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في ذكرى مجزرة الكيماوي
النظام يقتل المدنيين في دوما بالصواريخ الموجهة
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لتجمع فاستقم كما أمرت:

 ندعم المنطقة 
اآلمنة وندين 

تجاوزات الجندرمة
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(AFP - تصوير سمري الدومي) ضحايا استهداف دوما بالصواريخ - دوما 16 آب 2015

ملجزرة  الثانية  السنوية  الذكرى  اقرتاب  مع  بالتزامن 

الطريان  استهدف  الرشقية،  الغوطة  يف  الكياموي 

16 آب، ما أسفر عن أكرث  الحريب سوق دوما، األحد 

 60 دوما  مدينة  تنسيقية  ووثقت  ضحية.   100 من 

اساًم لضحايا مدنيني سقطوا يف املجزرة، مؤكدًة أن 

الجثث،  باقي  التعرف عىل  يحاولون  زالوا  ما  األهايل 

حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وقال املرصد السوري لحقوق اإلنسان إن «املعلومات 

املدنيني“، موضًحا  القتىل من  غالبية  أن  تفيد  األولية 

أن «الناس تجمعت بعد الرضبة األوىل من أجل إجالء 

الجرحى ثم توالت الرضبات».

وأظهرت تسجيالت مصورة بثها ناشطو املدينة حالة 

ونقلها  الجثث  انتشال  ومحاوالت  السكان  بني  الهلع 

 6 بـ  املنطقة  استهداف  بعد  امليدانية،  املشايف  إىل 

السورية  الهيئة  مكتب  مدير  وفق  موجهة،  صواريخ 

لإلعالم يف دمشق، يارس الدوماين.

وقال املكتب الطبي املوحد يف دوما إن نقطة اإلسعاف 

حاالت  يف  معظمهم  جريح   200 من  أكرث  استقبلت 

يف  وقبوًال  جراحي  بعمل  القيام  تستوجب  خطرة 

استنفذ  الطبي  الكادر  أن  املشددة، مشريًا إىل  العناية 

طاقاته وموارده بسبب كرثة اإلصابات.

جراء  األربعاء  سقطوا  األقل  عىل  مدنيًا   20 وكان 

استهداف سوق شعبي وسط دوما بأربع غارات جوية، 

الوطني  االئتالف  اعتربه  ما  املدينة،  تنسيقية  وفق 

قدٍر  أكرب  إسقاط  هدفها  متعمدة“  ”سياسة  السوري 

مستدًال  الخصوص،  وجه  عىل  املدنيني  الضحايا  من 

بتوقيت الغارت عند اكتظاظ الشوارع واألسواق.

وأضاف االئتالف يف بيان صحفي صادر عنه، األحد 

مجازر  ”سلسلة  ضمن  يأيت  االستهداف  أن  آب،   16

 450 بحياة  أودت  وإدلب  دمشق  غوطة  يف  دموية“ 

مدنيًا عىل األقل خالل أسبوع، أغلبهم أطفال ونساء.

يف  املعارضة  فصائل  سيطرة  بعد  الهجامت  وتأيت 

الغوطة، السبت 15 آب، عىل مواقع تابعة لقوات األسد 

تحت  أطلقتها  عمليات  ضمن  دمشق،  رشقي  شامل 

مسمى ”معركة نرصة الزبداين“.

وأوضح املكتب اإلعالمي لجيش اإلسالم، الذي يشارك 

يف املعركة إىل جانب االتحاد اإلسالمي ألجناد الشام 

سيطروا  املقاتلني  أن  الرحمن،  وفيلق  النرصة  وجبهة 

املركبات قرب حرستا،  التابع إلدارة  الفني  املعهد  عىل 

يف معركة تهدف للسيطرة عىل اإلدارة.

حرستا  مدينة  من  مقربة  عىل  املركبات  إدارة  وتقع 

شامل رشق دمشق، وشهدت عدة معارك خالل األعوام 

فصائل  بني  السيطرة  يف  وتفاوتًا  املاضية،  الثالثة 

املعارضة وقوات األسد، قبل أن تحكم األخرية قبضتها 

عليها بشكل كامل منذ نحو عام.

الثانية  السنوية  الذكرى  الرشقية  الغوطة  وتعيش 

ملجزرة الكياموي، التي حدثت يف 21 آب 2013 وراح 

األطفال،  من  معظمهم  مدين   1400 نحو  ضحيتها 

وسط اتهامات مبارشة لألسد باملسؤولية عنها وتهديٍد 

ما  قواته،  ضد  هجامت  بشن  املتحدة  الواليات  من 

بعد  الكياموية  األسلحة  من  مخزونه  لتسليم  اضطره 

اتفاٍق بني واشنطن وموسكو.
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مدرسة بشائر الفجر - داريا  ووقفة تضامنية مع المجريات الدوليةداريا.. قصفٌ مستمر بالبراميل

عنب بلدي – داريا  

النابامل يف استهداف  استخدمت قوات األسد قنابل 

األيام  خالل  داريا،  مدينة  داخل  السكنية  األحياء 

منذ  مستمرة  قصٍف  حملة  ضمن  املاضية،  األربعة 

مطلع الشهر الجاري.

«لهيب  معركة  غداة  حملتها  األسد  قوات  وبدأت 

الجاري،  آب  من  الثاين  يف  بدأت  التي  داريا» 

واستطاع خاللها لواء شهداء االسالم باالشرتاك مع 

االتحاد االسالمي ألجناد الشام السيطرة عىل منطقة 

عنارص  من  عرشات  وقتل  املدينة  غرب  الجمعيات 

النظام املتمركزين فيها، وفق قائد اللواء، النقيب أبو 

جامل.

المدينة تحترق
وألقى الطريان املروحي 15 أسطوانة حارقة محملة 

مبادة «النابامل» عىل أحياء داريا يف 11 آب الجاري، 

للمرة األوىل، وكرر استهداف املدينة بهذا النوع من 

املتفجرات بعد يومني وعىل نطاق أوسع، ما تسبب 

بنشوب حرائق ضخمة.

وطال القصف مستودًعا لألخشاب، ما أدى الشتعال 

النار فيه عدة أيام، وقفت أمامها فرق الدفاع املدين 

إىل  استغاثة  نداءات  وأطلقت  إطفائها،  عن  عاجزة 

املدنيني  استهداف  لوقف  الدولية  املنظامت  جميع 

بالقنابل الحارقة.

وقال أبو سليامن، مدير الدفاع املدين يف داريا، إن 

«املدينة تتعرض يوميًا للقصف بعرشات الصواريخ 

إىل  إضافة  البحرية،  واأللغام  املتفجرة  والرباميل 

إىل  الحارقة»، مضيًفا يف حديث  باملواد  استهدافها 

عنب بلدي «فرق الدفاع املدين تعمل ليًال نهاًرا عىل 

خطورة  متحملة  الحرائق،  وإطفاء  الطرقات  فتح 

إىل  أدى  ما  أيام،  عرشة  منذ  يهدأ  مل  الذي  القصف 

إصابة أحدهم بجروح خطرية».

وأشار أبو سليامن إىل أن نقص اإلمكانيات واملعدات 

الالزمة إلطفاء الحرائق وقلة الكوادر جعلت الفريق 

يف  اندلعت  التي  الضخمة  الحرائق  أمام  عاجزًا 

«إن هذا يعطي مؤًرشا سيئًا  املباين، مردفًا  عرشات 

قد  بكارثة  وينذر  املواد  بهذه  القصف  تكرر  ما  إذا 

تحصل يف املدينة».

كثافة نارية «هائلة»
القصف  حصيلة  ارتفعت  املحيل،  املجلس  وبحسب 

الذي تعرّضت له املدينة منذ 2 آب، إىل 325 برميًال 

 375 (فيل)،  أرض–أرض  صاروخ   130 متفجرًا، 

قذيفة   585 جهنم)،  (قذيفة  متفجرة  أسطوانة 

بحرية،  ألغام   5 هاون)،  دبابات،  (مدفعية،  ثقيلة 

غارات   4 النابامل،  مادة  تحمل  حارقة  أسطوانة   75

بطريان امليغ بالصواريخ الفراغية واملوجهة.

وأكد املجلس املحيل أن املدينة ودعت 27 من أبنائها 

املصابني  عرشات  إىل  إضافة  كاملة،  عائلة  بينهم 

املستمرة  االخرية  الحملة  املدنيني، خالل  من  أغلبهم 

منذ مطلع آب، محذًرا من تدهور أوضاع املحارصين 

يف   80% فاقت  دمار  نسبة  إىل  ومشريًا  داخلها، 

املناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر.

«العالم ال يحرك ساكًنا»
لهيب  «معركة  أن  جامل  أبو  النقيب  اعترب  بدوره، 

منطقة  تحرير  كبريًا متثل يف  نجاًحا  داريا حققت 

وسط  املعضمية،  طريق  إىل  والوصول  الجمعيات 

خسائر كبرية يف األرواح والعتاد لقوات النظام».

أن  بلدي  عنب  إىل  ترصيح  يف  جامل  أبو  وأضاف 

النكراء  الهزمية  أمام  عاجزة  األسد  قوات  «وقوف 

العشوائية  والرباميل  الطريان  إىل  تلجأ  جعلها 

ما  الفيل،  كصواريخ  املدمرة  األسلحة  واستخدام 

موضًحا  قصرية»،  فرتة  خالل  كبري  دمار  إىل  أدى 

بعدة محاوالت  املاضية  األيام  قام خالل  «النظام  أن 

يائسة الستعادة ما خرسه، لكنها باءت بالفشل».

من  النقاط  إحدى  يف  التقدم  األسد  قوات  وحاولت 

منطقة الجمعيات، الجمعة 15 آب، لكن لواء شهداء 

عنارص   10 قرابة  وقتل  الهجوم  أوقف  اإلسالم 

وأضاف  الجثث،  من  عدًدا  وسحب  ضابطان  بينهم 

جثث  سحب  يف  األسد  قوات  فشل  «إن  جامل  أبو 

املحرم  النابامل  استخدام  إىل  تلجأ  جعلها  عنارصها 

العامل  دوليًا لحرق املدينة بشكل ممنهج أمام مرأى 

واملنظامت الدولية اإلنسانية والحقوقية دون تحريك 

ساكن».

وتعترب األمم املتحدة استخدام النابامل ضد تجمعات 

املدنيني «جرمية حرب»، لكّن مجلس األمن مل يعاقب 

له  املوجهة  االتهامات  عىل  األسد  نظام  اليوم  إىل 

باستخدام الكياموي والرباميل املتفجرة وغريها.

ويعيش يف املدينة قرابة 10 آالف مدين بعد نزوح 

الحملة  بداية  مع  أهلها  من  ألًفا   250 من  أكرث 

وسط   ،2012 عام  نهاية  األسد  لقوات  العسكرية 

حصاٍر جعلهم يحاولون ابتكار طرٍق جديدة لتأمني 

تنتجه  ما  عىل  واالعتامد  األساسية  احتياجاتهم 

األرض يف غذائهم.

النابالم.. القاتل الحارق

 (gel) هالمي  سائل  هو  النابامل 

طوره  لالشتعال؛  قابل  بالجلد،  يلتصق 

كيميائيون أمريكيون من جامعة هارفرد 

بقيادة العامل لويس فيزر خالل الحرب 

الواليات  واستخدمته  الثانية،  العاملية 

بشكل  فيتنام  يف  حرب  كسالح  املتحدة 

لتحصني  إرسائيل  واستخدمته  واسع، 

قناة  عىل  بارليف  خط  يف  دفاعاتها 

السويس بعد حرب 1967.

قنابل  واستخدام   1980 العام  ومنذ 

املدنيني  الحارقة ضد تجمعات  النابامل 

محرم دوليًا مبوجب الربوتوكول الثالث 

أو  لحظر  املتحدة  األمم  اتفاقية  من 

تقييد استعامل أسلحة تقليدية معينة.

عىل  سوريا  يف  النابامل  يستخدم  ومل 

اللجنة  نطاق واسع حتى اآلن، ووثقت 

استخدامه  االنسان  لحقوق  السورية 

وريف  حمص  يف  محدود  نطاق  عىل 

الالذقية، حيث بلغت املساحة املحروقة 

أكرث  والرتكامن  األكراد  جبيل  يف  إثره 

من 15 ألف دونم، أي قرابة %70 من 

الغابات املحررة. وفق تقديرات املجلس 

املحيل التابع للحكومة املؤقتة.

ميدانية  تحقيقات  عىل  واعتامًدا 

وشهادات شهود وكوادر طبية ومراجعة 

وثق  للوقائع،  فيديو  ومقاطع  صور 

خالل  ووتش  رايتس  لهيومان  تقرير 

عام واحد ما ال يقل عن 56 هجوًما شنته 

املحرمة  الحارقة  باألسلحة  األسد  قوات 

دوليًا، منها مواد شبيهة بالنابامل، أولها 

 16 يف  داريا  مدينة  عىل  النار»  «كرات 

جوية  غارة  ثم   ،2012 الثاين  ترشين 

املحرقة  الذخائر  بنفس  القصري  عىل 

.ZAB-2.5 الصغرية طراز

ويف داريا، بلغت حصيلة األسطوانات 

 75 النابامل  مادة  تحمل  التي  الحارقة 

أسطوانة منذ تصعيد الحملة العسكرية 

آب  مطلع  املدينة  عىل  والقصف 

الجاري.

وسبق لألسد أن استخدم أسلحة محرمة 

دوليًا بحق مدنيني يف مناطق عدة يف 

يف  الكياموي»  «مجزرة  منها  سوريا، 

الستخدامه  إضافة  الرشقية،  الغوطة 

الواسع واملكثف للرباميل املتفجرة التي 

يف  العشوايئ  تدمريها  أثر  يضعها 

خانة األسلحة املحرمة دوليًا.

عنب بلدي – داريا  

أزالت قوات األسد السبت 15 آب السواتر الرتابية التي 

وضعتها عىل معرب املدينة يف 20 حزيران املايض؛ 

وسمحت بإدخال سيارة خبز إىل املدينة كان نصيب 

كل عائلة منها 4 أرغفة، وبحسب املركز اإلعالمي يف 

املدينة. أعقب دخول السيارة بدقائق قصف بالهاون 

أسفر عن إصابة عدة مدنيني، ما حدا بناشطي املدينة 

لوصف سيارة الخبز «برغيف بطعم الدم».

40 ألف مدين  وتعيش املدينة حصاًرا يخنق قرابة 

عام  منذ  املوقعة  الهدنة  عقب  املدينة  إىل  عادوا 

أغلقت  النظام  قوات  أن  إال  النظام؛  مع  ونصف 

املعرب الوحيد للمدينة منذ حوايل 7 أشهر، وشددت 

غرفة  مخصصة  العابرين،  عىل  التفتيش  عمليات 

لتفتيش النساء، ومنعت إدخال مواد غذائية.

إن  املعضمية  مدينة  من  أحمد  أبو  الناشط  وقال 

النظام يعتمد سياسة التجويع يف حربه عىل املدينة 

بغية الحصول عىل تنازالت من الجيش الحر، مؤكًدا 

أن ضغوط قوات األسد «دون جدوى».

املعرب  إغالق  عىل  أشهر  سبعة  «مىض  وأضاف، 

مضايقات  مع  واهية،  ألسباب  للمدينة  الوحيد 

وإذالل للمدنيني عىل الحواجز املتمركزة عىل طريق 

خبز  ربطة  نصف  بإدخال  والسامح  املعضمية، 

وأربع حبات من الخضار فقط لكل عائلة».

ويف تصعيد من قبل قوات األسد، استهدفت األسبوع 

املايض األحياء املكتظة بالسكان بقذائف الهاون، ما 

أسفر عن مقتل 4 من عائلة واحدة وإصابة عرشات 

برصاصة  استهدافه  إثر  قتل  مدين  وكان  املدنيني. 

قناص متمركز عىل تخوم املدينة.

وصفت  اشتباكات  اندالع  شهدت  الرشقية  الجبهة 

بالعنيفة، رًدا من الجيش الحر عىل خروقات األسد، 

يقف مكتوف  لن  الحر  الجيش  أن  النظام  و»ليعلم 

كرم،  أيب  بحسب  االنتهاكات»،  هذه  أمام  األيدي 

مقاتل من الجيش الحر يف معضمية الشام.

من  ليس  بالكامل  الهدنة  خرق  أن  كرم  أبو  ويرى 

االسرتاتيجي  املدينة  ملوقع  نظرًا  النظام،  مصلحة 

«إننا  وقال  العسكري،  املزة  مطار  من  وقربها 

أيًضا جاهزون  لكننا  النار،  إطالق  بوقف  ملتزمون 

ألي تصعيد قد تقوم به قوات النظام».

طبيًا، وصف املركز اإلعالمي ملعضمية الشام الوضع 

األدوية  النعدام  نظرًا  حقيقية»  طبية  «كارثة  بـ 

واألدوات الطبية الالزمة ومنع قوات األسد إدخالها، 

الكبد  التهاب  منها  أمراض  تفيش  عن  أسفر  ما 

والحمى  التغذية  وسوء  السحايا  والتهاب  الوبايئ، 

بنسب  وفريوسية  جرثومية  وأمراض  التيفية، 

والتهاب  والقلب  السكري  ملرىض  إضافة  متفاوتة، 

الرشايني واملفاصل.

كام تعاين املدينة أوضاًعا خدمية مرتدية منذ قرابة 3 

سنوات مبا فيها انقطاع الكهرباء، ومياه الرشب، وشح 

املحروقات واملواد الغذائية مرتافق مع غالء أسعارها.

عنب داراني

من الحرائق يف داريا إثر استهدافها باسطوانات النابامل – 11 آب 2015 (عنب بلدي)

قائد لواء شهداء اإلسالم: المدينة تحرق على مرأى العالم

النابالم سالح األسد للرّد على «لهيب داريا»

معضمية الشام.. رغيف خبز بطعم الدم
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مدرسة بشائر الفجر - داريا  ووقفة تضامنية مع المجريات الدوليةداريا.. قصفٌ مستمر بالبراميل

عنب بلدي 

والفوعة،  الزبداين–كفريا  هدنة  انتهت 

املفاوضات  انهيار  بعد  آب،   15 السبت 

التي جمعت مسؤولني يف حركة أحرار 

إيرانيني  ومنتدبني  اإلسالمية  الشام 

الرتكية،  اسطنبول  مدينة  يف  وجرت 

لتعود االشتباكات إىل سابق عهدها يف 

ريفي إدلب ودمشق.

شروط «تعجيزية» ل�يرانيين
تخللها  أيام  عدة  املفاوضات  واستمرت 

بدأت  ساعة   48 مدتها  هدنة  تطبيق 

إضافيًا،  يوًما  ومددت  آب   12 األربعاء 

وتضمنت إيقافًا إلطالق النار يف بلديت 

ومدينة  إدلب  شامل  والفوعة  كفريا 

الزبداين غريب دمشق.

عن  السبت  ليلة  الجزيرة  قناة  وكشفت 

هجامت  إلنهاء  إيران  وضعتها  رشوط 

عىل  اللبناين  الله  وحزب  األسد  قوات 

النار  إطالق  وتشمل إيقاف  الزبداين، 

ومضايا  والزبداين  والفوعة  كفريا  يف 

إىل  الجنوب  جرحى  وإخراج  وبقني، 

الشامل وجرحى الشامل إىل الجنوب.

كام تشمل البنود العمل عىل قوائم كاملة 

أو  أوضاعهم  بتسوية  الراغبني  للمدنيني 

املواد  وإدخال  بلداتهم،  خارج  املغادرة 

املتنازع  املناطق  إىل  والعاجلة  الطبية 

عليها، واإلفراج الفوري عن 40 ألف معتقل 

يف سجون النظام، بحسب الجزيرة.

يف  القيادي  تفتناز،  اليزيد  أبو  وقال 

املفاوضات  إن  الشام،  أحرار  حركة 

ومذلة  تعجيزية  رشوط  «بعد  فشلت 

حاول مجوس إيران فرضها ولكن قلناها 

وأضاف يف  املذلة»،  وال  املوت  ونعيدها 

تغريدات عرب حسابه يف تويرت، «إيران 

ومقاتيل  أهايل  إخراج  عىل  أرصت 

من  ومضايا  ورسغايا  وبقني  الزبداين 

من  املنطقة  إلفراغ  حًرصا  إلدلب  دمشق 

أهلها وبناء مرشوعها الصفوي».

أن  قوله بالتأكيد عىل  اليزيد  أبو  وأنهى 

املتحدة،  األمم  عرب  متت  «املفاوضات 

دمشق  نريد  رصاحة  أعلنتها  وإيران 

دول  من  مطبق  صمت  وسط  وريفها 

إيران  مرشوع  عىل  والعجم  العرب 

(تقسيم سوريا)».

الزبداني تحت النار مجدًدا
السبت  صباح  األسد  قوات  استأنفت 

قصف مدينة الزبداين من قبل الحواجز 

العسكرية املنترشة يف محيطها، إضافة 

إىل قصف مدفعي تركز يف عمق املدينة 

ومصدره املرابض العسكرية لحزب الله 

داخل األرايض اللبنانية.

األسد  قوات  صعدت  األحد،  فجر  ومنذ 

بقذائف  املدينة  أحياء  استهدافها  من 

 8 املروحي  الطريان  ألقى  كام  املدفعية، 

عودة  مع  تزامًنا  عليها،  متفجرة  براميل 

محوري  من  تركزت  التي  االشتباكات 

الكربة وبقني يف الجهة الغربية للمدينة.

أن  (سانا)  الرسمية  األنباء  وكالة  وذكرت 

اللبناين يتقدمان  الله  قوات األسد وحزب 

عدة  املدينة، وسيطروا عىل  مركز  باتجاه 

مباٍن يف الحي الغريب منها، لكن مصادر 

ميدانية من داخل املدينة أكدت لعنب بلدي 

أن الوضع العسكري عىل املحاور الثالثة 

(الرشقية والغربية والشاملية) ثابت دون 

أي تقدم لكال الطرفني منذ أيام.

يف املقابل، استأنفت غرفة عمليات «جيش 

وكفريا  الفوعة  بلديت  قصفها  الفتح» 

وقال  الشاميل،  إدلب  املواليتني يف ريف 

أبو املعتصم، أحد إداريّي غرفة العمليات، 

بنحو  البلدتني  استهدفت  الفصائل  إن 

أمس،  وصاروخية  مدفعية  قذيفة   100

صباح  منذ  املدفعي  بتمهيدها  واستمرت 

املدفعي  «التمهيد  أن  موضًحا  األحد، 

شبيحة  مع  نتهاون  ولن  اقتحام،  سيليه 

هاتني البلدتني بعد اآلن».

محاوالت جادة لتخفيف الضغط 
معركتني  املعارضة  فصائل  وأطلقت 

مدينة  عن  التخفيف  بهدف  منفصلتني 

الغوطة  يف  كانت  أوالهام  الزبداين، 

الرشقية للعاصمة دمشق، واستهدفت إدارة 

والثانية  حرستا،  ملدينة  املحاذية  املركبات 

وتركزت  الشاميل،  ريف حمص  كانت يف 

يف املحور الغريب مبحاذاة سهل الحولة.

السبت،  املشاركة،  الفصائل  وسيطرت 

ضمن  آخر  ومبنى  الفني  املعهد  عىل 

إدارة املركبات، خالل معارك ومواجهات 

عنيفة متكن مقاتلو الغوطة من خاللها 

يف  وأبنية  كتل  عىل  سيطرتهم  بسط 

حرستا،  مدينة  جنوب  اإلدارة  محيط 

العسكرية  املراكز  أبرز  تعترب  والتي 

لقوات األسد يف الغوطة الرشقية.

الزبداين»  «نرصة  سميت  التي  املعركة 

شارك فيها عدد من أبرز فصائل دمشق 

واالتحاد  اإلسالم  أبرزها جيش  وريفها، 

أحرار  وحركة  الشام  ألجناد  اإلسالمي 

الشام اإلسالمية وجبهة النرصة.

كام أطلقت فصائل حمص معركة أسموها 

«االعتصام بالله» وتهدف إىل فك الحصار 

الشاميل  الريف  يف  الحولة  سهل  عن 

قريتي  عىل  السيطرة  ومحاولة  الغريب، 

تسنني وجبورين املواليتني، اللتني تعتربان 

بوابة فك الحصار عن قرى الحولة.

إحكام  السبت،  الفصائل،  واستطاعت 

سيطرتها عىل حاجز الرتكاوي وتدمري 

عدد من آليات قوات األسد، دون تحقيق 

خالله  من  تستطيع  ملحوظ  تقدم 

خسائر  وسط  املعركة،  أهداف  تحقيق 

طريف  صفوف  يف  كبرية  برشية 

النزاع.

فصائل  قطعت  متصل،  سياق  يف 

عني  مياه  آب،   14 الجمعة  املعارضة، 

دمشق،  مدينة  عن  كامل  بشكل  الفيجة 

مدينة  عىل  املستمرة  الحملة  عىل  رًدا 

الزبداين، األمر الذي قابلته قوات األسد 

الوادي  بلدات  عىل  مسبوق  غر  بقصف 

وقطع كافة أشكال االتصاالت والكهرباء 

املياه،  ضخ  الفصائل  لتعيد  عنها، 

السبت الذي يليه، بعد اتفاق عىل هدنة 

مرشوطة مع نظام األسد.

قوات  من  مزدوًجا  هجوًما  أن  يذكر 

 3 يف  بدأ  اللبناين،  الله  وحزب  األسد 

الزبداين  مدينة  عىل  املايض  متوز 

بهدف السيطرة عليها، فيام لجأت قوات 

بلديت  إىل هجوم مامثل عىل  املعارضة 

إدلب،  شامل  املواليتني  والفوعة  كفريا 

إيقاف  يف  األسد  قوات  عىل  للضغط 

معركتها غرب دمشق.

في الشمال.. «جيش الفتح» يتأهب لالقتحام

الزبداني تواجه مصيرها بعد «انهيار» الهدنة

خبر بلدي

خالل معارك جبل الرتكامن يف ريف الالذقية الشاميل 13 آب 2015 / عنب بلدي

قناص من حركة أحرار الشام اإلسالمية يف مدينة الزبداين / رويرتز

أحمد حاج بكري - ريف الالذقية  

هجوًما  الالذقية  ريف  يف  املعارضة  فصائل  شنت 

مناطق  عدة  عىل  آب،   13 الخميس  موسًعا، 

معلنة  الرتكامن،  جبل  يف  األسد  لقوات  خاضعة 

بـ  وصفت  تالل  ثالث  عىل  سيطرتها  ذلك  غداة 

«االسرتاتيجية».

بالهجوم  العسكرية  عملياتها  الفصائل  وبارشت 

بيت عوان  الزيارة والخرضاء يف محور  تلتي  عىل 

املسؤول  الحفاوي،  عيل  وأفاد  الرتكامن،  جبل  يف 

اإلعالمي لحركة أحرار الشام اإلسالمية يف الساحل، 

تالل  ثالث  عىل  سيطروا  املعارضة  مقاتيل  أن 

«اسرتاتيجية» بعد معارك استمرت لخمس ساعات، 

قتل عىل إثرها عدد من قوات األسد وهرب آخرون.

وأوضح الحفاوي لعنب بلدي، أن الفصائل املشاركة 

األوىل  الفرقة  الشام،  أحرار  حركة  هي  العمل  يف 

الساحلية،  الثانية  الفرقة  النرصة،  الساحلية، جبهة 

العمل  نتيجة  هو  الحاصل  «التقدم  أن  معتربًا 

املشرتك والتنسيق الجيد بني الفصائل».

لقوات  األول  الدفاعي  الخط  الثالثة  التالل  وتعترب 

بيت حليبية،  عوان ومرصد  بيت  األسد عىل محور 

جبل  يف  األسد  قوات  مراصد  أهم  من  يعد  الذي 

الرتكامن، ونوه الحفاوي إىل أن «جيش األسد كان 

ويستخدمها  كبري  بشكل  التالل  تلك  عىل  يعتمد 

جبل  يف  سيطرته  عن  الخارجة  املناطق  لقصف 

لعنارصه  متقدمة  محارس  تعد  كام  الرتكامن، 

ولحامية املرصد».

تم  أنه  إىل  الحركة،  يف  اإلعالمي  املسؤول  وأشار 

املعارك،  خالل  األسلحة  أنواع  مختلف  استخدام 

وسط محاولة «رشسة» من قوات األسد للمحافظة 

الذي  الهجوم  صد  ومحاولة  متركزها  نقاط  عىل 

الطريان  من  قصف  مع  تزامًنا  املعارضة،  نفذته 

الحريب واملروحي عىل بلدات جبل الرتكامن.

وتحدث أبو عمر، القائد العسكري يف الفرقة األوىل 

الذي  األخري  التقدم  عن  بلدي،  لعنب  الساحلية، 

منذ  تقدم  أي  نحقق  «مل  الساحل،  جبهة  عىل  طرأ 

الفصائل  بني  التنسيق  بسبب  ولكن  طويلة،  فرتة 

النظام بسبب خسائره  انهيار معنويات  واستغالل 

عنارصه،  يعيشها  التي  االرتباك  وحالة  األخرية 

استطعنا السيطرة عىل تلك التالل».

السيطرة  أن  الحر، إىل  الجيش  القيادي يف  وأشار 

اآلليات  باستخدام  كان  (الزيارة)  األوىل  التلة  عىل 

الثقيلة، «دخل أكرث من 13 شابًا بعربة bmb عىل 

أجرب  ما  انغامسية،  عملية  األسد يف  قوات  متارس 

وقصفها  املنطقة  من  الهروب  عىل  النظام  عنارص 

جاءت  املعركة  «هذه  وأضاف  الثقيلة»،  باألسلحة 

بعد عدة محاوالت فاشلة لجيش األسد للتقدم عىل 

محاور بيت ملك وجورة املي يف جبل الرتكامن».

من  عسكريًا  تصعيًدا  الالذقية  محافظة  وتشهد 

طريف النزاع، إذ استطاعت فصائل املعارضة انتزاع 

مناطق «اسرتاتيجية» يف جبل الرتكامن، تزامًنا مع 

«غراد»  صواريخ  بعدة  الالذقية  مدينة  استهداف 

إىل  أدى  الذي  األمر  املاضية،  القليلة  األيام  خالل 

املمتلكات،  يف  كبري  ودمار  وجرحى  قتىل  سقوط 

باستهداف  األسد  طائرات  فيه  تستمر  وقت  يف 

املدنيني يف الريف الشاميل.

بعد التنسيق.. فصائل الالذقية تتقدم في جبل التركمان
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طارق أبو زياد – ريف حلب  

منطقة  بإنشاء  املنادية  األصوات  تعالت 

عازلة يف سوريا باكرًا يف مسار الثورة؛ 

وحملت الجمعة األوىل من كانون األول 

مطلبنا»  العازلة  «املنطقة  اسم   2011

سالحه  األسد  استخدام  مع  تزامًنا 

الجوي رًدا عىل املظاهرات، بعد أن فشل 

الرصاص وحده يف قمعها؛ ومع تأكيد 

عىل  إرصارها  مؤخرًا  الرتكية  الحكومة 

بات  عازلة شامل سوريا،  منطقة  إقامة 

الحديث عنها أكرث جدية مام مىض.

بشأن  املطروحة  املواضيع  من  وكأي 

تتعدد األطراف املؤثرة فيه، تتباين اآلراء 

فأكرم  إنشاؤها،  املزمع  املنطقة  حول 

إىل  ونازح  إغايث  عامل  وهو  الحموي، 

بشدة»  «يؤيد  بحلب،  املهندسني  ريف 

أهم  ذلك  معتربًا  آمنة،  منطقة  إنشاء 

هذه  يف  تحصيله  السوريني  عىل  ما 

الفرتة كونها «ستؤوي أعداًدا هائلة من 

املترضرين ومن ال مأوى لهم، واألهم من 

ذلك أنها ستكون طريق البداية لتشكيل 

وتنفيذي»  فعيل  بشكل  مدنية  حكومة 

بحسب قوله.

ستكون  «املنطقة  الحموي  وأضاف 

املشاريع  النطالق  الرئييس  املركز 

خوفًا  منها  العديد  توقفت  إذ  الخدمية، 

من القصف، وتَوفر مكان محمي داخل 

األرايض السورية سينعشها، وال خوف 

مردفًا  سننجزه»،  ما  ضياع  عىل  حينها 

ما  توضيح  املؤقتة  الحكومة  «عىل 

سيكون شكل املنطقة ورشوطها، وكيف 

سيكون منط الحياة فيها».

ويف حني يتفق أبو الفضل، املنحدر من 

الحموي حول  الكربى، مع  قرية أوروم 

أن  إىل  ينّوه  آمنة،  منطقة  إنشاء  فوائد 

بالنسبة  بحتة  سياسية  «غاية  إنشاءها 

«تهديد  إىل  اآلن  توقيتها  ومرّد  لرتكيا»، 

إقامة دولة لألكراد يف الشامل املحاذي 

ألراضيها، ولو كانت تريد أن تقيم هذه 

عىل  لعملت  السوريني؛  ملصلحة  الرقعة 

ذلك منذ بداية الثورة»، معتربًا أن حامية 

تستغلها  حجة  مجرد  هي  السوريني 

تركيا لـ «تطبل وتزمر بها».

وأوضح الرجل الخمسيني «ال ننكر فضل 

مرصاعيها  عىل  الحدود  بفتحها  تركيا 

لنكمل  ومساندتها  كسوريني،  أمامنا 

املخيامت  وإنشاءها  األسد،  ضد  ثورتنا 

وميكنك القول قد أمدونا بالسالح أيًضا؛ 

لكن باملقابل أنعش الالجئون السوريني 

أصبحت  إذ  تركيا،  يف  التجارات  معظم 

الشامل  إىل  السلع  لكافة  الوحيد  املورّد 

السوري»، معقبًا «ال تصدق أن يف هذه 

األيام من يقدم لك دون مقابل».

أما أبو محمد، بائع حلويات من مدينة 

األتارب، ينظر إىل املوضوع من زاوية 

أخرى، إذ يعترب السوريني «منسيني» 

مل تسمع مطالبهم منذ أكرث من ثالث 

وبرأيه  اآلمنة،  املنطقة  بإنشاء  سنوات 

«مل يعودوا بحاجة لها كام يف السابق، 

بعد أن قدموا كثريًا من الشهداء».

ويرى أبو محمد، املنخرط يف صفوف 

املظاهرات  يف  بداياتها  منذ  الثورة 

السلمية، أن «النظام آيل إىل السقوط 

يذيقه  الفتح  وجيش  كبرية،  برسعة 

معتربًا  املستويات»،  كل  عىل  الويالت 

بأسلحة  املسلحة  املعارضة  «تزويد 

تكاليف  رصف  بدل  للطريان  مضادة 

عاقبتها،  يعرف  أحد  ال  خطوة  عىل 

ورمبا  الثورة  عىل  نقمة  تكون  رمبا 

من  ُهّجروا  من  وتأوي  بالفائدة  تأيت 

لبنان  يف  الذل  من  لهم  خري  بيوتهم، 

واألردن».

أغلب  يتفق  حولها،  اآلراء  تباين  ورغم 

املواطنني يف الشامل املحرر أن املنطقة 

طريان  من  يقي  سقًفا  ستكون  العازلة 

األسد، إال أنها ويف الوقت نفسه ستكون 

وتحديات  جديدة  معطيات  عىل  بوابة 

كيف  يتوقعوا  أن  يستطيعون  ال  أخرى 

ميكن التعامل معها.

«المنطقة اآلمنة».. كيف يراها السوريون في الشمال المحرر

املنطقة العازلة املحتمل إنشاؤها شامل سوريا

ثالث ساعات ونصف يملؤها الخوف والتوتر واإلرهاق
طريق «حمص- دمشق» الدولي.. استراحات المسافرين تحولت إلى حواجز

عبد اللطيف الحمصي- حمص 

آمًنا  بات  أن طريق حمص-دمشق  الكثريون  ظن 

الطريق  جانبي  عىل  املعارك  انتهاء  بعد  وسالًكا، 

وسيطرة قوات األسد عىل القرى التي كانت محور 

اشتباكات بني الجيش الحر من جهة، وبني جيش 

جهة  من  اللبناين  الله  حزب  وعنارص  النظام 

أخرى.

الدويل  فالطريق  ذلك،  عكس  أثبت  الواقع  أن  إال 

يف  مروريًا  واختناقًا  كثرية  عسكرية  نقاطًا  يشهد 

العديد من تلك الحواجز التي تعيق حركة املواطن، 

توفر  ال  التي  الطيارة  الجامرك  حواجز  إىل  إضافة 

شاحنة وال حافلة من إيقافها وأخذ «املعلوم» قبل أن 

تسمح لهم بإكامل طريقهم الصعب.

حواجز واستراحات على ا�وتستراد 
سافر  حمص  مدينة  من  شاب  وهو  ك)  (ن.  يقول 

جامرك  سيارة   11 «أحصيت  مؤخرًا  دمشق  إىل 

نوع (جيب) يف الثلث األول من أوتسرتاد حمص- 

بامللل  شعرت  أن  بعد  العد  عن  توقفت  ثم  دمشق، 

والقرف من وضع الطريق».

رحلته  عن  بلدي  لعنب  (أ.م)  الشاب  ويتحدث 

الطويلة «الخارج من حمص إىل دمشق يواجه أول 

قليل  الحاجز  وهذا  حسياء،  مدينة  عند  الحواجز 

الحافالت  وعىل  الخاصة  السيارات  عىل  التدقيق 

يواجهنا  قارة  مدينة  إىل  الوصول  عند  ثم  أيًضا، 

املسؤول  الحاجز  وهو  االزدحام  متوسط  حاجز 

ودير عطية ويربود عىل  النبك  مناطق  تغطية  عن 

جانبي الطريق، ويالحظ الناظر إىل التالل املحيطة 

الجبال  قمم  يف  املتفرقة  الدبابات  لبعض  انتشاًرا 

العنارص  ذات  العسكرية  والقطع  الخيام  وبعض 

القليلة من الجهتني».

ويعد  السمعة»،  «سيئ  القطيفة  حاجز  ذلك  وييل 

ويشهد  للمسافرين  اعتقاًال  الحواجز  أكرث  من 

ازدحاًما كبريًا يف ثالثة طوابري طويلة جًدا أحدها 

العسكرية  السيارات  مرور  لتسهيل  عسكري  خط 

التابعني  األمنية  البطاقات  وحاميل  والضباط 

التدقيق عىل املسافرين يف  للنظام، ويتابع «يزداد 

التدقيق عىل املسافرين  الكبرية أكرث من  الحافالت 

مسافر  مير  أن  ميكن  فال  الخاصة،  السيارات  يف 

يتم  أن  دون  القطيفة  حاجز  من  ركاب  حافلة  يف 

تفييش اسمه، وأما االنتظار عند الحاجز فيكون يف 

اسرتاحة أنشئت حديثًا عند هذه النقطة، وهي عبارة 

عن بسطة كبرية مسقوفة بـ (لوح توتة) وهذا ما 

يسميه الحامصنة بالرباكية الكبرية».

ولفت (أ.م) إىل أن «العاملني يف االسرتاحة مؤيدون، 

وجدوا  الحاجز،  نفس  من  عساكر  بعضهم  ورمبا 

والرباكيات،  االسرتاحات  فأقاموا  جديد  رزق  باب 

يجربون  التي  واإلكراميات  للرشاوى  باإلضافة 

املسافرون  «يقف  وأضاف  أدائها»،  املسافرين عىل 

يأيت  ريثام  وقلق  ترقب  بحالة  الشباب  وخصوًصا 

إليهم العسكري ليعلمهم بأسامء املطلوبني أو يعيد 

منهم  ويطلب  أصحابها  إىل  الشخصية  البطاقات 

مدة  العملية  هذه  وتستغرق  الحافلة،  إىل  العودة 

بعض  يف  والساعتني  ساعة  النصف  بني  ترتاوح 

ساعات الذروة».

أوتسرتاد  عىل  العسكرية  التفتيش  نقاط  ييل 

دخول  قبل  أخري  عسكري  حاجز  حمص-دمشق، 

املتفجرات،  لكشف  جهاز  عىل  ويحتوي  العاصمة، 

بينام ال يدقق عىل أسامء املسافرين إال نادًرا.

مفترق طرق
إما  خياران،  هناك  دمشق  إىل  الوصول  وعند 

وإما  األسد،  وضاحية  التل  طريق  من  الدخول 

حيث  حرستا،  باتجاه  األتوسرتاد  يف  االستمرار 

تفضل الحافالت االستمرار يف الطريق األخري ألنه 

أكرث  لكنه  الحواجز،  وقليل  الكراجات  عىل  قريب 

السائق إىل زيادة رسعته  للقنص فيضطر  عرضة 

بشكل كبري بغية الهروب من أي عملية استهداف 

الطريق  جانبي  عىل  يشاهد  والناظر  متوقعة، 

سائقيها  تعرض  بعد  مقلوبة  وشاحنات  سيارات 

للقنص.

ما تسلك  فغالبًا  والعسكرية  الخاصة  السيارات  أما 

للسيارات  وتفتيًشا  تدقيًقا  يشهد  الذي  التل  طريق 

مبا فيها العسكرية دون استثناء. 

مكان  بحسب  املسافرين  عىل  التدقيق  ويختلف 

القيد، فمن كان ينتمي إىل املناطق الساخنة يشهد 

من  وأما  الحاجز،  مكان  يف  تحقيًقا  ورمبا  تدقيًقا 

تفييش  يتم  فال  للنظام  املوالية  للمناطق  ينتمي 

اسمه نهائيًا ويكتفى بالنظر إىل بطاقته الشخصية 

وإرجاعها له.

 3 حوايل  ودمشق  حمص  بني  الرحلة  وتستغرق 

واإلرهاق  والتوتر  الخوف  ساعات ونصف، ميلؤها 

ال  كانت  أن  بعد  والتفتيش،  املتكرر  التوقف  من 

تتجاوز ساعتني قبل بداية الثورة.

طريق دمشق-حمص الدويل
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عبد الرحيم التخوبي - القامشلي 

محافظة  يف  النقل  أجور  شهدت 

األيام  خالل  كبريًا  ارتفاًعا  الحسكة 

القليلة املاضية، بعد إصدار هيئة الطاقة 

التابعة لإلدارة الذاتية قراًرا برفع أسعار 

املحروقات، األمر الذي أثار موجة استياء 

لدى املواطنني.

وفور إصدار القرار، ارتفعت أجور النقل 

بني مدينتي عامودا والحسكة من 175 

املتوقع  ومن  سورية،  لرية   300 إىل 

(األمبريات)  الكهرباء  أسعار  ارتفاع 

الشهر املقبل لتصبح 1000 لرية سورية 

 750 كانت  أن  بعد  الواحد  لألمبري 

أصحاب  أحد  سعيد،  عمر  بحسب  لرية، 

املولدات يف مدينة عامودا.

يولد  الواحد  األمبري  أن  سعيد  وأوضح 

فقط،  ونصف  ساعات   6 مدة  الكهرباء 

يف  املولدات  أصحاب  معظم  أن  مؤكًدا 

برفع  سيقومون  الذاتية  اإلدارة  مناطق 

تكلفة  بقيت  لو  «األمبريات»  أسعار 

املحروقات عىل وضعها الراهن.

لإلدارة  التابعة  الطاقة  هيئة  وكانت 

الذاتية يف محافظة الحسكة، أصدرت 

يقيض  الجاري  آب   8 بتاريخ  قراًرا 

املكررة،  املحروقات  أسعار  برفع 

أن  بعد   45 بـ  املازوت  ليرت  ليصبح 

كان 30 لرية سورية، بينام ارتفع ليرت 

البنزين من 60 إىل 75 لرية.

القرار أدى إىل موجة استياء لدى سكان 

يعترب  املازوت  أن  باعتبار  املحافظة، 

املنطقة،  يف  لالقتصاد  األكرب  املحرك 

تكرير  يف  املواطنني  من  كثري  ويعمل 

املازوت وتسويقه للمحافظات االخرى.

وغداة القرار، نفذ سائقو حافالت النقل 

عاًما  القامشيل إرضابًا  مدينة  العام يف 

قامئة  عىل  احتجاًجا  كامل،  يوم  ملدة 

ارتفاًعا  ستسبب  التي  الجديدة  األسعار 

املدينة  ضمن  النقل  أجور  أسعار  يف 

بعض  سائقو  نظم  كام  وخارجها، 

تم  املدينة،  يف  اعتصاًما  «الرسافيس» 

«األسايش»  قوات  قبل  من  بالقوة  فضه 

مستخدمني الهروات.

هيئة  رئيس  خلف،  سليامن  واعترب 

قرار  املازوت  سعر  «رفع  أن  الطاقة، 

تكاليف  ارتفاع  بسبب  ومنطقي  صائب 

اإلنتاج».

لوسائل  حديثه  يف  خلف  وأوضح 

يف  األسعار  «انخفاض  أن  اإلعالم، 

العامني املاضيني كان بسبب مراعاتنا 

املنطقة  يف  االقتصادية  لألوضاع 

يف  السكان  ملساعدة  منا  ومحاولة 

تدبري شؤون حياتهم بسبب الحصار 

عىل  الجامعات  بعض  تفرضه  الذي 

باإلضافة  الدولة،  كتنظيم  املحافظة 

مع  الحدودية  املعابر  إغالق  إىل 

نحن  «اآلن  مردفًا  والعراق»،  تركيا 

بالسعر  املحروقات  لبيع  مضطرون 

النظامي واملنطقي لها».

ارتفاع  أن  فريون  املحافظة  سكان  أما 

أسعار املحروقات غري مربر السيام يف 

األوضاع الحالية، واعترب أحد املواطنني 

تكاليف  أن  اسمه)  عن  الكشف  (رافًضا 

اإلدارة  تدعي  كام  مرتفعة  غري  اإلنتاج 

املستخدمة  النفط  آبار  فمعظم  الذاتية، 

بالطرق  وتكريره  الدفع،  ذاتية  هي 

وأضاف  كثريًا،  يكلف  ال  التقليدية 

«الهدف الوحيد لرفع األسعار هو زيادة 

نسبة الفائدة».

وتنتج املحروقات املكررة يف املحافظة 

عن طريق الحراقات التقليدية املنترشة 

يف منطقة الرميالن ومحيطها، وتقوم 

الخام  «الفيول»  ببيع  الطاقة  هيئة 

بتصفيتها  تقوم  التي  الحراقات  لتلك 

بالطرق التقليدية وبيعها للتجار، الذين 

أو  املحافظة  يف  بدورهم  يبيعونها 

تصّدر إىل مناطق أخرى داخل سوريا 

وخارجها.

كام متتلك هيئة الطاقة عدًدا من الحراقات 

الكبرية، تكرر النفط فيها وتزود املنشآت 

باملحروقات،  الذاتية  لإلدارة  التابعة 

ووحدات  األسايش  سيارات  إىل  إضافة 

لحزب  التابعة  الكردية  الشعب  حامية 

االتحاد الدميقراطي.

ومتيزت أسعار املحروقات يف محافظة 

عن  قياًسا  النسبي  برخصها  الحسكة 

الذي  األمر  السورية،  املناطق  باقي 

خالل  ملحوظًا  اقتصاديًا  منًوا  سبّب 

العامني املاضيني.

اإلدارة الذاتية: القرار منطقي بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج

إضراٌب واستياء شعبي بعد رفع أسعار المحروقات في الحسكة

إرضاب سيارات األجرة يف القامشيل - 9 آب 2015 (عنب بلدي)

تعبريية لعنارص من تنظيم الدولة يف ديرالزور

عناصر محليون في التنظيم يضعونه على خطى النظام
سيرين عبد النور – ديرالزور

يسري تنظيم الدولة يف مناطق سيطرته عىل خطى 

النظام «بحرفية أكرب وتحت غطاء رشعي»، بحسب 

محمد من أبناء حي الحميدية، معقبًا خالل حديثه 

إىل عنب بلدي عىل اعتقال التنظيم لعدد من أبناء 

ديرالزور بسبب منشوراتهم عىل صفحات التواصل 

االجتامعي.

املشابهة ألساليب ينتهجها  الوحيدة  الحادثة ليست 

نظام األسد يف مناطق سيطرته، فقامئة طويلة من 

األسامء أعدها التنظيم ونرشها عىل حواجزه تشمل 

مع  والتعامل  التنظيم  قتال  أبرزها  بتهم  املطلوبني 

االفرتايض؛  الفضاء  يف  الدولة  ومعاداة  أعدائه 

أعدت باالستعانة بعنارص محلية وبشبكة مخربين 

مرتبات  تتلقى  الدولة،  مناطق سيطرة  منترشة يف 

فحواها  محددة  ومهام  خاصة  وأسلحة  شهرية 

«تلّقط» األخبار وإعالم مسؤويل التنظيم بها، عرب 

تقارير شفهية غالبًا.

املخربين  أغلب  أن  املدينة  أهايل  من  عدد  ويؤكد 

تحت جناح  كانوا منضوين  التنظيم  مع  املتعاملني 

الذي  محمد،  بحسب  الوطني،  والدفاع  النظام 

حارة  ولكل  األمنية  شبكته  حّي  «لكل  أن  أوضح 

مخربها الخاص»، نجح التنظيم يف جذبهم مستغًال 

اندفاع بعض املتعاطفني معه من الشبان واألطفال 

للمغامرة وحاجتهم إىل املال، فيغريهم بزي أفغاين 

مرقط، وفرصة ركوب آلياته، ما يشبع حس املغامرة 

والسلطة لديهم.

كثري  كشف  من  التنظيم  الشبكات  هذه  ومكّنت 

فضح  عىل  يعملون  كانوا  ومقاتلني  نشطاء  من 

من  عديد  عىل  القبض  إلقاء  عن  فضًال  مامرساته، 

مغادرة  من  يتمكنوا  مل  ممن  الحر  الجيش  مقاتيل 

مناطق سيطرة الدولة.

عىل حاجز «الجورة»، الواقع عىل متاس مع مناطق 

تتوىل  فيام  اإلرشاف،  «مهاجرون»  يتوىل  النظام، 

العابرين؛  هويات  تحديد  مهمة  محلية  عنارص 

والقرى  املدن  داخل  الحواجز  عند  الحال  وكذلك 

أيًضا  التنظيم  يستغل  حيث  لسيطرته،  الخاضعة 

معرفة العنارص املحلية بالحارات والبيوت إلرشاده 

عليهم  القبض  إلقاء  يف  واملساعدة  املطلوبني  إىل 

واالستيالء عىل ممتلكاتهم.

مالحقة  عىل  املحلية  الخاليا  دور  يقترص  وال 

التنظيم  غزو  «تسهيل  إىل  تعداها  بل  املطلوبني، 

لعرشات املدن والقرى والسيطرة عليها»، كام يقول 

واملصالحات  «االستسالم  أن  موضًحا  عيل،  الشاب 

دوًرا  لعبت  األخرية  الساعات  وبيعات  والتوبات 

ليسيطر  كان  ما  التنظيم  أن  ذلك»، ويرى عّيل  يف 

عىل كثري من املناطق الخاضعة لسيطرته اآلن لوال 

عنارصه املحلية.

يف  البوكامل،  مدينة  من  حسن  يؤكده  عيل  كالم 

بلدي  لعنب  أوضح  الذي  الرشقي،  ديرالزور  ريف 

كيف سهلت الخاليا املحلية للتنظيم إحكام قبضته 

وقللت حجم خسائره، «يتفاجأ أهايل القرى ببيعة 

فصيل محيل، وانضاممه للقتال يف صف التنظيم 

يف اللحظات األخرية... وهذا ما جرى يف ديرالزور 

والبوكامل والقورية وغريها».

دوًال  اخرتقت  التنظيم  شبكات  إن  الشاب  وقال 

أمنيي  وبعض  أوروبية،  دوًال  ووصلت  حدودية 

النظام هاجروا عرب تركيا إىل أوروبا الستكامل بناء 

يتخلص  ما  غالبًا  التنظيم  أن  إىل  ويشري  شبكاته. 

الشعب  «لعنة  لتطاردهم  مهامهم،  أداء  بعد  منهم 

وبراءة األرض ممن خانها ويرس احتاللها، وتسبب 

باألذية ألبنائها وشوه صورتهم أمام العامل».

ويزداد خطر شبكة املخربين بازدياد كم املعلومات 

ألقاب  لبعضهم  بات  حتى  أعضائها،  لدى  املتوفر 

«يبث ذكرها الرعب يف النفوس» كام يروي محمد 

عن «أبو ضياء» و»األعور» و»قاسم» وآخرين يعترب 

األعمى  الوالء  و»يدفعهم  الشبكات»  «عامد  أنهم 

للتنظيم، أو الطمع باملال والسلطة».

ويضيف محمد أن من الناشطني من «رموا أنفسهم 

عن  معلومات  بكم  وأمّدوه  التنظيم»  أحضان  يف 

ومناطق  عملهم  وطبيعة  آخرين  نشطاء  هوية 

نشاطهم  وإيقاف  إليهم  الوصول  وسبل  تواجدهم 

سواء أكان ذلك ينطوي عىل تهديدهم، أو تهجريهم 

أو حتى قتلهم، ولذا يعترب هؤالء «سكاكني انقلبت 

عىل الثورة وذبحت ناشطيها»، ومبعلوماتهم قدموا 

للتنظيم «هدية مل يكن يحلم بها».
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محاوالت  بني  االحتامالت،  مفتوحة  وسيناريوهات  معقًدا  رصاًعا  وأريافها  حلب  مدينة  تواجه 
الدفاع  وبني  النظام  لسيطرة  الخاضعة  املدينة  من  الغربية  األحياء  عىل  السيطرة  الثورة  فصائل 
عن ريفها الشاميل والرشقي إليقاف متدد تنظيم «الدولة اإلسالمية»، إضافًة إىل التوجه الرتيك 

إلنشاء «منطقة آمنة» شامًال.
عنب بلدي التقت، ورد فرايت، عضو املكتب السيايس يف تجمع «فاستقم كام أمرت» ومدير مكتبه 
اإلعالمي، متحدثًا عن موقف الفصائل من هذه السيناريوهات والتحضري للتعامل معها، إضافًة إىل 

اإلشكاليات العالقة يف إدارة املدينة.

  حاوره: عمار زيادة
 

إلقامة  الرتكية  الحكومة  توجه  ظل  يف 

«منطقة آمنة» بعمق 90 كيلومرتًا شامل 

«مطلبًا  املنطقة  فرايت  اعترب  حلب، 

وازدادت  الثورة،  بدايات  منذ  شعبيًا 

أن  مؤكًدا  الطريان»،  قصف  مع  حدته 

من  أكرث  منذ  املتفجرة  الرباميل  قصف 

سنة ونصف «دمر املدينة ومسحها».

المنطقة.. لتأمين المدنيين 
ومواجهة «داعش»

التي  حلب»،  «فتح  عمليات  غرفة  وتضع 

يف  العسكرية  الفصائل  أغلب  تنضوي 

حلب تحتها، عىل طاولتها تأمني املدنيني 

تحررت،  حال  يف  الغربية  األحياء  يف 

وفق  ونصف،  مليونني  قرابة  وعددهم 

النظام  تعامل  إذا  خصوًصا  فرايت، 

املحررة كام تعامل  األحياء  بالقصف مع 

«الدولة  تنظيم  أن  كام  إدلب.  يف  معها 

الشاملية  الخارصة  يرضب  اإلسالمية» 

كلام بدأت األعامل العسكرية يف املدينة، 

وقد سيطر عىل البل وأم القرى وصوران 

يف املنطقة نهاية أيار مع انطالق معارك 

لتحرير  املتجهة  القوة  لتنقسم  «الفتح»، 

أجزاء من املدينة إىل هجوم وردع.

حوش،  أم  قرية  التنظيم  واقتحم 

وتسببت سيارة مفخخة تابعة له مبقتل 

قرابة 60 عنًرصا من الجيش الحر، األحد 

شهر  انتهاء  بعد  العملية  وتأيت  آب؛   9

لالقتحام،  التحضريات  وعودة  رمضان 

لتتوجه األرتال إىل املنطقة مجدًدا.

وعليه، يدعم التجمع وهو من أكرب فصائل 

العازلة،  املنطقة  املدينة  يف  املعارضة 

باإلضافة إىل أغلب فصائل الثورة، بتواصٍل 

عام،  الرتكية بشكل  الحكومة  وتنسيق مع 

ليست  واملشاورات  الدراسات  أغلب  لكن 

معلنًة وليس باإلمكان الحديث عنها حاليًا.

املنطقة  تكون  أن  نفى  املتحدث  لكن 

لفصائل  العسكرية  للعمليات  منطلًقا 

وكون  املدنيني  حامية  فغايتها  الثورة، 

الطريان ال يستطيع التحليق فوقها «هو 

األهم بالنسبة لنا».

 الناس في مناطق النظام «أهلنا» 
يف  السياسية  الهيئة  عضو  واستقرأ 

منذ  الثورة  فصائل  قدمته  ما  التجمع 

املدينة،  ثلثي  وتحريرها  حلب  دخولها 

التي  والفقرية  الشعبية  األحياء  وهي 

للمدينة  البرشية  الخزانات  فيها  توجد 

(يف رمضان 2012).

وعانت هذه املناطق يف األشهر األربعة 

يف  كبريٍ  وضعٍف  جوٍع  من  األوىل 

مرحلة  ألنها  والخدمات  اإلمكانيات 

جديدة، ثم «ازدهرت الحياة فعليًا وبدأت 

تتجه نحو التنظيم عرب مجالس وهيئات 

وصلنا  حتى  املدينة،  يف  الحياة  أدارت 

يخرجون  فيها  الناس  كان  مرحلة  إىل 

النظام  لسيطرة  الخاضعة  املناطق  من 

إىل القسم املحرر من املدينة ليعملوا أو 

الحرية»،  من  جًوا  يعيشوا  أو  يتاجروا 

وفق فرايت، مشريًا إىل ثالث مظاهرات 

 8 بـ  التحرير  بعد  األسد  لنظام  مؤيدة 

القبض  بعد  بري  عائلة  نظمتها  أشهر، 

لها  التعرض   يتم  مل  منهم،  عىل شبيح 

بقتل أو مضايقات.

كاملة  بحياة  أحس  حني  النظام  لكن 

تخرج عن سيطرته وتدار عىل بعد أمتار 

إبادة  وعملية  بالرباميل  القصف  «بدأ 

وكل  والحجر  والشجر  للبرش  ممنهجة 

«الثوار  لكن  يكون خارج سيطرته»،  ما 

أدىن  مامثٍل وحتى  فعٍل  برد  يقوموا  مل 

وأما  الرعب،  توازن  تحقيق  من  يشء 

لسيطرة  الخاضعة  للمناطق  بالنسبة 

الناس يف تلك املناطق  النظام، فام زال 

القصف  من  أمان  بشبه  يعيشون 

ويتحملون يف ذلك الذل».

وأضاف «لو أردنا أن نقيس القدرة التي 

من  عام،  من  أكرث  منذ  الثوار  ميلكها 

سالح املدفعية األول وهو جهنم أو حمم 

الناس  تهجري  يستطيعون  فهم  وغريه، 

يف تلك املناطق وأن ال تقوم حياة فيها، 

يف  الناس  ألن  بذلك،  يقوموا  مل  لكنهم 

أحياء النظام هم أهلنا».

ليست  الثورة  أن فصائل  فرايت  ويعتقد 

تحدثت  إذ  الضامنات،  بتقديم  املطالبة 

غرفة  عرب  رسمي  بشكل  مرة  من  أكرث 

عمليات فتح حلب، أن «كّل من ال يحمل 

لنا  فليس  موقفه  كان  مهام  السالح 

السالح  يحمل  من  وحتى  معه،  مشكلة 

لن يكون هناك أي عمل عدايئ ضده أو 

انتقامي بل سيعرض عىل املحكمة».

إدارة مدنية والمجلس القضائي 
«يلزم الفصائل»

وأقرّت غرفة عمليات فتح حلب أن إدارة 

مدنية  ستكون  التحرير،  بعد  املدينة، 

 26 يف  عنها  صادٍر  بيان  يف  بالكامل، 

حزيران 2015، مؤكدًة يف أوىل مبادئه 

للمدنيني  التعرض  عدم  وجوب  عىل 

مبختلف طوائفهم يف دمائهم وأموالهم، 

تعاونه  ثبت  من  ذلك  من  مستثنية 

ومشاركته يف «جرائم» مع نظام األسد، 

عىل أن يتم تنفيذ األحكام تحت السلطة 

القضائية املختصة.

تشكل  التي  الغرفة،  أن  فرايت  واعترب 

العسكرية  القوة  من  باملئة   95 قرابة 

يف املحافظة، قادرة عىل إلزام الفصائل 

«دراسات  إىل  منوًها  تحتها،  املنضوية 

إدارة  لطرق  تحرض  كاملة  ومشاريع 

املدينة منذ أكرث من شهرين».

«هيئات  إىل  للوصول  العمل  ظل  ويف 

والهيئات  املحاكم  توحد  يأيت  رسمية» 

والشاميل  الغريب  الريفني  الرشعية يف 

واملدينة  تحت «املجلس القضايئ األعىل» 

نهاية متوز الفائت، وهو صاحب سلطة 

األوىل هي  ناحيتني:  من  الفصائل  عىل 

عىل  سلطة  صاحبة  كانت  هيئة  كل  أن 

والثاين  مناطقها،  يف  املوجود  الفصيل 

وتوقيعهم  الفصائل  قادة  تعهدات  هو 

بأنهم سيكونون تحت قرار املحكمة.

الواقع ا�مني في حدوده الدنيا
ال يوجد جهة رسمية متسك امللف األمني 

املحررة وهو واقع أسفر عن  يف األحياء 

«الفردية»،  بـ  فرايت  وصفها  تجاوزات 

معلًال أنه ال توجد حرب إال وتركت مساحة 

للفوىض، وبينام ال متتلك الفصائل الثقل 

ثقلها  ويتوجه  األمن  لضبط  الكايف 

جهود  تنصب  العسكرية،  الجبهات  نحو 

املنظامت الداعمة عىل اإلغاثة.

لكن فرايت أردف «نحن ملزمون بالحدود 

الدنيا من األمن، ونأمل أن يشّكل املجلس 

القضايئ الجديد ضبطًا لهذه التجاوزات، 

وأن يكون مسؤوًال عن امللف األمني».

تجاوزات الجندرمة على
 الحدود «مرفوض»

مؤسسات  من  رسمي  موقف  يوجد  ال 

العسكرية  الفصائل  أو  وهيئاتها  الثورة 

من تجاوزات الجندرمة (رشطة الحدود 

األرايض  نحو  الهاربني  بحق  الرتكية) 

الناحية  من  فرايت  يعلم  وال  الرتكية، 

القانونية ما إذا كان قرار إغالق الحدود 

من الجانب الرتيك يتيح للعسكر إيقاف 

أردف  لكّنه  بالقوة،  الهاربني  وصول 

وندين  نرفض  فاستقم  تجمع  «باسم 

السلطات  ونطالب  التجاوزات،  حرفيًا 

الرتكية مبحاسبة املسؤولني».

املعابر  إغالق  بعد  التجاوزات  وتكررت 

الرئيسية بشكل رسمي منذ آذار املايض، 

واقترصت عىل دخول البضائع التجارية 

واإلنسانية والحاالت اإلسعافية للجرحى 

واملرىض، وكان آخرها مقتل الفلسطينية 

االثنني  عاًما،   18 تبلغ   التي  عبود  رغد 

10 آب، واستبعد فرايت أن تكون الشابة 

تحمل سالًحا أو تستطيع تهريبه.

ما الذي يحول دون اندماج 
الفصائل؟

سلسلة  من  طويلة  تجربة  حلب  عاشت 

التوحدات بني فصائل املعارضة كجيش 

والجبهة  اإلسالمية  والجبهة  املجاهدين 

تفككت  أن  لبثت  ما  لكنها  الشامية 

كام  فاستقم  تجمع  وميثل  برسعة، 

أيًضا بني  لالندماج  أخرى  أمرت تجربة 

ولواء  الشهباء،  ولواء  املدينة،  لواء حلب 

السالم.

وعزا ورد فرايت أسباب «الفشل الذريع» 

إىل عدة مشاكل، أولها اختالف أصدقاء 

العسكري وتحكمهم  الدعم  سوريا عىل 

الشامية  الجبهة  بتشكيل  مستدًال  به، 

حلب،  فصائل  كربى  من   2014 أواخر 

دعمها  رفضت  الداعمة  الدول  لكّن 

ثالثة  أو  شهرين  لتبقى  باملال،  ومّدها 

ذخرية،  أو  رواتب  أو  مادي  وارد  بدون 

وبالنتيجة انهارت الجبهة.

كام توجد بعض «الحساسيات الشخصية 

جيوب  وهناك  واملناطق،  القادة  بني 

متفاوتة،  بنسب  منها،  فصيل  يخلو  ال 

إفشاله،  وتحاول  توحد  أي  ضد  تتحرك 

وتنجح بسبب  قوتها»، إضافة إىل «توجه 

من  إلفراغ حلب  املدين  املجتمع  منظامت 

ونصف،  سنة  منذ  وشبابها  ناشطيها 

يف  ومتقطعة  بسيطة  مبالغ  تعطي  إذ 

الداخل مقابل رواتب عالية يف الخارج».

عىل  الفصائل  «تعني»  كوادر  تبق  ومل 

اإلدارية  الهيكليات  وصياغة  توحدها 

يعترب  إذ  األخطاء،  أو تساعد يف تاليف 

مثقفة»  «نخبة  اليوم  الجامعي  الطالب 

الشهادات  يحمل  من  أو  الخريج  وليس 

أن  اعترب  الذي  فرايت  وفق  والخربات، 

الفصائل «تركت لتتلقى املسبات».

السوريني  فرايت  دعا  الختام  ويف 

أو  ثورتهم  من  جزًءا  ويكونوا  ليبادروا 

السوريني  «ثورة  ألنها  فيها،  يؤثروا 

يوجد  ال  اآلن  حتى  قدموه  وما  كلهم، 

لكن  الحديث،  التاريخ  يف  فعله  شعب 

والصرب،  الَجلَد  من  مزيًدا  يحتاج  هذا 

ورمبا يكون النرص صرب ساعة».

مدير المكتب اإلعالمي لتجمع فاستقم كما أمرت:

 ندعم المنطقة اآلمنة وندين تجاوزات الجندرمة

ورد فرايت عضو املكتب السيايس يف تجمع «فاستقم كام أمرت» ومدير مكتبه اإلعالمي
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اإلنتاج الزراعي نحو الهاوية

أزمة المياه في ريف حمص المحاصر مستمرة

عامر الناصر – ريف حمص  

مع اشتداد حر الصيف يف آب، تستمر أزمة املياه 

داخل بلدة تلدو التابعة لسهل الحولة يف محافظة 

يف  املتمركزة  النظام  قوات  إيقاف  بعد  حمص، 

رئيسية  آبار  أربعة  عمل  املياه  مؤسسة  حاجز 

البلدة  تغذي  كانت  والتي   ،2012 عام  مطلع 

وتعترب الرشيان الرئييس لها من املياه الصالحة 

للرشب.

يقع شامل  مياهه للرشب  برئ رئييس واحد تصلح 

البلدة ويسيطر عليه الجيش الحر، يستغل األهايل 

يعتمدون  أو  لتشغيله،  القليلة  الكهرباء  ساعات 

اليوم  يف  ساعة   12 مدة  تشّغل  إذ  املولدات،  عىل 

لتأمني احتياجاتهم من املاء، إال أن االنقطاع املتكرر 

كبريًا  عائًقا  شكل  الديزل  أسعار  وغالء  للكهرباء 

لتأمني املياه من البرئ.

لعنب  يقول  تلدو،  بلدة  أحد سكان  أحمد، وهو  أبو 

بلدي إنه يعتمد عىل برئ يف منزله مياهه ال تصلح 

بسبب صعوبة وصول  لذلك  لكنه مضطر  للرشب، 

املياه إىل منطقته التي تقع جنويب البلدة.

فإن  الوحيد  البرئ  عىل  الشديد  االزدحام  وبسبب 

وهذا  املياه،  تعبئة  يستطيعون  ال  وغريه  أحمد  أبا 

التي  املتنقلة،  الصهاريج  من  لرشائها  اضطرهم  ما 

باتت مهنة رائجة يف البلدة، إذ يصل سعر األلف لرت 

مكعب من املياه إىل 500 لرية سورية.

أرايض تلدو الخصبة مل تكن مبنأًى عن أزمة املياه 

التي تعاين منها البلدة، بعد منع قوات النظام التي 

األرايض  إىل  املياه  وصول  تلدو  سد  عىل  تسيطر 

منها  يسلم  مل  عقابية  «سياسة  ضمن  الزراعية 

الشجر وال الحجر»، عىل حد وصف أيب أحمد.

ا²نتاج الزراعي يتراجع
اإلنتاج الزراعي تراجع إىل درجة حرجة يف املنطقة 

الرشب  مياه  عىل  األهايل  اعتامد  بسبب  املحارصة 

املستخرجة من البرئ يف سقاية األرايض الزراعية، 

أبو  ، بحسب بالل  بالصهاريج  بعد رشائها ونقلها 

محمد، وهو أحد مزارعي البلدة.

أبو محمد يؤكد استمرار األهايل يف زراعة مساحاٍت 

من  مربع)  كيلومرت   2) دونم  ألفي  بنحو  تقدر 

تواجههم محاولني  التي  الصعوبات  أراضيهم رغم 

كفاية املنطقة قدر اإلمكان يف ظل الحصار، مشريًا 

إىل تزايد حاالت جفاف األرايض الزراعية يف ظل 

النقص الكبري الذي ال ميكن ملياه البرئ املستخدمة 

للرشب أن تعوضه. 

مياه  قطع  من  النظام  هدف  أن  محمد  أبو  ويعترب 

البداية،  منذ  واضٌح  املنطقة  عن  والسقاية  الرشب 

إلرضاخهم  وأصحابها  األرايض  «تعطيش  وهو 

مردفًا  سوري»،  كل  يعرفها  التي  سياسته  ضمن 

«تكلفة سقاية األرايض من مياه الرشب ونقلها يف 

الصهاريج كبرية جًدا، إذ تُقدر تكلفة سقاية الكيلو 

بالخيار  املزروعة  األرايض  من  الواحد  املربع  مرت 

مثًال ثالثة آالف لرية سورية».

املنتج،  سعر  يف  ارتفاًعا  يعني  التكلفة  ارتفاع 

بيع  «الميكننا  يضيف  الذي  محمد،  أيب  بحسب 

املناطق  أسعار  مع  مقارنة  مرتفع  بسعر  املحصول 

األخرى القريبة منا».

بل  ربحيًا  ليس  املزارعني  غالبية  هدف  أن  ورغم 

املنتجة  بالخرضاوات  املنطقة  كفاية  إىل  يسعون 

الحصار  ظل  يف  الصعبة  الظروف  أن  إال  محليًا، 

بشكل  األرايض  إنتاجية  من  تقلل  املياه  وانقطاع 

ملحوظ، بحسب املزارع.

بحدود  املنطقة  يف  وسطيًا  الخضار  أسعار  وتبلغ 

60 لرية سورية لكيلو البطاطا بينام تصل إىل 90 

بـ  مقارنة   60 بـ  البندورة  كيلو  الحولة،  يف  لرية 

 135 الخيار فيصل سعره إىل  أما  80 يف الحولة، 

ويرتفع يف الحولة إىل 160 لرية.

يف  التحقت  التي  البلدات  أوائل  من  تلدو  وتعترب 

فيها  وخرج  الحولة،  سهل  يف  السلمية  املظاهرات 

العديد من املظاهرات بداية الثورة، وتتعرض بشكل 

املتفجرة،  بالرباميل  للقصف  اليوم  حتى  مستمر 

البلدات  املتمركزة يف  النظام  واملدفعية من حواجز 

يف  نقص  من  تعاين  كام  أطرافها،  وعىل  املوالية 

املواد الغذائية مع استمرار حصار الريف الشاميل 

لحمص منذ أكرث من سنتني.

وسائل نقل املياه يف بلدة تلدا يف ريف حمص

محمد حسام حلمي  

التي  املناطق  يف  جهات  عدة  أعلنت 

الشامل  يف  املعارضة  عليها  تسيطر 

الرتكية  باللرية  التعامل  بدء  السوري 

عوًضا عن اللرية السورية، بشكل غري 

عازيًة  الجاري،  آب  مطلع  منذ  رسمي 

األسد  نظام  عىل  الضغط  إىل  ذلك 

بعدم تداول عمالٍت أصدرها، معتربين 

أنها بدون رصيد.

استخدام عملة أخرى إىل جانب العملة 

عامل  يف  جديًدا  أمرًا  ليس  املحلية 

االقتصاد، فقد لجأت العديد من الدول 

التي تعاين من عدم استقرار يف سعر 

بعملة  التعامل  إىل  عملتها  رصف 

بهدف  وذلك  كالدوالر،  أخرى  عاملية 

تحقيق نوع من االستقرار االقتصادي 

ويف  املحلية  األسعار  يف  الداخيل 

حصل  ما  وهذا  الخارجية،  تجارتها 

خالل الحرب األهلية اللبنانية.

تعترب  فهل  السورية  الحالة  يف  أما 

عملية استبدال اللرية السورية بالرتكية 

سيحقق  وهل  اقتصادية؟  رضورة 

أسعار  يف  استقراًرا  اإلجراء  هذا 

املناطق  يف  املحلية  والخدمات  السلع 

من  مزيًدا  سيشكل  أنه  أم  املحررة؟ 

وارتهان  لرتكيا،  االقتصادية  التبعية 

لتقلبات  املحررة  املناطق  اقتصاد 

االقتصاد الرتيك وتقلبات سعر رصف 

اللرية الرتكية أمام العمالت العاملية. 

اللرية  استبدال  عملية  تواجه  رمبا 

معوقات  عدة  بالرتكية  السورية 

قد  وأمنية،  واجتامعية  اقتصادية 

األساسية  الغاية  تحقيق  دون  تحول 

املحلية  األسعار  استقرار  وهي  منها، 

النظام اقتصاديًا؛ ومن هذه  ومحاربة 

املعوقات ميكن اإلشارة إىل: 

يف  السورية  اللرية  استخدام   -

بني  والتجارية  املالية  التعامالت 

الخاضعة  واملناطق  املحررة  املناطق 

لسيطرة النظام.

املناطق  يف  واملوظفون  املتقاعدون   -

يتقاضون  مازالو  الذين  املحررة 

رواتبهم من النظام باللرية السورية.

- مدى استعداد البنك املركزي الرتيك 

اللرية  من  النقدي  العرض  لطرح 

التجارية  للمعامالت  الكايف  الرتكية 

واستبدالها باللرية السورية.

- معوقات تتعلق بتعقيد آليات تسعري 

فهل  الباعة،  لدى  والسلع  البضائع 

أم  السورية  باللرية  التسعري  سيتم 

الدوالر أم اللرية الرتكية. 

والعيوب  املزايا  ذكر  من  هنا  بد  وال 

من استخدام اللرية الرتكية كبديل عن 

النقاط  يف  املزايا  وتكمن  السورية، 

التالية:

الشامل  بني  التجاري  التبادل  زيادة 

تكاليف  زوال  بسبب  وتركيا  السوري 

التحويل.

مدخول  يف  نسبي  استقرار  تحقيق 

باللرية  يتعاملون  الذين  األفراد 

اللرتكية.

رمبا تحقق استقراًرا نسبيًا يف أسعار 

املناطق  داخل  والخدمات  السلع 

املحررة.

عىل  الضغط  من  مزيًدا  تشكل  رمبا 

املرصف املركزي السوري يف املحافظة 

عىل سعر رصف اللرية السورية.

أما العيوب فتشمل: 

السوري  الشامل  اقتصاد  خضوع 

القصري  املدى  عىل  الرتيك  لالقتصاد 

والطويل.

السورية  باللرية  املتعاملني  خسارة 

مناطق  (داخل  مدخراتهم  لقيمة 

وزيادة  املحررة)  واملناطق  النظام 

املتوقع  االنخفاض  نتيجة  معاناتهم 

عن  الناجم  السورية  اللرية  قيمة  يف 

زيادة عرض اللرية.

يتعرض  رمبا  التي  األمنية  املشاكل 

املحررة  املناطق  بني  املتنقلون  لها 

حيازتهم  حال  يف  النظام  ومناطق 

للرية الرتكية. 

ومكاتب  سامرسة  أرباح  زيادة 

رصف  بأسعار  وتحكمهم  الرصافة 

الرتكية  العملة  مقابل  السورية  اللرية 

والعمالت األخرى.

ذات  مرصفية  مؤسسة  وجود  عدم 

املحررة  املناطق  يف  وسيادة  سلطة 

كمية  لضبط  مركزي)  (مرصف 

الرصف  وأسعار  النقدي  العرض 

ومراقبة آليات استبدال اللرية السورية 

مهمة  إيكال  ميكن  ال  إذ  بالرتكية، 

الحفاظ عىل استقرار أسعار الرصف 

العسكرية  والقيادات  الكتائب  إىل 

كاملجلس  أخرى  مدنية  سلطة  أي  وال 

املحيل لحلب. 

الداخلية  األسعار  تقلبات  استمرار 

بسبب عدم االستقرار السيايس وحالة 

التي تعيشها سوريا واملناطق  الحرب 

بشكل  الرتكية  باللرية  ستتعامل  التي 

خاص. 

يف ضوء ماذكر أعاله، ال ميكن التخيل 

السورية  باللرية  التعامل  عن  الكامل 

الكثري  فهناك  املحررة،  املناطق  يف 

البيع  وعمليات  املالية  التعامالت  من 

املناطق  بني  تحصل  التي  والرشاء 

املحررة والخاضعة لسيطرة النظام. 

كام سيضطر الناس والتجار للتعامل 

بثالث عمالت أو أكرث (اللرية السورية، 

الوضع  هو  كام  والدوالر)  والرتكية، 

يف االقتصاد اللبناين.

هل  التساؤل:  يبقى  النهاية  ويف 

السورية خطوة  العملة  استبدال  قرار 

التي  السورية  املعارضة  من  ارتجالية 

مل ترصح رسميًا حتى اليوم سوى عرب 

املجلس اإلسالمي السوري، وهو مظلة 

وتركيا،  الداخل  يف  الدينية  الهيئات 

وسيايس  اقتصادي  قرار  أنها  أم 

اقتصادية  لجنة  قبل  من  مدروس 

ومالية متخصصة بكافة أبعاده وآثاره 

اإليجابية والسلبية؟

محاذير ومزايا استخدام الليرة التركية في المناطق المحررة
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التافهة بالصف  بدًال من حصة املوسيقى 

يف  ظهرية  ذات  ُزربنا  اإلعدادي،  األول 

ثم  ومن  فجايئ  بشكل  املدرسة  باحة 

مرّوضة  جواميس  كقطيع  سوقنا  تّم 

للمشاركة يف احتفال افتتاح أحد معارض 

درعا،  مبدينة  الثقايف  املركز  يف  الكتاب 

بحضور مبارش من السيد أمني فرع حزب 

البعث العريب االشرتايك، وبرعاية كرمية 

األول  والقرّاء-القارئ  القراءة  راعي  من 

السيد الرئيس حافظ األسد.

حرض السيد أمني الفرع مرسًعا، وبإشارة 

هتفنا  املدرسة  مدير  السيد  من  سحرية 

سيدنا  األبد  إىل  لقائدنا  شديد  بحامس 

قبل  أصواتًا  لدينا  أن  واكتشفنا  محمد، 

الثورة  اندالع  عىل  عاًما   15 من  أكرث 

الناشطني  من  الكثري  واكتشاف  السورية 

أصوات.  لديهم  أن  تحديًدا  والناشطات 

التقط مندوب سانا يف مدينة درعا صورة 

بقص  يقوم  وهو  الفرع  أمني  للسيد 

األمني  السيد  عاد  ثم  املعرض  رشيط 

فتربعت  الكامريا،  وميض  مبجرد  أدراجه 

شخصيًا للقيام بجولة يف أروقة املعرض 

نيابة عنه، يرافقني أحد الزمالء.

التي  السورية  الثقافة  وزارة  كتب  كانت 

مكدسة  خلت  لعقود  بعضها  يعود 

املوظفات  فيام  البعض،  بعضها  فوق 

الفاتحة  التعابري  ذوي  واملوظفون 

فوات  حول  بحامس  يتناقشون  للشهية 

من  وتجاوزها  االسترشاق  نظرية  زمن 

البوست-كولونياليني  الُكتّاب  بعض  قبل 

كان  إن  يتجادلون  أو  زمًنا،  األحدث 

علمي  أساس  أي  فانون  فرانز  لكتابات 

االنشغال  هذا  صديقي  استغل  منهجي. 

تحت  الصغري  القطع  من  كتابًا  ليدس 

بدلة الفتوة الخرضاء، بينام الزمني صمت 

الدهشة املصحوب بإعجاب خفي بجرأته.

عن  قليًال  وابتعدنا  جولتنا  أنهينا  إن  ما 

أجواء املعرض، حتى كاشفت زمييل برأيي 

بواح.  رسقة  هو  إمنا  اقرتفه  ما  أن  يف 

إىل  مشريًا  مخترصة  بعبارة  فأجابني 

املبدأ الفقهي الذي أجمع عليه علامء األمة 

األصيلة:  وتقاليدنا  أعرافنا  عليه  ودرجت 

ال  قال  ومن  حالل».  الدولة  من  «الرسقة 

نفيس  عىل  أفتيت  فقد  أفتى  فقد  أعرف 

املفحمة،  حجته  مواجهة  يف  الصمت 

وواصلنا طريقنا، ولدى مرورنا قرب أول 

الكتاب،  الصديق  أخرج  قاممة،  صندوق 

ألقى نظرة عىل غالفه، ثم نقله إىل مثواه 

األخري يف قلب الحاوية الخرضاء.

من  أكرث  وبعد  األيام  وأتت  األيام  راحت 

16 عاًما عىل هذه الحادثة، اندلعت ثورة 

املشاركة  عىل  صديقي  تحفظ  البالد،  يف 

كأحد  أخريًا  واستقر  املظاهرات،  يف 

املنارصين األشداء لتيار بناء الدولة.

كتاب الدولة

رأي بلدي

عبداهللا الخير 

يرخي االختالف الذايت واملوضوعي بني مفهومي 

معالجة  عند  ثقله  االنتقالية  واملرحلة  الالمركزية 

منهام  لكل  املتبادل  واألثر  املفهومني  بني  التداخل 

عىل مسار اآلخر. 

حني  يف  وآفاق،  طموح  جوهرها  يف  فالالمركزية 

أن املرحلة االنتقالية متثل جملة تحديات ورهانات 

مركبة ومتعددة.

بعبارة أوضح؛ املرحلة االنتقالية هي املحطة األدق 

تقوم  والالمركزية  املحلية،  اإلدارة  سريورة  عرب 

د  وترشِّ ترشد  التي  املنارة  مبقام  املرحلة  هذه  من 

السلوكيات السياسية لألفراد والجامعات والقوى، 

مع ما تحمله من معاناة وطموحات.

يف  األهم  األداة  هي  الالمركزية  أن  ذلك  مقتىض 

معالجة رهانات املرحلة االنتقالية، وحتى يظهر أثر 

هذه األداة ال بد من تدقيقها وتحديدها، ثم وضع 

األطر املناسبة التي تتحرك الالمركزية من خاللها.

ويف هذا السياق ال بد من صياغة أفكارنا بتساؤالت، 

نحاول يف عجالة اإلضاءة عىل ما تنطوي عليه من 

أفكار:

انعكاسات  ما  منها؟  نريد  ماذا  الالمركزية؟  ملاذا 

الالمركزية؟  عىل  االنتقالية  للمرحلة  املوضوعية 

االنتقاليِة  املرحلِة  تحديات  تصيب  أن  ميكن  هل 

املطالب  مستوى  عىل  بانحراٍف  الالمركزيَة 

دور  الالمركزية  تؤدي  وكيف  والطموحات؟ 

العاصم من هذه االنحرافات؟.

البعد «ا²داري» تحديًدا
الواقعة  تسعفنا  الالمركزية،  ملاذا  نتساءل  كنا  إذا 

«اإلدارية» املحلية الحالية والتاريخية باإلجابة بأن 

الوحدات  سكان  منه  يعاين  كان  الذي  التهميش 

اإلدارية واألمنية  املحلية، عىل اختالف مستوياته، 

جودة  تحسني  نحو  تطلعاتهم  ز  حفَّ والخدمية، 

نحو  منطلقنا  حددنا  أننا  وطاملا  املحلية.  إدارتهم 

اإلدارة  جودة  تحسني  يف  واملتمثل  الالمركزية، 

تحسني  الالمركزية  من  نريد  فإننا  املحلية، 

الوظيفة  توزيع  يعني  ما  تحديداً،  اإلداري  الواقع 

املحلية،  والهيئات  املركزية  السلطة  بني  «اإلدارية» 

مبا يحقق اإلدارة الرشيدة للوحدات املحلية.

الوظيفي  التوزيع  معيار  عن  التساؤل  يغدو  وهنا 

الكالسيكية،  اإلجابة  وتكون  مرشوعاً،  اإلداري 

املركزية  بني  اإلدارية  الوظيفة  توزيع  أن  رمبا، 

هيئات  بوجود  االعرتاف  معناه  املحلية  والهيئات 

السلطة  إدارة  عن  متميزة  إدارة  متارس  محلية 

املركزية، ما يلزم منه اإلقرار بوجود مصالح إدارية 

املصالح  عن  متميزة  محلية  ومرفقية  وخدمية 

وبالتايل  املركزية،  واملرفقية  والخدمية  اإلدارية 

مصلحة  هو  فام  واضحة،  التمييز  مسألة  تصبح 

املحلية،  الهيئات  به  تنهض  محلية  خدمية  إدارية 

وما هو مصلحة إدارية وطنية خدمية اسرتاتيجية 

أمام  ونكون  املركزية،  اختصاص  به  ينعقد  كلية 

من  نريده  ما  أن  لدينا  يتبلور  إدارية،  المركزية 

الالمركزية بعدها اإلداري تحديداً.

مخاطر الخوض في البعد السياسي
عموماً،  الوضوح  بهذا  عادة  يجري  ال  األمر  أن  إالّ 

املرحلة  فهذه  االنتقالية،   املرحلة  يف  وخصوصاً 

وتحديات،  رهانات  جملة  من  مركبة  قدمنا-  -كام 

تناقضات  تحمل  أنّها  واضحة  بصورة  يبدو 

املرحلتني املؤقتة واملستقبلية.

املرحلة املؤقتة قد تحمل يف رحمها أفكاراً تقدمها 

ويف  السابقة؛  املرحلة  ملشاكل  حلول  أنها  عىل 

التخوف  معقوالً  يغدو  قد  تحديداً  النقطة  هذه 

نزعات  تحفز  قد  أنها  أساس  عىل  الالمركزية  من 

انفصالية، أو نزعة نحو الالمركزية السياسية.

ويبدو أن حالة التهميش التي عانت منها الوحدات 

من  حالة  لديها  تخلق  سابقة  مرحلة  يف  املحلية 

يف  واملشاركة  واالنتقال  التغيري  نحو  «التشّوق» 

الحالة  إدارة شؤونها، فتبلور طموحها -وهي يف 

السياسية،  الالمركزية  إطار  يف  تلك-  الحامسية 

ظناً منها أنها مخرٌج ملا عانته يف مرحلة سابقة من 

الواقعة اإلدارية املحلية.

وأمام هذا املشهد، وكردة فعل لدى النزعة املركزية، 

تتعاىل أصوات من هنا وهناك ملقاومة الالمركزية 

كضامن  باملركزية  التحّصن  إىل  والدعوة  إجامالً، 

لوحدة البالد.

الطرفني،  قبل  من  «وهمية»  حالة  أمام  ونكون 

معاناة  من  املخرج  هي  السياسية  الالمركزية  فال 

االطمئنان  عامل  هي  املركزية  وال  األول،  الطرف 

لدى الطرف الثاين.

ال  قد  املحليات  أن  الوهمية  الحالة  هذه  وتخريج 

يف  الفعلية  املشاركة  لتحقيق  سبيلها  أن  تدرك 

توزيع  يف  بوضوح  يكمن  املحلية  وحداتها  إدارة 

الوظيفة اإلدارية ببعديها اإلداري واملرفقي، وعىل 

املستوى التنموي أيضاً، وأن الالمركزية السياسية 

بأبعادها  السياسية  الوظيفة  مبا تعنيه من توزيع 

هي  ليست  التنفيذية)،  القضائية،  (الترشيعية، 

الفيدرالية  وأن  طموحاتها،  بتحقيق  دوماً  الكفيلة 

ملسارات  خصوصيات  هي  وإمنا  بقرار،  تولد  ال 

سياسية  إلشكاليات  حلول  وهي  معينة،  تاريخية 

الدولة  وتطور  وتشكيل  تكوين  رافقت  باألساس، 

كفكرة ومؤسسة.

املوضوعات  طبيعة  أن  فكرة  كانت  كلام  وبالتايل 

التي تتصدى لها الوحدات املحلية، إداريٌة ومرفقيٌة 

محلية، وليست ذات طبيعة سياسية كلية، واضحًة، 

كلام قللت من القلق من النزعة االنفصالية.

التي  الطموحات  بني  مقاربة  إيجاد  من  بد  وال 

املحلية  الوحدات  لدى  االنتقالية  املرحلة  تفرزها 

تنموي  اإلدارية تحديداً، كمطلب  الالمركزية  وبني 

وطني كّيل، وأنشودة يرنو إليها األفراد والجامعات 

والقوى.

الالمركزية ا²دارية و «الحكم الرشيد»
عام  عنوان  مجرد  إالّ  ليست  اإلدارية  الالمركزية 

ومعيارها،  مؤرشها  يكون  يكاد  آخر  إداري  لبُعٍد 

وهذا املعيار ضارب جذوره التاريخية منذ اإلغريق، 

كام أنه يشكل خالصة التجربة اإلنسانية يف مجال 

الحكم السيايس واإلداري، ومؤرش يف الوقت ذاته 

الرشيد،  الحكم  أسلوب  وهو  كفاءته،  مدى  عىل 

الذي يقوم عىل مستويات ثالثة:

1. املشاركة:

والقوى  والجامعات  األفراد  لكل  يكون  أن  وتعني 

يف  تؤثر  التي  القرارات  صنع  يف  دور  املحلية 

محلياتهم، سواء بصورة مبارشة أو عرب مؤسسات 

املعنى  بهذا  القانون،  أو منظامت وسيطة يجيزها 

باملجتمع  االرتباط  شديد  املشاركة  مفهوم  يعترب 

الدميقراطي.

ال  بينام  باملشاركة،  إال  يقوم  ال  الرشيد  فالحكم 

تكون املشاركة إال بوجود املجتمع املدين، وبدورية 

واإلدارة  والترشيع  املرأة،  ومتكني  االنتخابات، 

املحلية.. إلخ.

2. سيادة القانون:

إن وجود القانون العادل وسيادته مقدمة رضورية 

لخلق بيئة آمنة ومعروفة مسبًقا لحياة وعمل جميع 

املواطنني يف املحليات. ويفرتض بالقانون أن يعلو 

وأن  معلًنا ومعروفاً،  يكون  وأن  ذاته،  الحكم  عىل 

يطبق عىل الجميع دون متييز. 

املؤسسات  وجود  يتوجب  القانون  يطبق  وليك 

الخدمات  أوجه  ومأسسة  بذلك،  املعنية  والهيئات 

والنشاطات التي ينهض بها املجلس املحيل.

3. الشفافية واملساءلة: 

الشفافية واملساءلة مفهومان مرتابطان، ويشكالن 

مًعا أهم مقومات الحكم الرشيد، وتعني الشفافية 

بتدفق  والسامح  وعالنية،  بوضوح  الترصف 

املعلومات، بشكٍل يستطيع معه كل مهتم مبوضوع 

لتحديد  الرضورية  املعلومات  يجمع  أن  معني 

سلوكه تجاهه. 

وأكرث من ذلك، تتطلب الشفافية تحديد اإلجراءات 

يف مجال اتخاذ القرار العام بكل وضوح وعالنية، 

أصحاب  بني  لالتصال  مفتوحة  قنوات  واعتامد 

املصالح واملسؤولني. 

القرار  اتخاذ  مسؤولية  تحمل  فتعني  املساءلة  أما 

والنتائج املرتتبة عليه، وإتاحة الفرصة الستجواب 

فقد  مختلفة،  أشكاًال  املساءلة  وتأخذ  املسؤولني، 

اتخاذ  نقاش واستفسار عن حيثيات  تكون مجرد 

معني،  لسلوك  معينة  نتيجة  حصول  أو  ما،  قرار 

لكنها قد تأخذ أشكاالً جزائية وقانونية.

ويف األنظمة الدميقراطية تشكل دورية االنتخابات 

نوًعا من املساءلة عن السياسات املطبقة بنجاحاتها 

أو إخفاقاتها.

الرشيد  الحكم  أنه بقدر وضوح فكرة  وهكذا نرى 

وآلياته ومعايريه يف املرحلة االنتقالية، وقبلها يف 

املرحلة املؤقتة، من خالل ما قد يتاح من إمكانيات 

الكثرية  والعوائق  التحديات  وسط  لتطبيقه 

للجهاز  آمٌن  ممرٌّ  لدينا  يصري  فيها،  املوجودة 

اإلداري للدولة عرب مسار االنتقال من املؤقت إىل 

التموضع  وفق  املستقر  املستقبل  إىل  االنتقايل 

النسبي للحكم الرشيد.

الكفيل  اإلدارية زخمها  الالمركزية  ما يعطي  وهو 

عن  والتنقيب  السابقة،  املرحلة  مشاكل  بتمحيص 

للطموحات،  وامللبية  املالمئة  والحلول  البدائل 

واملنسجمة مع وحدة ومتاسك كيان الدولة اإلداري 

والسيايس واالقتصادي.

مالذ الزعبي

جدلّية العالقة بين الالمركزية والمرحلة االنتقالية



09عنب بلدي - العدد 182 -ا�حد 16 آب/أغسطس 2015

أحمد الشامي

الغريق يتعلق بقشة، فكيف يفعل السوريون 

عىل  اجتمعت  والذين  دمائهم  يف  الغارقون 

قتلهم كل أمم األرض تقريبًا؟

«الشقيق  من  خريًا  يأملون  السوريون 

السعودي» خادم الحرمني الرشيفني وحامي 

األقوى  العربية  و»الدولة»  املسلمني  حمى 

واألكرث متاسًكا… أو هكذا يقال.

أحد  سأل  املايض  القرن  سبعينيات  يف 

توقعاته  عن  بيغني»  «مناحيم  الصحفيني 

لعرقلة  السعودية  ماستفعله  حول 

معناه  مبا  الرجل  أجاب  ديفيد»؟  «كامب 

إنها  دولة،  ليست  السعودية  «السعودية؟! 

األب  األسد  وصف  ذاته  «بيغني»  عائلة...». 

عىل أنه «سفاح».

الصمت  مملكتي  يف  ما  يشء  تغري  هل 

األسدية والسعودية منذ تلك الفرتة؟

امللك  وابن  «مملوك»  بني  األخري  االجتامع 

«لدراسة  السعودي  العهد  سلامن، ويل ويل 

أن  يطمئننا عىل  الحل يف سوريا»  إمكانات 

حد  إىل  بعد  يصل  مل  النظامني  بني  التناغم 

سوري  سني  مليون  نصف  رغم  القطيعة، 

هذه  األسد.  براميل  يد  ربهم عىل  القوا وجه 

الرباميل التي تلقيها طائرات مهرتئة يستطيع 

سالح الجو السعودي، الثاين يف املنطقة بعد 

إرسائيل، أن يبيدها بطلعتني أوثالث.

وحدهم من ال يريدون رؤية التشابه العضوي 

الجزيرة وآل  بني نظامي آل سعود يف شبه 

األسد يف سوريا هم من استهجنوا هذا اللقاء.

اللقاء ليس طعنة يف الظهر سوى ملن يظن 

عىل  السوريني  سيساعدون  سعود  آل  أن 

التخلص من آل األسد! فام الفرق، مثًال، بني 

باستثناء  مخلوف؟  ورامي  طالل  بن  الوليد 

تهذيب األول وصفاقة الثاين؟

منذ بداية الثورة السورية قايض السعوديون 

عن  التغايض  مقابل  البحرين  يف  تدخلهم 

وباب  لسوريا،  الله  نرص  زعران  دخول 

الزال  للحظة  يغلق  مل  الذي  املفاوضات 

اليمن  يف  املقايضات،  كل  عىل  مفتوًحا 

وغريها.

ثم لنفرتض أن الشقيق السعودي يريد فعًال 

السعودية  تاريخ  يف  فهل  السوريني  نرصة 

«انتصارات» ولو دبلوماسية؟

يف  كان  الوحيد  السعودي  «النرص» 

وهو  السوفيايت  املحتل  ضد  «افغانستان» 

العم سام  يف الحقيقة نرص أمرييك مل يرد 

التباهي به علًنا.

«تقبض»  التي  األبواق  ماتردده  عكس  عىل 

من آل سعود فكل تاريخ اململكة هو سلسلة 

من الهزائم املكلفة.

الوحيد آلل سعود هو بقاؤهم يف  االنتصار 

السلطة… مثلهم مثل آل األسد.

الغريق السوري 
والقشة السعودية

رأي بلدي

بيلسان عمر 

يعترب معظم الناس أنفسهم ضحايا 

أو  السيايس  أو  االقتصادي  الفساد 

االجتامعي، بل ورمبا ضحايا للعجز 

وقهر  ين  الدَّ وغلبة  والكسل  والفقر 

الرجال، دون أن يدرون أنهم ضحايا 

األّمارة  غرائزهم وأهوائهم وأنفسهم 

مبا ال تستدعيه اإلنسانية.

أنا المظلوم.. أنا الضحية
الضحية  دور  مرات  الشخص  ميثل 

لريفع الظلم عن نفسه، فيحمي بذلك 

األذى  ومن  الناس،  كالم  من  ذاته 

حافة  عىل  أو  به،  يلحقوه  قد  الذي 

أخرى يّدعي الضحية أن املآيس التي 

فهو  قبله،  أحد  يخربها  مل  عاشها 

وأمواج  ذاته-  –بنظر  الكون  محور 

الحياة دامئًا تصارعه.

ضعيف  الضحية  يكون  قد  أو 

الشخصية، فيكون األمر عاديًا، يراه 

جلًال، ألن شخصيته غري قادرة عىل 

تحمل هذا، ويرغب أن يتعاطف معه 

اآلخرون، ويساعدونه ولو كان عىل 

خطأ.

إلحاق األذى  الضحية إىل  يلجأ  وقد 

صورة  فيعطي  باآلخرين،  والرضر 

يف  ويبالغ  بل  غريه،  عن  سيئة 

مجالس  أقلها  ليس  قصص  رسد 

ويختتمها  يفتتحها،  التي  النميمة 

لبيوت  مبجالس نصح ودعم نفيس 

زعزعة  يف  الرئييس  السبب  كان 

صورته  تلميع  مقابل  متاسكها،  

باستمرار، لتبقى بأبهى حلّة.

ضربني وبكى... وسبقني 
واشتكى

حتى الجالد ذاته يرى نفسه ضحية، 

ليس ذلك فحسب، بل الضحية األكرب 

الداخلية  املؤامرات  له  تحاك  الذي 

صموده  لتحطم  والخارجية، 

الجالد تحويل  إذ يحاول  ومامنعته، 

جرامئه،  عن  واألنظار  العام  الرأي 

سيئ  سلوك  بسبب  تعسفه  فيّربر 

قام به الضحية، ليّدعي ومؤيديه أنه 

األخرى  الدول  وعىل  الضحية،  هو 

إلبعاد  لهم،  العون  يد  ومد  مؤازرته 

الحقيقة-  –الضحية  الجالد  خطر 

الذي  األسد  نظام  يفعل  كام  عنهم، 

املعارضة  ضحية  نفسه  يعرت 

فيختلق  اليوم،  وداعش  واملسلحني 

الناس  فينىس  جديًدا،  جالًدا  هو 

تلميذه،  بطش  أمام  األول  وحشية 

ولكن تبقى مساواة الجالد بالضحية 

تاريخ  يف  األسوأ  املعادلة  هي 

اإلنسانية.

وها هو الضحية يقلّد جالده بكل ما 

أويت من قوة، ليعيد التاريخ نفسه، 

دلف  تحت  من  خرج  مبن  آبه  غري 

الجالد األول إىل مزراب جالد جديد، 

اآلخرين  مبشاعر  التالعب  محاوًال 

ولقيامت عيشهم، الستدرار تأييدهم، 

وتحقيق مآرب أخرى له، ليصل األمر 

حد وضع أحدنا يده بيد قاتل والده 

مقابل أن تنتهي األزمة.

ضحايا والمصير واحد
لنتمعن األزمة السورية التي مل ترتك 

حجرًا وال بًرشا، مؤيًدا وال معارًضا، 

الكل أصابه ما يكفي من األمل والفقد 

الهجرة  الغالبية  ليختار  والجراح، 

خارج الوطن، ولنجد أن أوروبا هي 

وجهة الكل بغض النظر عن طائفته 

ودينه وانتامئه السيايس، فالسّني مل 

يذهب إىل حيث معاقل داعش –كام 

ينسبون أنفسهم لإلسالم- والشيعي 

مل يذهب إىل إيران، وغريهم كذلك، 

من  التجرد  حيث  أوروبا  اختاروا 

تّدعي  وفئات  لطوائف  االنتامء 

أوروبا  ومريديها،  أتباعها  حامية 

األسد  نريان  من  أرحم  البحر  حيث 

إليه،  بالده  حول  الذي  واألخدود 

الذي  املدين  املجتمع  حيث  أوروبا 

مبثله،  حكومتهم  ينشدون  كانوا 

عربية  دول  إىل  هاجر  من  حتى 

العيش،  ضنك  يعاين  فهو  أخرى 

ويبحث عن وسيلة للخالص، فمثلها 

املامنعة  تّدعي  التي  بالده،  مثل 

والصمود.

كلامت،  بأذنك  أهمس  دعني  وأخريًا 

عرض  ارمها  أو  شئت،  إن  احفظها 

بالد  إىل  طريقك  يف  وأنت  البحر 

األسد  قبضة  من  الناجني  محرش 

تكون  عندما  ضحية  أنت  الحديدية، 

مبهم  واألمر  ما،  أمر  عواقب  جاهًال 

أن  أو  مكنوناته،  اكتشاف  يصعب 

وضعفك  حاجتك  أحدهم  يستغل 

تحت  قرارك   فيكون  خربتك،  وقلة 

والضغط  التشويش  أو  الرتغيب، 

حيثيات  تعرف  وأنت  أما  النفيس، 

لست  فأنت  مآلها،  وتفاصيل  األمور 

ضحية، بل اخرتت بإرادتك.

أنت لست ضحية، أنت اخترت ذلك بإرادتك

«خمس وأربعون يوًما وأحرار الزبداين معطلني 

ملرشوع التغيري الدميوغرايف لدمشق وماحولها 

(تهجري السنة وتوطني الشيعة)»

هاشم الشيخ (أبو جابر) - قائد حركة أحرار الشام

«ما وجدناه من القيادة الروسية ليس متسًكا بشخص 

بشار األسد، وإمنا متسك بالدولة السورية ووحدة 

أراضيها والحفاظ عىل مؤسساتها»

خالد خوجة- رئيس االئتالف السوري املعارض 14 آب 

«هناك مؤامرة إلسقاط سوريا املقاومة وتدمريها 

وتقسيمها، ألنها متثل إحدى حلقات السلسلة الذهبية 

للمقاومة يف املنطقة».

عيل أكرب واليتي - مستشار قائد الثورة اإلسالمية يف إيران 16 آب 

«الحرب يف سوريا وصلت لنقطة تحول مفصلية من 

شأنها أن ترسع عملية البحث عن حل سيايس»

فرانك فالرت شتاينامير- وزير الخارجية األملاين 16 آب 

تصريحـــــــــــــات

«بقاء بشار األسد هو قرار شعبي، يتخذه الشعب 

السوري، بالرغم من أن هناك تحفظات من قبل مرص فيام 

يتعلق باملامرسات التي ميارسها النظام يف حق شعبه»

سامح شكري- وزير الخارجية املرصي 14 آب 

«تسعى روسيا إىل جانب دول املنطقة والواليات املتحدة 

واالتحاد األورويب للمساهمة يف توحيد قوى املعارضة 

السورية كافة من أجل استئناف عملية جنيف»

سريغي الفروف- وزير الخارجية الرويس 14 آب 
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حنين النقري

بها  واجه  التي  األسلحة  أسامء  اختلفت 

الثورة،  بداية  منذ  السوريني  النظام 

للدموع  املسيل  الغاز  كان  البداية  ففي 

والرصاص الحّي أكرث ما يخشاه الناس، 

تتطّور  بدأت  املوت  طرق  قامئة  لكّن 

والهاون،  القنص،  فشملت  وتطول 

عىل  الغارات  ثم  املدفعية،  والقذائف 

أنواعها وأنواع ما تلقيه.

لحظة هي إذن، تفّرغ الطائرة حمولتها 

وحقد ُمرِسلها عىل األهايل، لحظة فارقة 

والرجاء،  الخوف  والحياة،  املوت  بني 

يعيشونها  الناس  لكّن  والنجاة،  الضياع 

متضاربة،  ومبشاعر  مختلفة  بأشكال 

وطبيب  ملجأ  يف  طفل  خوف  بني  وما 

مسعف يف مشفى وعنرص دفاع مديّن 

كامل  مشهد  يتلّخص  الغارة،  مكان  يف 

من الرعب ومحاوالت البقاء.

«الشيطانة» والحاجة أم زهير
العمر،  يف  سبعينية  زهري  أم  الحاجة 

تعيش يف الغوطة الرشقية منذ والدتها 

وتقول  اللحظة،  حتى  منها  تخرج  ومل 

فور  إنها  بالغّصة  مختنق  بصوت 

سامع الغارات تفّكر بأبنائها وأحفادها 

أين  فالن،  أين  ترى،  يا  اآلن  هم  «أين 

رضبت الطائرة، ال وسيلة ملعرفة مكان 

الناس ومدى  أقوال  من  الرضب سوى 

من  ترى  يا  الغارة،  صوت  ارتفاع 

سيفارقنا ونصحبه إىل املقربة، من جاء 

نصيبه؟».

ابنها  مع  زهري  أم  الحاجة  تعيش 

معها  جرت  حادثًة  وتنقل  وأحفادها، 

منزلها  رشفة  يف  النار  أوقدت  حني 

الصباحات  أحد  يف  تخبز  وبدأت 

بالقرب  أغارت  الطائرة  لكن  الهادئة 

من  أنهض  أن  «حاولت  وتكمل  منها، 

كانت  ما  قّوة  أستطع،  فلم  مكاين 

أصوات  سمعت  أسفل،  إىل  تجذبني 

شاهدت  الشوارع،  يف  الناس  رصاخ 

طناجر  الهواء  يف  تطري  غريبة  أشياء 

كان  املدمرة،  البيوت  من  وشظايا 

الغبار منتًرشا يف كل مكان، لحظات ال 

أنساها يف حيايت مع تكرار محاواليت 

للوقوف والدخول إىل منزيل وأصوات 

بكاء األطفال وصيحات األهايل وأبواق 

سيارات اإلسعاف».

قواها  زهري  أم  استجمعت  النهاية،  يف 

عدة  ُدمرت  أن  بعد  املنزل  إىل  ودخلت 

فيها،  باألرض عىل من  بنايات وسّويت 

لكن الطائرة عادت وألقت نريانها مجدًدا 

تجّمع  حيث  السابقة  الغارة  مكان  عىل 

املسعفون والناس.

اسم  الطيارة  عىل  الحاجة  تطلق 

«الشيطانة» ملا تراه فيها من أذًى وّرش، 

السنوات  هذه  يف  رأت  أنها  وتعترب 

األخرية ما مل تره يف عمرها كله.

فإن  منخفض  طابق  يف  منزلها  وألن 

عند  إليه  يأوون  العليا  الطوابق  سكان 

أصواتهم  «أسمع  ذلك  وتصف  الغارة، 

أم  كل  خائفني،  مذعورين  الدرج  عىل 

إىل  لينزلوا  وتستعجلهم  أبناءها  تحمل 

بيتي، أدخلهم ونجلس جميًعا يف غرفة 

جوانية إىل أن تنتهي األصوات والغارات 

فيعود كّل إىل ببيته لنلتقي يف الغارات 

حياتنا  يف  تتكرر  األمور  هذه  القادمة، 

كثريًا لكننا مل نعتد عليها بعد».

أم سامر في غرفة العمليات
بعد 9 أشهر من الحمل توّجهت السيدة 

مولودها  لتضع  املشفى  إىل  سامر  أم 

العمليات  غرفة  كانت يف  وبينام  البكر، 

استُهدفت املشفى بغارة جويّة، وتقول أم 

فإضافة  عصيبة،  لحظات  «كانت  سامر 

أو  تخدير  وجود  وعدم  املخاض  آلالم 

أدوية كام السابق، سمعُت فجأة أصوات 

الطائرات تالها دوّي النفجارات قريبة، 

والجنني  أنا  وسقطُت  كله  املكان  اهتز 

غرفة  امتألت  األرض،  عىل  الرسير  من 

أذكر  زلت  ال  بالغبار،  املعّقمة  العمليات 

أنا  نجوت  كيف  وأستغرب  الحادثة  تلك 

ووليدي بأعجوبة».

لكن األمور مل تنتِه بالنسبة لها، إذ تبني 

بعد الفحص أن ما جرى سيرتك بصمته 

يف حياة سامر وأمه لألبد حني أخربها 

األطباء أنه أصيب بنقص يف األكسجة، 

وتكمل «عاىن سامر من نقص األكسجة 

وضعف يف النمو باإلضافة الختالجات 

ظروف  هنا  تساعده  مل  مستمرة، 

بعد  فتوّيف  األمنيّة  واألوضاع  الحصار 

الله،  بقضاء  راضية  وشهرين،  عام 

الحمد لله».

تعيش أم سامر تلك اللحظة مراًرا مع كل 

«ال  الغوطة، وتضيف  تعيشها يف  غارة 

عندما  وأسرتجعها  الحادثة  أتذكر  زلت 

أعتقد  الطائرة جدار الصوت، ال  تخرتق 

أن هذه الذكرى ستفارقني يوًما».

«�ني أخاف من الموت»
منيض  أن  يعني  فهذا  الغارات  «أكره 

تنقله  ما  هذا  القبو»،  يف  كله  نهارنا 

ندى، صاحبة العرش سنوات من أطفال 

الغارة  يف  يزعجها  ما  وأكرث  الغوطة، 

إضافة ألصواتها املخيفة هو أنها تقطع 

مع  «الطبيعية»  وحياتها  لعبها  عليها 

إخوتها.

الطائرة  صوت  نسمع  «عندما  وتكمل 

يكون مرورها دون  أن  نتمنى  بعيد  من 

كام  ا  جدًّ ومرعب  قوّي  صوتها  قصف، 

حتى  البناء  قبو  إىل  عندها  ننزل  أننا 

جودي  صديقتها  أما  القصف»،  ينتهي 

سؤالنا  عند  جوابها  فكان  سنوات)   5)

الطيارة..  من  بخاف  «أنا  الطيارة  عن 

ألين بخاف موت».

بالنسبة لهداية (4 سنوات) ورغم صغر 

أمرًا  تعني  الغارات  أن  تدرك  فهي  سّنها 

الطبيب  والدها  ترى  لن  أنها  واحًدا، 

«ما  هداية  جّدة  تقول  طويلة،  لساعات 

وهي  يل،  تقول  حتى  الطائرة  تغري  إن 

صار  بابا  تيتة  بالكلامت،  تتلفظ  بالكاد 

عندو شغل.. بابا ما عاد يجي».

لنتيجة  فقد وصل  أعوام)   7) أما محمد 

مهمة بالنسبة لعمره نابعة من عدم إغارة 

املشمسة  األيام  يف  إال  عليهم  الطريان 

تطلع  ما  ياريت  الشمس..  بحب  ما  «أنا 

الشمس، ألنو الطيارة بتجي معها».

عناصر الدفاع المدني «يتسابقون»
واألطفال  زهري  أم  الجدة  كانت  إن 

أو  البيت  يلجؤون إىل زاوية «آمنة» يف 

إىل قبو البناء، فالحال بالنسبة لعنارص 

الدفاع املدين خالف ذلك متاًما، فصوت 

أيهم  سباق  صافرة  لهم  بالنسبة  الغارة 

لينقذ  أرسع  الدفاع  سيارة  إىل  يصل 

عنرص  محمود،  األستاذ  وفق  الناس، 

عدد  كان  «مهام  ويقول  املدين،  الدفاع 

الطيارات،  أو  القصف  وحال  الغارات 

من  يعد  ومل  املوت  وألفنا  اعتدنا  فقد 

نحو  يجري  الكل  قلوبنا،  يف  خوف 

سيارات اإلسعاف دون إبطاء».

وبشكل  األهل  عىل  الخوف  هذا  ينفي  ال 

خاص بالنسبة للمتزوجني ومن لهم أبناء، 

واألولوية  الواجب  يلبون  جميًعا  «لكنهم 

عىل  لالطمئنان  الجرحى  إخالء  عندهم 

األهل وسالمتهم»، يضيف محمود.

ويشري أن عمله يف الدفاع املدين يعني 

يواجهها  تحىص  ال  إنسانية  مواقف 

«فمثًال تتجه ملكان الغارة وتكتشف أنك 

الطائرة  قصفت  مدة  منذ  أهلك،  تنقذ 

الدفاع  يف  زميلنا  واكتشف  منطقة 

املدين أن منزله تهدم وأن زوجته عالقًة 

تحت األنقاض، لكننا مل نستطع إنقاذها 

واستشهدت رغم محاوالتنا جميًعا».

وعدسات ا²عالميين تالحقها
فراس عبد الله، من إعالميي مدينة دوما 

وهو طالب هندسة كهرباء سابًقا، يشبه 

إن  فام  املدين،  الدفاع  عنرص  حاله  يف 

حتى  والطريان  القصف  أصوات  يسمع 

الغارة،  ملكان  ويتجه  كامريته  يحمل 

وأنطلق  كامرييت  «أحمل  فراس:  يقول 

بالطريان  املستهدفة  املواقع  ألوثق 

والدمار الناتج عنه إليصال ولو جزء من 

معاناتنا إىل العامل الصامت».

نقل  عىل  إرصاره  أن  إىل  فراس  ويشري 

األمنية ال  األوضاع  الصورة رغم صعوبة 

ينفي إنسانيته بل هو ناتج عنها، ويؤكد 

ذلك مبثال «يف غارات سابقة مل أستطع 

األنقاض  تحت  العالقني  مشهد  تحمل 

فعلقت كامرييت عىل كتفي ورحت أساعد 

الجانب  العالقني،  عن  الركام  إزالة  يف 

اإلنساين هو ما دفعني للتصوير بدًءا من 

توثيق املظاهرات وحتى اللحظة، لكن يف 

بعض األحيان يكون املشهد هائًال لدرجة 

الذهول وعدم القدرة عىل التصوير».

صورة  قصة  عن  لفراس  سؤالنا  وعند 

علقت يف ذهنه أثناء غارة ما، كانت إجابته 

بأنها قصة لصورة مل يلتقطها يف املجزرة 

األخرية يف الغوطة الرشقية «وقفت أبيك 

والده،  يضّم  بالدماء  مّرضج  طفل  مشهد 

أن  بعد  اليد،  مبتور  بسطة  صاحب  وهو 

الغارة،  مكان  السوق  يف  عنه  تائًها  كان 

إىل  وانتبهت  ومهيبًا  جليًال  املوقف  كان 

إىل  الطفل  وإسعاف  انتهائه  عقب  ذلك 

النقطة، ألصّور األب بعدها لوحده».

حارق،  نابامل  فراغي،  صاروخ  برميل، 

قنابل عنقودية، وغريها الكثري من أنواع 

الحموالت التي يرميها طيّار حريب عىل 

مدنيني عزّل أثناء الغارات، وتختلف معها 

تُراه  شكل  فبأي  وغصصهم،  قصصهم 

يرقب مشهدهم من األعىل؟ هل يسمح له 

واستغاثات  رصاخ  بسامع  طائرته  دوّي 

األحياء منهم تحت األنقاض؟.

كاملسافة  وأنّاتهم  قلبه  بني  املسافة  لعّل 

بني سامئه وأرضهم..إن كان مثة قلب.

هل يسمع الطّيار استغاثات األحياء تحت األنقاض؟ 

لحظات بين الموت والحياة.. هكذا يعيش أهالي الغوطة رعب «الغارة»

صاحب بسطة مبتور اليد وحده بعد إسعاف طفله املصاب - الغوطة الرشقية دوما
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«دولة الخالفة.. البيعة.. الخليفة.. مذل الكفار.. والية كذا.. الحسبة.. ديوان املظامل.. أنتم فقط املؤمنون»، 
لهذه العبارات والشعارات دور كبري يف استقطاب الناس لالنتامء إىل تنظيم «الدولة»، إضافة إىل مدلولها 
املخزون يف الذاكرة الجمعية لدى الناس وآثارها النفسية عىل املتلقي، لذا ال يتنازل التنظيم عن أي منها وال 

يغري اسمها مهام حصل.

 محمد فواز

من  فئات  ثالث  الدولة  تنظيم  يستقطب 

املتطوعني بشكل عام:

المراهقون
ألعداد  دقيقة  إحصائية  هناك  ليس 

لكن  التنظيم،  داخل  املقاتلني  املراهقني 

وإفادات  املرئية  اإلصدارات  تظهره  ما 

ذوي املنتسبني توضح أعدادهم الكبرية.

أن  النفس  علم  يف  البديهي  ومن 

خطرية،  عمرية  مرحلة  يف  مير  املراهق 

عن  باالستقالل  بشدة  خاللها  يرغب 

شخص  أنه  يشعر  ألن  ويحتاج  أهله 

متفرد بأفكاره وقيمه التي يخالف فيها 

هذه  يف  املراهق  يكون  لذا  املجتمع، 

املرحلة لقمة سائغة ألي شخص يشعره 

أن  من  أعىل  قيمة  وأي  االستقالل،  بهذا 

يكون متميزًا عن كل أهل األرض.

فقط  هم  وجامعته  أنه  املراهق  فيشعر 

يف  الله  دولة  ويقيمون  بالله  املؤمنون 

األرض، وهم املجاهدون وأنصار الدين. 

كل هذه املفاهيم تجعله مدفوًعا بشكل ال 

يعزز  الذي  للتنظيم  لالنتساب  شعوري 

بدوره هذه األفكار يف عقول املراهقني، 

فليس املطلوب من الشاب الصغري سوى 

ملدة  رشعية  دورة  وحضور  «البيعة» 

أرضه،  الله يف  ليكون صفوة  يوًما   15

وهذا التميز والتفرد حلم كل مراهق بل 

نادًرا  أمرًا  يعّد  الرسعة  بهذه  وتحقيقه 

يف الحياة.

املنتسبني  أحد  شقيق  معتصم،  أبو 

للتنظيم، يقول: «كان عمر أخي 16 عاًما 

وكان يساعدين يف أمور اإلغاثة وبعض 

أخ  وكأي  الثورة،  يف  السلمية  األعامل 

كبري كنت أوجهه ملا يفعل وملا ال يفعل، 

أعضاء  بعض  مع  تواصل  فرتة  وبعد 

أحد،  علم  دون  إليهم  سافر  ثم  التنظيم 

وثياب  طويلة  بلحية  شهر  بعد  ليعود 

مختلفة وحزام ناسف عىل جسمه».

الصغري  شقيقه  املعتصم  أبو  وبَّخ 

اللتحاقه بالتنظيم دون إذن من والديه، 

فأجابه «ال دخل لك يب وال يحق لك أن 

تنهاين عن الجهاد»، وتابع «الكافر ليس 

كلكم  وأهلك  وأنت  املؤمن  عىل  حكم  له 

كفار ومرتدون». 

يوم  سوى  الصغري  الشاب  ميكث  مل 

أغراضه  باقي  وأخذ  ذويه  مع  واحد 

«والية  إىل  وعاد  املنزل،  من  الشخصية 

الرقة» دون وداع أهله أو رؤيتهم.

المخدوعون
يعمل تنظيم الدولة عىل إقناع الناس بأن 

زمن «الخالفة» عاد، وأن الفرصة سانحة 

اإلسالم  ويعيدوا  كالصحابة  ليكونوا 

يحافظ عىل  ولذلك  الذهبي،  إىل عرصه 

النبوة  زمن  يف  عرفت  التي  األسامء 

كدار  والعباسية  األموية  الدولتني  أو 

الحسبة وديوان املظامل مع أنها تسميات 

إدارية بحتة وليست من صلب الدين.

تكون  التنظيم  مينحها  التي  الفرصة 

له  لالنتساب  الكثري  لدى  قويًا  دافًعا 

حيث  أوروبا  يف  املسلمني  وخصوًصا 

بالد  يف  ويعيشون  االضطهاد  يعانون 

فتكون  تعبريهم،  بحسب  «الكفر» 

مناطق نفوذ التنظيم هي «دار الهجرة»، 

ليطبقوا «سنة» الرسول محمد وصحبه 

بالد  إىل  الكفر  بالد  من  «هاجروا  حني 

اإلميان».

مبا  يصدمون  الشباب  من  كثريًا  لكن 

هنا  وجود  فال  قدومهم،  بعد  يرونه 

عنها  قرؤوا  التي  الرائعة  الصورة  لتلك 

الحني  بني  نسمع  لذلك  التاريخ،  يف 

هربوا  أوروبيني  منتسبني  عن  واآلخر 

أو  أخرى  دول  إىل  ولجؤوا  التنظيم  من 

مناطق تخضع للمعارضة، ورصح كثري 

أن سبب هروبهم هو اصطدامهم  منهم 

به،  يحلمون  كانوا  الذي  غري  بواقع 

عدالة  يرى  كان  أنه  أحدهم  اعترب  بل 

ومساواة يف بالده ال يراها هنا.

المنبوذون
فشلوا  الذين  األشخاص  أولئك  هم 

أو  بالتميز  مجتمعاتهم  يف  اجتامعيًا 

من  لهم عالقات جيدة، وترى  تكون  أن 

حولهم ابتعدوا عنهم لفشلهم يف الحياة 

أولئك  ذلك،  إىل  وما  أخالقهم  لسوء  أو 

جديدة  فرصة  التنظيم  يف  أيًضا  يرون 

رمبا  بل  يشء،  عنهم  يعرف  ال  حيث 

يحاطون بالقبول والرتحيب وقد ينالون 

يف  عليها  ليحصلوا  يكونوا  مل  مكانة 

مجتمعاتهم.

لريف  ينتمي  الذي  املهاجر،  عبدو  أبو 

االحتجاجات  اندالع  قبل  عرف  حامة، 

وحمل  بالثورة  والتحق  «األزعر»  بـ 

السالح كعنرص يف مجموعة، وبعد فرتة 

قاطعه أفراد املجموعة لـ «سوء أخالقه 

أحد  من  ماًال  رسق  إنه  حتى  وفسقه» 

أفراد الفصيل.

أصدقاؤه  علم  غيابه فرتة طويلة،  وبعد 

صفوف  يف  عسكريًا  قائًدا  بات  أنه 

تنظيم «الدولة» بعد مبايعته وخضوعه 

إىل  تهديدات  وأرسل  رشعية،  لدورة 

«الثوار»  املقاتلني يف صفوف  أصدقائه 

بأنه سوف يأيت وينتقم منهم ويقتلهم 

ألنهم «مرتدون».

املكونة  األكرب  النسبة  هي  فئات  ثالث 

والذي  اإلسالمية»،  «الدولة  ملقاتيل 

عن  «خروجه»  بـ  مسلمون  علامء  أفتى 

نظرًا  وعقيدته،  منهجه  وفساد  الدين 

املدنيني  بحق  نفذها  التي  لالنتهاكات 

عىل  املعارضة  صفوف  يف  واملقاتلني 

حد سواء.

 عدنان كدم

مغلًقا  األتارب  مشفى  يزال  ال  أشهر   4 ميض  بعد 

حتى إشعاٍر آخر جراء توقف دعم الجهات الراعية 

إعادته  املحيل  واملجلس  اإلدارة  محاولة  ورغم  له، 

إىل الخدمة إال أن الجهود مل تنجح بسبب خالفات 

األهايل  الداعمة، دفع مثنها  املنظامت  جوهرية مع 

وأثرت سلبًا عىل أوضاعهم الصحية.

 

خالفات جوهرية 
األتارب  مدينة  يف  املحيل  املجلس  بني  الخالف 

سرييا»  فور  هاند  أند  «هاند  الداعمة  واملنظمة 

يكمن يف النتائج الصادرة عن تعيني املوظفني يف 

«املنظمة  املحيل فإن  املجلس  املشفى، وحسب رأي 

عىل  النتائج  عرض  وتجاهلت  معه  باالتفاق  أخلّت 

املجلس ورسبت أسامء املعينني بشكل رسي».

بعد ذلك أعلنت املنظمة عن أسامء املعينني وأقصت 

بحسب  املشفى،  يف  بالعمل  امللتزمني  املوظفني 

الجانبان الخالف تم االتفاق  املجلس، ويك يتالىف 

عىل إعادة هيكلة الكادر الوظيفي بناء عىل أولوية 

املوظفني السابقني امللتزمني بالعمل والدوام، إال أن 

أعلنت انسحابها من املشفى بشكل رسمي  املنظمة 

يف بيان صدر عنها.

يف  اللوجستي  املدير  األقرع،  أحمد  الدكتور  وبرر 

املنظمة الداعمة، قرار إيقاف الدعم بالقول «عندما 

مل نجد داعاًم للمشفى سعينا جاهدين لتأمني الدعم 

منتصف نيسان 2015، وكل املنظامت أجمعت عىل 

أن يكون الدعم عن طريقنا، ولكن اصطدمت آمالنا 

التهديدات،  حد  إىل  وصلت  العوائق  من  بحائط 

تتجاوز  مل  املفاوضات  من  يوًما   18 مدى  وعىل 

العقبات لذلك نعتذر آسفني عن عدم دعم املشفى».

حاجة ملحة 
املراكز الصحية يف ريف  األتارب أكرب  يعد مشفى 

حلب الغريب، وبلغ عدد املرىض املسجلني لديه يف 

العام  مريض  ألف   40 من  أكرث  األقسام  مختلف 

ألف نسمة يف   200 لنحو  الفائت، ويقدم خدماته 

ريف حلب الغريب.

املشفى  مدير  عبيد،  الرحمن  عبد  الدكتور  وأبدى 

املستقيل، استغرابه من عدم استيعاب أكرب كادر طبي 

بلدي  إىل عنب  املنظمة، وأضاف يف حديث  قبل  من 

«حاجة املشفى لكادر طبي متواجد هو أهم خطوات 

نجاحه وتقدميه الخدمات الطبية الالزمة ألهلنا».

أجهزة معطلة 
أجهزته،  أغلب  تعطل  من  حاليًا  املشفى  ويعاين 

الكهربائية وأجهزة  كاملولدة  الدكتور عبيد،  بحسب 

والتعقيم  املخربي  والتحليل  القويس  التنظري 

الجراحية  العمليات  أجهزة تخدير  الرطب، وتحتاج 

إىل صيانة منذ شهرين تقريبًا، إضافة إىل صيانة 

أجهزة العناية املشددة.

ولفت عبيد إىل إصالح محطة التحلية لقسم غسيل 

إىل  بحاجة  أنها  مؤكًدا  شهر،  من  أكرث  منذ  الكلية 

تشغيل متكرر وإال ستتعطل قريبًا، وناشد الجهات 

املعنية «نرجو من الجميع التعاون لحل هذه املشاكل 

االختالف ألن  تتفاقم، ونطلب عدم  أن  قبل  التقنية 

املشفى مغلق فعًال ألسباب تقنية وفنية». 

تدخل المجلس العسكري 
تدخل بعض الفصائل املسلحة يف العمل الطبي هو 

أحد أسباب تعرث املشفى، وأوضح عبيد أن منظمة 

املجلس  من  طلبت  سرييا»  فور  هاند  أند  «هاند 

من  حاميتها  املنطقة  يف  حديثًا  املكون  العسكري 

املوظفني الذين فصلتهم سابًقا. 

املنظمة  لكن  خاطئة  املوظفني  «ترصفات  وأضاف 

سوء  بسبب  عليها،  لإلقدام  الناس  دفعت  من  هي 

إدارتها لألزمة، كام أنها ال متلك كادًرا طبيًا وإداريًا 

كفئًا ليكون البديل».

األتارب،  مدينة  أهايل  من  الشون،  أحمد  وعرب 

بالقول  األهايل  لدى  املوجودة  االستياء  حالة  عن 

من  املجاورة  والقرى  األتارب  يف  األهايل  «يعاين 

املصابني،  إسعاف  ليًال يف حاالت  التنقل  صعوبة 

أيام  تظهر  املشفى  إلغالق  السلبية  اآلثار  أن  كام 

القصف عىل املدينة، فعندما يسقط جرحى تكون 

حاالتهم خطرة نضطر إلسعافهم إىل مشاٍف خارج 

املدينة، ويف حاالت عديدة ال نستطيع إنقاذهم من 

املوت».

اإلغالق  جراء  أطفال  بينهم  أشخاص   10 تويف 

األخري للمشفى، وتدهورت حالة مرىض الكىل ما أثر 

سلبًا عىل أوضاعهم الصحية، كام ازدادت التكاليف 

العالجية والدوائية ألهايل ريف حلب الغريب، دون 

انفراج مرتقب أو افتتاح بديل يف املنطقة.

أبو عبدو «األزعر» قائًدا عسكرًيا في «الدولة اإلسالمية» 

تنظيم الدولة.. من يستقطب؟

بعد تدخل الكتائب وتوقف الدعم.. األتارب بدون مشفى 

مشفى األتارب مغلًقا 
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«كافة الخدمات التي تقدمها الطبابة الرشعية مجانية، من استقبال جثث الضحايا الذين 

جنائية  وفاتهم  أسباب  تكون  الذين  وحتى  الغرق،  أو  الحرائق  أو  القصف  نتيجة  يقضون 

والعسكريني،  املدنيني  الثوار،  جثث  استالم  عىل  الخدمات  تقترص  وال   … قتل)  (جرائم 

فتستلم جثث جنود النظام وتوثقها وتدفنها».

عنب بلدي 

بداية  منذ  الرشعية  الطبابة  تأسست 

توثيق  عىل  لتعمل  السورية،  الثورة 

يقتلهم  الذين  الضحايا،  جثث  ودفن 

النظام ويلقيهم يف الشوارع. وقد بدأت 

عليه  واملتعارف  القانوين  الطابع  تأخذ 

العاملية،  الرشعية  الطبابة  أنظمة  يف 

بعد مجزرة نهر الشهداء يوم 29 كانون 

قرابة  ضحيتها  راح  التي   ،2013 األول 

100 شهيد.

هو  جعفر،  بأيب  املكنى  كحيل،  محمد 

املناطق  يف  الرشعية  الطبابة  مدير 

املحررة داخل محافظة حلب، ومختٌص 

جرمية)،  (مرسح  الرشعية  العلوم  يف 

القضائية  الجهات  لدى  محلف  وخبري 

قبل الثورة، يقول إن 23 موظًفا يعملون 

األول  فريقني،  ضمن  الطبابة  يف 

الطبابة  يف  يعملون  شخًصا   17 يضم 

هم  آخرين،   6 يضم  والثاين  الرشعية، 

مرسح  ومختصو  الجنائية  األدلة  فريق 

الجرمية، ويوثقون جرائم النظام.

الجثث،  يوثق  الفريق  إن  قال  جعفر  أبو 

ثم  الهوية،  مجهول  يأيت  ومعظمها 

عليها،  التعرف  بعد  ذويها  إىل  يسلمها 

«وإن مل يستطع أحد التعرف عليها ندفنها 

ونُرقّم القبور لتدخل ضمن أرشيفنا».

والطبابة الشرعية 
هي الجهة الوحيدة 

المعتمدة لمنح شهادات 
الوفاة لدى كافة الجهات 

(العسكرية والمدنية)

وفق إفادة سابقة أليب جعفر يف حديٍث 

أنهم  إىل  فيها  أشار  بلدي،  عنب  مع 

بأطباء من مؤسسات ثورية  يستعينون 

طبية  تقارير  ومنح  فحص  يف  أخرى 

الشجار  حاالت  يف  املصابني  حالة  عن 

العجز  نسب  فيها  تحدد  والتعدي، 

واالستشفاء.

«نوثق حفاًظا على حقوق الناس»
يف  املوثقني  عمل  طبيعة  عن  للحديث 

نور  محمد  بلدي  عنب  التقت  الطبابة، 

رسالن، أبو وسيم، وهو موثق يف ديوان 

توثيق  عىل  ويعمل  الرشعية،  الطبابة 

الضحايا واإلصابات والجرائم الجنائية، 

ورشح عن أهمية العمل يف ظل القصف 

املنطقة،  منه  تعاين  التي  املستمر 

للحفاظ عىل حقوق  «التوثيق مهم جًدا 

املالية،  املبالغ  أو  األمانات  سواء  الناس 

باإلضافة إىل توصيف الجثث إليصالها 

إىل ذويها».

بجمع  الجثث  يوثقون  إنهم  قال  رسالن 

تعبئة  خالل  من  عنها  كاملة  معلومات 

كشف  «ضبط  اسم  تحمل  استامرة 

وتحوي  الهوية»،  مجهولة  جثة  محرض 

الجثة، مضيًفا  استفسارات عديدة حول 

الجثة  وصول  ساعة  ونحدد  «نؤرخ 

أم  (مدنية  أحرضتها  التي  والجهة 

لون  عن  معلومات  ونسجل  عسكرية)، 

البرشة وبنية الجسم والشعر واللحية».

العالمات  تسجيل  أهمية  رسالن  ويؤكد 

الضحايا  جثث  بها  تتميز  التي  الفارقة 

مشريًا  القدمية،  الجروح  أو  كاألوشام 

الجثة  حالة  توصيف  رضورة  إىل 

مادة  خروج  أو  (الجروح  املستلمة 

أخرى  أي عالمات  أو  أحشاء  أو  دماغية 

ظاهرة عليها).

وتعتمد الطبابة عىل التوثيق املؤمتت يف 

عملها أيًضا. خالد قلعجي، وهو مسؤول 

الرشعية،  الطبابة  يف  املؤمتت  التوثيق 

التوثيق  من  أفضل  األمتتة  إن  قال 

والوثائق  امللفات  عىل  للحفاظ  الورقي، 

معاناة  إىل  مشريًا  التلف،  من  املهمة 

املعدات  نقص  من  الرشعية  الطبابة 

يف  أخرى،  وأدوات  الطابعات  كأحبار 

ظل غياب الدعم عنها.

دورة  في ا�دلة الجنائية
 لتنمية المهارات

الكوادر  وقلة  الخربات  نقص  نتيجة 

الرشعية  الطبابة  نظمت  االختصاصية، 

األدلة  يف  دورة  الجاري  آب  مطلع 

الجنائية، التحق بها 5 أشخاص، «للرقي 

الحرب»،  ظل  يف  الجنايئ  بالعمل 

بحسب أيب جعفر، الذي قال إن معظم 

والنقاط  الرشطة  قسم  يف  العاملني 

األمنية األخرى أشخاٌص غري مختصني، 

نادًرا،  الجنائية  األدلة  اختصاص  كون 

ورفع  لديهم  املهارات  تنمية  «حاولنا 

مستواهم العميل يف هذا املجال ليكونوا 

وللجهات  الرشعية  الطبابة  لفريق  عونًا 

القضائية».

الدورة  مضمون  جعفر  أبو  ويرشح 

للطبابة  كمدير  يسعى  التي  والعلوم 

يصبحوا  يك  للمتدربني  لتعليمها 

أكمل  عىل  بعملهم  للقيام  جاهزين 

التي  األوىل  املادة  أن  إىل  مشريًا  وجه، 

التوثيق الجنايئ  أعطيت للمتدربني هي 

توثيق  وهو  الحريب  الجنايئ  بقسميه، 

وهي  الوصف  وجنايئ  النظام،  جرائم 

الجرائم بني املواطنني.

البصامت  أنواع  عىل  الفريق  ُدرّب 

مرسح  من  ترفع  وكيف  وأشكالها 

بهم،  املشتبه  من  تؤخذ  وكيف  الجرمية 

التواقيع،  علم  يف  دروًسا  تلقى  كام 

خاصة ضمن املحاكم املدنية حيث ينظر 

ويطعن  والبيوع  العقود  دعاوى  يف 

بالتواقيع املزورة.

تحديد  أهمية  إىل  جعفر  أبو  ويشري 

لتدريب  دعاه  الذي  األمر  القتل،  طريقة 

النارية  املرامي  أنواع  عىل  فريقه 

يف  استقرارها  بعد  وأشكالها  وأبعادها 

الجسم، (فوهة الدخول وفوهة الخروج)، 

وزوايا ميل الطلق الناري وحجم الجرح، 

الخاصة  الفردية  العالمات  إىل  إضافة 

بكل شخص وكيف تؤخذ وتوثق،»تلقى 

املتدربون محارضات رشحنا فيها أيًضا 

ومعرفة  املوت  من عالمات  يسريًا  قساًم 

زمن الوفاة».

مساٍع لتشكيل هيئة خبراء 
محلفين

الدورة،  بعد  الطبابة  فريق  ويحاول 

املناطق  يف  الجنائية  للعلوم  نواة  خلق 

حلب،  مدينة  يف  وخاصة  املحررة، 

ويسعى إىل تشكيل هيئة خرباء محلفني 

تتضمن خرباء: خطوط، تواقيع، تحليل 

بعد  …الخ،  زراعة  مساحة،  كيميايئ، 

التنسيق مع الجهات القضائية واألطباء 

وأصحاب الخربة.

للدورة  املنتسبني  أحد  وهو  وسيم، 

الطبابة  فريق  ضمن  ويعمل  التدريبية 

يف  تساعدهم  الدورة  إن  قال  الرشعية، 

ويف  البصامت،  أخذ  طريقة  معرفة 

يتدربون  كونهم  املزورة  التواقيع  متييز 

عىل هذه األمور بشكل عميل وتطبيقي.

إن  بلدي،  لعنب  وسيم  ويضيف 

جًدا  نادر  الجنايئ  الخبري  اختصاص 

األمر  يسهل عيل  فهذا  «وكوين ممرض 

معلومايت  زيادة  «أحاول  مردفًا  قليًال»، 

خالل الدورة، وأتعرف عىل االختصاص 

بشكل موسع فمن املمكن أن أعمل به يف 

املستقبل وأبدع أيًضا».

«ننحت الصخر بأظافرنا»
منذ  عملها  الرشعية  الطبابة  بدأت 

عىل  واعتمدت  متويل،  بدون  التأسيس 

أشخاص يف دعمها، وتتبع ماليًا ملديرية 

أما  الحرة،  حلب  محافظة  يف  الصحة 

ألي  تتبع  ال  مستقلة  هيئة  فهي  إداريًا 

عىل  وتعتمد  سيايس،  تيار  أو  فصيل 

التربعات املتقطعة من بعض املنظامت، 

بحسب أيب جعفر

«ال تزال الديون 
تتراكم على الطبابة، 

ولم نستطع حتى 
اÇن تأمين المعدات 

الالزمة لنرتقي 
بعملنا».

استهدفت  املروحي  الطريان  براميل 

عديدة،  مرات  الرشعية  الطبابة  مقر 

الذي  املبنى  من  كبريًا  قساًم  ودمرت 

يحتضنها، وأعطبت العديد من األدوات 

قسم  جدران  تصدعت  كام  واألجهزة، 

الجثث  بداخله  تحفظ  الذي  التربيد 

أكرث من مرة.

ويشري أبو جعفر إىل أن قلة الدعم املادي 

واللوجستي هي العائق األكرب أمام عمل 

الطبابة، «لدينا سيارة واحدة فقط لنقل 

الجثث وهي بوضع شبه مأساوي، كام 

واألمور  األدوات  من  العديد  ينقصنا 

الرضورية األخرى».

كيف ينظر ا�هالي إلى عمل 
الطبابة الشرعية

الناشطني  من  عدًدا  التقت  بلدي  عنب 

رأيهم  عن  وتحدثوا  حلب،  مدينة  يف 

بعمل الطبابة الرشعية، ومدى االستفادة 

التي  منه وسط الوضع الطبي املتدهور 

تعاين منه املدينة.

من  إعالمي  ناشط  النرص،  أبو  يارس 

الطبابة  عمل  إن  قال  حلب،  مدينة 

املناطق  ضمن  وفعاليتها  جيد  الرشعية 

اإلمكانيات  ظل  يف  «ممتازة  املحررة 

عليها»،  يعتمدون  التي  الضئيلة 

يف  تقف  العوائق  من  جملة  أن  مضيًفا 

الكهرباء  انقطاع  وأهمها  عملها  طريق 

إليها  الحاجة  بحكم  تأمينها  وصعوبة 

للربادات التي تحفظ الجثث.

ودعا أبو النرص كافة املنظامت والهيئات 

ضمن  تعمل  يك  الطبابة  عمل  لدعم 

رشعية  كـ»طبابة  املحررة  املناطق 

حقيقية»، مشريًا إىل أن مشاكلها تكمن 

يف قلة الدعم.

الطبي حذيفة دهامن فرأى  الناشط  أما 

توثيق  عىل  تعمل  الرشعية  الطبابة  أن 

النظام  قتىل  جثث  وحفظ  األسد  جرائم 

مشريًا  عليها،  للتفاوض  املعارك  بعد 

غياب  بحكم  بسيطة  «فعاليتها  أن  إىل 

املادي  الدعم  وغياب  االختصاصيني 

واللوجستي».

ال رد من الحكومة والمجلس 
متوقف عن العمل

وزير  مع  التواصل  بلدي  عنب  حاولت 

املؤقتة،  السورية  الحكومة  يف  الصحة 

به  باالتصال  جمعة،  وجيه  محمد 

مكتبه،  مدير  طريق  عن  ثم  شخصيًا 

لالطالع عىل دور الحكومة يف دعم هذه 

املشاريع، لكننا مل نجًدا رًدا.

املحيل  املجلس  مع  الجريدة  تواصلت  كام 

دعم  يف  دوره  عن  لسؤاله  حلب  مدينة  يف 

القطاع الطبي يف املدينة، وقيل لنا إن املكتب 

الطبي الذي يتبع له متوقف عن العمل.

يزداد الواقع الطبي سوًءا يف مدينة حلب 

وسط تعرضها للقصف بعرشات الرباميل 

املتفجرة يوميًا، بينام يزداد عدد النازحني 

له  تعرضت  الذي  الهائل  الدمار  بعد 

أحياؤها، وتتصاعد باملقابل أعداد الشهداء 

والجرحى عىل اختالف درجات إصابتهم. 

القطاع  سيؤول  أين  إىل  السؤال  ويبقى 

الهيئات  عجز  وسط  حلب  يف  الطبي 

أبنائها  من  الخجولة  واملحاوالت  الرسمية 

عىل الرغم من قلة املوارد؟

*أعدت هذه املادة بدعم من الربنامج اإلقليمي السوري

«ننحت الصخر بأظافرنا»
الطبابة الشرعية في حلب مستمرة باإلمكانيات المتاحة

الطبابة الرشعية يف حلب (عنب بلدي)

فعاليات بلدي
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د. كريم مأمون  

الوظيفة األساسية للثديني عند املرأة هي إرضاع 

الثديان ببعض  وليدها بداية حياته، وقد يصاب 

أبرزها  ومن  اإلرضاع،  أثناء  الصحية  املشاكل 

تشقق إحدى الحلمتني أو كليهام. 

ومع أن هذا املرض شائع يف فرتة الرضاعة إال أنه 

بسبب  أيًضا  املرضعات  غري  السيدات  يصيب  قد 

اإلصابة  بسبب  أو  مناسبة  غري  ألبسة  ارتداء 

الجفاف  تسبب  التي  الجلدية  األمراض  ببعض 

الشديد للجلد كاألكزميا، وسرنكز هنا عىل تشقق 

الحلامت عند املرضعات.

ما المقصود بتشقق الحلمة؟
أحد  بحلمة  بتشققات  يتظاهر  مرض  هو 

وتورمها  احمرارها  مع  كليهام  أو  الثديني 

مستمرة،  وحكة  تهيج  مع  فيها  آالم  وحدوث 

جروح  إىل  وتتحول  الشقوق  هذه  تكرب  وقد 

تحدث نزيًفا دمويًا.

ما أسباب تشقق حلمة الثدي
 عند المرضع؟

األسبوع  يف  الحلمة  تشققات  تحدث  ما  عادة 

األول والثاين بعد الوالدة نتيجة لألسباب التالية:

الحمل  أشهر  يف  الثدي  بحلمة  االعتناء  عدم   ·

األخرية.

بعد  األولني  اليومني  يف  الرضاعة  مدة  إطالة   ·

الحليب  وكمية  قاسية  زالت  ال  فالحلمة  الوالدة، 

قليلة (اللباة).

صحيحة،  بصورة  الثدي  الطفل  إعطاء  عدم   ·

فيعض بفكيه الحلمة وليس الهالة املحيطة بها.

· امتالء الثدي بالحليب ما مينع الطفل من إدخال 

الحلمة جيًدا داخل الفم.

· سحب الحلمة من فم الطفل بقوة.

عدوى  انتقال  نتيجة  بالحلمتني  التهابات   .

وبخاصة  الرضاعة  أثناء  الطفل  فم  من  إليهم 

العدوى الفطرية.

كيف نعالج تشقق الحلمة؟
· البدء يف العناية بالثدي يف أشهر الحمل األخرية.

االحتكاك ووضع قطعة قطن  أسباب  إزالة كل   ·
أو شاش عىل الثدي لتقليل االحتكاك بالحامالت.
· غسيل الثدي والحلمة باملاء الدافئ عدة مرات يوميًا.

. إيقاف الرضاعة املبارشة 3-4 أيام، مع استعامل 
شفاطة حليب ذات حواف لينة ليتم تفريغ الثدي 

من الحليب وإعطاؤه للطفل الرضيع.
كل  بعد  ومطهر  ملني  مرهم  أو  كريم  استخدام   .
رضاعة أو كل مرة يتم تفريغ الثدي بها ملنع التهاب 

التشققات، وال يغسل إال قبل الرضعة التالية.
. إذا التهبت الشقوق أو تحولت إىل جروح نازفة 
الفم  بد من إضافة مضاد حيوي عن طريق  فال 
بها  املسموح  األصناف  من  لكونه  االنتباه  (مع 
بكريم  املطهر  الكريم  واستبدال  الرضاعة)  أثناء 

مضاد حيوي لعالج االلتهابات موضعيًا.
وميكن استخدام بعض املسكنات كالباراسيتامول 

إذا كان األمل غري محتمل.

ما هي ا²جراءات التي يجب اتباعها أثناء 
وبعد الرضاعة للوقاية من تشقق الحلمة؟

أثناء الرضاعة: وضع الطفل بشكل مناسب عىل 

فيه  يكون  مائل  وضع  يف  يكون  بحيث  الثدي 

معلًقا  الطفل  جسم  يكون  وأال  لألعىل،  الرأس 

كل  مع  الحلمة  عىل  مستمر  بشكل  يشد  بحيث 

مرة رضاعة، وعىل األم أن تتأكد من فتح الطفل 

لفمه فتحة واسعة مع بقاء اللسان لألسفل قبل 

وضع حلمة الثدي يف فمه.

بلطف  الحلمتني  تنظيف  الرضاعة:  بعد 

مناسب،  تنظيف  سائل  أو  الصابون  باستخدام 

املحتوية  واملراهم  الكرميات  واستخدام 

خصيًصا  املعدل  الالنولني  أو  الفازلني  عىل 

للمرضعات، حيث تدلك الحلامت بكمية صغرية 

التشققات  حدوث  من  للوقاية  رضاعة  كل  بعد 

من  البد  ولكن  عنها،  الناتجة  اآلالم  ولتخفيف 

غسلها قبل الرضاعة التالية.

حديثك مع طفلك..
؟

ً
ما دوره في بناء مهاراته االجتماعية مستقبال

تشقق حلمة الثدي عند المرضع
 مشكلة شائعة وسهلة العالج

أسماء رشدي  

االجتامعية  املهارات  بأن  اعتقاد  يسود 

أو  تعلم  وال  الطفل  مع  تولد  للفرد 

أن  تظهر  متزايدة  أبحاثًا  لكن  تكتسب، 

بداية  منذ  الطفل  فيها  ينشأ  التي  البيئة 

يكون  أن  ميكن  رضيع،  وهو  حياته 

مع  تفاعله  كيفية  عىل  كبري  تأثري  لها 

اآلخرين كلام تقدم بالعمر.

وتبني األبحاث أيًضا أن العامل الرئييس 

قد يكون اللغة التي يسمعها من حوله، 

حتى خالل عمر مبكر يكون خالله قادًرا 

عىل الرببرة وحسب.

رصد علامء النفس يف جامعة نيويورك 

40 حالة ألمهات استخدمن مع أطفالهن 

شهرًا)،  و20  و16  و12   10 (بعمر 

تشمل  عبارات  أو  تعليقات  لعبهم  أثناء 

به  يفكر  ما  حول  تتطابق  استنتاجات 

الطفل أثناء قيامه بسلوك أو عمل ما.

الطفل  يصدر  عندما  املثال،  سبيل  عىل 

بلعبته،  محدقًا  مفهومة  غري  أصواتًا 

أو  اللعبة؟  تريد  هل  القول  لألم  ميكن 

عندما يكون جالًسا بهدوء وعىل وجهه 

تعبري املتأمل، تسأل األم هل أنت بطريقك 

التخاذ قرار ما؟ ما الذي تفكر به؟

االجتامعية  القدرات  الباحثون  قيّم  ثم 

أنفسهم  األطفال  هؤالء  لدى  واملعرفية 

6 سنوات،  أو   5 العمر  بلغوا من  عندما 

وذلك من خالل قراءة قصة تتطلب من 

التي  الفهم،  أسئلة  عىل  الرد  طفل  كل 

تظهر ما إذا كان يدرك مفاهيم اجتامعية 

والكذب  الفهم  سوء  إىل  اإلقناع  من 

وغريها.

نتيجة التقييم أظهرت أن من أدىل والداه 

بتعليقات تتطابق مع سلوكه يف املرحلة 

السابقة (رضيع أو بعمر صغري)، حقق 

 5 (بعمر  االختبار  يف  أعىل  درجات 

تعليقات  يسمع  مل  ممن  سنوات)   6 أو 

مشابهة يف صغره.

توضح هذه النتائج مدى قدرة الوالدين 

عىل االستامع إىل أفكار ومشاعر الطفل، 

وبالتايل اإلسهام يف تنميته االجتامعية 

بشكل كبري، وتجهيزه لفهم ما ميكن أن 

يكون عليه تفكري وشعور اآلخرين.

ارتباط  مؤخرًا  األبحاث  أظهرت  كام 

بعمر  األطفال  عند  االجتامعية  املهارات 

10 شهور بقدرتهم عىل تعلم لغة ثانية.

بعض االسرتاتيجيات التي قد تساعد يف 

تطوير املهارات االجتامعية:

علّم الطفل مراعاة وتفهم حقيقة مشاعر 

أن  وميكن  معهم،  والتعاطف  اآلخرين 

الطفل يف  ذلك من خالل وضع  يحدث 

تسأل  كأن  مختلفة،  افرتاضية  مواقف 

به  يشعر  أن  ميكن  الذي  ما  طفلك 

اآلخرون حني يحدث لهم أمر معني، مثل 

الخوف والغضب والتوتر.

كيف  له  بالعمر ارشح  الطفل  تقدم  مع 

ميكن لشخصني أن ميرا بنفس املوقف، 

ويكون لكل منهام ردة فعل مختلفة.

املساحة  احرتام  أهمية  عن  له  ارشح 

طرق  ومامرسة  لآلخرين،  الشخصية 

مقبولة للتفاعل معهم، أثناء اللعب مثًال.

شجعه عىل املبادرة االجتامعية من خالل 

مبحادثة،  للبدء  صحيحة  طرقًا  تعليمه 

جذب انتباه شخٍص ما، أو االنضامم إىل 

وميكنك  مًعا،  يلعبون  أطفال  مجموعة 

التحدث عن هذه املهارات واملواقف عىل 

مائدة العشاء أو خالل اللعب.

طفلك،  مع  يوميًا  الوقت  بعض  امض 

يعنيه  ما  اللعب  خالل  من  له  وارشح 

والتبادل  املناوبة  الدور،  يف  االنتظار 

واملشاركة.

لذا  حوله،  مبن  بالفطرة  الطفل  يتأثر 

فالقدوة الحسنة تسهل عليه تعلم مهارة 

معينة؛ والوالدان هم أقرب قدوة للطفل، 

وأكرثهم تأثريًا عليه. 

من هنا يجب الرتكيز عىل مواقف تبلور 

باآلخرين  االهتامم  فكرة  الطفل  لدى 

خالل  من  مقابل،  بدون  ومساعدتهم 

الباب  فتح  مثل  بسيطة،  ترصفات 

لتعزيز  إضافة  سًنا،  األكرب  لألشخاص 

ترصفات  من  الطفل  به  يقوم  ما  كل 

إيجابية واالستمرار بتشجعيه.

براعم عنب
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 ،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. ممثل مرصي قدير تويف مؤخرًا

2. تكلَم (معكوسة) - نقائص

3. صدقة - ضاِحك (معكوسة)

4. للنداء - صحيفة (معكوسة)

من  مجموعة  تستوطنه  مكان   .5

الناس - عكس حرام

6. أماكن التعليم (مبعرثة) - مايبقى 

من جسد امليت بعدما يبىل (معكوسة)

7. أبقى واستمر - شديد الخصومة

شيئ   - الحسنى  الله  أسامء  من   .8

ملموس (معكوسة)

9. متشابهان - حرارة النار

يف  عاش  فلسطيني  كاتب   .10

أمريكا، اشتهر بالنقد الحضاري

عمودي
1. معركة يخوضها ثوار داريا بالقرب 

من مطار املزة العسكري

2. قنابل حارقة محرمة دوليًا - َميَالن

3. زمن - أزّيل

4. عكس أتلكئ (معكوسة)

5. مفتي الجمهورية العربية السورية

6. ماء جاٍر - حاجز و رادع

وتعب  عمل   - تجارية  عالمات   .7

إلنجاز شيئ ما (معكوسة)

السعودي  الخارجية  وزير   .8

(معكوسة)

باملعنى  يشابه   - يويو  نصف   .9

(معكوسة)

10. بالشهور الرسيانية شباط

4567
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يف كتابه الصادر عام 1998 عن دار عالء 

يناقش  400 صفحة،  من  واملؤلّف  الدين، 

عند  الدين  ظاهرة  السواح  فراس  الباحث 

ميكن  ال  الدين  أن  من  انطالقًا  اإلنسان، 

أو  اإلنسان  أفرزته عاطفة  أن يكون وهاًم 

خرافة قال بها عقله، بل يستند التدين يف 

حياة الناس عىل خربة روحانية محسوسة 

تدفعهم للتمّسك بالدين.

رئيسيني،  جزئني  إىل  الكتاب  ينقسم 

يف  الدين؟»  هو  «ما  سؤال  األول  يُناقش 

شهدتها  التي  لألديان  رسيع  استعراض 

اليوم،  وحتى  العصور  أقدم  منذ  البرشية 

ليصل السواح إىل أن ماهية الدين تتشّكل 

(األفكار  املُعتقد  عنارص:  ثالثة  عرب 

األسطورة  الدين)،  يحملها  التي  والعقائد 

فيه)،  الرئيسية  واألدبيات  (الكتب 

والطقوس (التعبدات والشعائر). 

(املعتقد)  األول  العنرص  يناقش  ثم 

األديان  جميع  أن  إىل  ليصل  باستفاضة 

انقسام  وهي  أال  واحدة  بفكرة  آمنت 

العامل  هو  أحدهام  عاملني،  إىل  الوجود 

املادي الطبيعي الذي نحيا به، واآلخر هو 

منه  نأيت  الذي  الغيب  أو  الالهوت  عامل 

ونذهب إليه، وأن هذا القاسم اشرتكت فيه 

جميع األديان رغم اختالفاتها الكثرية.

يف الجزء اآلخر من الكتاب يناقش السواح 

عارًضا  اإلنسان،  عند  الديني  الدافع  منشأ 

الباحثني،  بني  رواًجا  األكرث  النظريتني 

دفعته  إفراز  إىل  الدين  تعزو  التي  األوىل 

أو  املوت  من  كالخوف  اإلنسان  عاطفة 

ترد  التي  واآلخرى  الخلود،  يف  الرغبة 

الدين إىل منظومة فكرية وضعها اإلنسان 

لتفسري العامل الذي يحيط به.

النظريتني  هاتني  السواح  يناقش 

إىل  البحث  نهاية  يف  ليصل  ويفندهام، 

التي  هي  الحسيّة  الروحانيّة  التجربة  أن 

تفرض نفسها عىل اإلنسان من خارجه وال 

خارجية  ظاهرة  فهي  ابتداًء،  عنه  تصدر 

داخليًا  إبداًعا  وليست  املرء  حياة  تقتحم 

منه.

نجح فراس السواح يف تقديم بحثه بتجرّد 

والعقائدية بحيث  الدينية  تام من خلفيته 

ال ميكن للقارئ أن يشعر بتحيز أو انطالق 

من مواقف أيديولوجية مسبقة.

دين اإلنسان..
ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني

4,2 مليار شخص ال  %60 من سكان األرض أو ما يعادل  قيل إن العامل أصبح قرية صغرية بفضل شبكة اإلنرتنت، لكن 

ميلكون اتصاًال بها، فهل هم خارج تلك القرية!

  تميم عبيد 

حًقا  اإلنرتنت  املتحدة  األمم  تعترب 

وقطعه  اإلنسان،  حقوق  من  أساسيًا 

القانون الدويل،  انتهاكًا بحسب  يعد 

ديلويت  رشكة  أجرتها  دراسة  ويف 

يف  اإلنرتنت  تأمني  أن  بينت  العاملية 

مليون   140 سيوفر  النامية  الدول 

 160 وسريفع  جديدة،  وظيفة 

مليون شخص من تحت خط الفقر، 

إيصال  عىل  رشكات  عدة  تعمل  ولذا 

إضافيني  مستخدمني  إىل  اإلنرتنت 

بشكل مجاين.

مشروع إنترنت دوت أورج 
Internet.org

مرشوع  هو  أورج  دوت  إنرتنت 

خدمة  لتوصيل  فيسبوك  أطلقته 

العامل،  مناطق  إىل  مجانًا  اإلنرتنت 

من  الخدمة  من  املحرومة  وخاصة 

خالل ثالث تقنيات مقرتحة:

الصناعية  األقامر  األوىل هي  التقنية 

األقامر  تلك  توصيل  مع  القريبة، 

تقنية  باستخدام  البيانات  ونقل  مًعا 

التقنية  هذه  عىل  ويعاب  الليزر، 

الحاجة ألطباق تقوم بتتبعها حتى ال 

تضعف اإلشارة.

الصناعية  األقامر  الثانية هي  التقنية 

بقيت  لكنها  البعيدة،  املدارات  ذات 

فكرة ومل تتطور إىل خطوات عملية.

بدون  طائرات  وهي  الثالثة  التقنية 

الشمسية،  بالطاقة  تعمل  طيار 

كيلومرتًا،   20 ارتفاع  عىل  تطري 

ارتفاع  من  أكرب مبرتني  ارتفاع  وهو 

وتدور  التجارية،  الطريان  خطوط 

تلك الطائرات يف دوائر واسعة فوق 

توصيل  ومهمتها  املستهدف  املكان 

التي بدأت  التجربة  الخدمة له، وهي 

فيسبوك  وتسعى  زامبيا  يف  بالفعل 

لنقلها  املبادرة  هذه  يف  للتوسع 

ملناطق أخرى من العامل.

Google Loon مناطيد جوجل
تسعى جوجل إىل استخدام بالونات 

أو مناطيد تعمل كنقاط ساخنة فوق 

العديد من مناطق العامل، وتحلق عىل 

ارتفاع 20 كيلومرتًا أيًضا، لتقوم تلك 

اإلنرتنت  خدمات  بتوصيل  البالونات 

ولتنفيذ  العامل،  من  شاسعة  ملناطق 

ألسطول  جوجل  ستحتاج  املهمة 

حول  البالونات  مئات  من  ضخم 

العامل.

تطبيق  يف  بالفعل  جوجل  بدأت 

ونيوزلندا  الربازيل  يف  مرشوعها 

االستواء،  خط  جنوب  ومناطق 

ملناطق  والتوسع  للتمدد  وتسعى 

يعمل  الذي  للبالون  وميكن  أخرى، 

البقاء يف طبقات  الشمسية  بالطاقة 

الجو العليا ملدة 100 يوم، ويستخدم 

يف البث تقنية الـ LTE املتوفرة يف 

الهواتف الذكية.

هذه  عرب  اإلنرتنت  رسعة  تبلغ 

الثانية  يف  ميجابايت   22 البالونات 

ميجابايت  و5  االستقبال  لهوائيات 

يف الثانية للهواتف املحمولة، وميكن 

اإلنرتنت  توصيل  الواحد  للبالون 

ملسافة 40 كيلومرتًا عىل األقل.

تواجهها  التي  العقبات  أكرب  عن  أما 

نرش  تنوي  التي  املناطق  يف  جوجل 

املناطيد فيها، فهي عقبات سياسية ال 

تقنية، السيام منطقة الرشق األوسط 

التي أبدت جوجل اهتاممها بها، حيث 

يف  الدخول  مناطيدها  نرش  يتطلب 

املجاالت الجوية إىل دول عديدة قد ال 

ترغب يف ذلك سواء من ناحية األمن 

اإلنرتنت  خدمة  نرش  ناحية  من  أو 

الحكومات،  به  تتحكم  ال  الذي 

مع  للتواصل  جوجل  وستسعى 

الحكومات ورشكات اإلنرتنت املحلية 

يف تلك الدول لحل تلك العقبات.

 Lantern النتيرن
جديدة  لشبكة  طموح  مرشوع  هو 

تختلف  لكنها  اإلنرتنت  شبكة  تشبه 

ما  أو  الفضاء  من  تأيت  كونها  يف 

فمن   ،Outernet باألوترنت  يعرف 

الصناعية  األقامر  خدمات  خالل 

وعرب موجات الراديو القصرية وعرب 

جهاز استقبال صغري ال يعدو طوله 

طول مصباح يدوي، ميكنك استقبال 

مكتبة  محتويات  وتصفح  اإلنرتنت 

ضخمة من املحتوى املتنوع.

الهاتف  متصفح  إىل  فقط  تحتاج 

أيًضا  وميكنك  الحاسب  أو  الذيك 

صفحات  مثل  معلومات  استقبال 

والكتب  اإلخبارية  واملقاالت  الويب، 

واملوسيقى برصف  الفيديو  وأرشطة 

عىل  مكانك  عن  النظر 

سطح األرض.

لعمل  املرشوع  يسعى 

للعلوم  ضخمة  مكتبة 

معارف  وتحمل  والتعليم، 

لتضعها  األرض  وتاريخ 

الخارجي،  الفضاء  يف 

بحيث ميكنك الدخول إليها 

من أي مكان. 

أيًضا  النترين  مرشوع  يحاول 

مناطق  يف  اإلنرتنت  خدمات  توفري 

التعتيم  من  تعاين  التي  الرصاعات 

الحكومات  قبل  من  التجسس  أو 

مناطق  وكذلك  املتصارعة،  والجهات 

التي  املنكوبة  واملناطق  الكوارث 

األوضاع  ملعرفة  اجتيازها  يصعب 

فيها.

لتمويل  األموال  جمع  عملية  بدأت 

عامليًا  مرشوًعا  باعتباره  املرشوع، 

ميكنك  كام   ،Indiegogo موقع  عرب 

بناء جهاز استقبال النترين بنفسك، 

لتلقي  استقبال  بطبق  وتوصيله 

البيانات بطريقة أرسع.

عىل  التقنية  ستعتمد  البداية  يف 

بنقل  املختصة  الصناعية  األقامر 

اكتامل  ومع  والصورة،  الصوت 

التمويل ستبدأ يف الحصول عىل قمر 

صناعي خاص بها.

سيكون لكل شخص عىل وجه األرض 

وسيحصل  النترين،  استخدام  حرية 

إىل  الوصول  حرية  عىل  الجميع 

املعلومات والتحرر من الرقابة، وفق 

. Indiegogo ما ذكره موقع

أن  بروكينغز  ملعهد  دراسة  أشارت 

املتصلني  غري  األشخاص  من   50%

باإلنرتنت يعيشون تحت خط الفقر، 

األرياف  يف  يعيشون  منهم   64%

ونحو %28 غري متعلمني، يف حني 

مستخدمي  من  العظمى  الغالبية  أن 

والكتابة؛  القراءة  يعرفون  اإلنرتنت 

عدة  تساؤالت  تطرح  األرقام  هذه 

الدولية  املبادرات  جدوى  بشأن 

لتوفري اإلنرتنت مجانًا حول العامل.

مشاريع اإلنترنت المجاني حول العالم

منطاد جوجل  لبث االنرتنت إىل األرض

مستقبل االنرتنت من األقامر الصناعية
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وقّعت عدد من منظامت حقوق اإلنسان، ومنظامت 

واملجالت،  والصحف  والتعبري،  اإلعالم  حرية 

والكتّاب والنشطاء واملواطنني السوريني، عىل بيان 

املناطق  مشرتك ضد منع حرية اإلعالم والرأي يف 

املحررة.

منع  آب)   16) األحد  ُوقّع  الذي  البيان  واستنكر 

إدارة معرب باب الهوى، التابعة لحركة أحرار الشام 

عالحرية  طلعنا  مجلة  من  أعداد  إدخال  اإلسالمية، 

وصحيفتي  آب)،   2 بتاريخ  الصادر   53 (العدد 

صدى الشام (العدد 102 الصادر بتاريخ 11 آب) 

وكلنا سوريون (العدد 35 الصادر بتاريخ 11 آب).

آب   5 األربعاء،  يوم  منعت  املعرب  إدارة  وكانت 

طلعنا  من  مطبوعة  نسخة   2100 إدخال  الجاري، 

عالحرية، وصادرتها ومن ثم أتلفتها، ملقال منشور 

يف العدد للكاتب شوكت غرز الدين «وصف الثورة 

ورصيح  تارة  مبطن  بشكل  باإلرهاب  والثوار 

حيًنا آخر»، كام ورد يف قرار املنع، الذي جاء بناء 

للمعرب،  اإلعالمي  املكتب  مدير  به  تقدم  طلب  عىل 

ووافقت عليه إدارة املعرب.

«مادة  بسبب  فمنعت  الشام  صدى  صحيفة  أما 

علوش  زهران  عن  كلمة  املئة  تتجاوز  ال  ساخرة 

الزبداين»،  يف  يحدث  وما  ترصيحاته  بني  تقارن 

تحرير  لرئيس  فيسبوك  يف  منشور  بحسب 

الصحيفة، عبيس سميسم.

«تعبنا  آالف نسخة   4 املعرب منع  إن  وقال سميسم 

دوالر   3000 من  أكرث  وكلفت  كامًال  أسبوًعا  فيها 

يك تذهب للناس بالداخل من أجل 100 كلمة هي 

مهنيًا صحيحة».

ألبسط  املنايف  «العمل  عىل  البيان  واعرتض 

حق  وهو  السورية،  الثورة  أجله  من  خرجت  حق 

التعبري عن الرأي»، معتربًا ما قامت به إدارة املعرب 

مارسها  التي  األفواه  تكميم  لسياسة  «استمراًرا 

علينا النظام طيلة أكرث من أربعني عاًما»، مؤكًدا 

عىل أن «االختالف يف الرأي يستوجب الرد عليه ال 

منعه أو إلغاءه».

وقال البيان «إن هذا املنع ييسء ألصحابه ال ألي أحد 

والكتاب  والناشطني  املعنية  املنظامت  داعيًا  آخر»، 

اإلجراءات  ضد  الصوت  إليصال  التضامن  إىل 

التعسفية املتكررة منذرة «بحارض ومستقبل سيئي 

الحال إن تم السكوت عنها»، وداعيًا كذلك املسؤولني 

العاملني يف املناطق املحررة إىل إعادة النظر حول 

منعت  التي  املواد  وأن  خاصة  الرأي،  حرية  منع 

األعداد بسببها ال تحتوي معلومات رسية عسكرية.

من  مدنية،  مؤسسة   30 قرابة  البيان  عىل  ووقع 

بينها عنب بلدي، وأكرث من 150 فرًدا بينهم نشطاء 

يف الداخل وكتاب وفنانون وصحفيون.

يشار إىل أن الصحف السورية املطبوعة التي توزع 

للمنع  مراًرا  تعرضت  املحرر  السوري  الداخل  يف 

سيطرتها،  تفرض  جهات  قبل  من  مشابهة  بذرائع 

حزيران  يف  الكردية  الذاتية  اإلدارة  مؤخرًا  منها 

2015، والهيئة اإلسالمية يف أيار 2015.

ضد منع حرية اإلعالم والرأي في المناطق المحررة

عاصفة رملية ترضب مخيم الزعرتي 2 آب/ فريق ملهم التطوعي٨

قرية العجائب.. 
نصنع المسرح ونصنع الحلول

  تمام محمد - بيروت 

اآلن يف  النساء  فريق «سيناريو مرسحي» ومركز  بتعاون بني 

بلدة  يف  العجائب»  «قرية  بعنوان  مرسحي  عرض  نُظّم  لبنان، 

وطفلة  طفًال   35 فيه  شارك  آب،   14 الجمعة  اللبنانية،  تعلبايا 

ترتاوح أعامرهم بني الـ 11 والـ 14 عاًما.

وبعد تدريب استمر 4 أيام لـ 6 ساعات يومًيا، أقيم العرض يف 

مدرسة العامل الصغري بحضور قرابة 100 متفرج، معظمهم من 

أهايل املشاركني، والقى تفاعًال وإعجابًا بأداء األطفال.

وتضمنت املرسحية 4 أغان و6 مشاهد متثيلية، واستمر عرضها 

يف  املمثلون  األطفال  تشارك  الذي  السيناريو  أما  دقيقة؛   40

كتابته، فريوي أحداثًا يف قرية حرف الصيادون مياه النهر عنها 

بغية اصطياد الحيوانات، ما دفع سكانها من البرش والحيوانات 

للتعاون وإيجاد حل ملشكلة الجفاف والعطش.

واعترب محمد، أحد املنسقني يف مركز النساء اآلن، أن املرسحية 

أيام   4 إن  وقال  لألطفال؛  بالنسبة  مشوقة  مغامرات  تتضمن 

من التدريب كانت كفيلة بفتح أفق الخيال لديهم الذين شاركوا 

بكتابة السيناريو بتوجيهات بسيطة من امليرسين، وأوضح أن 

ساعات العمل والتدريب مل تخُل من نشاطات ترفيهية وحركية 

حفزت األطفال وحمستهم أكرث.

فاعتربت  سيناريو،  ملرشوع  التنفيذية  املنسقة  فيكتوريا،  أما 

الهدف من تنظيم عرض مرسحي يؤلفه وينفذه أطفال سوريون 

وخلق  مواهبهم  «تنمية  هو  لديهم  سابقة  مرسحية  خربة  ال 

فنية  تجربة  «نقل  أهمية  عىل  مؤكدة  أمامهم»،  متثيلية  فرص 

بريطانية إىل األطفال يف لبنان».

يف  املفرتسة»  «القطة  دور  أدت  ربيًعا   13 الـ  ذات  حنان 

الذي  األداء  ابنتي  أتوقع من  أكن  والدتها «مل  املرسحية، وتقول 

وكذلك  جيد»،  بشكل  أدوارهم  أدوا  األطفال  وكل  فيه،  ظهرت 

جاءت انطباعات الجمهور مبجمله، إيجابية عن العرض واألداء.

النساء اآلن هو مركز للتوعية والتنمية والدعم  ويذكر أن مركز 

عىل  عمله  ويركز   2014 الثاين  كانون  يف  انطلق  النفيس، 

نشاطات  ويقيم  وسياًسا،  واقتصاديًا  معرفًيا  املرأة  متكني 

دورية متنوعة تستهدف األطفال السوريني الالجئني يف لبنان 

أيًضا؛ أما فريق «سيناريو مرسحي» فهو مجموعة من مدربني 

الثانية  تجربتهم  وهذه  بريطانيني،  ومخرجني  موسيقيني 

أطفاًال  استهدف  شاتيال  مخيم  يف  مشابه  نشاط  بعد  عربًيا، 

فلسطينيني.

الورقة ا�خيرة


