ الﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
والﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻓﻨﺠد أن ﻛلﻤﺔ «الوﺣدة»
و «التوﺣد» ﻃﻐت ﻋﲆ ﺧطﺎبﺎت
الﺠﻤﻴﻊ ،وﻋﴩات اﳌﺮات -إن ﻢﻟ ﻳﻜﻦ
ﻣﺌﺎت -أﻋلﻦ ﻋﻦ ﺗوﺣﻴد ﻓصﺎﺋﻞ ﻛﺜﺮﻴة
ﻻ ﺗلﺒﺚ أن ﺗﻨﻬﺎر لﺨﻼﻓﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ
وأﻳدﻳولوﺟﻴﺔ ،وﻷن أﺣد اﻷﻃﺮاف
اﻛتﺸﻒ أن ﻫﺬه الوﺣدة ﻢﻟ ﺗﻜﻦ يف
ﺻﺎلﺤﻪ «ﻣﺒﺎﴍة».
وﻣﺎ ﻳﻨطﺒﻖ ﻋﲆ الﺤﺮاك الﻌﺴﻜﺮي،

ﻳﻨطﺒﻖ أﻳﻀً ﺎ ﻋﲆ الﺤﺮاك الﺴﻴﺎﳼ
)بﻞ رﻤﺑﺎ ﻛﺎن اﻻﻧقﺴﺎم الﺴﻴﺎﳼ
ﻣﺤﻔ ًﺰا لﻼﻧقﺴﺎم الﻌﺴﻜﺮي( ،ﺣﻴﺚ
ﻢﻟ ﺗﻨﺠﺢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ يف إﻧﺸﺎء ﻛﻴﺎن
واﺣد ﻳﻀﻤﻬﺎ ﺟﻤﻴ ًﻌﺎ ،ﺣتﻰ الﻜﻴﺎﻧﺎت
اﳌتﺸﻜلﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻏﺎلﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ
أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﲆ إﻓﺸﺎلﻬﺎ ﺣﻦﻴ
ﻻ ﻳﺠد ﻫﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء لﻬﻢ ﺣصﺔ
وازﻧﺔ يف إدارة ﻫﺬه الﻜﻴﺎﻧﺎت .وﻣﺎ
الﻨتﻴﺠﺔ التﻲ ﺣصلتﻬﺎ اﳌﻌﺎرﺿﺔ يف
الﻨﻬﺎﻳﺔ؟
ﺗﴩذم ﻻ ﻣﺜﻴﻞ لﻪ ﻋﲆ ﻛﻞ اﳌﺴتوى،
وإﻫدار للﻤوارد ،وﻋدم اﻋﱰاف دوﱄ،
وزﻳﺎدة يف الﻨقﻤﺔ الﺸﻌﺒﻴﺔ ،واﻗتتﺎل
داﺧﲇ ﺧلّﻒ آﻻف القتﲆ ﻛﺜﺮﻴ ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻦ القﺎدة ،وﻣﻦ ﻫﺬه الﺨﻼﻓﺎت
الداﺧلﻴﺔ اﺳتطﺎع ﺗﻨﻈﻴﻢ الدولﺔ
اﺧﱰاق ﺟﺴد اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺴلﺤﺔ
لﻴﻜون أﻛﱪ ﻃﻌﻨﺔ يف ﻇﻬﺮﻫﺎ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨتﺒﻪ القﺎرئ أﻧﻨﻲ ﻢﻟ
أﴍ يف الﻔقﺮة الﺴﺎبقﺔ إﱃ زﻳﺎدة
ﻣﻌﺎﻧﺎة الﺴﻜﺎن وﺗﻌﺎﻇﻢ أﻋداد
ﺷﻬداﺋﻬﻢ ،وإﻤﻧﺎ أﺷﺮﻴ ﻓقﻂ إﱃ أن
ﺗﻔﻜﻚ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻛﺎن ﺿد ﻣصلﺤتﻬﺎ
وﻣدﻣ ًﺮا لﻬﺎ بﻐﺾ الﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﺎﺳﻬﺎ
وﺟﺎﻤﻫﺮﻴﻫﺎ اﳌﻔﱰﺿﺔ.
ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮﻴة ﻛﺮﺜ الﺤدﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ يف
الﻔﱰة اﻷﺧﺮﻴة ،وﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗقﺴﻴﻢ
ﺳورﻳﺎ ،وبﺤﺴﺎب بﺴﻴﻂ ﺳﻨﺠد
ﻛﺬلﻚ أن وﺣدة ﺳورﻳﺎ ﻫﻲ يف
ﻣصلﺤﺔ الﺠﻤﻴﻊ بﻌﻴدًا ﻋﻦ ﺷﻌﺎرات
ﺣﺐ الوﻃﻦ وﺗﺮابﻪ وﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ
ﻣﻔﺮدات الﺨطﺎب الوﻃﻨﻲ اﳌﻬﱰئ،
ولﻜﻦ ﻷن ﺳورﻳﺎ اﳌﺴتقﺮة )اﳌﺸﻜّلﺔ
وﻓقﺎ لﺤدود ﺳﺎﻳﻜﺲ بﻴﻜو( ﻻ
ﻤﻳﻜﻦ أن ﺗﻨﻌﻢ بﺤد أدﻰﻧ بﺎلﺴﻼم إﻻ
ﻣتﺤدة ،أﻣﺎ ﺧﻴﺎر التقﺴﻴﻢ ﻓلﻦ ﻳﻨتﺞ
إﻻ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻫﺸﺔ ﺗتصﺎرع ﻣﻊ بﻌﻀﻬﺎ
إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ.
لﻴﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ الﻨﺎس ،وﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺳورﻳﺎ ،وﻻ وﺣدة ﺳورﻳﺎ ولﻜﻦ
ﻣﻦ أﺟلﻜﻢ وﻣصلﺤتﻜﻢ ،أﻧتﻢ ﻓقﻂ،
ﻗﺎدﺗﻨﺎ ،ﻋلﻴﻜﻢ أن ﺗتوﺣدا وﺗﺤﺎﻓﻈوا
ﻋﲆ ﻫﺬا الﺒلد اﳌﻨﻜوب.

تﺼريحـــــــــــــات
أبو جابر الشيﺦ:
نائحو كربالء يحرقون الزبداين بحثًا
عن قاتل الحسﻦﻴ ،كحال نائحي
الهولوكوست يف حرقهم غزة.

زهران علوش إﱃ نﻈام اﻷسد:
أيامك باتت معدودة ،نحن ما ازددنا إال قوة وﺛباتًا ،وهاهم
جنودك يفرون كالجرذان أمام ﴐبات اﳌجاهدين يف
كل أنحاء سوريا وستكون نهايتك وشيكة.

حسن نرص الله:
إذا أبعدنا اﳌقاتلﻦﻴ اﻷجانﺐ فﺈن كل
السوريﻦﻴ سيذهبون إﱃ حل سياﳼ
ﻤﺑا فيهم اﳌعارﺿة اﳌسلحة.

سمري جعجع:
ﻢﻟ تكن اﳌقاومة يو ًما تنتهك أراﴈ الغري دفا ًعا عن
اﻷسد يف الشام ،تستجلﺐ اﻷﺧطار واالعتداءات
وتجﱪ اللبنانيﻦﻴ عىل تسديد فواتري باهﻈة.

جون ماكﻦﻴ:
إن الحرب التي تخوﺿها أمريكا ﺿد تنﻈيم
»الدولة اﻹسالمية« ال تسري كﺎﻤ هو
مطلوب؛ داعﺶ ينترص عىل اﻷقل بنﻈر
اﳌتطرفﻦﻴ اﻷصغر س ًنا يف الرشق اﻷوسﻂ.

باراك أوباما:
الطريق الوحيد ﻹنهاء الحرب السورية هي أن
يتحد السوريون ﺿد تنﻈيم »الدولة اﻹسالمية«
وأن تبدأ مرحلة انتقالية جامعة تﺆدي إﱃ تشكيل
حكومة جديدة ال تتﻀمن بشار اﻷسد.
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ولﻬﻢ فيﻬا مﺂرب أﺧرى

ﻣﺆﻳﺪ ﺍﺳﻜﻴﻒ

ﻳو ًﻣﺎ ﻣﺎ ﺳوف ﻳﺴقﻂ اﻷﺳد،
الﺤدث لﻦ ﻳﻜون ﻋﺎدﻳًﺎ بﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴد،
«الﻐصﺎت» اﳌﺨﻨوﻗﺔ ﺳوف ﺗتﺤﺮر
ّ
إﱃ زﻏﺎرﻳد ،أﻫﺎﱄ اﳌﻌتقلﻦﻴ
ﻳﺒﺤﺜون ﻋﻦ أبﻨﺎﺋﻬﻢ ،ﺟﺜﺚ ﻣﻦ
ﻗﴣ ﺗﺤت التﻌﺬﻳﺐ ﺳوف
ﺮﻴا ﻛﺎﻤ ﻳلﻴﻖ بﻬﺎ ،اﻷﺧﺒﺎر
ﺗ ُدﻓﻦ أﺧ ً
الﻌﺎﺟلﺔ لﻦ ﺗﺸﻐلﻨﺎ ﻋﻦ واﺟﺒﺎﺗﻨﺎ،
ﻤﺗﺜﺎل ﻣقلوب ﻋﲆ رأﺳﻪ لﺒﺸﺎر
اﻷﺳد ﺳﻨﺸﻴده ﻋﲆ ﻋﺠﻞ داﺧﻞ
ﺳﺠﻦ أﻣﺎم القﴫ الﺠﻤﻬوري،
ﻧﺄﻲﺗ بﺤﺎﻤر وﻧﺮبطﻪ بﺮﻗﺒﺔ
اﻷﻣﻦﻴ الﻌﺎم لﺤﺰب الﺒﻌﺚ الﻌﺮﻲﺑ
اﻻﺷﱰاﻲﻛ والقﺎﺋد اﻷﻋﲆ للﺠﻴﺶ
والقوات اﳌﺴلﺤﺔ الﺴﻴد رﺋﻴﺲ
الﺠﻤﻬورﻳﺔ الﺴﺎبﻖ ،لﻦ ﻧﻨﴗ
أن ﻳﻜون الﺴﺠﻦ ﻣواﺟﻬﺎ لﻨﺎﻓﺬة
ﻣﻜتﺐ الﺮﺋﻴﺲ القﺎدم ،ولﻦ ﻧﻨﺸﻐﻞ
ﻋﻦ ﺗدلﻴﻞ الﺤﺎﻤر ..ﺳوف ﻳقوم
ﺣﺴﻦ ﻧﴫ اللﻪ بﺎﳌﻬﻤﺔ.
ﻣﺎ ﺗﺒقﻰ ﻣﻦ ﻓﺮح يف ذلﻚ الﻴوم
ﻧﱰﻛﻪ لﻼرﺗﺠﺎل ،ﻋﲆ أن ﻧﺤﻴﻲ
ﻃقوس ﻗﻴﺎﻣتﻨﺎ يف ﻛﻞ ذﻛﺮى
ﺳﻨوﻳﺔ للﺴقوط:
أﻃﻔﺎل ﻛﺮﺜ ﻳﺮﻓﻌون «اﻵس»
وأﻫﺎزﻳﺠﻬﻢ ﻤﺗﻸ اﳌﻜﺎن ،بﻴﻨﺎﻤ ﻫﻢ
يف ﻃﺮﻳقﻬﻢ لﺰﻳﺎرة ﻣﺎ ﺗﺒقﻰ ﻣﻦ
اﳌقﺎبﺮ الﺠﺎﻤﻋﻴﺔ ،ﻫﻨﺎك درج للﺤﺎﻤم
لﻴطﺮﻴ بﺎلﺮﺳﺎﺋﻞ إﱃ الﺴﺎﻤء ،ﺛﻢ ﻧتلو
ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﺻلوات اﻷبد ،ﻧﺮاﻗﺺ دﻣﻌﻨﺎ
بﱰﺗﻴﻞ الﺤﻜﺎﻳﺎ ﻋﲆ درب آﻻﻣﻨﺎ وﻧﺤﻦ
يف ﻃﺮﻳقﻨﺎ إﱃ القﴫ الﺠﻤﻬوري،
ﻧطوف ﺣول الﻔﺮوع اﻷﻣﻨﻴﺔ ،ويف
ﻏﺮف التﻌﺬﻳﺐ ﻧطلﻖ أﻧﻦﻴ الصﻤت
للصدى ،ﻧلطﻢ ﻗلﻴﻼً بطﺮﻳقﺔ ﻣﺒتﻜﺮة
وأﻛﺮﺜ ﺣداﺛﺔ وﺳلﻤﻴﺔ ،ﺛﻢ ﻧﻌ ّﺮي
ﻳﻬودا وﻛﻞ اﳌﺨﱪﻳﻦ و»الﻔﺴﺎﻓﻴﺲ»،
ﻧﺸﻴّد لﻬﻢ زﻧﺎزﻳﻦ ﻧﺤﺎﺳﻴﺔ ﺛﻢ
ﻧﺮﺟﻤﻬﻢ بﺎلﻔﻀﺔ ،وﻧﺠﻌلﻬﻢ ﻳﻔﻜﺮون
ﻣلﻴًﺎ بدﻓﻊ ﻓﺎﺗورة الﻌﺸﺎء اﻷﺧﺮﻴ،

ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ

ﻳتﺴﺎءل الﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﻣصلﺤﺔ الﻌﻢ «ﺳﺎم» يف ﺗﺮك
«داﻋﺶ» ﺗتﻤدد وﺗﺒقﻰ ،ﻣﻊ أن ﻫﺬه الﻌصﺎبﺔ ﺟﺎﻫﺮت
بﺎلﻌداء ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ،ورﻏﻢ ﻋﻨﱰﻳﺎت «اوبﺎﻣﺎ» الﺬي ﻳﺮى
يف «داﻋﺶ» ﺗﻬدﻳدًا ﻳﻔوق ﺣلﻒ «وارﺳو»؟

ﺳﻴدة ﻣﻦ درﻋﺎ ﺗوزع الﺮاﺣﺔ ﻋﲆ ﻣقﺎﺗﲇ الﺠﻴﺶ الﺤﺮ ﺗلو ﺗﺤﺮﻳﺮ الﻔوج  – 52ﻣﻦ اﻻﻧﱰﻧت

وﻋﲆ ﻧﺎﺻﻴﺔ اﳌﺸﻬد ﻳوﺟد ﻤﺗﺜﺎل
آﺧﺮ ﻣقلوب لﺒﺸﺎر اﻷﺳد ﻣﺴﺠوﻧًﺎ
بﺎﻷﺳﺎﻤء.
ﻧتﺒﻊ درب الﺠلﺠلﺔ يف أزﻗﺔ ﺣوران،
وﻧﺸﻌﻞ أﻇﺎﻓﺮﻧﺎ ﺷﻤو ًﻋﺎ يف
ﺻﺒﺎﺣﺎت أﻃﻔﺎلﻨﺎ ﺛﻢ ﻧﻌلقﻬﺎ ﻗﻨﺎدﻳﻞ
ﻋﲆ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﻤﺺ وﻧواﻋﺮﻴ ﺣﺎﻤة
ويف ﻛﻞ درب ﻣﻦ دروب ﻋﺬابﺎﺗﻨﺎ.
ﻧﺴﺠﻦ ﻛﻬوف ﻋﺰلتﻨﺎ وﻧﺨتﻤﻬﺎ
بﺸﻤﻊ ﺗﺠﺮبتﻨﺎ اﻷﺣﻤﺮ ،وﻧﻜﻤﻞ
اﳌﺴﺮﻴ إﱃ ﻣتﺤﻒ الﻬولوﻛوﺳت
الﺴوري وﻓﺮوﻋﻪ يف ﻛﻞ
اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺎ ﻋدا ﻃﺮﻃوس.
يف ﺳﺎﺣﺎﺗﻨﺎ ﻻ ﻤﺗﺎﺛﻴﻞ لطﺎﻏﻴﺔ
بﻌد الﻴوم ،يف ﺳﺎﺣﺔ «اﳌﺤﺮﻳﺐ»
َص َﺐ الﻨﺤﺎﺗون ﻃﺎﺋﺮة
بﺈدلﺐ ﻧ َ
«ﻣﻴﻎ» ﻣﺤﺒوﺳﺔ يف ﺷﺒﻚ ﻣﻦ
أﻣﻨﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت ،ويف ﻣﻨتصﻒ
«دوار الﺸ ّﻌﺎر» بﺤلﺐ ﻣﺠﺴﻢ
لصﺎروخ ﻳلطﻢ ﻧد ًﻣﺎ ﺛﻢ ﻳﻨﻔﺠﺮ
وردًا ﻋﻨد أﻗدام الﻌﺎبﺮﻳﻦ ،ويف
«ﻛﻔﺮﻧﺒﻞ» و «أم ولد» و « إزرع» و
«ﻣﺎرع» ﻣﺠﺴﺎﻤت لﱪاﻣﻴﻞ ﺗﻨتﺤﺮ
ﻣﻦ ﻋﲆ ﺟﺮف الﻌدم ..والﻨدم..
ﻧﻜﻤﻞ ﻣﺴﺮﻴﻧﺎ إﱃ بﺎﻧﻴﺎس والﺒﻴﻀﺎ،
وﻫﻨﺎك ﻧلقﻲ القﺒﺾ ﻋﲆ ﻋﺒﺎس،

ﻧﻜلﺒﺶ ﺣﺮف القﺎف الﺬي أرﻋﺐ
الﻨﺎس ،وﻧوﻗﻒ ﻛﻞ أﺳﺌلﺔ اﻻﺳتﻨﻜﺎر
ﻋﲆ ﺷﺎﻛلﺔ :بدﻛﻦ ﺣﺮﻳﺔ؟؟!!
ﻧلﻒ ﻋلﻴﻬﻢ ﻣوﺗﻨﺎ ﻛﺤﺒﻞ ﻣﺸﻨقﺔ،
ّ
ﺛﻢ ﻧﻨصﺐ ﻋﲆ ﺟﺜﺜﻬﻢ ﺳﺎرﻳﺔ
اﻧتصﺎرﻧﺎ.
ﺛﻢ ﻧﺄﻲﺗ ﻤﺑﻦ ﻛﺎن ﻳﺮدح أن أﺧتﻪ
ﺗﺨﺮج الﺴﺎﻋﺔ الﺜﺎلﺜﺔ يف اللﻴﻞ،
ﻧلﺰﻣﻪ بﺎﻻﺳتﺎﻤع ﻳوﻣﻴًﺎ ﳌﺬﻳﻌﺔ
اﳌطﺮ ،أﻣﺎ أﺧتﻪ ﻓﻌلﻴﻬﺎ ﻣتﺎبﻌﺔ ﻛﻞ
أرﺷﻴﻒ بﺮاﻣﺞ الﻌﺮﻋور وأوﻻده.
ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﱄ ﻤﺑصﺮﻴﻫﺎ..
ﻧصﺐ
ﴏﻧﺎ يف «الﺤولﺔ» وﻫﻨﺎك
ٌ
ﻣﻨﺤوت بﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ بﺎزلت ﻛﻨﺎ ﻗد
أﺣﴬﻧﺎه ﻣﻦ ﺣوران لطﻔﻞ ﺳوري
بﺴﺎﻗﻦﻴ ﻋﺎلﻴتﻦﻴ ﺗﻨﺎﻃﺤﺎن الﺴﺤﺎب،
ﻳتدﻓﻖ ﺷﻼلﻪ ﻋﲆ ﻛﺮة أرﺿﻴﺔ ﺗﺤت
ﺧصﻴتﻴﻪ ،ﻓﻴﻌ ّﻤد ﺳﻜﺎن ﻛوﻛﺐ
اﻷرض وﻳطﻬﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺧطﺎﻳﺎﻫﻢ.
ﻛﺜﺮﻴة ﻫﻲ أﻳقوﻧﺎﺗﻨﺎ ،وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ﻫﻨﺎك ﻤﺗﺎﺛﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﻚ
ﻷﻋﻀﺎء اﻻﺋتﻼف واﳌﺠلﺲ الوﻃﻨﻲ
ﻣقﻴدون ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ إﱃ ﻛﺮاس
ﻣﻦ وﻫﻢ ،وﺣول أﻋﻨﺎﻗﻬﻢ ﻛﻞ
«لوﺟوﻫﺎت» القﻨوات التلﻔﺰﻳوﻧﻴﺔ
ويف داﺧﻞ أﻓواﻫﻬﻢ ﻧﺜﺒت

«اﳌﺎﻳﻜﺮوﻓوﻧﺎت».
ﻧﻜﻤﻞ اﳌﺴﺮﻴ وﻧﺤﻦ ﻧﺴتلﻢ ﺣصتﻨﺎ
ﻣﻦ الﺮاﺣﺔ الﺤوراﻧﻴﺔ التﻲ ﺳتﻐدو
«ﻓطﺮﻧﺎ وﻓطﺮﻴﻧﺎ» ،ﻓﻨلﺰم أﻫﻞ الﺴﺎﺣﻞ
بدﻓﻊ ﺗﻜﺎلﻴﻒ الﺴﻜﺮ اﳌطﺤون
وأﻃﺒﺎء اﻷﺳﻨﺎن ،وﺣلﺐ ﻧلﺰﻣﻬﺎ
بتﻜﺎلﻴﻒ الﻨقﻞ ﻣﻦ ﻣﺠدل ﺷﻤﺲ إﱃ
ﻋﻦﻴ دﻳوار ،وﻣﺸﺎﻳﺦ دﻣﺸﻖ ﻧقطﻊ
ﻋﻨﻬﻢ «اﳌلّﻴﺴﺔ واﳌلﺒّﺲ».
ﺻﺎلﺢ ﻣﺴلﻢ ﺳﻨلﺰﻣﻪ بقﺮاءة
اﳌﻨطلقﺎت الﻨﻈﺮﻳﺔ لﺤﺰب الﺒﻌﺚ،
وﻧﺤﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﻞ لقﺐ «ﻋﻀو
ﻋﺎﻣﻞ» ،اﻣتﺤﺎن الﻌﻀوﻳﺔ ﻣﻦ
ﺣصﺔ الﺒﻐدادي ﻓقﻂ.
الدواﻋﺶ واﳌﺨﱪون ﺳوف ﻧﺮﺳلﻬﻢ
إﱃ الﱪاري والﺮواﻲﺑ وﻫﻢ ﻣقﻴدون
بﺎللﻌﻨﺎت ،ﻧﻌلﻤﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ التﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺷقﺎﺋﻖ الﻨﻌﺎﻤن ،وﻧلﺰﻣﻬﻢ
بﺰراﻋﺔ الصﻨوبﺮ يف ﻛﻞ ﻫﻀﺎب
القلﻤون وبﺎدﻳﺔ ﺗدﻣﺮ ﺣتﻰ اﻷبد.
ﺛﻢ ﻧﻌلﻦ الﺒﻴﺎن رﻗﻢ واﺣد وﻋﲆ
اﳌﻸ :الﺮاﺣﺔ الﺤوراﻧﻴﺔ ﻓطﺮﻴ ﻣﻦ
دﻣﻨﺎ ،ﻣﺤﺮم ﻋﲆ اﻷﻏﻴﺎر أﻛلﻪ
إﱃ ﻳوم الدﻳﻦ ..ﻓﺎﺣﻔﻈوا ﻳﺎ أﻳﻬﺎ
الﺴورﻳون ﻓطﺮﻴﻛﻢ ﻷﺟﻞ أﺟﻴﺎلﻜﻢ
أبد الدﻫﺮ.

مﺴلﺴﻼت رمﻀان ..مﺨدرات للعﻘﻞ
ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺭﺳﻼﻥ

ﻣﻊ اﻗﱰاب ﻧﻬﺎﻳﺔ الﺸﻬﺮ الﻔﻀﻴﻞ ،أﻋﺎده اللﻪ ﻋﲆ
اﻷﻣﺔ بﺎلﻨﴫ اﳌﺆزر ،ﻻ ﺷﻚ بﺄن ﴍﻳﺤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ
ﻣﻦ اﳌﺠتﻤﻊ ﻗد ﺗﺎبﻌت ﺣلقﺎت الدراﻣﺎ الﺴورﻳﺔ
بﺤلّتﻬﺎ الﺠدﻳدة «اﻻﺳتﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ».
وﻗد بﺎت واﺿ ًﺤﺎ للقﺎﴆ والداﻲﻧ أن ﻣﻌﻈﻢ
ﺗلﻚ اﳌﺴلﺴﻼت ﻗد اﺳتﺤﺎلت أدا ًة ُوﻇّﻔت لﺨدﻣﺔ
أﻳدﻳولوﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ بﺚ رﻣوز ورﺳﺎﺋﻞ
ﻣﺸﻔﺮة ﻻ ﺗﺨﻔﻰ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻋﲆ أي إﻧﺴﺎن.
واﳌتﻤﻌﻦ بتلﻚ الدراﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ
ﻋدة ﻣﺤﺎور أﺳﺎﺳﻴﺔ ُﻣﺤﺎوِل ًﺔ ﻏﺮﺳﻬﺎ يف ﻋقول
الﻌﺎﻣﺔ.
أول ﺗلﻚ اﳌﺤﺎور ،ﻫو أن الﺜورة الﺴورﻳﺔ ﻗد
ﻗﺎﻣت لﺨدﻣﺔ أﻏﺮاض ﺷﺨصﻴﺔ وﻣصﺎلﺢ ﻓﺮدﻳﺔ،
ولﻴﺲ يف ﺳﺒﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﱪى ﺗﺨﺺ ﺟﻤﻴﻊ أبﻨﺎء
الﺸﻌﺐ وﻃﺒقﺎﺗﻪ.
وﺛﺎﻲﻧ ﺗلﻚ اﳌﺤﺎور ،ﻫو الﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ أن ﺟﻴﺶ
الﻨﻈﺎم الﺴوري ﻫو الﺤﺎﻣﻲ للﺒﴩ وللﺒﻼد ،وﻫو

الﺤصﻦ اﳌﻨﻴﻊ يف وﺟﻪ اﳌﺠﺎﻫدﻳﻦ الﺬﻳﻦ ﺗﺤولوا
إﱃ ﻋصﺎبﺎت إرﻫﺎبﻴﺔ ﻣﻊ ﺗلﻚ اﳌﺴلﺴﻼت.
واﳌﺤور الﺜﺎلﺚ ﻫو إﻇﻬﺎر اﻻﻧﻔتﺎح والﺤﺮﻳﺔ
والﺤﻀﺎرة ﻋﻨد الﻨﻈﺎم الﺴوري واﳌﻨﺎﻃﻖ التﻲ
ﻣﺎزالت ﺗﺤت ﺳﻴطﺮﺗﻪ ،والتﺄﻛﻴد ﻋﲆ ﻋلﺎﻤﻧﻴﺔ
ﻫﺬا الﻨﻈﺎم ولﻴﱪالﻴتﻪ .والتﺄﻛﻴد يف ﻧﻔﺲ الوﻗت
ﻋﲆ اﻻﻧﻐﻼق والتﻌصﺐ ﻋﻨد الطﺮف اﻵﺧﺮ.
أﻣﺎ رابﻊ ﺗلﻚ اﳌﺤﺎور وأﺧطﺮﻫﺎ ،ﻓﻬو التﺄﻛﻴد
ﻋﲆ أن الﺜورة ﻗد أﻓﺮزت ﻓتﻨﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻋصﻔت
بﺎلﺒﻼد ،وﻛﺎﻧت ﺳﺒ ًﺒﺎ يف دﻣﺎر اﻷﻣﺔ ووﺻولﻬﺎ
إﱃ ﻣﺎ وﺻلت إلﻴﻪ .يف ﺣﻦﻴ ﺗﻜﻤﻦ الﺤقﻴقﺔ يف
أن الﻨﻈﺎم الﺴوري ﻫو ﻣﻦ بﺚّ الﻔتﻨﺔ الطﺎﺋﻔﻴﺔ
بﻦﻴ أبﻨﺎء الوﻃﻦ الواﺣد لﻴﺴ ّﻬﻞ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻬﻤﺔ
القﻀﺎء ﻋﲆ الﺜورة.
وإﻲﻧ ﻻ أدري ﺣقًﺎ ..ﻫﻞ ﻛﻞ ذلﻚ ﻫو ﻣﺤﺎولﺔ ﻣﻦ
ﺻﻨﺎع الدراﻣﺎ للتقﺮب ﻣﻦ الﺴلطﺔ التﻲ بﺎﺗت
ﺟ ُﺮ ٍ
ف ﻫﺎرٍ؟
ﻋﲆ ﺷﻔﺎ ُ

أم ﻫو ﻣﺤﺎولﺔ ﻣﻦ ﺗلﻚ الﺴلطﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ لﻐﺴﻴﻞ
اﻷدﻣﻐﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴلﻬﺎ ﻛﺎﻤ ﻳﺤلو لﻬﺎ؟
إﻻ أﻧﻨﻲ أُرﺟﺢ اﻻﺣتﺎﻤل الﺜﺎﻲﻧ ،إذ إ ّن أي إﻧﺴﺎن
ﻣتﺒﴫ ﻳدﻗﻖ يف ﺗلﻚ اﳌﺴلﺴﻼت ورﻣوزﻫﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻳوﺣﻰ إلﻴﻪ أن ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤلﻴﺎت اﺳتﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﻣد ّربﺔ
وﻣﻨﻈّﻤﺔ ﻗد ُوﻇّﻔت ﻓقﻂ ﻹﻧتﺎج ﺗلﻚ الدراﻣﺎ.
وﻗد أﺻﺒﺢ اﳌﻤﺜلون واﳌﻤﺜﻼت ﻣﺠﺮد دﻣﻰ يف
ﻳد أﻋﻀﺎء ﺗلﻚ الﻐﺮﻓﺔ ﺗ ُﺤﺮﻛﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﺗﺸﺎء.
ولﻜﻦ يف الﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻓﺈن التﻔﺎؤل ﻤﻳلﺆﻲﻧ
ﺣقًﺎ ،ﻷﻲﻧ ﻋﲆ ﻳقﻦﻴ بﺄن ﺷﻌ ًﺒﺎ ﻣﻈلو ًﻣﺎ
ﻫﺐ يف وﺟﻪ
ﻗد ﻋﺮف ﻏﺮﻤﻳﻪ ،وﻗد
ّ
ﻇ ُّﻼﻣﻪ ﻻﺳﱰداد ﺣقوﻗﻪ وﺣﺮﻳتﻪ وﻛﺮاﻣتﻪ
اﳌﺴلوبﺔ ،وﻗد اﻋتﻨﻖ ﻋقﻴدة الﻜﻔﺎح
ُﻐﺮﻴ ﻋقﻴدﺗﻪ ﻣتﺎبﻌﺔ بﻀﻌﺔ
والﻨﻀﺎل ،لﻦ ﺗ ّ
وإﻤﻧﺎ
ﺣلقﺎت ﻣﻦ ﻣﺴلﺴﻞ ﺗلﻔﺰﻳوﻲﻧ ﺗﺎﻓﻪّ .
ﺳتﺰﻳد ﻣﻦ إﴏاره وﻋﺰﻤﻳتﻪ ووﻋﻴﻪ ﳌﺎ
ﻳﺤﻴﻚ الﻨﻈﺎم ﺿده ﻣﻦ ﻣﺆاﻣﺮات ﻛوﻧ ّﻴﺔ.

الﻨﻈﺮة التﺒﺴﻴطﻴﺔ لﻸﻣور ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣقولﺔ «إن
أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻲ ﺻدﻳﻖ ﺧﻔﻲ لداﻋﺶ» ﻏﺮﻴ ﻣﻌقولﺔ ،لﻜﻦ
ﻣقﺎربﺔ اﳌوﺿوع اﻋتﺎﻤدًا ﻋﲆ الﺴﻴﺎﺳﺔ الواﻗﻌﻴﺔ
ﺗﺴﺎﻋد ﻋﲆ ﻓﻬﻢ ﳌﺎذا ﺗﻔﻀﻞ «أﻣﺮﻳﻜﺎ» ﻣواﺟﻬﺔ
«داﻋﺶ» ولﻴﺲ «القﺎﻋدة» أو أي ﺟﻬﺔ «ﺳﻨﻴﺔ» أﺧﺮى.
يف ﻣﻨطقتﻨﺎ ﺗتصﺎرع ﻗوﻣﻴﺎت وإﺛﻨﻴﺎت وﻃواﺋﻒ
«ﻏﺮﻴ ﺻدﻳقﺔ» ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ .بﺎﺳتﺜﻨﺎء اﻷﻛﺮاد الﺬﻳﻦ
اﻧتﻬﺠوا ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋقﻼﻧﻴﺔ بﻀﻐﻂ ﻣﻦ «الﺒﺎرزاﻲﻧ»،
ﻓﺄﻏلﺐ الﻼﻋﺒﻦﻴ ﻫﻢ إﻣﺎ «أﻋداء» ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ أو ﺧصوم
أو ﻣﻨﺎﻓﺴون .بﺎلتﺎﱄ ﻣصلﺤﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻲ يف دوام
ﺣﺎﻤم الدم ولﻴﺲ ﺗﻐلﻴﺐ «إﻳﺮان» ﻋﲆ الﻌﺮب أو
ّ
الﻌﻜﺲ ،واﻷﻣﺮﻳﻲﻜ ﻻ ﻳﺒﺎﱄ إن أبﺎد الﻌلوﻳون الﺴﻨﺔ
أو ﺗﻌﺮض اﳌﺴﻴﺤﻴون ﳌﺬابﺢ.
ﻳدا أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣطلقتﺎن ،وﻻ ﺟﻨود لﻬﺎ ﻋﲆ اﻷرض ،ﻓﺎﻤ
اﳌﺎﻧﻊ إذًا لو اﺣﱰﻗت اﳌﻨطقﺔ ﻤﺑﻦ وﻣﺎ ﻋلﻴﻬﺎ؟ ﻫﺬا
بﺎلﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﻗﺎلﻪ «اوبﺎﻣﺎ» ﺣﻦﻴ ﻗﺎرن بﻦﻴ «ﺳورﻳﺎ»
و «الﻜوﻧﻐو».
الﺨطﺮ اﻷﻛﱪ ﻋﲆ الﻨﻔوذ اﻷﻣﺮﻳﻲﻜ ﻫو ﻗﻴﺎم ﻣﴩوع
ﺳﻨﻲ دﻤﻳقﺮاﻃﻲ ﻳﻨﻬﻲ ﺗوﺣﺶ «الﻴﺎﻧﻲﻜ» وﻳطﺮد
اﻷزﻋﺮﻳﻦ الﻜﺒﺎر ،الﺮوﳼ واﻷﻣﺮﻳﻲﻜ ،ﻣﻦ اﳌﻨطقﺔ
ﻋﱪ بﻨﺎء ﻣﺠتﻤﻌﻲ ﻋﴫي ،ﻣتصﺎلﺢ ﻣﻊ الﺠوار وﻋﱪ
ﺗطوﻳﺮ اﻹﺳﻼم الﺴﻴﺎﳼ يف اﺗﺠﺎه ﻻ ﻳتﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ
الﻌقﻼﻧﻴﺔ والدولﺔ الﺤدﻳﺜﺔ واﳌﺴﺎواة بﻦﻴ اﳌواﻃﻨﻦﻴ.
ﻫﺬا ﻳﻔﴪ اﺳتﺎﻤﺗﺔ الﻌﻢ «ﺳﺎم» يف وﺿﻊ الﻌﴢ يف
دوالﻴﺐ «اردوﻏﺎن» ﻹبقﺎء الﺸقﻴﻖ الﱰﻲﻛ اﻷﻛﱪ يف
ﺣﺎلﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ وﺷلﻞ ﺳﻴﺎﳼ.
ﺗقدﻳﻢ «داﻋﺶ» ﻋﲆ أﻧﻬﺎ «دولﺔ الﺴﻨﺔ» ﻳﺤقﻖ أﻫداف
الﻌدو اﻷﻣﺮﻳﻲﻜ بﺎلﻜﺎﻣﻞ« ،ﻓداﻋﺶ» ﺗقتﻞ الﺴﻨﺔ
أﺳﺎﺳﺎ ،وﻻ ﺗﻬدد أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻻ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ وﻻ
وأﺣﻼﻣﻬﻢ
ً
ﻣﻦ بﻌﻴد وﻣﺎ ﺟﻌﺠﻌتﻬﺎ بﺎلﻌداء «للﻐﺮب الصلﻴﺒﻲ»
ﺳوى «ﻋدة ﺷﻐﻞ» ،ﻤﺗﺎ ًﻣﺎ ﻛﺎﻤ ﻛﺎن الﻌداء ﻹﴎاﺋﻴﻞ
«ﻋدة الﺰﻋﱪة» ﻹﻳﺮان واﻷﺳد.
ﻋﲆ ﻋﻜﺲ «القﺎﻋدة» التﻲ ﺣﺎربت أﻣﺮﻳﻜﺎ لصﺎلﺢ
أﻃﺮاف ﻣتﻌددة لﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ أي ﻃﺮف ﺳﻨﻲ« ،داﻋﺶ»
ﻢﻟ ﺗﻬدد ﻳو ًﻣﺎ الﱰاب أو اﳌصﺎلﺢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻓﺎﻤ ﻫﻲ
اﳌﺸﻜلﺔ يف التﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻬﺎ؟
اﳌﺸﻜلﺔ ﻫﻲ إذًا لدى «الﺴ ّﻨﺔ» الﺬﻳﻦ ﻳتﻼﻋﺐ بﻬﻢ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴون وﻳﺰﻳﻨون لﻬﻢ أن «داﻋﺶ» ﺗﺤﻤﻴﻬﻢ
وﺗﺬود ﻋﻨﻬﻢ يف ﺣﻦﻴ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻲ ﻓﻌل ًﻴﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ.

التقطت الصورة يف بلدة «بدّا» 2014

العيد أىت ،رغم ان زوجي ال زال يف
رصة عىل اصطحاب
الغوطة؛ إال أين م ّ
أطفايل ليحتفلوا بالعيد وألعابه هنا،
حاولت أن أشرتي لهم بعض الثياب
الجديدة ليفرحوا بها .أهل الخري قدّ موا
يل غرفة مخدّ مة مجانًا هنا يف منطقة
بدّ ا بريف دمشق ،أعلّم أطفايل وأتابع
دراستهم ،أحاول أن أكمل الحياة مع
أطفايل بشكل طبيعي ،حاول زوجي
الخروج مرا ًرا إال أن ذلك مستحيل،
رشدت
أعرف الكثري من العائالت التي ت ّ
بهذا الشكل نتيجة الحصار.
سأستمر يف رسم االبتسامة عىل
وجوه أبنايئ ،حتى يجتمع شملنا
بزوجي قري ًبا.

مﺠتمﻊ بﻠدي
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»إن ﺧليﺖ ﺧرﺑﺖ«

الﺨير ال يمﻜﻦ أن يموت ،لﻜﻦ الناس يﻀﻄرون ﻹﺧﻔاﺋﻪ
درس عد ٌد من الفالسفة واﳌفكرين عالقة اﻹنسان بالخري ،ورأى كثريون منهم أن
متأصال يف النفﺲ اﻹنسانية ما ﻢﻟ تدفع إليه دف ًعا عىل عكﺲ الرش؛
الخري ليﺲ
ّ
الذي ال ﻤﻳوت فينا مهﺎﻤ حاولنا ،ومن بﻦﻴ ر ّواد هذا اﳌذهﺐ جﱪان ﺧليل جﱪان
جﱪوا ..والرش ال يفنى فيهم وإن قﱪوا.
إذ يقول :الخري موجود يف الناس إن ُ
ﺣﻨﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺮﻱ  -ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪﻱ

ولﻌﻞ الﺤﺮب ﺗﺮﺳﺦ ﻫﺬه الﻨﻈﺮة يف أذﻫﺎن
ّ
الﻜﺜﺮﻴﻳﻦ أﻣﺎم ﻣﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻤﻦ ﻳتﺎﺟﺮون
بﺎلﺒﴩ وأرواﺣﻬﻢ ،وﻫﻨﺎ ﻳﱪز ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ
ﺗﺒدو ﻣﻼﻣﺤﻪ أوﺿﺢ لتﺒﺎﻳﻨﻬﺎ اﳌتﺰاﻳد ﻣﻊ
ﻗتﺎﻣﺔ الﺤﺮب وﴍورﻫﺎ ،ﺟﺎﻧﺐ الﺨﺮﻴ يف
ﻧﻔوس اﺧتﺎرت الﺨﺮﻴ وﻢﻟ ﺗﺠﱪ ﻋلﻴﻪ ،يف
أﺷد الﻈﺮوف ﺳو ًءا وأﻛﺮﺜﻫﺎ ﺻﻌوبﺔ؛
وﻳﺮوي ﺳورﻳون يف ﻣﺨتلﻒ اﻷﻣﺎﻛﻦ
ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻋﻦ ﻣواﻗﻒ ﻋﺎﺷوﻫﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﻣﺎ
ﻳﺮوى ﻋﻦ الﺴلﻒ ،ﻓلﻨﺴتﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ:
ليتران مﻦ البنﺰيﻦ
أبو ﻧﺒﻴﻞ بﺎﺋﻊ أدوات ﻣﻨﺰلﻴﺔ يف ﻣدﻳﻨﺔ
ﺣﻤﺺ ﻳﻌﻴﺶ الﺤﺮب وﻏﻼءﻫﺎ ﻛﺎﻤ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ،لﻜ ّﻦ ذلﻚ ﻢﻟ ﻳﺴلﺒﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ يف
ﻗلﺒﻪ ﻣﻦ ﺧﺮﻴ ،وﻳﺮوي لﻨﺎ ﻗصﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ
ﺟﺎلﺴﺎ يف
أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  7أﺷﻬﺮ« ،ﻛﻨت
ً
دﻛّﺎﻲﻧ ﻣﻊ بﻌﺾ الﺠﺮﻴان ﻋﻨدﻣﺎ دﺧﻞ
ﺷﺎب ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺧﺮﻳﻒ ،2014
ﻋلﻴﻨﺎ ّ
ﻢﻟ ﻳﻜﻦ وﺟﻬﻪ ﻣﺄلوﻓًﺎ يف ﻣﻨطقتﻨﺎ
ﺟﺴﻨﺎ ﻣﻨﻪ ،وﻃلﺐ ﻣﻨﻲ بﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ
ﻓتو ّ
أن أﻋطﻴﻪ بﻌﺾ الﺒﻨﺰﻳﻦ لﺤﺎﺟتﻪ».
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺣﻤﺺ ﺗﻌﺎﻲﻧ ﻣﻦ أزﻣﺔ
ﻣﺤﺮوﻗﺎت ﻛﺒﺮﻴة ،إﱃ درﺟﺔ أن أبﺎ ﻧﺒﻴﻞ
ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻨﻬﺎ ﻋﱪ ﺳﻜﺎن اﻷﺣﻴﺎء اﳌوالﻴﺔ
وبﺴﻌ ٍﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ؛ ﻤﺗلﻤﻞ أﺻﺤﺎب أﻲﺑ
ﻧﺒﻴﻞ وأﺷﺎروا ّأﻻ ﻳﻌطﻴﻪ ،لﻜ ّﻨﻪ ﻛﺮه أن
ﻳﺮ ّد الﺸﺎب دون أن ﻳلﺒّﻲ ﺳﺆلﻪ ،ﻳﻜﻤﻞ
أبو ﻧﺒﻴﻞ «ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻏﺮﻳﺒًﺎ وأﻧﺎ ﻻ
أبﻴﻊ اﳌﺤﺮوﻗﺎت لﻜﻨﻨﻲ ﻗ ّﺮرت أن أﻋطﻴﻪ
لﻴﱰﻳﻦ ﻣﻦ الﺒﻨﺰﻳﻦ لوﺟﻪ اللﻪ ﺗﻌﺎﱃ؛
ﻓﻬو يف الﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎبﺮ ﺳﺒﻴﻞ أﻳًﺎ ﻛﺎن ﺣﺎل
الﺒﻨﺰﻳﻦ ﻏﻼء وﻧدرة».
ﺣﻤﻞ الﺸﺎب ﻋﺒوة الﺒﻨﺰﻳﻦ ﺷﺎﻛ ًﺮا ووﻋد
أن ﻳﻌﻴده ﻗﺮﻳﺒًﺎ ،لﻜﻦ ألﺴﻨﺔ الﺠﺮﻴان
بدأت بﻌد ﺧﺮوﺟﻪ ﺗلوم أبﺎ ﻧﺒﻴﻞ اﺗﻬﺎ ًﻣﺎ

لﻪ بﺎلتﻔﺮﻳﻂ والﺠﻨون ،وﻣﻀت اﻷﻳﺎم
القصﺔ ،وﻧﺴﻴﻬﺎ أبو ﻧﺒﻴﻞ وﻣﻦ
وﻃوﻳت
ّ
ﺣولﻪ ﺣتﻰ ﻣطلﻊ ﺻﻴﻒ  ،2015وﻳقول
ﲇ ﺷﺎب ﻢﻟ أﻋﺮﻓﻪ ،ﻣ ّد
أبو ﻧﺒﻴﻞ «دﺧﻞ ﻋ ّ
ﻳده ﻣﺴلّﺎﻤ وﻗدم ﱄ ﻧقودًا ،اﺳتﻬﺠﻨت
ﴫﻓﻪ ورددت ﻳده وﻧقوده؛ لﻜ ّﻨﻪ
ﺗ ّ
ذﻛﺮﻲﻧ بﻨﻔﺴﻪ :أﻢﻟ ﺗﺬﻛﺮﻲﻧ ،أﻧﺎ ﻓﻼن
ﻣدﻳﻦ لﻚ بﺜﻤﻦ لﻴﱰﻳﻦ ﻣﻦ الﺒﻨﺰﻳﻦ».
واﺳتﻐﺮب أبو ﻧﺒﻴﻞ ﺳداد ﻤﺛﻨﻬﺎ بﻌد
أﺷﻬﺮ ،ﻓقد اﻋتقﻞ الﺸﺎب بﻌد ﺧﺮوﺟﻪ
ﻣﻦ الدﻛﺎن لتﺸﺎبﻪ اﺳﻤﻪ ﻣﻊ «رﺟﻞ
ﻣطلوب» ،وﺧﺮج ﻗﺒﻞ أﺳﺒوﻋﻦﻴ لﻴﺴد
«ﻣﺎ يف رﻗﺒتﻪ ﻣﻦ دﻳﻦ».
ﻳﺴتﺸﻬد أبو ﻧﺒﻴﻞ بﺎلقصﺔ للتدلﻴﻞ
ﻋﲆ الﺨﺮﻴ الﺒﺎﻗﻲ يف ﻧﻔوس الﻨﺎس،
وﻳﻀﻴﻒ «ﺳﺒﺤﺎن اللﻪ؛ ﻧﺴﻴت الﺒﻨﺰﻳﻦ
والﺸﺎب ،واﻋتقﻞ ﻫو ﻷﺷﻬﺮ لﻜﻨﻪ ﻢﻟ
ﻳﻨﺲ وﻋده ﱄ ،ﻣﻬﺎﻤ ﺣﺎول الﺒﻌﺾ
َ
ﺗﻐﻴﺮﻴ ﻧﻔوس الﺴورﻳﻦﻴ وﺛﻨﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﺰة
أﻧﻔﺴﻬﻢ والﺨﺮﻴ الﺬي ﻓﻴﻬﻢ لﻦ ﻳﻔﻌلوا ﻣﺎ
دام بﻴﻨﻨﺎ ﻤﻧﺎذج بﻬﺬه اﻷﻣﺎﻧﺔ».
ﻛنﺰ معوﻧات
ﻛﺎﻧت ﺗدور يف بﻴتﻬﺎ ،ﺷتﺎء ،2014
ﺣﺮﻴى ﻤﺑﺎ ﻋلﻴﻬﺎ ﻓﻌلﻪ لتﺴ ّد ﺟوع
أبﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻨدﻣﺎ ﻗُﺮع الﺒﺎب .ﻓتﺤت ابﻨتﻬﺎ
الصﻐﺮى وﻢﻟ ﺗﻌﺮف الطﺎرق ،ﻧﺎدت أﻣﻬﺎ
ﺷﺎب ﻳﺮﻳد والدي» ،ﻫﺮﻋت اﻷم
«ﻫﻨﺎك
ّ
ﺳﺎﺋﻼ
ً
لتﺠﻴﺐ وﻫﻲ ﺗﺮﺟو اللﻪ أﻻ ﻳﻜون
بﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎل أو ﻏﺬاء ،وﺗقول أم ﻣﺤﻤد
«ﳌﺎ ﺳﺄلتﻪ ﻣﻦ ﻳﻜون ﻣ ّد ﻳده بﻜﻴﺲ
ﻛﺒﺮﻴ ﻣﻤلوء بﺎﳌواد التﻤوﻳﻨﻴﺔ ،وﻗﺎل إﻧﻪ
ﻣﻦ ﻃﺮف ﻓﻼن أﺣد أﺻدﻗﺎء زوﺟﻲ
وﻗد أرﺳﻞ لﻨﺎ بﻌﺾ اﻷﻏﺬﻳﺔ؛ ﺷﻜﺮﺗﻪ
واﺳتلﻤت الﻜﻨﺰ الﺬي بﻴده».
«ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ أﺻﻌﺐ أﻳﺎم وﻗتﻬﺎ بﺮدًا وﺟو ًﻋﺎ

ﺻورة ﺗﻌﺒﺮﻴﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﱰﻧت

ﻓﺸتﺎء الﺤصﺎر ﻻ ﻳﺮﺣﻢ ،اﺟتﻤﻊ أبﻨﺎﻲﺋ
ﺣوﱄ وأﻧﺎ أﻓتﺢ الﻜﻴﺲ ﻓوﺟدﻧﺎ داﺧلﻪ
الﱪﻏﻞ واﳌﻌﻜﺮوﻧﺔ والﺮز والﻌدس»،
وﺗﻜﻤﻞ «أﺧﻔﻴتُ دﻣوﻋﻲ وأﴎﻋت ﻷﻋ ّد
ﻷبﻨﺎﻲﺋ الﻐداء ﻤﺑﺎ أرﺳلﻪ اللﻪ إلﻴﻨﺎ».
يف اﳌﺴﺎء ،ﻢﻟ ﻳﻌﺮف زوﺟﻬﺎ ﻣﻦ الطﺎرق
وﻻ الصدﻳﻖ الﺬي ادّﻋﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﺮﻓﻪ ،ﺗتﺎبﻊ
أم ﻣﺤﻤد «ﻻ أﻧﴗ ﻛﻢ بﻜﻴت لﻴلتﻬﺎ؛ ﻛﻨﺎ
ﻋﲆ الدوام بﻴت ﻋ ّﺰ ﻳوزع الﺨﺮﻴ لﻜﻞ
ﺳﺎﺋﻞ وﻓقﺮﻴ ،الﻴوم ﻧﻔﺮح بصدﻗﺔ الﻐﺮﻳﺐ
وﻧﻐتﺒﻂ بﻬﺎ ،الﺤﻤد للﻪ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل».
ﻣﻀت اﻷﻳﺎم وأﺗﻴﺢ لﻌﺎﺋلﺔ أم ﻣﺤﻤد
الﺨﺮوج ﻣﻦ الﺤصﺎر للﻌﻼج ،وبﻌد
ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ القصﺔ أﺧﱪﺗﻬﺎ ابﻨتﻬﺎ أن
الﺸﺎب ﻛﺎن أﺣد زﻣﻼﺋﻬﺎ يف الﺠﺎﻣﻌﺔ،
وﺗﴩح الﺒﻨت ﻣﺎ اﻛتﺸﻔتﻪ «ﻣصﺎدﻓﺔً»
ﻋﻦ زﻣﻴلﻬﺎ يف الﻜلﻴﺔ ،الﺬي «ﺗﺮك دﻣﺸﻖ
وﻋ ّﺰﻫﺎ وﻋﻤلﻪ اﳌﻤﻴﺰ يف ﴍﻛﺔ اﺗصﺎﻻت
أﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻣلتﺤقًﺎ بﺎلﺤﺮاك الﺜوري يف
ﴏا ﻛﺄي ﻓﺮ ٍد ﻣﻦ أبﻨﺎﺋﻬﺎ».
الﻐوﻃﺔ وﻣﺤﺎ ً
أﺧﺬ الﺸﺎب الﻌﻨوان ﻣﻦ ﺻدﻳقﺎت الﻌﺎﺋلﺔ
وأﺣﴬ اﳌﻌوﻧﺎت ﻣﺨﻔﻴًﺎ ﺷﺨصﻴتﻪ
ﺣﺮﺻﺎ ﻋﲆ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ ،ﻣقد ًﻣﺎ اﳌﻌوﻧﺎت،
ً
ﺗقول الﻔتﺎة «رﻏﻢ ﻣﺎ ﻧﺸﻌﺮ بﻪ -يف
الﻐوﻃﺔ -ﺗﺠﺎه الﺸوام ﻣﻦ لوم وﻋتﺎب

الوﻗاية النﻔﺴية داﺧﻞ المعﺘﻘﻞ
ﻓﻮﺍﺯ
ﻣﺤﻤﺪ ّ

ﻳﻌتﻤد أﺳلوب التﻌﺬﻳﺐ الﻨﻔﴘ ﻋﲆ الﻌقﻞ
والوﻋﻲ والﺜقﺎﻓﺔ بﻦﻴ الﺠﻼد واﳌﻌتقﻞ ،ﻓﺎﳌﺤقﻖ
ﻳﺴتﻔﻴد يف ﺗﺤقﻴقﻪ ﻣﻦ ﺧلﻔﻴﺔ اﳌﻌتقﻞ اﻻﺟتﺎﻤﻋﻴﺔ
والﺜقﺎﻓﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻇﺮﻓﻪ الﻨﻔﴘ وﻛﻼﻣﻪ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ،
ﻓﺎﻤذا ﻳتوﺟﺐ ﻋﲆ اﳌﻌتقﻞ أن ﻳﻔﻌﻞ ﻋﲆ الصﻌﻴد
الﻨﻔﴘ ﳌواﺟﻬﺔ ﻫﺬا الﺴﻼح؟
رفﻊ الﺠاﻫﺰية النﻔسية وتوقﻊ األسوأ

ﻋﲆ اﳌﻌتقﻞ أن ﻳتوﻗﻊ أﻧﻪ ﻣقدم ﻋﲆ اﻷﺳوأ ،وأن
الﻈﺮوف الصﺤﻴﺔ والﻨﻔﺴﻴﺔ ﺳتﻜون ﺳﻴﺌﺔ ﻛﺬلﻚ،
ﻓﺬلﻚ ﺳﻴﺴﺎﻋده ﻋﲆ التﺄﻗلﻢ بﴪﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻣقدم
ﻋلﻴﻪ ،ﻳﺠﻌلﻪ أﻛﺮﺜ ﺗقﺒﻼً واﺳتﻌدادًا ﳌﺎ ﻗد ﻳواﺟﻬﻪ،
ﻓﻴﺒقﻰ ﻋﲆ الﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻌوبﺔ الﻈﺮف الﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ،

ﻣﺤﺎﻓﻈًﺎ ﻋﲆ ﻤﺗﺎﺳﻜﻪ وﻗﺎد ًرا ﻋﲆ التﻜﻴﻒ بﴪﻋﺔ.
وﻣﻦ ﺗﺠﺮبتﻲ الﺸﺨصﻴﺔ )اﺳتﻤﺮ اﻋتقﺎﱄ لتﺴﻌﺔ
ﺷﻬور يف ﻋدة ﻓﺮوع( ،ﺻﻤﻢ اﳌﺤقﻖ يف ﻓﺮع
اﻷﻣﻦ الﻌﺴﻜﺮي بﺤﺎﻤة ﻋﲆ اﺗﻬﺎﻣﻲ ﻤﺑﺎ ﻢﻟ أﻓﻌﻞ،
وﺛﺒت ذلﻚ يف ﻣلﻔﻲ ،وبﻌد أﻳﺎم ﻧقلت إﱃ الﴩﻃﺔ
الﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﻋﺮﻓت أﻧﻨﻲ ﺳﺄﺣول لدﻣﺸﻖ ،وﻛﺎن
ﻗﺮﻳﺒﻲ ﻗد اﻋتقﻞ وﺣول ﻣﻌﻲ .أﺻﺎبت الصدﻣﺔ
ﻗﺮﻳﺒﻲ وبدأ بﺎلﺒﻜﺎء والﴫاخ ،وأﺻﻴﺐ بﻨوبﺎت
اﻧﻔﻌﺎلﻴﺔ ﺷدﻳدة ،ﻓقلت لﻪ «ﻋلﻴﻚ أن ﺗﻨﴗ ﺣﻴﺎﺗﻚ
الﺴﺎبقﺔ ﻓﺮﻤﺑﺎ لﻦ ﻧﻌﻴﺶ إﻻ أﻳﺎ ًﻣﺎ ﻗلﻴلﺔ ،ﻓﻜﺮ ﻛﻴﻒ
ﺳﻨﻤﻀﻴﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ» .ﻋﲆ الﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ الصﻌﺎب
التﻲ ﻋﺸتﻬﺎ يف ﻓﱰة اﻋتقﺎﱄ الطوﻳلﺔ إﻻ أﻧﻨﻲ
ﻋﻨدﻣﺎ ﻛﻨت أﻧﻈﺮ إﱃ ﻧﻔﴘ ،ﺣ ًﻴﺎ آﻛﻞ وأﴍب،

ﻋﲆ ﺗقصﺮﻴﻫﻢّ ،إﻻ أن ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻫﺬا
الﺸﺎب يف ﻳومٍ ﻋ ّﺰ ﻓﻴﻪ الﺮﻏﻴﻒ ﻻ ﻤﻳﻜﻦ
أن ﻳُﻨﴗ أبدًا ،ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ الﻐوﻃﺔ وﻻ
زال ﻫو ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺎﻫدًا وﺣﻴدًا بﻌﻴدًا ﻋﻦ
أﻫلﻪ وﺣﻴﺎﺗﻪ لﻴﺴﻬﻢ يف ﺣﻔﻆ ﺣﻴوات
اﻵﺧﺮﻳﻦ ،رﻤﺑﺎ لﻦ أﻤﺗﻜّﻦ ﻣﻦ ر ّد ﻣﻌﺮوﻓﻪ
ﻳو ًﻣﺎ ،لﻜﻨﻨﻲ لﻦ أﻧﴗ ﻧﺒلﻪ أبدًا».
»الﺨير ﺻار جريمة«
بﻌد اﻋتقﺎل زوﺟﻬﺎ ،ﺗقول الﺴﻴدة ﺳﻤﺮﻴة
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن دﻣﺸﻖ «آﻣﻨت وزوﺟﻲ بﺎلﺨﺮﻴ
دو ًﻣﺎ ،لﻜﻦ الﻨﻈﺎم ﺟﻌﻞ ﻓﻌﻞ الﺨﺮﻴ
ﺟﺮﻤﻳﺔ ﻻ ﻤﻳﻜﻦ أن ﻳقدم ﻋلﻴﻬﺎ إﻻ ﻛﻞ
ﺷﺠﺎع» ،ﻓﻬﺎﻤ ﻳﺸﺎﻫدان ﺻﻌوبﺔ ﻇﺮوف
الﺠﻤﻴﻊ يف ﻇﻞ الﺤﺮب ،وﺣﺠﻢ الﻨﺰوح
إﱃ ﻣدﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ اﳌتﺰاﻳد ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗصﻌﻴد
ﻋﺴﻜﺮي ،لﻜﻨﻬﺎﻤ ﻳﺨﻔﻴﺎن اﳌﺴﺎﻋدة أو
ﻤﻳتﻨﻌﺎن ﻋﻨﻬﺎ.
وﺗوﺿﺢ ﺳﻤﺮﻴة «ﺳﺎﻓﺮ أﺧو زوﺟﻲ وﺳلﻤﻨﺎ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ بﻴتﻪ وﺳﻤﺢ لﻨﺎ بتﺄﺟﺮﻴه للﻌﺎﺋﻼت
لﺤﺎﻤل
ﺟﺮ زوﺟﻲ الﺒﻴت ّ
اﳌﺴتورة ،وﻫﻜﺬا أ ّ
وﻋﺎﺋلتﻪ الﻨﺎزﺣﻦﻴ ﻣﻦ رﻳﻒ ﺣلﺐ بﺄﺟﺮ
زﻫﻴد للﻐﺎﻳﺔ وﻋقد ﻗﺎﻧوﻲﻧ ،وﴏﻧﺎ ﻧﺮﺳﻞ
لﻬﻢ ﻣﺎ ﻤﻳﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻣواد ﻤﺗوﻳﻨﻴﺔ وألﺒﺴﺔ
ﻓقد ﻛﺎﻧوا يف وﺿﻊ ﺳﻴﺊ للﻐﺎﻳﺔ».

ﻛﻨت أﺷﻌﺮ بﺎلﺴﻌﺎدة وأﺣﺲ بﺎلﻨﻌﻤﺔ الﻐﺎﻣﺮة ،ﻓﺎﻤ
زال ﻫﻨﺎك أﻣﻞ بﺎلﺨﺮوج ،وﻷﻲﻧ ﻛﻨت أﻗﻨﻊ ﻧﻔﴘ
بﺄﻧﻨﻲ ﺳﺄﻣوت ،ﻓﻜﻨت أﺷﻌﺮ بﻜﻞ لﺤﻈﺔ ﺣﻴﺎة ﻋﲆ
أﻧﻬﺎ ﻧﻌﻤﺔ وﻣﻨﺔ ﻣﻬﺎﻤ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺳﻴﺔ.
عامﻞ الﺰمﻦ وأﻫميتﻪ

الوﻗت ﻫو ﻣﺎ ﻳﺮاﻫﻦ ﻋلﻴﻪ اﳌﺤقﻖ ﻻﻧتﺰاع ﻣﺎ ﻳﺮﻳد
ﻣﻦ اﻻﻋﱰاﻓﺎت ،ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﺮﻓﺾ اﳌﻌتقﻞ ﻓﻴﻬﺎ
اﻻﻋﱰاف ﻳﻬدده اﳌﺤقﻖ بقولﻪ «ﺳﺄﺟﻌلﻚ ﺗتﻌﻔﻦ
يف الﺰﻧﺰاﻧﺔ» ،وﻣﻦ الطﺒﻴﻌﺔ الﺒﴩﻳﺔ أن اﻹﻧﺴﺎن
ﻳﺤﺐ الﺨﻼص ﻣﻦ الوﺿﻊ الﺴﻴﺊ بﴪﻋﺔ ،وﻫو
ﻣﺎ ﻳﺴتﻐلﻪ اﳌﺤققون ﻛوﺳﻴلﺔ ﺿﻐﻂ ﻻﻧتﺰاع
وﺧصوﺻﺎ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻈﻬﺮون الﺮﻏﺒﺔ
اﻻﻋﱰاﻓﺎت،
ً
الﺸدﻳدة بﺎلﺨﺮوج ﻣﻦ اﳌﻌتقﻞ ،ﻓﻴﺒدأ اﳌﺤقﻖ
بتﺨﻔﻴﻒ لﻬﺠتﻪ ﻣﻊ اﳌﻌتقﻞ« :أﻻ ﺗﺮﻳد أن ﺗﺮى
أﻣﻚ… أﻻ ﺗﺮﻳد أن ﺗﻌود إﱃ زوﺟتﻚ وأوﻻدك»،
ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻇﺎﻫ ًﺮا
ً
ﻣﻨتﻈ ًﺮا رد ﻓﻌﻞ اﳌﻌتقﻞ ،ﻓﻤﻦ ﻳﻈﻬﺮ
ﻣﻊ ﻫﺬه الﻜلﺎﻤت ﻳقﻊ يف ﻓﺦ اﳌﺤقﻖ الﺬي ﻳﺒدأ

لﻜﻦ ذلﻚ ﻢﻟ ﻳطﻞ إذ داﻫﻤت ﻗوات اﻷﻣﻦ
اﳌﻨﺰل ﻣﻌتقلﺔ الﺸﺎب الﻨﺎزح وبﻌده زوج
ﺳﻤﺮﻴة« ،اﺗﻬﻤوا زوﺟﻲ بﺄﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋد ﻋﲆ
إﻳواء اﻹرﻫﺎبﻴﻦﻴ وإﺧﻔﺎﺋﻬﻢ؛ اﻋتقلوه ﻋدة
أﺷﻬﺮ ﺛﻢ ّ
ﻓﻚ اللﻪ أﴎه ،لﻜﻦ الﺸﺎب ﻻ
ﻣﻌتقﻼ ﻻ أﺣد ﻳدري ﻣﻜﺎﻧﻪ».
ً
زال
ﺗﺆﻣﻦ ﺳﻤﺮﻴة أن الﺨﺮﻴ ﻻ ﻤﻳﻜﻦ أن ﻤﻳوت
اﳌتﺄﺻلﺔ ﻋلﻴﻪ ،لﻜﻦ الﻜﺜﺮﻴﻳﻦ
يف الﻨﻔﺲ
ّ
ﻳﻀطﺮون ﻹﺧﻔﺎﺋﻪ الﻴوم ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ
الﻨﻈﺎم «ﻓﺠﻤﻊ التﱪﻋﺎت وﺗقدﻤﻳﻬﺎ
للﻤﺤتﺎﺟﻦﻴ ﻣﻤﻨوع وﻳتﻬﻢ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﻣﺒﺎﴍة بتﻤوﻳﻞ اﻹرﻫﺎب؛ ﺣتﻰ إن ﺗوﻓﺮﻴ
ﻏﺮﻓﺔ ﻷﺣد اﻷﺻدﻗﺎء بﺎت ﻣﻤﻨو ًﻋﺎ ،إذ
ﺗتﺤﺮج ﺻدﻳقﺎﻲﺗ ﻣﻦ اﺳتقﺒﺎل ﻣﻌﺎرﻓﻬ ّﻦ
الﺬﻳﻦ ﻳﺰورون دﻣﺸﻖ لﻴوم أو ﻳوﻣﻦﻴ
لﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎ ،ﻷن الﻨﻈﺎم ﻳقوم بﻌﻤلﻴﺎت
ﺗﻔتﻴﺶ ﻣﺴتﻤ ّﺮة للﺒﻴوت ،وﻳﺴﺎﺋﻞ
أﺻﺤﺎب اﳌﻨﺰل يف ﺣﺎل اﺳتﻀﺎﻓﺔ
ﺷﺨﺺ لﻴﺲ ﻣﻦ أﻓﺮاده».
ﻗصﺺ ﺳﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وأﺧﺮى ﻛﺜﺮﻴ ٌة ﻢﻟ
ﻧﺴﻤﻌﻬﺎ ،ﺗﺸﺒﻪ ﺣﻜﺎﻳﺎت التﺎرﻳﺦ
وﻣﺮوﻳّﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﺧﺮﻴ ﻛﻨﺎ ﻧﺨﺎلﻪ ﻣﺎت
واﻧدﺛﺮ ،لﻜﻦ لﻌلّﻪ ﻛﺎن بﺤﺎﺟﺔ لﺜورة
ﺗوﻗﻈﻪ أو ﺷدّة ﺗﱪزه؛ وﻛﺎﻤ ﻳقول اﳌﺜﻞ
«إن ﺧلﻴت ..ﺧﺮبت».

بﺎبتﺰازه وﺗﺮﻏﻴﺒﻪ بﺎﻻﻋﱰاف لتﴪﻳﻊ ﺧﺮوﺟﻪ.
يف أﻏلﺐ الﺤﺎﻻت ﻻ ﻳﺨﺮج اﳌﻌتقﻞ ﺣتﻰ لو
اﻋﱰف ،ﻓﻬﻲ لﻴﺴت أﻛﺮﺜ ﻣﻦ لﻌﺒﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻏﺎﻳتﻬﺎ
ﺳﺤﺐ اﻻﻋﱰاﻓﺎت ،لﺬا ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻻ ﻳﻈﻬﺮ
اﻧﻔﻌﺎﻻ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻷﺳلوب.
ً
اﳌﻌتقﻞ
ﻳتﺤدث ﺧﺎلد ﻋﺎﻤ ﺣصﻞ ﻣﻌﻪ يف ﻓﺮع الﻔﻴﺤﺎء
بدﻣﺸﻖ لﻌﻨﺐ بلدي «ﻛﻨت ﻗﺎد ًﻣﺎ ﻣﻦ لﺒﻨﺎن ﻷزور
أﻫﲇ ،أﻣﺴﻜوا ﻲﺑ ﻋﲆ الﺤدود وﺣولوﻲﻧ إﱃ
ﻓﺮع الﻔﻴﺤﺎء ،اﺳتدﻋﺎﻲﻧ اﳌﺤقﻖ وﻃلﺐ ﻣﻨﻲ أن
اﻋﱰف بﺄﻲﻧ ﻣتﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إرﻫﺎبﻴﻦﻴ ﻣﻦ ﻗﺮﻳتﻲ،
رﻓﻀت ذلﻚ ﻷﻧﻪ ﻢﻟ ﻳﺤصﻞ ،ﻛﺎن ﻳﱰﻛﻨﻲ لﻔﱰة ﺛﻢ
ﻳﺴتدﻋﻴﻨﻲ ،ويف ﻣﺮة ﻗﺎل ﱄ «أﻧﺎ أرﻳد ﻣﺴﺎﻋدﺗﻚ
لتﻌود إﱃ أﻫلﻚ وأوﻻدك الﺬﻳﻦ ﻢﻟ ﺗﺮﻫﻢ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ،
ولﻜﻦ ﺳﺎﻋدﻲﻧ ﻤﺑﺎ أرﻳد وﺳﺄﺳوي لﻚ وﺿﻌﻚ»،
ﻳقول ﺧﺎلد «بﻜﻴت ﻋﻨدﻣﺎ ذﻛﺮ أﻫﲇ ولﻜﻨﻲ رﻓﻀت
اﻻﻋﱰاف ﻤﺑﺎ ﻳﺮﻳد ،وبﻌد ﺗﻜﺮار اﻷﺳلوب اﻋﱰﻓت
ﻤﺑﺎ أراد ،ولﻜﻦ الواﻗﻊ أﺛﺒت أﻧﻪ ﻛﺎذب وﻣﺤتﺎل ﻓقد
بقﻴت يف اﳌﻌتقﻞ بﻌد اﻋﱰايف لﺨﻤﺴﺔ ﺷﻬور».
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ﹸ
للمرة اﻷولﻰ ..ﺷﻬادات تركية تمنﺢ لﻄﻼب الﺜاﻧوية الﺴورييﻦ

فارس الورود
اﻏﺘالﻪ ﻃيران الﺘﺤالف

ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ

للﻤﺮة اﻷوﱃ ﻋﲆ اﻷراﴈ الﱰﻛﻴﺔ
ﻓﺤصﺎ
ﺗﺠﺮي وزراة التﻌلﻴﻢ الﱰﻛﻴﺔ
ً
ﻣﻌﻴﺎرﻳًﺎ لطﻼب الﺜﺎﻧوﻳﺔ الﻌﺎﻣﺔ
الﺬﻳﻦ ﻳدرﺳون اﳌﻨﺎﻫﺞ الﺴورﻳﺔ ﻋﲆ
أراﺿﻴﻬﺎ ،وذلﻚ ﺧﻼل ﻓﺤوﺻﺎت
بدأت يف الـ  26ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان اﳌﺎﴈ
يف اﳌدارس الﱰﻛﻴﺔ وبﺈﴍاف
ﻣﺨتصﻦﻴ أﺗﺮاك ،وبﻬﺬا بﺎﺗت ﺷﻬﺎدة
الطﻼب الﺴورﻳﻦﻴ ﻣﻤﻨوﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
وزارة التﻌلﻴﻢ الﱰﻛﻴﺔ.
وأوﺿﺢ ﻋﺰام ﺧﺎﻧﺠﻲ ،ﻣدﻳﺮ الﱰبﻴﺔ
والتﻌلﻴﻢ يف وزراة التﻌلﻴﻢ يف
الﺤﻜوﻣﺔ اﳌﺆﻗتﺔ «يف الﺴﻨوات
الﺴﺎبقﺔ )دورة  2013و (2014
ﻛﺎﻧت الﺸﻬﺎدة الﺜﺎﻧوﻳﺔ الﺴورﻳﺔ
ﻤﺗُ ﻨﺢ للطﻼب يف اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺤﺮرة
داﺧﻞ ﺳورﻳﺎ ويف ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷردن
ولﺒﻨﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺋتﻼف
وﺗﺤت إﴍاﻓﻪ ،وبﺎلﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻢﻟ
ﺗﺤصﻞ ﻋﲆ اﻋﱰاف دوﱄ رﺳﻤﻲ،
إﻻ أن بﻌﺾ الﺠﺎﻣﻌﺎت يف ﻋد ٍد ﻣﻦ
دول الﻌﺎﻢﻟ اﻋﱰﻓت بﻬﺎ ،ﻻ ﺳﻴﺎﻤ
ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ».
ٍ
ﺣدﻳﺚ إﱃ
وﻛﺸﻒ ﺧﺎﻧﺠﻲ يف
ﻋﻨﺐ بلدي ،أﻧﻪ ابتدا ًء ﻣﻦ ﻫﺬا الﻌﺎم
ﺳتُﻤﻨﺢ الﺸﻬﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة
التﻌلﻴﻢ الﱰﻛﻴﺔ وﺗﺤت إﴍاﻓﻬﺎ
للطﻼب الﺴورﻳﻦﻴ اﳌقﻴﻤﻦﻴ يف
ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻣﺮدﻓًﺎ «وزارة التﻌلﻴﻢ الﱰﻛﻴﺔ
ﺗﻌتﱪ ﻧﻔﺴﻬﺎ الﻴوم ﻣﺴﺆولﺔ ﻋﻦ
ﺗﻌلﻴﻢ ﻛﻞ ﻃﺎلﺐ ﺳوري ﻣقﻴﻢ ﻋﲆ
أراﺿﻴﻬﺎ ،وﻋلﻴﻪ ﻗﺮرت أن الطﺎلﺐ
ﺣﺎﺻﻼ ﻋﲆ
ً
الﺴوري -ﺳواء ﻛﺎن
الﺸﻬﺎدة الﺜﺎﻧوﻳﺔ ﺳﺎبقًﺎ أو ﻣﺴتﺠدًا-
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﻀﻊ لﻔﺤﺺ ﻣﻌﻴﺎري ﻲﻛ
ﻳتﻤﻜﻦ ﻣﻦ دﺧول الﺠﺎﻣﻌﺎت».

مﺠتمﻊ بﻠدي

ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪﻱ ﺃﻭﻧﻼﻳﻦ

اﻣتﺤﺎﻧﺎت الطﻼب الﺴورﻳﻦﻴ يف اﳌدارس الﱰﻛﻴﺔ

وﻃﺒﻖ القﺮار لﻴﺸﻤﻞ الطﻼب
الﺴورﻳﻦﻴ والﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ والﻔلﺴطﻴﻨﻴﻦﻴ
الﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤلون إﻗﺎﻣ ًﺔ ﺳورﻳﺔً،
ﻧﺺ «دلﻴﻞ اﻻﻣتﺤﺎن الﱰﻲﻛ
وﻓﻖ ّ
بﺨصوص الﻔﺤﺺ اﳌﻌﻴﺎري» الﺬي
ﺻدر ﻫﺬا الﻌﺎم.
ويف اﺗصﺎل أﺟﺮﺗﻪ ﻋﻨﺐ بلدي ﻣﻊ
وزﻳﺮ التﻌلﻴﻢ يف الﺤﻜوﻣﺔ اﳌﺆﻗتﺔ،
ﻋﺎﻤد بﺮق ،لﻼﺳتﻔﺴﺎر ﺣول
اﻻﻋﱰاف بﺎﻣتﺤﺎﻧﺎت اﻻﺋتﻼف يف
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺮرة ﻣﻦ ﺳورﻳﺎ ،ويف
لﺒﻨﺎن ،واﻷردن ،ﻗﺎل «ﺣصلﻨﺎ ﻋﲆ
وﻋود ﻣﻦ وزارة التﻌلﻴﻢ الﱰﻛﻴﺔ بﺄن
ﺗﻌﺎدل ﺷﻬﺎدات الﺜﺎﻧوﻳﺔ الﺴورﻳﺔ
لﻬﺬه الﺴﻨﺔ  ،2015التﻲ أﻗﻴﻤت
اﻣتﺤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﻷراﴈ الﺴورﻳﺔ
واللﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻷردﻧﻴﺔ ،ﺗﺤت إﴍاف
الﺤﻜوﻣﺔ اﳌﺆﻗتﺔ الﺴورﻳﺔ ﻣﺎ ﻳُﻌ ّد
اﻋﱰاﻓًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒلﻬﺎ بﺸﻬﺎدة اﻻﺋتﻼف،

وﻋلﻴﻪ ﺳﻴتﻤﻜﻦ الطﺎلﺐ ﻣﻦ دﺧول
الﺠﺎﻣﻌﺎت الﱰﻛﻴﺔ بﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ
بﻌد التﻌدﻳﻞ دون الﺨﻀوع للﻔﺤﺺ
اﳌﻌﻴﺎري».
وأوﺿﺢ الوزﻳﺮ أن ﻫﺬه الوﻋود ﻳوﺟد
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴودة بﺮوﺗوﻛول بﻦﻴ اﻻﺋتﻼف
والوزارة الﱰﻛﻴﺔ ،لﻜﻨﻬﺎ ﻢﻟ ﺗوﻗﻊ بﻌد
ﻷن ﺗصﺤﻴﺢ أوراق الﻔﺤﺺ ﻢﻟ ﻳﻨت ِﻪ.
إﻻ أن الوزﻳﺮ اﻋتﱪ أن الوﻋود ﺳتﻨﻔﺬ
ﻋﲆ ﻏﺮار الﺠﻼء الﱰﻲﻛ الﺬي ﺳلّﻢ
للطﻼب الﺴورﻳﻦﻴ يف الﺴﻨوات
الدراﺳﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ،وﺣتﻰ ﺷﻬﺎدة
التﻌلﻴﻢ اﻷﺳﺎﳼ )التﺎﺳﻊ( ﻓﺴتﻌلﻦ
ﻧتﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣﻦ اﳌدارس الﱰﻛﻴﺔ ﺛﻢ
ﺗﺮﺳﻞ ﻗواﺋﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ الﺤﻜوﻣﺔ
اﳌﺆﻗتﺔ.
الطﻼب الﺴورﻳون الﺨﺎﺿﻌون
للﻔﺤﺺ اﳌﻌﻴﺎري ﺳﻴﺤﻤلون
الﺸﻬﺎدة الﱰﻛﻴﺔ وبﺎلتﺎﱄ ﺳتﻜون

ﺷﻬﺎداﺗﻬﻢ ﻣﻌﱰﻓًﺎ بﻬﺎ يف ﻛﻞ دول
الﻌﺎﻢﻟ ،ﻷن الﺸﻬﺎدة الﱰﻛﻴﺔ ﻣﻌﱰف
بﻬﺎ بطﺒﻴﻌﺔ الﺤﺎل ،واﻷﻳﺎم القﺎدﻣﺔ
ﺳتوﺿﺢ ذلﻚ ،وﻓﻖ ﺗﻌﺒﺮﻴ الوزﻳﺮ.
وﻛﺎن الطﻼب ﻳﻌﺎﻧون ﻣﻦ اﻧقﺴﺎمٍ
بﻦﻴ ﻣﻨﻬﺎﺟﻲ الﺤﻜوﻣﺔ اﳌﺆﻗتﺔ
واﳌﻨﻬﺎج اللﻴﺒﻲ الﺬي ﺗدﻳﺮه ﻫﻴﺌﺔ
ﻋلﻢ ،ﻛﺎﻤ أن اﳌﻨﻬﺎﺟﻦﻴ ﻻ ﻳﺤﻈﻴﺎن
بﺎﻋﱰاف دوﱄ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ إﻛﺎﻤل
دراﺳتﻬﻢ الﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
وبﻴﻨﺎﻤ ﻳﻨﻈﺮ الطﻼب الﻼﺟﺌون
إﱃ دول الﺠوار بﻌﻦﻴ الﺮﺿﺎ إﱃ
القﺮارات الﺠدﻳدة ،ﻳتﺨ ّوف ﻣﺤللون
ﻣﻦ التقﺴﻴﻢ الﻔﻌﲇ لﺴورﻳﺎ ،بد ًءا
ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ الدراﺳﻴﺔ ولﻴﺲ اﻧتﻬﺎ ًء
بﺎلﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ،إذ ﻣﺎ ﻳﺰال الطﻼب يف
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴطﺮة الﻨﻈﺎم ﻳدرﺳون
ﺟﺎ ﺳورﻳًﺎ وﻳﻨﺎلون ﺷﻬﺎدات
ﻣﻨﻬﺎ ً
ﺗﻌﱰف بﻬﺎ ﻋد ٌد ﻣﻦ دول الﻌﺎﻢﻟ.

ألف يﺘيﻢ ﺳوري في حﻔﻞ »ﻷﻧﻬﻢ أحﺒاب اللﻪ«
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ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﻼﻭﻱ  -ﺃﻧﻄﺎﻛﻴﺎ

يف ﻣﺤﺎولﺔ ﻹدﺧﺎل الﴪور ﻋﲆ أﻃﻔﺎل أﻋﻴتﻬﻢ
الﺤﻴﺎة بﻌﻴدًا ﻋﻦ آبﺎﺋﻬﻢ ،و «ﻷﻧﻬﻢ أﺣﺒﺎب اللﻪ»
أﻗﺎﻣت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻤلتﻬﺎ
الﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻳوم الﺜﻼﺛﺎء  7ﻤﺗوز ﺣﻔﻞ إﻓطﺎر يف

ﻣدﻳﻨﺔ الﺮﻳﺤﺎﻧﻴﺔ ﺿ ّﻢ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ألﻒ ﻳتﻴﻢ ﺳوري
ﻳقﻴﻤون يف إﻗلﻴﻢ ﻫﺎﺗﺎي ﺟﻨوب ﺗﺮﻛﻴﺎ.
واﺟتﻤﻊ يف الﺤﻔﻞ الﺬي اﺳتﻀﺎﻓﻪ ﻣقﺮ ﻫﻴﺌﺔ
اﻹﻏﺎﺛﺔ الﱰﻛﻴﺔ ) (IHHاﻷﻃﻔﺎل الﻴتﺎﻣﻰ ﻣﻊ
ﻣدرﺳﻴﻬﻢ وأﻓﺮاد ﻣﻦ أﴎﻫﻢ ،ﻗﺎدﻣﻦﻴ ﻣﻦ 20
ﻣدرﺳﺔ ودار رﻋﺎﻳﺔ أﻳتﺎم يف ﻣدن أﻧطﺎﻛﻴﺎ وﻛﺮﺧﺎن
والﺮﻳﺤﺎﻧﻴﺔ؛ وبﻌد اﻹﻓطﺎر الﺬي ﻤﺗﻴّﺰ بﺠ ّوﻩ
اﻻﺟتﺎﻤﻋﻲ اﳌﺮح بدأت بﻌﺾ اﳌﺴﺎبقﺎت واﻷلﻌﺎب
الﱰﻓﻴﻬﻴﺔ وزﻋت ﻓﻴﻬﺎ بﻌﺾ الﺠواﺋﺰ ،ﻛﺎﻤ ﺷﻬد
الﺤﻔﻞ أﻧﺎﺷﻴد وﻓقﺮات ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻳﺎرا ،ﻃﺎلﺒﺔ يف دار الﺴﻼم لﻸﻳتﺎم يف ﻣدﻳﻨﺔ
الﺮﻳﺤﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳتﺠﺎوز ﻋﻤﺮﻫﺎ  10ﺳﻨوات ،اﺳتﺸﻬد
والدﻫﺎ ﻣﻊ أﺧتﻬﺎ الصﻐﺮﻴة يف ﺣلﺐ ﻗﺒﻞ ﺣواﱄ ﻋﺎمٍ
ﻣﻦ الﻴوم ،ﻋﻨدﻣﺎ ﻗصﻔت ﻃﺎﺋﺮات الﻨﻈﺎم ﻣﻨﺰلﻬﻢ؛
ﺗﺒدي ﻳﺎرا ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻃﻴلﺔ الﺤﻔﻞ وﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻐﺎدر
ﺳﺎﺣﺔ اﻷلﻌﺎب ،وﺗقول إ ّن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤتﺎﺟﻪ الﻴوم ﻫو
الﻌودة إﱃ ﻣﻨﺰلﻬﺎ واللﻌﺐ ﻣﻊ أبﻨﺎء الﺤﺎرة الﺬﻳﻦ
ﺗﺤﻦ لﻬﻢ ،بﻴﻨﺎﻤ ﻳقﺎﻃﻌﻬﺎ ﺻدﻳقﻬﺎ أﺣﻤد ﻣﺨﺎلﻔًﺎ
ّ
«أرﻳد أن أبقﻰ ﻫﻨﺎ ﺳورﻳﺎ ﻛلﻬﺎ ﻣدّﻣﺮة ،ﻫﻨﺎ ﻳوﺟد
الﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷلﻌﺎب».
ﻋﻦ أﻫداف الﺤﻔﻞ ﻳقول ﻋﺎﻤر ﺗﺮﻛﺎﻤﻲﻧ ،اﳌدﻳﺮ
ٍ
ﺣدﻳﺚ إﱃ
التﻨﻔﻴﺬي ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،يف
ﻋﻨﺐ بلدي «إ ّن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﺎولت ﺟﻤﻊ أﻛﱪ ﻋدد ﻣﻦ

اﻷﻃﻔﺎل وإدﺧﺎل الﺴﻌﺎدة إﱃ ﻗلوبﻬﻢ» ،ﻣﻀﻴﻔًﺎ
«ﻧﻨﻈﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻧﺸطﺔ لﻸﻃﻔﺎل اﻷﻳتﺎم وأﴎ
الﺸﻬداء بﺎﺳتﻤﺮار لﻜﻨﻨﺎ آﺛﺮﻧﺎ إﻗﺎﻣتﻪ يف رﻣﻀﺎن
ﳌﺎ ﻳﺤﻤلﻪ ﻫﺬا الﺸﻬﺮ ﻣﻦ ﺷﻌور بﺎﻵﺧﺮﻳﻦ وﺧﺎﺻﺔ
اﻷﻃﻔﺎل اﳌﺤﺮوﻣﻦﻴ ﻣﻦ آبﺎﺋﻬﻢ وأﻣﻬﺎﺗﻬﻢ».
وﻳﻨدرج ﺣﻔﻞ «ﻷﻧﻬﻢ أﺣﺒﺎب اللﻪ» ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎلﻴﺎت
ﻣواﺋد اﻷﻣﻞ الﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ التﻲ ﺗﺴتﻬدف اﻷﻃﻔﺎل
وﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻤلﺔ ﺷﻤلت اﳌﻨﺎﻃﻖ التﻲ ﺗﺸﻬد
ﴏا ًﻋﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳًﺎ واﳌﺤﺎﴏة ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ الﺸﺎﻤل
الﺴوري اﳌﺤﺮر وﻣﺨﻴﺎﻤت الﻨﺰوح ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨقلﻪ
ﻋﻼء الﺨوﱄ ،اﳌدﻳﺮ اﻹﻏﺎﻲﺛ للﻤﻨﻈﻤﺔ.
وﻳﺴتﻌﺮض الﺨوﱄ اﻷﻋﺎﻤل التﻲ بدأت ﻣﻊ
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن بدﻋﻢ ﻣﻦ أﺳﺎﻤﻫﻢ «أﻫﻞ الﺨﺮﻴ»،
ﻓقد اﺳتطﺎﻋت الﺤﻤلﺔ الوﺻول إﱃ ﻏوﻃﺔ
دﻣﺸﻖ اﳌﺤﺎﴏة وﻧﻈﻤت ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻓطﺎر
ﺳلﻼ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﻫﺎﱄ ،بﻴﻨﺎﻤ
ً
ﺻﺎﺋﻢ ووزﻋت
دﻋﻤت أﻓﺮان الﺤولﺔ وﺗلﺒﻴﺴﺔ يف رﻳﻒ ﺣﻤﺺ
بﺎلطﺤﻦﻴ ،أﻣﺎ يف الﺠﻨوب ﻓﻴقﻴﻢ الﻔﺮﻳﻖ 1500
وﺟﺒﺔ إﻓطﺎر ﻳوﻣﻴﺔ للﻨﺎزﺣﻦﻴ ﺟﺮاء اﳌﻌﺎرك يف
ﺳﻬﻞ ﺣوران.
ﻫﻲ ﺣﻤﻼتٌ ﻳﺤﺎول الﺴورﻳون ﻣﻦ ﺧﻼلﻬﺎ بﺚّ اﻷﻣﻞ
وﺳﻂ لوﺣ ٍﺔ ﺳوداء ﺗﺤﻴﻂ بﻬﻢ ﻳوﻣﻴًﺎ ،ﻣتﻐلﺒﻦﻴ ﻋﲆ
أوﺟﺎﻋﻬﻢ ﺣتﻰ ﺗﻀﻊ الﺤﺮب أوزارﻫﺎ.

«الﺒﺎرﺣﺔ ﻣﺎت ﻓﺎرس ،الطﺎﺋﺮة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
أﻧﻬت أﺳطورﺗﻪ التﻲ ﻣﺎ ﺧلتﻬﺎ أبدًا
ﺗﻨتﻬﻲ ...ودا ًﻋﺎ ﻳﺎ ﻣﻼﻲﻛ الصﻐﺮﻴ ودا ًﻋﺎ
ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻲ».
ﻢﻟ ﺗﺴﻌﻒ الﻜلﺎﻤت ﻳوﺳﻒ الﺨﴬ ،ابﻦ
ﻣدﻳﻨﺔ الﺤﺴﻜﺔ يف الﺠﺰﻳﺮة الﺴورﻳﺔ،
ﺧﻼل ﻧﻌﻲ ﺷقﻴقﻪ الصﻐﺮﻴ ﻓﺎرس الﺬي
«اﻏتﺎلتﻪ» ﻃﺎﺋﺮات الـ  F16اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أو
رﻤﺑﺎ اﳌﺴﺮﻴة ﻣﻦ دون ﻃﻴﺎر» ،ﻛﺎﻤ روى
أﻗﺎربﻪ يف ﺻﻔﺤﺎت التواﺻﻞ اﻻﺟتﺎﻤﻋﻲ.
ﻧﺰح ﻓﺎرس إﱃ لﺒﻨﺎن ﻫﺮبًﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻬد
اﳌوت الﻴوﻣﻲ يف بﻼده ،واﺧتﺎر زرع
اﻻبتﺴﺎﻣﺔ ﻋﻨد ﻣﺮﺗﺎدي ﺷﺎرع الﺤﻤﺮا
الﺸﻬﺮﻴ وﺳﻂ بﺮﻴوت ،ﻳﺒﻴﻌﻬﻢ الورود
الﺤﻤﺮاء ...ﻤﻳﺎزﺣﻬﻢ وﻤﻳﺎزﺣوﻧﻪ ..ﻳﺤصﻞ
ﻋﲆ الﻨقود ..ﻳﺒتﺴﻢ وﻳﺮﺣﻞ؛ وﻢﻟ ﻳﻌد
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻبتﺴﺎﻣﺔ ﺳوى ﻣﺎ ﺿﺠت بﻪ
«بﺮوﻓﺎﻳﻼت» اللﺒﻨﺎﻧﻴﻦﻴ ،ﻗﺒﻞ الﺴورﻳﻦﻴ،
ﻣﻦ ﺻور ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ لﻪ.
ﻏﺎدر الطﻔﻞ ذو الـ  12ربﻴ ًﻌﺎ بﺮﻴوت
ﻣﺆﺧ ًﺮا بﺤﺴﺐ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم لﺒﻨﺎﻧﻴﺔ،
ﻣتوﺟ ًﻬﺎ إﱃ ﻣدﻳﻨتﻪ الﺤﺴﻜﺔ رﻏﺒ ًﺔ
بﺎﻻلتﺤﺎق بﺎﳌدرﺳﺔ ﻫﻨﺎك ،ﻗﺒﻞ أن
ﻳقتلﻪ التﺤﺎلﻒ بﻐﺎرة أﺧطﺄت «داﻋﺶ»
وأﺻﺎبتﻪ ،ﻛﺎﻤ أﺻﺎبت ﻣﺌﺎت اﻷﻃﻔﺎل
والﻨﺴﺎء يف ﺳورﻳﺎ.
ﻻ ﻣﻌلوﻣﺎت دﻗﻴقﺔ ﺣول ﺣﻴﺜﻴﺎت الﻐﺎرة
التﻲ ﻗتلت ﻓﺎرس يف ﻣدﻳﻨﺔ الﺤﺴﻜﺔ يف
التﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻤﺗوز الﺠﺎري ،بﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎل
ﺷقﻴقﻪ ﻳوﺳﻒ.
الﻨﺎﺷطﺔ اللﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻧوال ﻣدلﲇ ،التقطت
ﺻو ًرا ﻣﻊ ﻓﺎرس ﻗﺒﻞ رﺣﻴلﻪ ،وﻧﴩت
ﻋﲆ ﺻﻔﺤتﻬﺎ الﺸﺨصﻴﺔ يف الﻔﻴﺴﺒوك،
«أﻛتﺐ ﻳوﻣﻴًﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻫدات ﻷﻃﻔﺎل ﺷﺎرع
الﺤﻤﺮا وﻢﻟ أﺳتطﻊ أن أﻛتﺐ ﻋﻦ ﻓﺎرس
بﻌد ﺳﺎﻤع ﺧﱪ ﻣوﺗﻪ ...ﻻ أرﻳد أن أﺻدق
ﻫﺬا الﺨﱪ ،ﻧﻔقد الﺸﺨﺺ وﺗﺒقﻰ الصورة
يف اﳌﺨﻴلﺔ ويف ألﺒوﻣﺎت الصور ...لﻚ ﻛﻞ
الورد ﻳﺎ ﻓﺎرس».
ﻣﻦ بﺎﺋﻊ ورود يف الﺤﻤﺮا إﱃ «ﺷﻬﻴد»
ﻋﲆ ﻳد ﻃﺮﻴان التﺤﺎلﻒ الدوﱄ بقﻴﺎدة
الوﻻﻳﺎت اﳌتﺤدة؛ ﻃوﻳت ﺻﻔﺤﺔ الطﻔﻞ
ﻓﺎرس الﺨﴬ بﻴﻨﺎﻤ ﻣﺌﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺎ
ﻳﺰالون ﻳﻔﱰﺷون ﺷوارع لﺒﻨﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ
واﻷردن وﻣﴫ وﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ بلدان اللﺠوء،
دون إرادة دولﻴﺔ ﻹﻧقﺎذﻫﻢ ﻣﻦ «ﻣﺨﺎلﺐ»
الﺤﺮب التﻲ أورﺛتﻬﻢ الﺸقﺎء واﳌوت.
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ﻣﴩوع اﻷبقﺎر أﺣد ﻣﺸﺎرﻳﻊ الﴩﻛﺔ الﻌﺎﻣﺔ الﺰراﻋﻴﺔ

ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪﻱ  -ﺭﻳﻒ ﺣﻤﺺ

ﺗﻨﻔﺬ الﴩﻛﺔ الﻌﺎﻣﺔ للﺰراﻋﺔ التﺎبﻌﺔ
ﳌﺠلﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻤﺺ ،وبﺎلتﻌﺎون ﻣﻊ
وﺣدة ﺗﻨﺴﻴﻖ الدﻋﻢ ،ﻣﴩوع دﻋﻢ زراﻋﺔ
القﻤﺢ يف ﺣﻤﺺ ،وﻫو الﺜﺎﻲﻧ ﻣﻦ ﻧوﻋﻪ
بﻌد ﻣﴩوع الﻌﺎم الﻔﺎﺋت ،الﺬي ﻫدف
إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ الﻔﻼﺣﻦﻴ ﻋﲆ الﺰراﻋﺔ بدون
أي ﻋﺎﺋد ﻋﲆ ﻣﺠلﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ.
وﻳﻬدف اﳌﴩوع الﺤﺎﱄ إﱃ دﻋﻢ زراﻋﺔ
القﻤﺢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻣﻦﻴ ﺗﻜﺎلﻴﻒ الﺮي
والﺤصﺎد والتﻌﺒﺌﺔ والتﺨﺰﻳﻦ واﳌﺒﻴدات
وبﻌﺾ اﳌﻌدات ،ﻋﲆ أن ﺗﻌود ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﻦ اﻹﻧتﺎج إﱃ ﻣﺠلﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻤﺺ،
وﻓﻖ ﻋقود ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻊ الﻔﻼﺣﻦﻴ ،ﻛﺎﻤ
ﻳتﻀﻤﻦ اﳌﴩوع اﻹﴍاف ﻋﲆ اﻷراﴈ
والﻌﻨﺎﻳﺔ بﺎﳌﺤصول وﺗقدﻳﻢ اﻹرﺷﺎد
والتوﻋﻴﺔ للﻤﺰارﻋﻦﻴ اﳌتﻌﺎﻗدﻳﻦ بﺸﻜﻞ
ﺧﺎص ،وزارﻋﻲ القﻤﺢ بﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،يف
ﻣﺤﺎولﺔ ﻹﻋﺎدة الدورة الﺰراﻋﻴﺔ إﱃ
الﺮﻳﻒ الﺤﻤﴢ ،بﺤﺴﺐ ﻋﻤﺮ إﺳﺎﻤﻋﻴﻞ،
ﻣدﻳﺮ ﻣﻜتﺐ اﳌتﺎبﻌﺔ والتقﻴﻴﻢ يف ﻣﺠلﺲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻤﺺ.
الﴩﻛﺔ الﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻤلت بتﻨﺴﻴﻖ ﻋﺎ ٍل ﻣﻊ
الدﻓﺎع اﳌدﻲﻧ ﺧﻼل اﳌﴩوع ،لﺤﺎﻤﻳﺔ
اﳌﺤﺎﺻﻴﻞ ﻣﻦ الﺤﺮاﺋﻖ اﳌتوﻗﻌﺔ إﺛﺮ ﻗصﻒ
الﻨﻈﺎم اﳌﺴتﻤﺮ للﻤﻨطقﺔ ،وذلﻚ بﻨﴩ
ﻧقﺎط إﻃﻔﺎء يف ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ زراﻋتﻬﺎ.
ﻳقول ﻋﺎﻣﺮ الﻨﺎﴏ ،وﻫو ﻧﺎﺷﻂ إﻋﻼﻣﻲ
يف رﻳﻒ ﺣﻤﺺ الﺸﺎﻤﱄ ،إن اﳌﴩوع
ﺳﺎﻫﻢ بﺸﻜﻞ ﻓ ّﻌﺎل يف ﺗﺤقﻴﻖ أربﺎح
«وﻓﺮﻴة» للﻤﺰارﻋﻦﻴ أﺻﺤﺎب اﻷراﴈ
يف اﳌﻨطقﺔ ،إذ «ﺗوﻓﺮ الﴩﻛﺔ الﻌﺎﻣﺔ

ﻋﻤﺮ اﻻﺳﺎﻤﻋﻴﻞ ،ﻣدﻳﺮ ﻣﻜتﺐ اﳌتﺎبﻌﺔ والتقﻴﻴﻢ يف ﻣﺠلﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻤﺺ

للﺰراﻋﺔ التﻜﺎلﻴﻒ واﻷدوﻳﺔ للﻤﺰارع
لﻴقوم بﺰراﻋﺔ أرﺿﻪ ،ﺛﻢ ﺗوزع اﻷربﺎح
يف ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌوﺳﻢ بﻨﺴﺒﺔ  80%للﻤﺰارع
والﺒﺎﻗﻲ للﴩﻛﺔ ،التﻲ ﺗﻜون ﺣصلت
ﻛﺎﻣﻼ».
ً
أﻳﻀً ﺎ ﻋﲆ ﻣﺤصول القﻤﺢ
تﺨﻔيﺾ سعر ﻃحﻦ القمﺢ
إلﻰ النﺼﻒ
ولطﺤﻦ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ القﻤﺢ بﻌد ﺣصﺎدﻫﺎ
ﺗﺮﻋﻰ الﴩﻛﺔ الﻌﺎﻣﺔ للﺰراﻋﺔ ﻣﴩوع
اﳌطﺤﻨﺔ ،الﺬي أﺻﺒﺢ ﻗﻴد التﺸﻐﻴﻞ بداﻳﺔ
الﻌﺎم الﺤﺎﱄ ،وﻳقول إﺳﺎﻤﻋﻴﻞ إن ﺳﻌﺮ
ﻃﺤﻦ ﻛﻴلو القﻤﺢ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ  20لﺮﻴة
ﺳورﻳﺔ ،وﻫو الﺴﻌﺮ الﺬي ﺗُوﻓﺮه اﳌطﺎﺣﻦ
الﺨﺎﺻﺔ اﻷﺧﺮى يف اﳌﻨطقﺔ ،إﱃ 11 - 8
لﺮﻴة ،ﺗﺒ ًﻌﺎ لﺴﻌﺮ الوﻗود يف اﳌﻨطقﺔ.
وﻳﻌتﱪ ﻣﴩوع اﳌطﺤﻨﺔ اﻣتدادًا لدﻋﻢ
زراﻋﺔ القﻤﺢ ،وﻳُوﻓّﺮ الطﺤﻦﻴ بﻨوﻋﻴﺔ
ﺟﻴدة وأﺳﻌﺎر ﻣدﻋوﻣﺔ لﻌدد ﻣﻦ اﻷﻓﺮان
الﻌﺎﻣلﺔ يف رﻳﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻤﺺ
الﺸﺎﻤﱄ ،بﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗوﻓﺮﻴ الﻨﺨﺎلﺔ
الﻌلﻔﻴﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ الﺮﺜوة الﺤﻴواﻧﻴﺔ.
وﺗﻌﻤﻞ اﳌطﺤﻨﺔ بﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗتﻬﺎ وبﺴﻌﺮ
التﻜلﻔﺔ ﻓقﻂ ،لتﺠﻨﺐ أزﻣﺔ الﺨﺒﺰ التﻲ
ﺣدﺛت يف الﻌﺎم اﳌﺎﴈ ،بﺤﺴﺐ إﺳﺎﻤﻋﻴﻞ،
ﺮﻴا إﱃ أن القدرة اﻹﻧتﺎﺟﻴﺔ للﻤطﺤﻨﺔ
ﻣﺸ ً
ﺗﺒلﻎ  21ﻃ ًﻨﺎ ﻳوﻣ ًﻴﺎ ،وﻳﺨتلﻒ اﻹﻧتﺎج
الﻴوﻣﻲ ﺗﺒ ًﻌﺎ لﻜﻤﻴﺎت القﻤﺢ اﳌتوﻓﺮة.
ﻋﻨﺐ بلدي التقت اﳌﻬﻨدس ولﻴد الﻀﺤﻴﻚ
ﻣدﻳﺮ اﳌﴩوع ،وﺗﺤدّث ﻋﻦ أﻫداﻓﻪ وﻧﻈﺎم
الﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ،بﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ الصﻌوبﺎت التﻲ
ﻳﻌﺎﻲﻧ ﻣﻨﻪ ،ﻳُطﺤﻦ القﻤﺢ اﳌﺆ ّﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳌﺰارﻋﻦﻴ أو اللﺠﺎن اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻋﲆ ﻣدار
 16ﺳﺎﻋﺔ بﻨﻈﺎم وردﻳتﻦﻴ ،وﻋﻨد الﺤﺎﺟﺔ
ﻳﺴتﻤﺮ الﻌﻤﻞ ﳌدة  24ﺳﺎﻋﺔ بﻨﻈﺎم
الوردﻳﺎت لتﻀﻢ ﻛﻞ وردﻳﺔ  9ﻋﺎﻤل».
وأﺷﺎر الﻀﺤﻴﻚ إﱃ أن الطﺎﻗﺔ اﻹﻧتﺎﺟﻴﺔ
للﻤطﺤﻨﺔ ﺟﻴدة ولﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ« ،ﻧﻌﻤﻞ
ﻋﲆ ﻣﴩوع آﺧﺮ لﺴد ﺣﺎﺟﺔ اﳌﻨطقﺔ ﻣﻦ
الطﺤﻦﻴ ،وﻧواﺟﻪ ﺻﻌوبﺎت أﻫﻤﻬﺎ اﻧقطﺎع
التﻴﺎر الﻜﻬﺮبﺎﻲﺋ ،ﻣﺎ ﻳﻀطﺮﻧﺎ لﻼﻋتﺎﻤد
ﻋﲆ اﳌولدات وبﺎلتﺎﱄ زﻳﺎدة ﻛلﻔﺔ اﻹﻧتﺎج».

ﻹﻛمال الدورة الﺰراعية،
مﺸروع الﻔرن باﻧتﻈار
اﻹﻧتاج
بدأ الﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﴩوع الﻔﺮن يف الﺜﺎلﺚ
ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان الﻔﺎﺋت ،وﻳﻌتﱪ اﻣتدادًا
ﳌﺸﺎرﻳﻊ زراﻋﺔ وﺗﺨﺰﻳﻦ القﻤﺢ وﻃﺤﻨﻪ،
وﺗﺴﻌﻰ الﴩﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻐﻴلﻪ إﱃ
إﻛﺎﻤل الدورة الﺰراﻋﻴﺔ الﺨﺎﺻﺔ بﺈﻧتﺎج
الﺨﺒﺰ وﺗوﻓﺮﻴه بﺄرﺧﺺ اﻷﺳﻌﺎر،
بﺤﺴﺐ ﻣدﻳﺮ الﴩﻛﺔ الﻌﺎﻣﺔ للﺰراﻋﺔ،
ﻣﺤﻤد ﻤﺗﺎم أﻳوب.
وﻳصﻞ ﺳﻌﺮ ربطﺔ الﺨﺒﺰ )التﻲ ﺗﺰن
ﻣﻦ  1000إﱃ  1200ﻏﺮام( يف اﻷﻓﺮان
التﻲ ﺗدﻋﻤﻬﺎ الﴩﻛﺔ الﻌﺎﻣﺔ للﺰراﻋﺔ
بﺎلطﺤﻦﻴ ،إﱃ  50لﺮﻴة ﺳورﻳﺔ ،يف
الوﻗت الﺬي ﻳﱰاوح ﺳﻌﺮ الﺮبطﺔ يف
اﻷﻓﺮان اﻷﺧﺮى بﻦﻴ  140و  165لﺮﻴة،
وﻳصﻞ إﱃ  195يف الﺤولﺔ بﺴﺒﺐ ﻛلﻔﺔ
الﻨقﻞ واﳌﺎﻓﻴﺎت اﳌﻨتﴩة ﻋﲆ الطﺮﻳﻖ،
وﻓقًﺎ ﳌدﻳﺮ ﻣﻜتﺐ التقﻴﻴﻢ واﳌتﺎبﻌﺔ يف
ﻣﺠلﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻤﺺ.
ﻣدﻳﺮ الﴩﻛﺔ الﻌﺎﻣﺔ للﺰراﻋﺔ ،ﻗﺎل لﻌﻨﺐ
بلدي إن الﻔﺮن ﻗﻴد اﻹﻧﺠﺎز« ،رﻣﻤﻨﺎ الﺒﻨﺎء
وﺟلﺒﻨﺎ اﳌﻌدات القدﻤﻳﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ الﺮﻳﻒ
الﺸﺎﻤﱄ لصﻌوبﺔ الﺤصول ﻋلﻴﻬﺎ ﻣﻦ
الﺨﺎرج وﻧﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺠدﻳدﻫﺎ ،وﻧﻬدف
إﱃ ﺗﺄﻣﻦﻴ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ للﻤواﻃﻨﻦﻴ».
وﺗﻌﻤﻞ الﴩﻛﺔ ﻋﲆ ﺗطوﻳﺮ ﻋﻤلﻬﺎ
ﻤﺑﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﺗلﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ الﺮﻳﻒ
اﳌﺤﺎﴏ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻋلﻴﻬﺎ،
ﻛﻤﴩوع ﻣﻌﻤﻞ أﺟﺒﺎن وألﺒﺎن ،وﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺗصﻨﻴﻊ ﻣﺴتلﺰﻣﺎت الﻌﻤﻞ الﺰراﻋﻲ ﻣﻦ
ﻗﺴﺎﻃﻞ الﺮي وﻋﺒوات التﻌﺒﺌﺔ.
محاوﻻت لتﺨﻔيﺾ أسعار
الﻠحوم وحماية الﺜروة
الحيواﻧية
ﺗﺮﻋﻰ الﴩﻛﺔ الﻌﺎﻣﺔ للﺰراﻋﺔ ﻣﴩوﻋﻲ
ﺗﺴﻤﻦﻴ الﻌﺠول واﺳتطﻼع الﺒﻜﺎﻛﺮﻴ،
بﻬدف التصدي للتدﻫور الﻜﺒﺮﻴ الﺬي
ﺗﻌﺮﺿت لﻪ الﺮﺜوة الﺤﻴواﻧﻴﺔ يف رﻳﻒ

ﺣﻤﺺ الﺸﺎﻤﱄ ﺟﺮاء الﺤصﺎر اﳌﻔﺮوض
ﻋﲆ اﳌﻨطقﺔ ،والﺬي أﺛﺮ ﺳلﺒًﺎ ﻋﲆ
الﻔﻼﺣﻦﻴ واﳌﺮبﻦﻴ .وﻳﺮاﻓﻖ اﳌﴩوع ﻣﺮﻛﺰ
ﺗلقﻴﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺒدﻳﻞ ﻋﻦ التلقﻴﺢ الصﻨﺎﻋﻲ
ﻏﺮﻴ اﳌتوﻓﺮ يف ﻇﻞ الﻈﺮوف الﺤﺎلﻴﺔ،
للﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺳﻼﻻت ﺟﻴدة ﻣﻦ الﻌﺠول.
بدأ ﻣﴩوع ﺗﺴﻤﻦﻴ الﻌﺠول يف آب
 2014وﻛﺎن ﻣﺨططًﺎ لﻪ أن ﻳﺴتﻤﺮ
لﺴتﺔ أﺷﻬﺮ ﻓقﻂ ،وﻷﻧﻪ ﻳﻌتﱪ ﻣﴩو ًﻋﺎ
ﻣﺴتدا ًﻣﺎ ﻓﻬو ﻻ ﻳﺰال ﻗﻴد التﺸﻐﻴﻞ ﺣتﻰ
الﻴوم ،وﻳﻬدف إﱃ ﻃﺮح الﻌﺠول للﺒﻴﻊ
يف اﻷﺳواق بﺄﺳﻌﺎر ﻣدﻋوﻣﺔ لتﺨﻔﻴﺾ
أﺳﻌﺎر اللﺤوم يف اﳌﻨطقﺔ ،وﻣﻨﻊ
اﺳتﻐﻼل ﺗﺠﺎر الﺤﺮب لﺤﺎلﺔ الﺤصﺎر
اﳌﻔﺮوﺿﺔ.
أﻣﺎ ﻣﴩوع اﺳتطﻼع الﺒﻜﺎﻛﺮﻴ ﻓﺒدأ يف
ﻧﻴﺴﺎن اﳌﺎﴈ ،وﻫو ﺣﺎلﻴًﺎ يف ﻣﺮﺣلتﻪ
الﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻳﺒلﻎ ﻋدد الﺒﻜﺎﻛﺮﻴ ﺣتﻰ اﻵن
 18بﻜﺮﻴة ،بﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺛوري ﺗلقﻴﺢ،
بﺤﺴﺐ إﺳﺎﻤﻋﻴﻞ ،الﺬي أﺷﺎر إﱃ أن ﺧطﺔ
اﳌﴩوع ﺗقﴤ بﺄن ﻳﺮﺗﻔﻊ الﻌدد إﱃ 27
بﻜﺮﻴة وﺛورﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ للتلقﻴﺢ ﺧﻼل
اﻷﺷﻬﺮ الﺨﻤﺴﺔ اﳌقﺒلﺔ.
الدﻛتور ﻋﺒد الﺒﺎﺳﻂ الﺨلﻴﻒ ،ﻣدﻳﺮ
اﳌﴩوﻋﻦﻴ ،أﺷﺎر لﻌﻨﺐ بلدي إﱃ أن
الﺤﻈﺮﻴة ُﺟ ّﻬﺰت بداﻳﺔ بتﻌقﻴﻤﻬﺎ وﺗﺄﻣﻦﻴ
اﳌﻌدات ﻛﺎﳌﻨﺎﻫﻞ واﳌﺸﺎرب« ،اﺷﱰﻳﻨﺎ
القطﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﻨطقﺔ بﺎﻧتقﺎﺋﻴﺔ،
وﻧﺮاﻗﺒﻪ بﺸﻜﻞ ﻳوﻣﻲ بﻬدف الﻜﺸﻒ
الصﺤﻲ ﻋلﻴﻪ رﻏﻢ ﺗﺤصﻴﻨﻪ ﺿد اﻷﻣﺮاض
الﺴﺎرﻳﺔ واﳌﻌدﻳﺔ أﻫﻤﻬﺎ الﺤﻤﻰ القﻼﻋﻴﺔ».
وﻤﺗﺜلت الصﻌوبﺎت التﻲ ﻳﻌﺎﻲﻧ ﻣﻨﻬﺎ
اﳌﴩوع بداﻳ ًﺔ بتﺄﻣﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﺎرج
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ الصﻌوبﺔ يف ﺗﺄﻣﻦﻴ
ً
اﳌﻨطقﺔ،
اﻷدوﻳﺔ واللقﺎﺣﺎت ،بﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ التﻦﺒ
واﻷﻋﻼف اللﺬﻳﻦ ﺗوﻓﺮا يف ﻫﺬه الﺴﻨﺔ
الﺨﺮﻴة ،بﺤﺴﺐ الﺨلﻴﻒ.
ﺻيدليات زراعية لرعاية
الﺜروة الحيواﻧية
ﻳﻬدف اﳌﴩوع ،الﺬي ﻳُﻌد اﺳتﻜﺎﻤﻻً
لﺴﺎبقﻪ يف آب اﳌﺎﴈ ،إﱃ دﻋﻢ الﻔﻼﺣﻦﻴ
واﳌﺮبﻦﻴ بﺎﻷدوﻳﺔ الﺰراﻋﻴﺔ والﺒﻴطﺮﻳﺔ،
بﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳتﻬداﻓﻪ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺮبﻴﺔ
الطﻴور وأﺳواق بﻴﻊ الﺤﻴواﻧﺎت ﻹﺟﺮاء
ﻋﻤلﻴﺎت التلقﻴﺢ الدورﻳﺔ والﻜﺸﻒ اﳌﺒﻜﺮ
ﻋﻦ أي أﻣﺮاض ﺳﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﴬ
بﺎلﺮﺜوة الﺤﻴواﻧﻴﺔ يف اﳌﻨطقﺔ ،ﻋﱪ ﻋﻴﺎدات
بﻴطﺮﻳﺔ ﺟوالﺔ ﻋﲆ دراﺟﺎت ﻧﺎرﻳﺔ.
وﻳقول اﳌﻬﻨدس الﺰراﻋﻲ ،ﻋﺒد الﺤلﻴﻢ
الﻀﺤﻴﻚ ،ﻣدﻳﺮ اﳌﴩوع ،يف ﺣدﻳﺜﻪ
لﻌﻨﺐ بلدي« ،ﻧﺤﺎول ﺗوﻓﺮﻴ ﻣﺎ ﻧقدر ﻋلﻴﻪ
ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ واللقﺎﺣﺎت إن أﻣﻜﻦ بﺴﻌﺮ

ﺮﻴا إﱃ أن الﻜﺎدر اﳌﺴﺆول
التﻜلﻔﺔ»  ،ﻣﺸ ً
ﻋﻦ اﳌﴩوع ﻣﻜون ﻣﻦ ﻣﻬﻨدﺳﻦﻴ
زراﻋﻴﻦﻴ وأﻃﺒﺎء بﻴطﺮﻳﻦﻴ ذوي ﺧﱪة.
وﺣول ﻣدى اﺳتﻔﺎدة اﻷﻫﺎﱄ ﻣﻦ
اﳌﴩوع ،ﻗﺎل ﻋﲇ الﺠﺤواﻲﻧ ،أﺣد ﻣﺮﻲﺑ
اﻷبقﺎر يف بلدة الﻐﻨطو ،إن اﻷدوﻳﺔ
ﺗوﻓﺮت بﺸﻜﻞ أﻛﱪ ولﻜﻦ الﺴﻌﺮ بقﻲ
ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋلﻴﻪ ،ﻣﻀﻴﻔًﺎ يف ﺣدﻳﺜﻪ
لﻌﻨﺐ بلدي «أﺻﺒﺢ بﺈﻣﻜﺎﻲﻧ اﻻﻋتﺎﻤد
ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗوﻓﺮه الﴩﻛﺔ الﻌﺎﻣﺔ للﺰراﻋﺔ ﻣﻦ
الﻨﺎﺣﻴﺔ الطﺒﻴﺔ واﻻﺳتﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻬﻨدﺳﻦﻴ
الﺰراﻋﻴﻦﻴ واﻷﻃﺒﺎء الﺒﻴطﺮﻳﻦﻴ ﻓﻴﻬﺎ».
الحﻜومة ﹸتحاول ،ووحدة
تنسيﻖ الدعم راعية
وﺣول دور وﺣدة ﺗﻨﺴﻴﻖ الدﻋﻢ يف ﻫﺬه
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،ﻳقول ﻣﺎلﻚ الﺤﻤﴢ ،ﻣﻨﺴﻖ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻷﻣﻦ الﻐﺬاﻲﺋ يف الوﺣدة ،إن
الوﺣدة ﺗدﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋدة ﻣﺎﻧﺤﻦﻴ
)أبﺮزﻫﻢ دولﺔ ﻗطﺮ( اﳌﺸﺎرﻳﻊ بﺎلتﻌﺎون
ﻣﻊ ﻣﺠلﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻤﺺ.
وﺗﺴﻌﻰ الوﺣدة لدﻋﻢ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﻦ
الﻐﺬاﻲﺋ ﺿﻤﻦ ﺧطتﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋتﺎﻤد
ﻋﲆ اﳌوارد اﳌﺤلﻴﺔ )الطﺒﻴﻌﻴﺔ والﺒﴩﻳﺔ(
واﺳتﺜﺎﻤرﻫﺎ بﺎلطﺮق اﻷﻣﺜﻞ ،والتﺨلﺺ
ﺗدرﻳﺠﻴًﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﻬوم الﺴلﺔ الﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﳌﻤﻨوﺣﺔ واﺳتﺒدالﻬﺎ بﺴلﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺤلﻴﺔ
الصﻨﻊ ،وبﺎلتﺎﱄ ﺗﺤقﻴﻖ اﻻﻛتﻔﺎء الﺬاﻲﺗ،
بﺤﺴﺐ الﺤﻤﴢ.
وﻋﻦ دور ﻣﺆﺳﺴﺔ الﺤﺒوب التﺎبﻌﺔ
لوزارة اﳌﺎلﻴﺔ واﻻﻗتصﺎد يف الﺤﻜوﻣﺔ
اﳌﺆﻗتﺔ ،يف ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻳﻒ ﺣﻤﺺ
الﺸﺎﻤﱄ ،أﺷﺎر اﻷﺳتﺎذ ﺣﺴﺎن ﻣﺤﻤد،
ﻣدﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،إﱃ ﺗﺄﺧﺮ الدﻋﻢ ﻋﻦ
الﺤﻜوﻣﺔ بﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﳌﺆﺳﺴﺔ بﺸﻜﻞ
ﺧﺎص ،والﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﱰض أن
ﺗﺤصﻞ ﻋلﻴﻪ ﻣﻨﺬ بداﻳﺔ ﺣﺰﻳﺮان اﳌﺎﴈ،
إذ ﻢﻟ ﺗتﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﴍاء القﻤﺢ.
وأﻛّد ﻣﺤﻤد أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳتﺒدأ اﻷﺳﺒوع
القﺎدم بﴩاء القﻤﺢ يف الﺮﺳﻦﺘ وﺗلﺒﻴﺴﺔ
والﺤولﺔ ،ﻣﻦ الﻔﻼح اﳌﻨتﺞ ﻣﺎلﻚ
ﻣﺤصول القﻤﺢ بﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ،لدﻋﻢ
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ بﺎلتﻌﺎون ﻣﻊ بﻌﺾ اﳌﻨﻈﺎﻤت
والﺠﻬﺎت الداﻋﻤﺔ ،والتﻲ ﺗتلﺨﺺ بﴩاء
القﻤﺢ وﻃﺤﻨﻪ وﺗوزﻳﻌﻪ ﻋﲆ اﻷﻓﺮان».
ﻛﺜﺮﻴة ﻫﻲ اﳌﻌوﻗﺎت التﻲ ﻳﻌﺎﻲﻧ ﻣﻨﻬﺎ
ﺳﻜﺎن رﻳﻒ ﺣﻤﺺ الﺸﺎﻤﱄ ﻋﲆ ﻣﺨتلﻒ
اﻷﺻﻌدة ،ولﻜﻦ الﻬﻴﺌﺎت واﳌﻨﻈﺎﻤت
الﻌﺎﻣلﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﺗلﻚ
اﳌﻌوﻗﺎت ،وﺟﻌﻞ الﺤﻴﺎة داﺧﻞ القﺮى
والﺒلدات التﺎبﻌﺔ لﻪ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ الﻌﺎم
الﻔﺎﺋت ،يف ﻇﻞ اﺳتﻤﺮار الﺤصﺎر الﺨﺎﻧﻖ
الﺬي ﺗﻌﺎﻲﻧ ﻣﻨﻪ اﳌﻨطقﺔ.

الرشكة العامة للزراعة:

بدأت الرشكة العامة للزراعة عملها كمكتﺐ زراعي تابع ﳌجلﺲ محافﻈة
حمﺺ ،ﺛم توسع العمل فيها ابتدا ًء من متوز من العام اﳌاﴈ.
تعمل الرشكة عىل إعداد الدراسات الالزمة لتغطية حاجة ريف حمﺺ
الشﺎﻤيل ،ومعالجة الواقع الزراعي بشقيه النباﻲﺗ والحيواين.
الرشكة عبارة عن مجموعة من اﳌهندسﻦﻴ الزراعيﻦﻴ واﻷطباء البيطرييﻦﻴ
ممن ﻤﻳتلكون الخﱪة يف الزراعة واﻹنناج الحيواين  ،وتعمل بالتنسيق مع
وحدة تنسيق الدعم والجهات الداعمة اﻷﺧرى.
نفذت الرشكة العديد من اﳌشاريع منها دعم الﺮﺜوة الحيوانية (أعالف -
صحة) ،إذ أمنت اﻷعالف بأسعار تشجيعية ،ووفرت الرعاية البيطرية
لﻸبقار واﻷغنام من ﺧالل العالج اﳌجاين يف مراكزها الصحية البيطرية
اﳌنترشة يف ريف حمﺺ ،كﺎﻤ قدمت فوائد كبرية للمزارعﻦﻴ واﳌربﻦﻴ يف
اﳌنطقة ،وأمنت فرص عمل لعدد من الكوادر من فنيﻦﻴ وعﺎﻤل.
أﻋدت ﻫﺬه اﳌﺎدة بدﻋﻢ ﻣﻦ الﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﻗلﻴﻤﻲ الﺴوري
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عيد الﻔﻄر ..فرحة أم معاﻧاة ﺻﺤية؟!

ﺩ .ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺄﻣﻮﻥ

ﻣﻊ ﺻﻴﺎم الﻨﺎس لﺸﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻼل
رﻣﻀﺎن ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻌتﺎدون ﻋﲆ ﻤﻧﻂ
ﺮﻴا لﺬلﻚ اﳌتﺒﻊ ﻃوال
ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻛﺜ ً
الﻌﺎم؛ إذ ﻳتﺄﻗلﻢ الﺠﻬﺎز الﻬﻀﻤﻲ ﻋﲆ
ﻋدم اﺳتقﺒﺎل أي ﻃﻌﺎم أو ﴍاب ﻃوال
الﻨﻬﺎر ﻣﺎﻤ ﻳﺠﻌلﻪ يف ﺣﺎلﺔ راﺣﺔ ،يف
ﺣﻦﻴ ﻳﻔﺮز الﻌصﺎرات الﻬﺎﺿﻤﺔ وﻳتﻬﻴﺄ
ﻻﺳتقﺒﺎل الطﻌﺎم ﻗﺒﻴﻞ أذان اﳌﻐﺮب.
ﺛﻢ ﻳﺄﻲﺗ الﻌﻴد بﻌد اﻧقﻀﺎء رﻣﻀﺎن
وﻳﻌود الﻨﺎس إﱃ الﻨﻈﺎم الﻐﺬاﻲﺋ اﳌﻌتﺎد
ﻗﺒﻞ الصوم ،ﻓﻴﺤدث ﺗﻐﺮﻴ ﻣﻔﺎﺟﺊ يف
ﻣواﻋﻴد وأﺳﺎلﻴﺐ وﻧوﻋﻴﺎت الطﻌﺎم
اﳌتﻨﺎول ،ﻣﺎﻤ ﻳﺴﺒﺐ الﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ الﻌوارض
واﻻﺿطﺮابﺎت ﻏﺮﻴ اﳌﺴتﺤﺒﺔ؛ ﻛﻌﴪ
الﻬﻀﻢ ،ﺣﺮﻗﺔ اﳌﻌدة ،واﳌﻐﺺ واﻹﺳﻬﺎل.
ﻣوﺳﺎﻤ اﺳتﺜﻨﺎﺋﻴًﺎ
وﻷن أﻳﺎم الﻌﻴد ﺗﻌتﱪ
ً
لدى اﻷﻃﻔﺎل ،ﻳتﻬﺎﻓتون ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﴍاء
ﻣﺎ ﻳﺸتﻬون ﻣﻦ ﺣلوﻳﺎت وﺷوﻛوﻻ
وﻋصﺎﺋﺮ وﻣﴩوبﺎت ﻏﺎزﻳﺔ وﻏﺮﻴﻫﺎ،
ﻓﺈن ﺧطﺮ التﻌﺮض للﻤﺸﺎﻛﻞ الﻬﻀﻤﻴﺔ
ﻳﻜون أﻛﺮﺜ ﺷﻴو ًﻋﺎ بﻴﻨﻬﻢ ،وﻳتﻀﺎﻋﻒ
ﻫﺬا الﺨطﺮ ﻣﻊ ﺣﺎلﺔ الﻔقﺮ التﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ

الﺴورﻳون يف أﻣﺎﻛﻦ الﻨﺰوح واﳌﺨﻴﺎﻤت،
وﻣﺎ ﻳﺮاﻓقﻬﺎ ﻣﻦ إﻗﺒﺎل اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﴍاء
اﳌﺄﻛوﻻت زﻫﻴدة الﺜﻤﻦ اﳌﻨتﴩة ﻋﲆ
الﻌﺮبﺎت والﺒﺎﻋﺔ اﳌتﺠولﻦﻴ ،والتﻲ ﻻ
ﺗﺤقﻖ أدﻰﻧ ﴍوط الﻨﻈﺎﻓﺔ أو التصﻨﻴﻊ
الصﺤﻲ أو الﺤﻔﻆ بﺸﻜﻞ ﺳلﻴﻢ.

الدﺳﻤﺔ ،ﻓﻐﺎل ًﺒﺎ ﻣﺎ ﻳتﻨﺎول الﻨﺎس ﻛﻤﻴﺎت
ﻛﺒﺮﻴة ﻣﻦ اللﺤوم ﻣﻊ اﻷرز ،وﻗد ﺗتﻜﺮر
ﻫﺬه الوﺟﺒﺔ ﻷﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺧﻼل الﻴوم،
وﻳﻨتﺞ ﻋﻦ ذلﻚ ﺻﻌوبﺔ يف الﻬﻀﻢ
ﻓﻴﺤدث التﻌﺐ والﺨﻤول إﺿﺎﻓﺔ ﻻرﺗﻔﺎع
ﻧﺴﺒﺔ الﺸﺤوم وﺣﻤﺾ الﺒول يف الدم.

ما ﻫي أﻫم العادات الﻐﺬاﺋية
السيﺌة الﺸاﺋعة بيﻦ الناس
ﺧﻼل أيام عيد الﻔطر؟

لماذا تنتﺸر اﻻﺿطرابات
الﻬﻀمية بﻜﺜرة بيﻦ األﻃﻔال
في فترة العيد؟

اﻹﻓﺮاط يف ﺗﻨﺎول الﺤلوﻳﺎت ﺻﺒﺎح
الﻌﻴد ،والتﻲ ﺗﺤوي الﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ الدﻫون
والﺴﻜﺮﻳﺎت والﺴﻌﺮات الﺤﺮارﻳﺔ ،ﻣﺎﻤ
ﻳﺴﺒﺐ إربﺎك الﺠﻬﺎز الﻬﻀﻤﻲ وﺣدوث
إﺳﻬﺎل ﺷدﻳد ﻣﻊ ﻣﻐﺺ.
التدﺧﻦﻴ أو ﴍب القﻬوة ﻋﲆ ﻣﻌدة ﺧﺎوﻳﺔ،
وﻫﺬا ﻳﺰﻳد ﻣﻦ ﺣﻤوﺿﺔ اﳌﻌدة وﻳﺴﺒﺐ
ﺣﺮﻗﺔ يف اﳌﺮي إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓقد الﺸﻬﻴﺔ.
ﺗﻨﺎول وﺟﺒﺔ إﻓطﺎر ﺛقﻴلﺔ ﺻﺒﺎح الﻌﻴد ،وﻷن
اﳌﻌدة ﻏﺮﻴ ﻣﻌتﺎدة ﻋﲆ ﺗﻨﺎول الطﻌﺎم يف
ﻫﺬا الوﻗت ﻓﺈن ذلﻚ ﻳﺤدث ﻋﴪة ﻫﻀﻢ.
اﻹﻓﺮاط يف ﺗﻨﺎول اللﺤوم واﳌﺄﻛوﻻت

ﺗتلﺨﺺ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺻﺤﻴﺔ ﻫﻀﻤﻴﺔ لدى اﻷﻃﻔﺎل يف ﻋﻴد
الﻔطﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤوﻋتﻦﻴ أﺳﺎﺳﻴتﻦﻴ:
أﺳﺒﺎب ﺗتﻌلﻖ بتﻐﺮﻴ الﻨﻈﺎم الﻐﺬاﻲﺋ،
وأﺳﺒﺎب ﺗتﻌلﻖ بﻨوﻋﻴﺔ اﳌﺄﻛوﻻت.
بﺎلﻨﺴﺒﺔ للﻨﻈﺎم الﻐﺬاﻲﺋ؛ ﻓﺈن ﺗﻨﺎول
الطﻔﻞ للﺄﻤﻛوﻻت بﴩاﻫﺔ وﴎﻋﺔ ﻧتﻴﺠﺔ
ﻓﺮﺣﻪ ﻤﺑﺎ ﻳتواﺟد ﺣولﻪ ﻣﻦ ﺣلوى
وﺷوﻛوﻻ وﻏﺮﻴﻫﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ لتﻨﺎولﻪ أﺻﻨﺎﻓًﺎ
ﻋدﻳدة وﻣتﻨوﻋﺔ ﻣﻦ الﺤلوى واﳌﻜﴪات
والﻌصﺎﺋﺮ واﳌوالﺢ والطﺒﺦ ...ﻛﻞ ذلﻚ
ﻳﻌﺮﺿﻪ لﻌﴪة الﻬﻀﻢ.

ﻛﺬلﻚ ﻓﺈن بﺬل الطﻔﻞ ﳌﺠﻬود بدﻲﻧ
واﺿﺢ يف اللﻌﺐ بﻌد ﺗﻨﺎول ﻛﻤﻴﺎت
ﻛﺒﺮﻴة ﻣﻦ اﳌﺄﻛوﻻت ﻳﺮبﻚ اﳌﻌدة.
وأﺧﺮﻴا ﻓﺈن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ
بتﻨﺎول بﻌﺾ اﳌﺄﻛوﻻت بﻨﻔﺲ الصﺤون
واﳌﻼﻋﻖ ﻳﺆدي إﱃ اﻧتﺸﺎر الﻌدوى بﻴﻨﻬﻢ.
أﻣﺎ بﺎلﻨﺴﺒﺔ للﺄﻤﻛوﻻت التﻲ ﻳتﻨﺎولﻬﺎ
اﻷﻃﻔﺎل ،ﻓﻬﻲ ﻏﺎل ًﺒﺎ ﻣﻜﺸوﻓﺔ )بﺨﺎﺻﺔ
الﺤلوﻳﺎت وﺳﻨدوﻳﺸﺎت اللﺤوم(
وﺗتﻌﺮض للتلوث بدﺧﺎن الﺴﻴﺎرات،
وﻏﺒﺎر أﺣﺬﻳﺔ اﳌﺎرة ،والﺬبﺎب ،إﺿﺎﻓﺔ
ﻷﻳدي الﺒﺎﺋﻌﻦﻴ الﺬﻳﻦ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻔتقﺮون
ﻷدﻰﻧ ﴍوط الﻨﻈﺎﻓﺔ ،ﻛﻞ ذلﻚ ﻳﺆدي
إﱃ التﺴﻤﻢ الﻐﺬاﻲﺋ واﻹﺻﺎبﺔ بﺎﻹﻗﻴﺎء
واﻹﺳﻬﺎل واﳌﻐﺺ.
ﻛﺬلﻚ ﻳتﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل الﺠﻴﲇ واﳌﺜلﺠﺎت
والﻌصﺎﺋﺮ ﻣﺨتلﻔﺔ اﻷلوان والﺮواﺋﺢ
والطﻌوم ،والتﻲ ﺗﺒﺎع ﻋﲆ الﺒﺴطﺎت،
ﻣﺎﻤ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ للتلوث ﻛﺎﻤ ذﻛﺮﻧﺎ ﻧﺎﻫﻴﻚ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳقﺔ ﺗصﻨﻴﻌﻬﺎ واﳌواد اﳌﻜوﻧﺔ لﻬﺎ،
وﻣﺎ ألواﻧﻬﺎ الﻐﺮﻳﺒﺔ والواﺿﺤﺔ إﻻ دلﻴﻞ
ﻋﲆ اﺳتﺨدام اﻷﺻﺒﻐﺔ واﳌلوﻧﺎت التﻲ
ﺮﻴا ﻋﲆ الصﺤﺔ.
ﺗﺸﻜﻞ ﴐ ًرا ﻛﺒ ً
ﻛيﻒ ﻧستمتﻊ بعيد سعيد
بدون اﺿطرابات ﻫﻀمية؟

التدرج يف ﺗﻌوﻳد اﳌﻌدة ﻋﲆ اﺳتقﺒﺎل
الطﻌﺎم؛ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﺎول وﺟﺒﺔ إﻓطﺎر
ﺧﻔﻴﻔﺔ ،وﺗﻨﺎول الوﺟﺒﺎت الﺮﺋﻴﺴﺔ
يف أوﻗﺎت ﻣقﺎربﺔ ﻷوﻗﺎت الﺴﺤور
واﻹﻓطﺎر ،ﺛﻢ ﺗقﺮﻳﺐ ﻣواﻋﻴد الوﺟﺒﺎت
ﺗدرﻳﺠﻴًﺎ إﱃ ﻣواﻋﻴد الوﺟﺒﺎت اﳌﻌتﺎدة.
ﺗﺠﻨﺐ اﻹﻓﺮاط بتﻨﺎول الطﻌﺎم وﺗﻨﺎولﻪ
بصورة وﺟﺒﺎت ﻣﺤددة ،ﻣﻊ ﺗصﻐﺮﻴ ﺣﺠﻢ
الوﺟﺒﺔ وزﻳﺎدة ﻋدد الوﺟﺒﺎت ،وﺗﺠﻨﺐ
اﻻﺳتﻤﺮار يف التقﺎط الطﻌﺎم ﻃوال
الﻴوم دون ﺗﺤدﻳد ﻣواﻋﻴد الوﺟﺒﺎت ،ﻷن
ذلﻚ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻨﺎول ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﺮﻴة ﻣﻦ
الطﻌﺎم دون الﺸﻌور بﺬلﻚ.
اﻋتﺎﻤد اﻷﻃﻌﻤﺔ اﳌﻨﺰلﻴﺔ واﻻبتﻌﺎد ﻋﻦ
اﳌﺄﻛوﻻت الﺠﺎﻫﺰة؛ واﺧتﻴﺎر اللﺤوم ﻗلﻴلﺔ
الدﺳﻢ )لﺤﻢ الﺨﺎﴏة ،ﻓﻴلﻴﻪ ،ﺻدر

إحداث الﻔوﺿﻰ ..ﺟزء ﻃﺒيعي مﻦ تﻄور الﻄﻔﻞ
تشتﻲﻜ أم أحمد من طفلها ذي الخمﺲ سنوات ،الذي ال يتوقف عن ملء جدران غرفة نومه اﻷربعة بالخربشات ،ورمي الكتﺐ وإفراغ
ﺧزانات اﳌالبﺲ ،وسكﺐ العصري يف كل مرة يرشب بها .وكلﺎﻤ ﴐبته أمه بسبﺐ أفعاله تلك ازداد متسكًا بها والعودة إليها يف غفلة منها.
ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺭﺷﺪﻱ

ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜون لدﻳﻨﺎ أﻃﻔﺎل ،ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﺗﻜون بﻴوﺗﻨﺎ
ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻛﻞ ﳾء يف ﻣﻜﺎﻧﻪ اﳌﻨﺎﺳﺐ ،إﻻ أن ذلﻚ ﻳتﻐﺮﻴ
ﻤﺗﺎ ًﻣﺎ بﻌد أن ﻧصﺒﺢ آبﺎء .ولﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺨتﱪ
اﻷﻃﻔﺎل الﻌﺎﻢﻟ ﻣﻦ ﺣولﻬﻢ ﻤﻳﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋد يف الﺤد
ﻣﻦ اﻹﺣﺒﺎط الﺬي ﻗد ﻤﻧﺮ بﻪ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻒ الﺒقﻊ
والﻔوﴇ الﺬي ﻳتﺴﺒﺐ بﻬﺎ الطﻔﻞ ﻃﻴلﺔ الﻨﻬﺎر.
ﻓتﻌلﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ اﻷﺷﻴﺎء ﻫو ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤلﻴﺔ
ﻤﻧو اﻷﻃﻔﺎل ﺣتﻰ ،وإن ﺗﻌﺮﺿت للتلﻒ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ
ﻳﻔﻌلون ذلﻚ ﻋﻦ ﺟﻬﻞ بقﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء أو آﺛﺎرﻫﺎ.
وﻛﻨتﻴﺠﺔ لﺬلﻚ ﻧﺮى أﻧﻬﻢ ﻳقوﻣون بﺮﻣﻲ وإﺳقﺎط
اﻷﺷﻴﺎء ﻋﲆ اﻷرض ﻣﺜﻞ اﻷﻛواب والصﺤون أو
ﺣتﻰ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ وذلﻚ لﻲﻜ ﻳﺮوا ﻣﺎ الﺬي ﻤﻳﻜﻦ أن
ﻳﺤدث؛ إﻧﻬﻢ ﻤﻳﺰﻗون اﻷوراق ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﺒدو
ﺻوﺗﻬﺎ .وﺣتﻰ إن ﺗﻌﻤد الطﻔﻞ ﻣﺜﻼ ﺳﻜﺐ بﻌﺾ
دلﻴﻼ ﻋﲆ ﺣﺐ
الﺴواﺋﻞ ﻋﲆ اﻷرض ﻓلﻴﺲ ذلﻚ ً
لﻸذى ،بﻞ إن اﻓتقﺎده إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﻜﻞ الﺴﺎﺋﻞ
ﺣﻴﻨﺎﻤ ﻳﺴﻜﺐ وﺣﻴﻨﺎﻤ ﻳﻨتﴩ ﻋﲆ اﻷرض وﺣﻴﻨﺎﻤ
ﻳﺴﻴﻞ ﻫو الﺬي ﻳدﻓﻌﻪ إﱃ ذلﻚ الﺴلوك .ﺣتﻰ إن

اﻷﻃﻔﺎل الصﻐﺎر يف ﻋﻤﺮ الﺴﻨتﻦﻴ ﻗد ﻳﺠﺮبون
وﻳﺴتﻤتﻌون بﻔﺮك الطﻌﺎم ﻋﲆ الﺤﻴطﺎن وذلﻚ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺳوف ﺗلﺰق ﻋﲆ الﺤﺎﺋﻂ أو
ﺳوف ﺗﺴقﻂ ﻋﲆ اﻷرض.
ﻛﻞ ذلﻚ ﻳﻌتﱪ ﺟﺰ ًءا ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ ﻣﻦ التطور ،وإﺷﺎرة
ﻗوﻳﺔ ﻋﲆ أن ﻃﻔلﻚ ﻳﻨﻤو وﻳطور رﻏﺒتﻪ وﺗﻌطﺸﻪ
للتﻌلﻢ .ﻫو ﻳﺤﺎول أن ﻳﻜتﺸﻒ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣتﻞ
الﺠﺎذبﻴﺔ ،الﺴﺒﺐ والﻨتﻴﺠﺔ ،والﻌﻼﻗﺎت اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ.
لﺬلﻚ ﺣﺎول أن ﺗوﺟﻪ ﻓﻀولﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل أن ﺗﺠد
لﻪ دور ﻣﺴﺎﻋد يف اﻷﻋﺎﻤل اﳌﻨﺰلﻴﺔ؛ ﻣﺜﻞ وﺿﻊ
الﺠوارب يف الﻐﺴﺎلﺔ أو اﳌﻜﺎن اﳌﺨصﺺ لﻬﺎ بﻌد
ﻃﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻋد ذلﻚ ﻃﻔلﻚ ﻋﲆ اﻻﺳتﻤﺮار
يف ﻋﻤلﻴﺔ اﻛتﺸﺎﻓﻪ لﻸﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺣولﻪ بدون
ﻧﴩ الﻔوﴇ بﻜﻞ ﻣﻜﺎن ،أو الﺴﺎﻤح لﻪ بﻨقﻞ
اﳌﻼﻋﻖ وبﻌﺾ اﻷواﻲﻧ ﻏﺮﻴ القﺎبلﺔ للﻜﴪ إﱃ
ﻣﻜﺎن الطﻌﺎم ﺳوف ﻳﺴﻤﺢ لﻪ بﺈدراك الﻌﻼﻗﺎت
اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣولﻪ .ﻛﺎﻤ أن بﻌﺾ اﻷﺣﺮف واﻷرﻗﺎم
اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ﻋﲆ الﱪاد ﻣﻔﻴدة يف ﺗﻌلﻴﻤﻪ اﻷﺻوات

وﻛﻴﻔﻴﺔ الﻌد وﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ .إن
اﺳتﺨدام الﺤﺒﺎل والﺴﺎﻤح لﻪ بتﻌلﻴﻖ رﺳوﻣﺎﺗﻪ
الﻔﻨﻴﺔ ﻳﺸﺠﻌﻪ ﻋﲆ ﻣواﺻلﺔ ﻣواﻫﺒﻪ الﻔﻨﻴﺔ،
وبﻨﻔﺲ الوﻗت ﺗتﺨلﺺ ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ أوراﻗﻪ ولوﺣﺎﺗﻪ
يف أرﺟﺎء اﳌﻨﺰل.
ابتﻌد ﻋﻦ ﻋقﺎب ﻃﻔلﻚ ﻋﻨد إﺣداث الﻔوﴇ ﻓﺄﻧت
بﺬلﻚ ﻗد ﺗقتﻞ روح اﻹبداع داﺧلﻪ ،وإﻤﻧﺎ ﻤﻳﻜﻨﻚ أن
ﺗﻌلﻤﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻪ بدﻻً ﻣﻦ الﴫاخ ﻋلﻴﻪ.
ﻓﻤﺮﺣلﺔ الﻔوﴇ الطﻔولﻴﺔ ،والتﺨﺮﻳﺐ واﳌﺸﺎﻏﺒﺔ
ﺳﻤﺔ ﺳلوﻛﻴﺔ ﻻبد أن ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ الطﻔﻞ ﺧﻼل ﻣﺮﺣلﺔ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮه .إﻻ أن ﺗلﻚ الﻔوﴇ يف ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن
دلﻴﻼ ﻋﲆ رﻏﺒتﻪ يف اﻛتﺸﺎف الﻌﺎﻢﻟ
ً
ﺗﻌتﱪ
وﺗﺠﺮﻳﺐ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺣولﻪ .ويف أﺣﻴﺎﻧًﺎ أﺧﺮى ﻗد
ﺗﻜون الﻔوﴇ الﻌﺎرﻣﺔ التﻲ ﻳﺤدﺛﻬﺎ الطﻔﻞ أداة
لﺠﺬب اﻧتﺒﺎه اﻷﻫﻞ ﳌﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜلﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ
ﻣﻊ والدﻳﻪ ،أو أن الﺴﺒﺐ اﻹﻓﺮاط يف التدلﻴﻞ الﺬي
ﻳﺠﻌﻞ الطﻔﻞ ﻳﻌتقد أن ﻛﻞ ﳾء ﻣﺴﻤوح وﻻ
ﻳوﺟد ﳾء ﻣﻤﻨوع.

براعم عنﺐ

دﺟﺎج( ،إﺿﺎﻓﺔ للتﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﳌقلﻴﺎت
والصلصﺎت الﺴﻤﻴﻜﺔ.
ﻋدم اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ ﺗﻨﺎول الﺤلوﻳﺎت
والﺸوﻛوﻻ؛ واﻻﺳتﻌﺎﺿﺔ ﻋﻨﻬﺎ بﻜوب
ﻣﻦ الﻌصﺮﻴ الطﺒﻴﻌﻲ أو ﺣﺒﺔ ﻓواﻛﻪ أو
ﺳلطﺔ الﻔواﻛﻪ التﻲ ﺗﺤتوي ﻋﲆ اﳌﻌﺎدن
والﻔﻴتﺎﻣﻴﻨﺎت واﻷلﻴﺎف الﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻔﻴدة
التﻲ ﻻ ﺗوﺟد يف الﺤلوﻳﺎت.
ﻋدم اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﳌﴩوبﺎت الﻐﺎزﻳﺔ
أﺛﻨﺎء الﺰﻳﺎرات أو ﻣﻊ الوﺟﺒﺎت الﴪﻳﻌﺔ
الﺠﺎﻫﺰة ،واﻹﻗﻼل ﻣﻦ ﺗﻨﺎول اﻷﻃﻌﻤﺔ
التﻲ ﺗﻬﻴﺞ اﳌﻌدة وﺗﺰﻳد ﻣﻦ ﺣﻤوﺿتﻬﺎ
ﻛﺎﳌقلﻴﺎت واﳌﻌﺠﻨﺎت وﺗلﻚ التﻲ ﺗﺤتوي
ﻋﲆ بﻬﺎرات ﺣﺎرة وﺗوابﻞ.
الﺤﺮص ﻋﲆ ﴍاء اﳌﺄﻛوﻻت الﺠﺎﻫﺰة
ﻣﻦ ﻣصﺎدر آﻣﻨﺔ وﻣوﺛوﻗﺔ ،وﻋﻨد ﺗﻨﺎول
الطﻌﺎم ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل ﻳﺠﺐ اﺧتﻴﺎر
اﳌطﺎﻋﻢ واﻷﻣﺎﻛﻦ الﻨﻈﻴﻔﺔ.
ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺮﴇ )الﺴﻜﺮي ،الﻀﻐﻂ(..،
يف اﻷﴎة ﻧﻔﺴﻬﺎ بﺈﻋداد بﻌﺾ
اﻷﺻﻨﺎف التﻲ ﺗتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺮﺿﻬﻢ وﻣﻊ
ﺣﻤﻴتﻬﻢ الﻐﺬاﺋﻴﺔ ،ﻛﺬلﻚ ﻣﺮاﻋﺎة الﺰوار
وﻋدم إلﺰاﻣﻬﻢ بتﻨﺎول ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻨﺎف
اﳌﻨوﻋﺔ ﻋﲆ اﳌﺎﺋدة.
ﻣﺎﻤرﺳﺔ اﳌﴚ يف الطﺒﻴﻌﺔ ﺧﻼل إﺟﺎزة
الﻌﻴد ويف اﻷﻳﺎم التﻲ ﺗلﻴﻬﺎ ،ﻹﻋﺎدة
الﺠﺴﻢ إﱃ ﺗوازﻧﻪ ،وﻋدم الﺮﻛون إﱃ
الﻨوم والﺨﻤول.
ﻣﺮاﻓقﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻨد ذﻫﺎبﻬﻢ إﱃ اﻷﻣﺎﻛﻦ
الﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ،وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﴍاء اﻷﻃﻌﻤﺔ
واﳌﴩوبﺎت اﳌﻜﺸوﻓﺔ وﻏﺮﻴ الﻨﻈﻴﻔﺔ
وﻏﺮﻴ الصﺤﻴﺔ.
ﺗوﻋﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻫﻞ وﴍح
اﻵﺛﺎر الﻀﺎرة اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ اﻹﻓﺮاط بتﻨﺎول
ﻣﺄﻛوﻻت الﻌﻴد وﻛﺬلﻚ الﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﺎول
ﻣﺄﻛوﻻت ﻏﺮﻴ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻏﺮﻴ ﺻﺤﻴﺔ.
ﺮﻴا ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد بﻦﻴ القواﻋد الصﺤﻴﺔ
أﺧ ً
للتﻐﺬﻳﺔ ﺣﻜﻤﺔ ﺗﺨتﴫ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗدﻣﻨﺎه ﻣﻦ
ﻧصﺎﺋﺢ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻗول اللﻪ ﺗﻌﺎﱃ }ﻛلوا
واﴍبوا وﻻ ﺗﴪﻓوا{ ﻓﺎﻻلتﺰام بﻬﺬه
الﻨصﻴﺤﺔ ﻫو الﺴﺒﻴﻞ إﱃ الصﺤﺔ والﺴﻼﻣﺔ.
وﻛﻞ ﻋﺎم وبلدﻧﺎ وأﻫلﻨﺎ بﺄلﻒ ﺧﺮﻴ.
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 .10رﺋﻴﺲ ﺣﺰب القوات اللﺒﻨﺎﻲﻧ
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ﺣﻞ الﻌدد الﺴﺎبﻖ

سودوﻛو

لﻌﺒﺔ ﺗتﻜون ﻣﻦ  9ﻣﺮبﻌﺎت ﻛﺒﺮﻴة ،3×3
و 81ﻣﺮبﻊ ﺻﻐﺮﻴ .9×9
ﺗﻜون بﻌﺾ اﳌﺮبﻌﺎت الصﻐﺮﻴة ﻣﻌﺒﺄة
بﺎﻷرﻗﺎم بداﻳﺔً ،وﻋﲆ الﻼﻋﺐ إﻛﺎﻤل بﺎﻗﻲ
اﳌﺮبﻌﺎت بﺎﺳتﺨدام اﻷرﻗﺎم ﻣﻦ  1إﱃ ،9
ٍ
واﺣد ﻣﻦ اﳌﺮبﻌﺎت التﺴﻌﺔ الﻜﺒﺮﻴة،
يف ﻛﻞ
ٍ
ويف ﻛﻞ ﺻﻒ أو ﻋﻤود.

ﺣﻞ الﻌدد الﺴﺎبﻖ

ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﻔﺤﺎت »ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪي« ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ إرﺳﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻜﻢ
إﻟﻰ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲenabbaladi@gmail.com :
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كيف تﺤمي ملﻔاتﻚ الﺨاﺻة ﺑﻜلمة
ﺳر مع ﺑرﻧامﺞ Folder Lock
يعاين بعض اﳌستخدمﻦﻴ من صعوبة
حفﻆ اﳌعلومات الخاصة والبيانات
جهاز
الشخصية الحساسة يف
الكمبيوتر وأرشفتها ﳌنع اﳌتطفلﻦﻴ من
ﺧصوصا إذا كان الجهاز
االطالع عليها،
ً
مشرتكًا مع العائلة أو زمالء العمل.
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

الﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ التطﺒﻴقﺎت والﱪاﻣﺞ ﺗقﻔﻞ اﳌلﻔﺎت
واﳌﺠلدات اﳌﻨتﴩة ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧت،
ولﻜﻦ لﻴﺴت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ بﻨﻔﺲ ﻣﺴتوى اﻷﻣﺎن
والتﺸﻔﺮﻴ ،لﺬا ﺳﻨﺴتﻌﺮض يف ﻫﺬه اﳌﺎدة
واﺣدًا ﻣﻦ أﺷﻬﺮ بﺮاﻣﺞ ﻗﻔﻞ اﳌلﻔﺎت وأﻛﺮﺜﻫﺎ
اﻧتﺸﺎ ًرا وأﻣﺎﻧًﺎ ،وﻫو بﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﻔﻞ اﳌﺠلدات
.Folder Lock
ﻳﻌتﱪ بﺮﻧﺎﻣﺞ  Folder Lock 2015ﻣﻦ
أﻗوى بﺮاﻣﺞ الﺤﺎﻤﻳﺔ وﻗﻔﻞ اﳌلﻔﺎت واﳌﺠلدات
واﻷﻗﺮاص ،رﻏﻢ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﻪ إذ ﻻ ﻳتﺠﺎوز 9
 ،MBوﻳتطلﺐ إدﺧﺎل ﻛلﻤﺔ ﻣﺮور ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺤددﻫﺎ
اﳌﺴتﺨدم ﻋﻨد ﻛﻞ دﺧول وﻓتﺢ لﻸﻗﺮاص.
ﻳتﻤﻴﺰ الﱪﻧﺎﻣﺞ بﺈﺧﻔﺎء اﻷﻗﺮاص وﺟﻌلﻬﺎ ﻏﺮﻴ
ﻣﺮﺋﻴﺔ ،ﻛﺎﻤ ﻻ ﻳﺴتطﻴﻊ أﺣد ﻣﺴﺢ الﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎز الﻜﻤﺒﻴوﺗﺮ إﻻ بﻌد إدﺧﺎل الﺮﻗﻢ الﴪي
الﺬي ﺣدده اﳌﺴتﺨدم ﻋﻨد التﺜﺒﻴت.
للتﻌﺮف ﻋﲆ ﻣﻴﺰات الﱪﻧﺎﻣﺞ وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﺳتﺨداﻣﻪ اﺗﺒﻊ الﺨطوات التﺎلﻴﺔ:
ﺣﻤﻞ الﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ اﳌوﻗﻊ الﺮﺳﻤﻲ ﻋﱪ زﻳﺎرة
الﺮابﻂ التﺎﱄ:

www.newso�wares.net/folderlock

ﺛﻢ اﺿﻐﻂ ﻋﲆ أﻳقوﻧﺔ التﺤﻤﻴﻞ اﻵن Now
ﻗلﻴﻼ للﺒدء بﻌﻤلﻴﺔ
ً
 ،Downloadواﻧتﻈﺮ
التﺤﻤﻴﻞ.
بﻌد ﺗﺤﻤﻴﻞ الﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﲆ ﺟﻬﺎز الﻜﻤﺒﻴوﺗﺮ
ﺛﺒتﻪ بﺎلﻨقﺮ ﻋلﻴﻪ واﺗﺒﻊ ﺧطوات التﺜﺒﻴت
اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ اﳌﻌتﺎدة ،لﺤﻦﻴ ﻇﻬور ﻧﺎﻓﺬة
الﱪﻧﺎﻣﺞ الﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،والتﻲ ﺗطلﺐ ﻣﻦ اﳌﺴتﺨدم
إدراج ﻛلﻤﺔ ﻣﺮور ﺣتﻰ ﻻ ﻳتﻤﻜﻦ اﳌتطﻔلون ﻣﻦ
الدﺧول إﱃ الﱪﻧﺎﻣﺞ وﺗﻐﻴﺮﻴ اﻹﻋدادات.
اﻛتﺐ ﻛلﻤﺔ ﻣﺮور ﺿﻤﻦ ﺧﺎﻧﺔ Set Master
 ،Passwordﺛﻢ اﺿﻐﻂ  ،Okوأﻋد ﻛتﺎبﺔ
ﻛلﻤﺔ اﳌﺮور ﻣﺮة أﺧﺮى للتﺄﻛد ﻣﻦ ﺻﺤتﻬﺎ ،ﺛﻢ
اﺿﻐﻂ  Okللﻤتﺎبﻌﺔ والوﺻول إﱃ ﺧﻴﺎرات
الﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻳوﻓﺮ الﱪﻧﺎﻣﺞ للﻤﺴتﺨدﻣﻦﻴ ﺧﻤﺴﺔ ﺧﻴﺎرات
ﺣﺎﻤﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ:
ﻗﻔﻞ اﳌلﻔﺎت  :Lock Filesﻳوﻓﺮ ﻫﺬا الﺨﻴﺎر
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﻛلﻤﺔ ﻣﺮور ﳌلﻒ أو ﻣﺠلد أو
ﻗﺮص ،ﻣﻦ ﺧﻼل الﻀﻐﻂ ﻋﲆ الﺨﻴﺎر إﺿﺎﻓﺔ
 Addاﳌوﺟود أﻋﻼه ،ﺛﻢ ﺗﺤدﻳد اﳌلﻒ أو اﳌﺠلد
أو القﺮص الﺬي ﺗﺮﻏﺐ بقﻔلﻪ ﻣﻦ الﻨﺎﻓﺬة

الﻈﺎﻫﺮة ،ﺛﻢ اﺿﻐﻂ ﻣواﻓﻖ.
ﺳتﻼﺣﻆ ﻇﻬور اﳌﺠلد الﺬي ﻗﻤت بتﺤدﻳده
ﺿﻤﻦ ﺟﺴﻢ الﱪﻧﺎﻣﺞ وبﺠﺎﻧﺒﻪ ﻛلﻤﺔ ﻣقﻔول
 ،Lockedوﺳﻴتﻢ إﺧﻔﺎء اﳌﺠلد اﳌقﻔول ﻣﻦ
ﻣﻜﺎﻧﻪ ،ولﻦ ﻳﻈﻬﺮ أو ﻳﻔتﺢ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل
الﱪﻧﺎﻣﺞ ذاﺗﻪ أو بﻔﻚ القﻔﻞ وﻛتﺎبﺔ ﻛلﻤﺔ
اﳌﺮور ﻣﻦ الﺨﻴﺎر ﻓﻚ القﻔﻞ  ،Unlockأو إلﻐﺎء
الﻌﻤلﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إزالﺔ .Remove
ﺗﺸﻔﺮﻴ اﳌلﻔﺎت  :Encrypt Filesﻳقوم ﻫﺬا
الﺨﻴﺎر بﺈﻧﺸﺎء ﻗﺮص ﺗﺸﻔﺮﻴ ﺗقوم بوﺿﻊ
ﻣلﻔﺎﺗﻚ وﻣﺠلداﺗﻚ الﺨﺎﺻﺔ ﺿﻤﻨﻪ ،واﳌقصود
بﻌﻤلﻴﺔ التﺸﻔﺮﻴ ﻫو اﺗﺒﺎع ﻣﺴتوى التﺸﻔﺮﻴ
 256بﺎﻳت ،الﺬي ﻳقوم بتﻌﻤﻴﺔ الﺒﻴﺎﻧﺎت ﳌﻨﻊ
اﳌتطﻔلﻦﻴ ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ أو اﻻﻃﻼع ﻋلﻴﻬﺎ يف
ﺣﺎل وﻗوﻋﻬﺎ بﻴدﻫﻢ ،وﻻ ﻤﻳﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋلﻴﻬﺎ
إﻻ بﻌﻤلﻴﺔ ﻓﻚ التﺸﻔﺮﻴ.
ﻤﻳﻜﻨﻚ إﻧﺸﺎء ﻗﺮص ﺗﺸﻔﺮﻴ بتﺤدﻳد التﺒوﻳﺐ
ﺗﺸﻔﺮﻴ اﳌلﻔﺎت  ،Encrypt ﬁlesﺛﻢ الﻀﻐﻂ
ﻋﲆ الﺨﻴﺎر إﻧﺸﺎء ﻗﻔﻞ .Create Locker
اﺳﺎﻤ للقﻔﻞ ﻣﻦ الﺨﻴﺎر Locker
ﺣدد
ً
 ،Nameوﺣدد اﳌﻜﺎن الﺬي ﺗﺮﻏﺐ بﺤﻔﻈﻪ،
واﺿﻐﻂ التﺎﱄ  Nextللﻤتﺎبﻌﺔ.
اﺧﱰ ﻛلﻤﺔ ﻣﺮور ﺧﺎﺻﺔ يف الﺨﺎﻧﺔ Set
 ،Locker Passwordوأﻋد ﻛتﺎبتﻬﺎ يف
ﺧﺎﻧﺔ التﺄﻛﻴد  ،Conﬁrm Passwordﺛﻢ
اﺿﻐﻂ التﺎﱄ  Nextللﻤتﺎبﻌﺔ.
ﺣدد واﺣدًا ﻣﻦ ﻤﻧطﻲ القﻔﻞ الﻈﺎﻫﺮﻳﻦ،
وﻳﻔﻀﻞ اﺧتﻴﺎر  FAT32ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻤﻞ
ﻧﺴﺦ اﺣتﻴﺎﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼلﻪ ،ﺛﻢ ﺣدد ﺣﺠﻢ
اﳌﺴﺎﺣﺔ التﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻣﻦ الﺨﻴﺎر Chose
 ،Sizeواﺧﱰ اﳌﺴﺎﺣﺔ التﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻚ ،ﺛﻢ
ﻗلﻴﻼ ﻹﻤﺗﺎم
ً
اﺿﻐﻂ التﺎﱄ  ،Nextواﻧتﻈﺮ
ﻋﻤلﻴﺔ التﺸﻔﺮﻴ ،ﺛﻢ اﺿﻐﻂ إﻧﻬﺎء.
أﺿﻒ اﳌلﻔﺎت واﳌﺠلدات التﻲ ﺗﺮﻏﺐ
بﺤﺎﻤﻳتﻬﺎ ﺿﻤﻦ القﺮص الﺠدﻳد ،الﺬي
ﻤﻳﻜﻨﻚ إﺧﻔﺎؤه بواﺳطﺔ ﺧﻴﺎر إﻏﻼق القﻔﻞ
 Close Lockerأو ﻤﺑﺠﺮد إﻏﻼق الﱪﻧﺎﻣﺞ،
ﻛﺎﻤ ﻤﻳﻜﻨﻚ إﻋﺎدة ﻓتﺢ القﺮص ﻣﻦ الﺨﻴﺎر
ﻓتﺢ القﻔﻞ  ،Open Lockerوﻛتﺎبﺔ ﻛلﻤﺔ
اﳌﺮور ﺛﻢ ﻓتﺢ .Open
• ﺗﺄﻣﻦﻴ ﻧﺴﺨﺔ اﺣتﻴﺎﻃﻴﺔ Secure
 :Buck upﺗوﻓﺮ ﻫﺬه الﺨدﻣﺔ
ﺗﺄﻣﻦﻴ ﻧﺴﺨﺔ اﺣتﻴﺎﻃﻴﺔ ﳌلﻔﺎﺗﻚ
وﻣﺠلداﺗﻚ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺳﺤﺎبﻴﺔ

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣوﻗﻊ ،newso�wares.net
والﺬي ﻳتطلﺐ ﻣﻦ اﳌﺴتﺨدم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺎب
ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻣﺠﺎﻲﻧ ﳌدة ﺷﻬﺮ ﻓقﻂ ،إذ ﻳوﻓﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗصﻞ إﱃ  ،GB 100ﻛﺎﻤ ﻤﻳﻜﻨﻚ
الﺤصول ﻋﲆ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗتﺠﺎوز  TB 2ﻋﻨد
اﻻﺷﱰاك يف اﳌوﻗﻊ بﺸﻜﻞ ﻣﺄﺟور ﻳصﻞ
ﺣتﻰ .400$
• ﺣﺎﻤﻳﺔ اﻷﻗﺮاص الﺨﺎرﺟﻴﺔ Protect
 :USP/CDﻳوﻓّﺮ ﻫﺬا التﺒوﻳﺐ ﺛﻼﺛﺔ
ﺧﻴﺎرات:
 ﺣﺎﻤﻳﺔ الﻔﻼﺷﺔ :Protect USB Driverﺣﻴﺚ ﻤﻳﻜﻨﻚ ﺗﺸﻔﺮﻴ الﻔﻼﺷﺔ وﺣﺎﻤﻳتﻬﺎ
ﻣﻦ ﺗﴪﻳﺐ اﳌﻌلوﻣﺎت يف ﺣﺎل ﻓقداﻧﻬﺎ أو
ﴎﻗتﻬﺎ.
 ﺣﺎﻤﻳﺔ اﻷﻗﺮاص :Protect CD/DVDﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬا الﺨﻴﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺴﺦ اﻷﻗﺮاص
وﺣﺎﻤﻳتﻬﺎ ﻣﻦ الﴪﻗﺔ.
 ﺣﺎﻤﻳﺔ ﻣﺮﻓقﺎت الﱪﻳد اﻹلﻜﱰوﻲﻧ :Protect Email Attachmentﻳوﻓﺮ ﻫﺬا
الﺨﻴﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻔﺮﻴ اﳌلﻔﺎت اﳌﻬﻤﺔ لﺠﻌلﻪ
ﻣﺮﻓقًﺎ وإرﺳﺎلﻪ ﻋﱪ الﱪﻳد اﻹلﻜﱰوﻲﻧ.
اﺻﻨﻊ ﻣﺤﻔﻈﺔ  :Make Walletﻳﺴﻤﺢ
لﻚ بﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﻔﻞ اﳌلﻔﺎت إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺸﺎء
ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺸﻔﺮة ﺧﺎﺻﺔ بﻚ ،ﺗقوم بﺤﻔﻆ
بطﺎﻗﺎت ﻣﻌلوﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ داﺧلﻬﺎ )بطﺎﻗﺎت
ﻣﴫﻓﻴﺔ ،ﺷﻬﺎدات ،بطﺎﻗﺎت ﺷﺨصﻴﺔ،
رﺧﺺ ،ﻣﻌلوﻣﺎت ﺟواز الﺴﻔﺮ وﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ
الﺒطﺎﻗﺎت اﳌﻬﻤﺔ(.
وذلﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ التﺒوﻳﺐ ،Make Wallet
اﺿﻐﻂ ﻋﲆ الﺨﻴﺎر إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻔﻈﺔ Create
 ،Walletﺣدد اﺳﻢ ﻣﻤﻴ ًﺰا للﻤﺤﻔﻈﺔ ،ﺛﻢ ﺣدد
اﳌﻜﺎن الﺬي ﺗﺮﻏﺐ بﺤﻔﻈﻬﺎ داﺧلﻪ ،واﺿﻐﻂ
التﺎﱄ  Nextللﻤتﺎبﻌﺔ ،ﺣدّد ﻛلﻤﺔ ﻣﺮور ﺧﺎﺻﺔ
وﻗﻢ بتﺄﻛﻴدﻫﺎ ،واﺿﻐﻂ ﻣواﻓﻖ  Okللﻤتﺎبﻌﺔ.
وﻤﻳﻜﻨﻚ ﻓتﺢ ﻣﺤﻔﻈﺔ  Open Walletﻣﻨﺸﺄة
ﻣﺴﺒقًﺎ أو إﻏﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل الﺨﻴﺎرات أﻋﻼه.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻤﻳﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﺮﻴ ﻛلﻤﺔ اﳌﺮور الﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
للﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﱪ ﺧﻴﺎر اﻹﻋدادات Settings
ﻣﻦ الﻨﺎﻓﺬة الﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺣدّد الﺨﻴﺎر أﻣﺎن
وﻏﺮﻴ
ﻛلﻤﺔ اﳌﺮور ،Password Security
ّ
ﻛلﻤﺔ اﳌﺮور الﺮﺋﻴﺴﻴﺔ Change Master
 ،Passwordبﻜتﺎبﺔ ﻛلﻤﺔ اﳌﺮور الﺤﺎلﻴﺔ
يف الﺨﺎﻧﺔ اﻷوﱃ والﺠدﻳدة يف الﺨﺎﻧتﻦﻴ
التﺎلﻴتﻦﻴ ،ﺛﻢ اﺿﻐﻂ ﺗﻐﻴﺮﻴ .Change

عنﺐ مﺸﻜﻞ

رواية »ﺛلﺞ«
أورﻫان باموق

تقع رواية »ﺛلﺞ« ﻷورهان باموق يف  450صفحة
بنسخة دار الجمل ،وتدور أحداﺛها يف بلدة قارص
الرتك ّية ،تاريﺦ البلدة اﳌﻀطرب -والتي كانت يف كل
فرتة تحت إمرة دولة -جعلها تحتوي العديد من الفﺌات
والقوم ّيات مثل اﻷرمن واﻷكراد والرشكﺲ واﻷتراك،
يعيشون جمي ًعا بقرية نائية وادعة نسيها الزمن ،إﱃ
جبات ينترش يف البلدة.
أن بدأ االنتحار بﻦﻴ الفتيات اﳌح ّ
وكﺎﻤ كل مشكلة بدأت التفسريات اﳌختلفة لالنتحار:
ﻲﺑ
فالقوم ّيون يعزون هذا إﱃ تحريض من إرها ّ
ﲇ ،بينﺎﻤ ترى النساء أن الفتيات
إسالمي يدعى كُح ّ
ينتحرن »ﻹﺛبات الكرامة« ،واﻹسالميون يرون أنّ من
تنتحرن تعانﻦﻴ من ﺿغوط عائلية يهربن منها وأنّه ّن
ً
أصال ،وللتحقيق يف هذه الﻈاهرة
لسن مسلﺎﻤت
والصحفي »كا« الذي
الشاعر
ّية
ل
مح
صحيفة
ترسل
ّ
كان الجﺌا سياس ّيا يف أﳌانيا ،إﱃ قارص رغم العاصفة
الثلج ّية التي قطعت طرقها لثالﺛة أيام.
»ال تنتحر اﳌرأة بسبﺐ إهانة كرامتها ،وإﻤﻧا لرتى كم
هي صاحبة كرامة«
»الرجال يتجهون للدين ،والنساء ينتحرن«.
»هذا الشعﺐ الشبيه بالحمالن متعلّق بدينه؛ لك ّنه يف
النهاية ينفّذ أمر الدولة وليﺲ أمر الدين«.
ﺛالﺛة أيام من الثلﺞ اﳌستمر وانقطاع الطرق عن أنقرة
والحكومة كانت كافية لـ »صوناي ﻇائم« الف ّنان
اﳌﴪحي ذي اﳌيول السياسية ليقوم بانقالب عسكري
ّ
ّ
طالب مدرسة »اﻷﻤﺋة
يف قارص ويبدأ باعتقال
والخطباء« ،وهكذا يجد »كا« نفسه فجأة ﺧارج اﳌه ّمة،
فهو اﻵن وسيﻂ بﻦﻴ اﻹسالميﻦﻴ واالنقالبيﻦﻴ ،ليعيﺶ
ريا أنها من طرف واحد،
مع هذا ّ
قصة ّ
حﺐ سيكتشف أﺧ ً
ويخرج يف النهاية من قارص عند فتﺢ الطرق بصحبة
 19قصيدة »أُلهمت« له ﺧالل ﺛالﺛة أيام.
يناقﺶ الكاتﺐ العديد من اﻷفكار من ﺧالل حوارات
بطله »كا« مع شخصيات الرواية ،كحواراته مع
»قديفة« و«كحﲇ« و«نجيﺐ« ،ومنها:
من الغباء أن يقﴤ اﻹنسان حياته يف سبيلمعتقداته يف دولة ﻇاﳌة ال تعطي قيمة لﻺنسان،
اﳌبادئ واﳌعتقدات العﻈيمة هي من أجل الناس يف
الدول الغن ّية.
 عىل العكﺲ ،يف دولة فقرية ليﺲ لدى اﻹنسان مايتمسك به غري معتقداته.
ّ
 وماذا إن كانت معتقداته غري صحيحة!تتناول الرواية العديد من اﻷفكار من وجهة نﻈر ملحد
عﺎﻤ ينادي به الجميع،
يشعر بوجود ّ
رب مختلف ّ
السياﳼ ،الجﺎﻤعات
اﻹسالم
ﳌفهوم
يتط ّرق الكاتﺐ
ّ
اﻹسالمية اﳌم ّولة من إيران ،محاوالت الشعﺐ للبحﺚ
عن هو ّية ما بﻦﻴ القوميﻦﻴ واﻹسالميﻦﻴ ،الحجاب يف
ترك ّيا وما تتع ّرض له الفتاة الرتكية من تجاذب بﻦﻴ دولة
متنعه ودين يأمر به ،الحياة البسيطة يف بلدة قارص
والفقر والجهل ،يتحدّ ث عن الهو ّية الرتكية وما يشعر
ﻲﺑ
به الرت ّ
ﻲﻛ قبالة أمم أﺧرى ،وهنا يبدو الحلم اﻷورو ّ
الم ًعا يف أعﻦﻴ البعض ُمنتَقدً ا من قبل آﺧرين.

الورقة األﺧيرة
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بريطاﻧيا
ﻧﻈﻤت ﻣﻨﻈﻤﺔ الﻌﻔو الدوﱄ )اﻻﻣﻨﺴتﻲ( ﻳوم الﺴﺒت  11ﻤﺗوز
وﻗﻔﺔ اﺣتﺠﺎﺟﻴﺔ أﻣﺎم ﻣقﺮ الﱪﳌﺎن يف لﻨدن للﻀﻐﻂ ﻋﲆ
الﺤﻜوﻣﺔ الﱪﻳطﺎﻧﻴﺔ ﻻﻋﺎدة ﺗوﻃﻦﻴ ﻣﺰﻳد ﻣﻦ الﻼﺟﺌﻦﻴ الﺴورﻳﻦﻴ
يف بﺮﻳطﺎﻧﻴﺎ ،إذ اﺳتقدﻣت اﳌﻤلﻜﺔ اﳌتﺤدة ﻓقﻂ  187ﻻﺟﺌًﺎ
ﺳورﻳًﺎ ﻣﻨﺬ إﻋﻼﻧﻬﺎ إﻋﺎدة ﺗوﻃﻦﻴ  500ﺳوري ﻣﻦ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻋﺎم.
ﻧﻈﻤت ﺟﻤﻌﻴﺔ «ﻫﻴوﻣﻦ ﻛﺮﻴ ﺳﺮﻴا» إﻓطﺎ ًرا وبﺎزا ًرا ﺧﺮﻴﻳًﺎ
ﻳوم اﻷﺣد  5ﻤﺗوز يف ﻣﻨطقﺔ وﻳﻨﺒﲇ يف لﻨدن لﺠﻤﻊ
ﺗﱪﻋﺎت ﳌﺴﺎﻋدة الﺸﻌﺐ الﺴوري .وﻗد بلﻐت التﱪﻋﺎت التﻲ
ﻗدﻣﻬﺎ ﻣدﻋوون ﻣﻦ الﺠﺎلﻴﺔ الﺴورﻳﺔ والﻌﺮبﻴﺔ واﳌﺴلﻤﺔ يف
لﻨدن ﻣﺒلﻐًﺎ ﻗدره  61,700ﺟﻨﻴﻪ اﺳﱰلﻴﻨﻲ.

بﺮﻳطﺎﻧﻴﺎ  -وﻗﻔﺔ اﻷﻣﻨﺴتﻲ

اﻹمارات
ﻧﻈﻤت ﻣﻨﻈﻤﺔ «ﺳورﻳﺎت ﻋﱪ الﺤدود» أﻣﺴﻴﺔ ﺧﺮﻴﻳﺔ ﻳوم
الﺨﻤﻴﺲ  9ﻤﺗوز يف ﻣدﻳﻨﺔ أبو ﻇﺒﻲ ،ﺗﻀﻤت إﻓطﺎ ًرا وبﺎزا ًرا
ﺧﺮﻴﻳًﺎ .ﺣﴬت اﻷﻣﺴﻴﺔ الﺴﻴدة ﻋﺎﻳدة الﺨوس والدة الﺸﻬﻴد
بﺎﺳﻞ ﺷﺤﺎدة ،وألقﻰ الﺸﺎﻋﺮ ﺣﺴﺎن ﻋﺰت ﻗصﻴدة ﻋﻦ ﺳورﻳﺎ.
وبﺤﺴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﺈن رﻳﻊ الﺤلﻔﻞ ﺳﻴﻌود ﳌﺮﻛﺰ الﺠﺮﺣﻰ،
والﻨﺸﺎﻃﺎت التﻌلﻴﻤﻴﺔ واﻻﻏﺎﺛﻴﺔ التﻲ ﺗقدﻣﻬﺎ يف اﻷردن.

األردن
ﻧﻈﻤت ﻣﺠﻤوﻋﺔ «ﻫﻤﺔ» التطوﻋﻴﺔ ﻳوم الﺠﻤﻌﺔ  10ﻤﺗوز ﻓﻌﺎﱄ
ﺗﻌتﱪ اﻷﻛﱪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﺿﻤﻦ ﺣﻤلﺔ «ﳌﺔ أﻛﻞ ،ﻛلﻨﺎ أﻫﻞ،»2
إذ ﺗﻢ اﺳتقﺒﺎل  700ﺻﺎﺋﻢ ﺳوري وأردﻲﻧ يف ﻣﻨتﺰه وﻣطﻌﻢ
)أبو ﺣﺴﺎن( يف ﻣدﻳﻨﺔ الﺴلﻂ .ﺗﻀﻤﻨت الﻔﻌﺎلﻴﺔ ﻓقﺮات ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
لﻸﻃﻔﺎل وﻣﺴﺎبقﺎت وألﻌﺎب ،بﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗوزﻳﻊ وﺟﺒﺎت اﻹﻓطﺎر.
ﺷﺎرﻛت يف دﻋﻢ الﺤﻤلﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ الﻐﺮاء الﺨﺮﻴﻳﺔ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ
أﻧصﺎر الﺨﺮﻴ ،ورابطﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ الﺴورﻳﻦﻴ اﻷﺣﺮار.
ﻛﺎﻤ دﻋت اﳌﺠﻤوﻋﺔ ﻳوم الﺨﻤﻴﺲ  9ﻤﺗوز أربﻌﻦﻴ ﺳﻴدة ﻣﻦ زوﺟﺎت
الﺸﻬداء وأبﻨﺎﺋﻬﻦ ،وﻋددًا ﻣﻦ اﳌتﴬرﻳﻦ ﻧﻔﺴﻴًﺎ ﻣﻦ الﺤﺮب إﱃ
إﻓطﺎر ﺟﺎﻤﻋﻲ ﺿﻤﻦ ﺣﻤلﺔ «ﳌﺔ أﻛﻞ ﻛلﻨﺎ أﻫﻞ ،»2ﺗﻀﻤﻨت ﻣﺴﺎبقﺎت
وأﺳﺌلﺔ وﺟواﺋﺰ ،وذلﻚ بﺤﺴﺐ الصﻔﺤﺔ الﺮﺳﻤﻴﺔ للﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﲆ
الﻔﻴﺴﺒوك.
ﻳتﻴﺎﻤ ﻣﻊ أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﻻﺧتﻴﺎر
ويف ﻧﺸﺎط آﺧﺮ اﺻطﺤﺒت اﳌﺠﻤوﻋﺔ ً 50
ﻛﺴوة الﻌﻴد ﺿﻤﻦ ﺣﻤلﺔ «ﻓﺮﺣوﻲﻧ ﻣﻌﻜﻢ» ،التﻲ ﺗﺴتﻤﺮ ﺣتﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ،وذلﻚ بﺤﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻣدﻳﺮة اﳌﺠﻤوﻋﺔ لﻌﻨﺐ بلدي.
اﺳتقﺒلت ﻣﺠﻤوﻋﺔ «ﻫﺬه ﺣﻴﺎﻲﺗ» التطوﻋﻴﺔ الﺴﺒت 11 ،ﻤﺗوز،
ﻃﻔﻼ و 70أ ًّﻣﺎ ﻣﻦ زوﺟﺎت الﺸﻬداء ﻋﲆ إﻓطﺎر رﻣﻀﺎن
ً
260
بﺎلتﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ «الﻐﺮاء» ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎط ﻣﺨصﺺ لﻸﻳتﺎم يف
ﺣﻤلﺔ «ﺷﺎرك بﺎلﺨﺮﻴ» .وبﺤﺴﺐ ﻣدﻳﺮ اﳌﺠﻤوﻋﺔ ﻓﺎلﻨﺸﺎط ﺗﻀﻤﻦ
ﻣﺴﺎبقﺎت وألﻌﺎب وﻓقﺮات إﻧﺸﺎدﻳﺔ ﻣﻊ الﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻫﻼل الﺴﻌﻴد
وأﺣﻤد الﴩﻳقﻲ ،ﻛﺎﻤ ﺷﺎرﻛت ﻓﺮﻗﺔ «راﻣﻲ ﺷو» بﻌد اﻹﻓطﺎر بتقدﻳﻢ
ﻋﺮض ﻷلﻌﺎب الﺨﻔﺔ .وﺗقوم ﺣﻤلﺔ «ﺷﺎرك بﺎلﺨﺮﻴ» بتقدﻳﻢ وﺟﺒﺎت
اﻹﻓطﺎر واﻷﻧﺸطﺔ اﳌﺨتلﻔﺔ لﻸﻃﻔﺎل ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ،وﺗﺄﻣﻦﻴ
إﻓطﺎرات داﺧﻞ الﻐوﻃﺔ الﻐﺮبﻴﺔ لدﻣﺸﻖ ،وﺗﺄﻣﻦﻴ ﻛﺴوة الﻌﻴد ،وﻗد
اﺳتقﺒلت الﺤﻤلﺔ ﺣتﻰ اﻵن ألﻔﻲ ﻃﻔﻞ ،وﻗدﻣت  800وﺟﺒﺔ إﻓطﺎر
ﻃﻔﻼ ،بﺤﺴﺐ ﻣدﻳﺮ اﳌﺠﻤوﻋﺔ.
أﻣﻨت ﻛﺴوة ً 150

»مﻠﻬميون«...
رمﻀان بألوان الﻔرح
ﻟﻤﻰ ﺍﻟﺪﻳﺮﺍﻧﻲ

ﺿﻤﻦ ﺣﻤلﺔ «ﻣلﻬﻤﻴون يف رﻣﻀﺎن» ،ﻳدﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﻣلﻬﻢ
التطوﻋﻲ ﻣﴩوع «ﺧﻴﻤﺔ الﺰﻋﱰي» ،الﺬي بدأ ﻗﺒﻞ
رﻣﻀﺎن بﺄﺳﺒوع وﻳﺴتﻬدف ﻣﺎ ﻳﺰﻳد ﻋﻦ  100ﻃﻔﻞ
ﺳوري ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻢ الﺰﻋﱰي ﻳوﻣ ًﻴﺎ ،يف ﺟو رﻣﻀﺎﻲﻧ
ﻣﻦ ﻣﺴﺎبقﺎت ودورات ﺗﺤﻔﻴﻆ القﺮآن وﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻷﻃﻔﺎل وﺟﺒﺎت اﻹﻓطﺎر وﺗوزﻳﻊ الﻬداﻳﺎ واﻷلﻌﺎب.
ﻳقول أﺣﻤد أبو ﺷﻌﺮ ،أﺣد ﻣتطوﻋﻲ الﻔﺮﻳﻖ،
«اﻋتﺎد اﻷﻃﻔﺎل يف ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن أن ﻳﺤﴬوا
دورات ﺗﺤﻔﻴﻆ ﻗﺮآن ودورات ﻛﺮة ﻗدم رﻣﻀﺎﻧﻴﺔ
والﻌدﻳد ﻣﻦ الﻔﻌﺎلﻴﺎت اﻷﺧﺮى ،وﻷن أﻃﻔﺎل
الﺰﻋﱰي اﻧقطﻌوا ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﺟواء ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳد

ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨوات ،أﺣﺒﺒﻨﺎ أن ﻧﻌﻴد إﺣﻴﺎءﻫﺎ لﻬﻢ
وﻧﻐﺮﻴ الﻨﻤﻂ الﺬي اﻋتدﻧﺎ ﻋلﻴﻪ يف ﺣﻤﻼت
رﻣﻀﺎن الﺴﺎبقﺔ ،التﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺣﻀﺎر
وﺟﺒﺎت ﻃﻌﺎم لﻸﻃﻔﺎل وﻣﻐﺎدرة اﳌﻜﺎن».
وبﺤﺴﺐ أﻲﺑ ﺷﻌﺮ ﻓقد ﺗﻔﺎﻋﻞ الﻨﺎس ﻣﻊ الﺨﻴﻤﺔ
بﺸﻜﻞ ﻛﺒﺮﻴ« ،اﻧطلقت الﺤﻤلﺔ بداﻳﺔ بﺸﻜﻞ ﻳوﻣﻲ
بﺎلتﻌﺎون ﻣﻊ الﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ القطﺮي ،أﺣﴬﻧﺎ
زﻳﻨﺔ رﻣﻀﺎن وﻗﻤﻨﺎ بتﺠﻬﻴﺰ ﺧﻴﻤﺔ وﺗﺰﻳﻴﻨﻬﺎ
بﻨﺠوم وأﺷﻜﺎل الﻬﻼل اﳌﻀﻴﺌﺔ ..ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺣﺮة بﺎﻷﺿواء اﳌتوﻫﺠﺔ يف الﺨﻴﻤﺔ».
الﻔﻌﺎلﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ دورة ﺗﺤﻔﻴﻆ ﻗﺮآن أﴍف

ﻋلﻴﻬﺎ ﻣﻌلﻤون وﻣﻌلﺎﻤت ﻣﻦ اﳌﺨﻴﻢ ،ﻳقوﻣون
بﺎلتﻌﺎون ﻣﻊ الﻔﺮﻳﻖ يف الﺤﻤلﺔ ،بﺤﻴﺚ ﻳتﻨﺎوب
ﻃﻔﻼ ﻳوﻣﻴًﺎ ،ﻳﺤﴬون
ً
ﻋﲆ اﳌﺮﻛﺰ ﺣواﱄ 120
الدروس وﻤﻳﻨﺤون ﻫداﻳﺎ ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ وﺟواﺋﺰ لﻸﻛﺮﺜ
وﺗﻔﺎﻋﻼ ،وبﻌد دورة ﺗﺤﻔﻴﻆ القﺮان ﻳوﺟﻪ
ً
ﺣﻔﻈًﺎ
اﳌﻌلﻤون أﺳﺌلﺔ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن .ﻳقول أبو ﺷﻌﺮ
«ﻧﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗوﻋﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺻﺤﻴًﺎ ﻋﻦ الصوم
ﻛﺎﻤ ﺗتﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎبقﺎت اﺟتﺎﻤﻋﻴﺔ ﻣتﻞ الﻔوازﻳﺮ
والتﺴﺎﱄ وبﻌدﻫﺎ ﺗﺒدأ وﺟﺒﺎت اﻹﻓطﺎر ،ﺗلﻴﻬﺎ
ﻓقﺮة الﱰﻓﻴﻪ لﻜﺎﻓﺔ أﻃﻔﺎل اﳌﺨﻴﻢ ،ﻓﻴقوم الﻔﺮﻳﻖ
بتﺸﻐﻴﻞ أﺿواء ﻣلوﻧﺔ وأﻧﺎﺷﻴد رﻣﻀﺎن ،وﻳطلقون
ﻣﺴدﺳﺎت اﻷلوان وبﺨﺎﺧﺎت الﺜلﺞ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل».
وﻳﻀﻴﻒ اﳌتطوع «ﺧﻼل اﻷﻳﺎم التﻲ ﻻ ﻧﻜون ﻓﻴﻬﺎ
داﺧﻞ ﻣﺨﻴﻢ الﺰﻋﱰي ،ﻧﺰور ﻣﺨﻴﺎﻤت ﻋﺸواﺋﻴﺔ
ﻷﺷﺨﺎص ﻏﺎدروا اﳌﺨﻴﻢ وﺳﻜﻨوا يف ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻏﺮﻴ ﻣﺨدﻣﺔ )ﻋﺸواﺋﻴﺎت( ،وﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻤﺸﺔ
ووﺿﻌﻬﺎ ﻣﺄﺳﺎوي ،ﻣﻌﻈﻢ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﺎ ﻻ ﻤﺗتلﻚ ﻃﻌﺎم
اﻹﻓطﺎر ،ﻧﺤﴬ لﻬﻢ وﺟﺒﺎت وﻧقوم بﻌﻤﻞ ﻓﻌﺎلﻴﺔ
ﻃﻔﻼ ﻧﺠﻤﻌﻬﻢ ﻋﲆ أﺿواء الﺴﻴﺎرات،
لقﺮابﺔ ً 250

اﻷردن  -ﻫﻤﺔ

اﻷردن  -ﻫﺬه ﺣﻴﺎﻲﺗ

اﻷردن  -ﻫﻤﺔ

وبﻌد اﻹﻓطﺎر ﻧﺨﺮج اﻷﻃﻔﺎل إﱃ الﺴﺎﺣﺔ ﻋﲆ ﺿوء
الﺴﻴﺎرات والﻜﺸﺎﻓﺎت وﻧلﻌﺐ ﻣﻌﻬﻢ وﻧﻜﺮر اﻷﻧﺸطﺔ
ذاﺗﻬﺎ التﻲ ﻧﺴتﺨدﻣﻬﺎ يف الﺰﻋﱰي لﱰﻓﻴﻬﻬﻢ».
ﻻ ﻳوﺟد أﺟﻤﻞ ﻣﻦ ابتﺴﺎﻣﺔ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﺮﻴ وﺿﺤﻜتﻪ
ﻋﻨدﻣﺎ ﻳﴤء اﳌﺨﻴﻢ بﺎﻷلوان ،ﺗﺠﻌلﻚ ﺗﻀﺤﻚ
بﻼ ﺷﻌور .ﻳقول أبو ﺷﻌﺮ «بﻴﻨﻲ وبﻦﻴ ﺣﺎﱄ
ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل بﻨﴗ ﺣﺎﱄ بتﴫف ﻣتﻞ الصﻐﺎر
أرﻛﺾ وألﻌﺐ ﻣﻌﻬﻢ بتدﺣﺮج ﻋﺎﻷرض بصﺮﻴ
ﻋﻤﺮي ﻣتﻞ ﻋﻤﺮﻫﻢ ..ﻫﻲ أﺣﲆ لﺤﻈﺔ ،رﻏﻢ التﻌﺐ
والصﻴﺎم وﻣﺮات ﻳتﺄﺧﺮ إﻓطﺎرﻧﺎ ،بﺲ ﳌﺎ ﻣﻨﺸوف
ﻋﻴون اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻢ ﺗﻀﺤﻚ ..ﺷﻌور ﻻ ﻳوﺻﻒ».
ﻳﺬﻛﺮ أن ﺣﻤلﺔ ﺧﻴﻤﺔ الﺰﻋﱰي ﺗﻌتﱪ واﺣدة ﻣﻦ
ﺿﻤﻦ بﺎﻗﺔ ﻣﻦ الﺤﻤﻼت اﻷﺧﺮى التﻲ أﻃلقﻬﺎ
ﻓﺮﻳﻖ ﻣلﻬﻢ التطوﻋﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
وﻣﻨﻬﺎ ﺗقدﻳﻢ ﺳلﻞ إﻏﺎﺛﻴﺔ للﻤﺤتﺎﺟﻦﻴ يف ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺳورﻳﺎ واﻷردن ولﺒﻨﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ ،وﻤﺗﻜﻦ الﻔﺮﻳﻖ
ﻣﻦ الوﺻول إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺜﻞ درﻋﺎ ودﻳﺮ الﺰور
وﻣﺨﻴﻢ الﺮﻴﻣوك والﻐوﻃﺔ الﴩﻗﻴﺔ اﳌﺤﺎﴏة ﻛﺎﻤ
دﺧلوا إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺷد ﺧط ًﺮا ﻣﺜﻞ رﻳﻒ ﺣﺎﻤه.

أﻃﻔﺎل الﺰﻋﱰي ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﴩوع «ﺧﻴﻤﺔ الﺰﻋﱰي»

