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أغلـب التعديالت على القانون متت
قبـل العـام  ،1975وبعـد العـام
 ،2000وتركـزت عىل أمـور تتعلق
بالـزواج ،لكـن التعديلات األكثر
شـمول انتظرت  66عا ًمـا إىل حني
ً
إقرارها.
ففـي العـارش مـن شـباط الحايل،
أصـدر رئيـس النظـام السـوري
بشـار األسـد القانـون رقـم  4لعام
 2019القـايض بتعديـل  23%من
مـواد قانون األحـوال الشـخصية،

را مـن
وشـمل التعديـل عـددًا كبي ً
يصـب
املـواد ،مـن املفترض أن
ّ
أغلبها يف إطار تحسين وضع املرأة.
ويعـد قانـون األحـوال الشـخصية
مـن القوانين األكثر حساسـية،
لكونـه ينظم أمـو ًرا تتعلـق بالحياة
العامـة والشـؤون الشـخصية
لألفـراد ،إذ يُعنـى بقضايـا الطالق
والـزواج واإلرث وحضانـة األطفال،
ومـا إىل ذلـك من قضايـا تؤثر يف
حيـاة املواطنين.

وعلى اعتبـار أن قانـون األحـوال
الشـخصية يسـتند إىل الرشيعـة
اإلسلامية كمرجـع أسـايس ،لـذا
فـأي تعديـل يطـرأ عليـه ال بـد
مجـال واسـ ًعا للجـدل،
ً
أن يفتـح
ويجـذب آرا ًء متناقضـة ،بعضهـا
يطالب بالوصـول إىل قانون أحوال
شـخصية مـدين ،وبعدهـا ينظـر
بحـذر شـديد إىل البنـود والنقـاط
التـي ميكن أن "تخالـف" الرشيعة
اإلسلامية.
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أهالي درعا يرفعون قضاياهم للروس ..ال إجابة
مواطنون يتلقون بجنود روس في درعا لتقديم طلباتهم ( 2018 -تاس أرشيفية)

عنب بلدي  -درعا
تسـتمر روسـيا باسـتخدام أسـلوب
املراوغـة والتخديـر املسـتقبيل يف
محافظـة درعـا جنـويب سـوريا،
عبر تقديـم وعـود لألهـايل بتحقيـق
متطلباتهـم لكـن دون تنفيـذ.
وال ميـر يـوم دون مشـاهد عربـات
ومصفحـات روسـية تجـوب املناطـق
الجنوبيـة ،وخاصـة املناطـق الغربيـة،
ومـن ضمنهـا حـوض الريمـوك التـي
كانـت تحـت سـيطرة تنظيـم "الدولـة"
ومنطقـة القنيطـرة املحاذيـة للجـوالن
املحتـل مـن إرسائيـل.
ومتكنت قوات األسـد والحليـف الرويس
مـن السـيطرة على محافظتـي درعـا
والقنيطـرة ،يف متـوز العـام املـايض،
مبوجـب اتفاقيـات تسـوية ،بعـد أيـام
من قصـف وتعزيزات عسـكرية ،وسـط
تقديـم ضامنـات روسـية لألهـايل
وفصائـل املعارضـة.
ضابط عسكري مرافق للروس
وقـال املتحـدث باسـم مركـز املصالحـة
الـرويس ،العقيـد إيغـور فيـدوروف،
يف  19مـن شـباط الحـايل بحسـب
وكالـة "تـاس" الروسـية ،إن األهـايل
يف درعـا يلجـؤون (للـروس) لحـل
العديـد مـن قضاياهـم التـي ال ميكنهـم
حلهـا بأنفسـهم ،منهـا معرفـة مصير
أقاربهـم ،وحل مشـاكل اإلقامة والسـكن
والعقـارات.
وأوضح املسـؤول أن أكثر من  500طلب
وصـل مـن األهـايل إىل املركـز الرويس
للمصالحـة السـتقبال وتوزيـع وإيـواء
الالجئين السـوريني يف فـرع محافظـة
درعـا ملعرفـة مصير أقاربهـم وحـل
بعـض مشـاكلهم.

كما اعترب رئيـس الرشطـة العسـكرية،
فالدميير إيفانوفسكي ،يف  18مـن
شـباط ،أن صـورة إيجابيـة تشـكلت
لـدى السـكان املدنيين عـن “الرشطـي
العسـكري الـرويس".

األهالي في درعا
يلجؤون (للروس) لحل
العديد من قضاياهم
التي ال يمكنهم
حلها بأنفسهم،
منها معرفة مصير
أقاربهم ،وحل
مشاكل اإلقامة
والسكن والعقارات

وعمـل الـروس على إجـراء زيـارات
دوريـة لقـرى حـوران وقابلـوا خاللهـا
األهـايل واسـتمعوا ملطالبهـم العامـة،
وشـملت الزيـارات املـدارس واملراكـز
الصحيـة ،وسـط تقديـم األهـايل طلبات
تتعلـق بالحفـاظ على البنيـة التحتيـة
للمـدارس ،وترميـم وإنشـاء وحـدات
صفيـة جديـدة ،وإحـداث نقـاط طبيـة
جديـدة وصيانـة وإعادة تشـغيل املرافق

العامـة مـن بنـى تحتيـة كالكهربـاء
وامليـاه.
مـدرس يف منطقـة حـوض الريمـوك
تحفـظ على ذكـر اسـمه ،قـال لعنـب
بلـدي إن مديريـة الرتبيـة عملـت على
إصالحـات وترميـم املـدارس املتضررة
وشـملت دورات امليـاه وتصليـح األبواب
والشـبابيك ،ولكـن أغلب املناطـق بحاجة
لوحـدات صفيـة جديـدة.
وأضـاف املـدرس ( 50عا ًمـا) ،وهـو من
وجهـاء املنطقـة ،أن املديريـة قدمـت
الطلبـات للـروس خلال اجتامعـات بني
الجانبين ،والذيـن سـجلوها وحتى اآلن
مل يتـم تنفيـذ أي مـن الوعـود.
ويصر الـروس عىل سـؤال األهـايل عن
وضـع الخدمـات يف املنطقـة الغربيـة
باسـتمرار وكأنهـم يقومون بدراسـة عن
الواقع املعيشي والخدمي ودراسـة كلفة
إعـادة املنطقـة ،وقـد تقـدم مواطنـون
بإصلاح الطـرق مـن الحفـر واملطبات،
لكـن حتى اآلن مل تنفـذ أي جهة حكومية
أو عـن طريـق الضامـن الـرويس أيًا من
الخدمـات املطلوبة ،وسـط متلمل وغياب
األمـل مـن تنفيـذ الطلبـات مـن قبـل
الروس.
واقتصرت اللقـاءات مـع الـروس على
الطلبـات الخدميـة واملعتقلين وعـودة
املوظفين ،دون التطـرق لألمـور
علما أن الـروس يطلبون من
السياسـية،
ً
األهـايل التحـدث بحريـة ،لكـن دامئًـا
يرافق الوفود الروسـية ضابـط يف األمن
العسـكري التابع لقوات األسـد ،ومرتجم
يعتبره األهـايل موظفًـا لصالـح األمـن
العسـكري.
مواطنون :نريد املعتقلني ال الخدمات
لعـل أكرث طلب لألهايل يف سـوريا عامة
ودرعـا بشـكل خـاص هو كشـف مصري
املعتقلين لـدى النظـام السـوري ،وكان

إخـراج املعتقلين مـن أول املطالـب التي
وعـدت بهـا روسـيا يف أثنـاء التفاوض
مـع األهـايل قبـل سـيطرة قوات األسـد،
وطلبـت إحصـاء دقيقًـا لهم ،لكـن حتى
اآلن ال يوجـد تقـدم يف امللف.
أبـو محمـود ( 70عا ًما) مواطـن من بلدة
املزيريـب قابـل الجنـود الـروس وطلب
منهـم رؤيـة ولديـه ،اللذيـن اعتقلهما
النظـام منـذ أربع سـنوات.
وأوضـح لعنـب بلـدي" ،قلـت للـروس
ال أريـد منكـم خدمـات ولكـن نريـد
املعتقلني" ،مضيفًا" ،رحبوا يب وسـجلوا
طلبـي ومضـت أشـهر ومل يتحقـق ،وال
أمـل برؤيـة أبنـايئ .اللـه يفرجهـا عـن
جميـع املعتقلين".
وجـرى اجتامع ،يف شـهر ترشيـن األول
املـايض ،ضـم الفعاليات األهليـة واملدنية
باملنطقـة الجنوبيـة مـع الـروس يف
مدينـة طفس ،وتركـزت مطالب الحضور
على تنفيـذ االلتزامات التـي قطعها عىل
نفسـه الضامـن الرويس.
ويف نهايـة االجتماع طلـب "الضامـن
الـرويس" قوائـم باملعتقلين القدامـى
واملوظفين املفصولين ملواقفهـم مـن
النظـام السـوري ،وتعهـد بتسـوية
أوضـاع شـهادات الصادرة عـن االئتالف
املعـارض.
روسيا والنظام وجهان لعمل واحدة
ومنـذ بدايـة التسـوية دخلـت روسـيا
كضامـن يكبـح جنـوح النظـام مـن
سـطوته األمنيـة ومن اعتقـال معارضيه،
لكـن هـذا الضامـن أغلـق عينيـه ومل
يكترث لحـوادث االعتقـال التـي بلغـت
منـذ تاريـخ التسـوية مئـات املعتقلين.
وحصلـت عنب بلـدي على إحصائية من
“مكتـب توثيق الشـهداء بدرعا” ،يف 13
مـن شـباط الحـايل ،لعـدد األشـخاص

الذيـن اعتقلهـم النظـام السـوري يف
درعـا منـذ توقيع اتفـاق التسـوية ،وبلغ
مقاتلا يف
ً
شـخصا بينهـم 132
312
ً
“الجيـش الحـر” من ضمنهـم  26قياديًا
قتلـوا يف ظـروف التعذيـب واالعتقـال.
وقـال قيـادي يف “الجيـش الحـر"
سـابقًا ،طلـب عـدم الكشـف عن اسـمه،
إن الـروس موجـودون والنـاس تلجـأ
لهـم بـكل األحـوال ،لكنهم صمام أمان
لصالـح النظـام فقـط ،فهـم ال يتدخلون
إال إذا اقتضـت مصلحـة التسـوية ،أو
شـارفت على االنهيـار كما حصـل بعد
مظاهـرة درعـا البلـد".
وأضـاف القيـادي أن االجتامعـات مـع
الـروس كثيرة لكنهـم دامئًـا يقدمـون
الوعـود دون تنفيـذ ،ومل يوفـوا بالعهود
التـي قطعوهـا أثنـاء اتفـاق التسـوية
مـن إخـراج املعتقلين وعـودة املوظفني
املفصولين ،بـل على العكـس زادت
االعتقـاالت بحضـور الضامـن الرويس.
مـن جهتـه أرجـع أحمـد العمار ،وهـو
موظـف سـابق بـوزارة اإلدارة املحليـة
التابعـة للحكومـة املؤقتـة ،رحيلـه مـن
درعـا إىل الشمال السـوري إىل عـدم
ثقتـه بوعـود الضامـن الـرويس.
وقـال العمار إن "روسـيا ،التـي دمرت
وقتلـت وأعانـت النظـام على القتـل لن
تكـون حاممـة سلام ،ولن تجلـب الخري
واألمـان للجنـوب السـوري ،النظـام
اعتقـل زملاء يل واعتقـل نسـاء ومل
يحسـب أي حسـاب لوعـود الـروس أو
حتـى لوجودهـم يف املنطقـة".
واعتقـد املوظـف السـابق أن الـروس
والنظـام وجهـان لعملـة واحـدة ومـا
يفعلـه النظـام يـروق للـروس ،وهدفهم
بالنهايـة بسـط النفـوذ األمنـي الكامـل
على كامـل سـوريا.
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ناجون يشقون طريق العدالة

ً
ً
 25مسؤول سوريا يواجهون دعوى قضائية في السويد
في سبيل إكمال مسيرة البحث عن العدالة لضحايا الحرب السورية ،قدم تسعة سوريين ناجين من التعذيب شكوى جنائية في السويد ،ضد مسؤولين كبار
في حكومة النظام ،متهمين إياهم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
ناشطون سوريون وأوروبيون في أثناء اإلعالن عن رفع دعوى قضائية ضد مسؤولين سوريين في السويد  20 -شباط )Facebook/Katarina Bergehed( 2019

عنب بلدي  -خاص
الدعـوى التـي قدمـت ،الثالثـاء  19مـن
شـباط ،أسـهم فيهـا كل مـن "املفوضية
األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان" ،و"املركز
والدراسـات
للبحـوث
السـوري
القانونيـة" ،و"املركـز السـوري لإلعالم
وحريـة التعبير" ،و"املنظمة السـويدية
للمدافعين عـن الحقـوق املدنيـة"،
و"مجموعـة ملفـات قيصر".
وأصحـاب الشـكوى هـم مـن الضحايـا
الذيـن اعتُقلـوا إثر االحتجاجات السـلمية
التـي انطلقـت يف آذار مـن عـام ،2011
وقـد تعرضـوا لالعتقـال والتعذيـب
الشـديد مبختلف الوسـائل ،وبعد اإلفراج
عنهـم غـادروا سـوريا ،وهـم يعيشـون
حال ًيـا يف عـدد مـن الـدول األوروبيـة.
وتهـدف الشـكوى املقدمة أمـام القضاء
مسـؤول
ً
السـويدي إىل التحقيـق مع 25
يف االسـتخبارات ،مـن بينهـم جميـل
حسـن وآخرون ،إضافـة إىل أولئك الذين
مل ت ُعرف أسماؤهم بعد ،وإصـدار أوامر
اعتقـال دوليـة بحقهم.
وتشـمل االدعـاءات التـي تسـتند إىل
قانـون العقوبـات السـويدي ارتـكاب
املتهمين جرائم ضـد اإلنسـانية وجرائم
حـرب إىل جانـب التعذيـب واملعاملـة
املهينـة واالغتصـاب واإلصابـات البدنية
الخطيرة واالختطـاف غير القانـوين.
لماذا المحاكم السويدية
الصحفـي والحقوقـي منصـور العمـري
وهـو مـ ّد ٍع وشـاهد يف هـذه القضيـة،
أوضـح لعنـب بلـدي سـبب اختيـار
السـويد لرفـع الدعـوى فيهـا ،إذ تعتبر
السـويد واحـدة مـن الـدول التـي متتلك
اختصاصـا عامل ًيـا ،أي أن النظـام
ً
القضـايئ فيها يسـمح مبحاكمـة جرائم
الحـرب والجرائـم ضـد اإلنسـانية حتى
لـو مل تقـع على أراضيهـا ،أو مل يكـن
املجـرم أو الضحيـة يحملان جنسـيتها.
را مـن الالجئني
إىل جانـب أن عـددًا كبي ً
السـوريني يوجـدون يف السـويد،
ومـن بينهـم أعـداد ال يسـتهان بهـا من
الضحايـا أو عائالتهـم.
خطوات تيل رفع الدعوى

ولفـت العمري إىل أن الخطـوة املقبلة التي
سـتيل رفـع الشـكوى هـي انتظـار قرار
املدعـي العـام السـويدي ،بقبـول الدعوى
مـن عدمه ،معتقـدًا أنه سـيتم قبولها نظ ًرا
ألنهـا تحقق الشروط القانونيـة املتوافقة
مع القانون السـويدي ،وبعـد أن يتم قبول
االختصـاص ،سـيكمل القضـاء تحقيقـه،
ويصـدر مذكـرات اعتقـال بحق مـن ثبت
تورطهم.
ويـرى العمـري أن هـذه الخطـوة تعترب
طويلا ،إذ إن
ً
أوليـة يف طريـق يبـدو
تحقيـق العدالـة لضحايا النزاع السـوري
وتطبيـق العدالـة االنتقاليـة يبقـى
مسـتحيل طاملا بقي األسـد يف السـلطة،
ً
مسـيط ًرا على النظامين القانـوين
والتنفيـذي فيهـا.
انتهاكات النظام ال تزال مستمرة
ويلفـت العمـري إىل أنـه بالرغـم مـن
اعتبـار الكثرييـن أن الحـرب السـورية
انتهـت ،ال يعنـي ذلـك أن املعانـاة
والجرائـم قـد توقفـت.
فهـا هـو النظـام يعيـد مامرسـاته
اإلجراميـة يف املناطـق التـي سـيطر
عليهـا مؤخـ ًرا ،مـن اعتقـاالت تعسـفية
وقتـل تحـت تعذيـب وغريها ،كما أنه ال
ميكـن دفن العدالـة تحت أنقـاض منازل
الضحايـا ،ومـع جثـث أحبائهـم.
ويعتبر العمـري أنـه يف ظـل وجـود
ماليين الضحايـا يف سـوريا ،وتعـرض
شـعب بأكلمه للذبح والتهجير والتدمري
مـن الخـارج والداخـل ،يُعتبر تجاهـل
را للقيـم التـي يجـب بناء
العدالـة تدمي ً
املجتمـع السـوري عليهـا ،يك يكـون
مجتم ًعـا صح ًيـا ومسـتق ًرا.
فضل عـن أن العدالة ليسـت مهمة
ً
وذلـك
فقـط بالنسـبة للسـوريني ،وإمنـا للعامل
بأكملـه ،إذ يجـب على دول االتحـاد
األورويب اسـتخدام قيمهـا وأنظمتهـا
القضائيـة ملحاسـبة املجرمين ،والتأكـد
مـن أنهـا لـن تتحـول إىل ملاذ آمـن
ملرتكبـي جرائـم الحـرب ،والجرائـم ضد
اإلنسـانية ،كما يجب عىل هـذه الدول أن
ترسـل رسـالة مفادها أن املجتمع الدويل
لـن يكـون متواطئًـا وملتز ًمـا الصمـت
يف وجـه هـذه الوحشـية ،ألن السـوريني

برش ويسـتحقون العدالة كغريهم ،بحسـب
تعبريه.
وأشـار العمري إىل أن "لجنة جرائم الحرب"
تواصلـت معـه بعـد تقديـم هذه الشـكوى
طالبة منـه أن تعاين قطع القميص التي كان
قد هربها لضمهـا كدليل.
وكان العمـري هـ ّرب ،عنـد خروجـه مـن
املعتقـل عـام  ،2013قطعـة مـن قميـص
معتقلا يف الفرقة
ً
كُتـب عليهـا أسماء 80
الرابعـة بالدمـاء والصـدأ باسـتخدام عظام
الدجـاج ،مكتوبة بخط املعتقـل الذي قىض
يف سـجون النظام نبيل رشبجـي ،وهو أحد
مؤسسي جريـدة عنـب بلدي.
ويسـعى العمـري ،مـن خلال القميـص
رب إىل إيصـال صـوت املعتقلين يف
املس ّ
سـجون النظام إىل املجتمع الـدويل للتأثري
يف الـرأي العـام العاملـي ،ونقـل معانـاة
املعتقلين املغيبين يف سـجون املخابـرات
السـورية ،وتسـليط الضـوء على قضيـة
املعتقلين الغائبـة بين ملفـات املأسـاة
السـورية.
تنسيق أمني بين فرنسا وألمانيا
ويف  13مـن شـباط الحايل أعلـن االدعاء
االتحـادي يف أملانيـا توقيـف اثنين مـن

عنـارص املخابـرات السـورية ،لضلوعهام
يف عمليـات تعذيـب معتقلني يف سـجون
النظام.
ونفذت السـلطات األملانيـة عملية أمنية يف
مدينتـي برلين وزويربوكـن ،تـم خاللها
اعتقال عنرصيـن من املخابرات السـورية،
هما أنـور .ر ( 56عا ًمـا) وإيـاد .أ (42
عا ًما).
ويتهـم املوقوفـان بارتـكاب "جرائـم ضد
اإلنسـانية" حين كانـا يعملان لـدى
أجهـزة النظام السـوري يف عامي 2011
و ،2012ثم انشـقا عنه وقدمـا إىل أملانيا
عـام  ،2012وتقدمـا بطلـب لجـوء فيها
وحصلا على حـق اللجوء.
وكان االدعـاء العـام األملـاين أصـدر،
يف أيـار املـايض ،أول مذكـرة توقيـف
دوليـة بحـق شـخصيات تابعـة للنظام
السـوري ،وطالـت رئيـس املخابـرات
الجويـة ،اللـواء جميـل حسـن ،بعـد
شـكوى جنائيـة قدمهـا معتقلـون
سـابقون ضـده.
وكذلـك أصـدر القضـاء الفرنسي ،يف
ترشيـن الثـاين املايض ،مذكـرة توقيف
دوليـة ضـد ثالثـة مـن كبـار ضبـاط
األسـد ،هم :علي مملوك ،رئيـس مكتب

األمـن القومـي السـوري ،وجميـل
حسـن ،مديـر إدارة املخابـرات الجويـة
السـورية ،وعبد السلام محمـود ،رئيس
فـرع التحقيـق يف املخابـرات الجويـة.
ويجـري الحديـث مؤخـ ًرا عـن تنسـيق
أمنـي بين فرنسـا وأملانيـا ملالحقـة
مرتكبـي "جرائـم حـرب" يف سـوريا،
خاصـة أن العمليـة األمنيـة األملانيـة
األخيرة تزامنـت مـع عمليـة أخـرى يف
فرنسـا ،تـم خاللهـا اعتقـال شـخص
سـوري كان يعمـل لـدى أجهـزة أمـن
النظـام السـوري.
ومـع غيـاب الفاعليـة الدولية يف إنشـاء
محكمـة دوليـة مهمتهـا محاسـبة
املتورطين بارتـكاب انتهـاكات يف
سـوريا ،توجـه القضـاء األورويب إىل
اسـتخدام صالحيـات منفـردة تقضي
مبحاسـبة أفراد بتهمـة ارتـكاب "جرائم
ضـد اإلنسـانية" ،وذلـك نتيجـة جهـود
حقوقيـة جمعت أدلـة ووثقـت انتهاكات
ووضعتهـا بني يـدي القضـاء األورويب،
وهـو مـا يحيـي اآلمـال لـدى الضحايـا
السـوريني يف إنهـاء حالـة اإلفلات
مـن العقـاب التـي اسـتمرت على مدى
السـنوات الثماين املاضيـة يف سـوريا.

ً
جنودا في سوريا
ترامب يرضخ لضغط األوروبيين ويبقي
عنب بلدي  -وكاالت
اسـتمرت الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف
سياسـتها "املتخبطة" إزاء امللف السـوري،
وخاصـة فيما يتعلـق مبصير قواتهـا
العسـكرية يف منطقة رشق الفرات شمال
رشقـي سـوريا ،وذلك بعدما أعلـن الرئيس
األمريكي ،دونالـد ترامـب ،يف  22مـن
شـباط ،إبقـاء  400جنـدي أمريكي يف
ا ملنطقة .
أعلن ترامب أن جنوده سـيكونون مقسمني
بين املنطقة اآلمنـة التي يجـري التفاوض
حولهـا يف شمال رشقـي سـوريا ،وبين
القاعـدة األمريكية يف التنف قـرب الحدود
مـع العـراق واألردن ،مؤكـدًا أن قـراره
باإلبقـاء على عـدد محـدود مـن القـوات
را فيام أعلنه بشـأن سـحب
ال يعنـي تغيي ً

القـوات األمريكيـة املوجودة يف سـوريا.
يف حين أكـد مسـؤول يف اإلدارة الذاتيـة
أن نحـو  200جنـدي سـيبقون يف قاعدة
التنـف على الحـدود السـورية -العراقية،
إضافـة إىل قـوة لحفظ السلام مـن 200
جنـدي يف شمال رشقـي سـوريا ،والتي
سـتكون جـز ًءا مـن مجموعة تتراوح بني
 800و 1500جنـدي مـن دول أوروبيـة
حليفـة ،بحسـب وكالـة "رويرتز".
امتصاص الغضب األوروبي
القـرار األمرييك يخلـط األوراق مجددًا يف
رشق الفـرات ،بعدما االتفـاق مع تركيا عىل
إنشـاء منطقة آمنـة يف رشق الفـرات ،لكن
مصري القـوات الكرديـة وتخـوف االتحاد
األورويب مـن هجـوم تـريك محتمل دفعه
للضغط على أمريكا إلبقـاء القوات.
وانتقـد األوروبيـون على مدى األسـابيع

املاضيـة قـرار ترامـب ،ورفضـوا طل ًبـا
أمريك ًيـا بإبقـاء قواتهم يف سـوريا لسـد
الفراغ الذي سـيرتكه االنسـحاب األمرييك،
إىل جانـب "قـوات سـوريا الدميقراطية"
(قسـد) ولعـب دور أسـايس يف الفصـل
بين القـوات وتركيـا يف املنطقـة اآلمنة.
ويف تصعيـد واضـح مـن قبلهم قـال أحد
املسـؤولني يف اإلدارة األمريكيـة ،لصحيفة
"واشـنطن بوسـت" ،الخميـس  21مـن
شـباط ،إن "الحلفـاء أبلغـوا واشـنطن
باإلجماع أنهـم لـن يبقـوا إذا انسـحبت
القـوات األمريكيـة".
وأعـرب رئيـس هيئـة األركان املشتركة
الجنرال األمريكي ،جـوزف دانفـورد،
عـن ثقته بـأن "حلفـاء الواليـات املتحدة
سـيتقدمون يف سـوريا بعـد أن أعلنـت
واشـنطن أنهـا سـترتك املئـات مـن
القوات يف سـوريا" ،بحسـب مـا نقلت

وكالـة "رويترز" الجمعـة املـايض.
تركيا تجدد عزمها إنشاء المنطقة
اآلمنة
ردود الفعـل على قـرار ترامـب تفاوتـت
بحسـب الطـرف العسـكري والسـيايس،
ورحبـت "اإلدارة الذاتية" بنية إبقاء الجنود
يف سـوريا لحفظ السلام ،واعتربت اإلدارة
دول
أن ذلك سـيحمي املنطقة وقد يشـجع ً
أوروبيـة عىل إبقـاء قواتها أيضً ا ،بحسـب
أحـد مسـؤويل العالقـات الخارجيـة يف
املنطقـة ،عبـد الكريـم عمـر ،الـذي أكـد
أن “اإلدارة تقيـم قـرار البيـت األبيـض
إيجاب ًيا".
ويف أول رد تـريك على القـرار األمرييك،
جـدد الرئيـس رجب طيـب أردوغـان ،عزم
تركيـا على إقامـة املنطقـة اآلمنـة سـواء
ملسـت تعاونًا مـن حلفائهـا أم ال.

وقـال أردوغـان خلال خطـاب لـه ،نقلته
وكالة "األناضول" ،السـبت  23من شباط،
"نتمنى إنشـاء املنطقة اآلمنـة بالتعاون مع
حلفائنـا ،لكـن يف حال مل يتـم توفري مثل
هذه التسـهيالت لنا ،فإننـا مصممون عىل
إقامتهـا بإمكاناتنـا الخاصـة مهما كانت
را أن "املنطقة
األحـوال والظـروف" ،معتب ً
مهمـة جـدًا مـن أجـل عـودة السـوريني
برسعة".
أمـا النظـام السـوري وحليفتـه روسـيا
فلـم يصـدر تعليـق منهما حتـى اآلن،
لكن موسـكو شـككت سـابقًا عىل لسـان
مسـؤوليها بعـدم سـحب أمريـكا قواتهـا
بالكامـل ،وقـال املتحـدث باسـم الرئاسـة
الروسـية ،دميرتي بيسـكوف ،يف  18من
شـباط ،إن الواليـات املتحـدة قـد تواصل
وجودهـا العسـكري يف سـوريا بعـد
انسـحاب قواتهـا مـن هنـاك.
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"الفصائل" و"المرجعيات" ترفع الغطاء..

عصابات السويداء ما زالت تستهدف "هيبة الدولة"
في الوقت الذي ّ
تتعرض فيه قوات األمن الداخلي والشرطة لالستهداف من قبل بعض المجموعات المسلحة في السويداء ،أطلقت فصائل
محلية وهيئات مجتمعية نداءات للجهات األمنية لتحمل مسؤوليتها تجاه تلك العصابات التي قامت بعمليات خطف متكررة في المحافظة.
مبنى محافظة السويداء  15 -كانون الثاني ( 2019سانا)

السويداء  -نور نادر
آخـر العمليـات اسـتهدفت أكثر من 15
رصا ،بين رشطة وأمن ،تـم اختطافهم
عن ً
من أماكـن متركزهـم يف املدينة.
وجـاء االختطـاف بعـد أن أوقفـت قوات
األمـن والـد أحـد متزعمـي العصابـات
التـي تقـوم بالخطـف ،فـداء العنـداري،
على حاجـز املسـمية شمال السـويداء
يف اليـوم ذاتـه ،وحولتـه إىل محكمـة
اإلرهـاب عىل خلفيـة تورطـه يف العديد
من الجرائـم املتعلقة بالفلتـان األمني يف
السـويداء.

الفصائل املحلية ترفض تقديم الدعم
فـور وصـول خبر اعتقـال عصـام
العنـداري ،والـد فـداء العنـداري ،قـام
األخير وأفـراد مجموعتـه بتهديـد
الجهـات األمنيـة بالتصعيـد يف حـال
اسـتمرار احتجـاز والـده ،ولَـم ينتظـر
را حتـى احتجـز ثالثـة عنـارص من
كثي ً
فـرع أمن الدولـة املوجودين على حاجز
ظهـر الجبـل ،مع سـيارة تحمل رشاشً ـا
متوسـطًا ،ونقلهـم إىل منزلـه تزام ًنا مع
انتشـار أفـراد مجموعتـه يف املدينـة،
حسـب مصـادر محليـة روت تفاصيـل

الحادثـة لعنـب بلـدي.
ولزيـادة عـدد املحتجزيـن إىل 15
شـخصا ،احتجـزت املجموعـة عـددًا من
ً
عنـارص الرشطـة كانـوا موجوديـن عىل
دوار العنقـود شمال املدينـة.
وفـق اسـتطالع أجرتـه عنـب بلـدي مع
تسـعة أفـراد ناشـطني مـن مختلـف
الفئـات يف السـويداء (من قـادة املجتمع
املحلي وناشـطي املجتمع املـدين) ،فإن
مجموعـة فـداء العنـداري املسـلحة ،هي
املسـؤولة عـن معظـم عمليـات الخطـف
والفلتـان األمنـي باملحافظـة.
أحـد رجـال فصيـل "قـوات الفهـد"

(رفـض نشر اسـمه ألسـباب أمنيـة)
قـال لعنـب بلـدي إن فـداء طالـب بعض
الفصائـل املحليـة يف املدينـة ومنهـا
"قوات الفهـد" مبسـاندته ،لكنها رفضت
ملعرفتهـا بخلف ّيـة مجموعتـه.
كما أكـدت حركـة "رجـال الكرامة" يف
بيـان صـدر عـن قيـادة مجلـس الحركة
يف  19مـن الشـهر الحـايل مسـؤولية
فـداء العنـداري عما يحـدث مـن توتـر
وتفلـت أمنـي ،ودعـت "جميـع أبنـاء
الجبـل للوقـوف وقفـة مظلـوم يف وجه
الظـامل والتكاتـف يف وجـه الفتنـة"
حسـب البيـان.
الجهات األمنية تخضع
بالتزامـن مـع الحادثـة ،رصـد مراسـل
عنب بلدي يف السـويداء تعزيـزات أمنية
على الحواجز املحيطة بالسـويداء تفاديًا
لزيـادة عـدد املحتجزيـن لـدى مجموعة
فـداء العنداري.
كما علمـت عنـب بلـدي مـن مصـادر
محلية أن قـوات األمن عقـدت مفاوضات
غري مبـارشة بوسـاطة الرئيـس الروحي
للطائفـة ،الشـيخ حكمـت الهجري.
وبحسـب مـا قالـه أحـد القـادة املقربني
مـن الرئاسـة الروحيـة الذيـن حضروا
املفاوضـات ،لعنـب بلـدي ،فإنهـا أفضت
إىل إطلاق رساح العنـارص ونقلهم ملنزل
الشـيخ الكائـن يف بلـدة قنوات.
ويف املقابـل "أطلقـت الجهـات األمنيـة
رساح املعتقـل عصـام العنداري وسـلمته
ألهله رغـم أن الشـيخ الهجـري طلب من
الجهات األمنيـة أخذ دورهـا بالكامل بعد
اإلفـراج عن العنـارص ،وضمـن لهم عدم
تقديـم أي حاميـة دينيـة او مجتمعيـة"،
بحسـب املصدر.

ردود فعل الفصائل المحلية
"قـوات الفهد" و"بيرق عتيـل الكرامة"
أعلنـا عبر صفحتيهما الرسـميتني عىل
"فيـس بـوك" يف  18من الشـهر الحايل
عدم مسـؤوليتهام عـن حـوادث الخطف
واسـتنكرا "االعتـداء على األبريـاء
والترصفـات البعيـدة عـن الكرامـة"،
حسـب وصفهـم ،كما حـذرا مـن زج
اسـميهام فيما يحـدث تحـت طائلـة
املحاسـبة.
أمـا "قـوات شـيخ الكرامـة" فقـد أعلنت
عـن تشـكيل فصيـل جديـد تابـع لهـا
تحـت مسـمى "درع شـيخ الكرامة" يف
بيـان صـدر عنهـا يف  22مـن شـباط
الحـايل.
وذكـرت القـوات بأسماء الفصائـل
األخـرى التابعـة لهـا وهـي "قـوات
فرسـان الكرامـة"" ،قـوات قليـب
الكرامة" ،و"درع شـيخ الكرامـة" ،نافي ًة
جميـع اإلشـاعات املتداولـة عـن إعطـاء
مهلة لقـوات النظام للخـروج من أرايض
السـويداء ،ومؤكـد ًة أنهـم "ضيـوف
يف الجبـل" و"أنهـا ال متانـع محاسـبة
العصابـات".
كما ذكـر الفصيل حرصـه على مبادئه
يف "رفـض أي اعتقـاالت تعسـفية أو
توقيـف بالقـوة للمطلوبين للخدمـة
العسـكرية أو املطلوبين السياسـيني"،
مشير ًة اىل رفضهـا زج املواطنين
"تحـت آلـة التعذيـب يف السـجون
املعروفـة للقايص والـداين باملعاملة غري
اإلنسـانية".
كما ح ّمـل الفصيـل مسـؤولية الفلتـان
األمنـي للجهـات األمنيـة "طاملـا أن
سـجونها للتعذيـب والقتـل واحتقـار
كرامـة املواطـن" ،بحسـب البيـان.

إدلب ..مواطنون يتحدثون عن عودة ظاهرة السرقة
للمرة الثانية خالل أقل من عامُ ،تسرق دراجة الشاب أسامة من مدخل البناء الذي يقطن فيه في حي وادي النسيم بمدينة إدلب .اليوم يضطر
أسامة للمشي على قدميه أو استعارة إحدى الدراجات النارية من أصدقائه لتلبية احتياجاته واحتياجات أسرته ،متحدثا عن ظاهرة باتت
ً
كابوسا ّ
ً
يؤرق سكان المدينة في ظل غياب رقابة الجهات المختصة.
إدلب  -شادية التعتاع
يتحـدث أسـامة الخلـف ،أحـد أبناء
مدينـة إدلـب ،لعنـب بلـدي عـن
تجربتـه مع ظاهـرة الرسقـة ،فقد
اسـتيقظ صبـاح الجمعـة  22مـن
شـباط الحـايل ،ليجـد دراجتـه
الناريـة مرسوقـة مـن مدخـل
البنـاء ،مؤكـدً ا أنهـا املـرة الثانيـة
التي يتعـرض فيها للرسقـة بالرغم
مـن انتشـار الحواجـز األمنيـة يف
املنطقـة.
رغـم ذلـك فضّ ـل أسـامة عـدم
التقدم بشـكوى للجهـات املختصة،
انطالقًـا مـن تجربتـه األوىل ،إذ تم
تعميـم مواصفات دراجته السـابقة
على كل الحواجـز ،ولكـن دون
جـدوى أو تعاون من قبـل الحواجز
األمنيـة ،على حـد تعبريه.

سرقات دون أجهزة شرطة
تلـك الحـوادث تُظهـر اختلاف
مدينـة إدلـب عـن باقـي مناطـق
الشمال السـوري بغيـاب جهـاز
"الرشطـة الحـرة" ،إذ إن األقسـام
األمنيـة التابعـة لـ "هيئـة تحرير
الشـام" ،تعتبر قليلـة مقارنـة
بأقسـام جهاز "الرشطـة الحرة"،
والـذي يضـم قسـم مكافحـة
الجرائم وقسـم املتابعـة والتحقيق
وقسـم مالحقـة املجرمين.
وعـن سـبب انتشـار ظاهـرة
الرسقـات يف إدلـب ،يرى الناشـط
هـزاع الهـزاع ،مـن مدينـة كفرنبل
بريـف إدلـب الجنويب ،أنهـا تتلخص
يف غيـاب الرقابـة وأجهـزة الرشطة
يف املنطقـة ،وعـدم ثقـة املواطـن
بالجهـات املختصـة يف الوقـت
الراهـن ،مشيرًا إىل أن عـددًا كبيرًا

مـن الرسقات تحـدث بشـكل يومي
دون اإلبلاغ عنها مـن قبل أصحابها.
ويضيـف الهـزاع لعنـب بلـدي،
"هنـاك حاجـة حقيقيـة لوجـود
جهـاز رشطـة يكـون قـاد ًرا على
تشـكيل نفسـه من جديد ومالحقة
حـوادث كهـذه"
كفرنبل ..تجارب سيئة
مريـم (اسـم مسـتعار) إحـدى
سـيدات مدينـة كفرنبـل ،تحدثـت
عـن تجربتهـا مـع الرسقـة حين
تعرضـت سـيارة عائلتهـا للرسقـة
مـن أمـام منزلهـم ،مطلع الشـهر
الحـايل ،مشيرة إىل أنهـا تقدمت
بشـكوى للجهـات املعنيـة يف
كفرنبـل وتـم تعميـم مواصفـات
السـيارة دون نتيجة ،حتـى لحظة
إعـداد التقريـر.

أمـا فاتـح القاسـم مـن مدينـة
كفرنبـل ،فعايـش حالـة مامثلـة
حين رسقـت سـيارته ،منتصـف
العـام املـايض ،فتقـدم بشـكوى
للجهـات األمنيـة ،لكـن مل يحصل
على نتيجـة أيضً ـا.
ويقـول فاتـح لعنـب بلـدي،
"ازدادت الرسقـات يف اآلونـة
األخيرة بشـكل كبير ،لذلـك يجب
أن تكـون هنـاك سـلطة حقيقيـة
ملحاسـبة السـارقني محاسـبة
صارمـة للحـد مـن هـذه الظاهرة،
التـي أصبحـت مصـدر رزق غير
مشروع لـكل شـخص ال عمـل
لـه".
باإلضافـة إىل رسقـة السـيارات
والدراجـات الناريـة ،يحدثنـا
بعـض أبنـاء مدينـة كفرنبـل عـن
انتشـار رسقة املنـازل ،خاصة يف

املناطـق التـي يضطر سـكانها إىل
مغادرتهـا نتيجـة سـوء األوضـاع
األمنيـة فيهـا ،إذ انتشرت يف
اآلونـة األخيرة أسـواق لبيـع
األدوات املسـتعملة واملرسوقـة يف
كفرنبـل.
األسـتاذ عبـد العزيـز املـوىس،
يقـول لعنـب بلـدي إن هـذه
الظاهـرة موجـودة يف جميـع
املجتمعـات ،ولكـن تتفشى
بصـورة أكبر يف حـال غيـاب
األمـن واالسـتقرار.
وأضـاف املـوىس ،وهـو كاتـب
وروايئ ،أن الحـل األمثـل للحـد
مـن هـذه الظاهـرة هو املحاسـبة
ً
معـول
الشـديدة للمتسـببني بهـا،
على الـرادع األخالقـي والدينـي
أيضً ـا لتوعيـة أبنـاء املجتمـع
والحـد مـن انتشـار الرسقـات.
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من يضبط صرف “ديكلون” من دون مبرر في إدلب؟
"عادت إلى المنزل من المشفى بكامل طاقتها ،وبعد ساعات من تحسنها بدأت حالتها تسوء شيئا فشيئا لتفقد حياتها بعد نقلها إلى المشفى
ً
ً
ً
مرة أخرى" ،بهذه الكلمات وصف أبو محمد من مدينة أريحا مرض زوجته فاطمة ،البالغة من العمر  60عاما ،والتي كانت تعاني من "كريب"
وسعال شديد ،ما اضطره إلى إسعافها إلى إحدى المستشفيات وإعطائها إبرة ديكلوفيناك (ديكلون) المسكنة.
تعبيرية إلحدى الصديليات في إدلب  21 -حزيران ( 2018نقابلة صيادلة ادلب فيس بوك)

إدلب -رؤى الزين
بالرغـم من عدم جـزم "أبو محمـد" بأن
سـبب وفـاة زوجته هـي إبرة املسـكن أو
تشـخيص األطبـاء بأنها السـبب املبارش،
يتخـوف مـن أنهـا قـد تكـون سـب ًبا
غير مبـارش ألن زوجتـه كانـت مصابة
را إىل
مبـرض الضغط والسـكري ،مشي ً
أن األطبـاء سـابقًا حذروه من اسـتخدام
إبـرة "ديكلـون" بسـب آثارهـا الجانبية
على مـرىض الضغط.
وتحولـت إبـرة "ديكلـون" ،يف سـوريا
عمو ًمـا ويف إدلـب وريفها بشـكل خاص،
إىل أرسع طريقـة للتخلـص مـن األمل من
قبـل أطبـاء وأصحـاب صيدليـات دون
تشـخيص املرض من قبـل طبيب مختص،
ما يترك آثـا ًرا جانبيـة غير متوقعة.
وتحـدث ماهـر رسحـان (55عا ًمـا) من
بلـدة احسـم بجبـل الزاوية لعنـب بلدي
عـن إصابته بأمل صـدري ،وعنـد توجهه
إىل أحـد األطبـاء حقنـه مبـارشة بإبـرة
"ديكلـون" .ويقـول رسحـان" ،عندمـا
كان ينتهـي مفعـول اإلبـرة يعـود األمل
بشـدة ،فذهبـت إىل طبيـب آخـر حيـث
اكتشـف إصابتـي بالتهـاب يف املجـاري
التنفسـية والرئتين".
إبرة "ديكلون" مسكنة لأللم
ويعمـل "الديكلوفينـاك" ،وهـو مضـاد
التهـاب غري سـتريوئيدي ،كمسـكن أمل،
وخافـض حـرارة ،ومضـاد التهـاب ،وله
آثـار جانبيـة ،إذ يضعف الطبقـة الواقية
لغشـاء املعـدة ويؤهـب للقرحـات ،كما
يزيـد مـن التشـنج القصبي عنـد مرىض
الربـو القصبي ،ويسـبب ارتفـاع ضغط

خفيفًـا عنـد مـرىض ارتفـاع الضغـط
الرشيـاين ،بحسـب وزيـر الصحـة يف
حكومـة اإلنقـاذ ،أحمـد جرك.
وأوضـح جـرك ،يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،أن "ديكلـون" ال يسـبب اإلدمان،
ويوصـف كمسـكن للأمل وخافـض
را إىل أن
للحـرارة ومضـاد التهاب ،مشي ً
خلطـه مـع أدويـة أخـرى غير مرغوب
تفاعلا بين
ً
فيـه ،وميكـن أن يسـبب
دواءيـن وقـد تنتـج مـواد جديـدة غير
معروفـة.
من جهتهـا أوضحت الصيدالنية سوسـن
السـعيد أن إبرة "ديكلـون" يتم إعطاؤها
كمسـكن للأمل املفصلي بشـكل خاص،
ويتـم اللجـوء إليها بشـكل واسـع كونها
مسـكنة للأمل ،والرقابة عليهـا مرتاجعة
حال ًيـا ،كحـال أي دواء آخـر كونهـا ال
تنتمـي لزمـرة املهدئـات التـي يعتـاد
عليهـا املرىض.
لكـن السـعيد أكـدت أن إعطـاء اإلبـرة
أول إىل مراعـاة العمـر والوضـع
يعـود ً
الصحـي للمريـض ،وخاصـة إذا كان
يعاين مـن مشـكلة ضغط أو سـكري أو
مشـاكل قلبيـة ،ويجـب على الصيادلـة
تحمـل املسـؤولية اإلنسـانية يف التعامل
مـع أرواح البرش ،سـواء يف الديكلون أو
أي دواء آخـر.
واعترب نقيـب الصيادلـة يف إدلب ،يحيى
نعمـة ،أن "ديكلـون دواء نافـع ويفـي
بالغـرض يف كثير مـن األحيـان وهـو
مـن األدوية واسـعة االنتشـار يف املجال
الطبـي" ،لكنـه حـذر مـن اسـتخدامه
يف حـاالت معروفـة لـدى الطبيـب
والصيـديل ،وأبرزهـا مـرىض الضغـط
والربـو والقرحـة املعديـة.

رقابة مشددة
نعمـة أوضـح أن هنـاك نوعين مـن
األدويـة ،النوع األول يعطـى دون وصفة
طبيـة مثـل مسـكنات األمل العاديـة
وخافضـات الحـرارة والسـعال ،وهنـاك
أدويـة خطرية ال يجـب إعطاؤها إال ضمن
أنظمـة محددة مـن قبل نقابـة الصيادلة
والتعـاون مـع مديريـة الصحـة ،مثـل
األدويـة النفسـية واملخـدرة املضبوطـة
ضمـن سـجالت ونظـام إعطـاء معين،
كأن يكـون املريـض يحمل وصفـة طبية
موثقـة وتحمـل ختم الطبيـب وتبني عدد

الحبـات وكيفيـة ومـدة اإلعطـاء.
وعـزا انتشـار إعطـاء "ديكلون" بشـكل
عشـوايئ إىل انتشـار الصيدليـات
املخالفـة ،والتـي وصفهـا بــ “دكاكين
بيـع الـدواء التي يقـوم عليها أشـخاص
متطفلـون على املهنـة يدعـون العلـم
واملعرفـة بالـدواء ،ويقومـون بالتعـدي
على صحـة املـرىض ويتسـببون برضر
كبير وغير مـدروس".
وأكـد نقيـب الصيادلـة أن النقابـة تعمل
مبسـاعدة مديريـة الصحة على مكافحة
را إىل أنـه
الصيدليـات املخالفـة ،مشي ً

ال توجـد إحصائيـات عـن رضر هـذه
الصيدليـات املخالفـة لكنـه توقـع رض ًرا
را ،الفتًـا إىل أن "النقابـة حققـت
كبي ً
قفـزة نوعيـة مبالحقـة تجـار الـدم".
وشـدد نعمـة على معاقبـة املخالفين
وهـي عقوبـات مسـلكية تنـدرج ضمـن
إطـار تنظيـم املهنـة ،وتبـدأ بالتنبيـه
واإلنـذار ،قبـل أن تصـل للمخالفـات
املاديـة ،ويف حـال تكـررت املخالفـات
أكثر يتـم اإلحالـة إىل مجلـس تأديبـي
ٍ
قـاض ،وقـد تصـل العقوبة إىل
يرتأسـه
إغلاق الصيدليـة.

وسط أوضاع إنسانية صعبة

موجة نزوح كبيرة من قرى سهل الغاب
ريف حماة  -إياد عبد الجواد
هربًـا مـن القصـف اليومي الـذي زادت
وطأتـه على ريـف حماه منـذ الثـاين
عشر مـن الشـهر الحـايل ،اضطـرت
الكثير مـن العائلات ملغـادرة منازلهـا،
والنـزوح يف ظـل ظـروف إنسـانية
صعبـة.
وبينما توجـه قسـم منهـم إىل الشمال
السـوري بحثًـا عـن األمـان ،اختـارت
عشرات العائلات النـزوح إىل محيـط
النقطـة الرتكيـة يف قرية "شير املغار"
الواقعـة بريـف حماه الغـريب ألسـباب
كثرية .
فهـذه العوائـل ليسـت لديهـا القـدرة
املاديـة على اسـتئجار منـازل بعيدة عن
مناطـق القصـف ،أو حتـى النـزوح إىل
املخيمات ،إضافـة لتفضيلهـا البقاء عىل
مقربـة مـن أراضيهـا وقراها.
عرنـة الحسـن ،نازحـة مـن قريـة
"الحويـز" ،وصفـت لعنـب بلـدي
تفاصيـل نزوحهـا وعائلتهـا إىل قريـة

"شير املغـار" ،يف ظـل ظـروف البرد
وغيـاب املسـاعدات اإلنسـانية.
تقـول عرنـة إن الخيمـة التـي يعيشـون
فيهـا ال تقيهـم الربد الشـديد ،كما أنهم
يفتقـرون لألغطيـة وكل مـا يحميهم من
بـرد الشـتاء ،إىل جانـب معانـاة األطفال
جراء الجوع وسـط عـدم توفـر الطعام.
وقـد أجربهـم القصـف الشـديد الـذي
ليل
تعرضـت لـه قريتهـم على النـزوح ً
باتجـاه قريـة "شير املغـار" ،لعـدم
قدرتهـم على دفـع تكلفـة السـفر إىل
مخيمات الشمال ،أو النـزوح إىل مـدن
وبلـدات ريـف إدلـب الجنـويب نظـ ًرا
الرتفـاع تكلفـة أجـرة املنـازل هنـاك.
حسين الهاشـم نـازح مـن قريـة
"الرشيعـة" ،يروي لعنب بلـدي تفاصيل
القصـف املتواصـل الـذي تنفـذه قـوات
األسـد على قـرى ريـف حماه الغريب،
وخاصـة القسـم الجنـويب مـن سـهل
الغـاب بـد ًءا من مدينـة "قلعـة املضيق"
التـي تلقـت القسـم األكبر مـن القصف
املدفعـي والصاروخـي ،إىل قـرى

"التوينـة" و"الرشيعـة" و"الجامسـة"
و"الحويـز" و"الحريـة" و"جسر بيت
الـراس".
وقـد أجرب هـذا القصف املسـتمر األهايل
على تـرك منازلهـم بحثًـا عـن األمـن،
ويقـول حسين إن أغلـب سـكان هـذه
املناطـق هـم مـن الطبقـة الفقيرة التي
ال تسـتطيع اسـتئجار منـازل يف مناطق
آمنـة ،فاضطرتهـم هـذه الظـروف إىل
افتراش العـراء بخيـم مهرتئـة ،أو البقاء
يف سـياراتهم وآلياتهـم ،بينما أقامـت
عشرات العائلات يف املسـاجد نظـ ًرا
لصغـر حجـم قريـة "شير املغـار"
والقـرى املجـاورة يف جبـل شحشـبو
وعـدم قدرتها على اسـتيعاب النازحني.
مناشدة لوقف القصف
عضـو مجلـس محافظـة حماه الحـرة
سـامر سـطوف ،أشـار من جانبـه لعنب
بلـدي إىل أنـه ومنـذ اتفـاق سـوتيش
األخير بين روسـيا وتركيـا وإيـران،
واملتضمـن تحديـد مناطـق خفـض

التصعيـد ،عـاد قسـم كبير مـن أهـايل
ريـف حماه إىل قراهم ،لكنهـم اضطروا
مجـددًا ملغادرتهـا بسـبب حملـة النظام
الهمجيـة التـي شـنها على مـدن وقرى
ريـف حماه وباألخـص قـرى سـهل
الغـاب ،والتـي بلـغ متوسـط القصـف
فيهـا  50قذيفـة يوم ًيـا.
ولفـت سـطوف إىل أن القصـف املكثـف
أسـفر عن سـقوط ضحايـا وجرحى يف
صفـوف املدنيين أغلبهـم مـن النسـاء
واألطفـال ،إىل جانـب نـزوح األهـايل
بنسـبة تجـاوزت الــ .90%
وأوضـح سـطوف أن األماكـن التـي تـم
النـزوح إليهـا تركـزت يف املخيمات
واملناطـق القريبـة التـي ال تتعـرض
للقصـف كقرية "شير املغـار" يف جبل
شحشـبو والتـي توجـد فيهـا القاعـدة
الرتكيـة.
وبين سـطوف أنهـم كمجالـس محليـة
ّ
قامـوا بتوجيـه نـداءات لألتـراك كونهـم
ضامنين للتهدئـة ،طالبين منهـم إدانة
القصـف ،ولكـن الـرد تأخـر وال يـزال

القصـف مسـتم ًرا ،وذلـك رغـم وعودهم
السـابقة بالتحـرك مـن أجـل إيقـاف
القصـف.
ضحايا وجرحى مدنيون
مـن جانبـه أوضـح مديـر القطـاع
الغـريب يف الدفـاع املـدين أحمـد
نيروزي ،أن حملـة القصـف العنيـف
مـن قبـل قـوات األسـد على سـهل
الغـاب ،والتـي بـدأت بتاريـخ الثـاين
عشر مـن الشـهر الحـايل وال تـزال
مسـتمرة ،أسـفرت عـن مقتـل شـاب
مـن "قلعـة املضيـق" ،وطفلتين مـن
قريـة "التوينـة" وشـابني مـن قريـة
"الرشيعـة" ،إضافـة إىل جـرح ثالثـة
عشر مدن ًيـا أغلبهـم مـن األطفـال
والنسـاء.
وأضـاف أن نسـبة النـزوح مـن قـرى
ومـدن ريـف حماة قـدرت بنحـو:
 70%مـن قلعـة املضيـق ،و 50%من
قريـة الرشيعـة ،و 80%مـن الحريـة
بالحويـز ،و 50%مـن قريـة التوينـة.
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"مركز الغوطة اإلعالمي"..
عودة جديدة بعد عام على التهجير
ً
ظروفا مغايرة لما كانت عليه في وقت تأسيسيها .تغيرت األرض اليوم
بعد عامين على إطالقها ،تعيش منصة "مركز الغوطة اإلعالمي"
وتبدلت األحداث ورحل معظم ناشطي المنصة عن األرض التي ينحدرون منها.
ناشط في مركز الغوطة اإلعالمي في الغوطة الشرقية  19 -تشرين الثاني ( 2018مركز الغوطة)

عنب بلدي  -إدلب
مضى عـام على التهجير القسري
الـذي تعـرض لـه سـكان الغوطـة
الرشقيـة ومقاتلوهـا وناشـطوها إىل
الشمال السـوري ،حيـث تفـرق األهايل
يف محافظـة إدلـب وأريـاف حلـب،
ولكـن ذلـك مل مينـع األهـايل والسـكان

والناشـطني مـن التكيـف مـع مجمـل
الظـروف الجديـدة.
الفكرة والبداية
تأسـس "مركـز الغوطـة اإلعالمـي"،
منتصـف شـباط مـن عـام ،2017
بعـد اجتماع ضـم  11ناشـطًا إعالم ًيـا
مـن مختلـف بلـدات الغوطـة ،واتفقـوا

على إطلاق منصـة "املركـز الغوطـة
اإلعالمـي" بعيدًا عن اسـتقطاب السـاحة
املحليـة مـن فصائـل عسـكرية وغريها،
ومحاولـة جعلـه مركـ ًزا "حياديًـا" ينقل
األخبـار الداخليـة.
وقـال مديـر املركـز ،ضيـاء الديـن
العربينـي ،لعنـب بلـدي إن املركـز اعتمد
رشوطًـا أساسـية لعملـه أولهـا العمـل

الزراعة الباكورية في درعا
تعود بعد سنوات من القطيعة
عنب بلدي  -درعا
عـادت الزراعـة الباكوريـة اىل أوديـة
حـوض الريمـوك بالريـف الغـريب
ملحافظـة درعا بعـد انقطـاع دام أربع
سـنوات ،طيلة سـيطرة تنظيم "الدولة
اإلسلامية" على املنطقة.
الزراعة الباكورية طريقة قدمية يسـتغل
فيهـا املزارعـون نضـج الخضراوات
بشكل مبكر ،ليكسبوا سـع ًرا مرتف ًعا يف
بيعهـا ،بسـبب قلة كمياتها يف السـوق.
رف هذه الخرضاوات يف أسـواق
وتص ّ
الخضـار مبحافظـة درعـا ،وأسـواق
العاصمـة السـورية دمشـق ،ولكنهـا
ال تغطـي السـوق املحليـة السـورية
بشـكل كامـل ،لندرتهـا وصغـر
املسـاحات املزروعـة.
صعوبات وتحديات تواجه الفالح
موطـن هـذه الزراعـة هـو بطـون
األوديـة التـي تتميـز بـدفء وحـرارة
مرتفعـة نسـب ًيا ،مقارنـة باملناطـق
السـهلية ،فطبيعـة األرض باألوديـة
حجريـة وذات وعـورة يجـد الفلاح
صعوبـة بحراثتها وتتبع فيها أسـاليب
حراثـة قدميـة تقليديـة كالحراثة عىل
الخيـل والثيران.
التقت عنـب بلدي باملـزارع أبو عيىس،
وهو مـن أبنـاء بلـدة حيـط يف درعا،

الـذي تحـدث عـن صعوبـة العمـل
بزراعـة األوديـة واصفًا إياهـا بالعمل
الشـاق ،مضيفًـا أن هنـاك صعوبـات
تتمثـل بتأمني جـرارات باألجـرة يقبل
أصحابهـا بالعمـل يف األوديـة لكثرة
األحجـار ووعـورة األرض ،ويف حـال
قبولهـم يفرضون أجـو ًرا عالية نسـب ًيا
مقارنـة بحراثـة األرض السـهلية،
را إىل أن هنـاك بعـض املناطـق
مشي ً
ال ميكـن حراثتهـا بالجرار لذلـك يلجأ
املـزارع إىل حراثتهـا بالخيـل.
وال تقتصر صعوبـة الزارعـة على
حراثـة األرض ،وإمنـا ترحيـل
اإلنتـاج أيضً ا الـذي يحتـاج إىل عمل
مجهـد بحسـب وصـف الفلاح ،الذي
أضـاف أن الطرقـات املنظمـة ال تصل
إىل الحقـول ومـن الصعـب وصـول
السـيارات إىل مـكان اإلنتاج ،مـا يلزم
الفلاح بحمل اإلنتاج مسـافات طويلة،
وقـد يحتـاج إىل نقلـه على مراحـل.
ويشـكل الخنزيـر البري خطـ ًرا
على املزروعـات ،وخاصـة البطيـخ،
مـا يجبر املزراعين على حراسـة
ليل ويشـكل عبئًـا إضاف ًيا
أراضيهـم ً
عليهـم ،حيـث تنتشر الخنازيـر
الربيـة بشـكل كثيـف يف أوديـة
الريمـوك وخاصـة املناطـق الوعـرة
والتـي تنتشر فيهـا أعـواد الـزل
ونباتـات العليـق.

تطور الزراعة الباكورية
يعتمـد املزارعـون يف األوديـة على
األسـلوب الحديـث بالزراعـة مـن
حيـث االعتامد على شـبكات التنقيط
وتغطيـة األرض بالبالسـتيك.
وتبـدأ املرحلـة األوىل يف الزراعـة
بعـد حراثـة األرض مبـد شـبكات
التنقيـط ،وهـي عبـارة عـن أنابيـب
بالسـتيكية ،ثـم تغطيـة األرض
بأكيـاس البالسـتيك األسـود لضمان
عـدم نبـات األعشـاب.
ويف املرحلـة التاليـة يثقـب الفلاح
مـكان خـروج النبتـة ،ثـم يـزرع
أقواسـا رشيطيـة
البـذار ويضـع
ً
رتا قبـل أن يغلفهـا
سـنتم
بقطـر 50
ً
بالبالسـتيك األبيـض ،الـذي يضمـن
مـرور أشـعة الشـمس إىل النبتـة
املزروعـة ،والحفـاظ على درجـة
الحـرارة املناسـبة ،وبالتايل مسـاعدة
املزروعـات على النضـج املبكـر.
يلجـأ الفالحـون يف حـوض الريموك
إىل الزراعـة الباكوريـة لضمان
ربـح أوفـر مـن محاصيلهـم حيـث
تكـون املنتوجـات الزراعيـة األوىل
نـزول إىل األسـواق،
ً
يف املوسـم
كما يحـاول فالحـو الـوادي مواكبة
األسـاليب الحديثـة لضمان اإلنتـاج
مـن ناحيـة الوفـرة على الرغـم من
ارتفاع أسـعار بعـض املـواد األولية.

التطوعـي وعـدم تقـايض الدعـم من أي
جهـة ،ال سـيام إذا كان مرشوطًا ،وال يزال
إىل اليـوم يعمـل بذات النفَـس التطوعي.
وتشـمل تلك املبـادئ تغطيـة االنتهاكات
مـن أي طرف ،سـواء مـن النظـام أو من
فصائـل املعارضـة ،خاصـة مـا حـدث
داخـل الغوطـة خلال االقتتـال بين
فصائـل املعارضـة ،يف أيـار .2017
ومتكـن املركـز عقـب انطالقتـه مـن بناء
عالقـة مع وسـائل إعالمية عربيـة وأجنبية
ووكاالت دوليـة بعـد التغطيـات التـي قام
بهـا يف الغوطـة ،ال سـيام بعد اسـتعانته
بخبرات إعالميـة محليـة وخريجين من
كليـة اإلعلام ،باإلضافـة إىل االسـتفادة
مـن دورات إعالميـة وصحفية عرب شـبكة
اإلنرتنـت ،وفـق العربيني.
وبلـغ عـدد العاملين يف املركـز بعـد
عاملا مـن مختلف
ً
االنطالقـة نحـو 50
االختصاصـات واملجـاالت مـن مصورين
ومحرريـن ومراسـلني وعاملين يف
مجـال تحريـر الصـورة والفيديـو.
عام على التهجير ..بداية جديدة
هُجـر العاملـون يف املركز شـأنهم شـأن
أبناء الغوطـة ومقاتليها ،بعـد االتفاقيات
التـي وقعتهـا فصائـل املعارضـة يف
الفترة املمتدة مـا بني  21مـن آذار العام
املـايض و 7مـن نيسـان ،وكانـت تلـك
إصابـة بالصدمـة واإلحبـاط ،وكان ذلـك

منعطفًـا جديـدًا وتوج ًهـا إىل املجهـول،
وفـق مديـر "مركـز الغوطة".
وبعـد االسـتقرار بـدأ إعالميـو الغوطـة
بطرح نقاشـات لتفعيـل املركـز ،ولكنهم
كانـوا يتخوفـون مـن رد فعـل قـوات
األسـد واألفـرع األمنيـة تجـاه مـن بقي
مـن أهاليهـم يف الغوطـة الرشقيـة،
خاصـة أن بعـض األسماء يف املركـز
معروفـة ،وقد لحقـت بأصحابهـا أرضار
بــ "أفعـال انتقامية" بعد سـيطرة قوات
األسـد على املنطقـة.
عـاد املركـز اليـوم إىل العمـل بتفكير
ووعـي جديـد ،بعـد أن عـرف أعضـاؤه
كيفيـة التعامـل مـع مـا يحصـل يف
املحيـط ،وفـق العربينـي ،وسيركز يف
عملـه اليـوم على مـا يحصـل داخـل
الغوطـة الرشقيـة ومـا يعانيـه األهـايل،
يك ال تبقـى املنطقـة غائبـة عـن اإلعالم،
باإلضافة لتسـليط الضوء على الخدمات
والوضع االجتامعـي واألمني يف املنطقة.
وأشـار العربيني إىل أن الرتكيز سـيكون
اليوم على مهجري الغوطـة الرشقية يف
الشمال السـوري ونشـاطاتهم واملشاكل
التـي يواجهونهـا يف مخيمات النـزوح
واملـدن والبلـدات التـي يسـكنونها،
باإلضافـة إىل االنتهـاكات التـي
يتعرضـون لهـا ،وتسـليط الضـوء على
الواقـع السـيايس واالجتامعـي واملحلي
يف الشمال السـوري.

غرفة للصناعيين
والتجار في عفرين
عنب بلدي  -إدلب
بدأت غرفـة صناعة وتجـارة عفرين
التابعـة للمجلـس املحلي بتسـجيل
الصناعيين والتجـار يف املنطقـة،
يف خطـوة هـي األوىل مـن نوعها،
بعـد سـيطرة فصائـل املعارضـة
املدعومـة ترك ًيـا على عفريـن ،يف
آذار .2018
وأعلـن املجلـس املحلي يف املنطقـة
الواقعـة بريـف حلـب الشمايل عن
تشـكيل الغرفـة ،األربعـاء  21مـن
شـباط ،واض ًعـا رشوط تسـجيل
الصناعيين والتجـار يف الغرفـة،
والتـي تضمنـت سـبعة بنـود.
وتشـمل البنـود السـبعة ،تسـجيل
طلـب االنضمام ،وعقـد إيجـار أو
ملكيـة مـكان العمـل يف منطقـة
عفريـن ،بحيـث يكون عقـد اإليجار
ال يقـل عـن سـنة كاملـة ،كما
تشـمل البنـود صـورة عـن الهويـة
التعريفيـة الصـادرة عـن املجالـس
املحليـة يف املنطقـة ،كما يقـدم
الراغبـون باالنتسـاب رخصـة فتـح
مـكان عمـل صـادرة عـن املجالـس
املحليـة يف عفريـن.
ويف حـال كان املتقـدم نائ ًبـا عـن
صاحـب العمـل األصلي يقـدم
نسـخة عـن وكالـة قانونيـة وفـق

مـا ذكـر املجلـس املحلي ،كما
يقـدم املسـجلون صـورة عـن
وثيقـة حسـاب بنكي أو حسـاب
يف مؤسسـة الربيـد الرتكية ()PTT
إن وجـد ،باإلضافـة لوصـل دفـع
رسـوم سـنوية بقيمـة  1000دوالر
أمريكي.
وسـيتمتع املسـجلون يف الغرفـة
بأذونـات الدخـول والخـروج مـن
سـوريا إىل األرايض الرتكيـة
وبالعكـس مـن معبر "غصـن
الزيتـون" (الحمام سـابقًا) فـور
االفتتـاح الرسـمي للمعبر.
لكـن قـرار املجلـس املحيل بإنشـاء
غرفـة الصناعـة والتجـارة اسـتثنى
الورشـات الصناعيـة الصغيرة
واملحـال التجاريـة التـي تعمـل
را إىل أنـه يجب
ببيـع املفـرق ،مشي ً
ترخيصهـا عـن طريـق املجلـس
املحلي يف املنطقـة ،وذلـك يتضمن
رسـو ًما رمزيـة.
تعتمـد عفريـن بشـكل رئيسي عىل
الزراعـة وبعـض الصناعـات ،ال
سـيام أنهـا كانـت ملاذًا آم ًنـا لعدد
مـن أصحـاب املعامـل يف حلـب
وريفهـا بعـد أن نشـب الصراع
داخـل العاصمـة االقتصاديـة
السـورية وخسرت خالله عـددًا من
مناطقهـا الصناعيـة ومنشـآتها.
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مستلزمات غسيل كلى لخمسة مراكز في الشمال
مركز غسيل الكلى في مدينة إدلب ( 2017 -منظمة شفق)

عنب بلدي -خاص
بـدأت منظمـة "شـفق" تنفيـذ املرحلـة
الثانيـة مـن مرشوعهـا الطبـي لتزويـد
مراكـز الشمال السـوري مبسـتلزمات
غسـيل الكىل ،معلنة افتتاح خمسـة مراكز
جديـدة يف املناطـق الخارجة عن سـيطرة
النظـام السـوري يف إدلـب وحلـب.
املرحلـة الثانيـة مـن املرشوع بـدأت منذ
مطلـع شـباط الحـايل ،على أن تسـتمر
حتـى شـهر متـوز املقبـل ،وضمـت
أربعـة مراكـز يف محافظـة إدلـب هـي:
مركز بـاب الهـوى الطبـي ،مركـز معرة
النعمان ،مركـز كفرنبـل ،مركـز ترملا،
باإلضافـة إىل مركـز آخـر يف دارة عـزة
بريـف حلـب الغـريب.

وبحسـب مـا قـال مديـر الربنامـج
الطبـي يف منظمـة "شـفق" ،الدكتـور
أنـس بربـور ،فإن عـدد املسـتفيدين من
شـخصا مصابًا
املرحلـة الثانيـة هو 234
ً
بالفشـل الكلـوي وبحاجـة لجلسـات
غسـيل دوريـة.
وأضـاف بربـور يف حديـث لعنـب بلدي
أن املراكـز الخمسـة تخصـص عشر
جلسـات شـهرية لـكل مريـض مـن
املـرىض الــ  ،234ت ُقدم بشـكل مجاين
بالكامـل.
ويشـمل املشروع ،املدعوم مـن منظمة
الصحـة العامليـة ،تزويـد مراكـز الكىل
يف الشمال السـوري باملـواد واألدوية
واملسـتهلكات الطبيـة الالزمة لجلسـات
غسـيل الـكىل ،إذ تشرف عليـه منظمة

"شـفق" بالتعـاون مـع مديريـة صحة
إدلـب ومديرية صحـة حلب.
ً
استكمال لمشروع سابق
يُعتبر افتتـاح املراكـز الخمسـة الجديدة
اسـتكامل ملشروع بُـدئ تنفيـذه يف
ً
ترشيـن الثـاين املـايض ويسـتمر حتـى
نيسـان املقبـل ،إذ تم خلال املرحلـة األوىل
منه تزويد سـبعة مراكـز يف محافظة إدلب
مبسـتلزمات غسـيل الكىل.
وهـذه املراكـز هـي :مركز رساقـب وبابيال
ومركز بـاب الهوى ومركز ابن سـينا وقاح
وأريحـا ومركـز منظمة "شـفق" الرئييس
يف مدينـة إدلـب ،وتـم تزويدهـا بكامـل
األدويـة واملسـتهلكات الطبيـة الالزمـة
إلجراء جلسـات غسـيل الكىل ،بحسـب ما

قال مديـر الربنامـج الطبي يف "شـفق".
وأضاف أن عـدد املسـتفيدين من مركزي
رساقـب وبابيلا يصل إىل  50مسـتفيدًا،
بينما يبلـغ عددهـم يف املراكز الخمسـة
املتبقية  266مسـتفيدًا.
وتشير أرقـام منظمـة الصحـة العامليـة
( )WHOإىل أن عـدد السـوريني الذيـن
يعانـون مـن مـرض الفشـل الكلوي يف
الشمال السـوري الخاضـع لسـيطرة
املعارضـة يصـل إىل  837مريضً ـا،
بحسـب مـا ذكـر القسـم الطبـي يف
منظمـة "شـفق" لعنـب بلـدي.
وكانـت محافظـة إدلـب تضـم مركزيـن
رئيسـيني فقـط ملـرىض الفشـل الكلوي،
هما مركـز إدلـب الرئيسي ومركـز
األتـارب ،ويقدمـان خدمـات وجلسـات

غسـيل كىل ،باإلضافـة إىل إجـراء كامـل
التحاليـل الطبيـة الخاصـة مبـرىض
الفشـل الكلـوي.
كما تـم افتتـاح قسـم لتفتيـت الحىص
يف مركـز "شـفق" مبدينـة إدلـب،
يختص بتفتيـت حصيات الكليـة واملثانة
والحالـب ،ويتضمـن آليـات التنظير
والتصويـر الشـعاعي.
ويشـهد قطاع الطبابـة يف إدلـب تطو ًرا
ملحوظًـا خلال العـام الحـايل ،ومـن
أبرز مؤرشاتـه إجـراء أول عملية جراحية
للقلـب يف مشـفى عقربـات القريـب من
الحـدود السـورية الرتكيـة ،وذلـك رغـم
تعرض املؤسسـات والكـوادر الطبية يف
سـوريا لالسـتهداف من آلة الحـرب ،منذ
عـام .2011

"هيئة مهجري دير الزور"..

جسم موحد يدير شؤون أبناء دير الزور في الشمال السوري
عنب بلدي  -عفرين

مطالـب كثيرة نادى بهـا أبنـاء محافظة
ديـر الـزور املهجريـن إىل الشمال
السـوري ،كان مـن بينهـا تأسـيس هيئة
واحـدة تجمعهـم وتتحـدث باسـمهم
وتناقـش أبرز املشـكالت التـي تواجههم
يف أماكـن نزوحهم ،باإلضافة إىل تسـيري
وإدارة شـؤونهم.
يف  18من شـباط الحـايل ،انعقد املؤمتر
التأسـييس األول لــ "هيئـة مهجـري
محافظة ديـر الـزور" ،يف مدينة عفرين
شمايل حلـب ،بحضـور عـدد كبير
مـن شـخصيات وفعاليـات املحافظـة
املوجوديـن يف املناطـق املحـررة.
املؤمتـر الـذي حرضته عنب بلـدي ناقش
املشـكالت التـي يواجههـا أبنـاء ديـر
الزور املهجـرون ،مسـتعرضً ا الصعوبات
والحلـول وأهميـة تشـكيل جسـم موحد

يضـم املهجريـن وميثلهـم ويكـون
صوت ًـا لهـم يف الداخـل والخـارج.
املنسـق العـام للمؤمتر ،عدنـان الدخيل،
قـال لعنـب بلـدي إنـه وبعـد مثـاين
سـنوات مـن التهجير املمنهـج الـذي
تعـرض لـه أبنـاء ديـر الـزور ،كان من
الصعـب جمعهـم يف مناطـق النـزوح،
مبر ًرا بذلك فشـل التجـارب واملحاوالت
السـابقة لتأسـيس هيئـة موحـدة.
وأضـاف الدخيـل أن ذلـك انعكـس
على واقـع املهجريـن الذيـن ظُلمـوا
"بشـكل واضـح" لعـدم وجـود كيـان
يتحـدث باسـمهم وينقـل معاناتهـم،
وتابـع "وعليـه تـم توجيه دعـوة عامة
ملـن يسـتطيع الحضـور ومـن يجـد يف
نفسـه القـدرة على متثيـل مهجـري
املحافظـة ،واجتمـع عـدد جيـد مـن
الكفـاءات والشـخصيات الوطنيـة
والثوريـة وممثلين عـن العشـائر

ومندوبين عـن كافـة املـدن والبلدات
يف املحافظـة واسـتعرض كل منهـم
مشـاكله ومقرتحاتـه".
حاجة ملحة
تغيـب اإلحصائيـات الرسـمية حـول
عـدد مهجـري محافظـة ديـر الزور يف
الشمال السـوري ،باسـتثناء إحصائيـة
أجراهـا مكتـب "رشق" اإلغـايث لعـدد
مهجـري املحافظـة يف عفريـن فقـط،
را إىل أن عددهـم  600عائلـة.
مشي ً
وتعليقًـا على ذلـك ،قـال املهنـدس
سـهيل الجـراد ،مديـر مكتـب "رشق"
اإلغـايث ،إنـه وبعـد دخـول مدينـة
عفريـن بـدأ املكتـب بشـكل فـردي
إحصـاء عوائـل ديـر الـزور يف منطقة
"غصـن الزيتـون" ،للتعـرف إىل
احتياجاتهـم والتواصـل مـع املنظمات
اإلغاثيـة لتقديـم الدعـم لهـم.

وأضـاف الجـراد لعنـب بلـدي أن
العقبـة األبـرز كانـت عدم وجـود هيئة
منظمـة ذات طابـع رسـمي تتواصل مع
املجالـس املحليـة ومنظمات املجتمـع
املـدين ،لذلـك بقيـت الجهـود دون
مسـتوى معانـاة أبنـاء املحافظـة.
رضا عـن
أمين املشـهور كان حـا ً
"مديريـة الشـؤون املدنيـة ملهجـري
ديـر الـزور" ،ولفـت بـدوره إىل أن
أبـرز مشـاكل املهجريـن تتعلـق بضياع
أوراقهـم الثبوتيـة.
وقـال" ،معظم أبنـاء دير الـزور فقدوا
أوراقهـم الشـخصية ،إمـا تعرضـت
للتلـف أو متـت مصادرتهـا مـن قبـل
تنظيـم الدولـة اإلسلامية أو يف
مخيمات قـوات سـوريا الدميقراطية"،
را إىل خطـر وجـود جيـل جديـد
مشي ً
بلا ثبوتيـات يف مناطـق النـزوح.
أمـا زيـاد املـااليت ،مختـار مدينـة دير

الـزور ،فأكـد خلال حضـوره املؤمتـر
التأسـييس على أهميـة وجـود هيئـة
تجمـع املهجريـن ،مـن منطلـق وجـود
أشـخاص يف الخـارج أخـذوا يتحدثون
باسـم دير الـزور وأبنائها ،وهم ليسـوا
منهـم ،على حـد تعبريه.
وأضـاف" ،بعضهـم حـاول التسـلق
على أوجـاع املحافظة من أجـل تحقيق
مكاسـب شـخصية ،وخطـوة كهـذه
تحقـق التمثيـل الصحيـح والحقيقـي
ملحافظـة عانـت مـن التهميـش
والنسـيان".
ويف نهايـة املؤمتر تـم انتخـاب املكتب
التنفيـذي املكـون مـن سـبعة أعضـاء،
باإلضافـة إىل انتخاب رئيـس للمجلس،
كما تـم تحديـد فترة أقصاهـا 45
يو ًمـا النعقـاد املؤمتـر الثاين مـن أجل
تشـكيل املكاتـب الخدميـة ،مثـل مكتب
اإلغاثـة والصحـة والتعليـم وغريهـا.
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الخطاب األبدي

إبراهيم العلوش
ما الذي يجعل خطاب بشار األسد
األخري يختفي من واجهة موقع
وكالة األنباء السورية "سانا" ،وال
يظهر ضمن فيديوهاتها ،هل غضب
أحد السيدين اللذين يستأجران بشار
األسد ونظامه ،من خطابه األخري ،أم
أن أجهزة األمن املرشوخة بني روسيا
وإيران مل تعجبها حكمه وفلسفته
املتهالكة.
ولكن هذا الخطاب هو نفس خطابات
أبيه ،ويكاد أن يكون الذين هتفوا له،
نفس الذين هتفوا ألبيه أو ورثوا هذه
الهتافات عن آبائهم مثلام هو ورث
منصة الخطاب عن أبيه.

كان الخطاب استعادة ملقولة األبدية
األسدية ،فالكالم نفس كالم األب
غامض وغري رصيح ،ويحلم بالسعادة
السلطوية عرب الهتافات املتكررة منذ
السبعينيات من القرن السابق.
جميل حسن ،رئيس املخابرات
الجوية ،وأحد أعمدة القمع ،واملطلوب
لعدة جهات دولية ،ذهب قبل أيام من
إلقاء هذا الخطاب إىل قاعدة حميميم
الروسية ،وأبلغ املحتل الرويس ،بأنه
جاهز لتسليم نفسه إىل املحاكم
الدولية واالعرتاف بأنه هو من ارتكب
جرائم النظام ضد السوريني ،وهو
من أصدر القرارات املخالفة للقانون
الدويل ،ضد املعتقلني وضد املدنيني
العزل ،مقابل أن يستمر الزخم األبدي
لعائلة األسد يف كريس الحكم ،وهي
ليست املرة األوىل التي يرصح بها
مثل هذا الترصيح ،من أجل التضحية
بنفسه عىل مذبح األسدية األبدية.
وكذلك سبق لعيل مملوك أن رصح
مبثل هذا الترصيح ،ولعل آالف
الجالدين واملتورطني يف هذه املقتلة
السورية ال يزالون مؤمنني باستمرار
عبوديتهم لألبدية األسدية ،ناسني
بأن هذه األبدية صارت مربوطة
بالروس ،ومربوطة باإليرانيني أيضً ا،

بعدما كانت مربوطة باإلرسائيليني
وحدهم.
جميل حسن أصيب بجلطة دماغية
قبل الخطاب ،وتم نقله إىل املربع
األمني التابع لحزب الله يف بريوت
من أجل معالجته ،فاألبدية األسدية
وطوال نصف قرن من جربوتها،
وقوتها ،وازدهارها ،مل تتمكن من
بناء مشفى واحد يليق برجاالت
نظامها ،فام بالكم باملسالخ التي
تدعى مشايف وطنية ،واملخصصة مع
غرف التحقيق للمواطنني السوريني؟
من الواضح أن بشار األسد يف
هذا الخطاب قد تخىل عن خطابه
النموذجي املتسم بالتطوير والتحديث
والذي كان يعج بأمثلة السيارات
القدمية والجديدة ،والسباق الذي
يجري بينها ..وما إىل ذلك من
التحذلق الذي كان يذيقه ملستمعيه
يف جامعة الدول العربية ،ولعل
هذه الخطابات هي السبب بإرساع
الجامعة العربية بوقف عضوية
النظام فيها ،لتأخذ فسحة راحة من
هذه الخطابات الطفولية.
لقد عاد االبن إىل خطاب أبيه ،وإىل
هتافات رجال أبيه ،وإىل مثاليات
أبيه ،ففي األزمات والصعوبات يرجع

األبناء إىل نصائح آبائهم وأمهاتهم،
وقد ارتد بشار األسد يف هذا الخطاب
إىل حضن األقوال التي ال معنى لها،
مهم مثل أقوال
والتي ال تقول شي ًئا
ً
أبيه (القائد الخالد) ،أما من حيث
الواقع عىل األرض ،فاألمور تجري
يف مسارات مختلفة ،فأزمة الغاز
والكهرباء ً
مثل ،أهم استثامر كانت
لحافظ األسد يف تعذيب الناس
والتنكيل بهم بعد غرف التحقيق،
وصاالت التعذيب وعشوائية األحكام
امليدانية ،وغري امليدانية ،التي تزهق
أرواح السوريني.
مل يرد الروس عىل جميل حسن،
ومل يقدروا تضحيته بنفسه من أجل
األبدية األسدية ،وردوه خائ ًبا مام
سبب له الجلطة الدماغية ،فتضحية
العبد من أجل سيده ،صارت تثري
القرف حتى عند املحتلني األجانب
الذين استقدمتهم األبدية األسدية
وسلمتهم سوريا.
الجديد يف هذا الخطاب هو هجومه
عىل فئة الشبيحة وتحذيرهم من
أن ينقسموا ،أو أن يكونوا سب ًبا يف
تفكيك وحدة أجهزة القمع ،فوسام
الطري (وهو اسم مستعار) الذي
مخلصا لألبدية األسدية
كان خاد ًما
ً

طوال سنوات الثورة ،وكان يشيد
بالرباميل ،وبالتعذيب ،وبالتشبيح،
صار يطالب باعتباره شخصية عامة
مع أعداد كبرية من الشبيحة ،الذين
رفعتهم الحرب ضد السوريني ،ومل
تعد هذه الفئة راضية بالبقاء خلف
الكواليس ،ويف غرف التعذيب ،ويف
املواقع اإللكرتونية التي تج ّمل املوت،
والنهب ،والسلب ،دون أن تشارك
بشكل فعال يف جني الثامر .فموقع
"دمشق اآلن" الذي أشار إليه بشار
األسد وكاد أن يسميه ،هو موقع
الشبيح وسام الطري ،املختفي لدى
أجهزة املخابرات منذ عدة أشهر ،بعد
نرشه تقري ًرا عن الفساد وأزمة الغاز.
فيديو خطاب بشار األسد مل يعد
موجودًا يف واجهة موقع "سانا"،
ووسام الطري اختفى قبله بعدة أشهر،
وجميل حسن اختفى يف أحد مشايف
حزب الله ،فهل ترد علينا قناة روسيا
اليوم وتخربنا عن السبب؟ أم يرد علينا
قاسم سليامين ويخربنا عن السبب؟
خاصة وأن نتنياهو مشغول بالحملة
االنتخابية وهو ليس بوارد تفسري
ترصفات ابن حافظ األسد وخطاباته
املخصصة الستهالك الشبيحة
واملخربين.
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اللمسات األخيرة

صدام عكاش
كمن يرقص عىل صفيح تحته جهنم
تتنقل امليليشيات اإليرانية والقوى
املوالية لها يف سوريا من موقع إىل
آخر ،وكأننا أمام مشهد لقبيلة من
الفرئان داهم قريتهم هر جائع .فرار
عشوايئ يعرتيه الهلع واختباء غري
مدروس ومتوضعات متغرية يوم ًيا،
وكأنها يف حالة اإلنذار قبل الطرد،
وتتجه إىل محطة التجمع األخرية
يف املناطق الشاملية الرشقية ،هذا

وفقًا لتحركات قوات الحرس الثوري
وامليليشيات التي قوامها الشيعة
العراقيون واألجانب ،حتى تكون
جاهزة ملغادرة سوريا حينام ترفع
البطاقة الحمراء ،هذا من جهة،
وميليشيات حزب الله والفصائل اللبنانية
املواليةلهواملشاركةيفالساحةالسورية
لصالحالنظاميتجهونمنالداخلالسوري
بشكلرسينحوالحدودالسوريةاللبنانية
بانتظارالقرارمنجهةأخرى.
مل يعد الجيش السوري الذي يعتمد
س ْوق االحتياط من ذوي
اليوم عىل َ
األعامر املتجاوزة للحد القانوين
لسد الفجوات والثقوب والفراغات
واالنقسامات وتعدد الوالءات التي
أنهكته ،محل اعتبار للقيام بواجباته
اآلنية واملستقبلية خاصة ملا تحمله
العملية السياسية القادمة من مهام ينوء
من مشاقها.
وما يصيب جيش النظام تعاين منه
األجهزة األمنية من حيث الرصاعات
والتصادمات التي وصلت إىل حد
التخوين بل واالقتتال يف بعض املناطق
فيام بني األفرع األمنية ،كام أن اختالف

والءات قادة األفرع بني موالٍ للنظام
وموالٍ لروسيا وموالٍ إليران جعلت
املؤسسة األمنية منقسمة فيام بينها،
األمر الذي تردت فيه الحالة األمنية
لدرجة وصلت التفجريات بها إىل
العاصمة والالذقية.
وهذا األمر ينسحب أيضً ا عىل الحالة
اإلدارية التي يرىث لها ،فالخدمات
أصبحت شبه معدومة كلام ابتعدْ َت عن
العاصمة ،وحكايات الفساد والتشبيح
وأسطوانة الغاز واملازوت وحليب
األطفال والغالء مع هزالة الراتب
عمت البالد وأصبحت حديث الساعة
يتم تداولها يف املجالس واملقاهي
ومواقع السوشيال ميديا والفنون،
وهذه ترتادها الطبقة املثقفة غال ًبا.
لذلك بدأت ترتفع األصوات عال ًيا عند
الحاضنة الشعبية للنظام معربة عن
استياء عام من هذا الوضع امليؤوس
من إصالحه رغم انحطاط الردود
عليها.
تقوم روسيا بشكل محموم بتجهيز
فيالق عسكرية ،قوامها عنارص شابة
من املطلوبني للخدمة اإللزامية ،وذوي

الخربات العسكرية من بقايا فصائل
املصالحات واملجموعات املقاتلة التابعة
للنظام التي بورش بتفكيكها كاللجان
الشعبية ومجموعات متصارعة من
ِ
روس ّية
الشبيحة ،بالتزامن مع محاولة
لفرط جميع التشكيالت العسكرية
التي ترفض االنصياع ألوامر القيادة
يف قاعدة حميميم كالفرقة الرابعة،
وهذا ما شهدناه من معارك بني الفيلق
الخامس التابع لروسيا والفرقة الرابعة
التابعة ملاهر األسد يف منطقة سهل
الغاب عىل مدار أيام.
قبل أيام رصح السيناتور األمرييك
لينديس غراهام" :بشار اﻷسد مجرم
حرب ،واملشكلة اﻷساسية وجوده
بالسلطة ،فمن أراد ِم َن الدول العربية
أن ينتحر فليذهب إليه" ،وباألمس
القريب ح ّملت محكمة أمريكية النظام
السوري مسؤولية قتل الصحفية
األمريكية ماري كولفني بل وذكرت
أن املسؤول عن ذلك هو ماهر األسد
وبالتايل فإن ماهر األسد هو اآلخر
مجرم حرب أيضً ا يف نظر القضاء
األمرييك .وقبل أيام ويف اجتامعه

مـع أعضاء هيئة التفاوض بالرياض،
أكد املبعوث األممي بيرتسون عىل
الحاجة املاسـة لبيئة آمنة للمبارشة
بالعملية السياسـية ،وأنه ال مزيد من
الوقت إلضاعته.
يبدو أن عودة بعض السفارات
إىل دمشـق مل تكن من أجل إعادة
تأهيـل النظام ،وإمنا من أجل تجهيز
جنازته ،فامللف السوري أصبح يف
مرحلة اللمسات األخرية ،واألسابيع
املقبلة سـتكون حبىل باملفاجآت،
والعمل جا ٍر عىل تأهيل مطار
دمشق الدويل الستقبال الطريان
املدين والدبلومايس والسيايس ،وما
كسـبه نظام األسد باآللة العسكرية
الروسية واإليرانية سيخرسه
بالقرارات السياسية والدبلوماسية،
وستكون حميميم قاعدة انطالق
األسد إىل املجهول.
صدام عكاش
عضو املكتب السيايس يف الكتلة
الوطنية الجامعة

عنب بلدي
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إعداد:

من منابر "افرتاضية" ..صفحات
ومواقع وقنوات ،وأخرى عىل شكل
مطبوعات ومنشورات ،وعىل مدار
سنوات ،عال صوت التنظيامت
املتشددة ،منادي ًة برفع راية "الخالفة"
وفرض "الحدود" وإعالء "تعاليم
الدين".
أرض سوريا كانت هذه املرة امليدان،
وساحة العمل لرشكات إنتاج
ومؤسسات إعالمية ،مهمتها
الرتويج أليديولوجيا "جهاد
عنيف" ،ميأل الفراغ بأفكار التشدد
والتطرف ،ودعوات الكراهية والعنف،
والتحريض عىل القتل واالنتقام.
بدأ ذلك قبل أكرث من أربع سنوات ،مع
صعود الجامعات "الجهادية" عىل
الساحة السورية وبروزها كالعب
أسايس يف الرصاع ،لكن األمر مل
يدم عىل حاله حتى اليوم ،إذ تبدل
املحتوى ،ومل يعد إعالم الجهاديني
عىل الحال الذي كان عليه قبل أعوام،
فقد أثر الوضع العسكري والتغريات
السياسية للتنظيامت املشغّلة لهذا
كم
اإلعالم ،عىل شكل املحتوى ً
ونو ًعا ،وبالتايل عىل ما تسعى
للرتويج له.
فمع أفول نجم تنظيم "الدولة
اإلسالمية" ،صاحب السياسة
وتنظيم بني
متاسكا
اإلعالمية األكرث
ً
ً
الجامعات الجهادية ،اختفت أغلب
وسائل اإلعالم التي كانت تتبع له
رسمي ،وتر ّوج
بشكل رسمي أو غري
ّ
لفكره وتسعى لكسب مؤيدين له.
أما "جبهة النرصة" فتغري خطابها
تغي الظروف السياسية
مع ّ
والعسكرية املحيطة بها ،والتي
دفعت بها إىل فكّ ارتباطها مع تنظيم
"القاعدة" وتغيري اسمها ،إضافة
إىل الخطاب الذي يستخدمه قادتها
ووسائل اإلعالم املرتبطة بها.
يرصد هذا امللف الوسائل اإلعالمية
التابعة للتنظيامت الجهادية ،ويحلل
خطابها اإلعالمي ،وأدوات الرتويج
التي تستخدمها ،كام ييضء عىل أبرز
التغريات التي أصابت هذا الخطاب يف
سياق التغريات العسكرية والسياسية
يف سوريا.

ضياء عودة
عمار زيادة
نور داالتي

فزاعة عالمية تتهاوى

“بروباغاندا الجهاد”

في سوريا؟

عناصرمن جبهة النصرة يعتلون آلية عسكرية في إدلب ( -رويترز حميد خطيب )
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ميديا

التنظيم..
وعقدة
"الدولة"
يف السـادس مـن رمضـان 1435
للهجـرة ،الرابـع مـن متـوز عـام
 2014ظهـر أبـو بكـر البغـدادي،
زعيـم تنظيـم "الدولـة اإلسلامية"
ألول مـرة ،يعتلي منبر الجامـع
الكبير (الحدبـاء) يف املوصـل
العراقيـة .تسـ ّوك لثـوانٍ قبـل أن
يبـدأ خطبتـه ،التـي نصـب فيهـا
نفسـه خليفـة للمسـلمني ،بالقول،
"ابتليـت بخالفـة املسـلمني ،وبهذه
األمانـة وليـت عليكـم ولسـت
بخريكـم أو بأحسـن منكـم".
ظهـور البغـدادي كان أوىل خطوات
الدعايـة اإلعالميـة (الربوباغنـدا)
التـي أطلقهـا تنظيم "الدولـة" بعد
اإلعلان عنـه ،والتـي سـخر لهـا
إمكانيـات وقـدرات وتقنيـات رمبا
تزيـد مـا خصصـه على األرض يف
أثنـاء العمليـات العسـكرية ،التـي
سـيطر مـن خاللها عىل مسـاحات
واسـعة من سـوريا والعراق ،والتي
أطلـق عليهـا "أرض الخالفـة"،
فالتنظيـم كان يعـي أن حربـه
اإلعالميـة هـي األسـاس يف الدولة
التـي أعلـن عنهـا ويتطلـع إليهـا،
ألنهـا سلاح "فعال" ال يبغـي هدفًا
أو مكسـ ًبا واحـدً ا ،بـل مجموعـة
مـن األهـداف ،على رأسـها حشـد
املنارصيـن واسـتقطاب "الشـباب
املسـلم" مـن العـامل كلـه ،وبالتايل
نشر األيديولوجيـا العسـكرية
والثقافيـة والسياسـية الخاصـة به
وزرعهـا.
إصـدارات ،أفلام ،أناشـيد ،مرئيات،
تقاريـر مصـورة ،تسـجيالت
صوتيـة ،صحـف ،مجلات ،إذاعات

مقاتلون من جبهة النصرة في إدلب ( -رويترز حميد خطيب )

منصـات اجتامعيـة ،ووسـائل
إعالميـة عـدة ،اسـتغلها التنظيـم
للرتويـج ولنشر األيديولوجيـا
خاصتـه ،وعززهـا بخطـاب ولغـة
مل يسـبق أن اسـتخدمها تنظيـم
أو جهـة أخـرى غيره ،أطلـق فيهـا
مصطلحـات حثـت الشـباب املسـلم
على "الجهـاد" ،المسـت مشـاعره
مـن جهـة ،وعزفـت على وتـر
املظلوميـة ورضورة أخـذ الثـأر من
جهـة أخـرى ،والتي عززتهـا الطرق
التـي تعاملـت فيهـا "األنظمـة
االسـتبدادية" مـع شـعوبها،
وخاصـ ًة يف العـامل العـريب.
اليـوم ،وبعـد أعـوام مـن إقامـة
"دولـة الخالفـة" على األرض
السـورية والعراقيـة ،تقترب
أمريـكا وحلفاؤهـا على األرض
مـن اإلعلان عـن القضـاء عليهـا
بشـكل كامـل ،بعد حصـار مقاتيل
"الدولـة اإلسلامية" يف مسـاحة
ال تزيـد على مئـات األمتـار يف
قريـة الباغـوز السـورية ،رشق
نهـر الفـرات ،ويرتافـق ذلـك مـع
انحسـار أدوات التنظيـم اإلعالمية
على مواقـع التواصـل ،وباألخص
"تلغـرام" ،والتـي اقتصرت يف
األشـهر املاضيـة على قنـاة
"نـارش نيـوز" ،التـي تعتبر
وسـيط نشر األخبـار الخاصـة
بــ "الدولـة اإلسلامية" ،وجهـة
إعالميـة منـارصة غير رسـمية،
على خلاف وكالـة "أعماق"،
التـي تعتبر الوكالـة الرسـمية
الناطقـة باسـم تنظيـم "الدولـة
ا إل سلامية " .

جهاز إعالمي رأسه
"اللجنة المفوضة"
تعترب مؤسسـة "الفرقـان" الوسـيلة اإلعالمية األوىل
واألبـرز التـي أنشـأها تنظيـم "الدولـة" ،وأطلقها يف
العـام  2006يف أثناء التسـمية السـابقة "دولة العراق
اإلسلامية" ،وأنتجـت عشرات اإلصـدارات واألفلام
باللغـات العربيـة واإلنكليزيـة ،وزاد نشـاطها مـع
سـيطرة التنظيـم على مدينـة املوصـل العراقيـة ،يف
حزيران  ،2014وتوسـع النفوذ يف سـوريا بالسـيطرة
عىل مدينة الرقـة ،واالنتقال إىل مرحلـة جديدة متثلت
باسـتخدام وسـائل التواصل االجتامعـي "فيس بوك"
و"تويتر" و"تلغـرام" ،األمر الـذي أدى إىل ظهور عدة
وسـائل إىل جانبهـا ،تنوعـت بني الـوكاالت والصحف
والجرائـد واملجالت.
قبـل الحديث عـن الجهـاز اإلعالمي لتنظيـم "الدولة"،
ال بـد مـن اإلشـارة إىل هيكليـة التنظيـم ككل ،والذي
كان يقسـم عملـه إىل دواويـن أشـبه بالـوزارات ،كــ
"ديـوان الـزكاة"" ،ديوان الجنـد"" ،ديوان الحسـبة"،
إىل جانـب "ديـوان اإلعلام" ،الـذي كان يف السـابق،
أي يف أثنـاء نفـوذه بالعـراق ،يديـره وزراء ،وفيام بعد
تحـول منصـب الوزيـر إىل "متحدث" ،كــ "أبو محمد
العدنـاين" و"أبـو الحسـن املهاجر".
وفـق بحـث عملـت عليه عنـب بلـدي باالعتماد عىل
عدة مصـادر مطلعة على الهيكلية اإلعالميـة لتنظيم
"الدولـة" ،تبين أن األخري أمسـك باإلعالم عـن طريق
ما يسـمى بــ "اللجنـة املفوضـة" ،التي كانـت ترتبط
بــ "أبـو بكـر البغـدادي" ،وكان مـن مهامهـا إصدار
القـرارات والعـزل ،وتعـود جميع اإلصـدارات أو األفالم
والتقاريـر التـي تنتج إليهـا ،لتقييمها سـوا ًء بالتعديل
والنشر أو الرفض.
"ديـوان اإلعلام املركـزي" كان على رأس "اللجنـة
املفوضة" ،والذي انقسـم إىل عدة مؤسسـات إعالمية
أبرزهـا" :مؤسسـة الحيـاة"" ،مؤسسـة الفرقـان"،
"مؤسسـة البيـان" ،مؤسسـة االعتصـام"" ،أجنـاد"
لألناشـيد" ،الهمـة" وهـي مكتبـة ورقيـة تصـدر
مطبوعـات (كتيبـات) ،إىل جانـب وكالـة "أعماق"
التـي أعطـت الخطـاب الرسـمي وتوجهـت إىل العامل
بشـكل كامل ،واعتمدت على تطبيق "تلغرام" بشـكل
أسـايس لنشر أخبارهـا مـن كل الواليـات.
ً
فضلا عام سـبق ،تفرع اإلعلام إىل صحـف ومجالت
أبرزهـا" :النبـأ" التـي كانـت تصـدر باللغـة العربيـة
وتطبـع وتـوزع على األرض مؤخـ ًرا يف ديـر الـزور،
وصـدر منهـا  170عـددًا كان آخرهـا يف  14مـن

شـباط الحـايل  ،2019ومجلة "دابق" التـي تعترب أول
مجلـة ورقيـة وإلكرتونيـة للتنظيم باللغـة اإلنكليزية،
بـدأ صدورهـا دوريًـا كل ثالثـة أشـهر ،وصـدر العـدد
األول منهـا يف متـوز  ،2014إضافـ ًة إىل مجلـة
"قسـطنطينية" الناطقـة باللغـة الرتكيـة مـن قبـل
مؤسسـة "الحيـاة" ،ومجلـة "روميـة" التـي كانـت
تصـدر باللغـة اإليطالية ،و"مجلة دار اإلسلام" باللغة
الفرنسـية ،و"مصـدر" باللغـة الروسـية ،ونشـأت
إذاعـات أيضً ـا أبرزهـا "البيـان".
يالحـظ يف إعلام تنظيـم "الدولـة" أنـه اتبـع خطابًا
واحدً ا يف جميع منصاته منذ النشـأة حتى االنحسـار،
رغـم تباين الرشائح املسـتهدفة ،سـواء للمسـلمني ،أو
مـن أطلـق عليهـم "الصليبيين" واألنظمـة الغربيـة،
وهو مـا اعتمد عليـه يف اللغـات التي اسـتخدمها يف
وسـائله كافـة ،فعلى سـبيل املثـال كانـت مؤسسـة
"الحيـاة" ناطقـة باللغـة اإلنكليزيـة وترتجـم يف
إصدراتهـا إىل عـدة لغـات بينهـا العربيـة ،بحسـب
الجمهـور والبيئـة املسـتهدفة.
واتجـه مـن خالل وسـائله إىل بـث الرعـب والخوف
يف "صفـوف العـدو" من خلال األفلام واإلصدارات
"الوحشـية" ،منطلقًـا يف ذلـك مـن ركيزتين،
األوىل عـرض صورتـه "القويـة والقاسـية" لهزمية
الخصـم ،وجـذب أكبر عـدد مـن املنارصيـن لـه،
والذيـن رغـم عـدم انضمام جمعيهـم إىل املعـارك
على األرض وقدومهـم إىل "أرض الخالفـة" ،بقـوا
"ذئابًـا منفـردة" يف املناطـق التـي يقطنـون بهـا،
وجنـودًا من خلـف شاشـات الكمبيوتر عىل وسـائل
التواصـل االجتامعـي.
ومـا يثبـت النظريـة األخيرة ظهـور عـدة منصـات
إعالميـة إىل جانـب وسـائل إعلام تنظيـم "الدولة"
الرسـمية ،كان مـن مهامهـا الرتويـج لفكـر
وأيديولوجيـا التنظيـم ،بينهـا وكالـة "نـارش" ،التي
عملـت عىل نشر أخبـار املكاتب اإلعالميـة للواليات،
سـواء "واليـة الرقـة" أو "والية دمشـق" ،أو "والية
الخير" ،وبحسـب مـا توصلـت إليـه عنـب بلـدي
فـإن "نـارش" هـي وسـيط منـارص ال تتبع رسـم ًيا
للتنظيـم ،وإمنـا هـي منبر إعالمـي يعمـل على
متريـر أخبـاره ،ولهـا ارتبـاط بــ "اللجنـة املفوضة"،
وإىل جانبهـا خرجـت عـدة منصـات "منـارصة"
أبرزهـا "بنات عائشـة"" ،البتار"" ،مؤتـة"" ،إرساء"،
"الوفاء"" ،ارتقـاء"" ،الزوراء" و"مؤسسـة خطاب".
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متظاهرون يحتشدون لدعم داعش في مدينة عراقية )muftah( 2015 -

ال بـد مـن اإلشـارة إىل
هيكليـة التنظيـم ككل،
والـذي كان يقسـم
عملـه إىل دواويـن أشـبه
بالـوزارات ،كــ "ديـوان
الـزكاة"" ،ديـوان الجنـد"،
"ديـوان الحسـبة" ،إىل
جانـب "ديـوان اإلعلام"،
الـذي كان يف السـابق ،أي
يف أثنـاء نفـوذه بالعـراق،
يديـره وزراء ،وفيما بعـد
تحـول منصـب الوزيـر إىل
"متحدث" ،كــ "أبو محمد
العدنـاين" و"أبـو الحسـن
املها جـر".

هيكلية تنظيم الدولة اإلسالمية اإلعالمية
ديوان اإلعالم المركزي
اللجنة المفوضة

اإلعالم على األرض

مؤسسات

مجالت

جرائد

إذاعة

أناشيد

مكتب
الواليات

وكالة
أعماق
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"عقدة الدولة"
جنود من تنظيم الدولة اإلسالمية  ( -تمبلر)

بعـد سـنوات مـن تأسـيس الجهـاز
اإلعالمـي الضخـم لتنظيـم "الدولة"،
والـذي بـات مـن الواضح أنـه أصبح
مـن املـايض ،ال بـد مـن الوقـوف
على األهـداف التـي كان يرنـو إليهـا
األخير مـن خاللـه ،فالتقنيـات التي
اسـتخدمها واملهـارات االحرتافيـة مل
تكـن بلا هـدف ،إذ أراد مـن خاللهـا
إيصال عـدة رسـائل أولها ما يسـمى
بــ "عقـدة الدولة" ،بحسـب توصيف
الباحـث يف شـؤون الجامعـات
الجهاديـة ،عبـاس رشيفـة.
ويقـول رشيفـة لعنـب بلـدي ،إن
تنظيـم "الدولـة" أراد مـن وسـائل
إعالمـه إيصـال األشـياء واألمـور

التـي تثبـت أنـه "دولـة" لهـا أركان
يف "الحسـبة" وإقامـة الحـدود
واملحاكـم الرشعيـة ،لذلـك أعطـى
جهـدً ا كبريًا للقسـم اإلعالمـي إلثبات
هـذه النظريـة ،وإيصـال الرسـائل
الخاصـة بهـا.
الهـدف الثـاين هو إرسـال الرسـائل
املرعبـة لـ "األعـداء" .يضيف رشيفة
أن "الحالـة الدمويـة والوحشـية يف
قطـع الـرؤوس والحـرق والتفنـن
بعمليـة القتـل هـي إلرعـاب جنـود
العـدو على مبـدأ مامرسـة الحـرب
النفسـية".
وكان الجـزء األبـرز مـن العمـل
اإلعالمـي للتنظيـم هـو "الحـرب

عباس شريفة
باحث في شؤون الجماعات
الجهادية

النفسـية" ،وهـو مـا بـدا يف إصـدار
"شـفاء الصـدور" ،والـذي وثـق
طريقـة إعـدام الطيـار األردين ،معاذ
الكساسـبة ،عـدا عـن خطابـات أبـو
محمـد العدنـاين واإلصـدار الـذي
وثـق قتل جنـود النظام السـوري يف
الرقـة.
الهـدف الثالـث واألهـم الـذي كان
يوصلـه التنظيـم مـن خلال وسـائل
إعالمـه ،هـو التجنيـد ومحاولة جذب
العنـارص إىل جسـمه العسـكري ،من
خالل العزف على املشـاعر العاطفية
للشـباب املسـلم يف العـامل ،ونقـل
األشـياء التـي تسـتهوي الشـباب
املندفـع ،كفـرض الحجـاب وإقامـة
العـدل واملحاكمات الرشعيـة.
ويوضـح رشيفـة أن "الدولـة
حلما لعـدد مـن
اإلسلامية كانـت
ً
الشـباب املسـلم ،وأعطـت داعـش
رسـالة إعالميـة للشـباب أن الحلـم
قد تحـول إىل حقيقـة ،ومـا عليك إال
القـدوم إىل أرض الخالفـة".
ومـن جملـة األمـور التـي كان
يركـز عليهـا التنظيـم يف إصدارتـه
أو أفالمـه التـي يبثهـا ،التعريـف
بهيكليتـه وفكـره األيديولوجـي،
ومبوازاتهـا عمـل على إعطـاء
"صـورة إيجابيـة" رد مـن خاللهـا
على جميـع مـن يخالـف ترصفاتـه
وأعاملـه ،كالتقاريـر املصـورة التـي
أظهـرت إدارتـه للمناطـق التـي
يسـيطر عليهـا كجمـع الـزكاة مـن
ميسـوري الحـال ،وإقامـة الحـدود
عىل مـن يسرق ويخالـف "الرشيعة
اإلسلامية" ،والرتويـج لجمال
الحيـاة يف "أرض الخالفـة" ،التـي
"يسـتتب األمـن بهـا ويأخـذ فيها كل
ذي حـق حقـه".

جانـب األهـداف الثالثـة
وإىل
السـابقة ،عمـل تنظيـم "الدولـة"
عبر وسـائله على نشر األفـكار
واأليديولوجيـا ،واتخـذ منحـى
الجهـاد
لقضيـة
"تثقيف ًيـا"
والحاكميـة ونواقـض اإلسلام
وتكفير األنظمـة العربيـة و"دار
اإلسلام والحـرب" ،معتمـدً ا بذلـك
على مواقـع التواصـل االجتامعـي،
"تويتر" و"فيـس بـوك" و"تلغرام".
ويف دراسـة أجراها مركـز "كويليام"
الربيطـاين املناهـض للتطـرف ،عـام
 ،2015أظهـرت أن أكثر مـن نصـف
الدعايـات التـي أصدرهـا تنظيـم
"الدولـة اإلسلامية" حينهـا ،هدفـت
إىل إثبـات قـدرة التنظيـم على إدارة
"دولـة قابلـة للحيـاة".
وأشـار املركـز الربيطـاين إىل أن
الفـرق اإلعالميـة التابعـة للتنظيـم
أنتجـت  900دعايـة تضـم تقاريـر
وأحكا ًمـا ومقاطـع فيديـو وبرامـج
راديـو يف الفترة بين  17مـن متوز
و 15مـن آب  ،2015الف ًتـا إىل أن ذلك
يعـد حملـة إعالميـة كبيرة تنشر
مـا معدلـه  38.2دعايـة يف اليـوم
الواحـد ،مـا يضعـف جـدً ا املسـاعي
لكبحهـا .
وأوضـح تقريـر املركـز أنه على رغم
تنـوع املواضيـع التـي يركـز عليهـا
تنظيـم "الدولـة" ،وأبرزهـا العنـف
والقـوة العسـكرية ،أعطـى اهتام ًمـا
كبيرًا باألمـور املحليـة ،ألسـباب
عـدة ،منهـا احتـواء أي محاولـة
داخليـة للثـورة ضـده ،إضافـة إىل
إقنـاع السـكان الرازحين تحـت
سـيطرته بقدرتـه على التحـول إىل
دولـة قابلـة للحيـاة.

توظيف الصورة
مما ال شـك فيـه أن الصـورة وطـرق
توظيفهـا يف اإلعلام لهـا تأثير كبري
على املتلقـي والجمهـور ،وهـو مـا
عجـزت عنه عـدة وسـائل يف مختلف
الرسـائل أو الخطابات التي تسـتهدف
العامـة ،وهـذا األمـر كان الركيـزة
األساسـية التـي مل يغفل عنهـا تنظيم
"الدولـة" ،إذ جعـل مـن الصـورة التي
ينرشهـا عبر أدواته اإلعالميـة خطابًا
يوجـه مـن خاللـه مـا يريـد فكريًـا
وعقائديًـا ،وهو مـا تبينـه اإلصدارات
التـي كان أبرزهـا "لهيـب الحـرب"،
والـذي يعتبر من أضخـم اإلصـدارات
و"األكثر رع ًبـا".

وسائل إعالم
تنظيم الدولة

توظيـف الصـورة كان يف أكثر
مـن مسـلك ،مـن اللـون األسـود
الـذي اعتمـده وخـرج بـه "أبـو
بكـر البغـدادي" على منبر مسـجد
"الحدبـاء" ،أو الرايـة التـي كتب عليها
"ال إلـه إال اللـه" بخـط قديـم ال توجد
فيـه اآلالت الطباعيـة ،وختـم النبـوة
املوجـود على الرايـة.
ومـن وجهـة نظـر رشيفـة ،فـإن
رسـالة التنظيـم أشـبه بــ "املاركـة
التجاريـة" التـي يسـوق ويـروج لهـا
على أكثر مـن منصـة ،ومـا ميزهـا
املفـردات التـي اسـتخدمها ،كالـوايل
والواليـة وديـوان املظـامل ،والتـي

تلخصـت بهويـة برصيـة خاصـة ،مل
يكـن لهـا مثيـل.
ويوضـح الباحـث أن عـدة عوامـل
سـاعدت عىل انتشـار خطاب التنظيم
يف السـنوات املاضيـة ،أولهـا أن
"الخطـاب مليء باألكشـن ،والـذي
يجـذب فئـة كبيرة مـن الشـباب
املراهـق ( )...اآلن القتـال والحـروب ال
تقتصر على األفلام فقط بـل أصبح
األمـر واقع ًيـا على األرض".
"شـباب يائـس طالـب للشـهادة"
سـاعد على رواج فكر التنظيـم أيضً ا،
وبحسـب الباحـث "كانـت هـذه الفئة
تسـتهويها العمليـات االستشـهادية

والتفجير يف األعـداء ،وهـم مـن
طالبـي الثأثـر وتعرضـوا للمظلوميـة
مـن القهـر ونظـم االسـتبداد ،لذلـك
وجـدت داعـش كأداة ثأريـة ميكـن
مـن خاللهـا القضـاء على اإلرهـاب
املقابـل".
ومـن األهـداف املتالزمة التي سـاعدت
على انتشـار خطـاب التنظيـم
"الرسـالة اإلعالميـة املدروسـة
مخابرات ًيـا" ،والتـي كانـت تسـتثمر
اسـتخبارات ًيا ،بحسـب رشيفـة ،الـذي
ال ينفـي وجـود هـذا العامـل ،والـذي
حـاول تضخيـم "داعـش" لخـذالن
الشـعب السـوري مـن أجـل سـحق

املناطـق وتنفيـذ مشـاريع التقسـيم
والتدخـل وتدمير املـدن كما يف
املوصـل والرقـة وديـر الـزور.
ومـع اقتراب انتهـاء نفـوذ التنظيـم
عىل األرض ،واختفاء وسـائل إعالمه،
يـرى الباحـث أن "الدعايـة اإلعالميـة
لداعـش حال ًيـا هي يف وضـع مرتاجع
ألقـل مـن النصف".
ويوضـح" ،يف السـابق كان أكثر
مـن  90ألـف حسـاب يف تويتر يغرد
لداعـش ،اآلن العـدد غير موجـود
خاصـة بعـد الرقابـة" ،ومـع ذلـك
لـن ينتهـي وجودهـم وتأثريهـم عبر
مواقـع التواصـل االجتامعـي.
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شخصان تحدثا بلسان تنظيم "الدولة"
في "أرض الخالفة"

أبو الحسن المهاجر
(تعبيرية)

كشـف تنظيـم "الدولـة اإلسلامية"
عـن "املهاجـر" ،يف كانـون األول
 ،2016بعـد إعلان مقتـل "أبـو محمد
العدنـاين".
ال توجـد أي تفاصيـل عـن شـخصية
"املهاجـر" ،ومل يقـدم تنظيـم
"الدولـة" أي معلومـات عنـه ،ال
صورتـه وال مواليـده وال تاريخـه أو
عملـه العسـكري واإلعالمـي ،سـوى
اإلصـدارات الصوتيـة التـي تنسـب له
وتبثهـا مؤسسـة "الفرقـان".
وجـه "أبو الحسـن" رسـالته الصوتية
األوىل لعنـارص تنظيـم "الدولـة" يف

تلعفـر العراقيـة ،ودعاهـم للثبـات
على الجبهـات وعـدم تـرك "الجهاد"
واالسـتمرار يف املعارك ضـد "الكفار"
و"املرتديـن".
وقـال يف التسـجيل الـذي نشر على
معرفـات التنظيـم" ،دمـروا آلياتهـم،
اقتحمـوا عليهـم ،أفجعوهـم يف
مالجئهـم ليذوقـوا بعضً ـا من بأسـكم
وال تحدثـوا أنفسـكم بالفـرار".
ويف ذات التسـجيل هاجـم "املهاجـر"
تركيا وجيشـها ،ودعـا خاليـا التنظيم
يف دول العـامل إىل شـن هجمات
وتنفيـذ عمليـات أمنيـة ،وخاصـة

داخـل األرايض الرتكيـة ،وذلـك عقـب
إطلاق الجيـش التريك عمليـة "درع
الفـرات" يف ريـف حلـب الشمايل،
والتـي انتـزع مـن خاللهـا عـدة مـدن
استراتيجية مـن يـد التنظيـم ،بينهـا
البـاب ،وبزاعـة ،وجرابلـس.
مل يختلـف خطـاب "املهاجـر" عـن
خطـاب "العدنـاين" ،ويعطـي ذلـك
فكـرة أن تنظيـم "الدولـة" حـرص
على اختيـار شـخصية إعالميـة بذات
املسـتوى واللغـة الصلبـة التـي كان
يتميـز بهـا "العدنـاين".
مـن أبـرز إصـدارات "أبـو الحسـن

املهاجـر" الصوتيـة" ،فسـتذكرون مـا
"فاصبر إن وعـد اللَّـه
أقـول لكـم"،
ِ
حـق"" ،وملـا رأى املؤمنـون األحـزاب"
والتـي نرشتهـا مؤسسـة "الفرقـان"،
يف حزيـران  ،2017ودعـا فيهـا
منـارصي التنظيـم لشـن هجمات يف
أوروبـا وروسـيا وأمريـكا وأستراليا،
وخـص سـوريا بحـث مقاتلي
التنظيـم" ،دونكم النصرييـة ومالحدة
األكـراد وصحـوات الـردة يف الشـام،
ثبـوا عليهـم وثبـة األُسـد الغضـاب،
وادخلـوا عليهـم مـن كل بـاب ،وال
يفوتنكـم حظكـم مـن هـذا الشـهر".

أبو محمد العدناني

ولـد العدنـاين ،واسـمه الحقيقـي
طـه صبحـي فالحـة ،يف مدينـة بنش
بريـف إدلـب ،عـام  ،1977والتحـق
بتنظيـم "دولـة العـراق اإلسلامية"
بزعامـة أبـو مصعـب الزرقـاوي ،إبان
الغـزو األمريكي للعـراق.
وعين العدنـاين متحدثًا باسـم تنظيم
"الدولة" لـدى دخوله سـوريا منتصف
العـام  ،2013وكان الرجـل الثـاين يف
التنظيـم ،بعـد زعيمـه الحـايل أبو بكر
البغـدادي ،حينها.

أعلنـت وكالـة "أعماق" مقتـل
العدنـاين ،يف  30مـن آب ،2016
وأوضحـت أنـه قتـل "يف أثنـاء تفقده
صـد الحملات على حلـب" ،وذلك يف
خبر مقتضـب دون تفاصيـل إضافية.
متيـز العدنـاين بخطـاب قـوي،
معتمـدً ا بذلـك على الصياغـة الصلبـة
واملضمـون القـوي املدعـم باآليـات
النبويـة،
واألحاديـث
القرآنيـة
ومبصطلحـات متيـز بهـا تنظيـم
"الدولـة" عـن باقـي التشـكيالت

الجهاديـة كــ "رفـع الهمـم ،بـث
الهزميـة يف صـدور الكفـار واملرتدين،
تـوايل الهزائـم على العـدو ،العملاء،
اآلن اآلن جـاء القتـال".
وبحسـب مـا رصـدت عنب بلـدي عىل
املكتبـة الرقميـة " ،"Archiveبلغـت
إصـدارات "العدنـاين" الصوتيـة 25
إصـدا ًرا أبرزهـا "اآلن جـاء القتـال،
أعظكـم بواحـدة ،نبتهـل فنجعـل لعنة
اللـه على الكاذبين ،إنهـم مرشكـون،
جـا ولـن يكـون ،لهـم
كان هـذا منه ً

دينهـم الـذي ارتضى لهـم".

أبرز إصدارات وأفالم تنظيم "الدولة"
"لهيب الحرب"
أصـدره مركـز "الحيـاة اإلعالمـي" ،يف 15
من كانون الثـاين  ،2016باللغة اإلنكليزية،
ملخصا عـن عوامل ظهور
وقـدم فيه رسدًا
ً
التنظيـم يف العـراق وانتقاله إىل سـوريا،
ثـم إعلان "قيام الخالفـة" وإلغـاء الحدود
بين البلدين.
مدتـه سـاعة واحـدة ،أثنـى فيهـا على
معـارك التنظيـم ضـد وحـدات حاميـة
الشـعب (الكرديـة) يف سـوريا ،والقـوات
العراقيـة و"الحشـد الشـعبي" يف العراق.
كما أشـار إىل "النصر النوعـي" بإعلان
"الخالفـة" ،مـن قبل "أبـو بكر البغـدادي"
يف متوز  ،2014وإلغاء الحواجز والسـواتر
الرتابيـة بين سـوريا والعـراق" ،أحـرق
اللهيب سـايكس بيكـو وألغى الحـدود بني
العراق والشـام".
"صليل الصوارم"
فيلـم مـن أربعـة أجـزاء ملعـارك تنظيـم
"الدولـة اإلسلامية" يف العراق وسـوريا،
صـدر الجـزء األول منـه يف  1مـن متـوز
 ،2012والثاين يف  2مـن آب  2012والثالث
يف  3من شـباط  ،2012ثـم صليل الصوارم
يف  4مـن أيـار .2014
مـن إنتاج مؤسسـة "الفرقـان" ،وركز فيه
التنظيم على عمليـات اإلعـدام "املبتكرة"
بحـق مقاتلين مـن القـوات العراقيـة
والقـوات الكرديـة يف سـوريا بإخـراج
يحـايك األفلام الهوليوديـة ،على وقـع
نشـيد "صليل الصوارم نشـيد األباة ،ودرب
القتـال طريـق الحيـاة".
"رسالة إلى أمريكا"
رشيـط مصـ ّور نشره تنظيـم "الدولـة"،
ً
مقاتلا يقـوم
يف أيلـول  ،2014أظهـر
بقطـع رأس الرهينـة األمريكي جيمـس
فـويل ،وبعـده نشر رشيطًـا آخـر حمـل
العنـوان نفسـه تضمن قطـع رأس الرهينة
األمريكي سـتيفن سـوتلوف ،وكال
الرهينتين صحفيـان.
"كسر الحدود"
تسـجيل مصـور نشره تنظيـم "الدولة"،
يف حزيـران  ،2014تضمن مشـاهد لدخول
عنـارص يتبعـون لـه األرايض العراقية من

الحـدود السـورية ،وظهـر ألول مـرة فيـه
"أبـو محمد العدنـاين" مظلـل الوجه وإىل
جانبـه "أبـو عمـر الشيشـاين" ،أحـد أبرز
القيـادات العسـكرية يف التنظيم.
وأظهـر التسـجيل أيضً ـا العدنـاين
والشيشـياين بصـدد هـدم سـاتر تـرايب
بواسـطة آليـات على الحـدود السـورية-
العراقيـة.
"خطبة إعالن الخالفة"
تسـجيل مصـور نشره تنظيـم "الدولة"،
يف متـوز  ،2014وبثتـه مؤسسـتا
"االعتصـام" و"الفرقـان" ،ظهر فيه ألول
مـرة زعيـم تنظيـم "الدولـة" ،إبراهيـم
البـدري امللقـب بــ "أبـو بكر البغـدادي"
يعتلي منبرًا يف الجامـع الكبير
"الحدبـاء" يف املوصـل العراقيـة.
وقـال البغدادي يف التسـجيل إنـه "ابتيل
بأمانـة ثقيلـة" تتمثـل يف تنصيبـه
"خليفة" عىل املسـلمني ،داع ًيا املسـلمني
لطاعتـه.
"رسائل من أرض المالحم"
من إنتاج مؤسسـة "الفرقان" ومؤسسـة
االعتصام يف عام .2013
سلسـلة أفلام وثقـت عمليـات تنظيـم
"الدولـة اإلسلامية" ،يف سـوريا
والعـراق ،وبلغـت أكثر مـن  55إصـدا ًرا،
وركـز البعـض منها على حيـاة املقاتلني
األجانـب املنتسـبني إىل التنظيـم،
والدعـوات التـي وجهوها لــ "إخوانهم"
يف الغـرب للقـدوم إىل أرض الخالفـة.
ومن بني اإلصدارات يف سلسـلة الرسـائل
إصـدار "فشرد بهم مـن خلفهـم" ،الذي
غطـى معركـة السـيطرة على اللـواء 93
يف محافظـة الرقـة ،آب  ،2014وعلى
مطـار الطبقـة يف أيلـول العام نفسـه.
"خبتم وخسئتم أيها الروس"
إصـدار مـريئ نشره "املكتـب اإلعالمـي
يف واليـة الرقـة" ،كانـون األول ،2015
أظهـر مـن خاللـه اعرتافـات جاسـوس
رويس يدعـى خاسـييف ماغوميد ،قبض
عليـه داخـل أرايض التنظيـم ،وعمليـة
حا على يد عنرص يتكلـم اللغة
إعدامـه ذب ً
الروسـية أيضً ا.

"اسـمع يـا بوتين الكلـب ،لقـد قصفنـا
النظـام قبـل مجيئكم ثم قصفتنـا أمريكا
وحلفاؤهـا الجبنـاء واليـوم تقصفـون
أنتـم ومـا زادنـا ذلـك إىل يقي ًنـا وثباتًا"،
بهـذه العبـارات افتتـح عنصر التنظيـم
الـذي نفـذ اإلعـدام بخاسـييف حديثـه،
مضيفًـا "امللـل الكفرية تجتمـع عىل أهل
الحـق ،ومـا فعلتـم بقصفكـم غير قتـل
نسـاء املسـلمني وأطفالهم وشـيوخهم".
"يا كفار العالم"
نشره مركـز "الحيـاة" اإلعالمـي ،ليلـة
رأس السـنة ( 31مـن كانـون األول
 ،)2017وتضمـن تحذيـرات وأغنية بلغات
مختلفـة ،وظهـر فيه رؤسـاء عـدة دول،
بينهـم رئيـس النظـام السـوري ،بشـار
األسـد ،والرئيـس األمريكي ،دونالـد
ترامـب ،والـرويس ،فالدميير بوتين.
بـدأ التسـجيل بصـوت املتحـدث السـابق
باسـم التنظيـم" ،أبـو محمـد العدناين"،
والـذي قـال مخاط ًبا الرؤسـاء" ،لـن تروا
إال الشـدة والبـأس ومـن ينجـو منكـم
مـن تفجرينـا وال يطاله سلاحنا ليموتن
كمدً ا " .
كما تضمـن التسـجيل أغنيـة جهاديـة
باللغـة الفرنسـية ،رافقتهـا مقاطـع
للتنظيم يف سـوريا وفرنسـا ودول أخرى
وعمليـات إعـدام ميدانيـة ،وترجمـت
األغنيـة إىل اللغتني العربيـة واإلنكليزية.
"شفاء الصدور"
مـن إصـدار مؤسسـة "الفرقـان" ،يف
شـباط عـام  ،2015صـ ّور عمليـة إحراق
الطيـار األردين معـاذ الكساسـبة عىل يد
عنـارص التنظيـم ،يف سـاحة البلدية يف
مدينـة املياديـن بريـف ديـر الزور.
اسـتمر اإلصـدار أكثر مـن  20دقيقـة،
أقـدم فيـه تنظيـم الدولـة على إعـدام
الكساسـبة بطريقـة وحشـية ،إذ وضعه
داخـل قفـص حديـدي وأحرقـه ح ًّيـا.
واسـتند اإلصـدار املصـور إىل شـهادات
للطيـار األردين حـول ماهيـة العمليـات
التـي تسـتهدف التنظيم والدول املشـاركة
فيهـا ،إضافـة إىل القواعـد الجويـة
التـي تنطلـق منهـا املقاتلات الحربيـة
السـتهداف مواقـع تنظيـم الدولـة.

إصدارات العدناني في موقع()archive.org
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جهاز إعالمي متآكل

كيف تغير خطاب جبهة النصرة
عنصر من جبهة النصرة على نقطية تفتيش بين سوريا واالردن ( 2013 -عمار خصاونة رويترز)

قـد تكـون مقارنـة بسـيطة بين اإلعالن
األول لــ "أبـو محمـد الجـوالين" عـن
تشـكيل "جبهـة النصرة ألهـل الشـام
يف سـوريا" ،وبين آخـر مقابلـة لــ
"الجـوالين" بعـد سـبع سـنوات ،كافيـة
لرسـم مـدى التغير يف خطـاب الفصيل
وتكيفه مـع الظـروف املحيطـة واعتامده
على املصلحـة يف خطابـه.
خطاب تنازالت ..من استعداء العالم
إلى البراغماتية
يف أول تسـجيل صـويت لـه ،نرشتـه
مؤسسـة "املنـارة البيضـاء" عـن "جبهة
النصرة" يف  24مـن كانـون الثـاين
 ،2012حـدد الجـوالين الهـدف مـن
التشـكيل بــ "إعـادة سـلطان اللـه إىل
أرضـه وأن نثـأر للعـرض املنت َهـك والـدم
النـازف ونـرد البسـمة لألطفـال الرضّ ـع
والنسـاء األرامـل".
واسـتنكر"الجوالين" الدعـوات لتدخـل
ربا أنها "اسـتعانة
غـريب يف سـوريا ،معت ً
بالعـدو الغـريب للخلاص مـن العـدو
البعثي ،وهـي دعوة شـاذة ضالة وجرمية
مهاجما تركيـا بقوله" ،ال شـك
كبرى"،
ً
أننـي أشـمل يف هـذه الجرميـة النظـام
التريك الذي هـو عصـا أمريـكا الجديدة
يف مواجهتهـا لحـرف العقـول واملناهـج
الرشـيدة ،فتالطـف املسـلمني لكسـب
ودهـم كيما تسـقيهم السـم الـزؤام"،
را أن "شـكل اإلسلام يف النظـام
معتب ً
التريك ال مضمـون لـه ،فهـو صـورة بال
معنـى وجسـد بلا وح ،وأن أفشـل ما يف
مشروع النظام التريك أن أمريكا راضية
عنـه."...
لكـن مقابلته األخيرة مع قنـاة "أمجاد"،
يف  13مـن كانون الثاين  ،2019شـهدت
تحـول نوع ًيـا تجـاه العالقة مـع تركيا ،إذ
ً
أبـدى "الجـوالين" دعمه للتوجـه الرتيك
للسـيطرة على مناطـق رشق الفـرات
را "حـزب العمال
يف سـوريا ،معتب ً
الكردسـتاين عد ًوا للثورة ،ويسـتويل عىل
مناطـق يقطن عـدد كبري فيها مـن العرب
السـنة ،ونرى رضورة إزالة هـذا الحزب”،
موض ًحـا“ ،ال ميكن أن نعيق هـذا العمل".
كام انخفض سـقف "إعـادة سـلطان الله
إىل أرضـه" إىل اعتبـار أن فصيلـه "جزء
مـن الثـورة السـورية ،وال يريـد التسـلط
على رقـاب النـاس ،وإمنـا يهمـه املسـار
الصحيـح تحـت رشيعـة الله".
بـدأت "الهيئـة" بخطاب مـزدوج ،داخيل
وخارجـي ،منـذ أيلـول عـام  ،2016إذ
ظهـر حينهـا "الجـوالين" يف لقـاء مـع
قنـاة "الجزيـرة" ،بقبعـة ماليزيـة اعتـاد
أميره أبـو مصعـب الزرقـاوي الظهـور
فيهـا ،وكان مرتديًـا بـزة أسـامة بـن الدن
الشـهرية ،وبعدمـا غابـت كلمـة سـوريا،
معنـى ولفظًـا ،عـن خطـاب الفصائـل
ً

الجهاديـة ،على مـدار خمس سـنوات من
العمل املسـلح ،افتتـح "الجـوالين" لقاءه
ح ذي دالالت بعيدة،
املـريئ األول مبصطلـ ٍ
هـو “الثـورة السـورية".
كلمـة “سـوريا” يف خطـاب "الجوالين"
ّ
مفـك عنـه،
كان لهـا معنـى رئيسي ،ال
وهـو حصر نشـاط “فتـح الشـام” (بعد
فـك ارتبـاط "النصرة" بتنظيـم القاعدة)
آنـذاك ،داخل الحـدود السـورية ،والتأكيد
أنهـا لـن تشـكل تهديـدًا على الغرب.
مل يتوقـف الخطـاب املزدوج لــ “الهيئة”
عنـد لقـاء “الجـوالين” ،بـل أعيـد طرحه
يف بيـان املوافقة عىل اتفاق “سـوتيش”،
يف أيلـول  ،2018لكـن بصـورة مختلفة،
إذ تـم تغيير جزء كبير مـن املصطلحات
الخاصـة بهـا وإحلال أخـرى مكانهـا،
يف خطـوة إلرضـاء التيـارات يف الداخـل

الجوالني يدير اإلعالم
بنفسه وهو معروف
بهوسه بحب السلطة،
وقد استخدم الخطاب
الديني كوسيلة
للتأثير وتقطيع
المراحل ،فمن باب
أولى أن يكون هذا
ً
حاليا حيث تتطلب
مرحلته المكاسب
السياسية والعالقات
الدولية ،بعد أن كان
ً
وانحرافا
يراها جريمة
وتوضيـح السياسـة الجديـدة للخارج.
وكانـت النقطـة األساسـية التـي أشـارت
إليهـا “تحريـر الشـام” يف البيـان هـي
الشـكر غري املبـارش لرتكيـا ،التـي تعترب
الطـرف األسـاس يف االتفـاق املوقـع يف
“سـوتيش” مـع روسـيا ،إذ جـاء فيـه،
"نقـدر جهود كل مـن يسـعى يف الداخل
والخـارج إىل حاميـة املناطـق املحـررة،
ومينـع اجتياحهـا وارتـكاب املجـازر
فيهـا” ،محـذر ًة مـن “مراوغـة املحتـل
الـرويس أو الثقـة بنوايـاه".
وجـاء يف نـص البيـان عبـارة “ندعـو
العـامل إىل تحمـل مسـؤولياته” ،وتعتبر
هـذه بـادرة أوىل مـن نوعهـا يف خطاب

“تحريـر الشـام” ،والتـي تناولـت يف
خطاباتهـا وبياناتهـا السـابقة عبـارات
مضـادة لذلك ،كـ “لن تـرىض عنك اليهود
وال النصـارى” ،كما أكـدت يف معظـم
البيانـات السـابقة عىل شـعارات تناهض
الغـرب واملؤسسـات التابعـة لـه العاملـة
يف سـوريا ،واعتربت أن االسـتعانة به من
“املحرمـات والكفـر".
ماذا وراء هذا التغير؟
مـر الخطـاب اإلعالمـي لجبهـة النصرة
بعـدة مراحـل ،ورغـم حفاظه على وترية
الخطـاب الداخيل ضـد فصائـل معارضة
ريا
والنظـام السـوري ،شـهد انفتا ً
حـا وتغ ً
متوال ًيـا يف عالقاتـه الخارجيـة خاصـة
مـع انحسـار السـيطرة إىل محافظـة
إدلـب وخسـارات متواليـة للمعارضة أمام
النظـام السـوري ،وهـو مـا مل يـرق حتى
لعـدد مـن أنصـار الفصيـل الذيـن بـدأوا
مراجعـات لركائـز الفصيـل وعالقاتهـم
معـه وسـلوكه اإلعالمـي.
املنظـر الجهـادي والقيـادي السـابق يف
"النصرة" ،الكويتـي علي العرجـاين،
يقـول لعنـب بلـدي إن "املتابـع لخطابات
النصرة اإلعالميـة يجـد فيهـا النفـس
الرباغمايت وترويـج مـا يحققونـه مـن
مكاسـب تخصهـم يف كل مرحلـة ،وأقول
تخصهـم ألنهـم تركـوا اإلعلام الجهادي
النافـع للشـباب واألمـة ،بل هنـاك معارك
هادفـة وفتوحـات ملواقـع قام بهـا البطل
مختـار العسـكري -رحمـه اللـه -تعمدوا
تركهـا وعـدم نرشهـا وكان يلقبهـم بــ
(املنـارة السـوداء!)" ،يف إشـارة إىل
مؤسسـة "املنـارة البيضـاء" التـي كانـت
يف طليعـة املؤسسـات اإلعالميـة الناطقة
باسـم "النصرة".
وال يسـتغرب العرجاين التقلبـات املرحلية
لـدى الفصيـل بحسـب املصلحـة ،فــ
"الجـوالين يديـر اإلعلام بنفسـه وهـو
معـروف بهوسـه بحـب السـلطة ،وقـد
اسـتخدم الخطاب الديني كوسـيلة للتأثري
وتقطيـع املراحـل ،فمـن بـاب أوىل أن
يكـون هـذا حال ًيـا حيـث تتطلـب مرحلته
املكاسـب السياسـية والعالقـات الدوليـة،
بعـد أن كان يراهـا جرميـة وانحرافًـا".
ويلفـت املنظّر الكويتـي إىل أن الخطاب مل
يحافـظ عىل منـط واحـد حتى مـع إعالم
را إىل اسـتخدام
الفصائـل املحليـة ،مشي ً
الرباغامتيـة داخل ًيـا ،ضاربًـا أمثلـة عـن
الواقـع اإلعالمـي مـع "فيلـق الشـام"
و"أحـرار الشـام" ،وغريها مـن الفصائل.
وقـد اعتمـدت "تحريـر الشـام" سياسـة
محايـدة تجـاه بعـض الفصائل كــ "نور
الديـن الزنكي" لكنهـا انقلبـت عليهـا
واسـتأصلتها مطلع عـام  ،2019من ريف
حلب الشمايل.

تراجع "المنارة البيضاء" ..طور أفول
كانـت مؤسسـة "املنـارة البيضـاء لإلنتاج
اإلعالمـي" املخول الوحيـد والحرصي بنرش
كل مـا يصـدر عـن "جبهـة النصرة ألهل
الشـام" ،وتقوم بنشر موادها عبر املواقع
الجهاديـة ،بحسـب ترويسـة كانـت تفتتح
بها اإلصـدارات الخاصـة بالفصيل ،لكن مع
الخلاف بين تنظيـم "الدولة اإلسلامية"
و"القاعـدة" خبـا نجـم "املنـارة البيضاء"،
إذ انتقـل كادرهـا إىل صفـوف التنظيم مع
الناطـق باسـمه "أبـو محمـد العدنـاين"،
الـذي كان يدير املؤسسـة.
وسـميت "املنـارة البيضـاء" اسـتنادًا إىل
نبوءة تقول إن املسـيح (عليه السلام) ينزل
يف "آخـر الزمـان" عنـد املنـارة البيضـاء،
وسـط اختلاف لـدى مفسري الحديـث
النبـوي بتحديدهـا بين منـارة املسـجد
األمـوي الرشقيـة ومنـارة "بـاب رشقـي"
لسـور دمشـق.
ورغم اسـتمرار إصدارات "املنـارة البيضاء"
لصالـح النصرة حتـى مطلـع  ،2016مل
تكـن اإلصـدارات بقوة واحرتافيـة ما يقدمه
تنظيـم "الدولـة" ،مـع اسـتثناء بعـض
اإلصـدارات كــ "ورثـة املجد" الصـادر يف
أيلـول .2015
ويف ظـل تراجـع "املنـارة البيضـاء" ،سـد
رشعيـون وقياديون الفجـوة التي برزت يف
الجهاز اإلعالمي ،عرب حسـاباتهم يف مواقع
التواصل االجتامعـي ومدوناتهم ،إىل جانب
شـبكة "مراسـل" التي كان يديرها القيادي
"أبـو ماريـا القحطـاين" وتفرعـت إىل
عـدة مناطق (مراسـل حماة ،إدلـب ،حلب،
السـاحل ،حـوران) كخطـوة تقلـد عمـل
املكاتـب اإلعالميـة للواليـات التابعة لتنظيم
"الدولـة" ،كما توجـه الفصيـل إىل قنوات
عبر "تلغـرام" تشـابه قنـوات الفصائـل
العسـكرية التابعة لــ "الجيـش الحر".
بعدهـا بـدأ الفصيـل باالعتماد على
مؤسسـات جديـدة ،أبرزهـا جريـدة "إباء"
ومؤسسـة "أمجاد لإلنتاج املريئ" ،وشـبكة
"إباء اإلخباريـة" ،باإلضافة إىل حسـاباتها
عبر مواقـع التواصل ،والتي تنشـط خاصة
يف "تويتر" و"تلغـرام".
ويالحظ تراجع جـودة املحتوى الذي تقدمه
هـذه املؤسسـات ،كوكالة "إبـاء اإلخبارية"،
التي تستخدم لغة بسـيطة "منفتحة "،وهو
ما يسـاعد على وصولهـا بشـكل أكرب إىل
املتلقين من غري املنارصيـن ،لكن ميكن يف
ذات الوقت إيجـاد ركاكة وأخطاء نحوية يف
النصـوص ،وهو مـا تفادته وسـائل اإلعالم
الجهادية يف وقت سـابق ،أو وسـائل اإلعالم
الناطقة باسـم تنظيم "الدولة اإلسلامية".
وتوجهـت عنـب بلـدي باألسـئلة عـن هـذا
التغري إىل مسـؤول العالقـات الخارجية يف
"تحريـر الشـام" ،عماد الدين مجاهـد ،إال
أنـه رفض التعليـق ،معتقدًا أنـه ال فائدة من
تنـاول هـذا املوضوع.

خطاب الشرعيين ..أزمة أم سياسة
إعالمية؟
يف مقابـل إعلام مركـزي شـمويل لـدى
تنظيـم "الدولـة" ،يعـاب على خطـاب
"جبهـة النصرة" عـدم متاسـك خطابها
اإلعالمـي ،إذ لطاملـا وضـع رشعيـو
الفصيـل قيادتـه يف ورطـات واضطرهـا
للتعقيـب عليهـا ،وكان آخرهـا الخلاف
بين الرشعـي "أبـو اليقظـان املرصي"
الـذي حـرم القتـال يف رشق الفـرات
تحـت رايـة تركيـا "العلامنيـة" بحسـب
تعبيره ،وبين القائـد العـام للفصيـل
"أبـو محمـد الجـوالين" الـذي دعـم
التوجـه للسـيطرة عليهـا.
ويـرى املنظّـر الكويتـي علي العرجـاين
أن مـن سياسـة "الجـوالين" اسـتخدام
عـدة تيـارات يف جامعتـه ،ويسـمح لهـا
بالكتابـة بحـدود معينـة ،ويقـوي جان ًبـا
على جانـب بحسـب متطلبـات املرحلـة،
وهـو ماهـر بذلـك" ،ففـي مرحلـة البغي
وقتـال الفصائـل يرفع مـن إعلام الغالة،
ويف وقـت السياسـة يرفـع مـن اإلعلام
السـيايس ،ووقـت التمييـع يرفـع املميعة
كما أطلـق عليهـم ...وهكـذا".
وأمـا الرشعيـون فيكتبـون للتخديـر
والحامسـة والرتقيـع ،بحسـب العرجاين،
وهـي وظيفتهـم الحقيقيـة يف جامعتهم،
بحسـب ترسيبـات صوتيـة لقـادة يف
الفصيـل مـن بينهـم "الجـوالين" ،فــ
"نجد كتابات الرشعيين يف وا ٍد ،وقرارات
الجـوالين التـي تعقـد يف الخفـاء ويعمل
عليهـا بالتـدرج املرحلي يف وا ٍد ثـان،
وبالتـايل فلا قيمـة لهـم".
بينما تبنـى تنظيـم "الدولـة اإلسلامية"
منهج ًيـا عقديًا واض ًحـا ،وإن كان منحرفًا،
بحسـب املنظـر السـلفي ،وسـخر اإلعالم
مـن أجلـه ،ولذلـك كان أكرث متاسـكًا فيه.
ويشير املنظّـر إىل أن "الجوالين" يف كل
قراراتـه يتمترس خلف شـخصيات بارزة
يف الفصيـل ،فتظهـر تلـك الشـخصيات
يسير "الجـوالين"
يف الواجهـة بينما
ّ
العمـل داخل ًيـا ،فـإن وقع فشـل تُـذم تلك
الشـخصيات.
وعـن عـودة التنظيمات الجهاديـة،
على غـرار مـا حصـل بعـد خسـارات
متالحقـة يف أماكـن متفرقـة مـن العامل،
كالعـراق وأفغانسـتان ،ال يجـد العرجاين
بدائـل حال ًيـا يف سـوريا مـع ضمـور
األدوات العسـكرية والسياسـية ،ويقـول
"التنظيمات الجهاديـة لديهـا صالبـة
عقديـة وقتاليـة ولذلـك تسـتطيع إعـادة
ترتيـب صفوفهـا ولو خسرت يف معارك
معينـة ،إال أن الخيـارات محـدودة حال ًيـا
فواقعهـا يف سـوريا ضيـق وصعب ،وال
أظـن أنهـم ميتلكـون البدائـل غير مـا
يرصحـون بـه وهـو القتـال مهما كانت
الظـروف".
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أبرز اإلصدارات التي
نشرتها "جبهة النصرة"
اإلعالن عن التشكيل
يف  24مـن كانـون الثـاين  ،2012كان
اإلعلان عن تشـكيل "جبهة النصرة ألهل
الشـام" بتسـجيل صـويت لقائـده "أبـو
محمـد الجـوالين".
حـدد الهـدف مـن التشـكيل بــ "إعـادة
سـلطان الله إىل أرضـه وأن نثـأر للعرض
املنت َهـك والـدم النـازف ونـرد البسـمة
لألطفـال الرضّ ـع والنسـاء األرامـل".
واسـتنكر "الجـوالين" الدعـوات لتدخـل
را أنها "اسـتعانة
غريب يف سـوريا ،معتب ً
بالعـدو الغـريب للخلاص مـن العـدو
البعثـي ،وهي دعوة شـاذة ضالـة وجرمية
كربى " .
اقتحام مبنى األركان
يف سلسـلة عنونتهـا "املنـارة البيضـاء"
بــ "بدايـة النهايـة" عرضت مشـاهد من
اقتحـام مبنـى هيئـة األركان يف دمشـق،
يف 26مـن أيلـول  ،2012واسـتعرضت
دخـول أربعـة مقاتلين انغامسـيني إىل
املبنـى واشـتباكهم مـع قـوات النظـام
السـوري.
ورثة المجد
أصدرتـه "املنـارة البيضـاء" يف حزيـران
 ،2015ومل يتطـرق إىل العمليات واملعارك
يف سـوريا ،وإمنـا رسد واقـع الحيـاة يف
جزيـرة العـرب أيـام الجاهليـة ،ثـم تطور
العالقـات يف املنطقـة مع دخول اإلسلام،
وبعدهـا حـال الدولـة اإلسلامية يف عهد
الخلفـاء الراشـدين ،قبـل االنتقـال إىل
العصر الحديـث والحديث عمـن وصفهم
الفيلـم بــ "رمـوز الجهاد".
واسـتخدمت فيـه ألول مـرة أغنية للمنشـد
محمـد مصطفـى (أبـو راتب) ،املحسـوب
على حركـة "اإلخـوان املسـلمني" ،عوضً ا
عـن األناشـيد الجهاديـة املعتادة.

ويف الجـزء الثـاين مـن "ورثـة املجـد"
الـذي نشر يف آذار  ،2016ظهـر عدد من
الشـخصيات والقياديين يف الفصيل ألول
مـرة على وسـائل اإلعلام ،ومـن بينهـم
عبـد الرحمـن عطـون (أبـو عبـد الرحمن
الشـامي) وأحمـد سلامة مبروك (أبـو
الفـرج املرصي) وأمير جبهـة النرصة يف
القلمـون جمال حسين زيدية (أبـو مالك
ا لتيل ) .
فك االرتباط
يف أول ظهـور لـه يف تسـجيل مصـور
نرشتـه قنـاة "الجزيـرة" القطرية ،يف 28
مـن متـوز  ،2016أعلـن "الجـوالين" فك
االرتبـاط بتنظيـم "القاعـدة" وتشـكيل
فصيل "فتـح الشـام" ،مؤكـدًا أن الفصيل
الجديـد "لـن تكـون لـه عالقـة بـأي جهة
خارجيـة".
واعتبر أن اإلعلان يـأيت بهـدف “تقريب
املسـافات بين فصائـل املجاهديـن يف
الشـام ،وحاميـة الثـورة السـورية وجهاد
أهـل الشـام” ،مضيفًـا أنـه “جـاء تلبيـة
لرغبـة أهل الشـام يف دفع ذرائـع املجتمع
الـدويل".
السكة
يف ترشيـن الثاين  ،2011نرشت "مؤسسـة
أمجـاد" إصـدا ًرا مرئ ًيـا بعنـوان "السـكة"
ردًا على االتهامـات التـي وجهـت للفصيل
باالنسـحاب من مناطق رشق سـكة الحجاز
(يف ريـف إدلـب) مبوجـب اتفاقية أسـتانة
بين روسـيا وتركيـا وإيران.
ويظهـر اإلصـدار مجريـات املعـارك
التـي اسـتمرت  130يو ًمـا يف املنطقـة
يف مواجهـة النظـام السـوري وروسـيا،
وتعليـق "الجـوالين" على املعـارك،
مهاجما فصائـل قـال إنها مل تشـارك يف
ً
هـذه املعـارك.

وسائل اإلعالم التابعة لجبهة النصرة
شبكة مراسل

وكالة إباء

جريدة إباء

المنارة البيضاء

هي شبكة إعالمية ال

انطلقت بعد اإلعالن عن

جريدة أسبوعية انطلقت

مؤسسة إعالمية تنشر

مركزية كان يديرها

تشكيل "تحرير الشام"

في  15من حزيران 2018

إصدارات مرئية ومكتوبة

القيادي العراقي "أبو

في كانون الثاني ،2018

ماريا القحطاني"،

وتنشط في تغطية

وأصدرت حتى اآلن 35
ً
عددا ،بحسب "أرشيف

أعلنت تشكيل جبهة

وزعت عملها على عدة

معارك ونشاطات

المطبوعات السورية".

مناطق بحسب سيطرة

"الهيئة" وإيصال رواية

"جبهة النصرة" ،وشابهت

قيادييها وشرعييها.

طريقة تغطيتها لألخبار
ما قامت به المكاتب
اإلعالمية في "الواليات"
التابعة لتنظيم "الدولة
اإلسالمية".

النصرة

أمجاد لإلنتاج
المرئي

انطلقت ً
أيضا مع اإلعالن

عن "تحرير الشام" وتعتبر
أول مؤسسة تصدر
إنتاجات مرئية خاصة
بالفصيل ،ومن أبرز
إنتاجاتها إصدار "السكة"
و"صبغتهم المحن".

حسابات رسمية
في مواقع
التواصل
تحولت "تحرير الشام"

إلى حسابات في مواقع
التواصل ،وباألخص
"تلغرام" ،تنشر فيها
بياناتها الرسمية،
واستطاعت الهرب من
القيود التي فرضها
التطبيق على حسابات
تنظيم "الدولة".
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وسائل التواصل االجتماعي..
بيئة خصبة لنشاط الجهاديين
جهاز محمول يشغل مقطع فيديو عن تنظيم الدولة (تعبيرية من اإلنترنت)

تحذفه قبل أن يقوم مسـتخدم واحد باإلبالغ
عنـه" ،وقـال املوقع إن هذه النسـبة تشـكل
تحسـ ًنا مبـا يعـادل  2٪باملقارنة مـع العام
الذي سـبقه ،أي .2017
ورصـدت عنـب بلـدي إغلاق عشرات
الصفحـات الجهاديـة السـورية التي يوفر
روابطهـا "دليـل فيـس بـوك الجهـادي"
املنشـور على موقـع " "Jihadica
املتخصـص بالرتويـج للفكـر الجهـادي.
باملقابل رصـدت عنب بلـدي مؤخ ًرا بعض
التعليقـات عىل منشـورات "فيـس بوك"
َفسـا جهاديًا ،يتضمن عىل سـبيل
تحمل ن ً
املثـال الدعـوة إىل "عودة دولـة الخالفة".

تحـدد وسـائل التواصـل االجتامعـي يف
سياسـاتها ورشوط اسـتخدامها قواعـد
مـن املفترض أنهـا صارمة فيما يخص
نشر وتـداول املحتـوى الـذي يحـض
على العنـف أو الكراهيـة ،واملحتـوى
الذي يـر ّوج للفكـر املتط ّرف ،سـواء كان
مكتوبًـا أو مرئ ًيـا.
أغلـب هـذه السياسـيات متـت صناعتها
عقب تزايد انتشـار التنظيمات الجهادية
خاصـة يف سـوريا ،أي بعـد
املتشـددة،
ّ
العـام  ،2014لكنهـا مل تكـن رادعة ،بل
كان املحتـوى املتعلـق باألفـكار املتطرفة
يشـهد تزايـدًا مطردًا مـع تزايد النشـاط
الجهادي على األرض.
شـكّلت شـبكات التواصـل االجتامعـي
بيئـة خصبـة لنمـو الفكـر الجهـادي،
وهـو مـا أكدتـه دراسـات وتقاريـر عدّة
سترد يف التقريـر ،واعتمـد منـو هـذا
الفكـر على الرتويـج للمضامين التـي
يقوم عليهـا العمل الجهادي ،والتسـويق
له لجـذب املنتسـبني الجـدد ،أو لكسـب
مؤيديـن حـول العـامل ،وهـو مـا نجـح
بالفعـل إىل حـ ّد كبير.
اليـوم ،ومـع تراجـع نشـاط تنظيـم
"الدولـة اإلسلامية" يف آخـر معاقلـه
يف سـوريا ،ال يـزال فكره موجـودًا عىل
مواقع التواصل االجتامعـي ،إذ مل ترتافق
الهزمية على أرض الواقع ويف سـاحات
ٍ
تلاش كامـلٍ يف الواقـع
املعـارك ،مـع
االفترايض ،حيـث ال تـزال الكثير مـن
الحسـابات عىل "فيس بـوك" و"تويرت"

و"تلغـرام" تبـث وتنشر مـا يـروج
لفكـر التنظيـم ،وكذلـك األمر بالنسـبة
لتنظيمات أخـرى كتنظيـم "القاعدة"،
ومـا يرتبـط بـه مـن جامعـات يف
سـوريا.
ففـي  17مـن أيـار املايض ،نشر مركز
""The Digital Citizens Alliance
األمريكي و"املركـز العاملـي إلنفـاذ
امللكيـة الفكريـة" تحقيقًـا قـال فيه إن
منصـات رقمية مثـل "جوجل" و"فيس
بـوك" و"إنسـتغرام" و"يوتيـوب"
"ال تـزال تسـتضيف مئـات اإلرهابيين
العنيفين واملزعجين ،وتنشر أرشطـة
الفيديـو والصـور واملشـاركات التـي
يبقـى اآلالف منهـا عىل اإلنرتنـت لعدة
أسـابيع لرياها اآلالف من املسـتخدمني،
مـا مينـح اإلرهابيين منصـة ق ّيمـة
لنشر الكراهيـة وتجنيـد األعضـاء".
ووجـد التحقيـق أن "املنصـات
االجتامعيـة تزخـر بصـور عديـدة
للعنـف مبـا يف ذلـك قطـع الـرؤوس،
ورمـي الضحايـا مـن فـوق أسـطح
املنـازل".
"فيس بوك" يحارب
يعـ ّرف موقـع "فيس بـوك" يف "معايري
املجتمـع" التي يحددها مفهـوم "املنظمة
اإلرهابية" بأنها
"أي منظمـة غير حكوميـة تنخـرط يف
أعمال عنـف متعمـدة ضد أشـخاص أو
ممتلـكات لتخويـف السـكان املدنيين

أو الحكومـات أو املنظمات الدوليـة مـن
أجـل تحقيق هـدف سـيايس أو ديني أو
فكر ي .
يُطلـق لفـظ إرهـايب على أي شـخص
ينتمـي إىل منظمـة إرهابيـة أو يرتكـب
أعمال إرهابيـة".
ً
كما تعـرف "العمـل اإلرهـايب" بأنـه
"عمـل عنـف متعمـد ضـد األشـخاص
أو املمتلـكات يقـوم بـه شـخص أو جهة
غير حكومية لرتهيـب السـكان املدنيني
أو الحكومـات أو املنظمات الدوليـة مـن
أجـل تحقيق هـدف سـيايس أو ديني أو
فكـري".
ونتيجـة ذلـك ال يسـمح "فيـس بـوك"،
كما يوضـح يف "رشوط االسـتخدام"
على املوقـع" ،بوجـود أي منظمات
أو أشـخاص يشـاركون يف األنشـطة
اإلرهابيـة ،الكراهيـة املنظمـة ،القتـل
الجامعـي أو املتسلسـل ،اإلتجـار
بالبشر ،العنـف املنظـم أو األنشـطة
اإلجراميـة ،واملحتـوى الـذي يعبر عـن
دعـم مجموعـات أو زعماء أو أشـخاص
ضالعين يف هذه األنشـطة أو ميدحهم".
ويتخـذ موقـع التواصـل االجتامعـي،
األكثر اسـتخدا ًما يف العـامل ،خطـوات
عـدة ملحاربـة هـذا املحتـوى ،أبرزهـا
الحـذف الحظـر وإغالق الصفحـات التي
تنشر هـذا املحتـوى.
يف أيـار عـام  ،2018أعلـن موقع "فيس
بـوك" أن "خوارزمياتـه تصيـد 99.5٪
مـن املحتـوى املتعلـق باإلرهـاب ،الـذي

"تويتر" يزيل الحسابات المشبوهة
يف شـهر ترشيـن الثـاين عـام ،2014
ومع ظهـور تنظيـم "الدولة اإلسلامية"
يف العـراق وسـوريا ،نشرت وكالـة
"رويترز" تقريـ ًرا قالـت فيـه إن
الجامعـات "الجهاديـة املتطرفـة" تنرش
 90تغريـدة كل دقيقـة عبر "تويتر"،
يف سـياق الدعايـة ألفكارهـا وعملياتهـا
يف كل مـن سـوريا والعـراق ،وأضافـت
أن جامعـات إسلامية تقاتل يف سـوريا،
كــ "تنظيم الدولـة" و"جبهـة النرصة"
و"جبهـة تحريـر سـوريا" ،عمـدت إىل
"تويتر" بوصفـه الخيـار األول لحمالت
الدعايـة والتجنيـد واسـتقطاب املقاتلني
مـن حـول العامل.
ويف عـام  2015أصدر معهد "بروكينغز"
األمريكي تقري ًرا قـال فيه إن لـدى تنظيم
"الدولـة" مـا ال يقـل عـن  46000مـن
متابعـي "تويرت".
واسـتم ّر "تويتر" خلال األعـوام التالية
بإتاحة ح ّيـز للفكر الجهادي لينشـط عرب
صفحاتـه ،ويف عـام  2017أعلـن املوقـع
عزمـه فرض إجـراءات صارمـة ضد ترويج
خطـاب الكراهيـة والعنف على صفحاته،
وقالـت رشكة "تويتر" إن الحسـابات التي
تخـرق القواعـد الجديـدة ،سـيكون مآلهـا
اإلغلاق بشـكل دائم.
ويحـدد "مركـز املسـاعدة" يف "تويتر"
"سياسـة السـلوكيات الباعثـة على
الكراهيـة" ،مخاط ًبـا املسـتخدمني،
"ال يجـوز لـك الرتويـج للعنـف ضـد
األشـخاص اآلخريـن أو مهاجمتهم مبارشة
أو تهديدهـم" ،ويضيـف "نحـن مننـع
أي محتـوى يحمـل يف طياتـه تهديـدات
عنيفـة تجـاه شـخص محـدد أو مجموعة
أشـخاص محدديـن .التهديـدات العنيفـة
هـي عبارات ترصيحية تشير إىل النية يف
إحـداث إصابة جسـدية قد تكـون خطرية
أو دامئـة قـد ينجـم عنهـا وفاة الشـخص
املصـاب أو تع ّرضـه إلصابـات فادحـة".

ويف حـال حظـر "تويتر" أي حسـاب
ملخالفتـه "رشوط االسـتخدام" التـي
يبين ذلـك لباقي املسـتخدمني،
يحددهـاّ ،
عبر التنويـه إىل أن حسـابًا مـا قـد أغلق
ملخالفتـه قواعـد محـددة.
وكشـف "تويتر" مطلـع العـام الفائـت
أنـه قـام بإزالة مـا يقـرب مـن 275000
"حسـاب إرهايب" بين  1من متـوز و31
مـن كانون األول  .2017كما قالت الرشكة
يف منشـور على موقعهـا الخـاص إنهـا
حظـرت أكثر مـن  1.2مليـون "حسـاب
إرهـايب" منـذ آب .2015
"تلغرام" ..التشفير يوفر األمان لـ
"الجهاديين"
يسـتخدم تطبيـق "تلغـرام" ،الـذي
أنشـئ عـام  2013لتبـادل الرسـائل،
آليـات تشـفري خاصـة ،تجعله مـن أكرث
التطبيقات أمانًا بالنسـبة للمسـتخدمني،
كما مينـع أجهـزة االسـتخبارات مـن
تعقب مرسلي ومسـتخدمي الرسـائل ما
جعـل مـن املوقـع البيئة األكثر خصوبة
لنشر املحتـوى املتعلـق بالجامعـات
"الجهاديـة" ،وذلـك وفـق تأكيـدات
مصمـم الربنامـج ،إذ اعترف مؤسـس
تطبيـق "تلغـرام" ،بافيـل دوروف ،يف
ترصيـح لقنـاة " "CNNاألمريكيـة ،يف
نيسـان عام  ،2015أن "إرهابيني نسـقوا
عملياتهـم عبر التطبيـق".
ويف عـام  2016اعرتضـت رشكـة
"تلغـرام" على االتهامات املوجهـة إليها
بالتهـاون يف إيقـاف اسـتخدام تنظيـم
"الدولـة اإلسلامية" ملنصتهـا "يف نرش
رسـائل التنظيـم اإلرهـايب" ،وقالـت يف
رسـالة بثتها عبر تطبيقها حينهـا "إنها
تقـوم يوم ًيـا بحجب أكثر مـن  60قناة
ذات عالقـة بداعـش وأكثر مـن 2000
قناة شـهريًا".
كما أعلنـت إدارة التطبيـق يف متوز عام
 2017عـن تأسيسـها فريقًـا ملحاربـة
املحتـوى "اإلرهـايب" وحذفـه قبـل أن
ينتشر ،من ًعـا لوصولـه لعـدد كبير من
املسـتخدمني ،وذلـك بحسـب تقريـر
لصحفيـة “ذا وول ستريت جورنـال”.
وحظـرت عـدة دول تطبيـق "تلغـرام"
بينهـا روسـيا وإيـران ،كما طالبـت
حكومـات عـدة الرشكـة بإلغـاء تشـفري
املحادثـات.
لكـن ال تـزال هناك الكثري من الحسـابات
املرتبطـة بالجهاديني نشـطة حتـى اآلن،
إذ رصـدت عنب بلدي عرشات الحسـابات
واملجموعـات تحمـل اسـم "الجهـاد"
أو "املجاهديـن" أو "الخالفـة" ،تنشر
محتواها حتـى اآلن.

"أركايف" ..إصدارات "داعش" في الحفظ
بينما تقـوم مواقـع "فيـس بـوك"
و"تويتر" و"يوتيـوب" بحـذف
املحتـوى املـريئ املتعلـق بالتنظيمات
املتشـددة ،ال تـزال الكثري مـن إصدارات
تنظيـم "الدولـة اإلسلامية" واملـواد
املرئيـة املتعلقـة بـه ،محفوظـة على
موقـع "أركايف" وهـو مكتبة أرشـيف
إلكرتونيـة ضخمـة.
يوفـر موقـع "أركايـف" أربعـة ماليني
مقطـع فيديـو ،وثالثـة ماليين صورة
إىل جانـب مليـارات صفحـات الويـب
والكتـب ،بحسـب املعلومـات التـي
يوفرهـا املوقـع.
وميكـن ألي شـخص لديـه حسـاب

مجـاين تحميـل الوسـائط مـن املوقع،
وميكـن إنشـاء حسـاب بشـكل بسـيط
عبر حسـاب بريـد إلكتروين وكلمـة
رس ،مـا ميكـن أي شـخص مـن رفـع
املحتـوى على املوقـع.
يف بحـث أويل أجرتـه عنـب بلـدي يف
املوقع ،باسـتخدام اسـم "تنظيم الدولة
اإلسلامية يف العراق والشـام" ،ظهرت
أكثر مـن  30نتيجـة بحـث ،أغلبهـا
إصـدارات مرئيـة ودروس عسـكرية
للتنظيـم وأناشـيد جهاديـة ،أمـا
نتائـج البحـث عـن االسـم باإلنكليزيـة
" "Islamic Stateفكانـت أكثر
وأغلبهـا مرتبـط بالتنظيم أو يـر ّوج له.

بحسـب تحقيـق ملوقـع ""Medium
األمريكي ،نُشر يف كانـون الثـاين
 ،2018فـإن املتعاطفين مـع تنظيـم
"الدولـة اإلسلامية" يسـتخدمون
"أركايـف" كمنصـة إليصـال "الدعاية
املتطرفـة" عبر اإلنرتنـت".
ووفـق التحقيـق فـإن "أركايـف" كان
واحـ ًدا مـن "أفضـل خدمـات مشـاركة
امللفـات" التـي متـت اإلشـارة إليها يف
روابـط ضمـن تغريدات على "تويرت"،
كما لوحـظ أيضً ـا أن "أركايـف" كان
يظهـر يف أعلى نتائـج البحـث األويل
على "تلغـرام" ،فيما يخـص املحتوى
املتعلـق بالتنظيمات املتشـددة.

جهاز لوحي يشغل مقطع فيديو عن تنظيم الدولة (تعبيرية من اإلنترنت)
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التجارة اإللكترونية
تضع ً
قدما في مناطق الشمال
باتت التجارة اإللكترونية في العالم ضرورة وتأخذ مكانة راسخة شأنها شأن األسواق التجارية وأسواق البيع التقليدية ،وقد بدأ شباب سوريون
بمحاولة االستفادة من التجارب العالمية ودول الجوار إلنشاء أسواق إلكترونية محلية بديلة عن األسواق العالمية التي لم تدخل سوريا حتى اليوم،
وقد ال تدخلها ً
قريبا.
ساحة الساعة في مدينة إدلب  -كانون الثاني ( 2017عنب بلدي)

عنب بلدي-محمد حمص
التسوق والتسويق اإللكتروني
بالطريقة البدائية
رصـدت عنب بلـدي عشرات املجموعات
املنتشرة يف محافظـة إدلـب وأريـاف
حلـب املتخصصـة ببيع ورشاء وتسـويق
املنتجـات املحليـة ،وتختـص تلـك
املجموعـات بحسـب املـراد بيعـه ،ومنها
لألثـاث واألدوات الكهربائيـة والهواتـف
وقطـع التبديـل وبيـع السـيارات،
ومجموعـات للخدمـات وأخـرى لرتويج
العقـارات مـن بيـع أو رشاء ،األمـر
الـذي يتيـح عـددًا مـن الفـرص ويوفـر
طويلا بين مدن
ً
عنـاء السـفر والبحـث
وبلـدات املنقطـة.
بازار إلكتروني ومتجر
تطـورت الحاجـة مـع مـرور األيـام يف
املناطـق الشمالية والشمالية الغربيـة
لسـوريا ،وبـدأ رواد مواقـع التواصـل
االجتامعـي مـن العاملين يف الجانـب
التجـاري عىل نشـاط أوسـع ومنظم يف
وصل العميـل بالبضاعة أو وصـل البائع
بالشـاري ،فأطلـق شـباب يف ريف حلب
الشمايل أول منصـة ترويـج إلكتروين
تحمل اسـم "املتجـر" لتسـويق املنتجات
الخاصـة باملنطقـة.
انطلقـت املنصـة ،منتصف كانـون الثاين
املـايض ،يف مدينـة اعـزاز كأول مرشوع
مـن نوعـه يف املنطقـة ،بالتزامـن مـع
ازددياد النشـاطات التجارية التي تشـهدها
مـدن وبلـدات ريفـي حلـب الشمايل
والرشقـي ،بدعـم وتنسـيق تـريك.
فـراس موىل ،أحـد العاملين يف املنصة،
قـال لعنـب بلـدي إن فكـرة "املتجـر"
جاءت لدعم مشـاريع الداخـل يف املناطق
"املحـررة" والتي ينقصهـا الرتويج ،رغم
توفـر العديـد مـن املنتجات سـواء كانت
زراعيـة أو صناعيـة أو تجاريـة ،مضيفًا
أن الفكـرة تـأيت لتشـجيع املنتجـات
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واملشـاريع السـكنية واملصانـع واملحـال
التجاريـة بجميـع أنواعهـا (املطاعـم،
املشـاريع الصغيرة ،الشركات التجارية،
رشكات الشـحن) ،األمـر الـذي يقود إىل
حركـة اقتصادية نشـطة.
وأنشـأ القامئـون على املنصـة حال ًيـا
صفحـة يف "فيـس بـوك" ،وت ُـروج

المشروع مشابه في
تكوينه لمنصات
عالمية كبيرة كأمازون
وعلي إكسبرس ،ولكنه
محلي وبعدد سلع قليل
بطبيعة الحال ،ويقدم
ً
ً
مجانيا للعمالء.
توصيل
ويتمكن الزبائن أو
العمالء من الشراء
عبر بطاقات مسبقة
الدفع مقسمة على
عدة فئات تبدأ من
عشرة دوالرات وتنتهي
ببطاقة من فئة
 200دوالر،
عربهـا إعالنات لشركات الشـحن الدولية
واملنتجـات الغذائيـة املحليـة إىل جانـب
الهواتـف املحمولـة ومسـتلزماتها.
ووفـق الشـاب ،فـإن األجـور سـتكون

رمزيـة وتتناسـب مـع قـدرة الشـخص
الراغـب بعـرض املنتـج عبر املتجـر،
را إىل إقبـال مـن قبـل أصحـاب
مشي ً
املصانـع والرشكات واملعامـل يف املنطقة.
كما انطلقـت منتصـف شـباط الحـايل،
منصـة "بـازار" عـن طريـق تطبيـق
للهواتـف الذكيـة تتيح للمسـتخدمني من
أبنـاء الداخـل السـوري التسـوق ورشاء
الحاجيـات عبر اإلنرتنـت.
ويف حديـث ملديـر قسـم البيانـات يف
سـوق "بـازار اإللكتروين" ،حسـان
زيتـون ،قـال إن الخدمـة التـي أطلقـت
مؤخـ ًرا تتيح للمسـتخدمني التسـوق عرب
اإلنرتنـت يف اعـزاز ومناطـق ريف حلب
را إىل أن املنصة سـتتوجه
الغـريب ،مشي ً
خلال األيـام املقبلـة لتخديـم محافظـة
إدلـب وشمال حلب.
وقـال زيتـون إن املشروع يحتـوي عىل
عـدد كبير مـن السـلع تجـاوز ثالثـة
را إىل أن الفائـدة من املرشوع
آالف ،مشي ً
منافسـة السـوق ،باإلضافـة لتوفير عدد
مـن السـلع غير املتوفـرة باألسـواق
املحليـة.
وأضـاف أن املشروع مشـابه يف تكوينه
ملنصـات عامليـة كبيرة كأمـازون وعلي
إكسبرس ،ولكنـه محلي وبعـدد سـلع
توصيلا
ً
قليـل بطبيعـة الحـال ،ويقـدم
مجان ًيـا للعمالء.
ويتمكـن الزبائـن أو العملاء مـن الرشاء
عبر بطاقـات مسـبقة الدفـع مقسـمة
عىل عـدة فئات تبـدأ من عشرة دوالرات
وتنتهـي ببطاقـة مـن فئـة  200دوالر،
وأطلـق املشروع تطبيقًـا يعمـل على
أجهـزة أندرويـد ميكـن العملاء مـن
التسـوق عـن طريقـه ،ويعتبر املرشوع
األول باملنطقـة مـن ناحية هـذه الخدمة،
وفـق زيتون.
حل بديل لبطاقات االئتمان
الشراء عبر املواقـع اإللكرتونيـة
يعتبر مهمـة صعبـة للمواطنين يف
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الشمال السـوري ،بسـبب غياب البنوك
والبطاقـات االئتامنيـة ،مـا اضطـر
العاملين يف مجـاالت تجاريـة عدة إىل
التوجـه نحـو حلـول بديلـة كالبطاقات
مسـبقة الدفـع ،كما هـو الحـال يف
مشروع السـوق اإللكتروين يف ريف
حلـب.
كام يلجأ آخـرون لرتويـج منتجاتهم عرب
اإلنرتنـت من خلال صفحـات يف مواقع
التواصـل لديهـا متابعوهـا ،وفـق نائـل
إسماعيل ،وهـو صاحـب محـل هواتف
إقبال
يف مدينة إدلـب .وأوضح أن هنـاك ً
على التسـويق يف املنطقـة وال سـيام
تسـويق الربامـج الجديـدة املنشـأة عبر
"جوجل بلاي".
وأشـار نائـل إىل طـرق بديلـة للتغلـب
على غيـاب الدفـع اإللكتروين ،منهـا
إجـراء مسـابقات عبر صفحـات "فيس
بـوك" تسـتقطب املواطنين يف نفـس
املنطقـة ،خاصـة أن الدفـع بالبطاقـات
االئتامنيـة لـن يسـتفيد منـه إال العملاء
يف تركيـا بسـبب عدم دعـم "فيس بوك"
الستهداف سـوريا عىل أسـاس جغرايف.
ويلجـأ أصحـاب املنشـآت الصناعيـة
والتجاريـة للرتويـج ملنتوجاتهـم ونشر
إعالناتهـم عبر تلـك املنصـات ،وفـق ما
قـال علي عبـد الجـواد ،أحـد العاملين
برشكـة بيـع إلكرتونيـات وهـو مـن
را
مهجـري الغوطـة الرشقيـة ،مشي ً
إىل أنـه عمـد إىل ترويـج عبر إحـدى
الصفحـات بإعالن دفع قيمتـه  10دوالر
أمرييك للرتويج لورشـة خياطة أنشـأها
حديثًـا.
وأضـاف عبـد الجـواد ،هنـاك رغبـة
وتوجـه نحـو هذا النـوع مـن الرتويج،
ال سـيام بتوفـر اإلنرتنـت يف معظـم
مناطـق الشمال السـوري ،وأغلـب
الشركات بـدأت تعتمـد على تسـويق
بضاعتهـا إلكرتون ًيـا.
وهنـاك رشكات يف ريـف حلـب تلجـأ
للتسـويق اإللكتروين عـن طريـق
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معرفاتهـا يف صفحـات التواصـل
را
االجتامعـي ،وفـق عبـد الجواد ،مشي ً
إىل أن الزبـون مـن املمكـن أن يشتري
البضاعـة مـن منطقـة أخـرى بعيـدة
عـن طريـق التواصل على اإلنرتنت مع
تلـك الشركات ،ويحـدد نـوع البضاعة
ومواصفاتهـا ويتفـق معهـا على العقد
وتحويـل األمـوال عـن طريق مؤسسـة
الربيـد الرتكيـة ( )PTTالتـي افتتحـت
عـدة أفـرع يف املنطقـة ،أو مكاتـب
التحويـل املنتشرة يف إدلـب وأريـاف
حلـب وحماة.

تاريخ التجارة
اإللكترونية
بعـد االزدياد الضخـم والهائل ملسـتخدمي
اإلنرتنـت على مسـتوى العـامل ،أصبحـت
مهما بسـبب
التجـارة اإللكرتونيـة أمـ ًرا
ً
الفائـدة املتبادلـة بين العميـل وصاحـب
العمـل ،وملـا تجنيـه مـن أربـاح طائلة.
ال يوجـد تعريـف متفـق عليـه ملصطلـح
التجارة اإللكرتونيـة ،إذ إنه مصطلح حديث
بعـامل االقتصـاد ،ولكن مـن املمكـن القول
إنـه عملية بيع ورشاء املنتجـات أو الخدمات
أو املعلومـات عـن طريـق اإلنرتنـت داخـل
بقعـة جغرافيـة واحـدة أو بين منطقتني
جغرافيتين مختلفتني.
نشـأت التجـارة اإللكرتونيـة يف القـرن
العرشيـن ،يف منتصف السـبعينيات عندما
بـدأت رشكات أمريكيـة خاصة باسـتخدام
شـبكات خاصـة إلمتـام الصفقـات فيما
بينهـا ،مـن معاملات ماليـة ومعاملات
أخـرى ،وتطـورت التجـارة حتـى وصلـت
إىل شـكلها الحـايل حيـث باتـت الشـبكة
العنكبوتية مزدحمة باألسـواق اإللكرتونية.
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األحوال الشخصية..

مخالفات شرعية
أم إنصاف للمرأة؟

منذ العام  ،1953قاوم قانون األحوال الشخصية
جميع التغيرات التي طرأت على المجتمع السوري،
ولم يتعرض ّإل إلى تعديالت طفيفة ،غيرت
مالمح بعض بنوده ،ولم تكن مرضية لبعض
مجتمع القانونيين الداعين إلى تعديالت جذرية
على القانون الحالي.
عنب بلدي  -نور داالتي
أغلـب التعديلات على القانـون متـت
قبـل العـام  ،1975وبعـد العـام ،2000
وتركـزت على أمـور تتعلـق بالـزواج،
شـمول انتظرت
ً
لكـن التعديلات األكثر
 66عا ًمـا إىل حين إقرارهـا.
ففـي العارش من شـباط الحـايل ،أصدر
رئيـس النظـام السـوري بشـار األسـد
القانـون رقـم  4لعـام  2019القـايض
بتعديـل  23%من مـواد قانـون األحوال
ريا
الشـخصية ،وشـمل التعديل عـددًا كب ً
يصـب أغلبها
مـن املواد ،مـن املفرتض أن
ّ
يف إطـار تحسين وضـع املرأة.
ويعـد قانـون األحـوال الشـخصية مـن
القوانين األكرث حساسـية ،لكونـه ينظم
أمـو ًرا تتعلـق بالحيـاة العامة والشـؤون
الشـخصية لألفـراد ،إذ يُعنـى بقضايـا
الطلاق والـزواج واإلرث وحضانـة
األطفـال ،وما إىل ذلـك من قضايـا تؤثر
يف حيـاة املواطنين.
وعلى اعتبـار أن قانـون األحـوال
الشـخصية يسـتند إىل الرشيعـة
اإلسلامية كمرجـع أسـايس ،لـذا فـأي
مجال
ً
تعديـل يطـرأ عليه ال بـد أن يفتـح
واسـ ًعا للجـدل ،ويجـذب آرا ًء متناقضة،
بعضهـا يطالـب بالوصـول إىل قانـون
أحـوال شـخصية مـدين ،وبعدهـا ينظر
بحـذر شـديد إىل البنـود والنقـاط التي
ميكـن أن "تخالف" الرشيعة اإلسلامية.
عنـب بلـدي اطلعـت على التعديلات
الحاصلـة على  71مادة مـن أصل 308
مـواد يف قانـون األحـوال الشـخصية
رقـم  59لعـام  ،1953وأجـرت مقارنـة
بين تلك املـواد قبـل وبعـد التعديل ،كام
حاورت ثالثة محامني سـوريني لتفسير
تلـك التعديلات واالطلاع على اآلراء
املختلفـة حيالهـا.

مخالفة للشرع؟
تحـد ّد الرشيعـة اإلسلامية ،التي يسـتند
إليهـا قانـون األحـوال الشـخصية
السـوري ،األمـور املتعلقـة يف شـؤون
الـزواج والطلاق وحضانـة األبنـاء
وامليراث ،باالسـتناد إىل نصـوص قرآنية
رصيحـة أو أحاديـث نبويـة ،وتكثر
التفاصيـل التـي يُسـتند فيهـا إىل اآلراء
الفقهيـة للمذاهـب والطوائف اإلسلامية
املختلفـة.
را،
كبي
ًا
د
عـد
طالـت
التعديلات
مبـا أن
ً
نسـب ًيا ،من مـواد القانـون فإن جـز ًءا ال
بـأس بـه منهـا كان موضع انتقـاد ،عىل
اعتبـار أنه مخالـف للرشيعة اإلسلامية.
املحامـي محمـد الحبـال ،مديـر مكتـب
جمعيـة اإلصلاح األرسي يف مدينـة
اسـطنبول ،يـرى أن أغلـب التعديلات
مخالفـة للرشيعـة وسـتؤدي إىل
مخالفـات ،وسـيتم توسـيع اإلشـكاالت
بين النـاس بسـبب املفارقـات املوجودة
يف القوانين.
ويف حديثـه إىل عنـب بلـدي ،انتقـد
الحبـال أكرث مـن تعديـل على القانون،
ومنهـا التعديل الـوارد عىل البنـد الثاين
من املـادة رقـم  12والذي جـاء يف نصه
"إذا زوج األب ابنتـه البالغـة العاقلـة
بأمرهـا ورضاها وكانت حارضة بنفسـها
يف مجلـس العقـد صح الـزواج بحضور
شـاهد واحـد أو امرأتين إضافـة لألب".
وكانـت املـادة يف القانـون األسـايس
تشترط فقـط يف صحـة عقـد الـزواج
"حضـور شـاهدين رجلين أو رجـل
وامرأتين مسـلمني عاقلين بالغين
سـامعي اإليجـاب والقبـول فاهمين
املقصـود بهما".
ويـرى الحبـال أن الواجـب يف الشـهادة
أن يكـون فيهـا رجلان ،مضيفًـا أن
التعديـل "ألغـى دور األب كـويل أمـر
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واعتبره شـاهدًا ،لكـن الرسـول عليـه
الصالة والسلام قـال ال نـكاح إىل بويل
وشـاهدي عـدل".
ويف البنـد الثالـث من املـادة ذاتهـا ورد
أنـه يجـوز أن يكـون أحـد الشـهود من
ديـن الزوجـة ،أي يف حال كانـت الزوجة
مسـيحية على سـبيل املثـال ،ميكـن أن
يكـون أحـد الشـهود مسـيح ًيا ،وهـو ما
"مبطلا للعقد".
ً
يعتبره الحبـال
التعديلات على املـادة  ،26التـي تحدد
ويل أمـر الفتـاة عند الـزواج ،رآها الحبال
أيضً ا مخالفـة للرشيعة ،إذ منـح التعديل
أم الزوجـة الحـق يف أن تكـون وليهـا
عنـد كتابة عقـد الـزواج يف حـال غياب
األب ،أو عـدم توفـر ويل عصبـي للفتـاة
(جـد ،عـم ،أخ ،)..وهـو ما يجـده الحبال
مناقضً ـا لــ "القاعـدة الرشعيـة التـي
تقـول إن القـايض ويل مـن ال ويل له".
أمـا القايض السـوري إبراهيم الحسين،
عضـو املجلـس القضـايئ السـوري
املسـتقل ،فلديـه رأي مختلـف ،إذ يجـد
أنه مـن الطبيعـي أن "يثـار الجدل حول
هـذه التعديلات ال سـيام مـن أولئـك
الذيـن يظنـون أنـه ال يجوز املـس باآلراء
الفقهيـة التـي اعتادوا عليهـا والتي كانت
رئيسـا لقانـون األحوال
تشـكل مرج ًعـا
ً
الشـخصية السـوري عنـد إصـداره عام
."1953
آراء فقهية مختلفة في االعتبار
يضيـف الحسين يف لقـاء مـع عنـب
بلـدي" ،طاملـا أننـا نقـول بأنهـا آراء
فقهيـة فهذا يعنـي بالرضورة أنهـا قابلة
للتعديـل تب ًعـا لظـروف الزمـان واملكان،
مع اإلشـارة طب ًعـا إىل أن ذلـك ال يخالف
نهـج الفقهاء أنفسـهم فاإلمام الشـافعي
سـبق وعـدل يف مذهبـه وفقًـا لطبيعـة
املجتمـع الـذي عـاش فيه".
ويـرى الحسين أن إعـادة النظـر يف
ترتيـب مـن ميلـك حـق حضانـة الطفل
يف التعديلات الجديـدة ،هـي واحدة من
األمـور التـي أثـارت الجـدل ،إذ قضـت
املـادة  139مـن القانـون األسـايس أن
يكـون "حـق الحضانـة للأم ،فألمهـا
وإن علـت ،فلأم األب وإن علـت ،فلألخت
الشـقيقة ،فألخـت األم ..إلـخ" ،ويف
التعديـل الجديـد أصبـح للأب حضانـة
ابنـه قبـل حضانـة أم األم.
لكـن املحامـي محمـد الحبـال ،ال يجـد
مخالفـة رشعيـة يف هـذا التعديـل ،الذي
"قـال بـه اإلمـام أحمـد ابـن حنبل".
وأبـدى الحبـال اسـتغرابه مـن األخـذ
بـرأي املذهـب الحنبلي يف التعديـل،
بينما يسـتند "القانـون غال ًبـا إىل
املذهـب الحنفـي ونـاد ًرا مـا يخـرج إىل
آراء مذاهـب أخـرى إال يف حـال وجـود

مصلحـة عامـة".
املـادة  100مـن القانـون ،والتـي تـم
تعديلهـا بحيـث يعتبر الخلـع
فسـخًا للعقـد وليـس طالقًـا ،أيضً ـا
اعتبرت مـن املـواد الجدليـة
التـي تتحمـل آراء فقهية ،بحسـب الحبال
الذي يوافـق الرأي
القائل بأن الخلع فسخٌ.

ّأن التعديالت لم تكن
منصفة للمرأة كما
يجب ،إذ لم
يعط التعديل الجديد
ِ
الحق للفتاة ،حتى التي
بلغت الثامنة عشرة (ولم
يسبق لها الزواج) ،بتزويج
نفسها بل بقي القانون
يشترط وجود موافقة
الولي ،وفي حال تعنته
ورفضه يحق للفتاة
أن ترفع األمر للقاضي
الذي إما أن يأذن بالزواج
وإما ال مع اشتراط
الكفاءة ومهر المثل

أين المرأة من القانون
أُقـ ّرت يف التعديلات الجديـدة على
قانـون األحـوال الشـخصية الكثير مـن
األمـور املتعلقة بوضـع املـرأة كزوجة أو
أم ،يف إطـار "محاولـة تحسين وضـع
النسـاء يف سـوريا".
رئيـس قسـم األحـوال الشـخصية يف
كليـة الرشيعـة يف دمشـق ،محمـد
حسـان عوض ،قـال لصحيفـة "الوطن"
املقربـة للنظـام يف  2من شـباط الحايل
(أي قبـل إقـرار التعديلات يف مجلـس
الشـعب) ،إن التعديلات عالجـت التمييز
ضـد املـرأة وسـهلت بعـض اإلجـراءات
القانونيـة القضائية مبـا يف ذلك معالجة
السـبب الرئيس للزواج العريف وتسـهيل
اإلجـراءات األخرى يف القضـاء للوصول

إىل مبتغـى القانون ،كام أعطت مسـاحة
أوسـع للمرأة يف بعـض الجوانب مل يكن
منصوصـا عليهـا بالقانون.
ً
لكـن بعـض القانونيين ال يـرون يف
ريا لوضـع املرأة،
التعديلات تحسـي ًنا كب ً
ومنهم محامية سـورية تقيم يف دمشـق
(رفضـت نشر اسـمها) ،قالـت لعنـب
بلـدي إن ما حـدث بالنسـبة للقانون هو
"ترقيـع" وليـس تعديل نقـاط جوهرية.
مثـال على ذلـك
ً
ورضبـت املحاميـة
تعديل سـن الـزواج بالنسـبة للفتيات يف
املادة  16مـن القانـون ،إذ أصبحت أهلية
الـزواج للفتـى والفتاة محددة بسـن 18
عا ًما ،بعد أن كان سـن األهليـة للفتاة 17
عا ًما .
ورغـم أن ذلك ميكـن أن يسـهم يف إزالة
الغطـاء القانـوين عـن تزويـج الفتيـات
القـارصات ،لكـن القـايض الرشعـي
ميكنـه أن يـزوج الفتاة أو الفتى يف سـن
أصغر مـن  18عا ًما ،يف حـال رأى فيهام
أهليـة للـزواج ،وذلك بحسـب املـادة 18
مـن القانـون والتـي تقـول "إذا ادعـى
املراهـق أو املراهقـة البلـوغ بعـد إكمال
الخامسـة عشرة وطلبـا الزواج يـأذن به
القـايض إذا تبين لـه صـدق دعواهام
جسـميهام ،ومعرفتهما
واحتمال
بالحقـوق الزوجيـة".
القـايض إبراهيـم الحسين ،يوافـق
املحاميـة يف أ ّن التعديلات مل تكـن
منصفـة للمـرأة كما يجـب ،إذ مل
ِ
يعـط التعديـل الجديـد الحـق للفتـاة،
حتـى التـي بلغـت الثامنـة عشرة (ومل
يسـبق لهـا الـزواج) ،بتزويج نفسـها بل
بقـي القانـون يشترط وجـود موافقـة
الـويل ،ويف حـال تعنتـه ورفضـه يحق
للفتـاة أن ترفـع األمر للقـايض الذي إما
أن يـأذن بالـزواج وإمـا ال مـع اشتراط
الكفـاءة ومهـر املثـل" ،يف إشـارة إىل
التعديـل على املـادة .20
ويرى الحسين أن هـذا "يعني اسـتمرار
القانـون يف اتبـاع االتجـاه الـذي يعترب
املـرأة غري قـادرة على تحديـد مصريها
بنفسـها وبأنهـا بحاجـة ملـن يكللهـا
بالحاميـة".
باملقابـل ،ال ينكر الحسين وجـود بعض
النقـاط اإليجابية يف التعديالت بالنسـبة
للمـرأة ،مثـل املـادة  21التـي تنص عىل
مـا يلي" :إذا زوج الـويل الفتـاة بغير
إذنهـا ثم علمـت بذلك كان العقـد موقوفًا
على إجازتهـا رصاحة".
إضافـة إىل ذلـك ،باتـت املـرأة وفـق
التعديـل على املـادة  73تسـتطيع أن
تشترط يف عقـد زواجهـا العمـل خارج
املنـزل ،وال يسـقط حقهـا يف النفقـة إذا
مل تأخـذ إذن زوجهـا فيما بعـد ،كام يف
السـابق.
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الجانب المنسي
لدى مزودي األخبار

منصور العمري

تعسـف الـزوج يف الطلاق يجوز
ويف حال ّ
"للقـايض أن يحكـم للمطلقـة على مطلقها
بحسـب حالـه ودرجـة تعسـفه بتعويض ال
يتجـاوز مبلـغ نفقـة ثلاث سـنوات ألمثالها
فـوق نفقـة العـدة" ،بحسـب التعديـل عىل
املـادة  117بعـد أن كان يشترط القانـون
األسـايس لذلـك أن يصيب املـرأة فقر وبؤس
بسـبب الطلاق التعسـفي ليتـم منحهـا
النفقـة ،وهـو مـا يُفترض به أن يسـهم يف
الحد من التعسـف يف الطالق الذي ميارسـه
بعـض الرجـال على زوجاتهم.
هل تكفي تلك التعديالت؟
يتفـق القـايض إبراهيـم الحسين واملحامية
املقيمـة يف دمشـق على رضورة إجـراء
تعديلات عىل قانـون األحـوال الشـخصية،
بينما يـرى املحامي محمـد الحبـال أن عدم
تعديـل القانـون أفضـل.
ويشير القـايض الحسين إىل أن "قانـون
األحـوال الشـخصية كان بحاجـة ماسـة
إلجـراء تعديلات عليـه ،بغـض النظـر عـن
مـدى مرشوعيـة النظـام وأهليتـه إلصـدار
هـذه التعديلات والطريقـة التـي تـم
بواسـطتها إعدادهـا" ،مضيفًـا أن "القليـل
منهـا جـاء منصفًا ومتامشـ ًيا مـع الحاجات
املجتمعيـة".
كما تقـول املحاميـة إن التعديلات ال توافق
مـا هو مطلـوب ،لكنهـا عىل قـدر التوقعات،
"إذ مل يكـن مـن املمكـن أن يتـم إنجـاز أكرث
من ذلـك عىل يـد مـن عدلوا املـواد".
ومثـال عىل ذلـك ،تشير املحاميـة إىل املادة
 146التـي تنتهـي مبوجبهـا مـدة الحضانة
للولـد (ذكـ ًرا كان أو أنثـى) يف الخامسـة
عشرة مـن العمـر ،بعـد أن كانـت مـدة
الحضانـة للذكـر تنتهـي يف سـن الثالثـة
عشرة ،إذ تـرى أنـه أمر جيـد ،لكن املشـكلة
التـي ال تـزال مسـتمرة أنـه "ال يوجـد بيـت
للحاضنـة".
أمـا القـايض الحسين فيرى أن التعديالت
كاملا محص ًنـا
ً
"ال ترقـى لجعـل القانـون
مـن الخطـأ ،وال شـك أن عـدم التشـاركية
يف مناقشـة هـذه التعديلات وعـدم إطلاع
الخبراء والكفـاءات املجتمعيـة عليهـا
والسـعي لتمريرهـا بطريقـة السـلق أثـار
بالفعـل انتقـادات واسـعة محقـة".
وأضـاف" ،ال أسـتطيع أن أفهـم كيـف قـام
مجلـس الشـعب بدراسـة كل هـذه املـواد
خلال يـوم واحـد مـع أن قراءتهـا والتمعن
فيها بشـكل فـردي تحتـاج لعـدة أيام .لكن
هـذا ليـس بغريـب على النظـام السـوري
الـذي ال يهمه إال مترير الرسـائل وهـذه املرة
تبـدو رسـالته للغـرب ليظهر نفسـه مبظهر
املدافـع عـن حقوق املـرأة".
ويوافـق املحامـي محمـد الحبال هـذا الرأي،
إذ يـرى أن "السـمة العامـة لهـذه التعديالت
هـي محابـاة القوانين األوروبية".

أبرز تعديالت
قانون األحوال الشخصية
رقم  59لعام 1953
القانون رقم 34

1975

1975

(تعديالت حول الزواج
والطالق والنفقة
وحضانة األطفال)

القانون رقم 19

(تعديالت حول أحكام
المفقود)

القانون رقم 18

1975

1975

(تعديالت أبرزها زيادة
مدة حضانة االم
ألطفالها)

القانون رقم 4
(قضى بتعديل 23%

من مواد قانون
األحوال الشخصية)

ال تقترص األخطار والصعوبات التي يتعرض
لها مزودو األخبار عىل االنتهاكات املتنوعة
املرتبطة بالحالة السياسية أو القمعية الدامئة أو
املؤقتة ملراسيل الحروب بل تتعداه إىل طبيعة
القصص التي يغطيها ،وتتد ّرج هذه املعاناة من
التحرش وتطبيع الرقابة الذاتية إىل االستهداف
املبارش بالقتل والتغييب وغريه ،ومتتد أحيانًا
لتصبغ حياته اليومية ،ورمبا يسيطر عىل
روحه يشء من األمل الدائم.
يتعرض الصحفيون والناشطون ممن
يغطون أخبار املآيس من نزاعات وكوارث
وغريها عىل اختالف أشكالها وعمقها إىل
ضخ من األخبار والصور واملرئيات العنيفة
واملرتبطة بالجرائم واالنتهاكات وغريها ،كام
تُحتّم عليهم مهن ّيتهم التحول إىل ُمستو ِعبني
رشهني لتفاصيل الحدث ورواياته ،فيحمل
عملهم أحيانًا جرعة مشابهة من الصدمات
أو الضغوط كتلك التي يحملها من يعمل يف
مثل أو حتى املقاتلني يف
إسعاف الجرحى ً
الحروب ورمبا حتى الضحايا أنفسهم ،ما
يفاقم من تركيز الصدمة التي قد تلّم بهم
إن كانوا متخصصني يف هذه األنواع من
التغطية الصحفية.
إن متاهى الصحفي مع هذه الصدمات
لتصبح جز ًءا من حياته وتعتمل يف داخله
بإدراكه أو من دون ذلك ،ستؤدي إىل نتائج
سلبية عىل أقل تقدير ،فرمبا تنعكس عىل
عالقته باملؤسسة التي يعمل بها أو عىل
حياته الزوجية وعالقاته مع اآلخرين ،وقد
تتطور إىل مظاهر أخرى رمبا تكون أكرث
خط ًرا عىل الصحفي.
رامي السيد ،مواطن صحفي ومصور
ميارس نشاطه الصحفي يف جنوب دمشق
بؤسا
التي تعترب من أكرث مناطق العامل ً
وخط ًرا عىل الصحفيني:
يقول رامي:
"مع بداية تغطيتي لألحداث املأساوية
ريا مبا أراه ،فحني كنت أغطي
كنت أتأثر كث ً
جرائم النظام السوري التي حفلت بصور
القتىل والجرحى كنت أشعر باالضطراب
والرعب من املشهد ولكن ما كان يدفعني إىل
االستمرار هو رغبتي يف توثيق هذه الجرائم
وأميل يف قرب توقفها ،ولكن مع استمرار
األحداث واملشاهد املؤملة بدأ الجمود يتسلل
وأصحبت جز ًءا من املشهد
إىل مشاعري،
ُ
ريا ما كنت أساعد يف إسعاف
الدموي ،فكث ً
الناس يف أثناء وجودي يف املشفى لتغطية
األحداث فتحولت إىل مصور ومسعف،
وعشعشت هذه املشاهد يف ذاكريت،
وخاصة عندما أقوم مبعاينة مقاطع الفيديو
وأعالجها مبا يتناسب واملواثيق الصحفية،
بل أحيانًا ال أستطيع النظر إىل الصور التي
التقطتها بنفيس لشدة جرعة األمل والدم
الذي تحمله ،ولكن أستمر يف عميل يك
أوصل هذه الحقائق إىل العامل".
يتحدث رامي عن نوع آخر من املعاناة
وهو توجيه اللوم له من قبل األهايل أحيانًا
بسبب قسوة املشاهد التي يوثقها بكامريته،
كمقطع الفيديو الذي يصور طفلني وهام
يحاوالن التقاط فتات الخبز من األرض:
"استاء بعض الناس مني ،ملاذا أصور
الطفلني وهام يأكالن من األرض ودون
أن أقدم لهام ما يأكالن ،مل يد ِر الناس
أين كنت جائ ًعا مثلهام وأخضع للحصار
ذاته ،وأخذت بالبكاء ال أدري ما أقول .يف

كثري من األحيان أنقل معاناة أشخاص
رغم أن معانايت رمبا أكرب ،ولكن أشعر
أن مسؤوليتي هي إيصال معاناة الناس ال
معانايت ،فبعد سنوات من تغطيتي للحرب
واملعاناة يف املنطقة ال أملك كامريا احرتافية
حتى اآلن".
يضيف رامي:
"بسبب كرثة الصور الدموية واملؤملة
التي أغطيها بشكل شبه يومي ولشدتها،
أشعر أن ذاكريت باتت مؤقتة وأصبحت
هذه املشاهد شبه عادية ،فالضغط اليومي
لعميل وظروف املعيشة القاسية تحجب عن
ذاكريت الخضوع ألمل الصور".
يتحدث رامي أيضً ا عن انشغال آخر يزيد
من معاناته:
"نحن كمواطنني صحفيني نقوم بعمل أكرب
من طاقتنا ويف الوقت ذاته ال نتلقى جز ًءا
ولو بسيطًا مام نستحق ،ويتم استغاللنا من
قبل أغلب وسائل اإلعالم ،ولكن ما يدفعنا
إىل االستمرار يف عملنا ليس املقابل له ولكن
قضيتنا العادلة التي تفرض علينا إيصال
الحقيقة إىل العامل ،واستطعنا أن نقوم
بهذه املهمة بشكل يوازي عمل الصحفيني
املحرتفني ..أنام كل يوم وكيل أمل أن
أستيقظ وقد انتهت هذه املعاناة".
تحدّث اإلعالمي مصطفى بايل أيضً ا عن
تجربته الشخصية ومعاناته الناتجة عن
طبيعة عمله الصحفي:
"قمت بتغطية األحداث يف كوباين شاميل
سوريا لفرتة طويلة ،وكانت تغطيتي
اإلعالمية مبجملها لوقائع الحرب وأحداثها،
مبا فيها من صور الجثث والدم والدمار..
أصبحت مشاعري حيادية ،وانعكس ذلك
عىل حيايت االجتامعية والعائلية فأنا أقيض
أغلب وقتي بعيدًا عن زوجتي وأطفايل،
وعندما اجتمعت بهم مؤخ ًرا مل أستطع
اللعب معهم ومحادثتهم أو حتى أن أضحك
معهم ،تغمرين تساؤالت عن عوائل الجثث
أيضً ا ،هل أهاليهم يعرفون أن جثة ابنهم
مرمية يف شارع ما ،هل لديه عائلة ،وهل
لديه محبون ،وهل سيبيك أحد عليه لو
عرف برحيله ،هذه التساؤالت تسبب يل
الرشود ،وتشعر زوجتي بالقلق تجاهي
وتجهد يف محاولة مساعديت للعودة إىل
حالتي الطبيعية ولكن دون جدوى ،وهذا
ما يزيد من أملي ،ولكن ما مررت به يف أثناء
عميل الصحفي يف كوباين ٍ
قاس لدرجة
الجنون ،يسألني أطفايل بذكائهم الفطري:
هل أنت منزعج من رؤيتنا؟ فهم يتوقعون
رؤية أبيهم الذي اعتادوا عليه من قبل ،فقد
حا.
كنت
ً
شخصا مر ً
كانت عيناي تدمع أحيانًا لرؤية جثث
أطفال ،وتفزعني
ً
مقاتيل داعش فقد كانوا
هذه الفكرة ،كيف سأحمي أطفايل من
التورط يف حروب يف املستقبل".
يضيف مصطفى يف محاولته التعامل
مع الصدمات الناتجة عن طبيعة عمله
الصحفي:
"أحاول أن أشغل نفيس بأمور بعيدة عن
مثل،
هذه الصور التي تؤرقني كأن أقرأ ً
وأخرج أحيانًا يف الليل هامئًا ،فال أرغب
بالبقاء يف املنزل أو الحديث مع الناس،
يشء ما يدفعني إىل االبتعاد وحيدًا ،وقد
أختيل بنفيس ويغلبني البكاء دون سبب
مبارش.
أسوأ ما أدركه اآلن هو أنني مل أعد أشعر
بالحزن أو الغضب ،رغم أين أحاول أن
أسرت ّد بعضً ا من مشاعري ولكن بال
جدوى".
يوجه مصطفى نداء من عمق تجربته إىل
زمالئه الصحفيني:
"نصيحتي لكل صحفي يف مناطق الحرب
أن يجعل الصحافة مهنة إنهاء الحروب ال
تأجيجها ،أن يكون إنسانًا قبل أن يكون
صحف ًيا ،وينظر إىل من يعتربه عد ًوا
كإنسان بغض النظر عن أي موقف أو
اتجاه".
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التهاب البروستات ..أعراض وحلول
تعبيرية ()gettyimages

د .كريم مأمون
يعتبر التهاب غـدة الربوسـتات (املوثة)
أحـد أمـراض الجهـاز البـويل الشـائعة
عنـد الرجـال ،فحـوايل  10% 5-منهـم
يطـورون التهـاب الربوسـتات يف
حياتهـم ،وقـد يصـاب به بعـض الرجال
ويعانـون مـن أعراضـه لفترة طويلـة
دون أن يعلمـوا بأنهم مصابـون بالتهاب
الربوسـتات ،ولذلـك فإننـا سـنع ّرف
بهـذا املـرض وأشـ َيع أعراضـه وكيفيـة
تشـخيصه وعالجـه.
ما المقصود بالتهاب البروستات؟
هـو حالـة التهابيـة تصيـب غـدة
الربوسـتات فتـؤدي إىل تهيجهـا
وانتفاخهـا ،وهـذا املـرض يختلـف عـن
تضخـم الربوسـتات الـذي يصيـب
املسـنني عـادة و يتسـبب مبشـاكل يف
عمليـة التبـول ،بينام التهاب الربوسـتات
قـد يحـدث يف أي مرحلـة مـن مراحـل
العمـر بعد البلـوغ ،ويشـخص يف كثري
مـن األحيـان لـدى الشـباب ومتوسـطي
العمـر.
واللتهاب الربوستات أربعة أنواع:
1التهـاب الربوسـتات الجرثومي الحاد:سـببه عدوى جرثومية بسلاالت شـائعة
مـن الجراثيـم عـادة ،وهو يظهر بشـكل
فجـايئ مسـب ًبا أعراضً ـا تشـبه اإلنفلونزا
(حمى ،وارتجـاف ،وغثيـان ،وقيء).
2التهـاب الربوسـتات الجرثومي املزمن:يكـون سـببه عـدوى جرثوميـة مل تعالج
أو مل يتـم القضـاء عليهـا بشـكل كامـل،
حيـث يسـتمر االلتهـاب ملـدة تتجـاوز
ثالثـة أشـهر ،ولكـن يكون أقـل حدة من
االلتهـاب الحـاد ،وتحدث نـوب التهابات
متكـررة ،ورمبا تظهر أعـراض خفيفة أو
ال تظهـر أي أعـراض بني نوبـات التهاب
الربوسـتات املزمن.
3-متالزمـة التهـاب الربوسـتات املزمـن

أو متالزمـة آالم الحـوض املزمنـة :هـذا
النـوع هـو أكثر األنـواع شـيو ًعا ،ومـع
فهما ،إذ إنـه ال ينتج عن
ذلـك فهـو األقل
ً
جراثيـم ،وال ميكـن عـادة تحديد السـبب
بدقـة ،وتبقـى األعـراض كما هـي عرب
الزمـن عنـد بعض املـرىض ،وقـد تتقلب
عند البعـض اآلخـر يف دورات من الحدة
والهدوء.
4التهـاب الربوسـتات غير املصحـوببأعـراض التهابية :هذا النـوع من التهاب
الربوسـتات ال يحـدث أعراضً ـا ،ويتـم
اكتشـافه عـادة باملصادفـة عنـد إجـراء
فحوصـات ألمـراض أخـرى كالعقـم أو
ضخامـة الربوسـتات ،وال يلزمـه علاج.
ما أعراض التهاب البروستات؟
تعتمـد على نـوع االلتهـاب الحـاد أو
املزمـن ،وأشـ َيع األعـراض:
اإللحـاح البـويل املتكـرر والشـعور
املفاجـئ بالحاجـة للتبـول.
صعوبـة يف التبـول ،وهـي تعتبر مـن
أعـراض التهـاب الربوسـتات املبكـرة.
أمل أو حرقة يف أثناء التبول.
قشـعريرة وحمـى وأحيانًـا يصاحبهـا
الغثيـان والقـيء.
أمل يف أسـفل البطـن قـد ميتـد اىل
ا لخصيتين .
رائحة كريهة للبول.
أمل أسفل الظهر.
أمل خلال عمليـة الجماع ويف أثنـاء
عمليـة القـذف.
بعـض الحـاالت تحـدث فقدان الشـهوة
الجنسـية ،وخاصـة يف االلتهـاب املزمن.
نقـط الصبـاح ،مـن األعـراض الشـائعة
اللتهـاب الربوسـتات املزمـن ،حيـث
يالحـظ املريـض وجود إفـراز متكرر من
فتحـة البـول على شـكل نقـط لزجة قد
تسـبب انسـدادًا مؤقتًـا ألول مـرة يتبول
حـا ،أو أنهـا قد تظهر
فيهـا املريض صبا ً
على املالبـس الداخليـة عىل شـكل نقط
مـن السـائل اللـزج األصفـر أو البنـي

اللـون ،ويف كثير مـن الحاالت يشـتيك
املـرىض مـن وجـود خيـوط بيضـاء
خصوصـا يف
طويلـة تنـزل مـع البـول
ً
السـاعات األوىل مـن الصبـاح.
كيف يتم التشخيص؟
يتـم التشـخيص عـادة عـن طريـق
األعـراض التـي ذكرناهـا باإلضافـة
للفحـص الرسيـري وبعـض االختبارات
التـي ميكـن أن يجريهـا الطبيـب.
أول -الفحـص الرسيـري :حيـث تظهـر
ً
عالمـات التهـاب الربوسـتات عىل شـكل
تـورم وانتفـاخ العقـد اللمفاويـة يف
املنطقـة املحيطـة بالربوسـتات وبكيـس
الصفـن املحيـط بالخصيتين باإلضافـة
إىل نـزول سـوائل من مجـرى البول ،كام
يقـوم الطبيـب بإجراء الفحـص الرشجي
اإلصبعـي ،وفيـه يقـوم بإدخـال إصبعه
يف الشرج ويفحـص الربوسـتات يدويًا
عبر املسـتقيم ،حيث يظهر هـذا الفحص
أي تغير يف حجـم الربوسـتات.
ثان ًيا  -الفحوصات التشخيصية األولية:
فحوصـات البـول :يُطلـب
1فحـص عينـة مـن البـول (تحليـل بول)
للبحـث عـن عالمـات للعـدوى ،ورمبـا
يرسـل الطبيـب عينـة للـزرع أيضً ـا.
2اختبـارات الـدم :يجـرى فحـصدم كامـل  CBCوفحـص املسـتضد
الربوسـتايت النوعـي  PSAللبحـث عـن
عالمـات للعـدوى ومشـاكل الربوسـتات
األخـرى.
3تدليـك الربوسـتات :يف حـاالت نادرةقـد يدلـك الطبيـب بروسـتات املريـض
ويفحـص اإلفـرازات.
4اختبـارات التصويـر :يف بعـضالحـاالت قـد يجـرى تصويـر باملوجـات
فوق الصوتيـة (إيكو) أو أشـعة مقطعية
 CTللربوسـتات ومجـرى البـول.
كيف يعالج التهاب البروستات؟
يعتمـد علاج التهـاب الربوسـتات على

السـبب األسـايس ،وميكـن أن يشـمل:
املضـادات الحيويـة ،وتعطـى للقضـاء
على العـدوى ،وتكون مدة علاج التهاب
الربوسـتات الحـاد مـن  6 4-أسـابيع،
ومـدة علاج التهـاب الربوسـتات املزمن
على األقـل  6أسـابيع و قـد متتـد ملـدة
أطـول حسـب اسـتجابة وحالـة املصاب.
مسـكنات األمل مثـل الباراسـيتامول
للتخفيـف مـن أعـراض االلتهـاب.
مرخيات العضالت.
مثبطـات مسـتقبالت ألفـا ،مثـل
وبرازوسين
دوكسازوسين
وألفيوزوسين ،وتسـتخدم إذا كان
سـبب التهـاب الربوسـتات هـو احتقـان
الربوسـتات بسـبب تضخـم الربوسـتات
الحميـد أو كان مـن النـوع املزمـن
غير الجرثومـي ،حيـث تقلـل احتقـان
الربوسـتات وتضخمهـا وتسـهل عمليـة
التبـول.
االسـتئصال الجراحـي لغدة الربوسـتات،
ويتـم اللجـوء لهـذا الخيـار العالجـي
يف الحـاالت الخطيرة التـي مل تسـتجب
للعالجـات التقليديـة مـع بقـاء أعـراض
التهـاب الربوسـتات مسـتمرة.
ما المضاعفات المحتملة اللتهاب
البروستات؟
ميكـن أن تتضمـن مضاعفـات التهـاب
الربوسـتات مـا يلي:
تجرثـم الـدم ،أي انتشـار العـدوى
الجرثوميـة يف الـدم.
التهـاب الرببـخ ،وهـو األنبـوب امللتـف
امللحـق بالجـزء الخلفـي مـن الخصيـة.
خـراج الربوسـتات ،أي تشـكل تجويـف
مملـوء بالصديـد يف الربوسـتات.
اضطرابـات السـائل املنـوي ،والعقـم،
والـذي ميكـن أن يحـدث مـع التهـاب
الربوسـتات املزمـن.
را ننـوه إىل أنه ال يوجـد دليل مبارش
أخي ً
على أن التهـاب الربوسـتات يـؤدي إىل
رسطان الربوسـتات.

ما أسباب التهاب
البروستات؟
ميكـن أن يكـون سـبب التهـاب
الربوسـتات هـو تسرب الجراثيم
إليهـا مـن املسـالك البوليـة أو
االنتشـار اللمفاوي من املسـتقيم،
كما ميكـن أن ينتـج عـن العديد
مـن الكائنـات الحيـة املنقولـة
جنسـ ًيا مثـل النيرسيـة البنيـة،
أو املتدثـرة الحرثيـة ،أو فيروس
نقـص املناعـة البرشيـة ،وقـد
يسـهم تلف األعصاب يف املسـالك
البوليـة مـن الجهـة السـفلية
والـذي قـد يحـدث بسـببجراحـة أو صدمـة يف املنطقـة-
يف التهـاب الربوسـتات الـذي
ال ينتـج عـن عـدوى جرثوميـة،
ويف العديـد مـن حـاالت التهاب
الربوسـتات ال يتم تحديد السـبب،
ومـن العوامل املؤديـة إىل التهاب
الربوسـتات:
عـدوى جرثوميـة يف الجهـاز
البـويل.
عـدوى متكـررة يف املثانـة
ا لبو ليـة .
مامرسة الجنس الرشجي.
مامرسـة الجنـس مـع رشيـك
مصاب بأمـراض منقولة جنسـ ًيا
دون اسـتخدام الواقـي الذكـري،
وهنـا أكثر أنـواع الجراثيـم
املسـببة للعدوى هـي الكالميديا.
تضخـم الربوسـتات الحميـد
املرتبـط بتقـدم السـن.
تشـوهات يف الطبيعة الترشيحية
للجهاز البويل التناسلي.
التهاب الرببخ.
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في "أدب السجون"

ما الفرق بين بطاقات الدفع
اإللكتروني ..وأيها أفضل؟
بات الدفـع اإللكرتوين من الوسـائل
األساسـية يف الحيـاة يف معظـم
فبدل مـن حمل األموال
بلـدان العاملً ،
للشراء من األسـواق املختلفـة ،يكفي
امتلاك بطاقـة صغيرة يف املحفظة
متكـن حاملها الشراء مـن أي مكان
يف العامل ،إما بشـكل مبـارش أو عرب
اإلنرتنت.
توجـد عـدة رشكات تخـدم بطاقـات
الدفـع اإللكتروين وأشـهرها رشكتا
 Visaو Mastercardاألمريكيتـان،
واللتـان متنحـان تراخيـص للبنـوك
حـول العـامل إلصـدار البطاقـات،
وهـذه البطاقـات تصدرهـا البنـوك
ضمـن أنظمـة وطـرق معينـة منهـا
سـابق الدفـع ومنهـا الحـق الدفـع.

لضامنـات مـن البنك كإثبـات الدخل
الشـهري ونـوع واإلقامـة ،إذا كنـت
يف بلـد أجنبي.
عنـد الشراء بهـذه البطاقة يُسـحب
الرصيـد مـن البنك كـ "ديـن" ،حيث
ميكنـك الشراء ولـو كنـت ال متلـك
أمـوال كافيـة يف رصيـدك ،على أن
ً
تسـدد املبلـغ نهاية كل شـهر.
بواسـطة
الشراء
وميكنـك
"الكريديـت" إلكرتون ًيـا مـن مواقـع
خـارج الدولة التي أصـدرت البطاقة.
ال يسـتفيد السـوريون يف بعـض
البلـدان مـن ميـزات التسـديد ثـم
الدفـع ،باعتبارهـم أجانـب يف تلـك
البلـدان ،فتفـرض عليهـم البنـوك
حجز مبالـغ بقيمة بطاقـة الكريديت
(أشـبه بتأمين) ،لضمان تسـديدها
للبنـك.

ً
الكريديت كارد :أنفق أموال من
البنك ثم سدد
حلا جيدًا
تعتبر الكريديـت الـكارد ً
دخلا شـهريًا ثابتًـا
ً
ملـن ميتلكـون
كاملوظفين العاملين يف مؤسسـات
حكوميـة وخاصة ،ويعتبر الحصول
عليهـا صع ًبـا بعض الشيء وتحتاج

الديبيت كارد :أنفق أموالك كما
تشاء
عنـد اسـتخدام هـذه البطاقـة
تسـحب األمـوال مـن رصيـدك
مبـارشة ،أي أنـك ال تحتـاج إىل
ديـن مـن البنـك ،ولكـن يجـب أن
يكـون لديك رصيد ٍ
كاف يف حسـابك

عنب بلدي  -عماد نفيسة

البنكي السـتخدام هـذه البطاقـة.
الحصـول عليهـا أكثر سـهولة مـن
بطاقـة الكريـدت ،وتوفـر البنـوك
بطاقـات "ديبيـت" لالسـتخدام
اإللكتروين محل ًيـا.
البريبيرد كارد
هـي بطاقـة مسـبقة الدفـع تصدرها
بعـض البنوك وتكون إمـا Visa Card
أو  ، Mastercardوميكـن تعبئتهـا
مببلـغ معني مـن الحسـاب البنيك أو
الرصافـات اآلليـة التابعـة للبنوك.
فائدتهـا ملـن ال يريـد اسـتخدام
بطاقتـه البنكيـة يف مواقع التسـويق
اإللكتروين الغريبة ،فهـي تعترب أكرث
أمانًا مـن املخاطرة ببطاقـة الكريديت
أو الديبيـت كارد.
ATM card
هـي بطاقـة خاصـة بالصراف اآليل
لسـحب وإيـداع النقـود يف البنـك ،كام
ميكن اسـتخدامها للشراء مـن املتاجر
املحليـة ومحلات التسـوق واملـوالت
داخل البلد نفسـه ،وال ميكـن الرشاء من
خاللهـا مـن مواقـع التسـوق العاملية.
وعادة متنـح البنوك ميـزات الـ ATM

 cardبنفـس بطاقـات الكريديـت
والديبيـت.
البطاقات الوهمية
هي بطاقـات إلكرتونية غير موجودة
على الواقـع ،إمنـا تصدرهـا بعـض
املواقـع اإللكرتونيـة على شـكل
بطاقـات ماستر كارد أو فيـزا كارد
بنفس مواصفـات البطاقـة الحقيقية.
وتحتـوي على االسـم واملعلومـات،
كام البطاقـة الحقيقية متا ًمـا ،وميكن
شـحنها بطرق مختلفة بحسـب املوقع
املصـدر لهـا ،وغال ًبا تقبـل التعبئة عن
طريـق حسـاب البايبال.
أصبحـت بطاقـات الدفـع وسـيلة
أساسـية لعمليـات البيـع والشراء
اليوميـة يف الـدول املتقدمـة
واملتوسـطة ،وبعـض الـدول بـدأت
لتوهـا إدخـال أنظمـة الدفـع هـذه
إىل شـعوبها ،ولكـن مـا زال الدفـع
والشراء اإللكرتوين غير متوفر يف
الـدول الناميـة ،والكثير مـن الدول
العربيـة ال متلـك هـذا النـوع مـن
األنظمـة اإللكرتونيـة ،كما تشـكل
العقوبـات االقتصاديـة على بعـض
الـدول حاجـ ًزا يحـول دون إصـدار
هـذه البطاقـات.

سينما

ّ
عراف الماء..

رحالت اللقاء القائمة على الحدس
مـن أستراليا تبـدأ رحلـة البحـث ،وتنتهي
يف مـكان مختلـف متا ًمـا وبنتائـج غير
متوقعـة ،ليجـد الباحـث أكثر مـن املـاء
الـذي كان يسـتدل عليـه بالحـدس.
تاريخـي يقـدّ م
يب
يف فيلـم درامـي حـر ّ
ّ
مخـرج العمـل وبطله ،راسـل كـرو ،صورة
عـن املـآيس الالحقـة للحـرب العامليـة
األوىل ،إذ تـدور أغلـب األحـداث يف العـام
 ،1919أي بعـد انتهـاء الحـرب بعـام.
ويصـادف ذلـك التاريـخ العـام الرابـع بعد
معركة جاليبويل (الدردنيـل) التي دارت يف
منطقـة "جنـق قلعـة" يف شـبه الجزيـرة
الرتكيـة عـام  ،1915حين قامـت قـوات
التحالـف (بريطانيـة فرنسـية أسترالية
نيوزيالنديـة) مبحاولـة احتلال مدينـة
اسـطنبول.
راح ضحيـة تلـك املعركـة عشرات آالف
الجنـود مـن قـوات التحالـف والعثامنيني،
مـن بينهـم ثالثـة أشـقاء أستراليني ،هـم
أبنـاء بطـل الفيلـم جوشـوا كونـر (راسـل
كـرو) ،وهو ما دفعـه إىل مغادرة أستراليا
حيـث يعمـل كمنقب عـن امليـاه ،والوصول
إىل تركيـا بحثًـا عـن جثـث أبنائه.
يف تركيـا يلتقـي كونـر مبجموعـة مـن
األشـخاص الذيـن يقدمـون الدعـم لـه،
ومنهـم عائشـة ،وتقـوم بدورهـا املمثلـة

األوكرانيـة أولجـا كوريلينكو ،وهـي مديرة
الفنـدق الـذي أقـام بـه يف اسـطنبول،
ولديهـا مأسـاة مشـابهة ،إذ تـويف زوجها
يف املعركـة ذاتهـا.
الضابـط حسـن ،الـذي قـدّ م دوره املمثـل
التريك يلماز أردوغـان ،هو أحـد الناجني
مـن تلك املعركة ،يقـدّ م العون أيضً ـا لكونر،
ويسـاعده للعثـور على مكان دفـن أوالده.
يف تلك الفرتة ،تنشـأ عالقة حـب بني كونر
وعائشـة ،تسـاعد على تعزيزهـا املأسـاة
املشتركة التـي تجمعهما ،ورغبتهما يف
الحصـول على الدعم واملسـاندة.
تـم تصوير أغلب مشـاهد الفيلـم يف مدينة
اسـطنبول الرتكيـة ،وبإضافـة الطابـع
التاريخـي ،يضفي راسـل كرو على الفيلم
ملسـة جاملية ،مسـتمدة من طبيعـة املدينة
وتراثها.
يكتشـف كونـر مبسـاعدة الضابط حسـن
أن أحـد أوالده الثالثـة مل يقتـل خلال
املعركـة ،ورمبـا قد يكـون ح ًيا ،وبذلـك تبدأ
رحلة بحـث جديـدة ،ليقطع بعدهـا طريقًا
خطـرة إىل إحـدى املـدن الرتكيـة حيـث
يتوقـع أن يجـد ابنـه.
تتخلـل الفيلـم مجموعـة مـن املشـاهد
الحربيـة ،وهـو مـا تفرضـه قصـة الفيلم،
لكـن مـرور تلك املشـاهد يف السـياق العام

لألحـداث تجعل الطابـع الحريب أقـل تأثريًا
مـن الطابـع الدرامـي التاريخي.
كاتبـا السـيناريو أنـدرو نايـت ،وأنـدرو
أناستاسـيوس ،اختـارا نهايـة سـعيدة
للفيلـم ،إذ يعـود كونـر مـع ابنـه مـرة
أخـرى إىل اسـطنبول ويعرض الـزواج عىل
عائشـة.
الفيلـم من إنتـاج عـام  ،2014وهو حاصل
على جائـزة "األكادمييـة األسترالية
للفنون السـينامئية والتلفزيونيـة العاملية"
ألفضـل فيلـم ،كما حصـد املمثـل التريك
يلماز أردوغـان نفـس الجائـزة كأفضـل
ممثـل مسـاعد عـام .2015

أثّـرت قض ّية السـجن السـيايس عىل الحالـة األدبية يف
الـدول العربيـة ،ومنـذ سـبعينيات القـرن املـايض دخل
"أدب السـجون" إىل املكتبـات العربيـة ،محدثًا خرقًا يف
القمع السـيايس عـن طريق الرمـز األديب.
نقلـت روايات عـدد من الكتاب واألدباء العرب معايشـات
مـا يحصل خلـف القضبـان وأقبيـة األفـرع األمنية إىل
العامـة ،وعممـت تجربـة التعذيـب التـي يتعـرض لهـا
املعتقلـون واملحكومـون بقضايـا سياسـية يف الـدول
العربيـة ،وفيام يلي أبرز الروايـات العربيـة املدرجة يف
إطار أدب السـجون:
شرق المتوسط
تعـرض الروايـة ،التـي كتبهـا الـروايئ السـعودي عبـد
الرحمـن منيـف يف العـام  ،1972مشـاهد من سـنوات
قضاهـا شـاب ثالثيني مالحقًا ثم سـجي ًنا سياسـ ًيا يف
بلـد عـريب رشق البحـر األبيـض املتوسـط ،مل يحـدده
أو يذكـر السـياق السـيايس الـذي جـرت خاللـه أحداث
الرواية.
وهـي مـن بواكير األعمال التي كتبـت ضمن فئـة أدب
السـجون يف املنطقـة العربيـة ،رغـم أن نقـاد الروايـة
قالـوا إن مـا جـاء فيها “غير كاف” يف وصف أسـاليب
التعذيـب والقهـر ،التي مورسـت عىل سـجناء الرأي يف
البلـدان العربية.
مهـدّت هـذه الرواية للأدب الـذي يتحدث عن السـجون
يف الـدول العربيـة ،وفتحـت البـاب أمـام الكثير مـن
الكتـاب واألدبـاء لسـلك النهـج ذاتـه الـذي سـلكه عبد
الرحمـن منيف.
تلك العتمة الباهرة
مـن أشـهر روايـات أدب السـجون يف العـامل العـريب
لكاتبهـا الطاهـر بـن جلـون ،وحصلـت بنسـختها
اإلنكليزيـة على جائـزة دبلـن للآداب عـام  ،2004كام
حـازت على جائـزة إمبـاك األدبيـة أواخـر عـام .2000
اسـتلهم الطاهـر روايتـه مـن شـهادة السـجني عزيـز
بنبين ،وهـو معتقـل سـابق يف سـجن تزمامـرت يف
املغـرب ،وتـدور أحداثهـا على لسـانه عـن مجموعـة
مـن  23سـجي ًنا اتهـم معهـم بتنفيـذ محاولـة “انقالب
الصخيرات” على ملـك املغـرب حسـن الثـاين بدايـة
السـبعينيات.
وفيما يزيـد على  220صفحـة يصـف الكاتـب ببالغة
حياة السـجني ورفاقه يف السـجن -الحفرة ،حيث كانت
املهجـع واملـأكل واملشرب والحمام يف الوقت نفسـه،
على ارتفـاع ألفـي متر على سـفوح جبـال األطلس،
مع البرد واملـرض والطعام غير الصالح للأكل ،انتهاء
مبوت السـجناء واحـدًا تلو اآلخـر عىل مـرأى منه خالل
مثانيـة عشر عا ًما من السـجن.
إعجام
تنطلق أحـداث الرواية لكاتبها العراقي األمرييك ،سـنان
أنطـون ،مـن السـلطة القمعيـة التـي فرضهـا "حـزب
البعـث" يف العـراق ،يف ظـل حكـم صدام حسين.
بطل الرواية هو طالب مسـيحي يـدرس اللغة اإلنكليزية
وآدابهـا يف الجامعـة ،ويتعـرض ملضايقات مـن أعضاء
الحـزب املنضويـن يف اتحـاد الطلبـة العراقيين نتيجة
ً
معتقل.
مواقفـه املعارضـة للنظام ،وهـو ما ينتهي بـه
صدرت الرواية عام  2003عـن دار اآلداب للنرش والتوزيع
يف العـراق ،وتُرجمـت إىل اإلنكليزيـة والرنويجيـة
والربتغاليـة واألملانيـة واإليطالية.
القوقعة
روايـة للكاتب السـوري مصطفـى خليفة ،نشرت عام
 ،2008تروي ذكريات معتقل سـيايس سـوري بلسـانه.
وتحكي الروايـة عـن شـاب درس اإلخـراج السـنياميئ
يف فرنسـا ،وقرر العـودة إىل بلـده يف مثانينيات القرن
املـايض ،غير مـدرك حجـم املأسـاة التـي كان ميـر بها
وطنـه يف تلك الفترة ،ليعتقل لحظة وصولـه إىل املطار
ويقضي االثني عشر عا ًمـا التي تلتها يف سـجن تدمر
الصحـراوي حيـث تـدور معظـم أحـداث الروايـة التـي
تسرد تفاصيـل حيـاة بطلهـا ،دون ذكـر اسـمه ،خالل
تنقلـه من سـجن إىل آخـر حتى اإلفـراج عنـه ،وتنتهي
بعد عـام مـن إطلاق رساحه.
تعـرض الروايـة تفاصيـل التعذيب الـذي كان يتعرض له
املعتقلون السياسـيون يف السجون السـورية واملعاملة
التـي كانوا يتلقونها يف سـجون النظام السـوري آنذاك،
وتنقل مشـاهدات وأحاسـيس بطلها.
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1.1مضيق عريب
2.2من أسامء السيد املسيح  ،اسم علم مؤنث
3.3تطاول  ،ظاهر
4.4خلفيات  ،خدع
5.5يذهب
6.6جوهر  ،نتائجي
7.7نهار  ،عليلة
8.8اباريق  ،يُبقى
9.9انسجام
1010عطيه  ،مؤازرة
عمودي
1.1مهرجان فني لبناين
ِ 2.2
انصت  ،حضارة قدمية
3.3زوائد  ،معطي
4.4اتالف  ،رجعه
5.5يقطع  ،انهض
6.6عكس حلو  ،نهار  ،حرف عطف
7.7ذيك  ،اسم علم مؤنث
8.8خراب  ،سجل
9.9حقل  ،سلع
1010ضمري منفصل  ،اسم علم مذكر

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
عبر البريد اإللكتروني إلى editor@enabbaladi.org
اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لـكل اللقـاءات الكرويـة األوروبيـة حسـاباتها
ورهاناتهـا جامهرييًـا وإعالم ًيـا وجنونًـا كرويًـا
ولعشـاق الفريقني األبرز يف إسـبانيا حسـاباتهم
الخاصة يف " كالسـيكو األرض " ،أجواء االستعداد
يف كل دول العـامل ال تختلـف بين موسـم و آخـر
إال مـن ناحيـة تراجع مسـتوى الفريـق أو تقدمه،
خطورتـه أو أداءه املخيـب لآلمـال ،فما بالـك وأن
تقتحـم روزنامـة العشـق الريـايض قرعـة كأس
امللـك ،ليسـتيقظ العشـاق على كالسـيكو جديـد
بحسـابات جديدة و مبفاجآت قـد تطيح بالرؤوس
يف الدفـة الفنيـة و بأحلام وبحـاالت معنويـة.
هـذه األيام متـر علينـا رياح اللقـاءات األبـرز بني
البارسـا وريـال مدريـد بطيـف خـاص ال يتكـرر
كل عـام أو كل موسـم كأن يكـون لقـاء اإليـاب
يف كأس امللـك واإليـاب يف الليغـا اإلسـبانية عىل
أرض"السـنتياغو برنابيـو" ،ال وخلال ثالثـة أيـام
فقـط ،أي أن حبـس األنفـاس لـدى الرياضيين
واملـدراء واملشـجعني والصحفيين سـيكون على
أشـده وكل على طريقتـه الخاصـة بين مدافـع
عـن ألـوان البارسـا وطموحاتـه وبني منشـد لثأر
الريـال ورغبـة جامحـة يف تقدمه وزيـادة خطره
يف املسـابقتني.
ومنـذ أيـام قليلة بدأت حفلات التوعـد والتوقعات
ورمـي التهـم بين املشـجعني كما العـادة يف
شـارعنا العـريب فطالـت األحيـاء واألمـوات
والحقـب التاريخيـة ووااليدولوجيـات وأحلام
اإلنفصـال مـن عهـد الجنرال فرانكـو وصـوال
إىل اسـتقالل كتالونيـا وكل هـذه اإلشـارات هـي
طقـوس معتادة بين الجامهري بالرغـم من بعدها
عـن حساسـية املبـاراة باسماء النجـوم أو نتيجة
الذهـاب يف كأس امللـك والتـي انتهـت على أرض
البارسـا بالتعـادل اإليجـايب بهـدف لهـدف.
هـذه الصبغـة التي تغطـي كل محاور الكالسـيكو
يف قشـورها ،ال متـر مـرور الكـرام يف قلبها أيضا
وخصوصـا عند إنطلاق صافرة الحكـم يف املباراة
ً
األوىل والثانيـة وخـروج النتائـج إىل سـاحات
النقـد وإنحيـاز التحكيـم و رغبة املافيـات الكروية
بفوز هـذا وإخفـاق ذاك بالرغـم من وجـود تقنية
الفيديـو ،ولكـن هـذه االتهامـات هـي أشـد مـا
يشـعر العشـاق بعمق انتامئهم يف حالـة الفوز او
الخسـارة ،ولنكـن أكثر دقـة يف الحـزن والفرح .
املنطـق يف تحليـل البعـض يقـول بـأن كأس امللك
سـيذهب للخزائن املدريديـة فيام لن يتقـدم الريال
ليكـون خطـ ًرا عىل البارسـا ضمـن إيـاب الدوري
حتـى ولـو انتهـت النتيجـة بالتعـادل فاألمـر يف
الليغا محسـوم للخزائـن الكاتلونية مجـددًا ،وكلها
إشـارات و متنيـات و أقـوال يطلقهـا املتابـع بين
دارس ألخبـار الفريـق وبني مطلق لألمـاين ،إال أن
امللعب وأقـدام النجوم هـي الكفيلة بتحديـد الفائز
مـن الخـارس وخصوصـا يف أشـد معـارك األرض
الكرويـة رضاوة الكالسـيكو اإلسـباين .
لـن ميـل أحـد مـن الشماتة وال مـن الحـزن وال
وخصوصـا إذا نـال أحـد الفريقين "الفوز
الفـرح
ً
الدبـل" بالفـوز عىل الخصـم وهنا سـيكون امليزان
قـد أعلـن رحيل العقـل و تقـدم اللسـان يف الدفاع
والهجـوم عـن النتيجـة  ..وهـات يا ألحـان !!!
األربعـاء – السـبت ،سـاعات للمتعـة والتشـجيع
واشـباع العيـون مـن النظـر إىل النجـوم  ..متتمة
الشـفاه وحضـور الحناجـر بين الغضـب وإعالن
الهـدف ،كالسـيكو األرض بين ريـال مدريـد
وبرشـلونة يـدق األبـواب والنوافـذ والشاشـات،
اسـتعدوا جيـدً ا .
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تتويج نادي ريال مدريد بدوي أبطال أوروبا ( 2018 -ريال مدريد)

أندية إسبانيا تجدد عهدها
باحتكار بطوالت أوروبا
انتهـى األسـبوع الثـاين مـن الـدور الـ 16
يف املسـابقة األوروبيـة األكرب على صعيد
األنديـة وبـدأت معهـا مالمـح املتأهلني إىل
الـدور ربـع النهـايئ بالظهور.
وأثبتت األندية اإلسـبانية علـو كعبها مجددًا
يف دوري أبطـال أوروبا بعـد أن تفوق نادي
أتلتيكـو مدريـد على يوفنتـوس اإليطايل
بهدفين دون رد يف مواجهـة الذهـاب ،التي
أقيمـت يف ملعـب أتلتيكـو مدريـد وانـدا
ميرتوبوليتانو.
بينما انتـزع القطـب األول للعاصمـة
مهما مـن أياكـس
اإلسـبانية مدريـد فـوزًا
ً
أمستردام يف أرضية ملعبـه يوهان كرويف
أرينـا واض ًعا قدمـه يف الدور ربـع النهايئ،
يف وقـت تعـادل فيه برشـلونة مـع نظريه
ليـون يف ملعـب األخير تـاركًا الحسـم
ملواجهـة اإليـاب يف ملعـب كامـب نـو.
األنديـة اإلسـبانية مل تغـب عـن منصـات
التتويـج طيلـة العقـد املايض واسـتطاعت
السـيطرة على نصـف ألقـاب البطولتين
األوروبيتين ،كأس االتحاد األورويب ودوري
أبطـال أوربا.
حظوظ النسخة الحالية للفرق اإلسبانية
باتـت الخطـوة الثانيـة لألنديـة اإلسـبانية
واضحة بعـد أن أثبتت تفوقهـا يف مواجهات
ذهاب الدور السـتة عشر مـن دوري األبطال
على الرغـم مـن األداء الباهـت الـذي قدمـه
برشـلونة وفـوز ريـال مدريد بشـق األنفس.
الخطوة األوىل أنجزت بالنسبة لألندية الثالثة،
إذ حصـل أتلتيكـو مدريـد عىل املطلـوب من
أرضـه وبقـي عليـه الحفـاظ على شـباكه
يف مواجهـة اإليـاب يف ملعـب يوفنتـوس،
وبرشـلونة أجل الحسـم ملعقله ،بينام اقتنص
ريـال مدريـد هدفين مهمين مـن أياكـس
العنيد.
وبـات ناديا توتنهـام وباريس سـان جريمان
األقـرب إىل التأهـل بعـد أن حقـق توتنهـام
مهم على أرضية
هوتسـبري اإلنكليزي فـوزًا ً
ميدانه بثالثية نظيفة عىل بروسـيا دورمتوند،
بينما حقق النـادي العاصمي الفرنسي فوزًا
را خارج قواعده عىل حسـاب مانشستر
كبي ً
يونايتـد بثنائية نظيفـة عـززت حظوظه يف
الـدور الثاين.
بينام مل تحسـم القمة بين ليفربـول وبايرن
ميونخ التـي انتهت عىل أرضيـة ليفربول من
دون أهـداف ،وكذلـك تأجـل حسـم مواجهـة
بورتـو ورومـا التـي انتهـت يف األوملبيكـو
بهدفين لهـدف لصالـح نـادي العاصمـة
اإليطاليـة روما ،أما مانشستر سـيتي فنجح
يف العـودة بالنتيجة أمام شـالكة بعـد أن كان
مهم مـن أملانيا.
متأخ ًرا بهـدف وانتزع فـوزًا ً

نصف البطوالت األوروبية من نصيب
اإلسبان
حقـق ريـال مدريـد يف السـنوات الثلاث
األخيرة إنجـازًا كرويًـا تاريخ ًيـا غير
مسـبوق بعـد أن متكـن مـن رفـع كأس
دوري أبطـال أوروبا للمـرة الثالثـة توال ًيا
كأول نـا ٍد تحقيقًـا لهـذا اإلنجـاز ،بعـد أن
فـاز على نـادي ليفربـول بثالثيـة مقابل
هـدف يف املواجهة التي أقيمـت بالعاصمة
األوكرانيـة كييـف ،بالوقـت الـذي حسـم
فيـه أتلتيكو مدريـد موقعة ملعـب األنوار
يف لشـبونة بفـوز عريـض بثالثيـة على
مارسـيليا الفرنسـية يف مسـابقة الدوري
األورويب.
سـيطرت األنديـة اإلسـبانية على مسـابقة
أبطـال أوروبا يف املواسـم األخيرة ،وحملت
اللقـب تسـع مـرات ،منـذ موسـم -2009
.2010
برشلونة فاز باللقب ،موسـم ،2011-2010
باملبـاراة النهائية التي جمعته مع مانشستر
يونايتـد والتي انتهـت بثالثة أهـداف مقابل
هدف واحد للشـياطني الحمر.
وتوج ريـال مدريد مبوسـم ،2014-2013
بعـد أن كان بايرن ميونخ هو بطل النسـخة
التي سبقته.
ومتكـن نـادي برشـلونة مـن رفـع كأس
البطولة موسـم  2015-2014عىل حسـاب
نـادي يوفنتـوس اإليطـايل.
وعـاد النـادي امللكي وحمل اللقـب الحادي
عشر يف تاريخـه على حسـاب أتلتيكـو
مدريـد اإلسـباين بنتيجـة أربعـة أهـداف
مقابـل هدف.
وحافـظ املرينغـي على اللقـب يف موسـم
 2017-2016بعدمـا فـاز على نـادي
يوفنتـوس اإليطـايل بالنتيجـة ذاتهـا.
وشـهدت بطولة األبطال نهائيني إسـبانيني
خالصين جمعـا قطبـي العاصمـة مدريـد
أتلتيكـو والريـال موسـمي  2014و.2016
وبالعـودة إىل الـدوري األورويب حملـت
األنديـة اإلسـبانية اللقـب خمس مـرات يف
آخـر مثانيـة مواسـم ،منـذ موسـم -2009
.2010
وحمل اللقب األورويب نـادي أتلتيكو مدريد
مرتني يف موسـمي  2010-2009و-2011
.2012
بينام حمل الـكأس األوروبية نادي إشـبيلية
اإلسـباين يف ثالثـة مواسـم متتاليـة مـن
 2013حتـى .2016
ومل تغـب األنديـة اإلسـبانية عـن نصـف
نهـايئ دوري أبطـال أوروبا خالل املواسـم
العشرة األخيرة حيـث أثبتت قدرتهـا وعلو
كعبهـا يف الكـرة األوروبيـة.
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حركة “الضمير” الدولية تتحرك
لدعم قضايا المعتقالت السوريات
جلسة مؤتمر الضمير لدعم قضايا المعتقالت السوريات في إسطنبول  20 -شباط ( 2019عنب بلدي)

عنب بلدي  -خاص
بهـدف إيقـاظ الضمير العاملـي
والضغـط لإلفـراج عـن النسـاء
واألطفـال املعتقلين يف سـوريا دون
قيد أو رشط ،نظمـت حركة “الضمري”
الدوليـة مؤمتـ ًرا يف مدينة اسـطنبول
برعايـة “هيئـة اإلغاثـة اإلنسـانية
الرتكية" ( ،)IHHومبشـاركة ناشطني
وبرملانيين مـن نحـو  55دولـة ،بينها
بريطانيـا وقطـر وجنـوب إفريقيـا
واإلكـوادور وأوكرانيـا والبوسـنة
والهرسـك والربازيـل.
وحضر املؤمتـر ،األربعـاء 20
مـن شـباط ،ناشـطون وبرملانيـون
وحقوقيـون كان مـن أبرزهـم عضـو
مجلـس اللـوردات الربيطـاين
البارونـة بـوال أوديـن ،وحفيـد الزعيم
الجنـوب إفريقـي الراحـل نيلسـون
مانديلا ،مانديلا مانديلا ،والربملانية
اإلكوادوريـة آنـا بيلني ماريـن أغريي.
ودعا املشـاركون يف املؤمتر إىل اإلفراج
الفـوري عـن النسـاء املعتقلات يف
السـجون السـورية ،واللايت تعرضن
ألبشـع أنـواع التعذيـب ،كما طالبـوا

املجتمع الـدويل بالتحرك للضغط عىل
النظـام السـوري لتحقيـق ذلك.
رفع الصوت إلنهاء الظلم
املمثـل عـن عائلـة مانديلا ،مانديلا
مانديلا ،دعـا يف كلمـة لـه خلال
املؤمتـر ،لرفع الصـوت من أجـل إنهاء
الظلـم القائـم يف سـوريا ،ووقـف
االنتهـاكات ضد اإلنسـانية التي ت ُرتكب
را إىل أهميـة “أال نغمض
هنـاك ،مشي ً
أعيننـا عن اسـتغالل النسـاء واألطفال
يف تلـك الحـرب".
ويف حديـث مـع عنـب بلـدي وجـه
رسـالة إىل األطفـال والنسـاء يف
قائل لهـم “نحن
السـجون السـوريةً ،
أيضً ـا قادمون مـن هذا املـايض ،نحن
أيضً ـا ،كجنوب إفريقيين ،قادمون من
هكذا وحشـية ،وحشـية نظـام الفصل
العنرصي ،وسـيأيت ذلك اليـوم ،وعىل
حيـاة أعينهـم ،حيـث سـيدركون أن
هنـاك حرية”.
تحريك الضمير العربي والعالمي
حول قضية المعتقالت
املنسـق اإلعالمـي يف “هيئـة اإلغاثـة

اإلنسـانية الرتكيـة" ( ،)IHHمصطفى
أوبـك ،أوضـح مـن جانبـه أن الهـدف
مـن هـذه الفعاليـة هـو لفـت االنتباه
لقضيـة املعتقالت السـوريات وجعلها
قضيـة رأي عـام ،وذلـك حتـى اإلفراج
عنهـم ،ولفـت إىل أنه وبدعـم من ألفي
منظمـة مجتمـع مـدين حـول العـامل
سـيتم تنظيـم فعاليـات مبـا يف ذلـك
تظاهـرات ووقفات تضامنيـة يف عدد
من الـدول.
املعتقلـة السـابقة يف سـجون النظـام
السـوري ،مجد رشبجي ،أشـارت إىل أن
حركة الضمير الـدويل كانت قـد بدأت
العـام املايض يف نفـس التوقيت بقافلة
ضمـت نحو عشرة آالف امـرأة من أكرث
مـن  55دولـة ،انطلقـت من اسـطنبول
إىل أنطاكيا للمطالبـة والضغط من أجل
اإلفـراج عن النسـاء واألطفـال املعتقلني
يف سـجون النظام السـوري.
ولفتـت إىل أن الفعاليـة يف هـذا العام
هـي تتمـة للحركـة السـابقة بهـدف
االسـتمرار يف تحريك الضمري العريب
والعاملـي حـول قضيـة املعتقلات
السـوريات ،فلهـذه الحركـة دور مهـم
يف إيصـال صـوت املعتقلات ،ولكي

يعـرف الجميع ما يجري يف السـجون
السورية.
 7000معتقلة في سجون النظام
ووفـق بيـان للحركة يوجد يف سـوريا
نحو  76ألف سـوري مجهـول املصري
مـن بينهـم أطفـال ونسـاء ،وتعرضت
نحـو  13ألـف امـرأة لالعتقـال منـذ
بـدء الصراع السـوري يف عـام ،2011
منهـ ّن نحـو  7000امـرأة مـا زلـن قيد
االعتقال ويتعرضـن للتعذيب والتحرش
واالغتصـاب واملعاملة الالإنسـانية.
وتناشـد الحركـة مـن خلال هـذه
الفعاليـة بإطلاق رساح جميع النسـاء
واألطفـال املعتقلين يف السـجون
السـورية دون أي رشوط مسـبقة أو
مسـاومة ،وباتخاذ التدابري واإلجراءات
الالزمـة ملنع تعـرض األطفال والنسـاء
حـول العـامل لالعتقـال والتعذيـب،
وبضرورة تحـرك األمـم املتحـدة
ومجلـس التعـاون اإلسلامي وجميـع
الجهـات الدوليـة وعلى رأسـها تركيا
وروسـيا وإيـران بهـذا الخصـوص،
وبضرورة بـذل جميـع الجهـود لرفع
صوت املظلومات يف سـجون سـوريا
حتـى تحريـر آخـر معتقلـة وطفـل.
وحركـة “الضمير” هي مبـادرة دولية
تأسسـت يف آذار مـن العـام املـايض،
بعـد أن حققـت قافلـة نسـائية عاملية
را برفـع الوعـي بالنسـاء
نجا ً
حـا كبي ً
اللـوايت سـجنه ّن النظام السـوري.
وانطلقـت قافلـة الضمير الدولية من
اسـطنبول إىل الحدود السـورية يوم 6
مـن آذار ،يف رحلة اسـتمرت ثالثة أيام
وضمـت  55حافلة.
وشـارك يف الفعاليـة الختاميـة لهـذا
الحدث أكثر من عشرة آالف امرأة من
نحـو  50دولة منهـا سـوريا وأوكرانيا
وتشييل وفلسـطني والعراق وبريطانيا
والربازيـل وماليزيـا وباكسـتان
والكويـت وقطـر ،وذلـك تزام ًنـا مـع
احتفـاالت اليـوم العاملـي للمرأة.

إذاعة “المنطقة اآلمنة”
تبدأ بثها في الشمال السوري
بـدأت إذاعـة تحمـل اسـم “املنطقـة
اآلمنـة” بثهـا يف منطقـة الشمال
السـوري بدعـم والية كلّـس الرتكية.
وقـال مدير مكتـب اعـزاز اإلعالمي،
عبـد القـادر أبـو يوسـف ،لعنـب
بلـدي ،الثالثـاء  19مـن شـباط ،إن
املجلـس املحلي يف اعـزاز يشرف
على اإلذاعـة التـي تبـث يف املناطق
كافـة ،مـن منبـج إىل إدلـب ،عبر
األبراج املوجـودة يف املنطقة (.)FM
وأضـاف أبـو يوسـف أن اإلذاعـة
سـتعمل يف البدايـة أربـع سـاعات
يوم ًيا ،عبر برنامـج صباحي ونرشة

أخبـار وأغـان ثوريـة ،على أن تزيد
سـاعات البث حتـى السـاعة الرابعة
رص ا .
ع ً
وتأسسـت عقـب انـدالع الثـورة
السـورية العديد مـن اإلذاعـات التي
تبـث مـن داخل وخـارج سـوريا ،إذ
وصـل عددها إىل  30إذاعة ،بحسـب
دراسـة “قبـض الزبد ..جـردة لحال
اإلذاعـات واملواقـع الجديـدة يف
سـوريا” ،التـي أصدرهـا “فريـق
ويـدو” للدراسـات اإلعالميـة.
ومن اإلذاعـات التي تبـث يف مناطق
الشمال حال ًيـا ،إذاعة وطـن وراديو
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الـكل وراديـو فريـش وروزنـة
وأورينـت.
ويعـود اسـم اإلذاعـة إىل املنطقـة
اآلمنـة التـي تسـعى تركيـا إىل
إنشـائها يف شمايل سـوريا،
وخاصـة يف منطقـة رشق الفـرات
الخاضعـة لسـيطرة “وحـدات
حاميـة الشـعب" (الكرديـة).
وتتهـم تركيـا “الوحـدات” بالتبعية
إىل “حـزب العمال الكردسـتاين”
املصنـف إرهاب ًيـا يف أنقـرة ،األمـر
الـذي تنفيـه الوحدات مـرا ًرا.
وعـاد الحديـث عـن املنطقـة اآلمنة

إىل الواجهـة مجـددًا بعـد إعلان
الرئيـس األمريكي ،دونالـد ترامب،
عبر “تويتر” إقامـة منطقـة آمنة
ميل
يف شمال سـوريا بعرض ً 20
را).
( 32كيلومت ً
لكـن مصير املنطقـة مـا زال
مجهـول حتـى اآلن بسـبب عـدم
ً
معرفـة الطـرف الـذي سـيكون
صاحـب القـرار فيهـا ،عقـب
انسـحاب القـوات األمريكيـة مـن
املنطقـة ،وسـط رفـض تركيـا
سـيطرة أي جهـة على املنطقـة
اآلمنـة غريهـا.
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تعا تفرج
خطيب بدلة

َه َّيا إلى اللجنة
الدستورية
مشكلتنا ،نحن السوريني ،مع النظام السوري،
يف األساس ،مشكلة دستورية .هذا ما كتبه
الصديق "دارا العبد الله" عىل صفحته ،يعني،
بحسب "دارا" ،خالفُنا بالرأي مع بشار األسد
وأركان حربه ،كان عىل تطبيق مواد الدستور،
وليس حول أي يشء آخر.
ً
مثل :إن تحريك جحافل الفرقة العسكرية
الرابعة ،من قبل ماهر األسد ،باتجاه درعا،
يف بداية الثورة ،وما قامت به من قتل
ومداهمة وتفتيش واحتجاز ،مل يحصل
ً
ارتجال ،فاألخبار املترسبة تقول إن القسم
القانوين يف الفرقة الرابعة قد استنفر،
حا،
فور انطالق الثورة ،وعقد اجتام ً
عا مفتو ً
استعرض فيه الدستور السوري ماد ًة مادة،
ت ذلك
وبندً ا بندً ا ،حتى تَ َو َّ
ص َل إىل صيغة تُدَ ْ
س ُِ
االجتياح ،وتنسجم ،بشكل خاص ،مع منطوق
املادة التي تتحدث عن مسؤولية الدولة تجاه
الشعب ،وصيانة الحريات العامة ،وتجعل تلك
االرتكابات منسجمة مع روح القوانني النافذة
يف الجمهورية العربية السورية.
وضع رؤساء الش َعب األمنية وفروعها
كان
ُ
يف املحافظات أصعب بكثري من وضع ماهر
األسد ،فليك تعتقل مواط ًنا سوريًّا واحدً ا ،ال بد
لها ،بحسب القوانني السارية ،أن تحصل عىل
موافقة خطية من النائب العام يف املحافظة
التي يتبع لها ،وأنتم ،ساديت القراء ،تعلمون،
أن ممثيل النيابة العامة ،بشكل عام ،يجري
انتقاؤهم من بني أكرث القضاة صالبة وتشددًا،
ُس َتخْدَ م يف
بل ميكن أن نطلق عليهم صفة ت ْ
وصف التيوس -حاشاكم -وهي ال َت َناحة،
يعني أن الواحد منهم ال يوافق عىل اعتقال
مواطن ما إال بشق النفس ،وطلوع الروح،
وحتى لو حاول ضابط األمن رشوته لقاء
املوافقة ،يرفض الرشوة بشمم ،ويبقى عىل
عناده وتناحته مسوغًا ذلك بقوله إن حرية
السوريني أمانة يف رقبة النيابة العامة ،وإنه
ال يجوز التفريط باألمانة ..وقد وصلتنا أخبار
من داخل مكتب اللواء "جميل حسن" رئيس
شعبة املخابرات الجوية أنه كان يُ َرى ،مرا ًرا،
وهو يذرع مكتبه جيئ ًة وذهابًا ،بال َغ القلق
واالضطراب عندما يرسل أحدُ فروعه طل ًبا
للنائب العام يف محافظته ألخذ موافقته عىل
اعتقال شخص يُشَ ك ُِّل بقاؤه خارج السجن
خط ًرا عىل السيادة الجوية للبالد ،ويقول
سيادة اللواء ،كمن يحدث نفسه ،يا ترى النائب
العام يوافق؟ ال يوافق؟ وتنتهي الحكاية بأن
يجلس ويرفع يديه إىل السامء ويقول :يا رب
ألهمه عىل املوافقة ملا فيه خري األمتني العربية
واإلسالمية وقطرنا الصامد.
دعونا ،أعزايئ ،نُ ْع ِ
طكم من اآلخر ،عىل
طريقة دالل العقارات ،ونفرتض ً
جدل بأن
ممثيل النيابة العامة يف املحافظات السورية
وافقوا عىل كل طلبات األفرع األمنية
املتعلقة باعتقال العرشات ،بل املئات ،بل
األلوف من أبناء هذا القطر الصامد ،برأيكم،
هل يستفيدون شي ًئا؟ طب ًعا لن يستفيدوا،
فامل ُ َّت َه ُمون يستحيل أن يعرتفوا بأي يشء له
عالقة بارتباطهم باملؤامرة الكربى ،ألن الرضب
يف املعتقالت ممنوع ،ومعروفة هي حكاية
املساعد األول الذي رضب مواط ًنا بالكف يف
أثناء التحقيق يف سنة  .2011صدقوا بالله أن
تداعيات ذلك الكف ما زالت تتفاعل يف سوريا،
ويف املحافل الدولية حتى لحظة كتابة هذه
س َح من عمله،
الزاوية ،رغم أن املساعد األول ُ ِّ
وأحيل إىل مجلس التأديب!

