
أحمد شحادة

03-12
2013

01-16
2013

محمد شحادة

11-28
2012

محمد قريطم

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

181

www.enabbaladi.org
enabbaladi@gmail.com

السنة الرابعة - العدد 181 - ا�حد 09 آب/أغسطس 2015  سياسية - اجتماعية - ثقافية - منوعة

وزير الصحة في 

الحكومة المؤقتة:

أطراف دولية

تمنع قيام أي سلطة 

صحية في سوريا

كيلو متر واحد ...

٠٦

قائد لواء شهداء اإلسالم وقائد عمليات اللواء بعد السيطرة عىل منطقة الجمعيات  - داريا 5 آب 2015 / املكتب اإلعالمي للواء شهاء اإلسالم 



عنب بلدي - العدد 181 -ا�حد 09 آب/أغسطس 2015 02 عنب داراني

مدرسة بشائر الفجر - داريا  ووقفة تضامنية مع المجريات الدوليةداريا.. قصفٌ مستمر بالبراميل

عنب بلدي – داريا  

منذ سيطرة الجيش الحر يف داريا، آذار 

معارك  بعد  سكينة  مقام  عىل  املايض، 

املدينة  شهدت  األسد،  قوات  ضد  عنيفة 

جموًدا عسكريًا تخلله بعض االشتباكات 

عىل تخومها، لكّن معركة «لهيب داريا» 

الجمود  كرست  الشاملية  الجبهة  عىل 

النظام  تخوف  وسط  املنطقة  وأشعلت 

من كشف مطار املزة العسكري.

لثالثة  املعركة  وبعد تكتم عىل تفاصيل 

(أبو  نقرش  سعيد  النقيب  أعلن  أيام، 

يف  اإلسالم  شهداء  لواء  قائد  جامل)، 

عىل  السيطرة  آب،   5 األربعاء  داريا، 

منطقة الجمعيات شامل غرب املدينة.

تفاصيل «اللهيب»
وأضاف أبو جامل، يف سلسلة تغريدات 

 70 أن  تويرت،  الرسمي يف  عرب حسابه 

الحرس  من  الجرحى  وعرشات  قتيًال 

الرابعة أو ما يدعى  الجمهوري والفرقة 

العمليات،  خالل  سقطوا  النخبة  قوات 

مل  بينام  األرسى،  من  عدٍد  إىل  إضافًة 

بشكل  القتىل  عدد  عن  النظام  يفصح 

رسمي.

بعملية  آب،   2 األحد  املعركة،  وبدأت 

ألبنية  املدينة  مقاتلو  نفذها  اقتحام 

فيها  ومتركزوا  طوابق  سبعة  بارتفاع 

يسانده  ومن  النظام  قوات  ليستهدفوا 

جامل،  أبو  وفق  وإيران،  الله  حزب  من 

عىل  سيطروا  املقاتلني  أن  أضاف  الذي 

والذخائر  املتنوعة  األسلحة  من  كميات 

واستخدموها «ليقتلوا عدوهم بسالحه».

واستغرق التحضري للمعركة 7 أشهر من 

مشرتك  بياٍن  بحسب  والتجهيز،  الحفر 

اإلسالمي  واالتحاد  اإلسالم  للواء شهداء 

آب،   7 الجمعة  نرش  الشام  ألجناد 

متقدمة  «خطوة  املعركة  البيان  واعترب 

املدينة  عن  الحصار  فك  مرشوع  يف 

العسكرية يف  النظام  قدرات  وإضعاف 

مطار املزة العسكري الذي يقوم بترشيد 

والتنكيل  املستمر  األذى  وإلحاق  أهلنا 

بهم، وسعيًا نحو تخفيف معاناة إخواننا 

والكرامة  العز  جبهات  عىل  املرابطني 

عىل أرض سوريا».

البيان إىل تشكيل غرفة عمليات  وأشار 

الوصول  سبيل  «يف  باملعركة  خاصة 

كل  من  وسعيًا  املرجوة  النتائج  ألفضل 

األطراف نحو مزيد من التنسيق وحسن 

اإلدارة وتأدية املهام املوكلة بهم»، داعيًا 

خاصة  الزبداين  «نرصة  رضورة  إىل 

ومناطق سوريا التي تتعرض ألشد أنوع 

املحن من قبل عصابات األسد».

كيلومتر واحد
بعد  عىل  الجمعيات  منطقة  وتقع 

كيلومرتٍ واحٍد من مطار املزة العسكري، 

توفر  إذ  للطرفني،  اسرتاتيجية  وتعترب 

السبعة،  الطوابق  ذات  املرتفعة  أبنيتها 

لألحياء  رصًدا   ،100 قرابة  وعددها 

املجاورة عرب القناصني.

مساحة  عىل  املحررة  املنطقة  متتد  كام 

املشفى  قرب  مربع  مرت  كيلو  عن  تزيد 

الجوية  الغارات  يفرس  ما  الوطني، 

املكثفة (التي وصلت إىل 23 برميًال يف 

واستقدام  آب)   4 الثالثاء  نصف ساعة، 

بواسطتها  النظام  حاول  تعزيزات 

استعادة املنطقة، وفق النقيب أبو جامل 

«جنون النظام وخسائره الكبرية دفعته 

الستهداف املدينة واملدنيني».

وكانت قوات األسد سيطرت عىل املنطقة 

الحملة  بداية  مع   2013 عام  مطلع 

هجوم  وسط  املدينة،  عىل  العسكرية 

مكثّف تزامًنا مع اقتحام منطقة الخليج 

ناري  غطاء  وتحت  املعضمية  وشارع 

مكثف، مؤّمنًة نطاقًا واسًعا أمام مطار 

املزة العسكري بتجريف مساحٍة واسعة 

من األحياء املتاخمة.

خسائر وهجوٌم معاكس
بلغ  للمدينة،  املحيل  امللجس  وبحسب 

القصف خالل األيام السبعة املاضية 85 

برميًال متفجرًا و105 صواريخ أرض - 

أرض (من نوع فيل املصنع يف إيران)، 

املتفجرة  االسطوانات  مئات  إىل  إضافة 

املزة  مطار  مصدرها  املدفعية  وقذائف 

وجبال الفرقة الرابعة.

 20 سقوط  عن  العمليات  وأسفرت 

إضافًة  الحر،  الجيش  جانب  من  مقاتًال 

أنقاض  تحت  قتلت  كاملة  عائلة  إىل 

القصف يوم األحد 2 آب.

من جانبه، استقدم النظام ثالث دبابات 

 8 السبت  املقاتلني،  من  كبريًا  وعدًدا 

األبنية،  السرتجاع  محاولة  يف  آب، 

مقتل  أعلن  اإلسالم  شهداء  لواء  لكّن 

أن  موضًحا  ضابط،  بينهم  عنًرصا   15

الجثث  معظم  سحبت  املهاجمة  القوة 

الحر،  الجيش  بيد  منها  ثالث  وبقيت 

من  إسعاف  سيارات   4 خرجت  بينام 

املشفى  باتجاه  للمدينة  الرشقي  املدخل 

العسكري «601» يف املزة.

«الجارة» تعاني
ساترًا  األسد  قوات  رفعت  املعارك،  وإثر 

الوحيد  الرشقي  املعرب  عىل  ترابيًا 

يزيد  بارتفاع  الشام،  معضمية  ملدينة 

متاريس  لوضع  إضافة  أمتار،   4 عن 

من  الرشقية  الجبهة  عىل  وتحصينات 

يف  اإلعالمي  املركز  بحسب  املدينة، 

األهايل  عىل  ضغطًا  يعترب  ما  املدينة، 

املناطق  عرب  داريا  الجارة  دعم  إليقاف 

املفتوحة بني الجانبني.

ألف   40 حوايل  املعضمية  وتضم 

النساء واألطفال، وقد  مدين، جلّهم من 

استغاثة  نداء  فيها  الطبي  الكادر  وجه 

الجرحى  إلجالء  إنسانية  ممرات  لفتح 

مؤخرًا  له  تتعرض  الذي  القصف  إثر 

ومصدره «الحي الرشقي» املوايل لألسد، 

وفق املركز، الذي أكد عىل النقص الحاد 

معالجة  عن  وعجز  الطبية  املواد  يف 

واملرىض  املصابني  من  املتزايدة  األعداد 

جراء القصف والحصار.

ثالث  حوايل  منذ  النظام  ويحاول 

داريا  عىل  السيطرة  استعادة  سنوات 

الخاضعة مبعظمها للجيش الحر، والتي 

العاصمة،  غرب  كيلومرتات   10 تبعد 

متبًعا سياسة الحصار وتجريف األبنية 

لكّن  أطرافها،  عىل  السكنية  والكتل 

التي  املناطق  عند  توقفت  محاوالته 

سيطر عليها بداية الحملة رشق وشامل 

املدينة.

قرابة  املحارصة  املدينة  يف  ويقطن 

عنها  نزح  بينام  مدين،  آالف   10

عام  نهاية  ألف   250 من  أكرث 

ابتكار  املحارصون  ويحاول   ،2012

عليها  للتغلب  جديدة  ووسائل  طرق 

األرايض  تنتجه  ما  عىل  معتمدين 

الزراعية يف تأمني قوتهم.

عنب بلدي - الغوطة الغربية 

من  اللهجة»  «شديد  تهديًدا  مقيلبية  مدينة  تلقت 

اللواء 75 املرشف عىل البلدة، إثر خطف «تحالف 

البلدة.  داخل  يتجول  كان  ملجند  الواحدة»  الراية 

يف  بلدي  عنب  مراسل  بحسب  التهديد،  ومفاد 

املنطقة، أن النظام سيقصف البلدة بحال مل يسلَّم 

الراية  تحالف  ورّد  األسد؛  قوات  إىل  املختطف 

ويتوعد  الحادثة  تفاصيل  يوضح  ببيان  الواحدة 

بتحويل البلدة إىل منطقة عسكرية بحال تعرض 

النظام للمدنيني وقصف البلدة.

وتعرضت منطقة البساتني الواصلة بني مقيلبية 

الشيلكا  عربات  من  عنيف  قصف  إىل  والكسوة 

املتواجدة يف اللواء 75 وجبل املضيع يوم الثالثاء 

تسجل  ومل  مادية،  أرضار  عن  أسفر  ما  آب،   4

إصابات برشية.

حملة  عن  عيان  شهود  أفاد  عرطوز،  جديدة  يف 

مداهامت شنتها قوات األسد يف البلدة تركزت عىل 

حي كرم الجوز يف منطقة البساتني، ومل يتسّن 

لعنب بلدي التأكد من أي من حاالت االعتقال.

وأفاد املراسل عن استمرار قوات األسد استهدافها 

والرباميل  باملدفعية  الشيح  خان  لبلدة  اليومي 

املايض  السبت  يوم  البلدة  وشهدت  املتفجرة؛ 

دماًرا  أحدثت  متفجرة،  براميل   6 سقوط  آب   1

عن  أنباء  ووردت  التحتية،  والبنية  املمتلكات  يف 

األسد  قوات  تستمر  حني  يف  جرحى.  سقوط 

الشيح  خان  بني  الواصل  الوحيد  الطريق  بقطع 

الثقيلة  بالرشاشات  باستهدافه  وذلك  وزاكية 

واملدافع.

قرابة  منذ  البنزين  يف  ندرة  املنطقة  وتعاين 

أسبوعني، وتجاوز سعر الليرت الواحد 350 لرية 

الوقود يف  سورية متأثرًا بانخفاض مخصصات 

محطات العاصمة وريفها.

بلدات الريف الغربي.. قصف واعتقاالت وإغالق طرق

عنب داراني

مقاتلون يف الجيش الحر ضمن معارك «لهيب داريا» - السبت 8 آب

 من كشف المطار
ٌ

عشرات القتلى لألسد وتخوف

«لهيب داريا» تشعل الجبهة الشمالية وتحرر «الجمعيات»
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عنب بلدي 

غرفة  يف  املنضوية  املعارضة  فصائل  سيطرت 

بلدات   4 عىل  آب،   9 األحد  الفتح،  جيش  عمليات 

وسط سهل الغاب يف ريف حامة الشاميل الغريب، 

منذ  املستمرة  «االنتصارات»  سلسلة  بذلك  لتتابع 

أربعة أيام.

وكانت قوات األسد استعادت السيطرة عىل محطة 

يف  حميك  وتل  فريكة  وبلدة  الحرارية  زيزون 

ريف إدلب الغريب يف 5 آب الجاري، لكّن فصائل 

من  خالله  متكنت  معاكًسا  هجوًما  بدأت  املعارضة 

جديدة  قرى  واقتحام  بالكامل  خسائرها  استعادة 

يف سهل الغاب.

ثلث الغاب بيد المعارضة
بلدة  «الفتح» عىل  مقاتلو  آب، سيطر   5 من  ابتداًء 

فريكة ومحطة زيزون الحرارية، تزامًنا مع هجوٍم 

مسيطرين  الغاب  لسهل  الغربية  املنطقة  يف  آخر 

القريبة  وبحصة،  والصفصافة  فورو  قرى  عىل 

نسبيًا من معسكر جورين.

املدعوم  تقدمها  يف  «الفتح»  قوات  واستمرت 

الصنع  محلية  والصواريخ  الثقيلة  باملدفعية 

قرية  عىل  آب   7 الجمعة  وسيطرت  والدبابات، 

قرقور والتل القريب منها وبلدة املشيك شامل سهل 

الغاب، بعد مواجهات سقط خاللها عدد من مقاتيل 

األسد وأُرست مجموعة أخرى كانت تحاول الهرب، 

بحسب أيب املعتصم، أحد قياديي الغرفة.

عىل  الكاملة  السيطرة  املعارضة  «إنجازات»  آخر 

بلدة الزيارة وحاجز التنمية الزراعية القريب منها، 

وخربة  واسط  وتل  املنصورة  بلدات  إىل  إضافة 

األسد  قوات  انسحبت  بينام  آب،   9 األحد  الناقوس، 

املرابطة فيها نحو معسكر جورين إىل الغرب، بعد 

معارك  بدء  منذ  «األعنف»  بـ  وصفت  مواجهات 

الغاب.

الفتح  جيش  أحكم  السابقة،  املعطيات  عىل  وبناًء 

الغاب،  سهل  من  الشاميل  القسم  عىل  قبضته 

80 كيلو مرتًا مربًعا، أي ثلث  مبساحة تقدر بنحو 

الغاب تقريبًا، كام تعطي املساحة املحررة  مساحة 

الخاضع  الرشقي  باملحور  املنطقة  وصل  إمكانية 

مبعظمه للمعارضة.

معسكر  أبواب  عىل  فعليًا  «الفتح»  فصائل  وباتت 

جورين غرب سهل الغاب، وتحيط به من محورين 

هام الرشقي (خربة الناقوس، املنصورة، تل واسط) 

والشاميل (البحصة، فورو، الصفصافة).

خسائر كبيرة لقوات ا�سد
ال تتوافر إحصائيات رسمية لعدد القتىل والجرحى 

واألرسى يف صفوف الطرفني، إال أن بعض خسائر 

قوات األسد كشفتها الصفحات املوالية خالل األيام 

القليلة املاضية.

وأحصت عنب بلدي، عرب رصد الصفحات املوالية، 

65 عنًرصا من قوات األسد لقوا مرصعهم يف معارك 

سهل الغاب، معظمهم من محافظة طرطوس التي 

األسامء  شملت  اإلحصائية  لكّن  منهم،   27 شيعت 

التي أعلن عنها بينام يتكتم النظام عن قتاله.

معظم القتىل ينتمون إىل الطائفة العلوية وبينهم 

«مجموعة  ميليشيا  وقائد  األقل  عىل  ضباط   6

لريف  وينتمي  الحجي،  أحمد  عيل  الفهود»، 

طرطوس. كام أن عدًدا كبريًا منهم ال ينتمون إىل 

اللجان الشعبية املنترشة  الجيش النظامي، بل إىل 

يف القرى والنواحي املوالية.

وأظهرت صوٌر بثتها صفحات موالية، السبت 8 آب، 

العمليات  قائد  الحسن،  سهيل  الركن  العقيد  زيارة 

الغاب  سهل  يف  األسد  لقوات  التابعة  العسكرية 

وامللقب بـ «النمر»، لقرب قائد مجموعة الفهود.

وتبنّي الصور أن الحسن تعرض إلصابتني يف يده 

خالل  «الفتح»  فصائل  أكدته  الذي  األمر  ورأسه، 

معارك قرية قرقور.

أن  الفتح،  جيش  يف  القيادي  املعتصم،  أبو  واعترب 

األيام،  قادم  املنضوية تدرس خيارين يف  الفصائل 

سهل  يف  املوايل  الغريب  املحور  تأمني  هو  األول 

الغاب واالتجاه بعدها نحو حامة، أما الخيار الثاين 

يف  وطرطوس  الالذقية  محافظتي  بدخول  فيتمثل 

من  الغاب  لسهل  واملحاذيتني  السوري،  الساحل 

الجهة الغربية التي ترتكز فيها حواجز األسد بكثافة.

«الفتح» يسيطر على ثلث سهل الغاب.. أين الوجهة المقبلة؟

خبر بلدي

قصف يستهدف الزبداين 2 آب/ عدسة الزبداين نيوز

استهداف مواقع األسد يف سهل الغاب - الثالثاء 4 آب

عنب بلدي  

دخلت معركة الزبداين يومها األربعني دون تحقيق 

هدفها بسيطرة قوات األسد ومقاتيل حزب الله عىل 

بينام  املسلحة،  املعارضة  فيها  تتمركز  التي  املدينة 

املدينة  يف  القتال  إنهاء  حول  املفاوضات  توقفت 

وتزايدت أعداد القتىل بني الجانبني.

نهاية  الزبداين  يف  املحيل  املجلس  من  وبتفويض 

اإلسالمية  الشام  أحرار  حركة  تولت  املنرصم،  متوز 

هدنة  إىل  للتوصل  اإليراين  وفٍد  مع  التفاوض 

عسكرية يف الزبداين، تهدف إىل وقف هجوم حزب 

الله عىل املدينة مقابل وقف هجوم جيش الفتح عىل 

قريتي كفريا والفوعة الشيعيتني شامل إدلب.

كفريا  قصف  من  الثانية  املرحلة  أطلقت  الحركة 

والفوعة املحارصتني، مطلع آب الجاري، وانسحبت 

ترحيل  عىل  اإليرانيني  إرصار  بعد  املفاوضات  من 

سكان القريتني إىل مناطق الساحل، وخروج سكان 

الزبداين إىل ريف دمشق.

التغيير الديمغرافي «مرفوض»
للحركة،  السيايس  الجناح  عن  صادر  بيان  ويف 

جاء  املفاوضات  توقف  أن  أوضح  آب،   5 األربعاء 

املقاتلني  من  الزبداين  تفريغ  عىل  الوفد  «إلرصار 

معتربًا  أخرى»،  مناطق  إىل  وتهجريهم  واملدنيني 

أن سوريا «اقرتبت من أن تجتاز نقطة حرجة فيام 

يخص تقسيمها وتغيري دميوغرافيتها».

الطائفي وتفريغ دمشق وما حولها  التهجري  خطة 

وكافة املناطق املتاخمة للحدود مع لبنان من الوجود 

السني أصبحت يف مراحلها األخرية، بحسب البيان 

هي  واإلسالم  الصمود  «زبداين  أن  إىل  أشار  الذي 

الغوطة  يف  ستنتهي  مرحلة  آخر  يف  خطوة  أول 

الرشقية ال قدر الله».

إىل  سوريا  يف  املعارضة  فصائل  الحركة  ودعت 

«إشعال  بـ  مطالبًة  يحاك»،  ما  خطورة  «إدراك 

الجبهات خاصة يف دمشق وما حولها، لفرض واقع 

جديد عىل إيران وذنبها بشار وميليشياته، باعتبار 

أن القضية تجاوزت حدود املدينة ومسؤولية حركة 

أحرار الشام لتصبح قضية سوريا وأكرب صخرة يف 

وجه مرشوع التقسيم والتهجري الطائفي».

وختم البيان مذكرًا «الحلفاء اإلقليميني بأن مرشوع 

الخراب  بالدهم  يف  يحدثوا  حتى  يكتمل  لن  إيران 

ما  الشام  «ثورة  أحدثوه يف سوريا»، معتربًا  الذي 

اإليراين  املرشوع  مواجهة  يف  األول  الخط  تزال 

عىل  وعيونه  سوريا  يف  يحارب  الذي  اإلمربيايل 

مكة واملدينة».

ومل يّرصح نظام األسد أو الوفد اإليراين رسميًا حول 

بعيًدا  الجانبني  جمعت  التي  املفاوضات،  مجريات 

عن اإلعالم وسط ترسيبات حول احتضان تركيا لها.

قتلى ومفقودون لحزب ا�
أعداد  الله  املوايل لحزب  اإلعالم  األوىل، وثق  للمرة 

القتىل من عنارصه يف معركة ال تزال غري محسومة 

الذي عزاه ناشطون إىل حجم  اللحظة، األمر  حتى 

الخسائر املتنامي وغري املعلن أمام أهايل املقاتلني.
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مقاتًال خالل املواجهات التي شهدتها املدينة، حتى 

النخبة،  قوات  يف  قياديون  بينهم  آب،   7 الجمعة 

مؤكًدا أن 9 منهم قتلوا خالل آب الجاري.

الوطن  صحيفة  نقلت  متصل،  سياق  ويف 

السعودية، يف عددها السبت 8 آب، عمن وصفتهم 

بـ «مصادر لبنانية مطلعة» أن الحزب ال زال يبحث 

الزبداين،  عن مفقودين من عنارصه خالل معارك 

بينهم  املفقودين،  عداد  عنًرصا يف   25» أن  مؤكدًة 

قيادات ميدانية».

املفقودين،  أي معلومات عن  الحزب ال متلك  قيادة 

يشكلون  أنهم  إىل  أشارت  التي  الصحيفة،  بحسب 

تعليامت  أعطت  التي  القيادة  عىل  كبريًا»  «ضغطًا 

عنهم  البحث  برضورة  امليدانيني  للقادة  مشددة 

كلف  مهام  أرسهم  حال  يف  تخليصهم  ومحاولة 

األمر، أو استعادة جثثهم يف حال مقتلهم.

وأوضحت الصحيفة، نقًال عن مصادرها، أن أهايل 

الجنود راجعوا مسؤولني يف الحزب ملعرفة مصري 

«تطمينات»  لهم  قدمت  القيادة  أن  مردفًة  أبنائهم، 

املرتبة  يف  «تأيت  أبنائهم  وحياة  سالمة  بأن  تفيد 

األوىل قبل أي يشء».

وتعترب معارك الزبداين، التي انطلقت مطلع متوز 

الجنوبية،  املنطقة  يف  املعارك  أعنف  من  الفائت، 

الله من خاللها تأمني  ويحاول نظام األسد وحزب 

اللبنانية ملصلحتهام، وسط غياب  الحدود السورية 

ومتركز  الحدود  ضبط  يف  اللبناين  الجيش  دور 

غرار  عىل  الحدودية  املدن  من  عدٍد  يف  الحزب 

القصري التي سيطر عليها صيف 2013.

40 يوًما على معارك الزبداني..
أحرار الشام أوقفت المفاوضات مع إيران والحزب يبحث عن «المفقودين»
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الصيف  حر  من  الزور  دير  أطفال  ملعظم  مالذ  ال 

والخصب  الخري  حامل  الفرات،  أحضان  سوى 

أصابه  ما  إثر  حاليًا  أبنائها  ومهدد  سابًقا،  للمدينة 

من تلوث، وهو ما يعتربه محمد، عامل يف مديرية 

الصحة يف املدينة «نكبة حقيقية» كونه يهدد حياة 

سكان املنطقة.

تزايد  إن  املدينة،  أهايل  من  محمد،  الشاب  يقول 

الصحي  الرصف  وضع  وسوء  القاممة  كميات 

عوامل  كلها  والرشاب،  الطعام  عن  النظافة  وغياب 

ترتك املجال واسًعا النتشار الجراثيم والفريوسات، 

الحرشات  كنفها  يف  ترتعرع  مالمئة  بيئة  ويشكل 

الضارة.

طفولة عليلة
التسع سنوات بندبات  ذا  املاء ترك أحمد  جدري 

متحًرسا  الطفل  يقول  إذ  وقلبه،  وجهه  متأل 

«األطفال ال يلعبون معي وأغلبهم يخاف مني... 

أمتنى أن أموت وأتخلص من هذا الوجه القبيح»، 

ومن ثم يتساءل بنربة ال تقل أًىس عن سابقتها 

«شلون بدي ألعب وأدرس؟».

كذلك مل يبلغ رامي بعد عامه العارش لكن ضغوط 

الحياة دفعت به للعمل يف «حراقة نفط» ملساعدة 

الزور،  لدير  الرشقي  الريف  إىل  النازحة  أرسته 

القاممة عىل  البصرية، حيث ترتاكم  وتحديًدا قرية 

جلية  النفطي  التلوث  آثار  وتظهر  الطريق  جانبي 

يف القرية واملساحات الواسعة املحيطة بها.

بأمراض  له  تسبب  «الحراقة»  يف  رامي  عمُل 

صدرية ألزمته الفراش ستة أشهر، فإجراءات األمان 

أحمد،  بحسب  متاًما،  مهملة  عمله  يف  والسالمة 

وهو عامل سابق يف مجال النفط، ويصف تدابري 

السالمة بأنها «تحت الصفر».

يف  بالعاملني  فقط  ترض  ال  أنها  ويوضح 

الحراقات ولكن أيًضا باألهايل وبالرتبة املحيطة 

والهواء بسبب «انتشار الدخان املتصاعد املنبعث 

سحابة  األهايل…  آالف  ليلفح  الحراقات  من 

سوداء باتت تعلو عرشات القرى املجاورة ملواقع 

التكرير، فضًال عن أمراض غريبة وتشوهات بني 

حديثي الوالدة».

طبابة العصور الوسطى
اختيار  يف  محتاًرا  رامز  الطبي  الكادر  عامل  بدا 

األمراض  عن  بلدي  عنب  إىل  لحديثه  بداية  نقطة 

األوبئة  من  مزيج  بني  الزور  دير  يف  السارية 

عىل  تدخل  جديدة  وأخرى  املعدية  واألمراض 

املنطقة.

والليشامنيا  والجرب  كالجدري  الجلدية  «األمراض 

الخوف  لكن  انتقالها  لسهولة  انتشاًرا  األكرث  هي 

األكرب هو تفيش أمراض فريوسية أخرى مثل شلل 

األطفال أو أمراض أكرث خطورة وفتًكا».

كالطاعون  أوبئة  انتشار  الشاب  يستبعد  وال 

ذلك،  تتيح  املحيطة  البيئة  أن  يرى  إذ  والكولريا 

مع  جمعه  بجداٍل  الصحي  الواقع  تأزم  موضًحا 

والدم  الجلطات»  «ملنع  مفيًدا  القمل  يرى  رجل 

«الصدقة»  باب  من  الحرشات  عليه  تتغذى  الذي 

إىل  باإلنسان  ويصل  الصرب،  «يعلم  والجرب 

الجنة»، ومل تفلح سنوات دراسته الطبية يف إقناع 

ذاك الرجل بخالف ذلك.

إثر  أيام  قبل بضعة  الحميد  الطفل محمد  وفاة  أما 

عضة كلب «مسعور»، فكانت مبثابة «صفارة إنذار» 

املدينة،  يف  باالنتشار  اآلخذ  «الَكلَب»  بداء  للتوعية 

يف وقت غابت فيه وسائل العالج ووثقت أكرث من 

20 إصابة تستدعي عالًجا فوريًا، كام سجلت حالتا 

وفاة قبل الحميد.

ممارسات التنظيم
«ال نعلم ما نفعله يف ظل غياب شبه كامل للكادر 

يقول  واألدوية»،  املواد  يف  حاد  ونقص  الطبي، 

الجهود  إىل  منوًها  املدينة،  ناشط يف  وهو  سعيد، 

من  تبقى  ومن  األهايل  بعض  قبل  من  املحلية 

وطرق  املرض،  بخطورة  للتوعية  الطبية  الكوادر 

الوقاية والعالج املتاحة.

اعتربه  مبا  املدان  هو  التنظيم  أن  سعيد  ويعترب 

«جرمية» وذلك أنه طرد املنظامت الصحية وصادر 

لرتهيبه  إضافة  واألدوية،  الطبية  املواد  معظم 

واالعتقال،  املبارش  التهديد  حد  إىل  الطبي  الكادر 

املنطقة مكشوفة  بحسب قوله، مضيًفا «جعل ذلك 

أمام جميع األمراض واألوبئة وعاجزة عن املقاومة 

وتقديم العالج».

منسية  «بقعة  بـ  الزور  دير  الناشط  ووصف 

إليها،  نفاياته  بكل  رمى  أن  بعد  العامل  أهملها 

وانسحب مكتفيًا مبراقبتها من بعيد»، كام تسهم 

للتجمعات  اآلمنة  وغري  الصحية  غري  األوضاع 

سبق  أمراض  بعودة  التنظيم  ظل  يف  الكبرية 

واختفت يف املنطقة، وأولها الجرب والقمل األكرث 

انتشاًرا بني «جنود الخالفة»، إذ تفتقر تجمعاتهم 

التنظيم  سجون  أو  التدريبية  معسكراتهم  سواء 

الصحية  الرعاية  الحد األدىن من  ومعتقالته، إىل 

والنظافة الشخصية.

ينتج عن  التنظيم إىل ما  أثر مامرسات  وقد تعّدى 

صلب جثث ملدة طويلة دون دفنها، ما يعزز انتشار 

األوبئة وظهور أمراض مختلفة.

يرى  الحرب،  آذته  طفل  وكل  ورامي  أحمد  يف 

رحلوا  «أطفاًال  العبيد  طه  االجتامعي  الباحث 

من  بقي  ملا  تاركني  مبكرين،  طفولتهم  عن 

متأخرًا،  ولو  اإلجابة،  تستحق  أسئلة  ضامئرنا 

بقي  وما  منهم  بقي  ملن  لذكراهم، وحامية  وفاء 

من مستقبلهم».

«بقعة منسّية أهملها العالم بعد أن رمى نفاياته إليها»

دير الزور.. أوبئة مندثرة تعود، وطبابة من العصور الوسطى

مدنيون عند نهر الفرات يف دير الزور – 9 متوز 2015 / عدسة شاب ديري

حلب.. تداعيات خروج محطة زيزون الحرارية عن الخدمة
 طارق أبو زياد – ريف حلب

غري  أجل  إىل  كهرباء  دون  وريفها  حلب  «مدينة 

الكهربائية  املولدات  رشاء  ذلك  علينا  فرض  مسمى، 

والبحث عن بدائل جديدة»، بهذه العبارة يصف الحاج 

أنس، الذي ميلك متجرًا لبيع الخردوات يف بلدة أورم 

الصغرى، واقع الكهرباء يف ريف حلب الغريب بعد 

توقف محطة زيزون الحرارية يف سهل الغاب.

لكهرباء  الرئييس  العصب  زيزون  محطة  وتعترب 

سوريا،  من  عدة  مناطق  وتغذي  السوري  الشامل 

إبان  األسد  قوات  قصف  بعد  الخدمة  عن  خرجت 

سيطرة املعارضة عليها نهاية متوز الفائت، ما أدى 

إىل احرتاق منشآتها بالكامل.

يف  ويقطن  حمص  مدينة  من  نازح  أسعد،  أبو 

لزيوت  بائًعا  حاليًا  يعمل  بحلب،  املهندسني  ريف 

يف  الكهرباء  انقطاع  تأثري  عن  ويقول  املحركات، 

املنطقة إن «املصدر الرئييس للمياه يف ريف حلب 

القرى،  جميع  يف  املنترشة  واآلبار  املضخات  هي 

وكام يعرف فإن مضخات املاء (الغطاسات) بحاجة 

إىل الكهرباء ذات التوتر العايل (تري فاز)».

املناطق  أغلب  أن  بلدي  لعنب  الحميص  ويوضح   

تعتمد عىل الكهرباء من املحطات التابعة للنظام، إذ 

تصل مرتني أسبوعيًا عىل األقل، مردفًا «اآلن وبعد 

بارقة  أي  غياب  دائم ومع  بشكل  الكهرباء  انقطاع 

أمل يف عودتها يتوجب علينا رشاء مولدات ضخمة 

جًدا يرتاوح مثنها بني 5-7 آالف دوالر، وهو مبلغ ال 

ميكنك تأمينه بسهولة، وهذا ما سيؤدي إىل ارتفاع 

أسعار  ارتفاع  وبالتايل  عام،  بشكل  املياه  أسعار 

عىل  العتامدها  الغذائية  املواد  وأغلب  الخرضاوات 

املاء بشكل رئييس».

مدينة  يف  املوجود  الحلبي،  أنس  اإلعالمي  الناشط 

حلب، يعترب أن الكهرباء ستعود إىل كامل املحافظة، 

محطة  عن  بديل  إليجاد  جاهًدا  يسعى  النظام  كون 

مؤكًدا  حلب،  مدينة  يف  قواته  ضغط  بسبب  زيزون 

وتنظيم  مبظاهرات  للخروج  ينسق  من  «هناك 

إرضابات داخل املدينة بغية إيجاد حل بأرسع وقت».

 ويردف الحلبي «الريف الغريب هو الطريق الوحيد 

ملرور الكهرباء إىل املدينة عن طريق محطة الزربة، 

دون  مقاتليه  يرتك  لن  األسد  إن  القول  وميكننا 

كهرباء مهام كلفه األمر».

من جهته ينقل أبو عالء، وهو من أهايل قرية كفر 

أغلب  أن  الصناعية،  الكهرباء  يف  ومختص  حلب 

الناس اعتادت عىل غياب الكهرباء، باعتبار أنها قبل 

ويقول  صدفة،  إال  تتوفر  تكن  مل  الكامل  االنقطاع 

الواصل من مدينة حامة إىل حلب يقع يف  «الخط 

للتعطل  مناطق متاس مع قوات األسد، ما يعرضه 
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أيام يف الشهر ونبقى األيام الباقية من دونها».

أغلب األهايل اشرتوا مولدات أو اشرتكوا بالكهرباء 

ن عن طريق مولدات  املوزعة عىل القرى والتي تؤمَّ

كبرية اشرتاها تجار املنطقة وتعمل لساعات معينة 

«كهرباء  عالء  أبو  يتابع  نسبيًا،  مقبولة  بأسعار 

وأغلب  جًدا  ضعيفة  باستطاعة  تأيت  كانت  الدولة 

التصليحات التي تصلني هي بسبب ذلك»، ناصًحا 

محتاجي الكهرباء ذات التوتر العايل برشاء مولدات 

كبرية أو البحث عّمن يؤجرها.

غري  ضمني  اتفاق  والنظام  املعارضة  ويجمع 

سيطرة  عن  الحلبي  الريف  خروج  منذ  معلن 

الكهرباء  تشغيل  النظام  بتعهد  النظام، ويقىض 

مقابل سامح مقاتيل املعارضة وصولها إىل أحياء 

يحكم  األسد  مايزال  والتي  الغربية  حلب  مدينة 

قبضته عليها.

الحرائق يف محطة زيزون الحرارية - السبت 1 آب 2015
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عبد اللطيف الحمصي - حمص 

شبكة..  يوجد  ال  مقطوعة..  «الكهرباء 

عبارات  إجازة»،  املسؤول  املوظف 

يف  سامعها  لكرثة  حمص  أهل  حفظها 

الحكومية،  واملديريات  الخدمات  مراكز 

أو  معاملة  لتسيري  طلب  أي  عىل  رًدا 

يحتاجها  رسمية  أوراق  عىل  للحصول 

سوريا  داخل  أموره  لتسيري  السوري 

وخارجها، من إخراج قيد أو بيان والدة 

أو براءة ذمة إىل جواز سفر.

معاناة يعلمها الحمصيون عن مديريات 

بعدها  أما  الثورة،  قبل  األسد  حكومة 

فتدهورت خدمة املواطن وأهملت نتيجة 

كونها،  حمص  ملعاقبة  ممنهجة  سياسة 

بالنسبة لكثريين، «عاصمة الثورة».

ليس  الخدمي  الواقع  أن  هو  والشاهد 

يقطن  فحيث  املدينة،  أحياء  يف  واحًدا 

موالو األسد يف أحياء الحضارة والزهراء 

التي  الذهب،  ووادي  وعكرمة  والنزهة 

يوفر  ال  واحد،  طائفي  لون  يصبغها 

السكان  أمور  تسهيل  يف  جهًدا  النظام 

إلرضاء حاضنته الشعبية، وخشية إثارة 

بآالف  أودت سياساته  أن  بعد  أحقادهم 

أبنائهم، وفق ما يتداول يف األحياء  من 

األخرى للمدينة.

أبرز  هي  الواحدة  النافذة  مراكز 

النظام  حكومة  قدمتها  التي  الخدمات 

لتلك األحياء، فيمكن للمواطن استكامل 

إىل  الفواتري  دفع  من  معامالته  كافة 

سفر  وجوازات  ثبوتية  أوراق  إخراج 

وغريها من األوراق الرسمية، باستخدام 

تجهيزات حديثة تتيح للمراجع استكامل 

كافة معامالته بالتوازي وخالل دقائق، 

دون رشاوى ووساطات.

أحياء  بقية  يف  الخدمي  الواقع  أما 

لعنب  ك)  (ن،  الشاب  فيقول  حمص، 

قيد،  ورقة  عىل  الحصول  «أردت  بلدي 

املسؤول  املحطة  مركز  إىل  فاتجهت 

انتظار ساعة  عن تخديم املنطقة، وبعد 

يوجد  ال  بأنه  املوظف  أخربنا  ونصف 

من  املؤلف  الطابور  فانرصف  شبكة، 

أمرهم،  عىل  مغلوبًا  املواطنني  عرشات 

وقد عطّل معظمهم أعامله للمجيء إىل 

املركز».

التوجه  إىل  بالشاب  دفع  املشهد  تكرار 

املوالية  األحياء  يف  املخدم  املركز  نحو 

دخول  ملخاطر  «تحسبًا  ويقول  للنظام، 

للسائد  مغاير  طائفي  لون  من  مواطن 

تشفي،  أو  انتقام  أو  خطف  من  هناك 

علّه  لوالدي  صديٍق  موظف  مع  ذهبت 

أراد يب أحدهم مكروًها»،  إن  يشفع يل 

انقطاع  وال  التكييف  «حيث  وهناك 

يف  الشاب  معاملة  أنجزت  للكهرباء» 

غضون دقائق.

الجانب  يف  تتجىل  األخرى  املفارقة 

فيه  دّمر  الذي  الوقت  ففي  الطبي، 

شارع  يف  الوطني  املشفى  النظام 

يف  الصحي  الوضع  وأهمل  الكورنيش 

العيادات  نظام  أنشأ  «العاصمة»،  أحياء 

الشاملة يف األحياء املوالية وهي مجهزة 

بأحدث التقنيات الطبية.

«املواطن» يحمل عبء نفقات العالج أو 

الجمعيات  أبواب  يطرق  أو  عنها  يعجز 

أو مساعدة  بإعفاء  علّه يحظى  الخريية 

تخفف عنه التكاليف، وقلٌّة أولئك الذين 

املتاح  الشاملة  العيادات  بنظام  يعلمون 

إن  (م.ن)  املواطن  يقول  إذ  «للموالني»، 

«أغلب سكان محافظة حمص ال يعلمون 

بوجود مراكز مجانية للعالج يف األحياء 

هكذا  بوجود  صدفة  وعلمت  املوالية، 

شعاعية  صور  إجراء  أردت  حني  مركز 

املريض  لوالدي  شاملة  وفحوصات 

دون تكاليف تذكر»، لكن تذكرة الدخول 

أمنية»  «بطاقة  لـ  حامل  مرافقَة  كانت 

إىل حي الحضارة، إذ يحمل الذهاب إىل 

هناك «كثريًا من املخاطرة».

وسم  سياسة  حمص  أبناء  ضد  التمييز 

ما  وهو  الثورة،  اندالع  قبل  بها  النظام 

االنتفاضة  اتساع  البعض  إليه  يعزو 

إخضاع  يضمن  فهل  ضده،  حمص  يف 

تكرار  عدم  لصالحه  عسكريًا  املدينة 

التجربة مرة أخرى؟

ثنائية المواطن والموالي.. الخدمات في حمص بمكيالين

محافظ حمص أثناء افتتاح مركز الباسل الصحي املجاين يف حي كرم اللوز املؤيد للنظام

الحرائق «سالٌح» في الساحل
قذائف النابالم أحرقت 1500 دونم من غابات الالذقية هذا العام

أحمد حاج بكري

ريف  غابات  الحرب  تستنث  مل 

األسد  قوات  استهداف  فإثر  الالذقية، 

املستمر واملواجهات املبارشة مع قوات 

السياحية  الوجهة  تعد  مل  املعارضة، 

املعروفة بجاملها وطيب هوائها.

املنطقة  باستهداف  األخري  التصعيد 

تشهدها  التي  الحر  موجة  مع  تزامن 

األسد  قوات  واستغلتها  املنطقة، 

الغابات  عىل  يوميًا  القصف  لتكثيف 

املعارضة،  عليها مقاتلو  التي يسيطر 

النابامل  الفراغية وقذائف  بالصواريخ 

بغية حرق  االشتعال)  (املساعدة عىل 

القيادي  بحسب  منها،  مساحة  أكرب 

يف كتيبة املصطفى، أبو أحمد.

وأضاف القيادي إن قوات األسد تستغل 

يساعد  ما  الصيف  يف  الحرارة  ارتفاع 

أوسع،  بشكل  الحرائق  انتشار  عىل 

وأي  املدين  الدفاع  فرق  عجز  وسط 

إخامدها؛  عن  املدينة  يف  أخرى  جهة 

يتبع  «النظام  أن  بلدي  لعنب  وأوضح 

فعل  كردة  املحروقة  األرض  سياسة 

انتقامية عىل متكن الثوار بعد عمليات 

استعادة  من  مباغت  وهجوم  تسلل 

تالل كانت تسيطر عليها قواته».

غابات  باتجاه  القصف  النظام  يكثف 

خصوًصا  والرتكامن،  األكراد  جبيل 

حرقها  بهدف  الجبهة  من  القريبة 

أمام  والجبال  الغابات  وكشف 

التسلل  من  الثوار  ومنع  األسد  جنود 

القيادي،  وفق  داخلها»،  واالختباء 

مردفًا «رغم القصف والتحليق املكثف 

التصدي  استطعنا  الطريان  قبل  من 

قوات النظام ومنعهم من التقدم».

املدين  الدفاع  مدير  قال  جهته،  من 

أرشف  املهندس  الالذقية،  ريف  يف 

تركامين، إن مساحة الغابات املحرتقة 

 1500 من  بأكرث  تقدر  العام  هذا 

دونم (1 كيلومرت مربع يساوي ألف 

الصنوبر  من  أشجارها  دونم) معظم 

ربع  من  أكرث  أن  مضيًفا  والبلوط، 

زراعية  أراٍض  املحرتقة  املساحة 

وأشجارها تفاح ودراق وزيتون.

املدين  الدفاع  فريق  إجراءات  وعن 

إن  تركامين  قال  الحرائق،  ملواجهة 

للتواصل  «القبضات»  يعتمد  الفريق 

واألهايل  الفريق  عنارص  بني 

بأي  إخبارنا  من  ليتمكنوا  واملقاتلني 

وأوضح  املنطقة،  يف  ينشب  حريق 

فصل  مثل  دفاعية،  خطوات  «اتخذنا 

قطع  طريق  عن  بعضها  عن  الغابات 

بينها  لرتك مساحة  األشجار  من  عدد 

متنع امتداد النريان».

ورشح مدير الدفاع املدين عدة عوائق 

«نعتمد عىل صهاريج  الفريق  تواجه 

إلطفاء  بسيطة  ومعدات  بدائية 

الحرائق، ونعمل عىل تأمني صهاريج 

إنجاز  عىل  تساعد  كبرية  سعة  ذات 

العمل بشكل أرسع وبأقل التكاليف».

يف  وكرثتها  الحرائق  انتشار  رسعة 

عىل  الدفاع  فريق  تجرب  املنطقة 

تفريق عنارصه واملعدات املتاحة، وفق 

تركامين، الذي أوضح «هناك 4 غابات 

الخرضاء  قرية  من  كل  يف  احرتقت 

وقرية  غامم  وقرية  الفرنلق  ومحمية 

مل  الرتكامن،  جبل  يف  شحرورة 

صهريج  من  أكرث  إرسال  نستطع 

واحد وفريق واحد لكل منطقة، وهذا 

ما أعاقنا عن إخامد الحرائق فوًرا».

األسد  قوات  استهداُف  يعيق  كام 

من  وآلياتهم  املدين  الدفاع  لعنارص 

وإخامدها،  الحرائق  عىل  السيطرة 

مؤكًدا  املدين،  الدفاع  مدير  بحسب 

بشظايا  فريقه  عنارص  أحد  إصابة 

أثناء إطفاء حريق يف جبل الرتكامن.

وتتعرض غابات ريف الالذقية لحرائق 

من  تحريرها  منذ  متفاوتة  بدرجات 

قوات األسد، منذ حوايل ثالث سنوات، 

يف  منها  املحروقة  املساحة  وبلغت 

 15 أكرث من  األكراد والرتكامن  جبيل 

ألف دونم، أي قرابة %70 من الغابات 

املحررة، وفق تقديرات املجلس املحيل 

التابع للحكومة املؤقتة.

الحرائق يف جبل الرتكامن جراء القصف بالقنابل الحارقة - االثنني 3 آب 2015 

العدد  يف  بلدي  عنب  جريدة  نرشت 

2 آب الجاري، تقريرًا  180 الصادر يف 

تحت  الحميص  اللطيف  عبد  للمراسل 

الحمصيني  سياسة  البالء،  دفع  عنوان: 

تجاه حواجز النظام.

وتضمن املقال خطأً من املحرر يف اسم 

عىل  السوق  وتوصيف  حمص  محافظ 

حمص،  محافظ  «افتتح  اآليت:  الشكل 

يف  التسوق  سوق  غزال،  إياد  محمد 

آب،   1 السبت  مساء  قباين،  نزار  شارع 

مع  وبالتعاون  املدينة  مجلس  برعاية 

 50 ويضم  للمعارض،  سيزر  رشكة 

ورشكات  اقتصادية  لفعاليات  جناًحا 

إنتاجية ملستلزمات األرسة السورية».

السوق  أن  تبني  الكاتب  مراجعة  وبعد 

أشار  عام  مختلٌف  املقال  يف  ذُكر  الذي 

إليه يف النص املكتوب، إذ أكّد أن السوق 

برازي  طالل  املحافظ  نظّمه  املقصود 

خالل شهر رمضان الفائت وقرب مدخل 

نزار  شارع  يف  وليس  الدبالن،  حي 

بنفس  آخر  سوقًا  احتضن  الذي  قباين 

االسم وقبل يوم من نرش املقال.

خطئها  مسؤولية  بلدي  عنب  تتحمل 

تصحيحه  عىل  مؤكدًة  لقرائها  وتعتذر 

من  وتطلب  اإللكرتوين،  املوقع  يف 

التحرير  هيئة  مراجعة  جمهورها 

الرسمي  اإلمييل  عرب  مغالطاٍت  بأي 

enabbaladi@gmail.com

استدراك..
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الدائرة منذ أكرث من أربعة أعوام، وتحاول وزارة  يواجه القطاع الصحي يف سوريا تحديات كبرية يف ظل استمرار الحرب 

شامل  للمعارضة  الخاضعة  املناطق  يف  للسوريني  طبية  مؤسساتية  أرضية  توفري  املؤقتة  السورية  الحكومة  يف  الصحة 

وجنوب البالد.

عنب بلدي التقت الدكتور محمد وجيه جمعة، وزير الصحة يف الحكومة املؤقتة، يف مكتبه يف مبنى الوزارة مبدينة غازي عنتاب 

الرتكية، الجمعة 31 متوز، وأطلعها عىل الواقع الطبي «املعقد» والتحديات التي تواجه الوزارة.

 حاوره: عبادة كوجان
 

إىل  وصلت  سوريا  أن  الوزير  واعترب 

وضع تتشابك فيه مجموعة من العوامل 

نوعه،  من  فريًدا  صحيًا  وضًعا  لتخلق 

الصحية  الحالة  عن  نتحدث  «عندما 

تسقط  الزالت  براميل  عن  نتكلم  فنحن 

كياموي،  وسالح  وصواريخ  وقذائف 

لكثري  مؤهٍل  بيئٍي  إهامٍل  إىل  باإلضافة 

تأثري  له  نفيس  ووضع  األمراض،  من 

عىل الحالة املناعية لإلنسان».

«وضٌع طبٌي معقد»
للواقع  تفنيده  الصحة  وزير  وتابع 

ظهور  بكيفية  العامل  «تفاجأ  الصحي 

حاالت جديدة لشلل األطفال يف سوريا، 

اللقاح»،  من  حرموا  أطفالنا  أن  رغم 

للقاح  الوطني  «الربنامج  أن  إىل  منوًها 

باإلضافة  املحررة،  املناطق  يف  متوقف 

للمواطن  املتفاقمة  التغذوية  الحالة  إىل 

السوري».

تلعب  العوامل  «هذه  أن  إىل  وأشار 

املرضية  الحاالت  من  الكثري  يف  دوًرا 

معها،  والتعامل  تطويقها  يصعب  التي 

عام  ووضعٍ  حالٍة  عن  نتحدث  وتجعلنا 

التي  الدول  أكرب  جًدا…  وصعٍب  معقٍد 

قدمية  مستقرة  صحية  منظومة  متتلك 

أمام  تعجز  كاف  ومتويل  خربة  وذات 

هكذا تعقيد من حالة صحية».

في ظل نقص الدعم.. وزارة 
الصحة «ال تقدم بل توفر»

منذ  الصحة  وزارة  قدمته  ما  وحول 

تعيينه قبل 8 أشهر، قال جمعة «بالدرجة 

األوىل يجب أن نحدد ما ميكن أن نقدمه 

وجدنا  أجله…  من  نعمل  أن  ميكن  وما 

أننا يجب استبدال كلمة (تقّدم) فوزارة 

أي موارد وبالتايل هي  الصحة ال متلك 

ذاتنا  تعريف  فأعدنا  تقدم،  أن  ميكن  ال 

تتعامل  أي  (توفر)،  بكلمة  واستبدلناها 

وكل  الصحية  الدولية  املنظامت  كل  مع 

األطراف وكل ماهو موجود عىل األرض 

السوري  لإلنسان  صحية  خدمة  لتتوفر 

أينام وجد».

مل  أطرافًا،  هناك  أن  جمعة  وأوضح 

يسمها، متنع الوصول إىل سلطة صحية 

التعامل املبارش  يف سوريا «تسعى إىل 

التي  املنظامت  بعض  نفوذ  خالل  من 

مينع  ما  مناطقية  فردية  بأدوار  تقوم 

أولويات  تضع  عامة  سياسة  تشكيل 

إحدى  وهذه  صحية،  سلطات  وتخلق 

أكرب أوجه مشاكلنا».

بعمل  تفاؤًال  أبدى  الصحة  وزير  لكن 

الداخل  يف  «تعمل  فهي  وزارته 

عدة  يف  مديريات  خالل  من  السوري 

محافظات سورية ولها هيكليتها، ومع 

املحور  هي  أصبحت  الخربة  اكتساب 

األسايس الصحي يف املناطق»، منوًها 

الطبية  للمنظامت  الكبري  الدور  إىل 

يف  للسوريني  خدماتها  تقّدم  التي 

الداخل.

املؤقتة  الحكومة  أن  إىل  الوزير  وأشار 

تقوم  ليك  التمويل  تتلق  مل  ووزاراتها 

الوقت  يف  أكد  لكنه  الحقيقي،  بدورها 

ذاته أن «عدم وجود الدعم املايل مل يكن 

حائًال بيننا وبني الكثري من األدوار التي 

تعاوننا  خالل  من  تنفيذها  استطعنا 

الناس  إميان  خالل  ومن  مديرياتنا  مع 

طرف  إىل  بحاجة  أنهم  الداخل  يف 

ويؤطرها  املشاريع  يجمع  مؤسسايت 

ليك يقدم خدمة أفضل».

المنظمات الطبية وعالقتها 
بوزارة الصحة 

يريد  ال  من  «كل  أن  الوزير  واعترب 

الحكومة  بأن  يتذرع  معنا  التعامل 

يوجد  ال  لكن  سياسيًا  بها  معرتٌف 

يبنون  ال  وبالتايل  قانوين،  اعرتاف 

تراتبية  هناك  معنا..  مبارشة  عالقة 

وصوًال  املتحدة  األمم  من  تبدأ  قانونية 

تعيق  القانونية  القضايا  من  الكثري  إىل 

بعض األطراف التي تريد أن تبني عالقة 

مع الحكومة املؤقتة».

الدولية  املنظامت  من  الكثري  زالت  وال 

الكثري  له  وتدفع  النظام  مع  تتعامل 

مام  األكرب  والجزء  املساعدات،  من 

له،  يذهب  السوري  للشعب  يخصص 

النظام  أن  اعترب  الذي  الوزير،  وفق 

ويقّدم  وقتلته  أعوانه  إىل  بها  «يدفع 

الشعب  كل  إىل  يوصلها  أنه  تقارير 

يقدم  أنه  سابًقا  ادعى  وقد  السوري، 

اللقاح يف كل املناطق السورية، قبل أن 

بعض  يف  األطفال  شلل  حاالت  تظهر 

أنه  الحًقا  املنظامت  وتكتشف  املناطق 

مل يقدمها».

«كل ما يتبع ملنظمة الصحة العاملية وكل 

التفريعات التابعة لها تعمل مع املنظامت 

املحلية والدولية وال تتعامل معنا بشكل 

ألنه  اللقاح،  موضوع  يف  إال  مبارش 

من  إىل  بحاجة  وألنهم  شامل  سيادي 

يقوم بهذا التنظيم والرتتيب وما يحمله 

الوحيد  والطرف  مسؤولية،  من  امللف 

القادر هو هيكلية وزارية حكومية».

وزارة  يف  نتمناه  «ما  جمعة  وأضاف 

الصحة أن ننسق وننظم أدوار املنظامت 

العامودي  والتوزيع  التكرار  ونتفادى 

وتقديم  األفقي  التوزيع  إىل  وننتقل 

للمواطن،  واملبارشة  القريبة  الخدمة 

وأال تكون بعض املرافق مشبعًة وأخرى 

محرومة».

مديريات الصحة ومشاريع الوزارة 
يف  الحرة  الصحة  مديريات  تتوزع 

محافظات حلب وإدلب والالذقية وحامة 

ومتارس  والقنيطرة  ودرعا  وحمص 

الوزارة الرقابة عليها، «نحن عىل تواصل 

نحصل  الطبية  ومعلوماتنا  معهم،  دائم 

الدكتور  وأضاف  خاللهم»،  من  عليها 

والتشغيلية  اإلدارية  الكوادر  «ندعم 

للمديريات.. انطلقنا بعدد إجاميل 186 

أما  فقط،  بالرواتب  وندعمهم  موظًفا 

املستلزمات الطبية فتقدمها املنظامت».

الرقابة  تفعيل  عىل  الوزارة  وتعمل 

مكون  فريق  عرب  سوريا،  يف  الدوائية 

من 8 أشخاص استضافته وزارة الصحة 

الرتكية يف أنقرة مؤخرًا، وأجرى تدريبًا 

من  بطلب  الدوائية  الرقابة  عىل  عمليًا 

الوزارة.

يف  شهدت،  املحررة  املناطق  وكانت 

يف  طفًال   15 مقتل   ،2014 أيلول 

بسبب  إدلب  بريف  النعامن  معرة 

أدخلتها  للحصبة  فاسدة  لقاحات 

الوزارة، وتطورت القضية إىل مطالب 

ومحاسبة  السابق  الوزير  بإقالة 

املسؤولني.

ولتعزيز املناطق املحررة بأطباء مختصني، 

من  استصدرت  الوزارة  أن  جمعة  كشف 

بإحداث  قراًرا  الوزراء  مجلس  رئاسة 

الطبية،  لالختصاصات  السورية  الهيئة 

تخرجوا  الذين  السوريني  األطباء  لتساعد 

يتمكنوا من متابعة  الطب ومل  من كليات 

تخصصاتهم يف التقدم إلجراء امتحانات 

يف  شهادات  عىل  الحصول  لهم  تتيح 

التخصصات املطلوبة.

الهيكليات  من  انتهينا  «حاليًا  وأضاف 

اللجان،  تشكيل  موضوع  إىل  ووصلنا 

األوىل  الدفعات  ستتقدم  قريب  وعن 

عىل  وحصولهم  لالمتحان  األطباء  من 

الشهادة املطلوبة».

وعن الهيكلية وشفافية 
التوظيف في الوزارة 

املؤقتة  الحكومة  أنجزت  العام  بداية 

النظام األسايس للعاملني فيها، وفق ما 

نقله الوزير «منذ 6 أشهر ونحن نخفض 

قررنا  ولو  الوزارة،  يف  املوظفني  عدد 

الالزمة  اللوائح  كل  فلدينا  أحد  توظيف 

التوظيف  خاللها  من  سيتم  التي  لآللية 

للداخل والخارج يشمل  مع سلّم رواتب 

التفاصيل،  وباقي  العائيل  التعويض 

إمكانية  منلك  ال  أننا  يؤسفنا  لكن 

للتوظيف اآلن».

«رواتب العاملني يف وزارة الصحة تأيت 

دولة  من  املؤقتة  الحكومة  طريق  عن 

الوحيد  الطرف  وهي  الشقيقة،  قطر 

الرواتب  الحكومة من خالل  الذي يدعم 

واملصاريف التشغيلية».

وزارة  متيز  «الشفافية»  أن  واعترب 

«كثريون  املؤقتة  الحكومة  يف  الصحة 

نعمل  بينام  مالية،  لوائح  دون  يعملون 

املعامل  واضحة  مالية  لوائح  خالل  من 

تبني كل نقطة مالية ومسارها الواضح، 

لها،  ومتابعة  مشرتيات  لجنة  ولدينا 

حقيقية  وأمثلة  ضابطة  آليات  ويوجد 

تبني هذه األمور». 

نتورط  أن  لنا  كيف  جمعة:  وتساءل 

أشهر   8 من  أكرث  منذ  ونحن  بفساد 

نوظف  ومل  رشاء،  عملية  بأي  نقم  مل 

أحد بل نرسح، ومل تتوفر أي إمكانية 

املايل؟»،  نظامنا  شفافية  بها  نخترب 

منظومة  نوجد  أن  «استطعنا  مردفًا 

عمل تفوق من حولنا يف إمكانية إثبات 

وليست  قوة  نقاط  وهي  الشفافية، 

الهجوم  تهوى  أناس  هناك  ضعف، 

عىل الحكومة املؤقتة دون أن متتلك أي 

معطيات».

قال  الوزارة،  توليه  منذ  أدائه  وعن 

وزارة  يف  «استطعنا  جمعة  الدكتور 

املدخالت  من  ننتج  أن  الصحة 

أدائنا  عن  راضون  الكثري…  املتواضعة 

حتى اآلن، فقد تم تجريدنا بأقىص ما 

دوًرا محوريًا  نلعب  بقينا  ولكن  ميكن 

بطرح كثريٍ من القضايا التي أدت إىل 

نتائج معقولة».

نعمل على تفعيل الرقابة الدوائية وأحدثنا الهيئة السورية لالختصاصات الطبية

وزير الصحة لعنب بلدي: أطراف دولية تمنع قيام أي سلطة صحية في سوريا

محمد وجيه جمعة
طبيب أخصايئ جراحة عامة 

من محافظة حلب، عمل يف 

املشايف الحكومية منذ عام 

1990، وعني مديًرا للمشفى 

الوطني يف منبج عام 1995، 

ومن ثم رئيًسا لقسم الجراحة 

العامة يف مشفى الرازي، 

ليصبح يف عام 2010 نقيًبا 

ألطباء حلب قبل انشقاقه يف 

آب 2012.

يشغل محمد وجيه جمعة 

منصب وزير الصحة يف 

الحكومة السورية املؤقتة منذ 

كانون األول عام 2014، خلًفا 

للدكتور عدنان الحزوري.
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حسام الجبالوي – أنطاكيا 

بدأ اإلقبال مبكرًا هذا العام عىل رشاء مونة الشتاء 

من األغذية والحطب واملدافئ خاصة مع انخفاض 

ثالث  منذ  املتكررة  األزمة  اشتداد  قبل  أسعارها 

شاحنات  بدأت  حني  ويف  سوريا؛  يف  سنوات 

الحطب القادمة معظمها من جبال الالذقية تفريغ 

شهدت  وحلب،  إدلب  ريف  أسواق  يف  حمولتها 

الحطب  مدافئ  من  مختلفة  أنواع  عرض  األسواق 

والوقود والكهرباء.

مثل  الزاوية،  الحطب يف قرى جبل  وتراوح سعر 

لرية  ألف   15 إىل  ألف   12 بني  حزارين،  قرية 

لرية   300 يعادل  دوالر   1) الواحد  للطن  سورية 

نوع  بحسب  السعر  يف  فروقات  مع  وسطيًا)، 

الحطب مثل البلوط والزيتون والسنديان. ويعترب 

أيام  يصله  ما  مع  مقارنة  منخفًضا  الحايل  السعر 

يعتمد  إذ  الواحد)،  الطن  سعر  ألف   25) الربد 

األهايل عليه كمصدر أول للتدفئة يف معظم مناطق 

الوقود والغاز وعدم  ارتفاع أسعار  الشامل بسبب 

توفر الكهرباء. 

أنواٌع  األسواق  يف  توفّر  املقبل  للشتاء  واستعداًدا 

للسكان،  االقتصادية  الرشائح  تناسب  املدافئ  من 

ويرتاوح سعر مدفأة الحطب العادية بني ألفني إىل 

5 آالف لرية لألنواع الجيدة ويصنع معظمها محليًا، 

بينام تناقصت معروضات مدافئ الكهرباء والغاز 

بشكل ملحوظ خاصة يف املناطق الريفية.

تجار  أحد  وهو  عيل،  السيد  مصطفى  ورّجح 

يساعد  أن  إدلب،  بريف  ترمانني  بلدة  يف  الحطب 

األكراد يف  أريحا وجبل  بني  الدويل  الطريق  فتح 

الطن  تكلفة  تبلغ  حيث  الحطب  أسعار  تخفيض 

الواحد بحسب التاجر حاليا 12 إىل 15 ألف بسبب 

حتى  الشاحنات  هذه  تسلكه  الذي  الطريق  طول 

تصل إىل ريف إدلب وحلب.

عليه  والسيطرة  الطريق  هذا  استخدام  حال  ويف 

أن  املمكن  فمن  املعارضة،  قبل  من  كيل،  بشكل 

10 آالف  أقل من  الواحد إىل  الطن  ينخفض سعر 

التاجر، ألن نصف مصاريف الوقود  لرية، بحسب 

ستقل عن التاجر.

قرية سفوهن  سكان  أحد  وهو  بطال،  عيل  ويرى 

املحدود  الدخل  ذوي  معاناة  أّن  الزاوية،  بجبل 

ستستمر طاملا مل يتوقف «تجار األزمة» عن التالعب 

باألسعار، فرغم أن الحطب هو أقل املصادر تكلفة 

إال أّن عائلة عدد أفرادها بني 3 - 4 أشخاص تحتاج 

أي  أشهر  لثالث  الحطب  من  األقل  عىل  طن   3 لـ 

50 ألف لرية، وفق عيل، وهو مبلغ  ملبلغ يصل لـ 

ال يقارن بالدخل الشهري الذي تحصل عليه معظم 

 25 األرس إذ ال يتجاوز متوسط الدخل يف القرية 

ألف لرية شهريًا.

املناطق  هذه  السكان يف  أغلب  يعمد  ذلك  وبسبب 

زرعوها  التي  أو  الحرجية  األشجار  اقتالع  إىل 

بأنفسهم لتدفئة أبنائهم.

ومن املتوقع أن يكون وصول الحطب إىل مناطق 

الشامل السوري صعبًا هذا العام، بعد إصدار دار 

القضاء املوحد يف الساحل (يضم معظم الفصائل 

مينع  قراًرا  الالذقية)  ريف  يف  املقاتلة  العسكرية 

مبوجبه نقل الحطب وبيعه إال بعد املوافقة األمنية 

القضاء  دار  بدأت  حال  ويف  القضاء،  دار  من 

مبالحقة التجار وإيقاع العقوبات التي هددت بها 

التجارة ومينع وصولها  فإّن ذلك سيقلل من هذه 

إىل سكان الداخل.

ويف هذا اإلطار، قال مجدي أبو ريان، عضو مجلس 

«تجارة  إّن  السوري،  الساحل  يف  الثورة  قيادة 

الداخل  مدن  إىل  نقلها  ويتم  حاليًا  قامئة  الحطب 

إرصار  يكون  أن  متوقًعا  ليًال»،  بالتهريب  لكن 

التجار  مالحقة  عىل  كبريًا  العام  هذا  الفصائل 

بسبب ما تعرضت له األحراج الجبلية العام املايض 

من أذًى كبري نتيجة االقتطاع الواسع والعشوايئ، 

والذي أدى إىل كشف طرق ومساحات واسعة من 

الريف املحرر أمام مراصد النظام.

وبني حاجة أهل املناطق الداخلية للحطب باعتباره 

أرخص مصادر التدفئة املتوفرة ورفض دار القضاء 

التجارة،  بهذه  للعاملني  ومالحقته  الساحل  يف 

يستمر مرشدو وفقراء الشامل بتيههم وبحثهم عن 

أسعار تناسب محفظتهم وتدفأ أجسادهم.

موسم «الحطب» يبدأ مبكًرا في الشمال

 ومخاوف من انقطاعه عن مدن الداخل

هريوشيام 1945 هريوشيام 2014 

أسيمة صالح  

الثامنة  آب،  من  السادس   ،1945 العام 

نحو  يغادر  قطار  آخر  دقائق.  عرش  إال 

أن  دون  الركاب  يستقله  ناكازايك؛ 

يخطر ببالهم أنهم بعد قليل سيصبحون 

ستسقط  ذرية  قنبلة  من  الناجني 

عابرة  نظرة  وراءهم  ينظرون  هناك. 

إىل  األخرية  النظرة  أنها  مدركني  غري 

هريوشيام.. كل يشء سيتغري بعدها.

أطلق  -كام  الصغري»  «الولد  أودى 

بقصد  القنبلة  عىل  األمريكيون 

عىل  ياباين  ألف   70 بحياة  االستهزاء- 

العام  بنهاية  العدد  وتضاعف  الفور، 

عىل  لتنفجر  القنبلة  صممت  إذ  ذاته. 

الغالف  ميتص  لئال  مرتًا   580 ارتفاع 

وفعًال  التدمريية،  طاقتها  من  األريض 

أذاق  كيف  الناجون  وروى  ذلك؛  كان 

آالًما  الفور  عىل  ميت  مل  من  االنفجار 

برحمته.  املوت  تداركهم  أن  إىل  هائلة 

اإلنساين  الجانب  عن  الحديث  ويطول 

ليس  لكن  املنطقة،  شهدته  الذي  املروع 

هذا مدار الحديث.

القرن  أربعينيات  من  الثاين  النصف  يف 

العاملية  الحرب  تبعات  هددت  املايض، 

اليابان،  يف  كليًا  االقتصاد  بدمار  الثانية 

والبطالة  االقتصادي  التضخم  لتفاقم 

سياسة  لكن  املجاالت؛  جميع  يف  والعجز 

اقتصادية متكاملة ومنظمة أنقذت املوقف، 

الخطر  مرحلة  من  البالد  اقتصاد  ونقلت 

إىل مرحلة التعايف، والحًقا االزدهار.

وقْف  كانت  آنذاك  األمريكية  املصالح 

وقف  وبالتايل  السوفيتي،  التقدم 

لليابانيني  املعييش  الوضع  تدهور 

تحولهم  دون  يحول  إذ  ذلك،  يف  يصب 

السوفييت  نفوذ  ويعطل  الشيوعية  إىل 

جاءت  هنا  من  الهادي؛  املحيط  عىل 

دفعة  أعطت  التي  األمريكية  املساهامت 

تكن  مل  ولكنها  آنذاك،  لالقتصاد  كبرية 

العامل الوحيد يف تعافيه.

كان  االقتصادية»  «املعجزة  سامت  أبرز 

األعامل،  مجموعات  أو  كريستو  هيكلية 

املصنعني  بني  تعاون  صيغة  وهي 

التي  والبنوك،  واملوزعني  واملوردين 

املدى  طويل  التخطيط  عىل  ركزت 

وتعزيز أسهمها يف السوق، بدل الرتكيز 

حصنها  ما  املدى،  قصرية  األرباح  عىل 

ضد تذبذبات السوق. ونّسقت «كريستو» 

استثامراتها مع وزارة الصناعة والتجارة 

املشرتك  «التوضيع  خالل  من  الدولية 

األجنبي،  النفوذ  من  لحاميتها  لألسهم» 

والدفع بالصناعات االسرتاتيجية.

يف  املرصفية  القروض  نظام  وأسهم 

الرشكات  لتكتالت  الزمة  سيولة  توفري 

الرشكات  يف  أسهم  المتالك  الوطنية 

األجنبية، ما حال دون متلك األخرية يف 

الصناعات االسرتاتيجية ومد نفوذها عىل 

االقتصاد املحيل. وصدرت تلك القروض 

عرب بنك اليابان املركزي إىل بنوك محلية، 

املركزي  منح  ما  الرشكات،  إىل  ومنها 

سلطة فوق البنوك املحلية املستقلة.

دور الحكومة برز بدفع النمو االقتصادي 

بعد الحرب يف القطاع الخاص، عرب سن 

أدارت  التي  الحامية  وترشيعات  قوانني 

ثم  ومن  بفعالية،  االقتصادية  األزمات 

وبرز  التجاري،  التوسع  عىل  الرتكيز 

دون  تحول  ترشيعات  سن  يف  أيًضا 

إغراق السوق باملنتجات األجنبية.

وبعد مرحلة التعايف تلك، أخذ االقتصاد 

بالنمو إىل أن وصل مرحلة «الرواج» يف 

إجاميل  وقدر  املايض،  القرن  ستينيات 

 1965 عام  اليابان  يف  املحيل  الناتج 

أي  أمرييك،  مليار دوالر   91 بأكرث من 

«معجزة»  تعد  نقلة  يف  عاًما،   20 بعد 

مقارنة بهول ما دمرته القنبلة الذرية.

الخالصة ال تكمن يف تبجيل «املعجزة»، 

العربة  استخالص  يف  تكمن  ما  بقدر 

منها، فإنها، وببساطة، تكمن يف سياسة 

متكاملة تنظّم جهود األفراد املنتجني مبا 

والسؤال،  الجميع.  مصلحة  مع  يتالءم 

هل منوذج معجزة القرن العرشين قابل 

للتطبيق يف سوريا؟

ال شك أن سوريا ال تفتقر إىل جيل منتج 

سنوات   5 قرابة  مدى  عىل  أثبت  فتي، 

قدرته عىل التأقلم مع التغيريات وقسوة 

يف  وحنكته  مرحلة،  كل  يف  الظروف 

التي  للخربة  إضافة  العقبات،  تجاوز 

مجاالت  يف  «شتاته»  يف  اكتسبها 

من  أكرث  من  العامل  عرّفته  مختلفة 

زاوية؛ وال تفتقر كذلك إىل عقول مدبرة 

اقتصادية  سياسات  رسم  عىل  قادرة 

تضمن مصلحة مستدامة للجميع؛ ويف 

سوريا  تتفوق  «هريوشيام»  سيناريو 

مبيزة مواردها الطبيعية. أما املساهامت 

يف  التجاذبات  كم  فوسط  الخارجية، 

تتقاطع – بد وأن  النزاع يف سوريا، ال 

االقتصاد  ولو مرحليًا- مصالح كربيات 

إقليميًا أو عامليًا، ويبقى حسن استغاللها 

القرار،  ماليك  تدبري  بحسن  مرهونًا 

ومدى إسهام مغرتيب سوريا يف إعادة 

تأمني  التحدي،  يكمن  فهنا  إعامرها؛ 

متويل غري مرشوط لعملية إعادة البناء. 

اإلجابة عىل السؤال السابق باتت واضحة، 

ونرتك البحث يف تساؤل آخر: كيف نكون 

معجزة القرن الحادي والعرشين؟

هل معجزة القرن العشرين قابلة للتطبيق في سوريا؟

نموذج هيروشيما... انتعاش ما بعد األزمة
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يف  دراسيتني  حصتني  بني  فسحة  ذات 

األوىل  للمرة  قررت  الثانوية،  املرحلة 

صديقي  أعزم  أن  عمري  يف  واألخرية 

رسالن عىل قطعة شوكوال داماس من فئة 

خمس ورقات. 

لرسالن  القطعة  أناول  وأنا  أعلم  أكن  ومل 

غري املصدق للوثة الكرم التي أصابتني أن 

الحادثة ستبقى عالقة يف ذاكرة األجيال، 

فام هي إال دقائق بعد بداية حصة التاريخ 

وجه  عىل  متفشية  الحبوب  كانت  حتى 

من  الحساسية  إما  نتيجة  ورقبته  زمييل 

أو  الزمالء  بقية  من  الحسد  أو  الشوكوال 

كليهام مًعا والله أعلم.

عىل  تتكاثر  الحمراء  البقع  كانت  وفيام 

وكان  ينهشنا  القلق  كان  الصديق  جسد 

أستاذ التاريخ يطلب منا أن نرشّف لعنده 

بدل  نتحدث  شاهدنا  أن  بعد  اللوح  قرب 

أن نصغي لكالمه املهم وكأنه بالعادة كنا 

نصغي يعني. 

نظر  ألفت  أن  وبرسعة  بداية  حاولت 

املرة وإىل  األستاذ إىل جدية املوقف هذه 

العني  عىل  تخفى  تكن  مل  التي  الحبوب 

أرص  أنه  إال  الناعمة،  رسالن  برشة  ومتأل 

قد  كان  معلومة  حول  سؤال  تكرار  عىل 

ذكرها للتو، ومبا أننا طبًعا مل نكن لنعرف 

أو  نتحدث  كنا  سواء  سؤاله  عن  الجواب 

أستاذ  آثر  للدرس،  القيّم  رشحه  خالل  ال 

تلك  التاريخ  حصة  يُدخل  أن  التاريخ 

ولطامت  لصفعات  توجيهه  عرب  التاريخ 

رسالن  وللصديق  يل  وطرف  جنب  عن 

املصاب بحساسية من شوكوال داماس.

عن  له  أرشح  وأنا  يرضب  األستاذ  كان 

البثور، هو يلطم وأنا أشري إىل حبة كانت 

تنبثق للتو عىل وجنة الصديق، هو يصفع 

الشوكوال  له سياق  أوضح  أن  أحاول  وأنا 

من  سريوح  الذي  والصبي  والحساسية 

الرئيس  السيد  قال  لكن وكام  يدينا..  بني 

وغنوا  األطفال  مع  «العبوا  األسد:  حافظ 

علّم  فقد  وعلّموهم»،  منهم  تعلّموا  معهم 

ننقلع  أن  وأمرنا  التاريخ  أستاذ  علينا 

ملقاعدنا مرة أخرى بالوقت ذاته الذي كنت 

ما أزال فيه أهذي حول الحبوب التي تهدد 

حياة زمييل الطالب.

وسط  ورسالن  أنا  مقعدنا  إىل  عدنا 

الزمالء  بعض  من  شامتة  ابتسامات 

التي  املاكنة  العلقة  أن  ألكتشف  الطالب 

نلناها كانت عالًجا مؤقتًا لرسالن وبثوره 

بدًال  وظهر  الحمراء  البقع  كل  اختفت  إذ 

منها خطوط حمراء متفاوتة الطول تشبه 

كثريًا أصابع أستاذ التاريخ.

من التاريخ..

 حادثة شوكوال داماس

رأي بلدي

محمد رشدي شربجي 

الغرب  سلوك  تفسري  -باعتقادي-  املمكن  من 

من  هربًا  اعتباره  عىل  املنطقة  اتجاه  جزئيًا 

يف  وألقاها  بنفسه  وضخمها  صنعها  مشكالت 

املشورة  لهم  ليقدم  أخريًا  يأيت  ثم  العرب،  وجه 

والنصح والخدمات املدفوعة.

قضايا  فهم  يحاول  موضوعٍي  لتحليٍل  ميكن  ال 

القرن  مدى  عىل  وكوارثه  كامًال  األوسط  الرشق 

املايض (مبا فيها كارثة النظام السوري) أن مير 

عىل  القائم  العنرصي  الكيان  إرسائيل،  ذكر  دون 

والذي  والكراهية،  والعنرصية  الجامعية  اإلبادة 

وجود  ُرشعن  مقاومته،  ادعاء  بسبب  أو  بسببه، 

بعض األنظمة العربية الديكتاتورية، ودعم الغرب 

-حامية إلرسائيل- بعضها اآلخر. 

شكلت  التي  اليهودية  املشكلة  أن  القول  عن  غني 

إرسائيل (وهي مرشوع استعامري بحسب ما قال 

أورويب خالص،  تاريخي  بلفور) منت يف سياق 

أو  قريب  من  فيه  املسلمني  وال  للعرب  عالقة  ال 

هذه  من  الغرب  يتخلص  ليك  ولكن  بعيد،  من 

املشكلة التي صنعها بنفسه وتفاقعت بعد محارق 

وحدهم  وتركهم  غريه  عىل  ألقاها  الهولوكوست، 

يتعاملون معها. 

اإليرانية،  املشكلة  عىل  متاًما  ينطبق  األمر  ذات 

فمنذ مطلع القرن املايض تعامل الغرب مع إيران 

بريطانيا  فأسست  فقط،  استعامري  منطق  من 

(تغري   1908 عام  األنجلو-فارسية  النفط  رشكة 

 (BP اسمها يف 1954 لتصبح بريتيش بريوليوم

لتكون من أوىل رشكات النفط العاملة يف الرشق 

األوسط.

بريطانيا  سعت  األوىل  العاملية  الحرب  وبعد 

إيران  يف  لها  موالية  حكومة  لتشكيل  املنترصة 

تسمح لها بالشؤون االقتصادية والعسكرية، وهو 

اإليراين  الشعب  من  عارمة  باحتجاجات  قوبل  ما 

الدفاع  وزير  بريطانيا  فدعمت  التدخل،  هذا  ضد 

الشاه أحمد  للقيام بانقالب عىل  رضا شاه بهلوي 

مرزا القاجاري عام 1925، لينهي بذلك عهد األرسة 

القاجارية التي حكمت إيران حوايل قرن ونصف، 

ويتوج نفسه ملًكا عىل إيران. 

القوات  خشيت  الثانية  العاملية  الحرب  يف 

الشاه  انضام  (الحلفاء)  والربيطانية  السوفييتة 

اإليراين ألملانيا النازية، كام كانوا يرغبون بتأمني 

حقول النفط اإليرانية وتأمني اإلمداد الدائم للقوات 

 1941 عام  إليران  دائم  بغزو  فقاموا  السوفييتة، 

انتهى بسيطرة السوفييت عىل الجزء الشاميل من 

منها  الجنويب  الجزء  عىل  والربيطانيني  إيران، 

وأجرب الشاه رضا بهلوي عىل التنحي لصالح ابنه 

الشاب محمد رضا بهلوي. 

الربيطانية  للرشكة  املمنوحة  الهائلة  االمتيازات 

رئيًسا  دميقراطيًا  مصدق  محمد  النتخاب  أدت 

لوزراء إيران عام 1951، وكان من أبرز الخطوات 

وإلغاء  اإليراين  النفط  تأميم  هي  بها  قام  التي 

الربيطانية،  النفط  لرشكة  املمنوح  االمتياز 

أصولها  مصادًرا   ،1993 عام  يف  ينتهي  والذي 

وممتلكاتها يف إيران، وهو ما دفع االستخبارات 

الربيطانية واألمريكية من خالل عملية «أجاكس» 

عام  يف  مبصدق  أطاح  عسكري  انقالب  لتدبري 

1953، لتكرّس قبضة الشاه بهلوي الحديدية من 

بسبب  اإليرانية  املعاناة  من  فصول  وتبدأ  جديد 

الغرب. 

الشاه  هرب   1979 اإلسالمية  الثورة  انطالق  بعد 

من إيران، واستقبلته أمريكا بدعوى العالج، وهو 

القتحام  اإليرانيني  الطلبة  من  مجموعة  أثار  ما 

العام  من  الثاين  ترشين  يف  األمريكية  السفارة 

نفسه، لتبدأ ما بات يعرف بأزمة الرهائن األمريكني 

أمريكا  بعدها  دعمت  يوًما،   444 استمرت  التي 

كلفت  والتي  العراقية  اإليرانية  الحرب  العراق يف 

البلدين مئات آالف القتىل ومئات املليارات كذلك.

اقتصادية  عقوبات  سلسلة  بعدها  أمريكا  وبدأت 

ضد إيران ألسباب مختلفة أحدها الربنامج النووي 

يف  باألساس  أمريكا  أطلقته  (الربنامج  اإليراين 

كامًال  دمره صدام  ثم  املايض،  القرن  خمسينيات 

بناءه  إيران  لتعيد  العراقية،  اإليرانية  الحرب  يف 

بخربات محلية).

الرئيس  رفض   ،1980 الرهائن  أزمة  خضم  يف 

بني  تربط  التي  الدعاوى  كارتر  جيمي  األمرييك 

لحكام  الداعم  أمريكا  موقف  وبني  السفارة  أزمة 

ذلك  «إن  قائًال  عقود  مدى  عىل  املستبدين  إيران 

تاريخ عفى عليه الزمن وما يهم هو نجاة مواطنينا 

الحايل  األمرييك  الرئيس  أما  هناك»،  األبرياء 

تاميز  نيويورك  مع صحيفة  مقابلته  أقر يف  فقد 

التي خص بها توماس فريدمان بعد ساعات من 

دعمت  «أمريكا  أن  النووي  االتفاق  عن  اإلعالن 

صدام  دعمت  ثم  مىض،  فيام  عسكريًا  انقالبا 

يف  أشار  ولكنه  طهران»،  ضد  حربه  يف  حسني 

موضع آخر أن االتفاق ال يعني أن إيران ستوقف 

نشاطاتها غري النووية يف املنطقة.

ما يخيفنا (كعرب) ليس الربنامج النووي اإليراين 

سلوك  وإمنا  فقط،  وإرسائيل  أمريكا  يهم  فهذا 

العربية،  املنطقة  يف  التفتيتي  العدواين  إيران 

إيران،  لدى  بتعزيزه  الغرب  وهو ما ساهم سلوك 

اإلقليمي  نفوذها  لتوسيع  الثورة  بعد  سعت  التي 

األمريكية  التحديات  ملواجهة  العربية  البالد  يف 

يف  أمريكا  ألقتها  التي  ذاتها  املشكلة  مستغلة 

وجوهنا: القضية الفلسطينية.

مالذ الزعبي

المنطقة العربية
مكّب أنقاض مشاكل الغرب
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أحمد الشامي

األصدقاء  من  مبجموعة  جمعني  لقاء  يف 

من  البد  كان  فرنسا،  يف  املقيمني  الشيعة 

سوريا  إىل  «حالش»  دخول  مسألة  طرح 

العلوية  العصابة  ترتكبها  التي  واملجازر 

وداعموها الشيعة يف سوريا.

يف املايض، كانت نقاشاتنا تنتهي إىل نوع 

واالحتالل  العدوان  رفض  حول  التوافق  من 

اإليرانية  بالتجربة  واإلعجاب  اإلرسائيليني 

منظومة  بناء  من  العرب  يتمكن  أن  ومتني 

حضارية ودميقراطية تجاري الدولة العربية 

والتخجل من املقارنة مع التجربة اإليرانية.

الحارضين  فكل  األمر،  اختلف  املرة  هذه 

«مؤامرة  ضحية  األسد  يعتربون  الشيعة  من 

تكفريية…»،  سعودية  أمريكية   - صهيو 

إبادة  تتم  أن  الطبيعي»  «من  وجدوا  وكلهم 

لعيون  «كرمى  سوري  سني  مليون  نصف 

األسد» وذهبت إحدى السيدات للقول «العرب 

ليسوا  الشيعة  وكأن  بشار...»  عليهم  كثري 

عربًا وليس بينهم وبني العروبة صلة.

فركت أذين جيًدا وأعدت السؤال مرات ومرات 

«هل من الطبيعي أن تتم إبادة السنة كالذباب 

مل  بشار؟»،  العلوي  يحكمهم  أن  أجل  من 

مع  املقارنة  ال  الحارضين  من  أي  يستهجن 

الذباب وال العدد الهائل للضحايا!.

الله  نرص  زعران  غزو  حول  تناقشنا  حني 

«األصدقاء»  يستنكر  مل  السوري  للرتاب 

الشيعة تدخل حزب إيران دفاًعا عن العصابة 

النفس  عن  دفاع  مجرد  واعتربوه  العلوية، 

«وإال لوصل التكفرييون إىل الضاحية السمح 

الله…»، مارضهم لو قتل السوريون باآلالف 

عىل  املفدى»  و»السيد  األسد»  «القائد  مادام 

رأس دجايل «املامنعة».

التافهة  وجرامئها  «إرسائيل»  مع  املقارنة 

«التجوز»  وطهران  األسد  جزاري  مبقاييس 

وحني  عدو...»  «فإرسائيل  هؤالء  بحسب 

تقول لهم أن األسد قتل من السوريني مئات 

أضعاف ما قتلت إرسائيل يتهمونك بالعاملة 

واالنبطاحية.

السني  جاره  قتل  من  العلوي  يتمكن  كيف 

يشارك  أن  للشيعي  كيف  األريحية؟  بهذه 

وريث  أجل  من  السنة  آالف  مئات  قتل  يف 

سمحت  الذي  للشيعي  كيف  قارص؟  علوي 

يتابع  أن  الحريري»  الشهيد «رفيق  له منحة 

دراسته يف أوروبا أن يعترب السنة «ذبابًا»؟ 

أمل يتجاوز هؤالء الطائفية إىل جرمية إبادة 

جرائم  حتى  يفوق  مبا  البرشي  الجنس 

النازية؟

أن  من  هؤالء  متكن  كيف  هو  األهم  السؤال 

اللقمة  يشاركونا  وأن  ظهرانينا  بني  يعيشوا 

حني  يف  واملودة  بالصداقة  وتظاهروا 

يحلمون بذبحنا؟

دواعش الضاحية

رأي بلدي

بيلسان عمر 

الزيادة  أن  مالتوس  توماس  اعترب 

إال  يوقفها  ال  املستمرة  السكانية 

إذ  املجاعات،  أو  املرض،  أو  الحروب، 

ركز يف نظريته عىل التفاوت الكبري 

يشهده  الذي  السكاين  التضخم  بني 

العامل، وبني املوارد الطبيعية املتاحة، 

املقرتح  حلها  يف  اإلنسانية  لتغيب 

املزعوم.

نظرية تضخم الشباب
أفكار  عند  توقف  األمر  وليت 

بعده،  من  ثلة  جاء  فقد  مالتوس، 

بوثول،  غاستون  (الفرنيس 

وغاري  جولدستون،  واألمريكيان 

هينسبون)،  غونار  واألملاين  فولر، 

السكاين،  الهرم  بتمحيص  وقاموا 

ثم  ومن  العمرية،  فئاته  ودراسة 

رضيبة  دفع  عىل  اإلنسانية  إجبار 

ألفكارهم  بنرشهم  هذا،  جهدهم 

غولدستون  تعيني  تم  إذ  الصادمة، 

للحكومة  كمستشارين  وفولر 

باسرتاتيجيتها  للتحكم  األمريكية، 

العسكرية وفًقا لهذه النظرية.

بني  التفاوت  عىل  النظرية  هذه  ركزت 

وفًقا  العمل  وتقسيم  الذكور،  عدد 

ذلك  مؤديًا  القائم،  االجتامعي  للنظام 

وجود  دون  الشباب،  عدد  تضخم  إىل 

العنف،  عن  بعيدة  سلمية  عمل  فرص 

الغضب  من  حالة  الشباب  يعيش  إذ 

– واالجتامعي  النفيس  والضغط 

النظرية-  هذه  أصحاب  يعتقد  كام 

أنفسهم  عن  للتنفيس  فيضطرون 

أو  والعنف،  الجرمية  إىل  باللجوء 

وكذلك  والعصيان،  التمرد  أو  الهجرة، 

الحروب األهلية والثورات، مع االستعانة 

باإلبادة الجامعية لتحقيق هذه املآرب.

أمثلة من التاريخ:
السياسني،  املحللني  من  العديد  عزا 

من  مجموعة  االقتصاديني،  وكذا 

إىل  التاريخ  شهدها  التي  الحركات 

حركات  كام  الشباب،  عدد  تضخم 

معدل  وارتفاع  أوروبا،  يف  التمرد 

الكساد  نتيجة  أملانيا  يف  النازية 

يف  الجامعية  واإلبادة  االقتصادي، 

راوندا يف تسعينيات القرن املايض.

صّناع  أن  إلنسانيتنا  واملوخز 

علامء  يجّندون  حركة  كل  إثر  القرار 

مراكز  ويفتتحون  وأخصائيني، 

حصل،  ما  لتحليل  طائلة  بأموال 

ليعيد  لألزمات،  حلول  ولطرح 

لتلكم  تنفيذ  دومنا  نفسه،  التاريخ 

الحلول املوىص بها، وال إتيان بأدىن 

غدوا  الذين  ألولئك  الحياة  مقومات 

أعداًدا متضخمني بنظرهم، ليس إّال.

هرم السكان هل سيتحول 
إلى مستطيل في سوريا:

للسكان  الدميغرايف  التوزع  القى 

علامء  قبل  من  اهتامًما  البالد  يف 

العالقة  لتحديد  واالقتصاد،  السياسة 

واإلنتاج،  الطبيعية،  املوارد  بني 

من  العديد  وأجريت  السكان،  وعدد 

اإلحصاءات ، وصوًال ملعدالت الوالدات 

ونسب  اإلعالة،  ومعدل  والوفيات، 

نسبة  وصلت  إذ  واإلناث،  الذكور 

 ،2010 عام  يف   49% إىل  الذكور 

السوري  الشعب  أن  جميعها  لتؤكد 

فتي، وقوته تكمن بطاقة شبابه.

تطحن  الحرب  رحى  أن  نجد  واآلن 

الفئة بشكل كبري، وتبعدها عن  هذه 

وتهجري،  واعتقال  قتل  بني  الساحة 

السكان يف  تراه سيتحول هرم  فهل 

نسبة  ميثل  مستطيل  إىل  سوريا 

نقطة  يزيد عن  ال  اإلناث فقط، ومبا 

وهل  للذكور؟  املستطيل  هذا  عىل 

–كام  زمردة  كوكب  سوريا  ستصبح 

يكتب بعض الساخرين-؟

نظام ا�سد يسبق مخترعي 
نظرية تضخم الشباب:

األنظمة  من  كغريه  األسد  نظام  يدرك 

يف  لبقائه  األمثل  الحل  أن  القمعية، 

السلطة هو إقصاء الشباب، الشباب الفتي 

املتمسك بكرامته ومبادئه، وبأخالق ثورة 

قيادته  من  بحقوقه  مطالبًا  إليها  لجأ 

والبرش،  الحجر  أفنت  التي  الحكيمة، 

متسًكا بحقوقها هي ال حقوقهم.

ولكن ما يستعيص عىل مؤيدي األسد 

سبق  قد  املفّدى  قائدهم  بأنه  إدراكه 

الشباب،  تضخم  نظرية  مخرتعي 

أن شباب بالده قد غرر  فهاهو يعترب 

بهم، واستكانوا للمؤامرة التي تعصف 

الحرص  كل  حريص  وهو  ببالدهم، 

–إال  وبالده  شعبه  إفساد  عدم  عىل 

أبشع  إىل  لجأ  وقد  هو-،  طريقه  عن 

كيل  وهو  اآلخر،  بحق  اإلرهاب  أنواع 

االتهامات عليه، وتشويه صورته أمام 

يظهر  لحظة  أول  من  فهو  اآلخرين، 

الثوار ومعارضيه عىل أنهم مسلحون، 

أموالهم  واستباحة  دمهم،  هدر  يحق 

يجد  وال  ومناطقهم،  وممتلكاتهم 

واالعتقال  القتل  إال  إلبعادهم  خياًرا 

مروًرا  والتهجري،  القرسي  واإلخفاء 

بتعميم أسامئهم عىل الحواجز األمنية، 

، وتجريدهم من حقوقهم املدنية.

حتى  تغييبه  ذلك  من  واألبشع 

عيشهم  بلقمة  بإشغالهم  ملؤيديه، 

مرة، وبنرش الرعب يف صفوفهم عىل 

املعارضني  أنهم مستهدفون من قبل 

لحم  بال  عظمة  رمي  أو  أخرى،  مرة 

مشاركتهم  بحجة  بشمها  يشتغلون 

بها  يعصف  مام  البالد  تخليص 

تلك  نتيجة،  وأقلها  األعامل،  بأبخس 

التي تستهلك الجهد والوقت، وتعطي 

نتائج مخدرة لألزمة ال أكرث.

ويبقى إقصاء اآلخر، وتوجيه أصابع 

إخفائه  إىل  واللجوء  له،  االتهام 

ومل  يقل  مل  مبا  توريطه  أو  قرسيًا، 

دون  تهجريه،  أو  اعتقاله،  أو  يفعل، 

يلجأ  التي  الحلول  قتله،  عن  التواين 

إليها مستبدو العامل ومن شابههم.

نظام األسد ونظرية تضخم الشباب

لنا يف سوريا ال توجد معارضة معتدلة  بالنسبة 

الدولة  السالح ضد  يحمل  من  وكل  معتدلة  وغري 

السورية هو إرهايب.

وليد املعلم، وزير الخارجية السوري- األربعاء 5 آب 

من  وهي  حاليًا  إيران  تقودها  سوريا  يف  الحرب 

يخطط للمعارك ويرسم خرائط تقسيمها ويتفاوض 

أيًضا مع الثوار بالنيابة عن الحكومة السورية.

جامل الخاشقجي، كاتب وصحفي سعودي- السبت 8 آب 

إن تعديالت جديدة أدخلت عىل املبادرة اإليرانية القدمية املعروفة 

البنود  أحد  يتعلق  والتي  السيايس،  للحل  األربع  النقاط  مببادرة 

فيها بتشكيل حكومة انتقالية يف سوريا.

أمري عبد اللهيان، نائب وزير الخارجية اإليراين- الثالثاء 4 آب

أرى بارقة أمل للحل السيايس يف سوريا، وروسيا وإيران باتتا 

تعتقدان أن أيام النظام أصبحت معدودة.

باراك أوباما، رئيس الواليات املتحدة األمريكية- الجمعة 7 آب 

تصريحـــــــــــــات

إن عدم رغبة الواليات املتحدة والدول الغربية األخرى يف التعاون 

فاعلية  من  يقوض  «داعش»  محاربة  يف  السورية  الحكومة  مع 

جهود محاربة اإلرهاب.

فيتايل تشوركن، مندوب روسيا يف مجلس األمن- الجمعة 7 آب 

نحن نعتقد أن بشار األسد بقتله حوايل 300 ألف 

شخص من شعبه، وجعله قرابة 12 مليونًا الجئني 

رشعيته  كل  فقد  فإنه  الدولة،  وتدمري  ونازحني، 

وليس لديه أي دور يلعبه يف مستقبل سوريا.

عادل الجبري، وزير الخارجية السعودي- السبت 8 آب 

أعضاء يف «فريق دمشق التطوعي لحامية األسد»



عنب بلدي - العدد 181 -ا�حد 09 آب/أغسطس 2015 10 مجتمع بلدي

«موجة حّر تجتاح الرشق األوسط تحت تأثري املنخفض املوسمي الهندي» هذا ما نقلوه يف األخبار، لكّن لغة 
األخبار املجرّدة ال تتحدث عاّم هو أبعد من ذلك؛ فموجة الحّر هي من األمور القليلة التي وّحدت بني السوريني 

أمام كل ما يفرقهم اليوم، إذ مل تتوقف عند منطقة خاضعة للنظام ومل تعرف االستسالم لرايات «داعش».

حنين النقري

وأمام كل التجاذبات والشتات الجغراّيف 

يعيشه  الذي  والنفّيس  والفكرّي 

السوريون اليوم، جمعهم لهيب الصيف 

عاشوه  فكيف  ظروفهم،  اختالف  رغم 

يف كّل منطقة؟

العاصمة وأزمة الخدمات
رغم ما يتوقّعه البعض من تأمني النظام 

للخدمات يف العاصمة، ونظرات الضيق 

والحسد إىل سكانها الذين يعيشون بـ 

املحافظات  باقي  مع  يقارن  ال  «دالل» 

أن  النظام  يحاول  ما  ورغم  واألرياف، 

يبثه عرب إعالمه وإعالم الحلفاء من كون 

املدينة  أهايل  حال  أن  إال  بخري،  دمشق 

وافقوه  ولو  يقوله،  ما  مع  يتوافق  ال 

بألسنتهم عىل ذلك.

البهدلة  هي  بس  الله،  عند  من  «الشوب 

من بشار» هذا ما وصفت به السيدة أم 

العبد (40 عاًما)، وهي من أهايل ريف 

ثالثة  منذ  دمشق  إىل  ونازحة  دمشق 

الحرارة  إن  وتقول  أرستها،  أعوام، حال 

«اللبكة» يف  هذه  كل  تسبب  ال  لوحدها 

حياة اإلنسان يف بلدان طبيعية، أما يف 

سوريا فقد صار كل يشء رفاهية حتى 

الكهرباء.

وتكمل «ما نعاين منه اليوم ليس املرتفع 

املاء  خدمات  انقطاع  ولكن  والطقس، 

يف  تتعرض  الخليج  بلدان  والكهرباء، 

غالب شهورها لدرجات حرارة أعىل من 

هذه، لكن مل نَر مواطنيها [عم يتبهدلوا] 

بهذا الشكل».

عرب  بالنظام  خاصة  صفحات  وبثت 

والجرائد  االجتامعي  التواصل  مواقع 

التحذيرات  من  العديد  الرسمية 

بخصوص الخروج من املنزل يف ساعات 

«فاضيي  ليسوا  الناس  لكن  الظهرية، 

و»لدى  العبد  أم  تعبري  حسب  أشغال» 

القيام  يجب  وأعامل  مصالح  منا  كّل 

فالكالم  حرًّا،  أو  صيًفا  تعرف  ال  بها 

صباًحا  العارشة  من  املنازل  التزام  عن 

منطقي  غري  أمر  ظهرًا  الرابعة  وحتى 

بالنسبة  أما  الرفيعة،  الطبقة  ألبناء  إال 

نتناىس  أن  بد  فال  البسطاء  نحن  لنا 

واملخاوف ومنيش تحت  التحذيرات  كل 

الشمس».

الماء «عزيز ونادر»
محاوالت  عن  العبد  ألم  سؤالنا  ولدى 

انقطاع  ظل  يف  الحّر  وتخفيف  تربيد 

الخدمات، أجابت بتنهيدة طويلة «والله 

كام  املياه  األول عىل  اعتامدنا  أعرف،  ال 

هو مفرتض، لكن املاء اليوم عزيز ونادر 

ذلك  أحيانًا أليام ويتبع  املياه  تنقطع  إذ 

فيها،  تسكنني  التي  للمنطقة  طبًعا 

يوميًا»،  ساعة   16 تنقطع  والكهرباء 

الحي  دور  يصدف  «غالبًا  موضحًة 

فنضطر  مقطوعة  والكهرباء  باملياه 

ال  حتى  والجالونات  الزجاجات  لتعبئة 

يفوتنا».

تزامن  يعتادوا  مل  الذين  دمشق  أهايل 

وانقطاع  الحرارة  درجات  ارتفاع 

أصبحوا  النحو  هذا  عىل  الكهرباء 

يعيشها  هموٍم  من  شيئًا  يشاركون 

آخرون منذ أعوام يف مناطق مجاورة، 

تخربنا  العبد  أم  السيدة  غرار  وعىل 

أمها  أن  املزة  سّكان  من  هدى  اآلنسة 

وجود  لعدم  واحد  ليوم  تطبخ  باتت 

قساًم  أن  كام  الطعام  لحفظ  كهرباء 

ساعات  لطول  تلف  املؤونة  من  كبريًا 

باإلضافة إىل صعوبة تشغيل  التقنني، 

ملخاطر  النهار  يف  املنزلية  املولدات 

أسعار  ارتفاع  جانب  إىل  احرتاقها 

املحروقات.

«نؤجل  بقولها  ذلك  تتدارك  لكنها 

ترين  اليوم  العرص،  بعد  ملا  نشاطاتنا 

من  بالناس،  مليئة  والحدائق  املتنزهات 

واملتنزهات  املسابح  إىل  الذهاب  ميكنه 

البسطاء  والناس  يتواىن،  ال  املدفوعة 

العامة، تحت كل  الحدائق  يسهرون يف 

ستجدين  عشب  شرب  كّل  وفوق  شجرة 

عائلة هاربة من حرارة منزلها».

الغوطة الشرقية.. ما الجديد؟
يعيش  مكانيًا،  دمشق  عن  بعيد  وغري 

املحارصة  الرشقية  الغوطة  سّكان 

موجة الحّر بشكل آخر ال يشبه ما قاله 

السيدة  بينهم  ومن  العاصمة،  سّكان 

سكان  من  ثالثينية  معلّمة  وهي  مريم، 

مدينة دوما، وكانت خالصة قولها «أهل 

الغوطة تعّودوا».

تعترب مريم أن ال جديد لدى أهل الغوطة 

أمام ما يعيشونه منذ سنوات ثالث، بل 

أليام  استعداًدا  سوريا  أهل  أكرث  لعلّهم 

كهذه، فال وجود لكهرباء يخىش سواهم 

«منلية»  صارت  والربادات  انقطاعها، 

لحفظ «النواشف» منذ سنوات، واملؤونة 

الجّدات،  بطرق  تجفيًفا  تحفظ  صارت 

وتحصيل املياه مقرون باآلبار املحليّة ال 

بخدمات النظام.

عىل  العقول  حّفز  اليوم  نعيشه  «ما 

الواقع،  حّدة  من  تخّفف  ابتكارات 

أربعة  من  مصّنعة  مروحة  لدينا  فمثًال 

معالج  لتربيد  تستخدم  كانت  مراوح 

بعضها  مع  موصولة  الكمبيوترات، 

دون  مبارشة  البطارية  عىل  لتعمل 

الحاجة ملحّول كهرباء أو غريها»، تقول 

مريم، مشرية أنها، إضافة لذلك، رخيصة 

سعر  يبلغ  إذ  يشء  بكل  مقارنة  الثمن 

القطعة 1500 لرية فقط».

البتكار  آخر  مثاًال  مريم  وترضب 

معروف منذ سنتني يف الغوطة لتربيد 

الفّخارية  للجرار  فباإلضافة  املياه، 

غوطاين  بيت  يوجد  ال  يكاد  القدمية 

بقامش  محاطة  قارورة  يحتوى  ال 

«الخيش» يقومون ببلّه باستمرار ليربد 

محتواه دون الحاجة لثالجة كهربائية، 

فواكه  موسم  أن  إىل  مريم  وتشري 

مساعد  أكرب  كان  الغوطة  وخضار 

لله  «الحمد  والصيف  الحصار  ظل  يف 

أكرمنا الله مبوسم رائع، أسعار املشمش 

ومتوفرة  رخيصة  والبطيخ  والخوخ 

بشكل كبري».

لكن هذا مل مينع أهل الغوطة من التأثر 

العديد  الطبية  النقاط  إذ شهدت  بالحّر، 

واإلسهال  الشمس  رضبات  حاالت  من 

واإلقياء، إضافة النتشار أمراض الصيف 

والحمى  املالطية  حمى  مثل  عموًما 

مريم  وتضيف  الكبد،  والتهاب  التيفية 

عن  ناتجة  تكن  مل  الشمس  «رضبات 

الحرارة  املبارشة بل عن ارتفاع  الشمس 

يف الظل حتى، فشخصيًا أصبت برضبة 

شمس نتيجة الطبخ أمام الحطب والنار 

لفرتة طويلة، وهو أصعب ما منّر به يف 

الغوطة صيًفا».

اجراءات لتخفيف موجة الحر
املكتب  بدوره ينقل األستاذ نذير، عضو 

مدينة  يف  املحيل  للمجلس  اإلعالمي 

دوما، سعي املجلس لتخفيف أثر موجة 

فمثًال  اإلمكان،  قدر  الناس  عىل  الحر 

املبيدات  برّش  له  تابعة  سيارات  تقوم 

السكان  معاناة  من  للتخفيف  الحرشية 

«طبًعا  ويضيف  أسبوعيًا،  مرة  منها 

رّش  وترية  تكون  أن  املفرتض  من 

نظرًا  مكلفة  عملية  لكنها  أكرب  املبيدات 

وصعوبة  املبيدات  وندرة  الوقود  لغالء 

تأمينها». 

نظافة  عىل  الحفاظ  نذير  ويعترب   

املدينة من أهم اإلجراءات التي يتخذها 

األوبئة  انتشار  دون  للحيلولة  املجلس 

وتكريرها  يوميًا  النفايات  جمع  عرب 

وتنظيف املكبّات، مشريًا إىل أن معظم 

مرّدها  الغوطة  يف  املنترشة  األمراض 

لالعتامد  «نتيجة  املياه  تلّوث  إىل 

لري  أو  للرشب  سواء  اآلبار  مياه  عىل 

إمكانية  لعدم  إضافة  املزروعات، 

املحليني  الثلج  بائعي  اتباع  مراقبة 

لقواعد السالمة والنظافة».

يناوبون 24/24
 بدوره، يشري السيد محمود.أ، وهو من 

كادر الدفاع املدين يف الغوطة الرشقية، 

إىل أن جاهزية الفريق أمام موجة الحّر 

الصقيع  موجات  أمام  جاهزيته  متاثل 

استمرت  «مناوباتنا  ويوضح  شتاء، 

نكون  أن  بنا  يفرتض  كام  ساعة   24

الله،  سمح  ال  طارئ  ألي  استعداًدا 

الغوطة  يف  وصلت  الحرارة  درجات 

الله  لطف  لكّن  مئوية  درجة   48 إىل 

بنا ووعي الناس مثل لجوئهم للطوابق 

السفلية من األبنية واتخاذ تدابري وقائية 

املتوقع،  من  أقل  اإلصابات  أعداد  جعال 

املدين  الدفاع  يف  إصابات  بينهم  ومن 

والنساء  األطفال  إلصابة  إضافة  نفسه 

والعامل املنترشين يف الشوارع».

ويضيف محمود أن تأقلم أهل الغوطة 

مع واقعهم ال يعني أنه يشبه سواه، فام 

الغذاء  يف  وقلة  قصف  من  يعيشونه 

ويدلل  عاشه،  من  إال  يعلمه  ال  وغالء 

عىل ذلك مبثال «نعتمد اليوم عىل الثلج 

5 لريات  للتربيد، سعر كيلو الثلج كان 

يف املايض، اليوم يشرتيه من يستطيع 

ولعائلة  سورية،  لرية   120 بحوايل 

مكونة من 6 أشخاص أنت بحاجة ملا ال 

يقل عن 3 كيلو للتربيد يوميًا، فقارنوا 

يرعاكم الله».

«الشوب من عند الله، بس هي البهدلة من بشار»

بعيًدا عن الرواية الرسمية.. كيف عاشت العاصمة وغوطتها موجة الحر؟

يف  خصوًصا  الهند،  منشؤها  الحر  من  مبوجة  البالد  تتأثر 

املنطقة الجنوبية، وقد أسفرت عن حالتي وفاة يف السويداء، 

إضافًة إىل ترضر يف املحاصيل الزراعية.

أصدرت غرفة الزراعة يف حكومة األسد إحصائياتتوثق نفوق 

ما معدله %40 من أعداد الفراريج املرباة باملداجن، إضافة إىل 

%30 من الدجاج البياض نتيجة ملوجة الحر ما تسبب بارتفاع 

أسعار لحومها إىل 750 لرية.

وأشارت وكالة األنباء الفرنسية حسبام نقلته عن وكالة سانا 

طرطوس  محافظة  يف  حرائق  عرشة  نحو  اندالع  إىل  لألنباء 

تسبب بها «ارتفاع الحرارة واإلهامل».

دمشق - ساحة األمويني - 3 آب 2015 / عدسة شاب دمشقي
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

اإلنسان،  لحقوق  السورية  الشبكة  أصدرت 

الخميس 6 آب، تقريرًا وثقت فيه املراكز الحيوية 

سوريا  يف  النزاع  أطراف  قبل  من  املستهدفة 

خالل متوز املنرصم.

ملنشآت  استهداف  حالة   90 إىل  التقرير  وأشار 

حيوية، توزعت بحسب الجهة املستهِدفة إىل 60 

كانت القوات الحكومية مسؤولة عنها، و6 حاالت 

استهدفت فصائل  فيام  «داعش»،  لتنظيم  نُسبت 

املعارضة املسلحة 5 منشآت، واستهدفت وحدات 

حامية الشعب الكردية 8 أخرى، ومثلها من قبل 

الشبكة  نسبت  بينام  الدويل،  التحالف  قوات 

استهداف ثالثة مراكز حيوية لجهات مجهولة.

 21 اآليت:  وفق  املستهدفة  الحيوية  املراكز  وتتنوع 

البنى  من  منشأة   12 طبية،  منشأة   14 دينيًا،  مكانًا 

ومعابر،  جسور   8 مدارس،   10 سوقًا،   11 التحتية، 

من  اثنتان  جامعيتان،  منشأتان  إسعاف،  سيارات   7

املنشآت الخدمية، وفرٌن وموقٌع أثري ومخيٌم للنازحني.

وأكد التقرير أن توثيقه ال يشمل جميع الهجامت 

األدىن،  الحد  يتضمن  بل  الحيوية  املراكز  عىل 

أثناء  العديدة  العملية  للمعوقات  ذلك  عازيًا 

عمليات التوثيق.

الهجامت  فإن  اإلنساين  الدويل  للقانون  ووفًقا 

هي  املتناسبة  غري  أو  املتعمدة  أو  العشوائية 

استهداف  ويعترب  مرشوعة،  غري  هجامت 

والكنائس  واملشايف  للمدارس  الحكومية  القوات 

معايريه  بأدىن  صارًخا  استخفافًا  واألفران، 

وبقرارات مجلس األمن الدويل، بحسب الشبكة.

وطالب التقرير يف ختامه مجلس األمن الدويل 

 ،2139 القرار  بتطبيق  السوري  النظام  بإلزام 

وإدانة استهداف املراكز الحيوية «بالحد األدىن»، 

شامل  تسليح  حظر  فرض  رضورة  عىل  مشدًدا 

الداعمة  الدول  الحكومة السورية، وموصيًا  عىل 

للمعارضة املسلحة بإيقاف دعمها للفصائل التي 

ال تلتزم بالقانون الدويل اإلنساين.

وكان مجلس األمن اتخذ القرار 2139 يف شباط 

األطراف،  جميع  تسمح  بأن  ويقيض   ،2014

املرور  بترسيع  السورية،  السلطات  السيام 

عائق عرب  ودون  اإلنسانية،  للمساعدات  الفوري 

إىل  الحدودية  النقاط  وعرب  الرصاع  خطوط 

املحتاجني.

التفاق  األطراف  توصل  رضورة  عىل  ويُشدد 

للوكاالت  والسامح  العسكرية،  العمليات  بوقف 

جميع  إىل  عوائق  دون  بالوصول  اإلنسانية 

املدنيني  تجويع  بأن  مذكرًا  املترضرة،  املناطق 

مبوجب  محظور  القتال  أساليب  من  كأسلوب 

القانون اإلنساين الدويل.

بعض  سوى  ورق،  عىل  حربًا  بقي  القرار  لكن 

األحمر،  الهالل  دخلها  التي  املنكوبة  املناطق 

التي  والطبية  الغذائية  املساعدات  بعض  حامًال 

حاجات  لسد  كافية  غري  بأنها  املعارضة  تصفها 

عدٍد قليٍل من أهايل هذه املناطق.

األماكن الدينية تتصدر المراكز المستهدفة في تموز

 أ. ص

التل،  مدينة  يف  اإلعالمي  املركز  قال 

الثالثاء 4 آب، إن عدًدا من املحال التجارية 

املواد  نفاد  إثر  باإلغالق  بدأت  املدينة  يف 

إغالق  عىل  يوًما   20 بعد  التموينية، 

الطرق املؤدية إىل العاصمة دمشق.

وشهد صباح الخميس 20 متوز ازدحام 

أرتال من السيارات وباصات النقل عىل 

منني  وتل  طيبة  معربا،  جرس  حواجز 

التل  الواصلة بني  الطرق  املتمركزة عىل 

ودمشق، بناًء عىل أوامر تلقاها العنارص 

بإغالق الطرق من نظام األسد.

مغلقة  «املدينة  أن  األهايل  املجندون  وأعلم 

حتى إشعار آخر»، ليسمح الحًقا للموظفني 

وطالب  الجامعات  وطالب  دمشق  يف 

الشهادة الثانوية فقط باملرور، بحال أبرزوا 

التي  الجهات  عن  صادرة  رسمية  بطاقات 

يعملون لديها أو بطاقاتهم االمتحانية.

ا�فران بدون طحين
وتزامن حظر مغادرة املدينة أو دخولها 

مع إيقاف إمدادات الطحني عن األفران، 

والخضار  الغذائية  املواد  إدخال  ومنع 

والفواكه واملواد الطبية والوقود، بحسب 

الحال  أن  أكد  الذي  اإلعالمي،  املركز 

مستمرة عىل ما هي عليه منذ أسبوعني 

إىل اآلن.

عن  متوالية  أيام  ثالثة  الخبز  وانقطع 

املدينة إثر توقف فرنني فيها عن العمل 

بعدها  سمح  والوقود،  الطحني  لنفاد 

حرنة،  فرن  إىل  محدودة  كمية  بإدخال 

ليتوفر  آب،   2 األحد  ليل  للتل،  املجاورة 

الخبز بعدها بكميات ضئيلة وسط أزمة 

طلب حادة عليه.

ومع استمرار الحصار بدأت معظم املواد 

أسفر  كذلك  بالنفاد،  والطبية  الغذائية 

األدوية  يف  نقص  عن  الطرق  إغالق 

الدكتور  بحسب  بعضها،  وانقطاع 

التل،  مدينة  يف  صيدالين  وهو  خالد، 

فرغت صيدلته من أدوية الربو والسكر 

والضغط والقلب وحقن التهابية وبعض 

األدوية العصبية.

ضرائب تفرضها الحواجز
أيامها  يف  املدينة  تشهد  اقتصاديًا، 

مناطق  أسعار  عن  يزيد  غالًء  العادية 

ما  بسبب  ومحيطها  دمشق  يف  أخرى 

ومع  سلعة،  أي  عىل  الحواجز  تفرضه 

بشكل  األسعار  تضاعفت  الحصار 

«رهيب» بحسب وصف أيب محمود، بائع 

التي  «الرضائب»  تضاعفت  إذ  الخضار، 

رسمي،  غري  بشكل  الحواجز  تتقاضاها 

بارتفاع  تسببت  طائلة،  مبالغ  وبلغت 

ما   ،250% إىل   200% بنسبة  األسعار 

يعجز عن تغطيته أهايل املدينة.

وباستمرار الحصار، بات مصدر الوقود 

الوحيد هو «بسطات املازوت والبنزين» 

يف  الداخل،  إىل  قليلة  بكميات  املهرب 

حني تستنزف املدينة مخزونها من غاز 

الطهو.

الحصار يالحق النازحين.. والتل
 ليست كالغوطة

الكثافة  إىل  تُعزا  املواد  نفاد  رسعة 

السكانية يف التل، التي تستقبل أكرث من 

أبناء غوطتي  مليون نازح معظمهم من 

دمشق وقرى القلمون، بحسب تقديرات 

جهات إغاثية عاملة فيها.

حاليًا  غذائهم  يف  األهايل  ويعتمد 

األرز  أو  البقوليات  من  مخزون  عىل 

املعونات  معظمها  مصدر  واملعكرونة، 

بني  بالتنسيق  املقدمة  الدورية  الغذائية 

عدة جهات فاعلة يف املدينة.

يف  اإلغايث  الكادر  من  يامن،  أبو  وقال 

الهالل األحمر يف مدينة التل، إن املنظمة 

لجأت إىل التقنني يف املواد املقدمة إىل 

وتحسبًا  الظرف  مع  «متاشيًا  األهايل 

وليد،  أبو  أوضح  حني  يف  للمستقبل». 

ليست  «التل  أن  التل،  أهايل  من  فالح 

وتتعذر  «جبلية»  فرتبتها  كالغوطة»، 

اكتفائها  دون  يحول  ما  الزراعة،  فيها 

سابقة  حادثة  إىل  كذلك  مشريًا  ذاتيًا، 

إلطالق النار من قبل قناصة األسد عىل 

عىل  الربي  الزعرت  تقطف  كانت  عائلة 

تلة مطلة عىل الحاجز.

مقتل سائٍق تابٍع للنظام
 فجر ا�زمة

«تعليق  أعلنت  التي  املصالحة  لجنة 

«تجاوز  بسبب  املايض  أيار  أعاملها» 

اللجنة»،  عمل  وتعطيل  املؤثرة  األطراف 

إغالق  أن  متوز   31 الجمعة  أوضحت 

مقتل  عىل  للنظام  فعل  رد  هو  الطريق 

املدينة،  داخل  له  تابعة  سيارة  سائق 

ذلك  معتربًا  مسلحة  فصائل  اتهام  بعد 

ترصيحات  بحسب  للهدنة»،  «خرقًا 

رئيس اللجنة أبو حسام جاموس خالل 

الكبري،  باألهايل يف مسجد  لقاء جمعه 

مطلع  ناسفة  عبوة  انفجار  شهد  الذي 

متوز أسفرت عن مقتل خطيبه سليامن 

األفندي.

قدمت  اللجنة  أن  جاموس  وأوضح 

وإىل  األسد  نظام  إىل  تعّهد  مقرتح 

ينضوي  املدينة،  يف  املسلحة  الفصائل 

بأي  املساس  بعدم  األخرية  تعهد  عىل 

من عنارص النظام أو «املحسوبني عليه» 

طاملا أنهم بزيهم املدين ممن قد ميرون 

حصاره  النظام  رفع  مقابل  املدينة،  يف 

عنها.

البحث،  قيد  املقرتح  توقيع  يزال  وما 

املركز  نقل  بينام  جاموس،  وفق 

لضم  بحاجة  اللجنة  أن  عنه  اإلعالمي 

10 أعضاء من األهايل «للتعامل مع أي 

طارئ».

رشق  الواقعة  باملدينة  ويحيط 

عىل  منها  ثالثة  حواجز،   5 دمشق 

دمشق،  إىل  مبارشة  املؤدية  الطرق 

املدينة  املشفى شامل  إضافة لحاجز 

جنوبها  يف  الضاحية  وحاجز 

«غري  واقًعا خدميًا  وتشهد  الرشقي، 

أبرزه  لألهايل،  بالنسبة  مرٍض» 

مبعدل  الكهربايئ  التيار  انقطاع 

أيام  عدة  ويستمر  يوميًا  ساعة   20

سلسلة  بعد  الحصار  ليأيت  أحيانًا، 

حدة  ويزيد  شهدتها  اضطرابات 

الرتقب بني ساكنيها.

«المدينة مغلقة حتى إشعار آخر» 

الحصار «يالحق» مليون نازٍح إلى مدينة التل

مسجد ابو بكر - الطيبة 2015-7-26

سوق الخضار الرئييس يف مدينة التل خاويًا - 27 متوز 2015
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 مع الفيفا
ٌ

االتحاد السوري الحر بداية جديدة.. وتعاون

فعاليات بلدي

هنا الحلبي 

وريفها  حلب  يف  محاكم  سبع  أعلنت 

تشكيل  الفائت  متوز  من  الثالثني  يف 

جدٍل  وسط  األعىل»،  القضاء  «مجلس 

قوته  يستمد  أين  ومن  سلطته  حول 

به،  الثورية  القوى  اعرتاف  مدى  أو 

بعيًدا عن  وهل سيعطي منوذًجا جديًدا 

«الفوىض العارمة» يف املناطق املحررة.

يف  املحررة  واملناطق  حلب  عانت  إذ 

وتعدد  األمني  االنفالت  من  سوريا 

هيبتها،  وفقدان  القضائية  الجهات 

بحيث  استقالليتها  عدم  إىل  باإلضافة 

به، يجيز  لكل فصيل قضاء خاص  يتبع 

لنفسه االعتقال ومحاسبة الناس، وفق ما 

ينقله الشيخ، خالد السيد، رئيس املجلس 

املشكل حديثًا والناطق الرسمي باسمه.

الكفاءات  إىل  املحاكم  افتقرت  كام 

مدون  قانون  غياب  وسط  والخربات، 

ليحل  منها  القليل  لدى  إال  معتمد 

دفع  ما  الفردية،  االجتهادات  مكانه 

الرشعيني والحقوقيني إىل إنشاء الجسم 

القضايئ الجديد محاولني الوصول إىل 

الجميع»،  «فوق  والرشعية  االستقاللية 

وفق تعبري السيد.

عنب  إىل  حديٍث  يف  الشيخ  ويوضح 

عىل  يظهر  التوحد  مرشوع  «بدأ  بلدي 

الجبهة  تشكلت  عندما  األصعدة  كافة 

معها  وانتهت  ُحلّت  وبعدما  الشامية، 

مرشوع  استمر  املشاريع  من  الكثري 

نتيجة  الجميع،  بإرادة  املوحد  القضاء 

الحاجة امللحة لذلك».

أهم أهداف مجلس القضاء 
الموحد

هو  القضاء  توحيد  من  األول  «الهدف 

العسكرية  الفصائل  عن  استقالله 

يعتمد  مدّون  قانون  واعتامد  وهيمنتها، 

الرشيعة اإلسالمية، وهو القانون العريب 

املوحد الذي صدر عن خرباء وقانونيني 

ويخضع  العربية،  الدول  جامعة  يف 

الذي  السيد،  بحسب  املهنية»،  للمعايري 

يشري إىل أن بعض «الفصائل الثورية» 

مىض،  فيام  وتجاوزات  جرائم  ارتكبت 

من  الكثري  مع  «االتفاق  عىل  مؤكًدا 

األرض  عىل  املوجودة  القوية  الفصائل 

له  وتخضع  املرشوع  هذا  تدعم  بحيث 

مل  التي  والفصائل  فيه،  التدخل  دون 

تعرتف إىل اآلن يتم التفاوض معها»، 

حلب  يف  املوجودة  املحاكم  وانضمت 

وريفها للمجلس، إال محكمة واحدة هي 

محكمة دارة عزة ويتشاور املجلس معها 

اآلن، ما اعتربه السيد «اإلنجاز األول من 

نوعه عىل مستوى كافة املناطق املحررة 

يف سوريا».

املوحد  القضاء  بعمل  يتعلق  وفيام 

القضاء وال  السابق، يقول «نحرتم دور 

عالقة لنا بهم إال االحرتام»، موضًحا أنه 

دار واحدة  إال  اليوجد يف حلب وريفها 

للقضاء تقع يف مدينة حريتان وهي مل 

تنضم للمجلس.

قوة وشرعية القضاء.. 
من يلتزم؟

«نحن ال منلك عصا موىس» يقول السيد، 

تنتظر  التي  العقبات  مدى  موضًحا 

الكتساب  «نسعى  وأردف  املرشوع، 

حيث  الواقع،  من  وقوتنا  رشعيتنا 

كافة  تحال  بأن  الفصائل  مع  تعاهدنا 

بالخالفات  يتعلق  ما  إال  إلينا،  القضايا 

فصيل،  كل  عنارص  بني  الداخلية 

الفصائل  هذه  مؤازرة  عىل  وسنعتمد 

عسكريًا عند الرضورة».

ويسعى القضاء الجديد إىل التنسيق مع 

التنفيذ،  آلية  يف  لتدعمه  الحرة  الرشطة 

باإلضافة إىل البحث عن مصادر متويل 

مالية  خطة  ضمن  استقالله،  تضمن 

يف  للعاملني  الكريم»  «العيش  تضمن 

الحقل القضايئ.

رشف  ميثاق  إىل  الوصول  يحاول  كام 

وعملهم  ترافعهم  يضمن  املحامني  مع 

درجات  أقىص  لضامن  املحاكم  أمام 

العدالة، أما فيام يخص القضاة الحاليني 

فسيعتمد تعيني من تنطبق عليه رشوط 

حامًال  يكون  أن  وهي  املهنية  الكفاءة 

الكتائب  تدخل  دون  الجامعية،  لإلجازة 

بذلك، كام يقول الشيخ.

يختم الشيخ خالد السيد حديثه بالقول: 

ولكن  سهًال،  وال  ورديًا  ليس  «الطريق 

لتحقيق  بالسعي  املجلس  سيستمر 

فوق  القانون  يصبح  حتى  العدالة 

الجميع دون استثناء».

بعيًدا عن «هيمنة» الفصائل العسكرية..

مجلس القضاء األعلى في مدينة حلب.. هل يكتب له النجاح؟

جودي عرش - حي الوعر 

شّكل  الحر»  السوري  «االتحاد  مسمى  تحت 

النظام  مؤسسات  عن  منشقون  رياضون 

الرياضية، يف أيار املايض، كيانًا رياضيًا مبشاركة 

اختصاصيني وخرباء أكادمييني، يهدف إىل توحيد 

وتنظيم جهود الرياضيني يف الداخل السوري، بعد 

التي  سوريا،  يف  الحرب  سنوات  خالل  تجاهلهم 

دخلت عامها الخامس.

له،  مقرًا  الشاميل  إدلب  ريف  من  اتخد  االتحاد 

األكادمييني  بني  اجتامعات  عدة  بعد  واستطاع 

والرياضيني داخل املناطق املحررة يف سوريا ضم 

كحمص،  مناطق  عدة  من  العب   1500 من  أكرث 

الالذقية، وريف  إدلب، وريف حلب، وريف  وريف 

حامة، وريف دمشق ودرعا.

عنب بلدي التقت مدير االتحاد، عبد العزيز الدااليت، 

منظامت حقوقية  عدة  مع  تعاون  االتحاد  إن  وقال 

وإنسانية، من بينها املنظمة العربية لحقوق اإلنسان، 

يف سعيه إلنشاء ملف خاص يوثق انتهاكات النظام 

فيها  مبا  سوريا،  يف  والرياضة  الرياضيني  بحق 

عمليات التعذيب واالعتقال والخطف.

وأضاف دااليت «سعينا إىل توثيق عمليات تحويل 

اعتقال  مراكز  إىل  الرياضية  املنشآت  األسد  نظام 

تلك  بني  ومن  بالسكان،  املأهولة  للمناطق  وقصف 

املنشآت ملعبا خالد بن الوليد والباسل يف حمص، 

وملعب العباسيني يف دمشق وملعب حلب الدويل 

يف حي صالح الدين».

من  الرشعية  سحب  السوري  االتحاد  ويحاول 

لنظام  التابع  القدم،  لكرة  السوري  العريب  االتحاد 

قدموا  عليه  القامئني  أن  إىل  دااليت  ويشري  األسد، 

بهدف  النظام  اتحاد  ومعلومات ضد  وثائق  للفيفا 

كبري  بتعاون  «حظينا  مردفًا  منه،  الرشعية  سحب 

يف  الرياضة  لدعم  برنامًجا  لنا  وقدموا  الفيفا  من 

لبناء  بداية  الخطوة  هذه  وستكون  الحروب  أماكن 

مستقبل ريايض واعد وجيل خلوق يقود الرياضة 

إىل أعىل املراتب».

الجاري  آب  مطلع  االتحاد  عىل  القامئون  ونظم 

«الدوري السوري لكرة القدم»، بالتنسيق مع كافة 

إن  ناشطون  ويقول  املحافظات،  يف  ممثليه 

األهايل وخاصة  من  واسًعا  ترحيبًا  القى  الدوري 

وحي  الرشقية  كالغوطة  املحارصة  املناطق  يف 

من  تخرجهم  فعالية  باعتباره  حمص،  يف  الوعر 

جو الحصار والحرب.

اجتامع مجلس القضاء األعىل - 31 متوز
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د. كريم مأمون  

وبسبب  املنطقة،  دول  معظم  يف  مسبوق  غري  بشكل  الحرارة  درجات  ارتفاع  مع 

الظروف التي يتعرض لها السوريون من نزوح وسكن يف املخيامت وما يرافق ذلك 

من تعرض مبارش ألشعة الشمس، كل ذلك جعل من اإلصابة برضبة الشمس إحدى 

أهم املشكالت الصحية املشاهدة لدى الناس عموًما والسوريني خصوًصا.

ما المقصود بضربة الشمس؟
حرارة  درجة  يف  شديد  ارتفاع  هي 

مئوية،  درجة   40 يتجاوز  الجسم، 

للحرارة  طويلة  لفرتات  التعرض  بفعل 

عدم  ويؤدي  للجو،  املرتفعة  الخارجية 

الحرارة  من  التخلص  الجسم عىل  قدرة 

مؤقت  خلل  إىل  رسيع  بشكل  الزائدة 

الحيوية  األجهزة  عمل  يف  دائم  أو 

والكبد  والرئتني  كالقلب  الجسم  يف 

وكلام  والدماغ،  والعضالت  والكليتني 

شديًدا  الحرارة  درجة  ارتفاع  كان 

الحاالت  تؤدي  وقد  أكرب،  الخطر  كان 

الخطرية وغري املعالجة إىل الوفاة.

وتكمن خطورة الرضبة بفشل آلية تنظيم 

التعرق  يتوقف  إذ  الجسم،  يف  الحرارة 

وليس  الجسم.  درجة حرارة  يلطف  الذي 

ألشعة  التعرض  يؤدي  أن  بالرضورة 

الشمس املبارشة لإلصابة برضبة الشمس، 

بل ميكن أن تحدث نتيجة العمل بظروف 

غري مالمئة من الحرارة والرطوبة.

هل هناك عوامل تزيد من 
احتمال ا¹صابة وخطورتها؟

أخطر ما تكون اإلصابة عند املسنني وصغار 

األطفال، ومام يزيد احتامل حدوثها: 

كالبدانة،  الصحية  الظروف  بعض   -

الدم،  ضغط  ارتفاع  القلب،  مرض 

أمراض الجلد والكىل والكبد.

مدرات  مثل  األدوية  بعض  استخدام   -

(مضادات  الحساسية  وحبوب  البول 

ومضادات  واملهدئات  الهيستامني) 

االكتئاب واملنشطات كالكوكائني.

كسوء  املعيشية  الظروف  بعض   -

الرطوبة،  وارتفاع  املنزل،  يف  التهوية 

والعمل يف أجواء حارة ومغلقة.

- بذل الجهد يف الطقس الحار كالعمل 

أي  أو  القدم  كرة  مامرسة  أو  الشاق 

رياضة لساعات طويلة.

كالتعرض  الخاطئة  الترصفات  بعض 

الزيوت  ووضع  الحار،  للطقس  املفاجئ 

واملواد الحافظة عىل الجلد ما مينع التعرق، 

ولبس املالبس الضيقة وغري الصحية.

ما هي عالمات ا¹صابة
 بضربة الشمس؟

قد تتطور األعراض خالل أيام أو ساعات، 

وأحيانا قد تحدث برسعة عند األشخاص 

عالية  حرارة  لدرجات  يتعرضون  الذين 

مع رطوبة عالية، فيالحظ عند املصاب:

الجسم حتى  بدرجة حرارة  حاد  ارتفاع 

عالمة  وهو  أعىل،  أو  مئوية  درجة   40

رئيسية من عالمات رضبة الشمس.

الشمس  رضبة  يف  التعرق  عدم   -

إذ  الحار  للطقس  التعرض  عن  الناجمة 

يكون الجلد حاًرا وجافًا عند ملسه ومائًال 

لالحمرار، أما يف رضبة الشمس الناجمة 

الشاقة  الرياضية  التامرين  مامرسة  عن 

يف الجو الحار فقد يكون الجلد رطبًا.

- صداع ودوار وغثيان وقيء إىل جانب 

زيادة رسعة التنفس.

وعدم  وقوتها  القلب  تسارع رضبات   -

انتظامها خاصة مع تقدم الحالة.

- ارتفاع ضغط الدم يف املرحلة األوىل 

ثم انخفاضه يف املراحل املتقدمة.

أو  الكالم  إعياء وهلوسة وصعوبة يف   -

فهم ما يقوله اآلخرون.

بسقوط  اإلصابة  تبدأ  أن  يحدث  وقد 

مفاجئ مع فقدان للوعي ورسعة وعمق 

هذه  تتالىش  أن  وميكن  التنفس،  يف 

حالته  إىل  الشخص  ويعود  األعراض 

بانتكاسة  يصاب  أن  قبل  الطبيعية 

جديدة.

كيف يتم إسعاف وعالج 
المصاب؟

ومضاعفاتها  اإلصابة  خطورة  تتوقف 

املصاب،  وعالج  إسعاف  رسعة  عىل 

حرارة  تربيد  عىل  العالج  ويعتمد 

الطبيعي  لوضعها  تعود  حتى  املصاب 

للحفاظ  الوريدية  السوائل  وإعطاء 

الجسم  ووظائف  الدماغ  صحة  عىل 

وفق  األويل  اإلسعاف  ويتم  الحيوية، 

الخطوات التالية:

الشمس  أشعة  عن  املصاب  إبعاد   -

مظلل  مكان  يف  ووضعه  الحار  والجو 

أو مكيف، واالنتباه إلبقائه مستلقيًا عىل 

ظهره مع رفع الرأس والكتفني قليًال.

- تربيد جسم املصاب بإزالة املالبس غري 

الرضورية، واستخدام قطعة إسفنج أو 

ماء بارد لتربيد الرأس واألطراف وتحت 

اإلبطني وبني الفخذين، إضافة إىل لف 

الجسم بقطعة قامش مبللة باملاء البارد 

تغطيس  وميكن  الجسم،  عىل  صبه  أو 

بدرجة  بارد  ماء  حوض  يف  الطفل 

استخدام  تجنب  مع  مئوية،   15 حرارة 

األوعية  تقلص  يسبب  أن  خشية  الثلج 

الدموية مام ييسء للحالة.

أو  هوايئ  ملصدر  الجسم  تعريض   -

ما  برسعة  املاء  يتبخر  حتى  مروحة 

يخفض من حرارة الجسم.

إعطاؤه  فيجب  واعيًا  املصاب  كان  إذا   -

ماء أو مرشوبًا مثلًجا لرشبه، مع رضورة 

تجنب املرشوبات الساخنة أو املنبهة.

الجسم  حرارة  درجة  قياس  يجب   -

والتوقف  اإلسعاف،  أثناء  متكرر  بشكل 

هبطت  حال  يف  الجسم  تربيد  عن 

حرارته إىل ما دون 38 مئوية.

أثناء  املصاب  جسم  بتربيد  االستمرار   -

يعطى  املشفى  ويف  املشفى،  إىل  نقله 

يصف  وقد  الوريد،  طريق  عن  السوائل 

االرتعاش  من  تقلل  التي  األدوية  الطبيب 

(االرتجاف)، التي تسببها عملية التربيد.

ما هي االحتياطات التي يمكن 
أن تقي من ا¹صابة؟

يف  مرتفعة  الحرارة  درجة  كانت  إذا 

املنزل،  يف  البقاء  األفضل  فمن  الخارج 

فينصح  للخروج  االضطرار  عند  ولكن 

باتباع ما ييل:

- ارتداء مالبس فضفاضة فاتحة اللون 

تعكس أشعة الشمس.

- ارتداء القبعات الكبرية التي تقلل من 

تأثري أشعة الشمس عىل الرأس.

- استخدام واقي شميس إن أمكن.

مبختلف  السوائل  رشب  من  اإلكثار   -

أنواعها كاملاء أو العصائر.

وخصوًصا  شخص  أي  ترك  عدم   -

األطفال أو كبار السن يف سيارة مغلقة 

لفرتة طويلة يف الطقس الحار.

الرياضية  األنشطة  مامرسة  تجنب 

الصباح  يف  وإمنا  الحار،  الطقس  يف 

الباكر أو املساء، مع الحفاظ عىل رشب 

التامرين  قبل  السوائل  من  كافية  كمية 

مبارشة  قبلها  أخرى  وكمية  بساعتني 

وكذلك أثناءها (كل 20 دقيقة).

ما الذي تعرفه عن ضربة الشمس وكيف تتجنبها؟ما الذي تعرفه عن ضربة الشمس وكيف تتجنبها؟

 سليمان شحادة

يزداد استخدامنا للشاشات الرباقة يف 

مختلف جوانب حياتنا يوًما بعد يوم؛ 

استعامل  من  شخص  يخلو  يكاد  فال 

جهاز  أو  حاسوب،  أو  ذيك،  هاتف 

التلفاز  شاشات  من  أي  أو  لوحي، 

يف  سواء  وغريها،  املراقبة  وكامريات 

أو  الرتفيه  أو  التعلم  أو  العمل  مجال 

التواصل االجتامعي.

املطول  االستخدام  هذا  يرتافق 

وبرصية  عينية  مبتاعب  لألجهزة 

وحملت  مؤخرًا،  انتشارها  زاد  عدة، 

متالزمة  منها  بها،  خاصة  تسميات 

ومتالزمة  الرقمي،  العيني  اإلجهاد 

حدة  وتختلف  للكمبيوتر.  النظر 

هذه  استخدام  مدة  باختالف  املشكلة 

وحالة  الشاشة،  ونوعية  الشاشات، 

من  فكل  وعموًما،  املستخدم.  عيني 

عن  الشاشات  لهذه  استخدامه  يزداد 

ساعتني متواصلتني يف اليوم، معرّض 

لهذه املشكلة.

النظر  ألن  الرقمي  اإلجهاد  يحدث 

مجهوًدا  يتطلب  «براقة»  شاشات  إىل 

يتطلبه  الذي  ذاك  من  أعىل  برصيًا 

النظر إىل جسم غري ميضء، كالكتاب. 

يؤثر  الشاشة  من  املنبعث  فالضوء 

ومتايز  وحدتها،  الحروف  متايز  عىل 

الحروف يف الشاشات عموما أقل من 

متايزها يف الكتاب املطبوع.

تتعلق متالزمة اإلجهاد العيني بعوامل 

محرضة عدة، أبرزها اإلضاءة الخافتة، 

وسطوع الشاشة، والنظر إىل الشاشة 

ووضعية  مناسبة،  غري  مسافة  من 

ووجود  املالمئة،  غري  الجلوس 

مشكالت عينية غري معالجة.

يجب  الرقمي،  اإلجهاد  من  وللوقاية 

إضاءة  ضبط  أهمها  عوامل،  مراعاة 

الشاشة وإضاءة الغرفة، والحفاظ عىل 

وااللتزام  الشاشة،  عن  مناسبة  مسافة 

تضمن  للجلوس،  صحية  بوضعية 

سالمة العنق وراحة الذراعني.

بالراحة  يشعرون  املستخدمني  معظم 

استخدام  عن  التوقف  بعد  رسيًعا 

املستخدمني  بعض  لكن  الجهاز. 

اإلجهاد  أعراض  استمرار  من  يعانون 

من صداع أو تشوش رؤية ملدة زمنية 

أطول قد متتد إىل اليوم التايل.

كيف تعالج ا¹جهاد الرقمي؟ 
هي  اتباعها  الواجب  األوىل  الخطوة 

سالمة  من  للتأكد  الطبي  الفحص 

مد  مشكالت  من  وخلّوهام  العينني، 

البرص وحرس البرص (النقص) وحرج 

فهذه  وغريها،  (االنحراف)  البرص 

املشكالت قد تكون السبب يف حدوث 

اإلجهاد أو زيادة شدته أو مدته.

ومتابعة  الطبي،  الفحص  عىل  بناء 

يصف  قد  املستخدم،  لروتني  املختص 

خاصة  طبية  نظارات  األخصايئ 

أو   anti-reflex لالنعكاس  مضادة 

الستخدام  مخصصة  نظارة  يصف 

يف  قليًال  يعدل  قد  أو  الحاسوب، 

لتتالءم  العادية  النظارة  درجات 

للحاسوب،  املطول  االستخدام  مع 

أو  لالنحناء  املستخدم  يضطر  فال 

االقرتاب من الشاشة مام يعرضه آلالم 

وتشنجات عضلية. 

للرأس  املناسبة  الوضعية  وتلعب 

اإلجهاد؛  يف  دوًرا  واملحيط  والجسم 

الغرفة  إضاءة  تكون  أن  يجب  لذا 

جيدة االنتشار، غري مبهرة وال خافتة، 

اللوازم  ومواقع  مريًحا  والكريس 

الشاشة  وميالن  مناسبة،  املستخدمة 

مالمئًا. شاشة الحاسوب يجب أن تكون 

بزاوية  العينني  مستوى  من  أخفض 

الشاشة  مركز  (أي  درجة   25-20

سم)   13-10 بـ  العينني  من  أخفض 

-50 والشاشة  العينني  بني  واملسافة 

ضبط  إعدادات  غياب  ويف  سم؛   70

استخدام  فباإلمكان  الشاشة،  سطوع 

واقية إضافية (فلرت) أمامها. 

العمل،  أثناء  املستخدمة  اللوازم  أما 

لوحة  من  أعىل  وضعها  فيفضل 

الشاشة،  مستوى  من  وأدىن  املفاتيح 

أوراق خاصة  استخدام حاملة  وميكن 

تكون  أن  هو  والهدف  بالكمبيوتر. 

رؤية  مجال  يف  واللوازم  الشاشة 

واحد ال يتطلب تحريك الرأس وإعادة 

الرتكيز مراًرا. 

يكون  أن  يجب  للجلوس،  وبالنسبة 

يضبط  وأن  جيًدا،  الكريس  فرش 

القدمان  تستند  بحيث  ارتفاعه 

له  يكون  وأن  األرض،  عىل  بلطف 

فال  الكتابة  عند  للذراعني  مسندان 

لوحة  املستخدم لسندهام عىل  يحتاج 

املفاتيح.

االسرتاحة املنظمة مفيدة جًدا لجسمك 

يريح  أن  املستخدم  عىل  وعينيك. 

عينيه ربع ساعة بعد كل ساعتني من 

عليه  العمل  وأثناء  املتواصل.  العمل 

إىل  النظر  عن  دقيقة   20 كل  التوقف 

الحاسوب والنظر بعيًدا –نحو األفق أو 

السقف- ملدة 20 ثانية ليسمح لعينيه 

رطوبة  عىل  وللحفاظ  باالسرتخاء. 

العينني أثناء العمل، عىل املستخدم أن 

أثناء  العينني  رفيف  تكرار  يف  يجهد 

دون  ليحول  الشاشة،  يف  التحديق 

جفافهام.

اتباع  والسالمة  الحكمة  من  إن 

اإلجهاد  من  تخفف  التي  التوصيات 

حكمة  األكرث  لكن  الرقمي.  العيني 

استخدام  يف  اإلرساف  عدم  هو 

جوانب  يف  وبخاصة  التقنيات  هذه 

الرتفيه وعند األطفال.

اإلجهاد العيني الرقمي
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للمشاركة في تحرير صفحات «عنب بلدي» يمكنكم إرسال مشاركاتكم

enabbaladi@gmail.com :إلى بريد الجريدة اإللكتروني

 ،3×3 كبرية  مربعات   9 من  تتكون  لعبة 

و81 مربع صغري 9×9.

معبأة  الصغرية  املربعات  بعض  تكون 

باقي  إكامل  الالعب  وعىل  بدايًة،  باألرقام 

املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف 

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرية، ويف 

كل صٍف أو عمود.

حل العدد السابق

عة
ط

قا
مت

كو
دو

سو

حل العدد السابق

أفقي
1. وزير الخارجية السورية

2. مملكة اغريقية يونانية قدمية

3. شخص يعمل شيئًا من غري احرتاف 

- جنايايت

4. يتحرك بعد ذبحه - ثوبك الذي يحيط 

بالقسم األسفل من البدن

الدولة  5. نصف راية - رئيس تيار بناء 

السورية (معكوسة)

6. الذي يحل محل آخر - ثلثا ورد

7. من ميوت يف أرض املعركة - أصل و 

منشأ (معكوسة)

سياسية  وانتامءات  أفكار   - يحُدث   .8

(معكوسة)

9. من الطعوم - أفَعُل (معكوسة) - متشابهان

10. القائد األعىل والزعيم الروحي لطالبان

عمودي
1. أول مدينة ألقيت فيها قنبلة نووية

2. للسؤال عن سبب - من أشهر أباطرة 

البيزنطيني (مبعرثة)

3. ينهض - عكس رشاء

للنفي   - يشجب   - متشابهان   .4

(معكوسة)

5. ذروة - متشابهان - خارج باالنكليزية 

(معكوسة)

6. لنبعث خطابًا - أتعرث عىل األرض

عود   - (مبعرثة)  بالكالم  يالطف   .7

بالقوس  للصيد  يستخدم  نحيل 

(بالجمع)

8. تعب وارهاق (مبعرثة) - ثلثا عاج

9. من تحت سلطة رئيس

10. املبعوث األمرييك الجديد إىل سوريا

4567
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  أسامة عبد الرحيم 

تشتد  االفرتايض،  العامل  يف  كبري  تسارع  وسط 

األفضل  تقديم  عىل  الرشكات  كربى  منافسة 

تسعى  إذ  استثناًء،  ليس   Facebookو لعمالئها، 

توفري  خالل  من  خدماتها  لتطوير  مستمر  بشكل 

خصائص وميزات جديدة.

أبرز ستة خصائص يف  املادة  نستعرض يف هذه 

Facebook تجعل استخدامه أكرث فاعلية.

حفظ مقاطع الفيديو وروابطها
انتباهك  يلفت  قد   Facebook تصفحك  أثناء 

ملناسبة  أو  تعليمي  أو  ترفيهي  مصور،  تسجيل 

عائلية شاركه أحد أقربائك... لكن الوقت ال يتيح لك 

مشاهدته، أو أنك تستخدم تبادل البيانات وال ترغب 

باستهالك رصيدك ملشاهدته. 

عناء  عليك  توفر   Facebook يف   Saved ميزة 

العودة والتصفح بحثًا عن هذا املقطع إذ تتيح لك 

املوقع  عىل  مرفوًعا  كان  سواًء  برابطه  االحتفاظ 

مواقع  من  غريه  أو   YouTube عرب  أو  مبارشة 

الفيديو ومتت مشاركة رابطه.

يف  بالرابط  االحتفاظ  باإلمكان  بات  كان،  أيًا 

 ،Saved صفحة خاصة تسمى العنارص املحفوظة

ما  إليها يف وقت الحق ومشاهدة  الرجوع  ميكنك 

قمت بحفظه ضمنها، وهذه امليزة متاحة أيًضا يف 

املنشورات التي تحوي روابط خارجية.

يف  الصغري  السهم  عىل  انقر  ما،  رابط  لحفظ 

 Save Video زاوية املنشور، واخرت حفظ الفيديو

املنبثقة.  القامئة  من   Save Link الرابط  أو حفظ 

ولالطالع عىل الروابط التي قمت بحفظها سابًقا، 

تبويب  وضمن  الرئيسية،  الصفحة  إىل  اتجه 

املحفوظة  العنارص  ستجد   Favorites املفضالت 

Saved حيث تجد كل ما حفظته مدرًجا، ومصنًفا 

تسهل  كتب...  أماكن،  روابط،  مثل  تبويبات  ضمن 

الوصول إىل ما تبحث عنه.

إدارة تفضيالت ا¹عالنات
ال شك أن اإلعالنات Ads تظهر أمامك هنا وهناك 

لصفحات  تروج   ،Facebook تصفحك  خالل 

أحيانًا  ما.  ملنتج  أو  االنرتنت  شبكة  عىل  ومواقع 

مشاهد  تضمن  إذا  وبخاصة  اإلعالن،  لك  يروق  ال 

عنيفة أو «غري أخالقية».

نهايئ،  بشكل  اإلعالنات  من  التخلص  ميكنك  ال 

التي تهمك بالضغط  ولكن ميكنك تحديد املجاالت 

ألي  اليرسى  العلوية  الزاوية  من  القرب  أو   عىل 

ثم  هذا؟،  أرى  ملاذا  اخرت  ثم  فيسبوك،  يف  إعالن 

اخرت إدارة تفضيالت اإلعالن لديك، أضف ما تريد 

إىل القامئة، واحذف ما تريد منها.

معرفة تاريخ الصداقة
 Facebook عىل  صداقتك  تاريخ  معرفة  تود  هل 

الصداقة  تاريخ  معرفة  أو  أصدقائك؟  من  أي  مع 

أيًضا من خالل  اثنني من أصدقائك؟ هذا متاح  بني 

يف  رسالة  جانب  الثالث  النقاط  أيقونة  عىل  النقر 

الصداقة  مشاهدة  خيار  سينبثق  صديقك،  صفحة 

الصداقة  تاريخ  لك  الذي يظهر   ،See Friendship

والصور  املنشورات  يظهر  كام  والسنة،  بالشهر 

املشرتكة.

مشرتكني  صديقني  بني  الصداقة  تاريخ  وملعرفة 

اضغط عىل خيار املزيد يف صفحة تاريخ الصداقة، 

الظاهرتني،  الخانتني  يف  الصديقني  اسم  وحدد 

.See Friendship واضغط عىل مشاهدة الصداقة

عرض الرسائل المخفية
يعمل  كام   Facebook يف  الرسائل  نظام  يعمل 

أي صندوق بريد إلكرتوين، فريتب الرسائل املهمة 

بتجاهل  بينام  الوارد،  صندوق  ضمن  ويعرضها 

يف  ويضعها  املصدر  واملجهولة  الدعائية  الرسائل 

ينتبه كثري من  ال  الهام Spam. وقد  صندوق غري 

من  تصل  التي  املخفية  الرسائل  إىل  املستخدمني 

أشخاص غري مدرجني يف قامئة األصدقاء، ورمبا 

زميل  أو  قديم  صديق  من  مهمة  رسائل  تكون 

يحاولون التواصل من جديد.

للوصول إىل هذه الرسائل انقر عىل أيقونة الرسائل 

يف الصفحة الرئيسية، ثم اضغط عىل عبارة غري ذلك 

املوجودة بجانب خيار الربيد الوارد، وغالبًا ستكتشف 

عرشات الرسائل املستلمة مل تنتبه إليها مسبًقا.

مراقبة تسجيالت الدخول
هذه امليزة تتعلق بأمن الحساب وحاميته؛ إذ ترصد 

ومكانها  الحساب  إىل  الدخول  تسجيالت  توقيت 

ميكنك  ذيك.  هاتف  أو  حاسوب  جهاز  أي  وعرب 

الخاصة  الدخول  تسجيل  معلومات  عىل  االطالع 

بحسابك، من خالل الدخول إىل صفحة اإلعدادات، 

سجلت  الذي  املكان  خيار  تجد  حيث  األمان  ثم 

دخولك منه Where You›re Logged In ويعرض 

كافة تسجيالت الدخول وتوقيتها ومكانها ومن أي 

جهاز متت.

البحث في المحادثات
األصدقاء  مع  املحادثات  من  كثري  لديك  أن  شك  ال 

أو  هواتف  أرقام  معهم  خاللها  تبادلت  والزمالء 

عناوين... ومع تراكم املحادثات يصبح البحث عن 

هذه املعلومات كالبحث عن إبرة يف كومة قش. 

ما  العناء،  عليك  توفر  املحادثات  يف  البحث  ميزة 

التي  املحادثة  عليك سوى تذكر كلمة وردت خالل 

تبحث عنها، والتوجه إىل الرسائل وتحديد املحادثة 

رمز  عىل  واضغط  مجموعة،  أو  صديق  مع  سواء 

املكربة أعىل املحادثة، واكتب الكلمة املفتاحية.

بالنسبة  سيئ  األسبوع  هذا  أن  يبدو 

اكتشاف  عىل  قليلة  أيام  فبعد  لألندرويد، 

النظام  يف  خطرية  لثغرة  األمنيني  الخرباء 

 950 تهدد  والتي   ،«Stagefright» تدعى 

من  باالخرتاق  النظام  بهذا  جهاز  مليون 

تكون  ورمبا  السطح  عىل  تطفو  الهكر، 

أكرث خطورة.

 «Check Point» األمنية  الرشكة  وكشفت 

خالل  أندرويد  نظام  يف  جديدة  ثغرة  عن 

املعلومات  أمن  مؤمتر  يف  مشاركتها 

الس  يف  أقيم  الذي   ،«Black Hat 2015»

وأشارت  الجاري،  آب   6 إىل   1 من  فيغاس 

عدًدا  تستهدف  الجديدة  الثغرة  أن  الرشكة 

من كبار مصنعي أجهزة أندرويد.

Certifi-» اسم  تحمل  الجديدة  الثغرة 

يف  الضعف  نقاط  مجموعة  وهي   «gate

املوبايل  دعم  تطبيقات  بني  التصاريح  أخذ 

النظام،  مستوى  عىل  الجهاز  وملحقات 

نقاط  الخبيثة  التطبيقات  بعض  وتستغل 

التطبيقات  تصاريح  أخذ  يف  تكمن  ضعٍف 

من نظام األندرويد للوصول إىل الصالحيات 

املميزة للمستخدم، ويستغلها املخرتقون يف 

والوصول  املستخدم  بيانات  عىل  الحصول 

تشغيل  طريق  عن  الجهاز  موارد  إىل 

امليكروفون مثًال والوصول إىل امللفات.

باملشاكل  املختصة   Check Point رشكة 

املعنية  أعلمت الرشكات  أنها  أعلنت  األمنية 

الخصوص يف  بالثغرة، وعىل وجه  باألمر 

LG، SAMSUNG، HTC، ZTE، يف انتظار 

تحرٍك رسيع من أجل إطالق تحديثات أمنية 

لطرازات الهواتف املعنية بالثغرة الجديدة.

950 مليون جهاز أندرويد مهدد باألختراق

ستة خصائص مفيدة في Facebook قد ال تعرفها

الكاتب  مؤلفات  ثاين  هي  البامبو  ساق 

السنعويس،  سعود  الشاب  الكويتي 

البوكر  جائزة  لتنال   2012 عام  نُرشت 

 ،2013 عام  العربية  للروايات  العاملية 

وجدها  التي  الروايات  من  للعديد  وخالفًا 

تظهر  عاملية  لجوائز  مستحّقة  غري  القرّاء 

مثل  مواقع  عىل  والتقييامت  اإلحصائيات 

goodreads إعجابًا ورًضا واسًعا.

ألب  طفل  لسان  عىل  السنعويس  يتحدث 

أبيه  عائلة  رفضته  فلبينيّة،  وأم  كويتي 

يف الكويت فعاد مع أمه رضيًعا إىل بالد 

البامبو وبيت جّده «ميندوزا»، ليعيش لعنة 

الهويّة الثنائية فالشكل فلبينّي والجنسية 

وهو  الكنيسة  إىل  أمه  مع  يذهب  كويتّي، 

مسلم بالوراثة من أبيه، اسمه يف الكويت 

أزقة  ويف  هوزيه،  الفلبني  ويف  عيىس 

شوراع  ويف  «العريب»  اسمه  مدينته 

الكويت «الفلبيني».

ووطنني  ودينني  اسمني  بني  ما  وهكذا 

بلدين  بني  الشتات  هوزيه  يعيش  وأّمني، 

كّل منهام يرفضه ويلقي به لآلخر، «إذا ما 

فاعلم  بأكرث من شخصية،  صادفت رجًال 

بال  ألنه  إحداها،  نفسه يف  عن  يبحث  أنه 

شخصية».

« كل يشء يحدث بسبب.. ولسبب» هذا ما 

آمنت به أم هوزيه عىل الدوام ولقنته إياه 

التي  الوحيدة  التعويذة  الصغر، وهو  منذ 

بقيت له من بحر التناقضات التي يعيشها 

ليحملها معه أينام اتجه.

شّب هوزيه عىل أسطورة بالد النفط التي 

جده  ورصاخ  الفقر  واقع  من  ستنتشله 

الجوار ال  وبكاء خالته، ونواح عجوز يف 

كانت  كالنحلة.  رأسه  يطّن يف  ذنبها  زال 

الكويت حلاًم برّاقًا تحّدثه عنه أمه كل ليلة، 

آلهة صادفته يف بالده،  ويدعو ألجله كّل 

لكن بريق الحلم تحّول إىل رساب أمام كل 

ما اصطدم به يف الجابرية، مسقط رأسه: 

عائلة،  سوى  أملك  ال  كنُت  أمي  بالد  «يف 

يف بالد أيب أملك كل يشء سوى عائلة».

الكثري  عىل  روايته  يف  السنعويس  يعّرج 

ويف  الفلبني  يف  الحياة  تفاصيل  من 

وقضية  الطبقية  عن  يتحدث  الكويت، 

يف  جنسية  يحملون  ال  ممن  «البدون» 

البقاء  فّضل  الذي  غّسان  ومنهم  الكويت، 

املشّوه»  «الجني  هذا  ينقل  أن  عىل  عازبًا 

ألبناء يحملون لعنة البدون مستقبًال.

ما  وذكية  واضحة  مقارنة  الرواية  يف 

بالعادات  متاًما،  مختلفني  مجتمعني  بني 

بوصف  واالستهالك،  والجّو  واألسامء 

سلس قّل أن نقرأه باللغة العربية اليوم.

« - سألتها: قبائلنا مشهورة بزراعة األزر 

.. ِبَم تشتهر القبائل ُهنا؟

- أجابت من دون تفكري: بأكل األرز».- أجابت من دون تفكري: بأكل األرز».

ساق البامبو
لـ سعود السنعوسي
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ا�ردن
لطالب  التقوية  لدورات  التسجيل  باب  الحدود»  عرب  «سوريات  منظمة  افتتحت 

التوجيهي للعام الدرايس املقبل لفروع العلمي واألديب واملعلوماتية، وستبدأ الدورات 

يوم السبت 15 آب 2015 يف مركز املنظمة يف عامن.

العون  لتقديم  آب،   2 األحد  الحدود،  عرب  سوريات  مركز   Handy cup فريق  وزار 

العالج  طبيبة  بإرشاف  املنظمة  وتعمل  الفيزيايئ،  العالج  مجال  يف  للجرحى 

الحاالت، وفق  للجرحى، وسط تحسن عىل معظم  الفيزيايئ عىل جلسات مستمرة 

الصفحة الرسمية للمنظمة.

تركيا
بعنوان  دورة  «سيان»  مؤسسة  نظمت 

يف  املانحني»  مع  العالقات  «إدارة 

مكتب منظومة وطن يف غازي عينتاب، 

مؤسسات   10 عن  ممثلون  وحرضها 

من املجتمع املدين املحلية والدولية. كام 

مؤسسة  برعاية  حوارية  جلسة  نظمت 

آفاق، التابعة ملنظومة وطن، تحت عنوان 

معها»،  والتعايش  الجامعية  «الحياة 

جامعتي  طالب  من  مجموعة  وحرضها 

بحسب  الخاصة،  وزيرفا  عينتاب  غازي 

ما ذكرت منظومة وطن عرب الفيسبوك.

سنكري  القادر  عبد  مؤسست  نظمت 

لألعامل اإلنسانية، بالتعاون مع منظمة 

ضمن  العريب»  «الخط  نشاط  بلد، 

سلسلة نشاطات مرشوع أهًال بالصيف، 

أعامرهم  ترتاوح  طفًال   50 فيه  وشارك 

بني (8-12) يف مدرسة بالد الشام يف 

غازي عنتاب الجمعة 7 آب.

ترفيهية  نشاطات  املدرسة  كادر  وقدم 

فريق  مع  باملشاركة  لألطفال  متنوعة 

التطوعي، بينام رشح األستاذ  ورود بلد 

الخط  تاريخ  عن  لألطفال  أسامة صباغ 

كتابته  كيفية  عن  ومعلومات  العريب 

واإلبداع يف رسمه بطريقة جذابة مميزة.

لبنان
بدأ مركز «النساء اآلن» يف شتورا، يوم السبت 8 آب، األسبوع الثقايف تحت 

عنوان «فن حول العامل» بحضور 12 سيدة. وتخلل اليوم األول مجموعة 

من الفقرات الثقافية منها: بيتهوفن، السجون يف العامل، عجائب الحدود 

يف العامل، وفيديو لفرقة موسيقية يف أحد شوارع إسبانيا.

األوىل  الجلسة  آب،   8 السبت  للمركز،  التابع  عنجر  مجدل  فرع  نظم  كام 

نفيس»،  أخصايئ  استشارة  «أهمية  عنوان  تحت  الثقايف  األسبوع  ضمن 

إضافة  وأنواعها  النفسية  االضطرابات  عىل  خاللها  السيدات  وتعرفت 

الجلسة فقرة اسرتخاء «تخييل»،  النفيس، وتبع  لتعريف الصحة والعالج 

وفق صفحة املركز عرب الفيسبوك.

تظاهر ناشطون سوريون ولبنانيون، األربعاء 5 آب، يف بلدة سعد نايل دعاًم 

الزبداين وداريا،  املناطق املحارصة مثل  النظام وملساندة  السورية ضد  للثورة 

وباالستبداد  املدنيني  عىل  العسكرية  بالهجامت  تندد  هتافات  املتظاهرن  وردد 

الذي يديره نظام األسد.

 عنب بلدي - بيروت 

بريوت  يف  «دولتي»  مؤسسة  نظمت 

تشاوريًا  ملتقى  آب،   9 الجمعة،  يوم 

سوريا  يف  السلمي  الحراك  آفاق  حول 

يف ظل الرصاع الدائر يف البالد، شارك 

وغري  سورية  منظامت  عن  ممثلون  فيه 

املدين  املجتمع  سورية تعمل يف حقول 

املختلفة، باإلضافة إىل نشطاء وباحثني 

سوريني مستقلني.

ديبو،  محمد  الباحث  امللتقى  استهل 

أنتولد،  سرييا  موقع  تحرير  رئيس 

«الحراك  تقرير  لنتائج  باستعراض 

الذي  ميدانية»،  رؤى   - السوري  املدين 

استخلص آراء 129 ناشطًا سوريًا سلميًا 

الثورة  األوىل من  الثالث  السنوات  حول 

دور  تراجع  أسباب  وكشف  السورية، 

العمل املدين يف سوريا وضعف نتائجه، 

يف  تجاربهم  من  الناشطون  تعلمه  وما 

الحراك السلمي.

دور  حول  حوارية  جلسات  افتتحت  ثم 

السوري  الوضع  يف  السلمي  الحراك 

الراهن، أدارها كل من الكاتبة والناشطة 

يف الحراك السلمي السوري خولة دنيا، 

لشبكة  التنفيذي  واملدير  سكايب،  عرب 

املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية 

التنفيذية  واملديرة  الصمد،  عبد  زياد 

العبدة، ومدير  النساء اآلن ماريا  ملنظمة 

منظمة بيتنا سوريا أسعد العيش.

وبلغ  املدعوة،  املنظامت  ممثلوا  وشارك 

عنب  بينها  من  العرشين  قرابة  عددها 

أسئلة  عرب  تفاعلية  نقاشات  يف  بلدي، 

حول  معظمها  متحور  ومداخالت 

الحراك  دور  لغياب  الفعلية  األسباب 

اتساع  وظاهرة  سوريا،  يف  املدين 

وسبل  والخارج،  الداخل  بني  الفجوة 

تقريب وجهات النظر بني السوريني.

«دولتي»، منظمة غري حكومية، تأسست 

يف حزيران 2013، وتهدف إىل اقرتاح 

الدميقراطي،  التحول  لتحقيق  بدائل 

حقوق  وتعزيز  االنتقالية،  والعدالة 

اإلنسان وإدارة النزاع يف سوريا. نظمت 

للناشطني  عمل  ورشات  عدة  دولتي 

السوريني حول مواضيع الحراك السلمي 

من  مجموعة  أنتجت  كام  املختلفة، 

فيديوهات التثقيف السيايس، وأصدرت 

كتيبات ومنشورات تروج للحركة املدنية 

الفنية والسلمية يف سوريا.

عاصفة رملية ترضب مخيم الزعرتي 2 آب/ فريق ملهم التطوعي٨

املصور  تقريره  آب،   8 السبت  الدولة  تنظيم  أصدر 

يف «والية دمشق»، عن «معسكر األشبال يف جنوب 

دمشق»، يظهر فيه أطفاًال منهم مل يتجاوز السادسة، 

واملتفرجون  للمصارعة؛  بهم  ودفع  األسلحة،  حّملوا 

منهم معظمهم ناؤون عن املشهد وغري متفاعلني.

وعىل بقاع أخرى داخل سوريا يتوزع أكرث من 5.5 

الحقوق،  مليون طفل مهجر، محرومون من أبسط 

حاًال  يعيشون  آخرين  طفل  مليوين  من  وأكرث 

مشابًها خارجها، الفارق الوحيد أنهم يف مأمن من 

الرصاص والنار.*

الداعيش»،  «املنطق  عن  كثريًا  تختلف  ال  وبلهجة 

جاءت بعض الردود والتعليقات عىل صور املعسكر 

يف اإلعالم الغريب تطالب «بالقضاء عىل كل هؤالء 

أن  عنهم  وغاب  أطفالنا»،  عىل  يقضوا  أن  قبل 

برباءتهم  تتالعب  يد  إال ضحايا يف  هم  ما  «هؤالء» 

اآلخرين  املاليني  حامية  أن  عنهم  وغاب  وتستغلها، 

جديد،  طاغية  لفكر  ضحيًة  الوقوع  من  ستقيهم 

يقمع من ثار عىل فكر «أشبال األسد» ويدس سّمه 

مبسمى «أشبال الخالفة».

*إحصاءات UNICIF حزيران 2015

«دولتي»
تبحث مع سوريين في مستقبل الحراك السلمي

أطفال جنوب دمشق

 ُيظلمون مرتين


