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أغللب التعديالت على القانون متت 
العلام  وبعلد   ،1975 العلام  قبلل 
2000، وتركلزت عى أملور تتعلق 
باللزواج، لكلن التعديلالت األكلر 
شلموًل انتظرت 66 عاًملا إىل حني 

إقرارها.
ففلي العلارش ملن شلباط الحايل، 
السلوري  النظلام  رئيلس  أصلدر 
بشلار األسلد القانلون رقلم 4 لعام 
2019 القلايض بتعديلل %23 من 
ملواد قانون األحلوال الشلخصية، 

وشلمل التعديلل علدًدا كبلرًا ملن 
يصلّب  أن  املفلرض  ملن  امللواد، 
أغلبها يف إطار تحسلني وضع املرأة.

ويعلد قانلون األحلوال الشلخصية 
حساسلية،  األكلر  القوانلني  ملن 
لكونله ينظم أملورًا تتعللق بالحياة 
الشلخصية  والشلؤون  العاملة 
لألفلراد، إذ يُعنلى بقضايلا الطالق 
واللزواج واإلرث وحضانلة األطفال، 
وملا إىل ذللك من قضايلا تؤثر يف 

حيلاة املواطنلني.

وعلى اعتبلار أن قانلون األحلوال 
الرشيعلة  إىل  يسلتند  الشلخصية 
للذا  اإلسلالمية كمرجلع أسلايس، 
بلد  ل  عليله  يطلرأ  تعديلل  فلأي 
للجلدل،  يفتلح مجلاًل واسلًعا  أن 
بعضهلا  متناقضلة،  آراًء  ويجلذب 
يطالب بالوصلول إىل قانون أحوال 
شلخصية ملدين، وبعدهلا ينظلر 
بحلذر شلديد إىل البنلود والنقلاط 
التلي ميكن أن "تخاللف" الرشيعة 

اإلسلالمية.
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 األهالي في درعا 
يلجؤون )للروس( لحل 
العديد من قضاياهم 

التي ل يمكنهم 
حلها بأنفسهم، 

منها معرفة مصير 
أقاربهم، وحل 

مشاكل اإلقامة 
والسكن والعقارات

عنب بلدي - درعا

أسللوب  باسلتخدام  روسليا  تسلتمر 
يف  املسلتقبيل  والتخديلر  املراوغلة 
سلوريا،  جنلويب  درعلا  محافظلة 
بتحقيلق  لألهلايل  وعلود  تقديلم  علر 

تنفيلذ. دون  لكلن  متطلباتهلم 
عربلات  مشلاهد  دون  يلوم  ميلر  ول 
املناطلق  تجلوب  روسلية  ومصفحلات 
الغربيلة،  املناطلق  وخاصلة  الجنوبيلة، 
التلي  الرملوك  حلوض  ضمنهلا  وملن 
كانلت تحلت سليطرة تنظيلم "الدوللة" 
للجلولن  املحاذيلة  القنيطلرة  ومنطقلة 

إرسائيلل. ملن  املحتلل 
ومتكنت قوات األسلد والحليلف الرويس 
درعلا  محافظتلي  على  السليطرة  ملن 
امللايض،  العلام  متلوز  يف  والقنيطلرة، 
أيلام  بعلد  اتفاقيلات تسلوية،  مبوجلب 
من قصلف وتعزيزات عسلكرية، وسلط 
لألهلايل  روسلية  ضامنلات  تقديلم 

املعارضلة. وفصائلل 

ضابط عسكري مرافق للروس
وقلال املتحلدث باسلم مركلز املصالحلة 
فيلدوروف،  إيغلور  العقيلد  اللرويس، 
بحسلب  الحلايل  شلباط  ملن   19 يف 
األهلايل  إن  الروسلية،  "تلاس"  وكاللة 
لحلل  )لللروس(  يلجلؤون  درعلا  يف 
العديلد ملن قضاياهلم التلي ل ميكنهلم 
بأنفسلهم، منهلا معرفلة مصلر  حلهلا 
أقاربهلم، وحل مشلاكل اإلقامة والسلكن 

والعقلارات.
وأوضح املسلؤول أن أكلر من 500 طلب 
وصلل ملن األهلايل إىل املركلز الرويس 
وإيلواء  وتوزيلع  لسلتقبال  للمصالحلة 
الالجئلني السلوريني يف فلرع محافظلة 
وحلل  أقاربهلم  مصلر  ملعرفلة  درعلا 

بعلض مشلاكلهم.

كلام اعتر رئيلس الرشطلة العسلكرية، 
ملن   18 يف  إيفانوفسلي،  فالدميلر 
تشلكلت  إيجابيلة  صلورة  أن  شلباط، 
للدى السلكان املدنيلني علن “الرشطلي 

اللرويس". العسلكري 

زيلارات  إجلراء  على  اللروس  وعملل 
دوريلة لقلرى حلوران وقابللوا خاللهلا 
العاملة،  ملطالبهلم  واسلتمعوا  األهلايل 
واملراكلز  امللدارس  الزيلارات  وشلملت 
الصحيلة، وسلط تقديلم األهلايل طلبات 
تتعللق بالحفلاظ على البنيلة التحتيلة 
وحلدات  وإنشلاء  وترميلم  للملدارس، 
صفيلة جديلدة، وإحلداث نقلاط طبيلة 
جديلدة وصيانلة وإعادة تشلغيل املرافق 

كالكهربلاء  تحتيلة  بنلى  ملن  العاملة 
وامليلاه.

الرملوك  حلوض  منطقلة  يف  ملدرس 
تحفلظ على ذكلر اسلمه، قلال لعنلب 
بللدي إن مديريلة الربيلة عمللت على 
املتلررة  امللدارس  إصالحلات وترميلم 
وشلملت دورات امليلاه وتصليلح األبواب 
والشلبابيك، ولكلن أغلب املناطلق بحاجة 

لوحلدات صفيلة جديلدة.
وأضلاف امللدرس )50 عاًملا(، وهلو من 
قدملت  املديريلة  أن  املنطقلة،  وجهلاء 
الطلبلات لللروس خلالل اجتامعلات بني 
الجانبلني، والذيلن سلجلوها وحتى اآلن 

مل يتلم تنفيلذ أي ملن الوعلود.
ويلر اللروس عى سلؤال األهلايل عن 
الغربيلة  املنطقلة  يف  الخدملات  وضلع 
باسلتمرار وكأنهلم يقومون بدراسلة عن 
الواقع املعيلي والخدمي ودراسلة كلفة 
إعلادة املنطقلة، وقلد تقلدم مواطنلون 
بإصلالح الطلرق ملن الحفلر واملطبات، 
لكلن حتى اآلن مل تنفلذ أي جهة حكومية 
أو علن طريلق الضاملن اللرويس أيًا من 
الخدملات املطلوبة، وسلط متلمل وغياب 
قبلل  ملن  الطلبلات  تنفيلذ  ملن  األملل 

الروس.
واقتلرت اللقلاءات ملع اللروس على 
وعلودة  واملعتقللني  الخدميلة  الطلبلات 
لألملور  التطلرق  دون  املوظفلني، 
السياسلية، عللاًم أن اللروس يطلبون من 
دامئًلا  لكلن  بحريلة،  التحلدث  األهلايل 
يرافق الوفود الروسلية ضابلط يف األمن 
العسلكري التابع لقوات األسلد، ومرجم 
يعتلره األهلايل موظًفلا لصاللح األملن 

العسلكري.
مواطنون: نريد املعتقلني ل الخدمات

لعلل أكر طلب لألهايل يف سلوريا عامة 
ودرعلا بشلكل خلاص هو كشلف مصر 
املعتقللني للدى النظلام السلوري، وكان 

إخلراج املعتقللني ملن أول املطاللب التي 
وعلدت بهلا روسليا يف أثنلاء التفاوض 
ملع األهلايل قبلل سليطرة قوات األسلد، 
وطلبلت إحصلاء دقيًقلا لهم، لكلن حتى 

اآلن ل يوجلد تقلدم يف امللف.
أبلو محملود )70 عاًما( مواطلن من بلدة 
املزيريلب قابلل الجنلود اللروس وطلب 
اعتقلهلام  اللذيلن  ولديله،  رؤيلة  منهلم 

النظلام منلذ أربع سلنوات.
وأوضلح لعنلب بللدي، "قللت لللروس 
نريلد  ولكلن  خدملات  منكلم  أريلد  ل 
املعتقلني"، مضيًفا، "رحبوا يب وسلجلوا 
طلبلي ومضلت أشلهر ومل يتحقلق، ول 
أملل برؤيلة أبنلايئ. اللله يفرجهلا علن 

املعتقللني". جميلع 
وجلرى اجتامع، يف شلهر ترشيلن األول 
امللايض، ضلم الفعاليات األهليلة واملدنية 
يف  اللروس  ملع  الجنوبيلة  باملنطقلة 
مدينلة طفس، وتركلزت مطالب الحضور 
على تنفيلذ اللتزامات التلي قطعها عى 

نفسله الضاملن الرويس.
"الضاملن  الجتلامع طللب  نهايلة  ويف 
القداملى  باملعتقللني  قوائلم  اللرويس" 
ملن  ملواقفهلم  املفصوللني  واملوظفلني 
بتسلوية  وتعهلد  السلوري،  النظلام 
أوضلاع شلهادات الصادرة علن الئتالف 

املعلارض.

روسيا والنظام وجهان لعمل واحدة
روسليا  دخللت  التسلوية  بدايلة  ومنلذ 
ملن  النظلام  جنلوح  يكبلح  كضاملن 
سلطوته األمنيلة ومن اعتقلال معارضيه، 
ومل  عينيله  أغللق  الضاملن  هلذا  لكلن 
يكلرث لحلوادث العتقلال التلي بلغلت 
منلذ تاريلخ التسلوية مئلات املعتقللني.

وحصللت عنب بللدي على إحصائية من 
“مكتلب توثيق الشلهداء بدرعا”، يف 13 
ملن شلباط الحلايل، لعلدد األشلخاص 

يف  السلوري  النظلام  اعتقلهلم  الذيلن 
درعلا منلذ توقيع اتفلاق التسلوية، وبلغ 
يف  مقاتلاًل   132 بينهلم  شلخًصا   312
“الجيلش الحلر” من ضمنهلم 26 قياديًا 
قتللوا يف ظلروف التعذيلب والعتقلال. 
الحلر"  “الجيلش  يف  قيلادي  وقلال 
سلابًقا، طللب علدم الكشلف عن اسلمه، 
تلجلأ  والنلاس  موجلودون  اللروس  إن 
لهلم بلكل األحلوال، لكنهم صلامم أمان 
لصاللح النظلام فقلط، فهلم ل يتدخلون 
أو  التسلوية،  مصلحلة  اقتضلت  إذا  إل 
شلارفت على النهيلار كلام حصلل بعد 

مظاهلرة درعلا البللد".
ملع  الجتامعلات  أن  القيلادي  وأضلاف 
اللروس كثلرة لكنهلم دامئًلا يقدملون 
الوعلود دون تنفيلذ، ومل يوفلوا بالعهود 
التسلوية  اتفلاق  أثنلاء  قطعوهلا  التلي 
ملن إخلراج املعتقللني وعلودة املوظفني 
زادت  العكلس  على  بلل  املفصوللني، 
الرويس. الضاملن  العتقلالت بحضلور 

ملن جهتله أرجلع أحملد العلامر، وهلو 
املحليلة  اإلدارة  بلوزارة  سلابق  موظلف 
التابعلة للحكوملة املؤقتلة، رحيلله ملن 
علدم  إىل  السلوري  الشلامل  إىل  درعلا 

اللرويس. الضاملن  بوعلود  ثقتله 
وقلال العلامر إن "روسليا، التلي دمرت 
وقتللت وأعانلت النظلام على القتلل لن 
تكلون حامملة سلالم، ولن تجللب الخر 
النظلام  السلوري،  للجنلوب  واألملان 
ومل  نسلاء  واعتقلل  يل  زملالء  اعتقلل 
يحسلب أي حسلاب لوعلود اللروس أو 

املنطقلة". يف  لوجودهلم  حتلى 
اللروس  أن  السلابق  املوظلف  واعتقلد 
وملا  واحلدة  لعمللة  وجهلان  والنظلام 
يفعلله النظلام يلروق لللروس، وهدفهم 
بالنهايلة بسلط النفلوذ األمنلي الكاملل 

على كاملل سلوريا.

أهالي درعا يرفعون قضاياهم للروس.. ل إجابة
مواطنون يتلقون بجنود روس في درعا لتقديم طلباتهم - 2018 )تاس أرشيفية(
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عنب بلدي - خاص

الدعلوى التلي قدملت، الثالثلاء 19 ملن 
شلباط، أسلهم فيهلا كل ملن "املفوضية 
األوروبيلة لحقلوق اإلنسلان"، و"املركز 
والدراسلات  للبحلوث  السلوري 
السلوري لإلعالم  القانونيلة"، و"املركلز 
وحريلة التعبلر"، و"املنظمة السلويدية 
املدنيلة"،  الحقلوق  علن  للمدافعلني 

قيلر". ملفلات  و"مجموعلة 
وأصحلاب الشلكوى هلم ملن الضحايلا 
الذيلن اعتُقللوا إثر الحتجاجات السللمية 
التلي انطلقلت يف آذار ملن علام 2011، 
والتعذيلب  لالعتقلال  تعرضلوا  وقلد 
الشلديد مبختلف الوسلائل، وبعد اإلفراج 
عنهلم غلادروا سلوريا، وهلم يعيشلون 

حاليًلا يف علدد ملن اللدول األوروبيلة.
وتهلدف الشلكوى املقدمة أملام القضاء 
السلويدي إىل التحقيلق مع 25 مسلؤوًل 
جميلل  بينهلم  ملن  السلتخبارات،  يف 
حسلن وآخرون، إضافلة إىل أولئك الذين 
مل تُعرف أسلامؤهم بعد، وإصلدار أوامر 

اعتقلال دوليلة بحقهم.
إىل  تسلتند  التلي  الدعلاءات  وتشلمل 
ارتلكاب  السلويدي  العقوبلات  قانلون 
املتهملني جرائم ضلد اإلنسلانية وجرائم 
واملعامللة  التعذيلب  جانلب  إىل  حلرب 
البدنية  املهينلة والغتصلاب واإلصابلات 
القانلوين. غلر  والختطلاف  الخطلرة 

لماذا المحاكم السويدية
الصحفلي والحقوقلي منصلور العملري 
وهلو ملّدٍع وشلاهد يف هلذه القضيلة، 
اختيلار  سلبب  بللدي  لعنلب  أوضلح 
السلويد لرفلع الدعلوى فيهلا، إذ تعتلر 
السلويد واحلدة ملن اللدول التلي متتلك 
النظلام  أن  أي  عامليًلا،  اختصاًصلا 
القضلايئ فيها يسلمح مبحاكملة جرائم 
الحلرب والجرائلم ضلد اإلنسلانية حتى 
للو مل تقلع على أراضيهلا، أو مل يكلن 
املجلرم أو الضحيلة يحملالن جنسليتها.

إىل جانلب أن علدًدا كبلرًا ملن الالجئني 
السلويد،  يف  يوجلدون  السلوريني 
وملن بينهلم أعلداد ل يسلتهان بهلا من 

عائالتهلم. أو  الضحايلا 
خطوات تيل رفع الدعوى

ولفلت العمري إىل أن الخطلوة املقبلة التي 
سلتيل رفلع الشلكوى هلي انتظلار قرار 
املدعلي العلام السلويدي، بقبلول الدعوى 
ملن عدمه، معتقلًدا أنه سليتم قبولها نظرًا 
ألنهلا تحقق اللرشوط القانونيلة املتوافقة 
مع القانون السلويدي، وبعلد أن يتم قبول 
الختصلاص، سليكمل القضلاء تحقيقله، 
ويصلدر مذكلرات اعتقلال بحق ملن ثبت 

تورطهم.
ويلرى العملري أن هلذه الخطلوة تعتر 
إن  إذ  طويلاًل،  يبلدو  طريلق  يف  أوليلة 
تحقيلق العداللة لضحايا النزاع السلوري 
يبقلى  النتقاليلة  العداللة  وتطبيلق 
مسلتحياًل طاملا بقي األسلد يف السللطة، 
القانلوين  النظاملني  على  مسليطرًا 

فيهلا. والتنفيلذي 

انتهاكات النظام ل تزال مستمرة
ملن  بالرغلم  أنله  إىل  العملري  ويلفلت 
السلورية  الحلرب  أن  الكثريلن  اعتبلار 
املعانلاة  أن  ذللك  يعنلي  ل  انتهلت، 

توقفلت. قلد  والجرائلم 
مامرسلاته  يعيلد  النظلام  هلو  فهلا 
سليطر  التلي  املناطلق  يف  اإلجراميلة 
عليهلا مؤخلرًا، ملن اعتقلالت تعسلفية 
وقتلل تحلت تعذيلب وغرها، كلام أنه ل 
ميكلن دفن العداللة تحت أنقلاض منازل 

أحبائهلم. جثلث  وملع  الضحايلا، 
أنله يف ظلل وجلود  العملري  ويعتلر 
ماليلني الضحايلا يف سلوريا، وتعلرض 
شلعب بأكلمه للذبح والتهجلر والتدمر 
ملن الخلارج والداخلل، يُعتلر تجاهلل 
العداللة تدملرًا للقيلم التلي يجلب بناء 
يكلون  يك  عليهلا،  السلوري  املجتملع 

مجتمًعلا صحيًلا ومسلتقرًا.
وذللك فضاًل علن أن العدالة ليسلت مهمة 
فقلط بالنسلبة للسلوريني، وإمنلا للعامل 
التحلاد  دول  على  يجلب  إذ  بأكملله، 
وأنظمتهلا  قيمهلا  اسلتخدام  األورويب 
القضائيلة ملحاسلبة املجرملني، والتأكلد 
آملن  ملالذ  إىل  تتحلول  للن  أنهلا  ملن 
ملرتكبلي جرائلم الحلرب، والجرائلم ضد 
اإلنسلانية، كلام يجب عى هلذه الدول أن 
ترسلل رسلالة مفادها أن املجتمع الدويل 
الصملت  يكلون متواطئًلا وملتزًملا  للن 
يف وجله هلذه الوحشلية، ألن السلوريني 

برش ويسلتحقون العدالة كغرهم، بحسلب 
تعبره.

وأشلار العمري إىل أن "لجنة جرائم الحرب" 
تواصللت معله بعلد تقديلم هذه الشلكوى 
طالبة منله أن تعاين قطع القميص التي كان 

قد هربها لضمهلا كدليل.
وكان العملري هلرّب، عنلد خروجله ملن 
املعتقلل علام 2013، قطعلة ملن قميلص 
ُكتلب عليهلا أسلامء 80 معتقلاًل يف الفرقة 
الرابعلة بالدملاء والصلدأ باسلتخدام عظام 
الدجلاج، مكتوبة بخط املعتقلل الذي قىض 
يف سلجون النظام نبيل رشبجلي، وهو أحد 

مؤسلي جريلدة عنلب بلدي.
ويسلعى العملري، ملن خلالل القميلص 
امللرّب إىل إيصلال صلوت املعتقللني يف 
سلجون النظام إىل املجتمع اللدويل للتأثر 
العامللي، ونقلل معانلاة  العلام  اللرأي  يف 
املعتقللني املغيبلني يف سلجون املخابلرات 
السلورية، وتسلليط الضلوء على قضيلة 
املأسلاة  ملفلات  بلني  الغائبلة  املعتقللني 

السلورية.

تنسيق أمني بين فرنسا وألمانيا
ويف 13 ملن شلباط الحايل أعللن الدعاء 
التحلادي يف أملانيلا توقيلف اثنلني ملن 

عنلارص املخابلرات السلورية، لضلوعهام 
يف عمليلات تعذيلب معتقلني يف سلجون 

لنظام. ا
ونفذت السللطات األملانيلة عملية أمنية يف 
مدينتلي برللني وزويروكلن، تلم خاللها 
اعتقال عنريلن من املخابرات السلورية، 
 42( أ  وإيلاد.  عاًملا(   56( ر  أنلور.  هلام 

ًما(. عا
ويتهلم املوقوفلان بارتلكاب "جرائلم ضد 
للدى  يعملالن  كانلا  حلني  اإلنسلانية" 
أجهلزة النظام السلوري يف عامي 2011 
و2012، ثم انشلقا عنه وقدملا إىل أملانيا 
علام 2012، وتقدملا بطللب لجلوء فيها 

وحصلال على حلق اللجوء.
أصلدر،  األمللاين  العلام  الدعلاء  وكان 
يف أيلار امللايض، أول مذكلرة توقيلف 
دوليلة بحلق شلخصيات تابعلة للنظام 
املخابلرات  رئيلس  وطاللت  السلوري، 
بعلد  حسلن،  جميلل  الللواء  الجويلة، 
معتقللون  قدمهلا  جنائيلة  شلكوى 

ضلده. سلابقون 
وكذللك أصلدر القضلاء الفرنلي، يف 
ترشيلن الثلاين املايض، مذكلرة توقيف 
دوليلة ضلد ثالثلة ملن كبلار ضبلاط 
األسلد، هم: عليل مملوك، رئيلس مكتب 

وجميلل  السلوري،  القوملي  األملن 
الجويلة  املخابلرات  إدارة  حسلن، مديلر 
السلورية، وعبد السلالم محملود، رئيس 

فلرع التحقيلق يف املخابلرات الجويلة.
ويجلري الحديلث مؤخلرًا علن تنسليق 
ملالحقلة  وأملانيلا  فرنسلا  بلني  أمنلي 
سلوريا،  يف  حلرب"  "جرائلم  مرتكبلي 
األملانيلة  األمنيلة  العمليلة  أن  خاصلة 
األخلرة تزامنلت ملع عمليلة أخلرى يف 
شلخص  اعتقلال  خاللهلا  تلم  فرنسلا، 
أملن  أجهلزة  للدى  يعملل  كان  سلوري 

السلوري. النظلام 
وملع غيلاب الفاعليلة الدولية يف إنشلاء 
محاسلبة  مهمتهلا  دوليلة  محكملة 
يف  انتهلاكات  بارتلكاب  املتورطلني 
إىل  األورويب  القضلاء  توجله  سلوريا، 
تقلي  منفلردة  صالحيلات  اسلتخدام 
مبحاسلبة أفراد بتهملة ارتلكاب "جرائم 
ضلد اإلنسلانية"، وذللك نتيجلة جهلود 
حقوقيلة جمعت أدللة ووثقلت انتهاكات 
ووضعتهلا بني يلدي القضلاء األورويب، 
وهلو ملا يحيلي اآلملال للدى الضحايلا 
اإلفلالت  حاللة  إنهلاء  يف  السلوريني 
ملن العقلاب التلي اسلتمرت على مدى 
السلنوات الثلامين املاضيلة يف سلوريا.

ناجون يشقون طريق العدالة

25 مسؤوًل سورًيا 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.

)Facebook/Katarina Bergehed( 2019 ناشطون سوريون وأوروبيون في أثناء اإلعالن عن رفع دعوى قضائية ضد مسؤولين سوريين في السويد - 20 شباط

عنب بلدي - وكالت

اسلتمرت الوليلات املتحلدة األمريكيلة يف 
سياسلتها "املتخبطة" إزاء امللف السلوري، 
قواتهلا  مبصلر  يتعللق  فيلام  وخاصلة 
العسلكرية يف منطقة رشق الفرات شلامل 
رشقلي سلوريا، وذلك بعدما أعللن الرئيس 
22 ملن  تراملب، يف  دوناللد  األمريلي، 
شلباط، إبقلاء 400 جنلدي أمريلي يف 

. ملنطقة ا

أعلن ترامب أن جنوده سليكونون مقسمني 
بلني املنطقة اآلمنلة التي يجلري التفاوض 
حولهلا يف شلامل رشقلي سلوريا، وبلني 
القاعلدة األمريكية يف التنف قلرب الحدود 
قلراره  أن  مؤكلًدا  واألردن،  العلراق  ملع 
باإلبقلاء على علدد محلدود ملن القلوات 
ل يعنلي تغيلرًا فيام أعلنه بشلأن سلحب 

القلوات األمريكيلة املوجودة يف سلوريا.
يف حلني أكلد مسلؤول يف اإلدارة الذاتيلة 
أن نحلو 200 جنلدي سليبقون يف قاعدة 
التنلف على الحلدود السلورية- العراقية، 
إضافلة إىل قلوة لحفظ السلالم ملن 200 
جنلدي يف شلامل رشقلي سلوريا، والتي 
سلتكون جلزًءا ملن مجموعة تلراوح بني 
800 و1500 جنلدي ملن دول أوروبيلة 

حليفلة، بحسلب وكاللة "رويرز".

امتصاص الغضب األوروبي
القلرار األمريي يخللط األوراق مجدًدا يف 
رشق الفلرات، بعدما التفلاق مع تركيا عى 
إنشلاء منطقة آمنلة يف رشق الفلرات، لكن 
مصر القلوات الكرديلة وتخلوف التحاد 
األورويب ملن هجلوم تلريك محتمل دفعه 

للضغط على أمريكا إلبقلاء القوات.
وانتقلد األوروبيلون على مدى األسلابيع 

طلبًلا  ورفضلوا  تراملب،  قلرار  املاضيلة 
أمريكيًلا بإبقلاء قواتهم يف سلوريا لسلد 
الفراغ الذي سليركه النسلحاب األمريي، 
إىل جانلب "قلوات سلوريا الدميقراطية" 
)قسلد( ولعلب دور أسلايس يف الفصلل 

بلني القلوات وتركيلا يف املنطقلة اآلمنة.
ويف تصعيلد واضلح ملن قبلهم قلال أحد 
املسلؤولني يف اإلدارة األمريكيلة، لصحيفة 
الخميلس 21 ملن  "واشلنطن بوسلت"، 
واشلنطن  أبلغلوا  "الحلفلاء  إن  شلباط، 
باإلجلامع أنهلم للن يبقلوا إذا انسلحبت 

األمريكيلة". القلوات 
 وأعلرب رئيلس هيئلة األركان املشلركة 
دانفلورد،  جلوزف  األمريلي،  الجلرال 
علن ثقته بلأن "حلفلاء الوليلات املتحدة 
سليتقدمون يف سلوريا بعلد أن أعلنلت 
ملن  املئلات  سلترك  أنهلا  واشلنطن 
القوات يف سلوريا"، بحسلب ملا نقلت 

وكاللة "رويلرز" الجمعلة امللايض.

تركيا تجدد عزمها إنشاء المنطقة 
اآلمنة

ردود الفعلل على قلرار تراملب تفاوتلت 
بحسلب الطلرف العسلكري والسليايس، 
ورحبلت "اإلدارة الذاتية" بنية إبقاء الجنود 
يف سلوريا لحفظ السلالم، واعترت اإلدارة 
أن ذلك سليحمي املنطقة وقد يشلجع دوًل 
أوروبيلة عى إبقلاء قواتها أيًضا، بحسلب 
أحلد مسلؤويل العالقلات الخارجيلة يف 
املنطقلة، عبلد الكريلم عملر، اللذي أكلد 
األبيلض  البيلت  قلرار  تقيلم  “اإلدارة  أن 

يجابيًا". إ
ويف أول رد تلريك على القلرار األمريي، 
جلدد الرئيلس رجب طيلب أردوغلان، عزم 
تركيلا على إقاملة املنطقلة اآلمنلة سلواء 

ملسلت تعاونًا ملن حلفائهلا أم ل.

وقلال أردوغلان خلالل خطلاب لله، نقلته 
وكالة "األناضول"، السلبت 23 من شباط، 
"نتمنى إنشلاء املنطقة اآلمنلة بالتعاون مع 
حلفائنلا، لكلن يف حال مل يتلم توفر مثل 
هذه التسلهيالت لنا، فإننلا مصممون عى 
إقامتهلا بإمكاناتنلا الخاصلة مهلام كانت 
األحلوال والظلروف"، معتلرًا أن "املنطقة 
مهملة جلًدا ملن أجلل علودة السلوريني 

برعة".
السلوري وحليفتله روسليا  النظلام  أملا 
اآلن،  حتلى  منهلام  تعليلق  يصلدر  فللم 
لكن موسلكو شلككت سلابًقا عى لسلان 
مسلؤوليها بعلدم سلحب أمريلكا قواتهلا 
بالكاملل، وقلال املتحلدث باسلم الرئاسلة 
الروسلية، دميري بيسلكوف، يف 18 من 
شلباط، إن الوليلات املتحلدة قلد تواصل 
بعلد  سلوريا  يف  العسلكري  وجودهلا 

انسلحاب قواتهلا ملن هنلاك.

ترامب يرضخ لضغط األوروبيين ويبقي جنوًدا في سوريا
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إدلب - شادية التعتاع 

يتحـدث أسـامة الخلـف، أحـد أبناء 
عـن  بلـدي  لعنـب  إدلـب،  مدينـة 
تجربتـه مع ظاهـرة الرسقـة، فقد 
اسـتيقظ صبـاح الجمعـة 22 مـن 
دراجتـه  ليجـد  الحـايل،  شـباط 
مدخـل  مـن  مرسوقـة  الناريـة 
الثانيـة  املـرة  أنهـا  البنـاء، مؤكـًدا 
التي يتعـرض فيها للرسقـة بالرغم 
مـن انتشـار الحواجـز األمنيـة يف 

املنطقـة.
عـدم  أسـامة  فّضـل  ذلـك  رغـم 
التقدم بشـكوى للجهـات املختصة، 
انطالًقـا مـن تجربتـه األوىل، إذ تم 
تعميـم مواصفات دراجته السـابقة 
دون  ولكـن  الحواجـز،  كل  عـى 
جـدوى أو تعاون من قبـل الحواجز 

األمنيـة، عـى حـد تعبريه.

سرقات دون أجهزة شرطة
اختـالف  تُظهـر  الحـوادث  تلـك 
باقـي مناطـق  إدلـب عـن  مدينـة 
جهـاز  بغيـاب  السـوري  الشـال 
"الرشطـة الحـرة"، إذ إن األقسـام 
األمنيـة التابعـة لـ "هيئـة تحرير 
مقارنـة  قليلـة  تعتـر  الشـام"، 
الحرة"،  "الرشطـة  جهاز  بأقسـام 
مكافحـة  قسـم  يضـم  والـذي 
الجرائم وقسـم املتابعـة والتحقيق 

املجرمـن. مالحقـة  وقسـم 
ظاهـرة  انتشـار  سـبب  وعـن 
الرسقـات يف إدلـب، يرى الناشـط 
هـزاع الهـزاع، مـن مدينـة كفرنبل 
بريـف إدلـب الجنويب، أنهـا تتلخص 
يف غيـاب الرقابـة وأجهـزة الرشطة 
املواطـن  املنطقـة، وعـدم ثقـة  يف 
الوقـت  يف  املختصـة  بالجهـات 
الراهـن، مشـريًا إىل أن عـدًدا كبـريًا 

مـن الرسقات تحـدث بشـكل يومي 
دون اإلبـالغ عنها مـن قبل أصحابها.

بلـدي،  لعنـب  الهـزاع  ويضيـف 
لوجـود  حقيقيـة  حاجـة  "هنـاك 
جهـاز رشطـة يكـون قـادًرا عـى 
تشـكيل نفسـه من جديد ومالحقة 

كهـذه" حـوادث 

كفرنبل.. تجارب سيئة
إحـدى  مسـتعار(  )اسـم  مريـم 
سـيدات مدينـة كفرنبـل، تحدثـت 
عـن تجربتهـا مـع الرسقـة حـن 
تعرضـت سـيارة عائلتهـا للرسقـة 
مـن أمـام منزلهـم، مطلع الشـهر 
الحـايل، مشـرية إىل أنهـا تقدمت 
يف  املعنيـة  للجهـات  بشـكوى 
مواصفـات  تعميـم  وتـم  كفرنبـل 
السـيارة دون نتيجة، حتـى لحظة 

التقريـر. إعـداد 

مدينـة  مـن  القاسـم  فاتـح  أمـا 
ماثلـة  حالـة  فعايـش  كفرنبـل، 
منتصـف  سـيارته،  رسقـت  حـن 
بشـكوى  فتقـدم  املـايض،  العـام 
للجهـات األمنيـة، لكـن مل يحصل 

أيًضـا. نتيجـة  عـى 
بلـدي،  لعنـب  فاتـح  ويقـول 
اآلونـة  يف  الرسقـات  "ازدادت 
األخـرية بشـكل كبـري، لذلـك يجب 
أن تكـون هنـاك سـلطة حقيقيـة 
محاسـبة  السـارقن  ملحاسـبة 
صارمـة للحـد مـن هـذه الظاهرة، 
غـري  رزق  مصـدر  أصبحـت  التـي 
عمـل  ال  شـخص  لـكل  مـرشوع 

لـه".
السـيارات  رسقـة  إىل  باإلضافـة 
يحدثنـا  الناريـة،  والدراجـات 
بعـض أبنـاء مدينـة كفرنبـل عـن 
انتشـار رسقة املنـازل، خاصة يف 

املناطـق التـي يضطر سـكانها إىل 
مغادرتهـا نتيجـة سـوء األوضـاع 
يف  انتـرشت  إذ  فيهـا،  األمنيـة 
لبيـع  أسـواق  األخـرية  اآلونـة 
األدوات املسـتعملة واملرسوقـة يف 

. كفرنبـل
املـوىس،  العزيـز  عبـد  األسـتاذ 
هـذه  إن  بلـدي  لعنـب  يقـول 
جميـع  يف  موجـودة  الظاهـرة 
تتفـى  ولكـن  املجتمعـات، 
غيـاب  حـال  يف  أكـر  بصـورة 

واالسـتقرار. األمـن 
كاتـب  وهـو  املـوىس،  وأضـاف 
للحـد  األمثـل  الحـل  أن  وروايئ، 
مـن هـذه الظاهـرة هو املحاسـبة 
الشـديدة للمتسـببن بهـا، معـواًل 
والدينـي  األخالقـي  الـرادع  عـى 
املجتمـع  أبنـاء  لتوعيـة  أيًضـا 

الرسقـات.  انتشـار  مـن  والحـد 

في الوقت الذي تتعّرض 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.

للمرة الثانية خالل أقل من عام، ُ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، متحدًثا عن ظاهرة باتت 

كابوًسا يؤّرق سكان المدينة في ظل غياب رقابة الجهات المختصة.

السويداء - نور نادر

آخلر العمليلات اسلتهدفت أكلر من 15 
عنًرا، بلني رشطة وأمن، تلم اختطافهم 

من أماكلن متركزهلم يف املدينة.
وجلاء الختطلاف بعلد أن أوقفلت قوات 
العصابلات  متزعملي  أحلد  واللد  األملن 
التلي تقلوم بالخطلف، فلداء العنلداري، 
على حاجلز املسلمية شلامل السلويداء 
محكملة  إىل  وحولتله  ذاتله،  اليلوم  يف 
اإلرهلاب عى خلفيلة تورطله يف العديد 
من الجرائلم املتعلقة بالفلتلان األمني يف 

السلويداء.

الفصائل املحلية ترفض تقديم الدعم
عصلام  اعتقلال  خلر  وصلول  فلور 
قلام  العنلداري،  فلداء  واللد  العنلداري، 
بتهديلد  مجموعتله  وأفلراد  األخلر 
حلال  يف  بالتصعيلد  األمنيلة  الجهلات 
ينتظلر  ولَلم  واللده،  احتجلاز  اسلتمرار 
كثلرًا حتلى احتجلز ثالثلة عنلارص من 
فلرع أمن الدوللة املوجودين على حاجز 
ظهلر الجبلل، مع سليارة تحمل رشاًشلا 
متوسلطًا، ونقلهلم إىل منزلله تزامًنا مع 
املدينلة،  يف  مجموعتله  أفلراد  انتشلار 
تفاصيلل  حسلب مصلادر محليلة روت 

بللدي. لعنلب  الحادثلة 
 15 إىل  املحتجزيلن  علدد  ولزيلادة 
شلخًصا، احتجلزت املجموعلة علدًدا من 
عنلارص الرشطلة كانلوا موجوديلن عى 

املدينلة. شلامل  العنقلود  دوار 
وفلق اسلتطالع أجرتله عنلب بللدي مع 
مختللف  ملن  ناشلطني  أفلراد  تسلعة 
الفئلات يف السلويداء )من قلادة املجتمع 
املحليل وناشلطي املجتمع امللدين(، فإن 
مجموعلة فلداء العنلداري املسللحة، هي 
املسلؤولة علن معظلم عمليلات الخطلف 

والفلتلان األمنلي باملحافظلة.
الفهلد"  "قلوات  فصيلل  رجلال  أحلد 

أمنيلة(  ألسلباب  اسلمه  نلرش  )رفلض 
قلال لعنلب بللدي إن فلداء طاللب بعض 
ومنهلا  املدينلة  يف  املحليلة  الفصائلل 
"قوات الفهلد" مبسلاندته، لكنها رفضت 

مجموعتله. بخلفيّلة  ملعرفتهلا 
كلام أكلدت حركلة "رجلال الكرامة" يف 
بيلان صلدر علن قيلادة مجللس الحركة 
مسلؤولية  الحلايل  الشلهر  ملن   19 يف 
فلداء العنلداري علام يحلدث ملن توتلر 
أبنلاء  "جميلع  ودعلت  أمنلي،  وتفللت 
الجبلل للوقلوف وقفلة مظللوم يف وجه 
الفتنلة"  وجله  يف  والتكاتلف  الظلامل 

حسلب البيلان.

الجهات األمنية تخضع 
الحادثلة، رصلد مراسلل  بالتزاملن ملع 
عنب بلدي يف السلويداء تعزيلزات أمنية 
على الحواجز املحيطة بالسلويداء تفاديًا 
لزيلادة علدد املحتجزيلن للدى مجموعة 

العنداري. فلداء 
بللدي ملن مصلادر  كلام علملت عنلب 
محلية أن قلوات األمن عقلدت مفاوضات 
غر مبلارشة بوسلاطة الرئيلس الروحي 

الهجري. الشليخ حكملت  للطائفلة، 
وبحسلب ملا قالله أحلد القلادة املقربني 
ملن الرئاسلة الروحيلة الذيلن حلروا 
املفاوضلات، لعنلب بللدي، فإنهلا أفضت 
إىل إطلالق رساح العنلارص ونقلهم ملنزل 

الشليخ الكائلن يف بللدة قنوات.
ويف املقابلل "أطلقلت الجهلات األمنيلة 
رساح املعتقلل عصلام العنداري وسللمته 
ألهله رغلم أن الشليخ الهجلري طلب من 
الجهات األمنيلة أخذ دورهلا بالكامل بعد 
اإلفلراج عن العنلارص، وضملن لهم عدم 
تقديلم أي حاميلة دينيلة او مجتمعيلة"، 

املصدر. بحسلب 

ردود فعل الفصائل المحلية
"قلوات الفهد" و"بلرق عتيلل الكرامة" 
أعلنلا علر صفحتيهلام الرسلميتني عى 
"فيلس بلوك" يف 18 من الشلهر الحايل 
عدم مسلؤوليتهام علن حلوادث الخطف 
األبريلاء  على  "العتلداء  واسلتنكرا 
الكراملة"،  علن  البعيلدة  والترفلات 
زج  ملن  حلذرا  كلام  وصفهلم،  حسلب 
طائللة  تحلت  يحلدث  فيلام  اسلميهام 

املحاسلبة.
أملا "قلوات شليخ الكراملة" فقلد أعلنت 
لهلا  تابلع  علن تشلكيل فصيلل جديلد 
تحلت مسلمى "درع شليخ الكرامة" يف 
22 ملن شلباط  بيلان صلدر عنهلا يف 

الحلايل.
الفصائلل  بأسلامء  القلوات  وذكلرت 
"قلوات  وهلي  لهلا  التابعلة  األخلرى 
قليلب  "قلوات  الكراملة"،  فرسلان 
الكرامة"، و"درع شليخ الكراملة"، نافيًة 
جميلع اإلشلاعات املتداوللة علن إعطلاء 
مهلة لقلوات النظام للخلروج من أرايض 
"ضيلوف  أنهلم  ومؤكلدًة  السلويداء، 
يف الجبلل" و"أنهلا ل متانلع محاسلبة 

العصابلات".
كلام ذكلر الفصيل حرصله على مبادئه 
أو  تعسلفية  اعتقلالت  أي  "رفلض  يف 
للخدملة  للمطلوبلني  بالقلوة  توقيلف 
السياسليني"،  املطلوبلني  أو  العسلكرية 
املواطنلني  زج  رفضهلا  اىل  مشلرًة 
السلجون  يف  التعذيلب  آللة  "تحلت 
املعروفلة للقايص واللداين باملعاملة غر 

اإلنسلانية".
كلام حّملل الفصيلل مسلؤولية الفلتلان 
أن  "طامللا  األمنيلة  للجهلات  األمنلي 
واحتقلار  والقتلل  للتعذيلب  سلجونها 

البيلان. بحسلب  املواطلن"،  كراملة 

"الفصائل" و"المرجعيات" ترفع الغطاء..

عصابات السويداء ما زالت تستهدف "هيبة الدولة"

إدلب.. مواطنون يتحدثون عن عودة ظاهرة السرقة

مبنى محافظة السويداء - 15 كانون الثاني 2019 )سانا(
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ريف حماة - إياد عبد الجواد

هربًلا ملن القصلف اليومي اللذي زادت 
وطأتله على ريلف حلامه منلذ الثلاين 
اضطلرت  الحلايل،  الشلهر  ملن  علرش 
الكثلر ملن العائلالت ملغلادرة منازلهلا، 
إنسلانية  ظلروف  ظلل  يف  والنلزوح 

صعبلة.
وبينلام توجله قسلم منهلم إىل الشلامل 
اختلارت  األملان،  علن  بحثًلا  السلوري 
محيلط  إىل  النلزوح  العائلالت  علرشات 
النقطلة الركيلة يف قرية "شلر املغار" 
الواقعلة بريلف حلامه الغلريب ألسلباب 

. ة كثر
القلدرة  لديهلا  ليسلت  العوائلل  فهلذه 
املاديلة على اسلتئجار منلازل بعيدة عن 
مناطلق القصلف، أو حتلى النلزوح إىل 
املخيلامت، إضافلة لتفضيلهلا البقاء عى 

أراضيهلا وقراها. مقربلة ملن 
قريلة  ملن  نازحلة  الحسلن،  عرنلة 
بللدي  لعنلب  وصفلت  "الحويلز"، 
قريلة  إىل  وعائلتهلا  نزوحهلا  تفاصيلل 

"شلر املغلار"، يف ظلل ظلروف اللرد 
اإلنسلانية. املسلاعدات  وغيلاب 

تقلول عرنلة إن الخيملة التلي يعيشلون 
فيهلا ل تقيهلم الرد الشلديد، كلام أنهم 
يفتقلرون لألغطيلة وكل ملا يحميهم من 
بلرد الشلتاء، إىل جانلب معانلاة األطفال 
جراء الجوع وسلط علدم توفلر الطعام.

اللذي  الشلديد  القصلف  أجرهلم  وقلد 
تعرضلت لله قريتهلم على النلزوح لياًل 
لعلدم  املغلار"،  "شلر  قريلة  باتجلاه 
السلفر إىل  قدرتهلم على دفلع تكلفلة 
مخيلامت الشلامل، أو النلزوح إىل ملدن 
نظلرًا  الجنلويب  إدللب  ريلف  وبللدات 

املنلازل هنلاك. لرتفلاع تكلفلة أجلرة 
قريلة  ملن  نلازح  الهاشلم  حسلني 
"الرشيعلة"، يروي لعنب بللدي تفاصيل 
القصلف املتواصلل اللذي تنفلذه قلوات 
األسلد على قلرى ريلف حلامه الغريب، 
سلهل  ملن  الجنلويب  القسلم  وخاصلة 
الغلاب بلدًءا من مدينلة "قلعلة املضيق" 
التلي تلقلت القسلم األكلر ملن القصف 
قلرى  إىل  والصاروخلي،  املدفعلي 

و"الجامسلة"  و"الرشيعلة"  "التوينلة" 
و"الحويلز" و"الحريلة" و"جلر بيت 

اللراس".
وقلد أجر هلذا القصف املسلتمر األهايل 
على تلرك منازلهلم بحثًلا علن األملن، 
أغللب سلكان هلذه  إن  ويقلول حسلني 
املناطلق هلم ملن الطبقلة الفقلرة التي 
ل تسلتطيع اسلتئجار منلازل يف مناطق 
إىل  الظلروف  هلذه  فاضطرتهلم  آمنلة، 
افلراش العلراء بخيلم مهرئلة، أو البقاء 
أقاملت  بينلام  وآلياتهلم،  سلياراتهم  يف 
نظلرًا  املسلاجد  يف  العائلالت  علرشات 
املغلار"  "شلر  قريلة  حجلم  لصغلر 
شحشلبو  جبلل  يف  املجلاورة  والقلرى 
وعلدم قدرتها على اسلتيعاب النازحني.

مناشدة لوقف القصف 
الحلرة  عضلو مجللس محافظلة حلامه 
سلامر سلطوف، أشلار من جانبله لعنب 
سلوتي  اتفلاق  ومنلذ  أنله  إىل  بللدي 
وإيلران،  وتركيلا  روسليا  بلني  األخلر 
خفلض  مناطلق  تحديلد  واملتضملن 

التصعيلد، علاد قسلم كبلر ملن أهلايل 
ريلف حلامه إىل قراهم، لكنهلم اضطروا 
مجلدًدا ملغادرتهلا بسلبب حمللة النظام 
الهمجيلة التلي شلنها على ملدن وقرى 
سلهل  قلرى  وباألخلص  حلامه  ريلف 
القصلف  متوسلط  بللغ  والتلي  الغلاب، 

فيهلا 50 قذيفلة يوميًلا.
ولفلت سلطوف إىل أن القصلف املكثلف 
أسلفر عن سلقوط ضحايلا وجرحى يف 
النسلاء  ملن  أغلبهلم  املدنيلني  صفلوف 
األهلايل  نلزوح  جانلب  إىل  واألطفلال، 

بنسلبة تجلاوزت اللل 90%. 
وأوضلح سلطوف أن األماكلن التلي تلم 
املخيلامت  يف  تركلزت  إليهلا  النلزوح 
تتعلرض  ل  التلي  القريبلة  واملناطلق 
للقصلف كقرية "شلر املغلار" يف جبل 
القاعلدة  فيهلا  توجلد  والتلي  شحشلبو 

الركيلة.
وبلنّي سلطوف أنهلم كمجاللس محليلة 
قاملوا بتوجيله نلداءات لألتلراك كونهلم 
ضامنلني للتهدئلة، طالبلني منهلم إدانة 
يلزال  ول  تأخلر  اللرد  ولكلن  القصلف، 

القصلف مسلتمرًا، وذللك رغلم وعودهم 
إيقلاف  أجلل  ملن  بالتحلرك  السلابقة 

القصلف.

ضحايا وجرحى مدنيون
القطلاع  مديلر  أوضلح  جانبله  ملن 
أحملد  امللدين  الدفلاع  يف  الغلريب 
العنيلف  القصلف  حمللة  أن  نلروزي، 
سلهل  على  األسلد  قلوات  قبلل  ملن 
الغلاب، والتلي بلدأت بتاريلخ  الثلاين 
تلزال  ول  الحلايل  الشلهر  ملن  علرش 
شلاب  مقتلل  علن  أسلفرت  مسلتمرة، 
ملن  وطفلتلني  املضيلق"،  "قلعلة  ملن 
قريلة  ملن  وشلابني  "التوينلة"  قريلة 
"الرشيعلة"، إضافلة إىل جلرح ثالثلة 
األطفلال  ملن  أغلبهلم  مدنيًلا  علرش 

ء. لنسلا وا
النلزوح ملن قلرى  وأضلاف أن نسلبة 

وملدن ريلف حلامة قلدرت بنحلو: 
%70  ملن قلعلة املضيلق، و%50  من 
قريلة الرشيعلة، و%80  ملن الحريلة 
بالحويلز، و%50  ملن قريلة التوينلة.

وسط أوضاع إنسانية صعبة

موجة نزوح كبيرة من قرى سهل الغاب

إدلب- رؤى الزين

بالرغلم من عدم جلزم "أبو محملد" بأن 
سلبب وفلاة زوجته هلي إبرة املسلكن أو 
تشلخيص األطبلاء بأنها السلبب املبارش، 
سلببًا  تكلون  قلد  أنهلا  ملن  يتخلوف 
غلر مبلارش ألن زوجتله كانلت مصابة 
مبلرض الضغط والسلكري، مشلرًا إىل 
أن األطبلاء سلابًقا حذروه من اسلتخدام 
إبلرة "ديكللون" بسلب آثارهلا الجانبية 

الضغط. على ملرىض 
سلوريا  يف  "ديكللون"،  إبلرة  وتحوللت 
عموًملا ويف إدللب وريفها بشلكل خاص، 
إىل أرسع طريقلة للتخللص ملن األمل من 
دون  صيدليلات  وأصحلاب  أطبلاء  قبلل 
تشلخيص املرض من قبلل طبيب مختص، 

ما يلرك آثلارًا جانبيلة غلر متوقعة.
وتحلدث ماهلر رسحلان )55عاًملا( من 
بللدة احسلم بجبلل الزاوية لعنلب بلدي 
علن إصابته بأمل صلدري، وعنلد توجهه 
إىل أحلد األطبلاء حقنله مبلارشة بإبلرة 
"ديكللون". ويقلول رسحلان، "عندملا 
اإلبلرة يعلود األمل  ينتهلي مفعلول  كان 
بشلدة، فذهبلت إىل طبيلب آخلر حيلث 
اكتشلف إصابتلي بالتهلاب يف املجلاري 

التنفسلية والرئتلني".

إبرة "ديكلون" مسكنة لأللم
ويعملل "الديكلوفينلاك"، وهلو مضلاد 
التهلاب غر سلتروئيدي، كمسلكن أمل، 
وخافلض حلرارة، ومضلاد التهلاب، وله 
آثلار جانبيلة، إذ يضعف الطبقلة الواقية 
لغشلاء املعلدة ويؤهلب للقرحلات، كلام 
يزيلد ملن التشلنج القصبي عنلد مرىض 
الربلو القصبي، ويسلبب ارتفلاع ضغط 

الضغلط  ارتفلاع  ملرىض  عنلد  خفيًفلا 
الرشيلاين، بحسلب وزيلر الصحلة يف 

حكوملة اإلنقلاذ، أحملد جرك.
عنلب  إىل  حديلث  يف  جلرك،  وأوضلح 
بللدي، أن "ديكللون" ل يسلبب اإلدمان، 
وخافلض  للألمل  كمسلكن  ويوصلف 
للحلرارة ومضلاد التهاب، مشلرًا إىل أن 
خلطله ملع أدويلة أخلرى غلر مرغوب 
بلني  تفاعلاًل  يسلبب  أن  وميكلن  فيله، 
دواءيلن وقلد تنتلج ملواد جديلدة غلر 

معروفلة.
من جهتهلا أوضحت الصيدلنية سوسلن 
السلعيد أن إبرة "ديكللون" يتم إعطاؤها 
كمسلكن للألمل املفصليل بشلكل خاص، 
ويتلم اللجلوء إليها بشلكل واسلع كونها 
مسلكنة للألمل، والرقابة عليهلا مراجعة 
ل  كونهلا  آخلر  دواء  أي  كحلال  حاليًلا، 
يعتلاد  التلي  املهدئلات  لزملرة  تنتملي 

املرىض. عليهلا 
اإلبلرة  إعطلاء  أن  أكلدت  السلعيد  لكلن 
يعلود أوًل إىل مراعلاة العملر والوضلع 
كان  إذا  وخاصلة  للمريلض،  الصحلي 
يعاين ملن مشلكلة ضغط أو سلكري أو 
مشلاكل قلبيلة، ويجلب على الصيادللة 
تحملل املسلؤولية اإلنسلانية يف التعامل 
ملع أرواح البرش، سلواء يف الديكلون أو 

أي دواء آخلر.
واعتر نقيلب الصيادللة يف إدلب، يحيى 
نافلع ويفلي  أن "ديكللون دواء  نعملة، 
بالغلرض يف كثلر ملن األحيلان وهلو 
ملن األدوية واسلعة النتشلار يف املجال 
اسلتخدامه  ملن  حلذر  لكنله  الطبلي"، 
الطبيلب  للدى  معروفلة  حلالت  يف 
الضغلط  ملرىض  وأبرزهلا  والصيلديل، 

املعديلة. والربلو والقرحلة 

رقابة مشددة
ملن  نوعلني  هنلاك  أن  أوضلح  نعملة 
األدويلة، النوع األول يعطلى دون وصفة 
العاديلة  األمل  مسلكنات  مثلل  طبيلة 
وخافضلات الحلرارة والسلعال، وهنلاك 
أدويلة خطرة ل يجلب إعطاؤها إل ضمن 
أنظملة محددة ملن قبل نقابلة الصيادلة 
مثلل  الصحلة،  مديريلة  ملع  والتعلاون 
املضبوطلة  واملخلدرة  النفسلية  األدويلة 
ضملن سلجالت ونظلام إعطلاء معلني، 
كأن يكلون املريلض يحمل وصفلة طبية 
موثقلة وتحملل ختم الطبيلب وتبني عدد 

الحبلات وكيفيلة وملدة اإلعطلاء.
وعلزا انتشلار إعطلاء "ديكلون" بشلكل 
الصيدليلات  انتشلار  إىل  عشلوايئ 
املخالفلة، والتلي وصفهلا بلل “دكاكلني 
بيلع اللدواء التي يقلوم عليها أشلخاص 
العللم  يدعلون  املهنلة  على  متطفللون 
واملعرفلة باللدواء، ويقوملون بالتعلدي 
على صحلة امللرىض ويتسلببون برر 

كبلر وغلر ملدروس".
وأكلد نقيلب الصيادللة أن النقابلة تعمل 
مبسلاعدة مديريلة الصحة على مكافحة 
أنله  إىل  مشلرًا  املخالفلة،  الصيدليلات 

هلذه  رضر  علن  إحصائيلات  توجلد  ل 
الصيدليلات املخالفلة لكنله توقلع رضًرا 
حققلت  "النقابلة  أن  إىل  لفتًلا  كبلرًا، 

قفلزة نوعيلة مبالحقلة تجلار اللدم".
املخالفلني  معاقبلة  نعملة على  وشلدد 
وهلي عقوبلات مسللكية تنلدرج ضملن 
بالتنبيله  وتبلدأ  املهنلة،  تنظيلم  إطلار 
للمخالفلات  تصلل  أن  قبلل  واإلنلذار، 
املخالفلات  تكلررت  حلال  ويف  املاديلة، 
أكلر يتلم اإلحاللة إىل مجللس تأديبلي 
يرأسله قلاٍض، وقلد تصلل العقوبة إىل 

الصيدليلة. إغلالق 

من يضبط صرف “ديكلون” من دون مبرر في إدلب؟
"عادت إلى المنزل من المشفى بكامل طاقتها، وبعد ساعات من تحسنها بدأت حالتها تسوء شيًئا فشيًئا لتفقد حياتها بعد نقلها إلى المشفى 

مرة أخرى"، بهذه الكلمات وصف أبو محمد من مدينة أريحا مرض زوجته فاطمة، البالغة من العمر 60 عاًما، 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 2018 )نقابلة صيادلة ادلب فيس بوك(
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عنب بلدي - إدلب

القلري  التهجلر  على  علام  ملىض 
الغوطلة  سلكان  لله  تعلرض  اللذي 
إىل  وناشلطوها  ومقاتلوهلا  الرشقيلة 
الشلامل السلوري، حيلث تفلرق األهايل 
حللب،  وأريلاف  إدللب  محافظلة  يف 
ولكلن ذللك مل مينلع األهلايل والسلكان 

مجملل  ملع  التكيلف  ملن  والناشلطني 
الجديلدة. الظلروف 

الفكرة والبداية
اإلعالملي"،  الغوطلة  "مركلز  تأسلس 
 ،2017 علام  ملن  شلباط  منتصلف 
بعلد اجتلامع ضلم 11 ناشلطًا إعالميًلا 
ملن مختللف بللدات الغوطلة، واتفقلوا 

الغوطلة  "املركلز  منصلة  إطلالق  على 
اإلعالملي" بعيًدا عن اسلتقطاب السلاحة 
املحليلة ملن فصائلل عسلكرية وغرها، 
ومحاوللة جعلله مركلزًا "حياديًلا" ينقل 

الداخليلة. األخبلار 
الديلن  ضيلاء  املركلز،  مديلر  وقلال 
العربينلي، لعنلب بللدي إن املركلز اعتمد 
العملل  أولهلا  لعملله  أساسلية  رشوطًلا 

التطوعلي وعلدم تقلايض الدعلم من أي 
جهلة، ل سليام إذا كان مرشوطًا، ول يزال 
إىل اليلوم يعملل بذات النَفلس التطوعي.

وتشلمل تلك املبلادئ تغطيلة النتهاكات 
ملن أي طرف، سلواء ملن النظلام أو من 
حلدث  ملا  خاصلة  املعارضلة،  فصائلل 
بلني  القتتلال  خلالل  الغوطلة  داخلل 

.2017 أيلار  يف  املعارضلة،  فصائلل 
ومتكلن املركلز عقلب انطالقتله ملن بناء 
عالقلة مع وسلائل إعالمية عربيلة وأجنبية 
ووكالت دوليلة بعلد التغطيلات التلي قام 
بهلا يف الغوطلة، ل سليام بعد اسلتعانته 
بخلرات إعالميلة محليلة وخريجلني من 
السلتفادة  إىل  باإلضافلة  اإلعلالم،  كليلة 
ملن دورات إعالميلة وصحفية عر شلبكة 

العربيني. اإلنرنلت، وفلق 
بعلد  املركلز  يف  العامللني  علدد  وبللغ 
النطالقلة نحلو 50 عاملاًل ملن مختلف 
الختصاصلات واملجلالت ملن مصورين 
يف  وعامللني  ومراسللني  ومحرريلن 

والفيديلو. الصلورة  تحريلر  مجلال 

عام على التهجير.. بداية جديدة
ُهجلر العامللون يف املركز شلأنهم شلأن 
أبناء الغوطلة ومقاتليها، بعلد التفاقيات 
يف  املعارضلة  فصائلل  وقعتهلا  التلي 
الفلرة املمتدة ملا بني 21 ملن آذار العام 
تللك  امللايض و7 ملن نيسلان، وكانلت 
إصابلة بالصدملة واإلحبلاط، وكان ذللك 

منعطًفلا جديلًدا وتوجًهلا إىل املجهلول، 
وفلق مديلر "مركلز الغوطة".

وبعلد السلتقرار بلدأ إعالميلو الغوطلة 
بطرح نقاشلات لتفعيلل املركلز، ولكنهم 
قلوات  فعلل  رد  ملن  يتخوفلون  كانلوا 
األسلد واألفلرع األمنيلة تجلاه ملن بقي 
الرشقيلة،  الغوطلة  يف  أهاليهلم  ملن 
املركلز  يف  األسلامء  بعلض  أن  خاصلة 
معروفلة، وقد لحقلت بأصحابهلا أرضار 
بلل "أفعلال انتقامية" بعد سليطرة قوات 

األسلد على املنطقلة.
بتفكلر  العملل  إىل  اليلوم  املركلز  علاد 
ووعلي جديلد، بعلد أن علرف أعضلاؤه 
يف  يحصلل  ملا  ملع  التعاملل  كيفيلة 
العربينلي، وسلركز يف  املحيلط، وفلق 
داخلل  يحصلل  ملا  على  اليلوم  عملله 
الغوطلة الرشقيلة وملا يعانيله األهلايل، 
يك ل تبقلى املنطقلة غائبلة علن اإلعالم، 
باإلضافة لتسلليط الضوء على الخدمات 
والوضع الجتامعلي واألمني يف املنطقة.

وأشلار العربيني إىل أن الركيز سليكون 
اليوم على مهجري الغوطلة الرشقية يف 
الشلامل السلوري ونشلاطاتهم واملشاكل 
التلي يواجهونهلا يف مخيلامت النلزوح 
يسلكنونها،  التلي  والبللدات  وامللدن 
التلي  النتهلاكات  إىل  باإلضافلة 
يتعرضلون لهلا، وتسلليط الضلوء على 
الواقلع السليايس والجتامعلي واملحليل 

السلوري. الشلامل  يف 

"مركز الغوطة اإلعالمي"..
عودة جديدة بعد عام على التهجير

ناشط في مركز الغوطة اإلعالمي في الغوطة الشرقية - 19 تشرين الثاني 2018 )مركز الغوطة(

بعد عامين على إطالقها، تعيش منصة "مركز الغوطة اإلعالمي" ظروًفا مغايرة لما كانت عليه في وقت تأسيسيها. تغيرت األرض اليوم 
وتبدلت األحداث ورحل معظم ناشطي المنصة عن األرض التي ينحدرون منها.

عنب بلدي - درعا

علادت الزراعلة الباكوريلة اىل أوديلة 
الغلريب  بالريلف  الرملوك  حلوض 
ملحافظلة درعا بعلد انقطلاع دام أربع 
سلنوات، طيلة سليطرة تنظيم "الدولة 

املنطقة. على  اإلسلالمية" 
الزراعة الباكورية طريقة قدمية يسلتغل 
الخلراوات  نضلج  املزارعلون  فيهلا 
بشكل مبكر، ليكسبوا سلعرًا مرتفًعا يف 
بيعهلا، بسلبب قلة كمياتها يف السلوق.

وتلرّف هذه الخراوات يف أسلواق 
وأسلواق  درعلا،  مبحافظلة  الخضلار 
السلورية دمشلق، ولكنهلا  العاصملة 
السلورية  املحليلة  السلوق  تغطلي  ل 
وصغلر  لندرتهلا  كاملل،  بشلكل 

املزروعلة. املسلاحات 

صعوبات وتحديات تواجه الفالح 
بطلون  هلو  الزراعلة  هلذه  موطلن 
األوديلة التلي تتميلز بلدفء وحلرارة 
باملناطلق  مقارنلة  نسلبيًا،  مرتفعلة 
باألوديلة  األرض  فطبيعلة  السلهلية، 
الفلالح  يجلد  وعلورة  وذات  حجريلة 
صعوبلة بحراثتها وتتبع فيها أسلاليب 
حراثلة قدميلة تقليديلة كالحراثة عى 

والثلران. الخيلل 
التقت عنلب بلدي بامللزارع أبو عيىس، 
وهو ملن أبنلاء بللدة حيلط يف درعا، 

العملل  صعوبلة  علن  تحلدث  اللذي 
بزراعلة األوديلة واصًفا إياهلا بالعمل 
الشلاق، مضيًفلا أن هنلاك صعوبلات 
تتمثلل بتأمني جلرارات باألجلرة يقبل 
أصحابهلا بالعملل يف األوديلة لكلرة 
األحجلار ووعلورة األرض، ويف حلال 
قبولهلم يفرضون أجلوًرا عالية نسلبيًا 
السلهلية،  األرض  بحراثلة  مقارنلة 
مشلرًا إىل أن هنلاك بعلض املناطلق 
ل ميكلن حراثتهلا بالجرار لذللك يلجأ 

بالخيلل.   حراثتهلا  إىل  امللزارع 
على  الزارعلة  صعوبلة  تقتلر  ول 
ترحيلل  وإمنلا  األرض،  حراثلة 
اإلنتلاج أيًضا اللذي يحتلاج إىل عمل 
مجهلد بحسلب وصلف الفلالح، الذي 
أضلاف أن الطرقلات املنظملة ل تصل 
وصلول  الصعلب  وملن  الحقلول  إىل 
السليارات إىل ملكان اإلنتاج، ملا يلزم 
الفلالح بحمل اإلنتاج مسلافات طويلة، 
وقلد يحتلاج إىل نقلله على مراحلل.

خطلًرا  اللري  الخنزيلر  ويشلكل 
على املزروعلات، وخاصلة البطيلخ، 
حراسلة  على  املزراعلني  يجلر  ملا 
أراضيهلم لياًل ويشلكل عبئًلا إضافيًا 
الخنازيلر  تنتلرش  حيلث  عليهلم، 
أوديلة  يف  كثيلف  بشلكل  الريلة 
الوعلرة  املناطلق  وخاصلة  الرملوك 
اللزل  أعلواد  فيهلا  تنتلرش  والتلي 

العليلق. ونباتلات 

تطور الزراعة الباكورية 
املزارعلون يف األوديلة على  يعتملد 
ملن  بالزراعلة  الحديلث  األسللوب 
حيلث العتامد على شلبكات التنقيط 

بالبالسلتيك. األرض  وتغطيلة 
الزراعلة  يف  األوىل  املرحللة  وتبلدأ 
شلبكات  مبلد  األرض  حراثلة  بعلد 
أنابيلب  التنقيلط، وهلي عبلارة علن 
األرض  تغطيلة  ثلم  بالسلتيكية، 
بأكيلاس البالسلتيك األسلود لضلامن 

األعشلاب. نبلات  علدم 
الفلالح  يثقلب  التاليلة  املرحللة  ويف 
يلزرع  ثلم  النبتلة،  خلروج  ملكان 
رشيطيلة  أقواًسلا  ويضلع  البلذار 
بقطلر 50 سلنتمرًا قبلل أن يغلفهلا 
اللذي يضملن  األبيلض،  بالبالسلتيك 
النبتلة  إىل  الشلمس  أشلعة  ملرور 
درجلة  على  والحفلاظ  املزروعلة، 
الحلرارة املناسلبة، وبالتايل مسلاعدة 

املبكلر. النضلج  على  املزروعلات 
يلجلأ الفالحلون يف حلوض الرموك 
لضلامن  الباكوريلة  الزراعلة  إىل 
حيلث  محاصيلهلم  ملن  أوفلر  ربلح 
األوىل  الزراعيلة  املنتوجلات  تكلون 
األسلواق،  إىل  نلزوًل  املوسلم  يف 
كلام يحلاول فالحلو اللوادي مواكبة 
اإلنتلاج  لضلامن  الحديثلة  األسلاليب 
ملن ناحيلة الوفلرة على الرغلم من 
ارتفاع أسلعار بعلض امللواد األولية.

عنب بلدي - إدلب

بدأت غرفلة صناعة وتجلارة عفرين 
التابعلة للمجللس املحليل بتسلجيل 
املنطقلة،  يف  والتجلار  الصناعيلني 
يف خطلوة هلي األوىل ملن نوعها، 
املعارضلة  فصائلل  سليطرة  بعلد 
عفريلن، يف  تركيًلا على  املدعوملة 

.2018 آذار 
وأعللن املجللس املحليل يف املنطقلة 
الواقعلة بريلف حللب الشلاميل عن 
21 ملن  األربعلاء  الغرفلة،  تشلكيل 
تسلجيل  رشوط  واضًعلا  شلباط، 
الغرفلة،  يف  والتجلار  الصناعيلني 

والتلي تضمنلت سلبعة بنلود.
تسلجيل  السلبعة،  البنلود  وتشلمل 
أو  إيجلار  وعقلد  النضلامم،  طللب 
منطقلة  يف  العملل  ملكان  ملكيلة 
عفريلن، بحيلث يكون عقلد اإليجار 
كلام  كامللة،  سلنة  علن  يقلل  ل 
تشلمل البنلود صلورة علن الهويلة 
املجاللس  الصلادرة علن  التعريفيلة 
يقلدم  كلام  املنطقلة،  يف  املحليلة 
الراغبلون بالنتسلاب رخصلة فتلح 
ملكان عملل صلادرة علن املجاللس 

عفريلن. يف  املحليلة 
علن  نائبًلا  املتقلدم  كان  ويف حلال 
يقلدم  األصليل  العملل  صاحلب 
وفلق  قانونيلة  وكاللة  علن  نسلخة 

كلام  املحليل،  املجللس  ذكلر  ملا 
علن  صلورة  املسلجلون  يقلدم 
حسلاب  أو  بنلي  حسلاب  وثيقلة 
 )PTT( يف مؤسسلة الريلد الركية
دفلع  لوصلل  باإلضافلة  وجلد،  إن 
رسلوم سلنوية بقيملة 1000 دولر 

أمريلي.
الغرفلة  يف  املسلجلون  وسليتمتع 
ملن  والخلروج  الدخلول  بأذونلات 
الركيلة  األرايض  إىل  سلوريا 
"غصلن  معلر  ملن  وبالعكلس 
فلور  سلابًقا(  )الحلامم  الزيتلون" 

للمعلر. الرسلمي  الفتتلاح 
لكلن قلرار املجللس املحيل بإنشلاء 
غرفلة الصناعلة والتجلارة اسلتثنى 
الصغلرة  الصناعيلة  الورشلات 
تعملل  التلي  التجاريلة  واملحلال 
ببيلع املفلرق، مشلرًا إىل أنله يجب 
املجللس  طريلق  علن  ترخيصهلا 
املحليل يف املنطقلة، وذللك يتضمن 

رمزيلة. رسلوًما 
تعتملد عفريلن بشلكل رئيلي عى 
ل  الصناعلات،  وبعلض  الزراعلة 
سليام أنهلا كانلت ملالًذا آمًنلا لعدد 
حللب  يف  املعاملل  أصحلاب  ملن 
اللراع  نشلب  أن  بعلد  وريفهلا 
القتصاديلة  العاصملة  داخلل 
السلورية وخلرت خالله علدًدا من 

ومنشلآتها. الصناعيلة  مناطقهلا 

الزراعة الباكورية في درعا 
تعود بعد سنوات من القطيعة

غرفة للصناعيين 
والتجار في عفرين
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فعاليات ومبادرات

عنب بلدي- خاص

بلدأت منظملة "شلفق" تنفيلذ املرحللة 
لتزويلد  الطبلي  ملن مرشوعهلا  الثانيلة 
مبسلتلزمات  السلوري  الشلامل  مراكلز 
غسليل الكى، معلنة افتتاح خمسلة مراكز 
جديلدة يف املناطلق الخارجة عن سليطرة 

النظلام السلوري يف إدللب وحللب.
املرحللة الثانيلة ملن املرشوع بلدأت منذ 
مطللع شلباط الحلايل، على أن تسلتمر 
وضملت  املقبلل،  متلوز  شلهر  حتلى 
أربعلة مراكلز يف محافظلة إدللب هلي: 
مركز بلاب الهلوى الطبلي، مركلز معرة 
النعلامن، مركلز كفرنبلل، مركلز ترملال، 
باإلضافلة إىل مركلز آخلر يف دارة علزة 

بريلف حللب الغلريب. 

الرناملج  مديلر  قلال  ملا  وبحسلب 
الدكتلور  منظملة "شلفق"،  الطبلي يف 
أنلس بربلور، فإن علدد املسلتفيدين من 
املرحللة الثانيلة هو 234 شلخًصا مصابًا 
لجلسلات  وبحاجلة  الكللوي  بالفشلل 

دوريلة. غسليل 
وأضلاف بربلور يف حديلث لعنلب بلدي 
علرش  تخصلص  الخمسلة  املراكلز  أن 
ملن  مريلض  للكل  شلهرية  جلسلات 
امللرىض اللل 234، تُقدم بشلكل مجاين 

بالكاملل.
ويشلمل امللرشوع، املدعوم ملن منظمة 
الصحلة العامليلة، تزويلد مراكلز الكى 
يف الشلامل السلوري بامللواد واألدوية 
واملسلتهلكات الطبيلة الالزمة لجلسلات 
غسليل اللكى، إذ تلرشف عليله منظمة 

"شلفق" بالتعلاون ملع مديريلة صحة 
إدللب ومديرية صحلة حلب.

استكماًل لمشروع سابق
يُعتلر افتتلاح املراكلز الخمسلة الجديدة 
يف  تنفيلذه  بُلدئ  مللرشوع  اسلتكامًل 
ترشيلن الثلاين امللايض ويسلتمر حتلى 
نيسلان املقبلل، إذ تم خلالل املرحللة األوىل 
منه تزويد سلبعة مراكلز يف محافظة إدلب 

مبسلتلزمات غسليل الكى.
وهلذه املراكلز هلي: مركز رساقلب وبابيال 
ومركز بلاب الهوى ومركز ابن سلينا وقاح 
وأريحلا ومركلز منظمة "شلفق" الرئيي 
يف مدينلة إدللب، وتلم تزويدهلا بكاملل 
الالزملة  الطبيلة  واملسلتهلكات  األدويلة 
إلجراء جلسلات غسليل الكى، بحسلب ما 

قال مديلر الرناملج الطبي يف "شلفق".
وأضاف أن علدد املسلتفيدين من مركزي 
رساقلب وبابيلال يصل إىل 50 مسلتفيًدا، 
بينلام يبللغ عددهلم يف املراكز الخمسلة 

266 مسلتفيًدا. املتبقية 
وتشلر أرقلام منظملة الصحلة العامليلة 
)WHO( إىل أن علدد السلوريني الذيلن 
يعانلون ملن ملرض الفشلل الكلوي يف 
لسليطرة  الخاضلع  السلوري  الشلامل 
مريًضلا،   837 إىل  يصلل  املعارضلة 
يف  الطبلي  القسلم  ذكلر  ملا  بحسلب 

بللدي. لعنلب  "شلفق"  منظملة 
وكانلت محافظلة إدللب تضلم مركزيلن 
رئيسليني فقلط مللرىض الفشلل الكلوي، 
ومركلز  الرئيلي  إدللب  مركلز  هلام 
وجلسلات  خدملات  ويقدملان  األتلارب، 

غسليل كى، باإلضافلة إىل إجلراء كاملل 
مبلرىض  الخاصلة  الطبيلة  التحاليلل 

الكللوي. الفشلل 
كلام تلم افتتلاح قسلم لتفتيلت الحىص 
إدللب،  مبدينلة  "شلفق"  مركلز  يف 
يختص بتفتيلت حصيات الكليلة واملثانة 
التنظلر  آليلات  ويتضملن  والحاللب، 

الشلعاعي. والتصويلر 
ويشلهد قطاع الطبابلة يف إدللب تطوًرا 
وملن  الحلايل،  العلام  خلالل  ملحوظًلا 
أبرز مؤرشاتله إجلراء أول عملية جراحية 
للقللب يف مشلفى عقربلات القريلب من 
الحلدود السلورية الركيلة، وذللك رغلم 
تعرض املؤسسلات والكلوادر الطبية يف 
سلوريا لالسلتهداف من آلة الحلرب، منذ 

علام 2011.

مستلزمات غسيل كلى لخمسة مراكز في الشمال
مركز غسيل الكلى في مدينة إدلب - 2017 )منظمة شفق(

عنب بلدي - عفرين

مطاللب كثلرة نادى بهلا أبنلاء محافظة 
الشلامل  إىل  املهجريلن  اللزور  ديلر 
السلوري، كان ملن بينهلا تأسليس هيئة 
باسلمهم  وتتحلدث  تجمعهلم  واحلدة 
وتناقلش أبرز املشلكالت التلي تواجههم 
يف أماكلن نزوحهم، باإلضافة إىل تسلير 

شلؤونهم. وإدارة 
يف 18 من شلباط الحلايل، انعقد املؤمتر 
مهجلري  "هيئلة  للل  األول  التأسليي 
محافظة ديلر اللزور"، يف مدينة عفرين 
كبلر  علدد  بحضلور  حللب،  شلاميل 
املحافظلة  وفعاليلات  شلخصيات  ملن 

املحلررة. املناطلق  يف  املوجوديلن 
املؤمتلر اللذي حرته عنب بللدي ناقش 
ديلر  أبنلاء  يواجههلا  التلي  املشلكالت 
الزور املهجلرون، مسلتعرًضا الصعوبات 
والحللول وأهميلة تشلكيل جسلم موحد 

ويكلون  وميثلهلم  املهجريلن  يضلم 
الداخلل والخلارج. صوتًلا لهلم يف 

املنسلق العلام للمؤمتر، عدنلان الدخيل، 
مثلاين  وبعلد  إنله  بللدي  لعنلب  قلال 
اللذي  املمنهلج  التهجلر  ملن  سلنوات 
تعلرض لله أبنلاء ديلر اللزور، كان من 
الصعلب جمعهلم يف مناطلق النلزوح، 
ملرًرا بذلك فشلل التجلارب واملحاولت 

السلابقة لتأسليس هيئلة موحلدة.
انعكلس  ذللك  أن  الدخيلل  وأضلاف 
ظُلملوا  الذيلن  املهجريلن  واقلع  على 
"بشلكل واضلح" لعلدم وجلود كيلان 
معاناتهلم،  وينقلل  باسلمهم  يتحلدث 
وتابلع "وعليله تلم توجيه دعلوة عامة 
مللن يسلتطيع الحضلور وملن يجلد يف 
مهجلري  متثيلل  على  القلدرة  نفسله 
ملن  جيلد  علدد  واجتملع  املحافظلة، 
الوطنيلة  والشلخصيات  الكفلاءات 
العشلائر  علن  وممثللني  والثوريلة 

امللدن والبلدات  ومندوبلني علن كافلة 
منهلم  كل  واسلتعرض  املحافظلة  يف 

ومقرحاتله". مشلاكله 

حاجة ملحة
حلول  الرسلمية  اإلحصائيلات  تغيلب 
علدد مهجلري محافظلة ديلر الزور يف 
الشلامل السلوري، باسلتثناء إحصائيلة 
أجراهلا مكتلب "رشق" اإلغلايث لعلدد 
املحافظلة يف عفريلن فقلط،  مهجلري 

600 عائللة. مشلرًا إىل أن عددهلم 
املهنلدس  قلال  ذللك،  على  وتعليًقلا 
الجلراد، مديلر مكتلب "رشق"  سلهيل 
مدينلة  دخلول  وبعلد  إنله  اإلغلايث، 
فلردي  بشلكل  املكتلب  بلدأ  عفريلن 
إحصلاء عوائلل ديلر اللزور يف منطقة 
إىل  للتعلرف  الزيتلون"،  "غصلن 
احتياجاتهلم والتواصلل ملع املنظلامت 

لهلم. الدعلم  لتقديلم  اإلغاثيلة 

أن  بللدي  لعنلب  الجلراد  وأضلاف 
العقبلة األبلرز كانلت عدم وجلود هيئة 
منظملة ذات طابلع رسلمي تتواصل مع 
املجتملع  ومنظلامت  املحليلة  املجاللس 
دون  الجهلود  بقيلت  لذللك  امللدين، 

املحافظلة. أبنلاء  معانلاة  مسلتوى 
علن  حلارًضا  كان  املشلهور  أملني 
ملهجلري  املدنيلة  الشلؤون  "مديريلة 
أن  إىل  بلدوره  ولفلت  اللزور"،  ديلر 
أبلرز مشلاكل املهجريلن تتعللق بضياع 

الثبوتيلة. أوراقهلم 
وقلال، "معظم أبنلاء دير اللزور فقدوا 
تعرضلت  إملا  الشلخصية،  أوراقهلم 
قبلل  ملن  مصادرتهلا  متلت  أو  للتللف 
يف  أو  اإلسلالمية  الدوللة  تنظيلم 
مخيلامت قلوات سلوريا الدميقراطية"، 
مشلرًا إىل خطلر وجلود جيلل جديلد 

النلزوح. مناطلق  يف  ثبوتيلات  بلال 
أملا زيلاد امللاليت، مختلار مدينلة دير 

اللزور، فأكلد خلالل حضلوره املؤمتلر 
هيئلة  وجلود  أهميلة  على  التأسليي 
تجملع املهجريلن، ملن منطللق وجلود 
أشلخاص يف الخلارج أخلذوا يتحدثون 
باسلم دير اللزور وأبنائها، وهم ليسلوا 

منهلم، على حلد تعبره.
التسللق  حلاول  "بعضهلم  وأضلاف، 
على أوجلاع املحافظة من أجلل تحقيق 
كهلذه  وخطلوة  شلخصية،  مكاسلب 
والحقيقلي  الصحيلح  التمثيلل  تحقلق 
التهميلش  ملن  عانلت  ملحافظلة 

ن". لنسليا وا
ويف نهايلة املؤمتر تلم انتخلاب املكتب 
التنفيلذي املكلون ملن سلبعة أعضلاء، 
انتخاب رئيلس للمجلس،  باإلضافلة إىل 
 45 أقصاهلا  فلرة  تحديلد  تلم  كلام 
يوًملا لنعقلاد املؤمتلر الثاين ملن أجل 
تشلكيل املكاتلب الخدميلة، مثلل مكتب 

اإلغاثلة والصحلة والتعليلم وغرهلا.

"هيئة مهجري دير الزور"..

جسم موحد يدير شؤون أبناء دير الزور في الشمال السوري
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رأي وتحليل

الخطاب األبدي

اللمسات األخيرة

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 بن 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 مثلا هو ورث 
منصة الخطاب عن أبيه.

كان الخطاب استعادة ملقولة األبدية 
األسدية، فالكالم نفس كالم األب 

غامض وغري رصيح، ويحلم بالسعادة 
السلطوية عر 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 السورين، وهو 
من أصدر القرارات املخالفة للقانون 
الدويل، ضد املعتقلن وضد املدنين 

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 عى مذبح األسدية األبدية. 
وكذلك سبق لعيل مملوك أن رصح 

مبثل هذا الترصيح، ولعل آالف 
الجالدين واملتورطن يف هذه املقتلة 

السورية ال يزالون مؤمنن باستمرار 
عبوديتهم لألبدية األسدية، ناسن 

بأن هذه األبدية صارت مربوطة 
بالروس، ومربوطة باإليرانين أيًضا، 

بعدما كانت مربوطة باإلرسائيلين 
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 جروتها، 
وقوتها، وازدهارها، مل تتمكن من 

بناء مشفى واحد يليق برجاالت 
نظامها، فا بالكم باملسالخ التي 

تدعى مشايف وطنية، واملخصصة مع 
غرف التحقيق للمواطنن السورين؟

من الواضح أن بشار األسد يف 
هذا الخطاب قد تخى 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، 
والتي ال تقول شيًئا مهًا مثل أقوال 

أبيه )القائد الخالد(، أما من حيث 
الواقع عى األرض، فاألمور تجري 
يف مسارات مختلفة، فأزمة الغاز 

والكهرباء مثاًل، أهم استثار كانت 
لحافظ األسد يف تعذيب الناس 

والتنكيل بهم بعد غرف التحقيق، 
وصاالت التعذيب وعشوائية األحكام 

امليدانية، وغري امليدانية، التي تزهق 
أرواح السورين.

مل يرد الروس عى جميل حسن، 
ومل يقدروا تضحيته بنفسه من أجل 

األبدية األسدية، وردوه خائًبا ما 
سبب له الجلطة الدماغية، فتضحية 

العبد من أجل سيده، صارت تثري 
القرف حتى عند املحتلن األجانب 
الذين استقدمتهم األبدية األسدية 

وسلمتهم سوريا.
الجديد يف هذا الخطاب هو هجومه 

عى فئة الشبيحة وتحذيرهم من 
أن ينقسموا، أو أن يكونوا سبًبا يف 
تفكيك وحدة أجهزة القمع، فوسام 

الطري )وهو اسم مستعار( الذي 
كان خادًما مخلًصا لألبدية األسدية 

طوال سنوات الثورة، وكان يشيد 
بالراميل، وبالتعذيب، وبالتشبيح، 

صار يطالب باعتباره شخصية عامة 
مع أعداد كبرية من الشبيحة، الذين 
رفعتهم الحرب ضد السورين، ومل 
تعد هذه الفئة راضية بالبقاء خلف 

الكواليس، ويف غرف التعذيب، ويف 
املواقع اإللكرتونية التي تجّمل املوت، 

والنهب، والسلب، دون أن تشارك 
بشكل فعال يف جني الثار. 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 تقريًرا عن الفساد وأزمة الغاز.

فيديو خطاب بشار األسد مل يعد 
موجوًدا يف واجهة موقع "سانا"، 

ووسام الطري اختفى قبله بعدة أشهر، 
وجميل حسن اختفى يف أحد مشايف 

حزب الله، فهل ترد علينا قناة روسيا 
اليوم وتخرنا عن السبب؟ أم يرد علينا 
قاسم سلياين ويخرنا عن السبب؟ 
خاصة وأن نتنياهو مشغول بالحملة 

االنتخابية وهو ليس بوارد تفسري 
ترصفات ابن حافظ األسد وخطاباته 

املخصصة الستهالك الشبيحة 
واملخرين.

صدام عكاش

كمن يرقص عى 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 يومًيا، 

وكأنها يف حالة اإلنذار قبل الطرد، 
وتتجه إىل محطة التجمع األخرية 

يف املناطق الشالية الرشقية، هذا 

وفًقا لتحركات قوات الحرس الثوري 
وامليليشيات التي قوامها الشيعة 
العراقيون واألجانب، حتى تكون 

جاهزة ملغادرة سوريا حينا ترفع 
البطاقة الحمراء، هذا من جهة، 

وميليشيات حزب الله والفصائل اللبنانية 
املوالية له واملشاركة يف الساحة السورية 

لصالح النظام يتجهون من الداخل السوري 
بشكل رسي نحو الحدود السورية اللبنانية 

بانتظار القرار من جهة أخرى.
مل يعد الجيش السوري الذي يعتمد 
اليوم عى َسْوق االحتياط من ذوي 

األعار 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 
فيا بن األفرع األمنية، كا أن اختالف 

والءات قادة األفرع بن مواٍل للنظام 
ومواٍل لروسيا ومواٍل إليران جعلت 

املؤسسة األمنية منقسمة فيا بينها، 
األمر الذي تردت فيه الحالة األمنية 

لدرجة وصلت التفجريات بها إىل 
العاصمة والالذقية.

وهذا األمر ينسحب أيًضا عى الحالة 
اإلدارية التي يرىث لها، فالخدمات 

أصبحت شبه معدومة كلا ابتعْدَت 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 غالًبا. 
لذلك بدأت ترتفع األصوات عالًيا عند 
الحاضنة الشعبية للنظام معرة عن 
استياء عام من هذا الوضع امليؤوس 

من إصالحه رغم انحطاط الردود 
عليها.

تقوم روسيا بشكل محموم بتجهيز 
فيالق عسكرية، قوامها عنارص شابة 

من املطلوبن للخدمة اإللزامية، وذوي 

الخرات العسكرية من بقايا فصائل 
املصالحات واملجموعات املقاتلة التابعة 

للنظام التي بورش بتفكيكها كاللجان 
الشعبية ومجموعات متصارعة من 

الشبيحة، بالتزامن مع محاولة روِسّية 
لفرط جميع التشكيالت العسكرية 

التي ترفض االنصياع ألوامر القيادة 
يف قاعدة حميميم كالفرقة الرابعة، 

وهذا ما شهدناه من معارك بن الفيلق 
الخامس التابع لروسيا والفرقة الرابعة 

التابعة ملاهر األسد يف منطقة سهل 
الغاب عى مدار أيام.

قبل أيام رصح السيناتور األمرييك 
لينديس غراهام: "بشار األسد مجرم 

حرب، واملشكلة األساسية وجوده 
بالسلطة، فمن أراد ِمَن الدول العربية 

أن ينتحر فليذهب إليه"، وباألمس 
القريب حّملت محكمة أمريكية النظام 

السوري مسؤولية قتل الصحفية 
األمريكية ماري كولفن بل وذكرت 
أن املسؤول عن ذلك هو ماهر األسد 
وبالتايل فإن ماهر األسد هو اآلخر 
مجرم حرب أيًضا يف نظر القضاء 

األمرييك. وقبل أيام ويف اجتاعه 

مـع أعضاء هيئة التفاوض بالرياض، 
أكد املبعوث األممي بيرتسون عى 

الحاجة املاسـة لبيئة آمنة للمبارشة 
بالعملية السياسـية، وأنه ال مزيد من 

إلضاعته. الوقت 
يبدو أن عودة بعض السفارات 

إىل دمشـق مل تكن من أجل إعادة 
تأهيـل النظام، وإمنا من أجل تجهيز 

جنازته، فامللف السوري أصبح يف 
واألسابيع  األخرية،  اللمسات  مرحلة 

املقبلة سـتكون حبى باملفاجآت، 
والعمل جاٍر عى تأهيل مطار 

الطريان  الدويل الستقبال  دمشق 
املدين والدبلومايس والسيايس، وما 

كسـبه نظام األسد باآللة العسكرية 
سيخرسه  واإليرانية  الروسية 

والدبلوماسية،  السياسية  بالقرارات 
انطالق  قاعدة  حميميم  وستكون 

األسد إىل املجهول.

صدام عكاش 
عضو املكتب السيايس يف الكتلة 

الوطنية الجامعة

خطاب رئيس النظام السوري بشار األسد أمام رؤساء المجالس المحلية - 17 شباط 2019 )رئاسة الجمهورية(



ب (
طي

 خ
يد

حم
رز 

يت
رو

( -
ب 

دل
ي إ

 ف
ية

كر
س

 ع
ية

ن آل
لو

عت
ة ي

صر
الن

هة 
جب

ن 
رم

ص
عنا

فزاعة عالمية تتهاوى

هل انتهت
 “بروباغاندا الجهاد”

في سوريا؟

من منابر "افرتاضية".. صفحات 
ومواقع وقنوات، وأخرى عى شكل 
مطبوعات ومنشورات، وعى مدار 

سنوات، عال صوت التنظيات 
املتشددة، مناديًة 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 عى القتل واالنتقام.

بدأ ذلك قبل أكرث من أربع سنوات، مع 
صعود الجاعات "الجهادية" عى 
الساحة السورية وبروزها كالعب 
أسايس يف الرصاع، لكن األمر مل 
يدم عى حاله حتى اليوم، إذ تبدل 
املحتوى، ومل يعد إعالم الجهادين 

عى الحال الذي كان عليه قبل أعوام، 
فقد أثر الوضع العسكري والتغريات 

السياسية للتنظيات املشّغلة لهذا 
اإلعالم، عى شكل املحتوى كًا 
ونوًعا، وبالتايل عى ما تسعى 

للرتويج له.
فمع أفول نجم تنظيم "الدولة 
اإلسالمية"، صاحب السياسة 

اإلعالمية األكرث متاًسكا وتنظيًا بن 
الجاعات الجهادية، اختفت أغلب 
وسائل اإلعالم التي كانت تتبع له 

بشكل رسمي أو غري رسمّي، وترّوج 
لفكره وتسعى لكسب مؤيدين له.

أما "جبهة النرصة" فتغري خطابها 
مع تغرّي الظروف السياسية 

والعسكرية املحيطة بها، والتي 
دفعت بها إىل فّك ارتباطها مع تنظيم 

"القاعدة" وتغيري اسمها، إضافة 
إىل الخطاب الذي يستخدمه قادتها 

ووسائل اإلعالم املرتبطة بها.
يرصد هذا امللف الوسائل اإلعالمية 

التابعة للتنظيات الجهادية، ويحلل 
خطابها اإلعالمي، وأدوات الرتويج 

التي تستخدمها، كا ييضء عى أبرز 
التغريات التي أصابت هذا الخطاب يف 
سياق التغريات العسكرية والسياسية 

يف سوريا. 

عنب بلدي
ملف العدد 366 

األحد 24 شباط 2019

إعداد:
ضياء عودة

عمار زيادة
نور دالتي
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 1435 رمضـان  مـن  السـادس  يف 
عـام  متـوز  مـن  الرابـع  للهجـرة، 
البغـدادي،  بكـر  أبـو  ظهـر   2014
زعيـم تنظيـم "الدولـة اإلسـالمية" 
الجامـع  منـر  يعتـيل  مـرة،  ألول 
املوصـل  يف  )الحدبـاء(  الكبـري 
أن  قبـل  لثـواٍن  تسـّوك  العراقيـة. 
فيهـا  نصـب  التـي  خطبتـه،  يبـدأ 
نفسـه خليفـة للمسـلمن، بالقول، 
"ابتليـت بخالفـة املسـلمن، وبهذه 
ولسـت  عليكـم  وليـت  األمانـة 

منكـم". بأحسـن  أو  بخريكـم 
ظهـور البغـدادي كان أوىل خطوات 
)الروباغنـدا(  اإلعالميـة  الدعايـة 
التـي أطلقهـا تنظيم "الدولـة" بعد 
لهـا  سـخر  والتـي  عنـه،  اإلعـالن 
وتقنيـات رمبا  إمكانيـات وقـدرات 
تزيـد مـا خصصـه عـى األرض يف 
التـي  العسـكرية،  العمليـات  أثنـاء 
سـيطر مـن خاللها عى مسـاحات 
واسـعة من سـوريا والعراق، والتي 
الخالفـة"،  "أرض  عليهـا  أطلـق 
حربـه  أن  يعـي  كان  فالتنظيـم 
اإلعالميـة هـي األسـاس يف الدولة 
إليهـا،  ويتطلـع  عنهـا  أعلـن  التـي 
ألنهـا سـالح "فعال" ال يبغـي هدًفا 
مجموعـة  بـل  واحـًدا،   مكسـًبا  أو 
مـن األهـداف، عـى رأسـها حشـد 
"الشـباب  واسـتقطاب  املنارصيـن 
املسـلم" مـن العـامل كلـه، وبالتايل 
العسـكرية  األيديولوجيـا  نـرش 
والثقافيـة والسياسـية الخاصـة به 

وزرعهـا.
إصـدارات، أفـالم، أناشـيد، مرئيات، 
تسـجيالت  مصـورة،  تقاريـر 
إذاعات  صوتيـة، صحـف، مجـالت، 

ووسـائل  اجتاعيـة،  منصـات 
التنظيـم  اسـتغلها  عـدة،  إعالميـة 
األيديولوجيـا  ولنـرش  للرتويـج 
ولغـة  بخطـاب  وعززهـا  خاصتـه، 
تنظيـم  اسـتخدمها  أن  يسـبق  مل 
أو جهـة أخـرى غـريه، أطلـق فيهـا 
مصطلحـات حثـت الشـباب املسـلم 
عـى "الجهـاد"، المسـت مشـاعره 
وتـر  عـى  وعزفـت  جهـة،  مـن 
املظلوميـة ورضورة أخـذ الثـأر من 
جهـة أخـرى، والتي عززتهـا الطرق 
"األنظمـة  فيهـا  تعاملـت  التـي 
شـعوبها،  مـع  االسـتبدادية" 

العـريب. العـامل  يف  وخاصـًة 
إقامـة  مـن  أعـوام  وبعـد  اليـوم، 
األرض  عـى  الخالفـة"  "دولـة 
تقـرتب  والعراقيـة،  السـورية 
األرض  عـى  وحلفاؤهـا  أمريـكا 
القضـاء عليهـا  مـن اإلعـالن عـن 
بشـكل كامـل، بعد حصـار مقاتيل 
"الدولـة اإلسـالمية" يف مسـاحة 
يف  األمتـار  مئـات  عـى  تزيـد  ال 
رشق  السـورية،  الباغـوز  قريـة 
ذلـك مـع  الفـرات، ويرتافـق  نهـر 
اإلعالمية  التنظيـم  أدوات  انحسـار 
عـى مواقـع التواصـل، وباألخص 
يف  اقتـرصت  والتـي  "تلغـرام"، 
قنـاة  عـى  املاضيـة  األشـهر 
تعتـر  التـي  نيـوز"،  "نـارش 
الخاصـة  األخبـار  نـرش  وسـيط 
وجهـة  اإلسـالمية"،  "الدولـة  بــ 
رسـمية،  غـري  منـارصة  إعالميـة 
"أعـاق"،  وكالـة  خـالف  عـى 
الرسـمية  الوكالـة  تعتـر  التـي 
"الدولـة  تنظيـم  باسـم  الناطقـة 

. " سـالمية إل ا

تعتر مؤسسـة "الفرقـان" الوسـيلة اإلعالمية األوىل 
واألبـرز التـي أنشـأها تنظيـم "الدولـة"، وأطلقها يف 
العـام 2006 يف أثناء التسـمية السـابقة "دولة العراق 
واألفـالم  اإلصـدارات  وأنتجـت عـرشات  اإلسـالمية"، 
مـع  نشـاطها  وزاد  واإلنكليزيـة،  العربيـة  باللغـات 
سـيطرة التنظيـم عـى مدينـة املوصـل العراقيـة، يف 
حزيران 2014، وتوسـع النفوذ يف سـوريا بالسـيطرة 
عى مدينة الرقـة، واالنتقال إىل مرحلـة جديدة متثلت 
باسـتخدام وسـائل التواصل االجتاعـي "فيس بوك" 
و"تويـرت" و"تلغـرام"، األمر الـذي أدى إىل ظهور عدة 
وسـائل إىل جانبهـا، تنوعـت بن الـوكاالت والصحف 

واملجالت. والجرائـد 
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 اإلعـالم"، الـذي كان يف السـابق، 
أي يف أثنـاء نفـوذه بالعـراق، يديـره وزراء، وفيا بعد 
تحـول منصـب الوزيـر إىل "متحدث"، كــ "أبو محمد 

العدنـاين" و"أبـو الحسـن املهاجر".
وفـق بحـث عملـت عليه عنـب بلـدي باالعتـاد عى 
عدة مصـادر مطلعة عـى الهيكلية اإلعالميـة لتنظيم 
"الدولـة"، تبـن 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 سـواًء بالتعديل 

الرفض. أو  والنـرش 
"اللجنـة  رأس  عـى  كان  املركـزي"  اإلعـالم  "ديـوان 
املفوضة"، والذي انقسـم إىل عدة مؤسسـات إعالمية 
الفرقـان"،  الحيـاة"، "مؤسسـة  أبرزهـا: "مؤسسـة 
"مؤسسـة البيـان"، مؤسسـة االعتصـام"، "أجنـاد" 
تصـدر  ورقيـة  مكتبـة  وهـي  "الهمـة"  لألناشـيد، 
"أعـاق"  إىل جانـب وكالـة  )كتيبـات(،  مطبوعـات 
التـي أعطـت الخطـاب الرسـمي وتوجهـت إىل العامل 
بشـكل كامل، واعتمدت عـى تطبيق "تلغرام" بشـكل 

أسـايس لنـرش أخبارهـا مـن كل الواليـات.
فضـاًل عا سـبق، تفرع اإلعـالم إىل صحـف ومجالت 
أبرزهـا: "النبـأ" التـي كانـت تصـدر باللغـة العربيـة 
وتطبـع وتـوزع عـى األرض مؤخـًرا يف ديـر الـزور، 
مـن   14 يف  آخرهـا  كان  عـدًدا   170 منهـا  وصـدر 

شـباط الحـايل 2019، ومجلة "دابق" التـي تعتر أول 
مجلـة ورقيـة وإلكرتونيـة للتنظيم باللغـة اإلنكليزية، 
بـدأ صدورهـا دوريًـا كل ثالثـة أشـهر، وصـدر العـدد 
مجلـة  إىل  إضافـًة   ،2014 متـوز  يف  منهـا  األول 
قبـل  الرتكيـة مـن  باللغـة  الناطقـة  "قسـطنطينية" 
مؤسسـة "الحيـاة"، ومجلـة "روميـة" التـي كانـت 
تصـدر باللغـة اإليطالية، و"مجلة دار اإلسـالم" باللغة 
ونشـأت  الروسـية،  باللغـة  و"مصـدر"  الفرنسـية، 

إذاعـات أيًضـا أبرزهـا "البيـان".
يالحـظ يف إعـالم تنظيـم "الدولـة" أنـه اتبـع خطابًا 
واحًدا يف جميع منصاته منذ النشـأة حتى االنحسـار، 
رغـم تباين الرشائح املسـتهدفة، سـواء للمسـلمن، أو 
مـن أطلـق عليهـم "الصليبيـن" واألنظمـة الغربيـة، 
وهو مـا اعتمد عليـه يف اللغـات التي اسـتخدمها يف 
وسـائله كافـة، فعـى سـبيل املثـال كانـت مؤسسـة 
يف  وترتجـم  اإلنكليزيـة  باللغـة  ناطقـة  "الحيـاة" 
بحسـب  العربيـة،  بينهـا  لغـات  عـدة  إىل  إصدراتهـا 

الجمهـور والبيئـة املسـتهدفة.
واتجـه مـن خالل وسـائله إىل بـث الرعـب والخوف 
يف "صفـوف العـدو" من خـالل األفـالم واإلصدارات 
ركيزتـن،  مـن  ذلـك  يف  منطلًقـا  "الوحشـية"، 
األوىل عـرض صورتـه "القويـة والقاسـية" لهزمية 
لـه،  املنارصيـن  مـن  عـدد  أكـر  وجـذب  الخصـم، 
املعـارك  انضـام جمعيهـم إىل  والذيـن رغـم عـدم 
عـى األرض وقدومهـم إىل "أرض الخالفـة"، بقـوا 
"ذئابًـا منفـردة" يف املناطـق التـي يقطنـون بهـا، 
وجنـوًدا من خلـف شاشـات الكمبيوتر عى وسـائل 

االجتاعـي. التواصـل 
ومـا يثبـت النظريـة األخـرية ظهـور عـدة منصـات 
إعالميـة إىل جانـب وسـائل إعـالم تنظيـم "الدولة" 
لفكـر  الرتويـج  مهامهـا  مـن  كان  الرسـمية، 
وأيديولوجيـا التنظيـم، بينهـا وكالـة "نـارش"، التي 
عملـت عى نـرش أخبـار املكاتب اإلعالميـة للواليات، 
سـواء "واليـة الرقـة" أو "والية دمشـق"، أو "والية 
بلـدي  عنـب  إليـه  توصلـت  مـا  وبحسـب  الخـري"، 
فـإن "نـارش" هـي وسـيط منـارص ال تتبع رسـمًيا 
عـى  يعمـل  إعالمـي  منـر  هـي  وإمنـا  للتنظيـم، 
متريـر أخبـاره، ولهـا ارتبـاط بــ "اللجنـة املفوضة"، 
"منـارصة"  منصـات  عـدة  خرجـت  جانبهـا  وإىل 
أبرزهـا "بنات عائشـة"، "البتار"، "مؤتـة"، "إرساء"، 
"الوفاء"، "ارتقـاء"، "الزوراء" و"مؤسسـة خطاب".

ميديا
التنظيم.. 

وعقدة
"الدولة"

جهاز إعالمي رأسه 
"اللجنة المفوضة"

مقاتلون من جبهة النصرة في إدلب - )رويترز حميد خطيب (
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جهاز إعالمي رأسه 
"اللجنة المفوضة"

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

املهاجـر".

هيكلية تنظيم الدولة اإلسالمية اإلعالمية

إذاعةمؤسسات أناشيدمجالت جرائد
مكتب 
الوليات

وكالة
 أعماق

ديوان اإلعالم المركزي

اللجنة المفوضة

اإلعالم على األرض

)muftah( 2015 - متظاهرون يحتشدون لدعم داعش في مدينة عراقية
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الجهـاز  تأسـيس  مـن  سـنوات  بعـد 
اإلعالمـي الضخـم لتنظيـم "الدولة"، 
والـذي بـات مـن الواضح أنـه أصبح 
الوقـوف  مـن  بـد  ال  املـايض،  مـن 
عـى األهـداف التـي كان يرنـو إليهـا 
األخـري مـن خاللـه، فالتقنيـات التي 
اسـتخدمها واملهـارات االحرتافيـة مل 
تكـن بـال هـدف، إذ أراد مـن خاللهـا 
إيصال عـدة رسـائل أولها ما يسـمى 
بــ "عقـدة الدولة"، بحسـب توصيف 
الجاعـات  شـؤون  يف  الباحـث 

رشيفـة. عبـاس  الجهاديـة، 
إن  بلـدي،  لعنـب  رشيفـة  ويقـول 
وسـائل  مـن  أراد  "الدولـة"  تنظيـم 
واألمـور  األشـياء  إيصـال  إعالمـه 

أركان  لهـا  أنـه "دولـة"  تثبـت  التـي 
الحـدود  وإقامـة  "الحسـبة"  يف 
أعطـى  لذلـك  الرشعيـة،  واملحاكـم 
جهـًدا كبريًا للقسـم اإلعالمـي إلثبات 
الرسـائل  وإيصـال  النظريـة،  هـذه 

بهـا. الخاصـة 
الهـدف الثـاين هو إرسـال الرسـائل 
املرعبـة لـ "األعـداء". يضيف رشيفة 
أن "الحالـة الدمويـة والوحشـية يف 
والتفنـن  والحـرق  الـرؤوس  قطـع 
جنـود  إلرعـاب  هـي  القتـل  بعمليـة 
الحـرب  العـدو عـى مبـدأ مارسـة 

النفسـية".
العمـل  مـن  األبـرز  الجـزء  وكان 
"الحـرب  هـو  للتنظيـم  اإلعالمـي 

النفسـية"، وهـو مـا بـدا يف إصـدار 
وثـق  والـذي  الصـدور"،  "شـفاء 
طريقـة إعـدام الطيـار األردين، معاذ 
الكساسـبة، عـدا عـن خطابـات أبـو 
الـذي  واإلصـدار  العدنـاين  محمـد 
وثـق قتل جنـود النظام السـوري يف 

الرقـة.
كان  الـذي  واألهـم  الثالـث  الهـدف 
يوصلـه التنظيـم مـن خـالل وسـائل 
إعالمـه، هـو التجنيـد ومحاولة جذب 
العنـارص إىل جسـمه العسـكري، من 
خالل العزف عـى املشـاعر العاطفية 
ونقـل  العـامل،  يف  املسـلم  للشـباب 
الشـباب  تسـتهوي  التـي  األشـياء 
وإقامـة  الحجـاب  كفـرض  املندفـع، 

الرشعيـة. واملحاكـات  العـدل 
"الدولـة  أن  رشيفـة  ويوضـح 
مـن  لعـدد  حلـًا  كانـت  اإلسـالمية 
داعـش  وأعطـت  املسـلم،  الشـباب 
الحلـم  أن  للشـباب  إعالميـة  رسـالة 
قد تحـول إىل حقيقـة، ومـا عليك إال 

الخالفـة". أرض  إىل  القـدوم 
كان  التـي  األمـور  جملـة  ومـن 
إصدارتـه  يف  التنظيـم  عليهـا  يركـز 
التعريـف  يبثهـا،  التـي  أفالمـه  أو 
األيديولوجـي،  وفكـره  بهيكليتـه 
إعطـاء  عـى  عمـل  ومبوازاتهـا 
خاللهـا  مـن  رد  إيجابيـة"  "صـورة 
عـى جميـع مـن يخالـف ترصفاتـه 
التـي  املصـورة  كالتقاريـر  وأعالـه، 
التـي  للمناطـق  إدارتـه  أظهـرت 
مـن  الـزكاة  كجمـع  عليهـا  يسـيطر 
الحـدود  وإقامـة  الحـال،  ميسـوري 
عى مـن يـرسق ويخالـف "الرشيعة 
لجـال  والرتويـج  اإلسـالمية"، 
التـي  الخالفـة"،  "أرض  يف  الحيـاة 
"يسـتتب األمـن بهـا ويأخـذ فيها كل 

حقـه". حـق  ذي 

الثالثـة  األهـداف  جانـب  وإىل 
"الدولـة"  تنظيـم  عمـل  السـابقة، 
األفـكار  نـرش  عـى  وسـائله  عـر 
منحـى  واتخـذ  واأليديولوجيـا، 
الجهـاد  لقضيـة  "تثقيفًيـا" 
اإلسـالم  ونواقـض  والحاكميـة 
و"دار  العربيـة  األنظمـة  وتكفـري 
بذلـك  معتمـًدا  والحـرب"،  اإلسـالم 
االجتاعـي،  التواصـل  مواقـع  عـى 
"تويـرت" و"فيـس بـوك" و"تلغرام".

ويف دراسـة أجراها مركـز "كويليام" 
الريطـاين املناهـض للتطـرف، عـام 
2015، أظهـرت أن أكـرث مـن نصـف 
تنظيـم  أصدرهـا  التـي  الدعايـات 
"الدولـة اإلسـالمية" حينهـا، هدفـت 
إىل إثبـات قـدرة التنظيـم عـى إدارة 

"دولـة قابلـة للحيـاة".
أن  إىل  الريطـاين  املركـز  وأشـار 
للتنظيـم  التابعـة  اإلعالميـة  الفـرق 
تقاريـر  تضـم  دعايـة    900 أنتجـت 
وبرامـج  فيديـو  ومقاطـع  وأحكاًمـا 
راديـو يف الفـرتة بـن 17 مـن متوز 
و15 مـن آب 2015، الفًتـا إىل أن ذلك 
تنـرش  كبـرية  إعالميـة  حملـة  يعـد 
اليـوم  يف  دعايـة   38.2 معدلـه  مـا 
املسـاعي  جـًدا  يضعـف  مـا  الواحـد، 

. لكبحهـا
وأوضـح تقريـر املركـز أنه عـى رغم 
عليهـا  يركـز  التـي  املواضيـع  تنـوع 
العنـف  وأبرزهـا  "الدولـة"،  تنظيـم 
والقـوة العسـكرية، أعطـى اهتاًمـا 
ألسـباب  املحليـة،  باألمـور  كبـريًا 
محاولـة  أي  احتـواء  منهـا  عـدة، 
إىل  إضافـة  ضـده،  للثـورة  داخليـة 
تحـت  الرازحـن  السـكان  إقنـاع 
إىل  التحـول  بقدرتـه عـى  سـيطرته 

للحيـاة. قابلـة  دولـة 

مـا ال شـك فيـه أن الصـورة وطـرق 
توظيفهـا يف اإلعـالم لهـا تأثـري كبري 
مـا  وهـو  والجمهـور،  املتلقـي  عـى 
عجـزت عنه عـدة وسـائل يف مختلف 
الرسـائل أو الخطابات التي تسـتهدف 
الركيـزة  كان  األمـر  وهـذا  العامـة، 
األساسـية التـي مل يغفل عنهـا تنظيم 
"الدولـة"، إذ جعـل مـن الصـورة التي 
ينرشهـا عـر أدواته اإلعالميـة خطابًا 
يريـد فكريًـا  يوجـه مـن خاللـه مـا 
وعقائديًـا، وهو مـا تبينـه اإلصدارات 
الحـرب"،  "لهيـب  أبرزهـا  كان  التـي 
والـذي يعتـر من أضخـم اإلصـدارات 

و"األكـرث رعًبـا".

أكـرث  يف  كان  الصـورة  توظيـف 
األسـود  اللـون  مـن  مسـلك،  مـن 
"أبـو  بـه  وخـرج  اعتمـده  الـذي 
البغـدادي" عـى منـر مسـجد  بكـر 
"الحدبـاء"، أو الرايـة التـي كتب عليها 
"ال إلـه إال اللـه" بخـط قديـم ال توجد 
فيـه اآلالت الطباعيـة، وختـم النبـوة 

الرايـة. عـى  املوجـود 
فـإن  رشيفـة،  نظـر  وجهـة  ومـن 
"املاركـة  بــ  أشـبه  التنظيـم  رسـالة 
التجاريـة" التـي يسـوق ويـروج لهـا 
عـى أكـرث مـن منصـة، ومـا ميزهـا 
التـي اسـتخدمها، كالـوايل  املفـردات 
والتـي  املظـامل،  وديـوان  والواليـة 

تلخصـت بهويـة برصيـة خاصـة، مل 
يكـن لهـا مثيـل.

عوامـل  عـدة  أن  الباحـث  ويوضـح 
سـاعدت عى انتشـار خطاب التنظيم 
أن  أولهـا  املاضيـة،  السـنوات  يف 
والـذي  باألكشـن،  مـيلء  "الخطـاب 
الشـباب  مـن  كبـرية  فئـة  يجـذب 
املراهـق )...( اآلن القتـال والحـروب ال 
تقتـرص عـى األفـالم فقط بـل أصبح 

األرض". عـى  واقعًيـا  األمـر 
للشـهادة"  طالـب  يائـس  "شـباب 
سـاعد عـى رواج فكر التنظيـم أيًضا، 
وبحسـب الباحـث "كانـت هـذه الفئة 
االستشـهادية  العمليـات  تسـتهويها 

مـن  وهـم  األعـداء،  يف  والتفجـري 
طالبـي الثأثـر وتعرضـوا للمظلوميـة 
لذلـك  االسـتبداد،  ونظـم  القهـر  مـن 
ميكـن  ثأريـة  كأداة  داعـش  وجـدت 
مـن خاللهـا القضـاء عـى  اإلرهـاب 

املقابـل".
ومـن األهـداف املتالزمة التي سـاعدت 
التنظيـم  خطـاب  انتشـار  عـى 
املدروسـة  اإلعالميـة  "الرسـالة 
تسـتثمر  كانـت  والتـي  مخابراتًيـا"، 
اسـتخباراتًيا، بحسـب رشيفـة، الـذي 
ال ينفـي وجـود هـذا العامـل، والـذي 
لخـذالن  "داعـش"  تضخيـم  حـاول 
سـحق  أجـل  مـن  السـوري  الشـعب 

التقسـيم  مشـاريع  وتنفيـذ  املناطـق 
يف  كـا  املـدن  وتدمـري  والتدخـل 

الـزور. وديـر  والرقـة  املوصـل 
ومـع اقـرتاب انتهـاء نفـوذ التنظيـم 
عى األرض، واختفاء وسـائل إعالمه، 
يـرى الباحـث أن "الدعايـة اإلعالميـة 
لداعـش حالًيـا هي يف وضـع مرتاجع 

ألقـل مـن النصف".
أكـرث  كان  السـابق  "يف  ويوضـح، 
مـن 90 ألـف حسـاب يف تويـرت يغرد 
موجـود  غـري  العـدد  اآلن  لداعـش، 
ذلـك  ومـع  الرقابـة"،  بعـد  خاصـة 
لـن ينتهـي وجودهـم وتأثريهـم عـر 

االجتاعـي. التواصـل  مواقـع 

"عقدة الدولة"

توظيف الصورة

جنود من تنظيم الدولة اإلسالمية - ) تمبلر(

مجالت

ناشرالبيانالنبأالحياةدابق

إسراءالبيانمروحية

التتارأجنادمصدر

مؤتةالفرقانقسطنطينية

الوفاءالعتصامدار اإلسالم

بنات عائشةوكالة أعماق

وسائل مناصرةإذاعاتجرائدمؤسسات
وسائل إعالم
تنظيم الدولة

عباس شريفة
باحث في شؤون الجماعات 

الجهادية
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"لهيب الحرب"
أصـدره مركـز "الحيـاة اإلعالمـي"، يف 15 
من كانون الثـاين 2016، باللغة اإلنكليزية، 
وقـدم فيه رسًدا ملخًصا عـن عوامل ظهور 
التنظيـم يف العـراق وانتقاله إىل سـوريا، 
ثـم إعـالن "قيام الخالفـة" وإلغـاء الحدود 

بـن البلدين.
فيهـا عـى  أثنـى  واحـدة،  مدتـه سـاعة 
حايـة  وحـدات  ضـد  التنظيـم  معـارك 
الشـعب )الكرديـة( يف سـوريا، والقـوات 
العراقيـة و"الحشـد الشـعبي" يف العراق.

كـا أشـار إىل "النـرص النوعـي" بإعـالن 
"الخالفـة"، مـن قبل "أبـو بكر البغـدادي" 
يف متوز 2014، وإلغاء الحواجز والسـواتر 
"أحـرق  والعـراق،  سـوريا  بـن  الرتابيـة 
اللهيب سـايكس بيكـو وألغى الحـدود بن 

والشـام". العراق 

"صليل الصوارم"
 فيلـم مـن أربعـة أجـزاء ملعـارك تنظيـم 
"الدولـة اإلسـالمية" يف العراق وسـوريا، 
صـدر الجـزء األول منـه يف 1 مـن متـوز 
2012، والثاين يف 2 مـن آب 2012 والثالث 
يف 3 من شـباط 2012، ثـم صليل الصوارم 

يف 4 مـن أيـار 2014. 
مـن إنتاج مؤسسـة "الفرقـان"، وركز فيه 
التنظيم عـى عمليـات اإلعـدام "املبتكرة" 
العراقيـة  القـوات  مـن  مقاتلـن  بحـق 
بإخـراج  سـوريا  يف  الكرديـة  والقـوات 
الهوليوديـة، عـى وقـع  يحـايك األفـالم 
نشـيد "صليل الصوارم نشـيد األباة، ودرب 

القتـال طريـق الحيـاة".

"رسالة إلى أمريكا"
رشيـط مصـّور نـرشه تنظيـم "الدولـة"، 
يقـوم  مقاتـاًل  أظهـر   ،2014 أيلـول  يف 
بقطـع رأس الرهينـة األمريـيك جيمـس 
فـويل، وبعـده نـرش رشيطًـا آخـر حمـل 
العنـوان نفسـه تضمن قطـع رأس الرهينة 
وكال  سـوتلوف،  سـتيفن  األمريـيك 

صحفيـان. الرهينتـن 

"كسر الحدود"
تسـجيل مصـور نـرشه تنظيـم "الدولة"، 
يف حزيـران 2014، تضمن 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.
العدنـاين  أيًضـا  التسـجيل  وأظهـر 
والشيشـياين بصـدد هـدم سـاتر تـرايب 
بواسـطة آليـات عـى الحـدود السـورية- 

العراقيـة.

الخالفة"  إعالن  "خطبة 
تسـجيل مصـور نـرشه تنظيـم "الدولة"، 
مؤسسـتا  وبثتـه   ،2014 متـوز  يف 
"االعتصـام" و"الفرقـان"، ظهر فيه ألول 
إبراهيـم  "الدولـة"،  تنظيـم  زعيـم  مـرة 
البـدري امللقـب بــ "أبـو بكر البغـدادي" 
الكبـري  الجامـع  يف  منـرًا  يعتـيل 

العراقيـة. املوصـل  يف  "الحدبـاء" 
وقـال البغدادي يف التسـجيل إنـه "ابتيل 
تنصيبـه  يف  تتمثـل  ثقيلـة"  بأمانـة 
"خليفة" عى املسـلمن، داعًيا املسـلمن 

لطاعتـه.

"رسائل من أرض المالحم"
من إنتاج مؤسسـة "الفرقان" ومؤسسـة 

.2013 االعتصام يف عام 
تنظيـم  عمليـات  وثقـت  أفـالم  سلسـلة 
سـوريا  يف  اإلسـالمية"،  "الدولـة 
والعـراق، وبلغـت أكـرث مـن 55 إصـداًرا، 
وركـز البعـض منها عـى حيـاة املقاتلن 
التنظيـم،  إىل  املنتسـبن  األجانـب 
والدعـوات التـي وجهوها لــ "إخوانهم" 
الخالفـة. أرض  إىل  للقـدوم  الغـرب  يف 

ومن بن اإلصدارات يف سلسـلة الرسـائل 
إصـدار "فـرشد بهم مـن خلفهـم"، الذي 
غطـى معركـة السـيطرة عـى اللـواء 93 
وعـى   ،2014 آب  الرقـة،  محافظـة  يف 

مطـار الطبقـة يف أيلـول العام نفسـه.

الروس" أيها  وخسئتم  "خبتم 
إصـدار مـريئ نـرشه "املكتـب اإلعالمـي 
 ،2015 األول  كانـون  الرقـة"،  واليـة  يف 
أظهـر مـن خاللـه اعرتافـات جاسـوس 
رويس يدعـى خاسـييف ماغوميد، قبض 
وعمليـة  التنظيـم،  أرايض  داخـل  عليـه 
إعدامـه ذبًحا عـى يد عنرص يتكلـم اللغة 

أيًضا. الروسـية 

"اسـمع يـا بوتـن الكلـب، لقـد قصفنـا 
النظـام قبـل مجيئكم ثم قصفتنـا أمريكا 
تقصفـون  واليـوم  الجبنـاء  وحلفاؤهـا 
أنتـم ومـا زادنـا ذلـك إىل يقيًنـا وثباتًا"، 
بهـذه العبـارات افتتـح عنـرص التنظيـم 
حديثـه،  بخاسـييف  اإلعـدام  نفـذ  الـذي 
مضيًفـا "امللـل الكفرية تجتمـع عى أهل 
الحـق، ومـا فعلتـم بقصفكـم غـري قتـل 
نسـاء املسـلمن وأطفالهم وشـيوخهم".

العالم" "يا كفار 
نـرشه مركـز "الحيـاة" اإلعالمـي، ليلـة 
األول  كانـون  مـن   31( السـنة  رأس 
2017(، وتضمـن تحذيـرات وأغنية بلغات 
مختلفـة، وظهـر فيه رؤسـاء عـدة دول، 
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  بينهـم 
دونالـد  األمريـيك،  والرئيـس  األسـد، 

بوتـن. فالدميـري  والـرويس،  ترامـب، 
بـدأ التسـجيل بصـوت املتحـدث السـابق 
باسـم التنظيـم، "أبـو محمـد العدناين"، 
والـذي قـال مخاطًبا الرؤسـاء، "لـن تروا 
منكـم  ينجـو  ومـن  والبـأس  الشـدة  إال 
مـن تفجرينـا وال يطاله سـالحنا ليموتن 

. " ا كمًد
جهاديـة  أغنيـة  التسـجيل  تضمـن  كـا 
مقاطـع  رافقتهـا  الفرنسـية،  باللغـة 
للتنظيم يف سـوريا وفرنسـا ودول أخرى 
وترجمـت  ميدانيـة،  إعـدام  وعمليـات 
األغنيـة إىل اللغتن العربيـة واإلنكليزية.

الصدور" "شفاء 
يف  "الفرقـان"،  مؤسسـة  إصـدار  مـن 
شـباط عـام 2015، صـّور عمليـة إحراق 
الطيـار األردين معـاذ الكساسـبة عى يد 
عنـارص التنظيـم، يف سـاحة البلدية يف 

مدينـة املياديـن بريـف ديـر الزور.
20 دقيقـة،  أكـرث مـن  اإلصـدار  اسـتمر 
إعـدام  عـى  الدولـة  تنظيـم  فيـه  أقـدم 
الكساسـبة بطريقـة وحشـية، إذ وضعه 

داخـل قفـص حديـدي وأحرقـه حيًّـا.
شـهادات  إىل  املصـور  اإلصـدار  واسـتند 
للطيـار األردين حـول ماهيـة العمليـات 
التـي تسـتهدف التنظيم والدول املشـاركة 
الجويـة  القواعـد  إىل  إضافـة  فيهـا، 
الحربيـة  املقاتـالت  منهـا  تنطلـق  التـي 

الدولـة. تنظيـم  مواقـع  السـتهداف 

شخصان تحدثا بلسان تنظيم "الدولة"
في "أرض الخالفة"

أبرز إصدارات وأفالم تنظيم "الدولة" 

الحقيقـي  واسـمه  العدنـاين،  ولـد 
طـه صبحـي فالحـة، يف مدينـة بنش 
والتحـق   ،1977 عـام  إدلـب،  بريـف 
اإلسـالمية"  العـراق  "دولـة  بتنظيـم 
بزعامـة أبـو مصعـب الزرقـاوي، إبان 

للعـراق. األمريـيك  الغـزو 
وعـن العدنـاين متحدثًا باسـم تنظيم 
"الدولة" لـدى دخوله سـوريا منتصف 
2013، وكان الرجـل الثـاين يف  العـام 
التنظيـم، بعـد زعيمـه الحـايل أبو بكر 

حينها. البغـدادي، 

مقتـل  "أعـاق"  وكالـة  أعلنـت 
 ،2016 آب  مـن   30 يف  العدنـاين، 
وأوضحـت أنـه قتـل "يف أثنـاء تفقده 
صـد الحمـالت عـى حلـب"، وذلك يف 
خـر مقتضـب دون تفاصيـل إضافية.

قـوي،  بخطـاب  العدنـاين  متيـز 
معتمـًدا بذلـك عـى الصياغـة الصلبـة 
باآليـات  املدعـم  القـوي  واملضمـون 
النبويـة،  واألحاديـث  القرآنيـة 
تنظيـم  بهـا  متيـز  ومبصطلحـات 
التشـكيالت  باقـي  عـن  "الدولـة" 

بـث  الهمـم،  "رفـع  كــ  الجهاديـة 
الهزميـة يف صـدور الكفـار واملرتدين، 
تـوايل الهزائـم عـى العـدو، العمـالء، 

القتـال". جـاء  اآلن  اآلن 
وبحسـب مـا رصـدت عنب بلـدي عى 
بلغـت   ،"Archive" الرقميـة  املكتبـة 
 25 الصوتيـة  "العدنـاين"  إصـدارات 
القتـال،  جـاء  "اآلن  أبرزهـا  إصـداًرا 
أعظكـم بواحـدة، نبتهـل فنجعـل لعنة 
اللـه عـى الكاذبـن، إنهـم مرشكـون، 
لهـم  يكـون،  ولـن  منهًجـا  هـذا  كان 

دينهـم الـذي ارتـى لهـم".  

اإلسـالمية"  "الدولـة  تنظيـم  كشـف 
األول  كانـون  يف  "املهاجـر"،  عـن 
2016، بعـد إعـالن مقتـل "أبـو محمد 

العدنـاين".
شـخصية  عـن  تفاصيـل  أي  توجـد  ال 
تنظيـم  يقـدم  ومل  "املهاجـر"، 
ال  عنـه،  معلومـات  أي  "الدولـة" 
أو  تاريخـه  وال  مواليـده  وال  صورتـه 
سـوى  واإلعالمـي،  العسـكري  عملـه 
التـي تنسـب له  اإلصـدارات الصوتيـة 

"الفرقـان". مؤسسـة  وتبثهـا 
وجـه "أبو الحسـن" رسـالته الصوتية 
"الدولـة" يف  لعنـارص تنظيـم  األوىل 

للثبـات  ودعاهـم  العراقيـة،  تلعفـر 
عـى الجبهـات وعـدم تـرك "الجهاد" 
واالسـتمرار يف املعارك ضـد "الكفار" 

و"املرتديـن".
وقـال يف التسـجيل الـذي نـرش عـى 
آلياتهـم،  "دمـروا  التنظيـم،  معرفـات 
يف  أفجعوهـم  عليهـم،  اقتحمـوا 
مالجئهـم ليذوقـوا بعًضـا من بأسـكم 

بالفـرار". أنفسـكم  تحدثـوا  وال 
ويف ذات التسـجيل هاجـم "املهاجـر" 
التنظيم  تركيا وجيشـها، ودعـا خاليـا 
هجـات  شـن  إىل  العـامل  دول  يف 
وخاصـة  أمنيـة،  عمليـات  وتنفيـذ 

داخـل األرايض الرتكيـة، وذلـك عقـب 
إطـالق الجيـش الـرتيك عمليـة "درع 
الشـايل،  حلـب  ريـف  يف  الفـرات" 
والتـي انتـزع مـن خاللهـا عـدة مـدن 
اسـرتاتيجية مـن يـد التنظيـم، بينهـا 

وجرابلـس. وبزاعـة،  البـاب، 
عـن  "املهاجـر"  خطـاب  يختلـف  مل 
ذلـك  ويعطـي  "العدنـاين"،  خطـاب 
حـرص  "الدولـة"  تنظيـم  أن  فكـرة 
عـى اختيـار شـخصية إعالميـة بذات 
كان  التـي  الصلبـة  واللغـة  املسـتوى 

"العدنـاين".  بهـا  يتميـز 
الحسـن  "أبـو  إصـدارات  أبـرز  مـن 

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

أبو محمد العدناني

 أبو الحسن المهاجر
)تعبيرية(

 )archive.org(إصدارات العدناني في موقع

العدد األول
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ضم بيانات وزارة اإلعالم
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في أيار 2011 
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أسبوعيةواحتوت علىمقالت سياسية 
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قلد تكلون مقارنلة بسليطة بلني اإلعالن 
علن  الجلولين"  محملد  "أبلو  للل  األول 
الشلام  ألهلل  النلرة  "جبهلة  تشلكيل 
للل  مقابللة  آخلر  وبلني  سلوريا"،  يف 
"الجلولين" بعلد سلبع سلنوات، كافيلة 
لرسلم ملدى التغلر يف خطلاب الفصيل 
وتكيفه ملع الظلروف املحيطلة واعتامده 

املصلحلة يف خطابله. على 

خطاب تنازلت.. من استعداء العالم 
إلى البراغماتية

نرشتله  لله،  صلويت  تسلجيل  أول  يف 
مؤسسلة "املنلارة البيضلاء" علن "جبهة 
الثلاين  كانلون  ملن   24 يف  النلرة" 
ملن  الهلدف  الجلولين  حلدد   ،2012
اللله إىل  التشلكيل بلل "إعلادة سللطان 
أرضله وأن نثلأر للعلرض املنتَهلك واللدم 
النلازف ونلرد البسلمة لألطفلال الرّضلع 

األراملل". والنسلاء 
لتدخلل  الدعلوات  واسلتنكر"الجولين" 
غلريب يف سلوريا، معترًا أنها "اسلتعانة 
العلدو  ملن  للخلالص  الغلريب  بالعلدو 
البعثي، وهلي دعوة شلاذة ضالة وجرمية 
كلرى"، مهاجلاًم تركيلا بقوله، "ل شلك 
أننلي أشلمل يف هلذه الجرميلة النظلام 
اللريك الذي هلو عصلا أمريلكا الجديدة 
يف مواجهتهلا لحلرف العقلول واملناهلج 
لكسلب  املسللمني  فتالطلف  الرشليدة، 
اللزؤام"،  السلم  تسلقيهم  كيلام  ودهلم 
النظلام  يف  اإلسلالم  "شلكل  أن  معتلرًا 
اللريك ل مضملون لله، فهلو صلورة بال 
معنلى وجسلد بلال وح، وأن أفشلل ما يف 
ملرشوع النظام اللريك أن أمريكا راضية 

عنله...".
لكلن مقابلته األخلرة مع قنلاة "أمجاد"، 
يف 13 ملن كانون الثاين 2019، شلهدت 
تحلوًل نوعيًلا تجلاه العالقة ملع تركيا، إذ 
أبلدى "الجلولين" دعمه للتوجله الريك 
الفلرات  رشق  مناطلق  على  للسليطرة 
العلامل  "حلزب  معتلرًا  سلوريا،  يف 
الكردسلتاين عدًوا للثورة، ويسلتويل عى 
مناطلق يقطن علدد كبر فيها ملن العرب 
السلنة، ونرى رضورة إزالة هلذا الحزب”، 
موضًحلا، “ل ميكن أن نعيق هلذا العمل".

كام انخفض سلقف "إعلادة سللطان الله 
إىل أرضله" إىل اعتبلار أن فصيلله "جزء 
ملن الثلورة السلورية، ول يريلد التسللط 
على رقلاب النلاس، وإمنلا يهمله املسلار 

الصحيلح تحلت رشيعلة الله".
بلدأت "الهيئلة" بخطاب ملزدوج، داخيل 
إذ   ،2016 علام  أيللول  منلذ  وخارجلي، 
ظهلر حينهلا "الجلولين" يف لقلاء ملع 
قنلاة "الجزيلرة"، بقبعلة ماليزيلة اعتلاد 
الزرقلاوي الظهلور  أبلو مصعلب  أملره 
فيهلا، وكان مرتديًلا بلزة أسلامة بلن لدن 
الشلهرة، وبعدملا غابلت كلملة سلوريا، 
الفصائلل  خطلاب  علن  ولفظًلا،  معنلًى 

الجهاديلة، على ملدار خمس سلنوات من 
العمل املسللح، افتتلح "الجلولين" لقاءه 
امللريئ األول مبصطللٍح ذي دللت بعيدة، 

هلو “الثلورة السلورية".
كلملة “سلوريا” يف خطلاب "الجولين" 
لهلا معنلى رئيلي، ل مفلّك عنله،  كان 
وهلو حلر نشلاط “فتلح الشلام” )بعد 
فلك ارتبلاط "النلرة" بتنظيلم القاعدة( 
آنلذاك، داخل الحلدود السلورية، والتأكيد 

أنهلا للن تشلكل تهديلًدا على الغرب.
مل يتوقلف الخطلاب املزدوج للل “الهيئة” 
عنلد لقلاء “الجلولين”، بلل أعيلد طرحه 
يف بيلان املوافقة عى اتفاق “سلوتي”، 
يف أيللول 2018، لكلن بصلورة مختلفة، 
إذ تلم تغيلر جزء كبلر ملن املصطلحات 
مكانهلا،  أخلرى  وإحلالل  بهلا  الخاصلة 
يف خطلوة إلرضلاء التيلارات يف الداخلل 

وتوضيلح السياسلة الجديلدة للخارج.
وكانلت النقطلة األساسلية التلي أشلارت 
إليهلا “تحريلر الشلام” يف البيلان هلي 
الشلكر غر املبلارش لركيلا، التلي تعتر 
الطلرف األسلاس يف التفلاق املوقلع يف 
فيله،  جلاء  إذ  روسليا،  ملع  “سلوتي” 
"نقلدر جهود كل ملن يسلعى يف الداخل 
املحلررة،  املناطلق  حاميلة  إىل  والخلارج 
املجلازر  وارتلكاب  اجتياحهلا  ومينلع 
املحتلل  “مراوغلة  ملن  محلذرًة  فيهلا”، 

بنوايلاه". الثقلة  أو  اللرويس 
“ندعلو  عبلارة  البيلان  نلص  يف  وجلاء 
العلامل إىل تحملل مسلؤولياته”، وتعتلر 
هلذه بلادرة أوىل ملن نوعهلا يف خطاب 

يف  تناوللت  والتلي  الشلام”،  “تحريلر 
عبلارات  السلابقة  وبياناتهلا  خطاباتهلا 
مضلادة لذلك، كل “لن تلرىض عنك اليهود 
معظلم  يف  أكلدت  كلام  النصلارى”،  ول 
البيانلات السلابقة عى شلعارات تناهض 
الغلرب واملؤسسلات التابعلة لله العامللة 
يف سلوريا، واعترت أن السلتعانة به من 

والكفلر". “املحرملات 

ماذا وراء هذا التغير؟
ملر الخطلاب اإلعالملي لجبهلة النلرة 
بعلدة مراحلل، ورغلم حفاظه على وترة 
الخطلاب الداخيل ضلد فصائلل معارضة 
والنظلام السلوري، شلهد انفتاًحلا وتغرًا 
خاصلة  الخارجيلة  عالقاتله  يف  متواليًلا 
محافظلة  إىل  السليطرة  انحسلار  ملع 
إدللب وخسلارات متواليلة للمعارضة أمام 
النظلام السلوري، وهلو ملا مل يلرق حتى 
لعلدد ملن أنصلار الفصيلل الذيلن بلدأوا 
وعالقاتهلم  الفصيلل  لركائلز  مراجعلات 

معله وسللوكه اإلعالملي.
املنظلر الجهلادي والقيلادي السلابق يف 
العرجلاين،  عليل  الكويتلي  "النلرة"، 
يقلول لعنلب بللدي إن "املتابلع لخطابات 
النفلس  فيهلا  يجلد  اإلعالميلة  النلرة 
الراغلاميت وترويلج ملا يحققونله ملن 
مكاسلب تخصهلم يف كل مرحللة، وأقول 
تخصهلم ألنهلم تركلوا اإلعلالم الجهادي 
النافلع للشلباب واألملة، بل هنلاك معارك 
هادفلة وفتوحلات ملواقلع قام بهلا البطل 
مختلار العسلكري -رحمله اللله- تعمدوا 
تركهلا وعلدم نرشهلا وكان يلقبهلم بلل 
إىل  إشلارة  يف  السلوداء!("،  )املنلارة 
مؤسسلة "املنلارة البيضلاء" التلي كانلت 
يف طليعلة املؤسسلات اإلعالميلة الناطقة 

"النلرة". باسلم 
ول يسلتغرب العرجاين التقلبلات املرحلية 
فلل  املصلحلة،  بحسلب  الفصيلل  للدى 
بنفسله وهلو  اإلعلالم  يديلر  "الجلولين 
وقلد  السللطة،  بحلب  بهوسله  معلروف 
اسلتخدم الخطاب الديني كوسليلة للتأثر 
أن  أوىل  بلاب  فملن  املراحلل،  وتقطيلع 
يكلون هلذا حاليًلا حيلث تتطللب مرحلته 
املكاسلب السياسلية والعالقلات الدوليلة، 
بعلد أن كان يراهلا جرميلة وانحرافًلا".

ويلفلت املنظّر الكويتلي إىل أن الخطاب مل 
يحافلظ عى منلط واحلد حتى ملع إعالم 
الفصائلل املحليلة، مشلرًا إىل اسلتخدام 
أمثللة علن  الراغامتيلة داخليًلا، ضاربًلا 
الشلام"  "فيللق  ملع  اإلعالملي  الواقلع 
و"أحلرار الشلام"، وغرها ملن الفصائل. 
وقلد اعتملدت "تحريلر الشلام" سياسلة 
محايلدة تجلاه بعلض الفصائل كلل "نور 
عليهلا  انقلبلت  لكنهلا  الزنلي"  الديلن 
واسلتأصلتها مطلع علام 2019، من ريف 

الشلاميل. حلب 

تراجع "المنارة البيضاء".. طور أفول
كانلت مؤسسلة "املنلارة البيضلاء لإلنتاج 
اإلعالملي" املخول الوحيلد والحري بنرش 
كل ملا يصلدر علن "جبهلة النلرة ألهل 
الشلام"، وتقوم بنلرش موادها علر املواقع 
الجهاديلة، بحسلب ترويسلة كانلت تفتتح 
بها اإلصلدارات الخاصلة بالفصيل، لكن مع 
الخلالف بلني تنظيلم "الدولة اإلسلالمية" 
و"القاعلدة" خبلا نجلم "املنلارة البيضاء"، 
إذ انتقلل كادرهلا إىل صفلوف التنظيم مع 
الناطلق باسلمه "أبلو محملد العدنلاين"، 

اللذي كان يدير املؤسسلة.
اسلتنادًا إىل  البيضلاء"  وسلميت "املنلارة 
نبوءة تقول إن املسليح )عليه السلالم( ينزل 
يف "آخلر الزملان" عنلد املنلارة البيضلاء، 
الحديلث  للدى مفلري  اختلالف  وسلط 
املسلجد  منلارة  بلني  بتحديدهلا  النبلوي 
األملوي الرشقيلة ومنلارة "بلاب رشقلي" 

لسلور دمشلق.
ورغم اسلتمرار إصدارات "املنلارة البيضاء" 
النلرة حتلى مطللع 2016، مل  لصاللح 
تكلن اإلصلدارات بقوة واحرافيلة ما يقدمه 
بعلض  اسلتثناء  ملع  "الدوللة"،  تنظيلم 
اإلصلدارات كلل "ورثلة املجد" الصلادر يف 

أيللول 2015.
ويف ظلل تراجلع "املنلارة البيضلاء"، سلد 
رشعيلون وقياديون الفجلوة التي برزت يف 
الجهاز اإلعالمي، عر حسلاباتهم يف مواقع 
التواصل الجتامعلي ومدوناتهم، إىل جانب 
شلبكة "مراسلل" التي كان يديرها القيادي 
إىل  وتفرعلت  القحطلاين"  ماريلا  "أبلو 
علدة مناطق )مراسلل حلامة، إدللب، حلب، 
عملل  تقللد  كخطلوة  حلوران(  السلاحل، 
املكاتلب اإلعالميلة للوليلات التابعة لتنظيم 
"الدوللة"، كلام توجله الفصيلل إىل قنوات 
علر "تلغلرام" تشلابه قنلوات الفصائلل 

العسلكرية التابعة للل "الجيلش الحر".
على  بالعتلامد  الفصيلل  بلدأ  بعدهلا 
مؤسسلات جديلدة، أبرزهلا جريلدة "إباء" 
ومؤسسلة "أمجاد لإلنتاج املريئ"، وشلبكة 
"إباء اإلخباريلة"، باإلضافة إىل حسلاباتها 
علر مواقلع التواصل، والتي تنشلط خاصة 

يف "تويلر" و"تلغلرام".
ويالحظ تراجع جلودة املحتوى الذي تقدمه 
هلذه املؤسسلات، كوكالة "إبلاء اإلخبارية"، 
التي تستخدم لغة بسليطة "منفتحة،" وهو 
ما يسلاعد على وصولهلا بشلكل أكر إىل 
املتلقلني من غر املنارصيلن، لكن ميكن يف 
ذات الوقت إيجلاد ركاكة وأخطاء نحوية يف 
النصلوص، وهو ملا تفادته وسلائل اإلعالم 
الجهادية يف وقت سلابق، أو وسلائل اإلعالم 

الناطقة باسلم تنظيم "الدولة اإلسلالمية".
وتوجهلت عنلب بللدي باألسلئلة علن هلذا 
التغر إىل مسلؤول العالقلات الخارجية يف 
"تحريلر الشلام"، علامد الدين مجاهلد، إل 
أنله رفض التعليلق، معتقًدا أنله ل فائدة من 

تنلاول هلذا املوضوع.

خطاب الشرعيين.. أزمة أم سياسة 
إعالمية؟

يف مقابلل إعلالم مركلزي شلمويل للدى 
خطلاب  على  يعلاب  "الدوللة"،  تنظيلم 
"جبهلة النلرة" علدم متاسلك خطابها 
رشعيلو  وضلع  لطامللا  إذ  اإلعالملي، 
الفصيلل قيادتله يف ورطلات واضطرهلا 
الخلالف  آخرهلا  وكان  للتعقيلب عليهلا، 
اليقظلان املري"  بلني الرشعلي "أبلو 
الفلرات  رشق  يف  القتلال  حلرم  اللذي 
تحلت رايلة تركيلا "العلامنيلة" بحسلب 
للفصيلل  العلام  القائلد  وبلني  تعبلره، 
دعلم  اللذي  الجلولين"  محملد  "أبلو 

عليهلا. للسليطرة  التوجله 
ويلرى املنظّلر الكويتلي عليل العرجلاين 
اسلتخدام  "الجلولين"  سياسلة  ملن  أن 
علدة تيلارات يف جامعتله، ويسلمح لهلا 
بالكتابلة بحلدود معينلة، ويقلوي جانبًلا 
على جانلب بحسلب متطلبلات املرحللة، 
وهلو ماهلر بذللك"، ففلي مرحللة البغي 
وقتلال الفصائلل يرفع ملن إعلالم الغالة، 
ويف وقلت السياسلة يرفلع ملن اإلعلالم 
السليايس، ووقلت التمييلع يرفلع املميعة 

كلام أطللق عليهلم... وهكلذا".
للتخديلر  فيكتبلون  الرشعيلون  وأملا 
والحامسلة والرقيلع، بحسلب العرجاين، 
وهلي وظيفتهلم الحقيقيلة يف جامعتهم، 
يف  لقلادة  صوتيلة  تريبلات  بحسلب 
فلل  "الجلولين"،  بينهلم  ملن  الفصيلل 
"نجد كتابات الرشعيلني يف واٍد، وقرارات 
الجلولين التلي تعقلد يف الخفلاء ويعمل 
ثلان،  واٍد  يف  املرحليل  بالتلدرج  عليهلا 

وبالتلايل فلال قيملة لهلم".
بينلام تبنلى تنظيلم "الدوللة اإلسلالمية" 
منهجيًلا عقديًا واضًحلا، وإن كان منحرفًا، 
بحسلب املنظلر السللفي، وسلخر اإلعالم 
ملن أجلله، ولذللك كان أكر متاسلًكا فيه.

ويشلر املنظّلر إىل أن "الجولين" يف كل 
قراراتله يتملرس خلف شلخصيات بارزة 
الشلخصيات  الفصيلل، فتظهلر تللك  يف 
"الجلولين"  يسلّر  بينلام  الواجهلة  يف 
العملل داخليًلا، فلإن وقع فشلل تُلذم تلك 

الشلخصيات.
الجهاديلة،  التنظيلامت  علودة  وعلن 
خسلارات  بعلد  حصلل  ملا  غلرار  على 
متالحقلة يف أماكلن متفرقلة ملن العامل، 
كالعلراق وأفغانسلتان، ل يجلد العرجاين 
ضملور  ملع  سلوريا  يف  حاليًلا  بدائلل 
ويقلول  والسياسلية،  العسلكرية  األدوات 
صالبلة  لديهلا  الجهاديلة  "التنظيلامت 
عقديلة وقتاليلة ولذللك تسلتطيع إعلادة 
ترتيلب صفوفهلا ولو خلرت يف معارك 
معينلة، إل أن الخيلارات محلدودة حاليًلا 
فواقعهلا يف سلوريا ضيلق وصعب، ول 
أظلن أنهلم ميتلكلون البدائلل غلر ملا 
يرحلون بله وهلو القتلال مهلام كانت 

الظلروف".

جهاز إعالمي متآكل

كيف تغير خطاب جبهة النصرة

الجولني يدير اإلعالم 
بنفسه وهو معروف 
بهوسه بحب السلطة، 

وقد استخدم الخطاب 
الديني كوسيلة 

للتأثير وتقطيع 
المراحل، فمن باب 

أولى أن يكون هذا 
حالًيا حيث تتطلب 
مرحلته المكاسب 

السياسية والعالقات 
الدولية، بعد أن كان 
يراها جريمة وانحراًفا

عنصر من جبهة النصرة على نقطية تفتيش بين سوريا والردن - 2013 )عمار خصاونة رويترز(
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اإلعالن عن التشكيل
كان   ،2012 الثلاين  كانلون  ملن   24 يف 
اإلعلالن عن تشلكيل "جبهة النلرة ألهل 
الشلام" بتسلجيل صلويت لقائلده "أبلو 

محملد الجلولين".
حلدد الهلدف ملن التشلكيل بلل "إعلادة 
سللطان الله إىل أرضله وأن نثلأر للعرض 
البسلمة  ونلرد  النلازف  واللدم  املنتَهلك 

األراملل". والنسلاء  الرّضلع  لألطفلال 
الدعلوات لتدخلل  واسلتنكر "الجلولين" 
غريب يف سلوريا، معتلرًا أنها "اسلتعانة 
العلدو  ملن  للخلالص  الغلريب  بالعلدو 
البعثلي، وهي دعوة شلاذة ضاللة وجرمية 

. " كرى

اقتحام مبنى األركان
البيضلاء"  "املنلارة  عنونتهلا  يف سلسللة 
بلل "بدايلة النهايلة" عرضت مشلاهد من 
اقتحلام مبنلى هيئلة األركان يف دمشلق، 
واسلتعرضت   ،2012 أيللول  ملن  يف26  
إىل  انغامسليني  مقاتللني  أربعلة  دخلول 
النظلام  قلوات  ملع  واشلتباكهم  املبنلى 

السلوري.

ورثة المجد
أصدرتله "املنلارة البيضلاء" يف حزيلران 
2015، ومل يتطلرق إىل العمليات واملعارك 
يف سلوريا، وإمنلا رسد واقلع الحيلاة يف 
جزيلرة العلرب أيلام الجاهليلة، ثلم تطور 
العالقلات يف املنطقلة مع دخول اإلسلالم، 
وبعدهلا حلال الدوللة اإلسلالمية يف عهد 
إىل  النتقلال  قبلل  الراشلدين،  الخلفلاء 
العلر الحديلث والحديث عملن وصفهم 

الفيللم بلل "رملوز الجهاد". 
واسلتخدمت فيله ألول ملرة أغنية للمنشلد 
محملد مصطفلى )أبلو راتب(، املحسلوب 
على حركلة "اإلخلوان املسللمني"، عوًضا 

علن األناشليد الجهاديلة املعتادة.

املجلد"  "ورثلة  ملن  الثلاين  الجلزء  ويف 
اللذي نلرش يف آذار 2016، ظهلر عدد من 
الشلخصيات والقياديلني يف الفصيل ألول 
ملرة على وسلائل اإلعلالم، وملن بينهلم 
عبلد الرحملن عطلون )أبلو عبلد الرحمن 
)أبلو  ملروك  سلالمة  وأحملد  الشلامي( 
الفلرج املري( وأملر جبهلة النرة يف 
القلملون جلامل حسلني زيدية )أبلو مالك 

. ) لتيل ا
 

فك الرتباط
تسلجيل مصلور  لله يف  أول ظهلور  يف 
نرشتله قنلاة "الجزيلرة" القطرية، يف 28 
ملن متلوز 2016، أعللن "الجلولين" فك 
وتشلكيل  "القاعلدة"  بتنظيلم  الرتبلاط 
فصيل "فتلح الشلام"، مؤكلًدا أن الفصيل 
الجديلد "للن تكلون لله عالقلة بلأي جهة 

خارجيلة".
واعتلر أن اإلعلالن يلأيت بهلدف “تقريب 
يف  املجاهديلن  فصائلل  بلني  املسلافات 
الشلام، وحاميلة الثلورة السلورية وجهاد 
أهلل الشلام”، مضيًفلا أنله “جلاء تلبيلة 
لرغبلة أهل الشلام يف دفع ذرائلع املجتمع 

اللدويل".

السكة
يف ترشيلن الثاين 2011، نرشت "مؤسسلة 
أمجلاد" إصلدارًا مرئيًلا بعنلوان "السلكة" 
رًدا على التهاملات التلي وجهلت للفصيل 
بالنسلحاب من مناطق رشق سلكة الحجاز 
)يف ريلف إدللب( مبوجلب اتفاقية أسلتانة 

بلني روسليا وتركيلا وإيران.
املعلارك  مجريلات  اإلصلدار  ويظهلر 
املنطقلة  يف  يوًملا   130 اسلتمرت  التلي 
السلوري وروسليا،  النظلام  يف مواجهلة 
املعلارك،  على  "الجلولين"  وتعليلق 
مهاجلاًم فصائلل قلال إنها مل تشلارك يف 

املعلارك. هلذه 

وسائل اإلعالم التابعة لجبهة النصرة 

أبرز اإلصدارات التي
 نشرتها "جبهة النصرة"

المنارة البيضاء
مؤسسة إعالمية تنشر 

إصدارات مرئية ومكتوبة 

أعلنت تشكيل جبهة 

النصرة

شبكة مراسل
هي شبكة إعالمية ل 

مركزية كان يديرها 

القيادي العراقي "أبو 

ماريا القحطاني"، 

وزعت عملها على عدة 

مناطق بحسب سيطرة 

"جبهة النصرة"، وشابهت 

طريقة تغطيتها لألخبار 

ما قامت به المكاتب 

اإلعالمية في "الوليات" 

التابعة لتنظيم "الدولة 

اإلسالمية".

جريدة إباء
جريدة أسبوعية انطلقت 

في 15 من حزيران 2018 

وأصدرت حتى اآلن 35 

عدًدا، بحسب "أرشيف 

المطبوعات السورية".

وكالة إباء
انطلقت بعد اإلعالن عن 

تشكيل "تحرير الشام" 

في كانون الثاني 2018، 

وتنشط في تغطية 

معارك ونشاطات 

"الهيئة" وإيصال رواية 

قيادييها وشرعييها.

أمجاد لإلنتاج 
المرئي

انطلقت أيًضا 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".



تحلدد وسلائل التواصلل الجتامعلي يف 
قواعلد  اسلتخدامها  سياسلاتها ورشوط 
ملن املفلرض أنهلا صارمة فيلام يخص 
يحلض  اللذي  املحتلوى  وتلداول  نلرش 
واملحتلوى  الكراهيلة،  أو  العنلف  على 
الذي يلرّوج للفكلر املتطرّف، سلواء كان 

مكتوبًلا أو مرئيًلا.
أغللب هلذه السياسليات متلت صناعتها 
عقب تزايد انتشلار التنظيلامت الجهادية 
املتشلددة، خاّصلة يف سلوريا، أي بعلد 
العلام 2014، لكنهلا مل تكلن رادعة، بل 
كان املحتلوى املتعللق باألفلكار املتطرفة 
يشلهد تزايلًدا مطرًدا ملع تزايد النشلاط 

األرض. على  الجهادي 
الجتامعلي  التواصلل  شلبكات  شلّكلت 
الجهلادي،  الفكلر  لنملو  خصبلة  بيئلة 
وهلو ملا أكدتله دراسلات وتقاريلر عّدة 
سلرد يف التقريلر، واعتملد منلو هلذا 
الفكلر على الرويلج للمضاملني التلي 
يقوم عليهلا العمل الجهادي، والتسلويق 
له لجلذب املنتسلبني الجلدد، أو لكسلب 
مؤيديلن حلول العلامل، وهلو ملا نجلح 

بالفعلل إىل حلّد كبلر.
تنظيلم  نشلاط  تراجلع  وملع  اليلوم، 
معاقلله  آخلر  يف  اإلسلالمية"  "الدوللة 
يف سلوريا، ل يلزال فكره موجلوًدا عى 
مواقع التواصل الجتامعلي، إذ مل ترافق 
الهزمية على أرض الواقع ويف سلاحات 
الواقلع  املعلارك، ملع تلالٍش كاملٍل يف 
الفلرايض، حيلث ل تلزال الكثلر ملن 
الحسلابات عى "فيس بلوك" و"توير" 

يلروج  ملا  وتنلرش  تبلث  و"تلغلرام" 
لفكلر التنظيلم، وكذللك األمر بالنسلبة 
لتنظيلامت أخلرى كتنظيلم "القاعدة"، 
يف  جامعلات  ملن  بله  يرتبلط  وملا 

سلوريا.
ففلي 17 ملن أيلار املايض، نلرش مركز 
 "The Digital Citizens Alliance"
إلنفلاذ  العامللي  و"املركلز  األمريلي 
امللكيلة الفكريلة" تحقيًقلا قلال فيه إن 
منصلات رقمية مثلل "جوجل" و"فيس 
و"يوتيلوب"  و"إنسلتغرام"  بلوك" 
"ل تلزال تسلتضيف مئلات اإلرهابيلني 
العنيفلني واملزعجلني، وتنلرش أرشطلة 
التلي  واملشلاركات  والصلور  الفيديلو 
يبقلى اآللف منهلا عى اإلنرنلت لعدة 
أسلابيع لراها اآللف من املسلتخدمني، 
قيّملة  منصلة  اإلرهابيلني  مينلح  ملا 

لنلرش الكراهيلة وتجنيلد األعضلاء".
"املنصلات  أن  التحقيلق  ووجلد 
عديلدة  بصلور  تزخلر  الجتامعيلة 
للعنلف مبلا يف ذللك قطلع اللرؤوس، 
أسلطح  فلوق  ملن  الضحايلا  ورملي 

زل". ملنلا ا

"فيس بوك" يحارب
يعلرّف موقلع "فيس بلوك" يف "معاير 
املجتملع" التي يحددها مفهلوم "املنظمة 

بأنها اإلرهابية" 
"أي منظملة غلر حكوميلة تنخلرط يف 
أعلامل عنلف متعملدة ضد أشلخاص أو 
املدنيلني  السلكان  لتخويلف  ممتللكات 

أو الحكوملات أو املنظلامت الدوليلة ملن 
أجلل تحقيق هلدف سليايس أو ديني أو 

. ي فكر
يُطللق لفلظ إرهلايب على أي شلخص 
ينتملي إىل منظملة إرهابيلة أو يرتكلب 

إرهابيلة". أعلامًل 
بأنله  اإلرهلايب"  "العملل  تعلرف  كلام 
األشلخاص  متعملد ضلد  عنلف  "عملل 
أو املمتللكات يقلوم بله شلخص أو جهة 
غلر حكومية لرهيلب السلكان املدنيني 
أو الحكوملات أو املنظلامت الدوليلة ملن 
أجلل تحقيق هلدف سليايس أو ديني أو 

فكلري".
ونتيجلة ذللك ل يسلمح "فيلس بلوك"، 
السلتخدام"  "رشوط  يف  يوضلح  كلام 
منظلامت  أي  "بوجلود  املوقلع،  على 
األنشلطة  يف  يشلاركون  أشلخاص  أو 
القتلل  املنظملة،  الكراهيلة  اإلرهابيلة، 
اإلتجلار  املتسلسلل،  أو  الجامعلي 
األنشلطة  أو  املنظلم  العنلف  بالبلرش، 
اإلجراميلة، واملحتلوى اللذي يعلر علن 
دعلم مجموعلات أو زعلامء أو أشلخاص 
ضالعلني يف هذه األنشلطة أو ميدحهم".

الجتامعلي،  التواصلل  موقلع  ويتخلذ 
األكلر اسلتخداًما يف العلامل، خطلوات 
أبرزهلا  املحتلوى،  هلذا  ملحاربلة  علدة 
الحلذف الحظلر وإغالق الصفحلات التي 

تنلرش هلذا املحتلوى.
يف أيلار علام 2018، أعللن موقع "فيس 
بلوك" أن "خوارزمياتله تصيلد 99.5٪ 
اللذي  املتعللق باإلرهلاب،  املحتلوى  ملن 

تحذفه قبل أن يقوم مسلتخدم واحد باإلبالغ 
عنله"، وقلال املوقع إن هذه النسلبة تشلكل 
تحسلًنا مبلا يعلادل ٪2 باملقارنة ملع العام 

الذي سلبقه، أي 2017.
علرشات  إغلالق  بللدي  عنلب  ورصلدت 
الصفحلات الجهاديلة السلورية التي يوفر 
روابطهلا "دليلل فيلس بلوك الجهلادي" 
 "Jihadica  " موقلع  على  املنشلور 
املتخصلص بالرويلج للفكلر الجهلادي.

باملقابل رصلدت عنب بللدي مؤخرًا بعض 
التعليقلات عى منشلورات "فيلس بوك" 
تحمل نَفًسلا جهاديًا، يتضمن عى سلبيل 
املثلال الدعلوة إىل "عودة دوللة الخالفة".

"تويتر" يزيل الحسابات المشبوهة
يف شلهر ترشيلن الثلاين علام 2014، 
ومع ظهلور تنظيلم "الدولة اإلسلالمية" 
وكاللة  نلرشت  وسلوريا،  العلراق  يف 
إن  فيله  قاللت  تقريلرًا  "رويلرز" 
الجامعلات "الجهاديلة املتطرفلة" تنرش 
90 تغريلدة كل دقيقلة علر "تويلر"، 
يف سلياق الدعايلة ألفكارهلا وعملياتهلا 
يف كل ملن سلوريا والعلراق، وأضافلت 
أن جامعلات إسلالمية تقاتل يف سلوريا، 
كلل "تنظيم الدوللة" و"جبهلة النرة" 
و"جبهلة تحريلر سلوريا"، عملدت إىل 
"تويلر" بوصفله الخيلار األول لحمالت 
الدعايلة والتجنيلد واسلتقطاب املقاتلني 

العامل. حلول  ملن 
ويف علام 2015 أصدر معهد "بروكينغز" 
األمريلي تقريرًا قلال فيه إن للدى تنظيم 
"الدوللة" ملا ل يقلل علن 46000 ملن 

"توير". متابعلي 
واسلتمّر "تويلر" خلالل األعلوام التالية 
بإتاحة حيّلز للفكر الجهادي لينشلط عر 
صفحاتله، ويف علام 2017 أعللن املوقلع 
عزمله فرض إجلراءات صارملة ضد ترويج 
خطلاب الكراهيلة والعنف على صفحاته، 
وقاللت رشكة "تويلر" إن الحسلابات التي 
تخلرق القواعلد الجديلدة، سليكون مآلهلا 

اإلغلالق بشلكل دائم.
ويحلدد "مركلز املسلاعدة" يف "تويلر" 
على  الباعثلة  السللوكيات  "سياسلة 
املسلتخدمني،  مخاطبًلا  الكراهيلة"، 
ضلد  للعنلف  الرويلج  للك  يجلوز  "ل 
األشلخاص اآلخريلن أو مهاجمتهم مبارشة 
مننلع  "نحلن  ويضيلف  تهديدهلم"،  أو 
أي محتلوى يحملل يف طياتله تهديلدات 
عنيفلة تجلاه شلخص محلدد أو مجموعة 
أشلخاص محدديلن. التهديلدات العنيفلة 
هلي عبارات تريحية تشلر إىل النية يف 
إحلداث إصابة جسلدية قد تكلون خطرة 
أو دامئلة قلد ينجلم عنهلا وفاة الشلخص 
املصلاب أو تعرّضله إلصابلات فادحلة".

أي حسلاب  "تويلر"  ويف حلال حظلر 
التلي  السلتخدام"  "رشوط  ملخالفتله 
يحددهلا، يبلنّي ذللك لباقي املسلتخدمني، 
علر التنويله إىل أن حسلابًا ملا قلد أغلق 

ملخالفتله قواعلد محلددة.
وكشلف "تويلر" مطللع العلام الفائلت 
أنله قلام بإزالة ملا يقلرب ملن 275000 
"حسلاب إرهايب" بلني 1 من متلوز و31 
ملن كانون األول 2017. كلام قالت الرشكة 
يف منشلور على موقعهلا الخلاص إنهلا 
حظلرت أكلر ملن 1.2 مليلون "حسلاب 

إرهلايب" منلذ آب 2015.

"تلغرام".. التشفير يوفر األمان لـ 
"الجهاديين"

اللذي  "تلغلرام"،  تطبيلق  يسلتخدم 
الرسلائل،  لتبلادل   2013 علام  أنشلئ 
آليلات تشلفر خاصلة، تجعله ملن أكر 
أمانًا بالنسلبة للمسلتخدمني،  التطبيقات 
ملن  السلتخبارات  أجهلزة  مينلع  كلام 
تعقب مرسليل ومسلتخدمي الرسلائل ما 
جعلل ملن املوقلع البيئة األكلر خصوبة 
بالجامعلات  املتعللق  املحتلوى  لنلرش 
تأكيلدات  وفلق  وذللك  "الجهاديلة"، 
مؤسلس  اعلرف  إذ  الرناملج،  مصملم 
تطبيلق "تلغلرام"، بافيلل دوروف، يف 
تريلح لقنلاة "CNN" األمريكيلة، يف 
نيسلان عام 2015، أن "إرهابيني نسلقوا 

التطبيلق". عملياتهلم علر 
رشكلة  اعرضلت   2016 علام  ويف 
"تلغلرام" على التهامات املوجهلة إليها 
بالتهلاون يف إيقلاف اسلتخدام تنظيلم 
"الدوللة اإلسلالمية" ملنصتهلا "يف نرش 
رسلائل التنظيلم اإلرهلايب"، وقاللت يف 
رسلالة بثتها علر تطبيقها حينهلا "إنها 
تقلوم يوميًلا بحجب أكلر ملن 60 قناة 
ذات عالقلة بداعلش وأكلر ملن 2000 

شلهريًا". قناة 
كلام أعلنلت إدارة التطبيلق يف متوز عام 
ملحاربلة  فريًقلا  تأسيسلها  علن   2017
أن  قبلل  "اإلرهلايب" وحذفله  املحتلوى 
ينتلرش، منًعلا لوصولله لعلدد كبلر من 
تقريلر  بحسلب  وذللك  املسلتخدمني، 
لصحفيلة “ذا وول سلريت جورنلال”.

وحظلرت علدة دول تطبيلق "تلغلرام" 
طالبلت  كلام  وإيلران،  روسليا  بينهلا 
حكوملات علدة الرشكلة بإلغلاء تشلفر 

املحادثلات.
لكلن ل تلزال هناك الكثر من الحسلابات 
املرتبطلة بالجهاديني نشلطة حتلى اآلن، 
إذ رصلدت عنب بلدي عرشات الحسلابات 
"الجهلاد"  اسلم  تحملل  واملجموعلات 
تنلرش  "الخالفلة"،  أو  "املجاهديلن"  أو 

اآلن. حتلى  محتواها 

بلوك"  "فيلس  مواقلع  تقلوم  بينلام 
بحلذف  و"يوتيلوب"  و"تويلر" 
بالتنظيلامت  املتعللق  امللريئ  املحتلوى 
املتشلددة، ل تلزال الكثر ملن إصدارات 
وامللواد  اإلسلالمية"  "الدوللة  تنظيلم 
على  محفوظلة  بله،  املتعلقلة  املرئيلة 
موقلع "أركايف" وهلو مكتبة أرشليف 

ضخملة. إلكرونيلة 
يوفلر موقلع "أركايلف" أربعلة ماليني 
مقطلع فيديلو، وثالثلة ماليلني صورة 
الويلب  صفحلات  مليلارات  جانلب  إىل 
التلي  املعلوملات  بحسلب  والكتلب، 

املوقلع. يوفرهلا 
حسلاب  لديله  شلخص  ألي  وميكلن 

مجلاين تحميلل الوسلائط ملن املوقع، 
وميكلن إنشلاء حسلاب بشلكل بسليط 
وكلملة  إلكلروين  بريلد  علر حسلاب 
أي شلخص ملن رفلع  رس، ملا ميكلن 

املوقلع. على  املحتلوى 
يف بحلث أويل أجرتله عنلب بللدي يف 
الدولة  املوقع، باسلتخدام اسلم "تنظيم 
اإلسلالمية يف العراق والشلام"، ظهرت 
أغلبهلا  بحلث،  نتيجلة   30 ملن  أكلر 
عسلكرية  ودروس  مرئيلة  إصلدارات 
أملا  جهاديلة،  وأناشليد  للتنظيلم 
نتائلج البحلث علن السلم باإلنكليزيلة 
أكلر  فكانلت   "Islamic State"
وأغلبهلا مرتبلط بالتنظيم أو يلرّوج له.

 "Medium" ملوقلع  تحقيلق  بحسلب 
الثلاين  كانلون  يف  نُلرش  األمريلي، 
تنظيلم  ملع  املتعاطفلني  فلإن   ،2018
يسلتخدمون  اإلسلالمية"  "الدوللة 
"الدعاية  إليصلال  كمنصلة  "أركايلف" 

اإلنرنلت". علر  املتطرفلة" 
ووفلق التحقيلق فلإن "أركايلف" كان 
واحلًدا ملن "أفضلل خدملات مشلاركة 
امللفلات" التلي متلت اإلشلارة إليها يف 
روابلط ضملن تغريدات على "توير"، 
كلام لوحلظ أيًضلا أن "أركايلف" كان 
يظهلر يف أعلى نتائلج البحلث األويل 
على "تلغلرام"، فيلام يخلص املحتوى 

املتشلددة. بالتنظيلامت  املتعللق 
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وسائل التواصل الجتماعي..
بيئة خصبة لنشاط الجهاديين

"أركايف".. إصدارات "داعش" في الحفظ

جهاز محمول يشغل مقطع فيديو عن تنظيم الدولة )تعبيرية من اإلنترنت(

جهاز لوحي يشغل مقطع فيديو عن تنظيم الدولة )تعبيرية من اإلنترنت(
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ساحة الساعة في مدينة إدلب - كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

التجارة اإللكترونية
تضع قدًما في مناطق الشمال

عنب بلدي-محمد حمص

التسوق والتسويق اإللكتروني 
بالطريقة البدائية

رصلدت عنب بللدي علرشات املجموعات 
وأريلاف  إدللب  محافظلة  يف  املنتلرشة 
حللب املتخصصلة ببيع ورشاء وتسلويق 
تللك  وتختلص  املحليلة،  املنتجلات 
املجموعلات بحسلب امللراد بيعله، ومنها 
لألثلاث واألدوات الكهربائيلة والهواتلف 
السليارات،  وبيلع  التبديلل  وقطلع 
ومجموعلات للخدملات وأخلرى لرويج 
األملر  رشاء،  أو  بيلع  ملن  العقلارات 
اللذي يتيلح علدًدا ملن الفلرص ويوفلر 
عنلاء السلفر والبحلث طويلاًل بلني مدن 

املنقطلة. وبللدات 

بازار  إلكتروني ومتجر 
تطلورت الحاجلة ملع ملرور األيلام يف 
الغربيلة  والشلاملية  الشلاملية  املناطلق 
التواصلل  مواقلع  رواد  وبلدأ  لسلوريا، 
الجانلب  يف  العامللني  ملن  الجتامعلي 
التجلاري عى نشلاط أوسلع ومنظم يف 
وصل العميلل بالبضاعة أو وصلل البائع 
بالشلاري، فأطللق شلباب يف ريف حلب 
الشلاميل أول منصلة ترويلج إلكلروين 
تحمل اسلم "املتجلر" لتسلويق املنتجات 

الخاصلة باملنطقلة.
انطلقلت املنصلة، منتصف كانلون الثاين 
امللايض، يف مدينلة اعلزاز كأول مرشوع 
ملع  بالتزاملن  املنطقلة،  يف  نوعله  ملن 
ازددياد النشلاطات التجارية التي تشلهدها 
الشلاميل  حللب  ريفلي  وبللدات  ملدن 

والرشقلي، بدعلم وتنسليق تلريك.
فلراس موىل، أحلد العامللني يف املنصة، 
"املتجلر"  فكلرة  إن  بللدي  لعنلب  قلال 
جاءت لدعم مشلاريع الداخلل يف املناطق 
"املحلررة" والتي ينقصهلا الرويج، رغم 
توفلر العديلد ملن املنتجات سلواء كانت 
زراعيلة أو صناعيلة أو تجاريلة، مضيًفا 
املنتجلات  لتشلجيع  تلأيت  الفكلرة  أن 

واملشلاريع السلكنية واملصانلع واملحلال 
)املطاعلم،  أنواعهلا  بجميلع  التجاريلة 
املشلاريع الصغلرة، اللرشكات التجارية، 
رشكات الشلحن(، األملر اللذي يقود إىل 

نشلطة. اقتصادية  حركلة 
حاليًلا  املنصلة  على  القامئلون  وأنشلأ 
وتُلروج  بلوك"،  "فيلس  يف  صفحلة 

عرهلا إعالنات للرشكات الشلحن الدولية 
واملنتجلات الغذائيلة املحليلة إىل جانلب 

ومسلتلزماتها. املحموللة  الهواتلف 
سلتكون  األجلور  فلإن  الشلاب،  ووفلق 

رمزيلة وتتناسلب ملع قلدرة الشلخص 
املتجلر،  علر  املنتلج  بعلرض  الراغلب 
أصحلاب  قبلل  ملن  إقبلال  إىل  مشلرًا 
املصانلع والرشكات واملعاملل يف املنطقة.

كلام انطلقلت منتصلف شلباط الحلايل، 
تطبيلق  طريلق  علن  "بلازار"  منصلة 
للهواتلف الذكيلة تتيح للمسلتخدمني من 
أبنلاء الداخلل السلوري التسلوق ورشاء 

الحاجيلات علر اإلنرنلت.
يف  البيانلات  قسلم  ملديلر  حديلث  ويف 
حسلان  اإللكلروين"،  "بلازار  سلوق 
زيتلون، قلال إن الخدملة التلي أطلقلت 
مؤخلرًا تتيح للمسلتخدمني التسلوق عر 
اإلنرنلت يف اعلزاز ومناطلق ريف حلب 
الغلريب، مشلرًا إىل أن املنصة سلتتوجه 
خلالل األيلام املقبللة لتخديلم محافظلة 

حلب. وشلامل  إدللب 
وقلال زيتلون إن امللرشوع يحتلوي عى 
ثالثلة  تجلاوز  السللع  ملن  كبلر  علدد 
آلف، مشلرًا إىل أن الفائلدة من املرشوع 
منافسلة السلوق، باإلضافلة لتوفلر عدد 
باألسلواق  املتوفلرة  غلر  السللع  ملن 

املحليلة.
وأضلاف أن امللرشوع مشلابه يف تكوينه 
ملنصلات عامليلة كبلرة كأملازون وعليل 
إكسلرس، ولكنله محليل وبعلدد سللع 
قليلل بطبيعلة الحلال، ويقلدم توصيلاًل 

للعمالء. مجانيًلا 
ويتمكلن الزبائلن أو العملالء ملن الرشاء 
مقسلمة  الدفلع  مسلبقة  بطاقلات  علر 
عى علدة فئات تبلدأ من علرشة دولرات 
200 دولر،  وتنتهلي ببطاقلة ملن فئلة 
على  يعملل  تطبيًقلا  امللرشوع  وأطللق 
ملن  العملالء  ميكلن  أندرويلد  أجهلزة 
التسلوق علن طريقله، ويعتلر املرشوع 
األول باملنطقلة ملن ناحية هلذه الخدمة، 

زيتون. وفلق 

حل بديل لبطاقات الئتمان
اإللكرونيلة  املواقلع  علر  اللرشاء 
يف  للمواطنلني  صعبلة  مهملة  يعتلر 

الشلامل السلوري، بسلبب غياب البنوك 
اضطلر  ملا  الئتامنيلة،  والبطاقلات 
العامللني يف مجلالت تجاريلة عدة إىل 
التوجله نحلو حللول بديللة كالبطاقات 
يف  الحلال  هلو  كلام  الدفلع،  مسلبقة 
ملرشوع السلوق اإللكلروين يف ريف 

حللب.
كام يلجأ آخلرون لرويلج منتجاتهم عر 
اإلنرنلت من خلالل صفحلات يف مواقع 
التواصلل لديهلا متابعوهلا، وفلق نائلل 
إسلامعيل، وهلو صاحلب محلل هواتف 
يف مدينة إدللب. وأوضح أن هنلاك إقباًل 
سليام  ول  املنطقلة  يف  التسلويق  على 
تسلويق الراملج الجديلدة املنشلأة علر 

بلالي". "جوجل 
وأشلار نائلل إىل طلرق بديللة للتغللب 
منهلا  اإللكلروين،  الدفلع  غيلاب  على 
إجلراء مسلابقات علر صفحلات "فيس 
نفلس  يف  املواطنلني  تسلتقطب  بلوك" 
بالبطاقلات  الدفلع  أن  املنطقلة، خاصلة 
الئتامنيلة للن يسلتفيد منله إل العملالء 
يف تركيلا بسلبب عدم دعلم "فيس بوك" 
لستهداف سلوريا عى أسلاس جغرايف.

الصناعيلة  املنشلآت  أصحلاب  ويلجلأ 
والتجاريلة للرويلج ملنتوجاتهلم ونلرش 
إعالناتهلم علر تللك املنصلات، وفلق ما 
قلال عليل عبلد الجلواد، أحلد العامللني 
ملن  وهلو  إلكرونيلات  بيلع  برشكلة 
مشلرًا  الرشقيلة،  الغوطلة  مهجلري 
أنله عملد إىل ترويلج علر إحلدى  إىل 
الصفحلات بإعالن دفع قيمتله 10 دولر 
أمريي للرويج لورشلة خياطة أنشلأها 

حديثًلا.
رغبلة  هنلاك  الجلواد،  عبلد  وأضلاف 
وتوجله نحلو هذا النلوع ملن الرويج، 
معظلم  يف  اإلنرنلت  بتوفلر  سليام  ل 
وأغللب  السلوري،  الشلامل  مناطلق 
اللرشكات بلدأت تعتملد على تسلويق 

إلكرونيًلا. بضاعتهلا 
تلجلأ  ريلف حللب  وهنلاك رشكات يف 
طريلق  علن  اإللكلروين  للتسلويق 

التواصلل  صفحلات  يف  معرفاتهلا 
الجتامعلي، وفلق عبلد الجواد، مشلرًا 
إىل أن الزبلون ملن املمكلن أن يشلري 
بعيلدة  أخلرى  منطقلة  ملن  البضاعلة 
علن طريلق التواصل على اإلنرنت مع 
تللك اللرشكات، ويحلدد نلوع البضاعة 
ومواصفاتهلا ويتفلق معهلا على العقد 
وتحويلل األملوال علن طريق مؤسسلة 
الريلد الركيلة )PTT( التلي افتتحلت 
مكاتلب  أو  املنطقلة،  يف  أفلرع  علدة 
وأريلاف  إدللب  املنتلرشة يف  التحويلل 

حللب وحلامة.

بعلد الزدياد الضخلم والهائل ملسلتخدمي 
اإلنرنلت على مسلتوى العلامل، أصبحلت 
أملرًا مهلاًم بسلبب  اإللكرونيلة  التجلارة 
الفائلدة املتبادللة بلني العميلل وصاحلب 

العملل، ومللا تجنيله ملن أربلاح طائلة.
ل يوجلد تعريلف متفلق عليله ملصطللح 
التجارة اإللكرونيلة، إذ إنه مصطلح حديث 
بعلامل القتصلاد، ولكن ملن املمكلن القول 
إنله عملية بيع ورشاء املنتجلات أو الخدمات 
أو املعلوملات علن طريلق اإلنرنلت داخلل 
بقعلة جغرافيلة واحلدة أو بلني منطقتني 

مختلفتني. جغرافيتلني 
القلرن  يف  اإللكرونيلة  التجلارة  نشلأت 
العرشيلن، يف منتصف السلبعينيات عندما 
بلدأت رشكات أمريكيلة خاصة باسلتخدام 
شلبكات خاصلة إلمتلام الصفقلات فيلام 
بينهلا، ملن معاملالت ماليلة ومعاملالت 
أخلرى، وتطلورت التجلارة حتلى وصللت 
إىل شلكلها الحلايل حيلث باتلت الشلبكة 
العنكبوتية مزدحمة باألسلواق اإللكرونية.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 584 شراء 589 دولر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  15857   الذهب 21  18500  

  ليرة تركية  مبيع 97 شراء 99 دولر أمريكي  مبيع 519 شراء 521

باتت التجارة اإللكترونية في العالم ضرورة وتأخذ مكانة راسخة شأنها شأن األسواق التجارية وأسواق البيع التقليدية، وقد بدأ شباب سوريون 
بمحاولة الستفادة من التجارب العالمية ودول الجوار إلنشاء أسواق إلكترونية محلية بديلة عن األسواق العالمية التي لم تدخل سوريا حتى اليوم، 

وقد ل تدخلها قريًبا.

تاريخ التجارة 
اإللكترونية 

المشروع مشابه في 
تكوينه لمنصات 

عالمية كبيرة كأمازون 
وعلي إكسبرس، ولكنه 
محلي وبعدد سلع قليل 

بطبيعة الحال، ويقدم 
توصياًل مجانًيا للعمالء.

ويتمكن الزبائن أو 
العمالء من الشراء 

عبر بطاقات مسبقة 
الدفع مقسمة على 

عدة فئات تبدأ من 
عشرة دولرات وتنتهي 

ببطاقة من فئة
 200 دولر، 
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عنب بلدي - نور دالتي 

متلت  القانلون  على  التعديلالت  أغللب 
قبلل العلام 1975، وبعلد العلام 2000، 
باللزواج،  تتعللق  أملور  على  وتركلزت 
لكلن التعديلالت األكلر شلموًل انتظرت 

66 عاًملا إىل حلني إقرارهلا.
ففلي العارش من شلباط الحلايل، أصدر 
األسلد  بشلار  السلوري  النظلام  رئيلس 
2019 القلايض  4 لعلام  القانلون رقلم 
بتعديلل %23 من ملواد قانلون األحوال 
الشلخصية، وشلمل التعديل علدًدا كبرًا 
ملن املواد، ملن املفرض أن يصلّب أغلبها 

يف إطلار تحسلني وضلع املرأة.
ويعلد قانلون األحلوال الشلخصية ملن 
القوانلني األكر حساسلية، لكونله ينظم 
أملوًرا تتعللق بالحيلاة العامة والشلؤون 
بقضايلا  يُعنلى  إذ  لألفلراد،  الشلخصية 
وحضانلة  واإلرث  واللزواج  الطلالق 
األطفلال، وما إىل ذللك من قضايلا تؤثر 

يف حيلاة املواطنلني.
األحلوال  قانلون  أن  اعتبلار  وعلى 
الرشيعلة  إىل  يسلتند  الشلخصية 
للذا فلأي  اإلسلالمية كمرجلع أسلايس، 
تعديلل يطلرأ عليه ل بلد أن يفتلح مجاًل 
واسلًعا للجلدل، ويجلذب آراًء متناقضة، 
بالوصلول إىل قانلون  بعضهلا يطاللب 
أحلوال شلخصية ملدين، وبعدهلا ينظر 
بحلذر شلديد إىل البنلود والنقلاط التي 
ميكلن أن "تخالف" الرشيعة اإلسلالمية.

التعديلالت  على  اطلعلت  بللدي  عنلب 
الحاصللة على 71 مادة ملن أصل 308 
الشلخصية  األحلوال  قانلون  يف  ملواد 
رقلم 59 لعلام 1953، وأجلرت مقارنلة 
بلني تلك امللواد قبلل وبعلد التعديل، كام 
حاورت ثالثة محامني سلوريني لتفسلر 
اآلراء  على  والطلالع  التعديلالت  تللك 

املختلفلة حيالهلا.

مخالفة للشرع؟
تحلدّد الرشيعلة اإلسلالمية، التي يسلتند 
الشلخصية  األحلوال  قانلون  إليهلا 
شلؤون  يف  املتعلقلة  األملور  السلوري، 
األبنلاء  وحضانلة  والطلالق  اللزواج 
وامللراث، بالسلتناد إىل نصلوص قرآنية 
وتكلر  نبويلة،  أحاديلث  أو  رصيحلة 
التفاصيلل التلي يُسلتند فيهلا إىل اآلراء 
الفقهيلة للمذاهلب والطوائف اإلسلالمية 

املختلفلة.
مبلا أن التعديلالت طاللت علدًدا كبلرًا، 
نسلبيًا، من ملواد القانلون فإن جلزًءا ل 
بلأس بله منهلا كان موضع انتقلاد، عى 
اعتبلار أنه مخاللف للرشيعة اإلسلالمية.

املحاملي محملد الحبلال، مديلر مكتلب 
مدينلة  يف  األرسي  اإلصلالح  جمعيلة 
التعديلالت  أغللب  أن  يلرى  اسلطنبول، 
إىل  وسلتؤدي  للرشيعلة  مخالفلة 
اإلشلكالت  توسليع  وسليتم  مخالفلات، 
بلني النلاس بسلبب املفارقلات املوجودة 

القوانلني. يف 
انتقلد  بللدي،  عنلب  إىل  حديثله  ويف 
الحبلال أكر ملن تعديلل على القانون، 
ومنهلا التعديل اللوارد عى البنلد الثاين 
من امللادة رقلم 12 والذي جلاء يف نصه 
العاقللة  البالغلة  ابنتله  األب  زوج  "إذا 
بأمرهلا ورضاها وكانت حارضة بنفسلها 
يف مجللس العقلد صح اللزواج بحضور 
شلاهد واحلد أو امرأتلني إضافلة لألب".

األسلايس  القانلون  يف  امللادة  وكانلت 
تشلرط فقلط يف صحلة عقلد اللزواج 
رجلل  أو  رجللني  شلاهدين  "حضلور 
بالغلني  عاقللني  مسللمني  وامرأتلني 
فاهملني  والقبلول  اإليجلاب  سلامعي 

بهلام". املقصلود 
ويلرى الحبلال أن الواجلب يف الشلهادة 
أن  مضيًفلا  رجلالن،  فيهلا  يكلون  أن 
أملر  كلويل  األب  دور  "ألغلى  التعديلل 

عليله  الرسلول  لكلن  شلاهًدا،  واعتلره 
الصالة والسلالم قلال ل نلكاح إىل بويل 

علدل". وشلاهدي 
ويف البنلد الثاللث من امللادة ذاتهلا ورد 
أنله يجلوز أن يكلون أحلد الشلهود من 
ديلن الزوجلة، أي يف حال كانلت الزوجة 
مسليحية على سلبيل املثلال، ميكلن أن 
يكلون أحلد الشلهود مسليحيًا، وهلو ما 

يعتلره الحبلال "مبطلاًل للعقد".
التعديلالت على امللادة 26، التلي تحدد 
ويل أملر الفتلاة عند اللزواج، رآها الحبال 
أيًضا مخالفلة للرشيعة، إذ منلح التعديل 
وليهلا  تكلون  أن  الحلق يف  الزوجلة  أم 
عنلد كتابة عقلد اللزواج يف حلال غياب 
األب، أو علدم توفلر ويل عصبلي للفتلاة 
)جلد، علم، أخ..(، وهلو ما يجلده الحبال 
التلي  الرشعيلة  "القاعلدة  للل  مناقًضلا 
تقلول إن القلايض ويل ملن ل ويل له".

أملا القايض السلوري إبراهيم الحسلني، 
السلوري  القضلايئ  املجللس  عضلو 
إذ يجلد  املسلتقل، فلديله رأي مختللف، 
أنه ملن الطبيعلي أن "يثلار الجدل حول 
أولئلك  ملن  سليام  ل  التعديلالت  هلذه 
الذيلن يظنلون أنله ل يجوز امللس باآلراء 
الفقهيلة التلي اعتادوا عليهلا والتي كانت 
تشلكل مرجًعلا رئيًسلا لقانلون األحوال 
الشلخصية السلوري عنلد إصلداره عام 

  ."1953

آراء فقهية مختلفة في العتبار
عنلب  ملع  لقلاء  يف  الحسلني  يضيلف 
آراء  بأنهلا  نقلول  أننلا  "طامللا  بللدي، 
فقهيلة فهذا يعنلي بالرورة أنهلا قابلة 
للتعديلل تبًعلا لظلروف الزملان واملكان، 
مع اإلشلارة طبًعلا إىل أن ذللك ل يخالف 
نهلج الفقهاء أنفسلهم فاإلمام الشلافعي 
سلبق وعلدل يف مذهبله وفًقلا لطبيعلة 

املجتملع اللذي علاش فيه".
يف  النظلر  إعلادة  أن  الحسلني  ويلرى 
ترتيلب ملن ميللك حلق حضانلة الطفل 
يف التعديلالت الجديلدة، هلي واحدة من 
األملور التلي أثلارت الجلدل، إذ قضلت 
أن  األسلايس  القانلون  139 ملن  امللادة 
فألمهلا  للألم،  الحضانلة  "حلق  يكلون 
وإن عللت، فلألم األب وإن عللت، فلألخت 
ويف  إللخ"،  األم..  فألخلت  الشلقيقة، 
التعديلل الجديلد أصبلح للألب حضانلة 

ابنله قبلل حضانلة أم األم.
لكلن املحاملي محملد الحبلال، ل يجلد 
مخالفلة رشعيلة يف هلذا التعديلل، الذي 

"قلال بله اإلملام أحملد ابلن حنبل".
األخلذ  ملن  اسلتغرابه  الحبلال  وأبلدى 
التعديلل،  يف  الحنبليل  املذهلب  بلرأي 
إىل  غالبًلا  "القانلون  يسلتند  بينلام 
املذهلب الحنفلي ونلادًرا ملا يخلرج إىل 
آراء مذاهلب أخلرى إل يف حلال وجلود 

عاملة".  مصلحلة 
تلم  والتلي  القانلون،  ملن   100 امللادة 

الخللع  يعتلر  بحيلث  تعديلهلا 
أيًضلا  طالقًلا،  وليلس  للعقلد  فسلًخا 

الجدليلة  امللواد  ملن  اعتلرت 
التلي تتحملل آراء فقهية، بحسلب الحبال 

الرأي  يوافلق  الذي 
القائل بأن الخلع فسٌخ.

أين المرأة من القانون 
على  الجديلدة  التعديلالت  يف  أُقلرّت 
قانلون األحلوال الشلخصية الكثلر ملن 
األملور املتعلقة بوضلع امللرأة كزوجة أو 
أم، يف إطلار "محاوللة تحسلني وضلع 

النسلاء يف سلوريا".
يف  الشلخصية  األحلوال  قسلم  رئيلس 
محملد  دمشلق،  يف  الرشيعلة  كليلة 
حسلان عوض، قلال لصحيفلة "الوطن" 
املقربلة للنظلام يف 2 من شلباط الحايل 
)أي قبلل إقلرار التعديلالت يف مجللس 
الشلعب(، إن التعديلالت عالجلت التمييز 
ضلد امللرأة وسلهلت بعلض اإلجلراءات 
القانونيلة القضائية مبلا يف ذلك معالجة 
السلبب الرئيس للزواج العريف وتسلهيل 
اإلجلراءات األخرى يف القضلاء للوصول 

إىل مبتغلى القانون، كام أعطت مسلاحة 
أوسلع للمرأة يف بعلض الجوانب مل يكن 

بالقانون. عليهلا  منصوًصلا 
يف  يلرون  ل  القانونيلني  بعلض  لكلن 
التعديلالت تحسليًنا كبرًا لوضلع املرأة، 
ومنهم محامية سلورية تقيم يف دمشلق 
لعنلب  قاللت  اسلمها(،  نلرش  )رفضلت 
بللدي إن ما حلدث بالنسلبة للقانون هو 
"ترقيلع" وليلس تعديل نقلاط جوهرية.

ذللك  على  مثلاًل  املحاميلة  ورضبلت 
تعديل سلن اللزواج بالنسلبة للفتيات يف 
املادة 16 ملن القانلون، إذ أصبحت أهلية 
اللزواج للفتلى والفتاة محددة بسلن 18 
عاًما، بعد أن كان سلن األهليلة للفتاة 17 

. ًما عا
ورغلم أن ذلك ميكلن أن يسلهم يف إزالة 
الغطلاء القانلوين علن تزويلج الفتيلات 
الرشعلي  القلايض  لكلن  القلارصات، 
ميكنله أن يلزوج الفتاة أو الفتى يف سلن 
أصغر ملن 18 عاًما، يف حلال رأى فيهام 
أهليلة لللزواج، وذلك بحسلب امللادة 18 
ملن القانلون والتلي تقلول "إذا ادعلى 
املراهلق أو املراهقلة البللوغ بعلد إكلامل 
الخامسلة علرشة وطلبلا الزواج يلأذن به 

القلايض إذا تبلني لله صلدق دعواهام
ومعرفتهلام  جسلميهام،  واحتلامل 

الزوجيلة". بالحقلوق 
يوافلق  الحسلني،  إبراهيلم  القلايض 
تكلن  مل  التعديلالت  أّن  يف  املحاميلة 

مل  إذ  يجلب،  كلام  للملرأة  منصفلة 
للفتلاة،  الحلق  الجديلد  التعديلل  يعلِط 
حتلى التلي بلغلت الثامنلة علرشة )ومل 
يسلبق لهلا اللزواج(، بتزويج نفسلها بل 
بقلي القانلون يشلرط وجلود موافقلة 
اللويل، ويف حلال تعنتله ورفضله يحق 
للفتلاة أن ترفلع األمر للقلايض الذي إما 
أن يلأذن باللزواج وإملا ل ملع اشلراط 
إىل  إشلارة  املثلل"، يف  ومهلر  الكفلاءة 

التعديلل على امللادة 20.
ويرى الحسلني أن هلذا "يعني اسلتمرار 
القانلون يف اتبلاع التجلاه اللذي يعتر 
امللرأة غر قلادرة على تحديلد مصرها 
يكللهلا  مللن  بحاجلة  وبأنهلا  بنفسلها 

بالحاميلة".
باملقابلل، ل ينكر الحسلني وجلود بعض 
النقلاط اإليجابية يف التعديالت بالنسلبة 
للملرأة، مثلل امللادة 21 التلي تنص عى 
ملا يليل: "إذا زوج اللويل الفتلاة بغلر 
إذنهلا ثم علملت بذلك كان العقلد موقوفًا 

على إجازتهلا رصاحة".
وفلق  امللرأة  باتلت  ذللك،  إىل  إضافلة 
أن  تسلتطيع   73 امللادة  على  التعديلل 
تشلرط يف عقلد زواجهلا العملل خارج 
املنلزل، ول يسلقط حقهلا يف النفقلة إذا 
مل تأخلذ إذن زوجهلا فيلام بعلد، كام يف 

السلابق.

مجتمع18

أّن التعديالت لم تكن 
منصفة للمرأة كما 

يجب، إذ لم 
يعِط 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 ل مع اشتراط 
الكفاءة ومهر المثل

من أمام مبني القصر العدلي في دمشق  14 من كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(

سوق الحميدية في دمشق - 11 أيلول 2016 )عدسة شاب دمشقي(

1953، قاوم قانون األحوال الشخصية  العام  منذ 
السوري،  المجتمع  على  طرأت  التي  التغيرات  جميع 

إلى تعديالت طفيفة، غيرت  إّل  ولم يتعرض 
بنوده، ولم تكن مرضية لبعض  مالمح بعض 

جذرية  تعديالت  إلى  الداعين  القانونيين  مجتمع 
الحالي. القانون  على 

تعديالت قانون
األحوال الشخصية..
مخالفات شرعية
أم إنصاف للمرأة؟



19عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 366 - األحد 24 شباط/فبراير 2019 مجتمع

منصور العمري

ل تقتر األخطار والصعوبات التي يتعرض 
لها مزودو األخبار عى النتهاكات املتنوعة 

املرتبطة بالحالة السياسية أو القمعية الدامئة أو 
املؤقتة ملراسيل الحروب بل تتعداه إىل طبيعة 

القصص التي يغطيها، وتتدرّج هذه املعاناة من 
التحرش وتطبيع الرقابة الذاتية إىل الستهداف 

املبارش بالقتل والتغييب وغره، ومتتد أحيانًا 
لتصبغ حياته اليومية، ورمبا يسيطر عى 

روحه يشء من األمل الدائم.
يتعرض الصحفيون والناشطون ممن 

يغطون أخبار املآيس من نزاعات وكوارث 
وغرها عى اختالف أشكالها وعمقها إىل 

ضخ من األخبار والصور واملرئيات العنيفة 
واملرتبطة بالجرائم والنتهاكات وغرها، كام 
تُحتّم عليهم مهنيّتهم التحول إىل ُمستوِعبني 

رشهني لتفاصيل الحدث ورواياته، فيحمل 
عملهم أحيانًا جرعة مشابهة من الصدمات 

أو الضغوط كتلك التي يحملها من يعمل يف 
إسعاف الجرحى مثاًل أو حتى املقاتلني يف 
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 جزًءا من حياته وتعتمل يف داخله 
بإدراكه أو من دون ذلك، ستؤدي إىل نتائج 

سلبية عى أقل تقدير، فرمبا تنعكس عى 
عالقته باملؤسسة التي يعمل بها أو عى 

حياته الزوجية وعالقاته مع اآلخرين، وقد 
تتطور إىل مظاهر أخرى رمبا تكون أكر 

خطرًا عى الصحفي.
رامي السيد، مواطن صحفي ومصور 

ميارس نشاطه الصحفي يف جنوب دمشق 
التي تعتر من أكر مناطق العامل بؤًسا 

وخطرًا عى الصحفيني:
يقول رامي:

"مع بداية تغطيتي لألحداث املأساوية 
كنت أتأثر كثرًا مبا أراه، فحني كنت أغطي 

جرائم النظام السوري التي حفلت بصور 
القتى والجرحى كنت أشعر بالضطراب 

والرعب من املشهد ولكن ما كان يدفعني إىل 
الستمرار هو رغبتي يف توثيق هذه الجرائم 

وأميل يف قرب توقفها، ولكن مع استمرار 
األحداث واملشاهد املؤملة بدأ الجمود يتسلل 

إىل مشاعري، وأصحبُت جزًءا من املشهد 
الدموي، فكثرًا ما كنت أساعد يف إسعاف 

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 ل أستطيع النظر إىل الصور التي 

التقطتها بنفي 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 بكامرته، 

كمقطع الفيديو الذي يصور طفلني وهام 
يحاولن التقاط فتات الخبز من األرض:

"استاء بعض الناس مني، ملاذا أصور 
الطفلني وهام يأكالن من األرض ودون 

أن أقدم لهام ما يأكالن، مل يدِر الناس 
أين كنت جائًعا مثلهام وأخضع للحصار 

ذاته، وأخذت بالبكاء ل أدري ما أقول. يف 

كثر من األحيان أنقل معاناة أشخاص 
رغم أن معانايت رمبا أكر، ولكن أشعر 

أن مسؤوليتي هي إيصال معاناة الناس ل 
معانايت، فبعد سنوات من تغطيتي للحرب 

واملعاناة يف املنطقة ل أملك كامرا احرافية 
حتى اآلن".

يضيف رامي: 
"بسبب كرة 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 أيًضا عن انشغال آخر يزيد 

من معاناته:
"نحن كمواطنني صحفيني نقوم بعمل أكر 

من طاقتنا ويف الوقت ذاته ل نتلقى جزًءا 
ولو بسيطًا مام نستحق، ويتم استغاللنا من 

قبل أغلب وسائل اإلعالم، ولكن ما يدفعنا 
إىل الستمرار يف عملنا ليس املقابل له ولكن 

قضيتنا العادلة التي تفرض علينا إيصال 
الحقيقة إىل العامل، واستطعنا أن نقوم 

بهذه املهمة بشكل يوازي عمل الصحفيني 
املحرفني.. أنام كل يوم وكيل أمل أن 

أستيقظ وقد انتهت هذه املعاناة".
تحّدث اإلعالمي مصطفى بايل أيًضا عن 
تجربته الشخصية ومعاناته الناتجة عن 

طبيعة عمله الصحفي:
"قمت بتغطية األحداث يف كوباين شاميل 

سوريا لفرة طويلة، وكانت تغطيتي 
اإلعالمية مبجملها لوقائع الحرب وأحداثها، 

مبا فيها من صور الجثث والدم والدمار.. 
أصبحت مشاعري حيادية، وانعكس ذلك 

عى حيايت الجتامعية والعائلية فأنا أقي 
أغلب وقتي بعيًدا عن زوجتي وأطفايل، 
وعندما اجتمعت بهم مؤخرًا مل أستطع 

اللعب معهم ومحادثتهم أو حتى أن أضحك 
معهم، تغمرين تساؤلت عن عوائل الجثث 

أيًضا، هل أهاليهم يعرفون أن جثة ابنهم 
مرمية يف شارع ما، هل لديه عائلة، وهل 

لديه محبون، وهل سيبي أحد عليه لو 
عرف برحيله، هذه التساؤلت 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 قاٍس لدرجة 

الجنون، يسألني أطفايل بذكائهم الفطري: 
هل أنت منزعج من رؤيتنا؟ فهم يتوقعون 

رؤية أبيهم الذي اعتادوا عليه من قبل، فقد 
كنت شخًصا مرًحا.

كانت عيناي تدمع أحيانًا لرؤية جثث 
مقاتيل داعش فقد كانوا أطفاًل، وتفزعني 

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 نفي بأمور بعيدة عن 

هذه الصور التي تؤرقني كأن أقرأ مثاًل، 
وأخرج أحيانًا يف الليل هامئًا، فال أرغب 
بالبقاء يف املنزل أو الحديث مع الناس، 

يشء ما يدفعني إىل البتعاد وحيًدا، وقد 
أختيل بنفي ويغلبني البكاء دون سبب 

مبارش.
أسوأ ما أدركه اآلن هو أنني مل أعد أشعر 

بالحزن أو الغضب، رغم أين أحاول أن 
أسرّد بعًضا 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 ل 
تأجيجها، أن يكون إنسانًا قبل أن يكون 

صحفيًا، وينظر إىل من يعتره عدًوا 
كإنسان بغض النظر عن أي موقف أو 

اتجاه".

الجانب المنسي
لدى مزودي األخبار

ويف حال تعّسلف اللزوج يف الطلالق يجوز 
"للقلايض أن يحكلم للمطلقلة على مطلقها 
بحسلب حالله ودرجلة تعسلفه بتعويض ل 
يتجلاوز مبللغ نفقلة ثلالث سلنوات ألمثالها 
فلوق نفقلة العلدة"، بحسلب التعديلل عى 
القانلون  أن كان يشلرط  117 بعلد  امللادة 
األسلايس لذللك أن يصيب امللرأة فقر وبؤس 
منحهلا  ليتلم  التعسلفي  الطلالق  بسلبب 
النفقلة، وهلو ملا يُفلرض به أن يسلهم يف 
الحد من التعسلف يف الطالق الذي ميارسله 

بعلض الرجلال على زوجاتهم.

هل تكفي تلك التعديالت؟
يتفلق القلايض إبراهيلم الحسلني واملحامية 
إجلراء  رضورة  على  دمشلق  يف  املقيملة 
تعديلالت عى قانلون األحلوال الشلخصية، 
بينلام يلرى املحامي محملد الحبلال أن عدم 

تعديلل القانلون أفضلل.
ويشلر القلايض الحسلني إىل أن "قانلون 
ماسلة  بحاجلة  كان  الشلخصية  األحلوال 
إلجلراء تعديلالت عليله، بغلض النظلر علن 
ملدى مرشوعيلة النظلام وأهليتله إلصلدار 
تلم  التلي  والطريقلة  التعديلالت  هلذه 
"القليلل  أن  إعدادهلا"، مضيًفلا  بواسلطتها 
منهلا جلاء منصًفا ومتامشليًا ملع الحاجات 

املجتمعيلة".
كلام تقلول املحاميلة إن التعديلالت ل توافق 
ملا هو مطللوب، لكنهلا عى قلدر التوقعات، 
"إذ مل يكلن ملن املمكلن أن يتلم إنجلاز أكر 

من ذللك عى يلد ملن عدلوا امللواد".
ومثلال عى ذللك، تشلر املحاميلة إىل املادة 
146 التلي تنتهلي مبوجبهلا ملدة الحضانة 
الخامسلة  يف  أنثلى(  أو  كان  )ذكلرًا  للوللد 
ملدة  كانلت  أن  بعلد  العملر،  ملن  علرشة 
الثالثلة  سلن  يف  تنتهلي  للذكلر  الحضانلة 
علرشة، إذ تلرى أنله أمر جيلد، لكن املشلكلة 
التلي ل تلزال مسلتمرة أنله "ل يوجلد بيلت 

للحاضنلة".
أملا القلايض الحسلني فلرى أن التعديالت 
القانلون كاملاًل محصًنلا  "ل ترقلى لجعلل 
التشلاركية  علدم  أن  ول شلك  الخطلأ،  ملن 
يف مناقشلة هلذه التعديلالت وعلدم إطلالع 
عليهلا  املجتمعيلة  والكفلاءات  الخلراء 
أثلار  السللق  بطريقلة  لتمريرهلا  والسلعي 

محقلة". واسلعة  انتقلادات  بالفعلل 
وأضلاف، "ل أسلتطيع أن أفهلم كيلف قلام 
امللواد  هلذه  كل  بدراسلة  الشلعب  مجللس 
خلالل يلوم واحلد ملع أن قراءتهلا والتمعن 
فيها بشلكل فلردي تحتلاج لعلدة أيام. لكن 
هلذا ليلس بغريلب على النظلام السلوري 
اللذي ل يهمه إل مترير الرسلائل وهلذه املرة 
تبلدو رسلالته للغلرب ليظهر نفسله مبظهر 

املدافلع علن حقوق امللرأة".
ويوافلق املحاملي محملد الحبال هلذا الرأي، 
إذ يلرى أن "السلمة العاملة لهلذه التعديالت 

هلي محابلاة القوانلني األوروبية".

أبرز تعديالت
 قانون األحوال الشخصية
 رقم 59 لعام 1953

القانون رقم 34
)تعديالت حول الزواج 

والطالق والنفقة 
وحضانة األطفال(

1975

1975

1975

1975

القانون رقم 19 
)تعديالت حول أحكام 

المفقود(

القانون رقم 18 
)تعديالت أبرزها زيادة 

مدة حضانة الم 
ألطفالها(

القانون رقم 4
 )قضى بتعديل 23%

 من مواد قانون
األحوال الشخصية(
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د. كريم مأمون

يعتلر التهاب غلدة الروسلتات )املوثة( 
أحلد أملراض الجهلاز البلويل الشلائعة 
عنلد الرجلال، فحلوايل -5 %10 منهلم 
يف  الروسلتات  التهلاب  يطلورون 
حياتهلم، وقلد يصلاب به بعلض الرجال 
طويللة  لفلرة  أعراضله  ملن  ويعانلون 
دون أن يعلملوا بأنهم مصابلون بالتهاب 
سلنعرّف  فإننلا  ولذللك  الروسلتات، 
بهلذا امللرض وأشليَع أعراضله وكيفيلة 

وعالجله.  تشلخيصه 

ما المقصود بالتهاب البروستات؟
غلدة  تصيلب  التهابيلة  حاللة  هلو 
تهيجهلا  إىل  فتلؤدي  الروسلتات 
وانتفاخهلا، وهلذا امللرض يختللف علن 
يصيلب  اللذي  الروسلتات  تضخلم 
يتسلبب مبشلاكل يف  و  علادة  املسلنني 
عمليلة التبلول، بينام التهاب الروسلتات 
قلد يحلدث يف أي مرحللة ملن مراحلل 
العملر بعد البللوغ، ويشلخص يف كثر 
ملن األحيلان للدى الشلباب ومتوسلطي 

العملر.
وللتهاب الروستات أربعة أنواع:

-1التهلاب الروسلتات الجرثومي الحاد: 
سلببه عدوى جرثومية بسلاللت شلائعة 
ملن الجراثيلم علادة، وهو يظهر بشلكل 
فجلايئ مسلببًا أعراًضلا تشلبه اإلنفلونزا 

وارتجلاف، وغثيلان، وقيء(.  )حمى، 
-2التهلاب الروسلتات الجرثومي املزمن: 
يكلون سلببه علدوى جرثوميلة مل تعالج 
أو مل يتلم القضلاء عليهلا بشلكل كاملل، 
تتجلاوز  مللدة  اللتهلاب  يسلتمر  حيلث 
ثالثلة أشلهر، ولكلن يكون أقلل حدة من 
اللتهلاب الحلاد، وتحدث نلوب التهابات 
متكلررة، ورمبا تظهر أعلراض خفيفة أو 
ل تظهلر أي أعلراض بني نوبلات التهاب 

املزمن. الروسلتات 

-3متالزملة التهلاب الروسلتات املزملن 

أو متالزملة آلم الحلوض املزمنلة: هلذا 
النلوع هلو أكلر األنلواع شليوًعا، وملع 
ذللك فهلو األقل فهلاًم، إذ إنله ل ينتج عن 
جراثيلم، ول ميكلن علادة تحديد السلبب 
بدقلة، وتبقلى األعلراض كلام هلي عر 
الزملن عنلد بعض امللرىض، وقلد تتقلب 
عند البعلض اآلخلر يف دورات من الحدة 

والهدوء.
-4التهلاب الروسلتات غلر املصحلوب 
بأعلراض التهابية: هذا النلوع من التهاب 
ويتلم  أعراًضلا،  يحلدث  ل  الروسلتات 
اكتشلافه علادة باملصادفلة عنلد إجلراء 
فحوصلات ألملراض أخلرى كالعقلم أو 
ضخاملة الروسلتات، ول يلزمله علالج.

 ما أعراض التهاب البروستات؟
أو  الحلاد  اللتهلاب  نلوع  على  تعتملد 

األعلراض: وأشليَع  املزملن، 
والشلعور  املتكلرر  البلويل  اإللحلاح 

للتبلول. بالحاجلة  املفاجلئ 
صعوبلة يف التبلول، وهلي تعتلر ملن 

املبكلرة. الروسلتات  التهلاب  أعلراض 
أمل أو حرقة يف أثناء التبول.

يصاحبهلا  وأحيانًلا  وحملى  قشلعريرة 
والقليء. الغثيلان 

اىل  ميتلد  قلد  البطلن  أسلفل  يف  أمل 
. لخصيتلني ا

رائحة كريهة للبول.
أمل أسفل الظهر.

أثنلاء  ويف  الجلامع  عمليلة  خلالل  أمل 
القلذف. عمليلة 

بعلض الحلالت تحلدث فقدان الشلهوة 
الجنسلية، وخاصلة يف اللتهلاب املزمن.

نقلط الصبلاح، ملن األعلراض الشلائعة 
حيلث  املزملن،  الروسلتات  للتهلاب 
يالحلظ املريلض وجود إفلراز متكرر من 
فتحلة البلول على شلكل نقلط لزجة قد 
تسلبب انسلداًدا مؤقتًلا ألول ملرة يتبول 
فيهلا املريض صباًحلا، أو أنهلا قد تظهر 
على املالبلس الداخليلة عى شلكل نقط 
البنلي  أو  األصفلر  الللزج  السلائل  ملن 

الللون، ويف كثلر ملن الحالت يشلتي 
بيضلاء  خيلوط  وجلود  ملن  امللرىض 
طويللة تنلزل ملع البلول خصوًصلا يف 

السلاعات األوىل ملن الصبلاح.

كيف يتم التشخيص؟
طريلق  علن  علادة  التشلخيص  يتلم 
باإلضافلة  ذكرناهلا  التلي  األعلراض 
للفحلص الريلري وبعلض الختبارات 

الطبيلب. يجريهلا  أن  ميكلن  التلي 
أوًل- الفحلص الريلري: حيلث تظهلر 
عالملات التهلاب الروسلتات عى شلكل 
يف  اللمفاويلة  العقلد  وانتفلاخ  تلورم 
املنطقلة املحيطلة بالروسلتات وبكيلس 
الصفلن املحيلط بالخصيتلني باإلضافلة 
إىل نلزول سلوائل من مجلرى البول، كام 
يقلوم الطبيلب بإجراء الفحلص الرشجي 
اإلصبعلي، وفيله يقلوم بإدخلال إصبعه 
يف اللرشج ويفحلص الروسلتات يدويًا 
علر املسلتقيم، حيث يظهر هلذا الفحص 

أي تغلر يف حجلم الروسلتات.
ثانيًا - الفحوصات التشخيصية األولية:

يُطللب  البلول:  فحوصلات   1-
فحلص عينلة ملن البلول )تحليلل بول( 
للعلدوى، ورمبلا  للبحلث علن عالملات 
أيًضلا.  لللزرع  عينلة  الطبيلب  يرسلل 
فحلص  يجلرى  اللدم:  -2اختبلارات 
املسلتضد  وفحلص   CBC كاملل  دم 
الروسلتايت النوعلي PSA للبحلث علن 
عالملات للعلدوى ومشلاكل الروسلتات 

األخلرى.
-3تدليلك الروسلتات: يف حلالت نادرة 
قلد يدللك الطبيلب بروسلتات املريلض 

ويفحلص اإلفلرازات.
بعلض  يف  التصويلر:  -4اختبلارات 
الحلالت قلد يجلرى تصويلر باملوجلات 
فوق الصوتيلة )إيكو( أو أشلعة مقطعية 

البلول.  ومجلرى  للروسلتات   CT

كيف يعالج التهاب البروستات؟
يعتملد علالج التهلاب الروسلتات على 

السلبب األسلايس، وميكلن أن يشلمل:
للقضلاء  وتعطلى  الحيويلة،  املضلادات 
على العلدوى، وتكون مدة علالج التهاب 
أسلابيع،  الحلاد ملن -4 6  الروسلتات 
وملدة علالج التهلاب الروسلتات املزمن 
على األقلل 6 أسلابيع و قلد متتلد مللدة 
أطلول حسلب اسلتجابة وحاللة املصاب.

الباراسليتامول  مثلل  األمل  مسلكنات 
اللتهلاب. أعلراض  ملن  للتخفيلف 

مرخيات العضالت.
مثلل  ألفلا،  مسلتقبالت  مثبطلات 
وبرازوسلني  دوكسازوسلني 
كان  إذا  وتسلتخدم  وألفيوزوسلني، 
سلبب التهلاب الروسلتات هلو احتقلان 
الروسلتات بسلبب تضخلم الروسلتات 
املزملن  النلوع  ملن  كان  أو  الحميلد 
احتقلان  تقللل  الجرثوملي، حيلث  غلر 
الروسلتات وتضخمهلا وتسلهل عمليلة 

لتبلول. ا
السلتئصال الجراحلي لغدة الروسلتات، 
العالجلي  الخيلار  لهلذا  اللجلوء  ويتلم 
يف الحلالت الخطلرة التلي مل تسلتجب 
للعالجلات التقليديلة ملع بقلاء أعلراض 

التهلاب الروسلتات مسلتمرة.

ما المضاعفات المحتملة للتهاب 
البروستات؟

التهلاب  مضاعفلات  تتضملن  أن  ميكلن 
الروسلتات ملا يليل:

العلدوى  انتشلار  أي  اللدم،  تجرثلم 
اللدم. يف  الجرثوميلة 

التهلاب الربلخ، وهلو األنبلوب امللتلف 
امللحلق بالجلزء الخلفلي ملن الخصيلة.

خلراج الروسلتات، أي تشلكل تجويلف 
ممللوء بالصديلد يف الروسلتات.

والعقلم،  املنلوي،  السلائل  اضطرابلات 
التهلاب  ملع  يحلدث  أن  ميكلن  واللذي 

املزملن. الروسلتات 
أخلرًا ننلوه إىل أنه ل يوجلد دليل مبارش 
على أن التهلاب الروسلتات يلؤدي إىل 

الروسلتات. رسطان 

تربية وأسرة

التهاب البروستات.. أعراض وحلول

التهلاب  أن يكلون سلبب  ميكلن 
الروسلتات هلو تلرب الجراثيم 
أو  البوليلة  املسلالك  ملن  إليهلا 
النتشلار اللمفاوي من املسلتقيم، 
كلام ميكلن أن ينتلج علن العديد 
املنقوللة  الحيلة  الكائنلات  ملن 
البنيلة،  النيريلة  مثلل  جنسليًا 
أو املتدثلرة الحريلة، أو فلروس 
وقلد  البرشيلة،  املناعلة  نقلص 
يسلهم تلف األعصاب يف املسلالك 
السلفلية  الجهلة  ملن  البوليلة 
بسلبب  يحلدث  قلد  -واللذي 
جراحلة أو صدملة يف املنطقلة- 
اللذي  الروسلتات  التهلاب  يف 
ل ينتلج علن علدوى جرثوميلة، 
ويف العديلد ملن حلالت التهاب 
الروسلتات ل يتم تحديد السلبب، 
وملن العوامل املؤديلة إىل التهاب 

الروسلتات:
الجهلاز  يف  جرثوميلة  علدوى 

البلويل.
املثانلة  يف  متكلررة  علدوى 

. ليلة لبو ا
مامرسة الجنس الرشجي.

رشيلك  ملع  الجنلس  مامرسلة 
بأملراض منقولة جنسليًا  مصاب 
دون اسلتخدام الواقلي الذكلري، 
الجراثيلم  أنلواع  أكلر  وهنلا 
الكالميديا. املسلببة للعدوى هلي 

الحميلد  الروسلتات  تضخلم 
السلن.  بتقلدم  املرتبلط 

تشلوهات يف الطبيعة الترشيحية 
للجهاز البويل التناسليل.

التهاب الربخ.

ما أسباب التهاب 
البروستات؟

)gettyimages( تعبيرية
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أثّـرت قضّية السـجن السـيايس عى الحالـة األدبية يف 
الـدول العربيـة، ومنـذ سـبعينيات القـرن املـايض دخل 
"أدب السـجون" إىل املكتبـات العربيـة، محدثًا خرًقا 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، وفيا يـيل أبرز الروايـات العربيـة املدرجة يف 

السـجون: أدب  إطار 

شرق المتوسط
تعـرض الروايـة، التـي كتبهـا الـروايئ السـعودي عبـد 
الرحمـن منيـف يف العـام 1972، مشـاهد من سـنوات 
قضاهـا شـاب ثالثيني مالحًقا ثم سـجيًنا سياسـًيا يف 
بلـد عـريب رشق البحـر األبيـض املتوسـط، مل يحـدده 
أو يذكـر السـياق السـيايس الـذي جـرت خاللـه أحداث 

الرواية.
وهـي مـن بواكـري األعـال التي كتبـت ضمن فئـة أدب 
السـجون يف املنطقـة العربيـة، رغـم أن نقـاد الروايـة 
قالـوا إن مـا جـاء فيها “غـري كاف” يف وصف أسـاليب 
التعذيـب والقهـر، التي مورسـت عى سـجناء الرأي يف 

العربية. البلـدان 
مهـّدت هـذه الرواية لـألدب الـذي يتحدث عن السـجون 
يف الـدول العربيـة، وفتحـت البـاب أمـام الكثـري مـن 
الكتـاب واألدبـاء لسـلك النهـج ذاتـه الـذي سـلكه عبد 

منيف. الرحمـن 

تلك العتمة الباهرة
مـن أشـهر روايـات أدب السـجون يف العـامل العـريب 
بنسـختها  وحصلـت  جلـون،  بـن  الطاهـر  لكاتبهـا 
اإلنكليزيـة عـى جائـزة دبلـن لـآداب عـام 2004، كا 
حـازت عـى جائـزة إمبـاك األدبيـة أواخـر عـام 2000.

اسـتلهم الطاهـر روايتـه مـن شـهادة السـجن عزيـز 
بنبـن، وهـو معتقـل سـابق يف سـجن تزمامـرت يف 
املغـرب، وتـدور أحداثهـا عـى لسـانه عـن مجموعـة 
مـن 23 سـجيًنا اتهـم معهـم بتنفيـذ محاولـة “انقالب 
الصخـريات” عـى ملـك املغـرب حسـن الثـاين بدايـة 

السـبعينيات.
وفيـا يزيـد عـى 220 صفحـة يصـف الكاتـب ببالغة 
حياة السـجن ورفاقه يف السـجن- الحفرة، حيث كانت 
املهجـع واملـأكل واملـرشب والحـام يف الوقت نفسـه، 
عـى ارتفـاع ألفـي مـرت عـى سـفوح جبـال األطلس، 
مع الـرد واملـرض والطعام غـري الصالح لـألكل، انتهاء 
مبوت السـجناء واحـًدا تلو اآلخـر عى مـرأى منه خالل 

مثانيـة عـرش عاًما من السـجن.

إعجام
تنطلق أحـداث الرواية لكاتبها العراقي األمرييك، سـنان 
أنطـون، مـن السـلطة القمعيـة التـي فرضهـا "حـزب 

البعـث" يف العـراق، يف ظـل حكـم صدام حسـن.
بطل الرواية هو طالب مسـيحي يـدرس اللغة اإلنكليزية 
وآدابهـا يف الجامعـة، ويتعـرض ملضايقات مـن أعضاء 
الحـزب املنضويـن يف اتحـاد الطلبـة العراقيـن نتيجة 
مواقفـه املعارضـة للنظام، وهـو ما ينتهي بـه معتقاًل.

صدرت الرواية عام 2003 عـن دار اآلداب للنرش والتوزيع 
والرنويجيـة  اإلنكليزيـة  إىل  وتُرجمـت  العـراق،  يف 

واإليطالية. واألملانيـة  والرتغاليـة 

القوقعة
روايـة للكاتب السـوري مصطفـى خليفة، نـرشت عام 
2008، تروي ذكريات معتقل سـيايس سـوري بلسـانه. 
وتحـيك الروايـة عـن شـاب درس اإلخـراج السـنيايئ 
يف فرنسـا، وقرر العـودة إىل بلـده يف مثانينيات القرن 
املـايض، غـري مـدرك حجـم املأسـاة التـي كان ميـر بها 
وطنـه يف تلك الفـرتة، ليعتقل لحظة وصولـه إىل املطار 
ويقـيض االثني عـرش عاًمـا التي تلتها يف سـجن تدمر 
الصحـراوي حيـث تـدور معظـم أحـداث الروايـة التـي 
تـرسد تفاصيـل حيـاة بطلهـا، دون ذكـر اسـمه، خالل 
تنقلـه من سـجن إىل آخـر حتى اإلفـراج عنـه، وتنتهي 

بعد عـام مـن إطـالق 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.

أربع روايات عربية
في "أدب السجون"

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

بات الدفلع اإللكروين من الوسلائل 
معظلم  يف  الحيلاة  يف  األساسلية 
بللدان العامل، فبدًل ملن حمل األموال 
لللرشاء من األسلواق املختلفلة، يكفي 
امتلالك بطاقلة صغلرة يف املحفظة 
متكلن حاملها اللرشاء ملن أي مكان 
يف العامل، إما بشلكل مبلارش أو عر 

اإلنرنت.
توجلد علدة رشكات تخلدم بطاقلات 
الدفلع اإللكلروين وأشلهرها رشكتا 
Mastercardاألمريكيتلان،  و   Visa
واللتلان متنحلان تراخيلص للبنلوك 
البطاقلات،  إلصلدار  العلامل  حلول 
البنلوك  تصدرهلا  البطاقلات  وهلذه 
ضملن أنظملة وطلرق معينلة منهلا 
سلابق الدفلع ومنهلا لحلق الدفلع.

الكريديت كارد: أنفق أمواًل من 
البنك ثم سدد

تعتلر الكريديلت اللكارد حلاًل جيًدا 
مللن ميتلكلون دخلاًل شلهريًا ثابتًلا 
كاملوظفلني العامللني يف مؤسسلات 
حكوميلة وخاصة، ويعتلر الحصول 
عليهلا صعبًلا بعض الليء وتحتاج 

لضامنلات ملن البنك كإثبلات الدخل 
الشلهري ونلوع واإلقاملة، إذا كنلت 

أجنبي. بللد  يف 
عنلد اللرشاء بهلذه البطاقة يُسلحب 
الرصيلد ملن البنك كل "ديلن"، حيث 
ميكنلك اللرشاء وللو كنلت ل متللك 
أملواًل كافيلة يف رصيلدك، على أن 

تسلدد املبللغ نهاية كل شلهر.
بواسلطة  اللرشاء  وميكنلك 
"الكريديلت" إلكرونيًلا ملن مواقلع 
خلارج الدولة التي أصلدرت البطاقة.

بعلض  يف  السلوريون  يسلتفيد  ل 
ثلم  التسلديد  ميلزات  ملن  البللدان 
الدفلع، باعتبارهلم أجانلب يف تللك 
البنلوك  عليهلم  فتفلرض  البللدان، 
حجز مباللغ بقيمة بطاقلة الكريديت 
)أشلبه بتأملني(، لضلامن تسلديدها 

للبنلك.

الديبيت كارد: أنفق أموالك كما 
تشاء

البطاقلة  هلذه  اسلتخدام  عنلد 
رصيلدك  ملن  األملوال  تسلحب 
إىل  تحتلاج  ل  أنلك  أي  مبلارشة، 
أن  البنلك، ولكلن يجلب  ديلن ملن 
يكلون لديك رصيد كاٍف يف حسلابك 

البطاقلة. هلذه  لسلتخدام  البنلي 
الحصلول عليهلا أكلر سلهولة ملن 
البنلوك  وتوفلر  الكريلدت،  بطاقلة 
لالسلتخدام  "ديبيلت"  بطاقلات 

محليًلا. اإللكلروين 

البريبيرد كارد
هلي بطاقلة مسلبقة الدفلع تصدرها 
 Visa Card بعلض البنوك وتكون إملا
تعبئتهلا  وميكلن   ،  Mastercard أو 
مببللغ معني ملن الحسلاب البني أو 

الرافلات اآلليلة التابعلة للبنوك.
اسلتخدام  يريلد  ل  مللن  فائدتهلا 
بطاقتله البنكيلة يف مواقع التسلويق 
اإللكلروين الغريبة، فهلي تعتر أكر 
أمانًا ملن املخاطرة ببطاقلة الكريديت 

الديبيلت كارد. أو 

ATM card
هلي بطاقلة خاصلة باللراف اآليل 
لسلحب وإيلداع النقلود يف البنلك، كام 
ميكن اسلتخدامها لللرشاء ملن املتاجر 
وامللولت  التسلوق  ومحلالت  املحليلة 
داخل البلد نفسله، ول ميكلن الرشاء من 

خاللهلا ملن مواقلع التسلوق العاملية.
 ATM وعادة متنلح البنوك ميلزات الل

الكريديلت  بطاقلات  بنفلس   card
والديبيلت.

البطاقات الوهمية
هي بطاقلات إلكرونية غلر موجودة 
على الواقلع، إمنلا تصدرهلا بعلض 
شلكل  على  اإللكرونيلة  املواقلع 
كارد  فيلزا  أو  كارد  ماسلر  بطاقلات 
بنفس مواصفلات البطاقلة الحقيقية.

واملعلوملات،  السلم  على  وتحتلوي 
كام البطاقلة الحقيقية متاًملا، وميكن 
شلحنها بطرق مختلفة بحسلب املوقع 
املصلدر لهلا، وغالبًا تقبلل التعبئة عن 

طريلق حسلاب البايبال.
وسليلة  الدفلع  بطاقلات  أصبحلت 
واللرشاء  البيلع  لعمليلات  أساسلية 
املتقدملة  اللدول  يف  اليوميلة 
بلدأت  اللدول  وبعلض  واملتوسلطة، 
الدفلع هلذه  أنظملة  إدخلال  لتوهلا 
إىل شلعوبها، ولكلن ملا زال الدفلع 
واللرشاء اإللكروين غلر متوفر يف 
اللدول الناميلة، والكثلر ملن الدول 
ملن  النلوع  هلذا  متللك  ل  العربيلة 
تشلكل  كلام  اإللكرونيلة،  األنظملة 
العقوبلات القتصاديلة على بعلض 
اللدول حاجلزًا يحلول دون إصلدار 

البطاقلات. هلذه 

سينما

مـن أسـرتاليا تبـدأ رحلـة البحـث، وتنتهي 
يف مـكان مختلـف متاًمـا وبنتائـج غـري 
املـاء  مـن  أكـرث  الباحـث  ليجـد  متوقعـة، 

الـذي كان يسـتدل عليـه بالحـدس.
يقـّدم  تاريخـّي  حـريّب  درامـي  فيلـم  يف 
مخـرج العمـل وبطله، راسـل كـرو، صورة 
العامليـة  للحـرب  الالحقـة  املـآيس  عـن 
األوىل، إذ تـدور أغلـب األحـداث يف العـام 

الحـرب بعـام. انتهـاء  أي بعـد   ،1919
ويصـادف ذلـك التاريـخ العـام الرابـع بعد 
معركة جاليبويل )الدردنيـل( التي دارت يف 
منطقـة "جنـق قلعـة" يف شـبه الجزيـرة 
قامـت قـوات  1915، حـن  الرتكيـة عـام 
أسـرتالية  فرنسـية  )بريطانيـة  التحالـف 
مدينـة  احتـالل  مبحاولـة  نيوزيالنديـة( 

اسـطنبول.
آالف  عـرشات  املعركـة  تلـك  ضحيـة  راح 
الجنـود مـن قـوات التحالـف والعثانين، 
مـن بينهـم ثالثـة أشـقاء أسـرتالين، هـم 
أبنـاء بطـل الفيلـم جوشـوا كونـر )راسـل 
كـرو(، وهو ما دفعـه إىل مغادرة أسـرتاليا 
حيـث يعمـل كمنقب عـن امليـاه، والوصول 

إىل تركيـا بحًثـا عـن جثـث أبنائه.
مـن  مبجموعـة  كونـر  يلتقـي  تركيـا  يف 
لـه،  الدعـم  يقدمـون  الذيـن  األشـخاص 
ومنهـم عائشـة، وتقـوم بدورهـا املمثلـة 

األوكرانيـة أولجـا كوريلينكو، وهـي مديرة 
اسـطنبول،  يف  بـه  أقـام  الـذي  الفنـدق 
ولديهـا مأسـاة مشـابهة، إذ تـويف زوجها 

ذاتهـا. املعركـة  يف 
الـذي قـّدم دوره املمثـل  الضابـط حسـن، 
الـرتيك يلـاز أردوغـان، هو أحـد الناجن 
مـن تلك املعركة، يقـّدم العون أيًضـا لكونر، 
ويسـاعده للعثـور عـى مكان دفـن أوالده.

يف تلك الفرتة، تنشـأ عالقة حـب بن كونر 
وعائشـة، تسـاعد عـى تعزيزهـا املأسـاة 
املشـرتكة التـي تجمعهـا، ورغبتهـا يف 

الحصـول عـى الدعم واملسـاندة.
تـم تصوير أغلب مشـاهد الفيلـم يف مدينة 
الطابـع  وبإضافـة  الرتكيـة،  اسـطنبول 
التاريخـي، يضفي راسـل كرو عـى الفيلم 
ملسـة جالية، مسـتمدة من طبيعـة املدينة 

وتراثها.
يكتشـف كونـر مبسـاعدة الضابط حسـن 
خـالل  يقتـل  مل  الثالثـة  أوالده  أحـد  أن 
املعركـة، ورمبـا قد يكـون حًيا، وبذلـك تبدأ 
رحلة بحـث جديـدة، ليقطع بعدهـا طريًقا 
حيـث  الرتكيـة  املـدن  إحـدى  إىل  خطـرة 

يتوقـع أن يجـد ابنـه.
املشـاهد  مـن  مجموعـة  الفيلـم  تتخلـل 
الحربيـة، وهـو مـا تفرضـه قصـة الفيلم، 
لكـن مـرور تلك املشـاهد يف السـياق العام 

لألحـداث تجعل الطابـع الحريب أقـل تأثريًا 
التاريخي. الدرامـي  الطابـع  مـن 

وأنـدرو  نايـت،  أنـدرو  السـيناريو  كاتبـا 
سـعيدة  نهايـة  اختـارا  أناستاسـيوس، 
مـرة  ابنـه  مـع  كونـر  يعـود  إذ  للفيلـم، 
أخـرى إىل اسـطنبول ويعرض الـزواج عى 

عائشـة.
الفيلـم من إنتـاج عـام 2014، وهو حاصل 
األسـرتالية  "األكادمييـة  جائـزة  عـى 
للفنون السـينائية والتلفزيونيـة العاملية" 
ألفضـل فيلـم، كـا حصـد املمثـل الـرتيك 
كأفضـل  الجائـزة  نفـس  أردوغـان  يلـاز 

ممثـل مسـاعد عـام 2015.

عّراف الماء..
رحالت اللقاء القائمة على الحدس

ما الفرق بين بطاقات الدفع 
اإللكتروني.. وأيها أفضل؟
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ل تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي

حسـاباتها  األوروبيـة  الكرويـة  اللقـاءات  لـكل 
ورهاناتهـا جاهرييًـا وإعالمًيـا وجنونًـا كرويًـا 
ولعشـاق الفريقن األبرز يف إسـبانيا حسـاباتهم 
الخاصة يف " كالسـيكو األرض "، أجواء االستعداد 
يف كل دول العـامل ال تختلـف بـن موسـم و آخـر 
إال مـن ناحيـة تراجع مسـتوى الفريـق أو تقدمه، 
خطورتـه أو أداءه املخيـب لآمـال، فـا بالـك وأن 
تقتحـم روزنامـة العشـق الريـايض قرعـة كأس 
امللـك، ليسـتيقظ العشـاق عـى كالسـيكو جديـد 
بحسـابات جديدة و مبفاجآت قـد تطيح بالرؤوس 

يف الدفـة الفنيـة و بأحـالم وبحـاالت معنويـة.
هـذه األيام متـر علينـا رياح اللقـاءات األبـرز بن 
البارسـا وريـال مدريـد بطيـف خـاص ال يتكـرر 
كل عـام أو كل موسـم  كأن يكـون لقـاء اإليـاب 
يف كأس امللـك واإليـاب يف الليغـا اإلسـبانية عى 
أرض"السـنتياغو برنابيـو"، ال وخـالل ثالثـة أيـام 
الرياضيـن  لـدى  األنفـاس  حبـس  أن  أي  فقـط، 
واملـدراء واملشـجعن والصحفيـن سـيكون عـى 
أشـده وكل عـى طريقتـه الخاصـة بـن مدافـع 
عـن ألـوان البارسـا وطموحاتـه وبن منشـد لثأر 
الريـال ورغبـة جامحـة يف تقدمه وزيـادة خطره 

املسـابقتن. يف 
ومنـذ أيـام قليلة بدأت حفـالت التوعـد والتوقعات 
يف  العـادة  كـا  املشـجعن  بـن  التهـم  ورمـي 
واألمـوات  األحيـاء  فطالـت  العـريب   شـارعنا 
وأحـالم  ووااليدولوجيـات  التاريخيـة  والحقـب 
وصـوال  فرانكـو  الجـرنال  عهـد  مـن  اإلنفصـال 
إىل اسـتقالل كتالونيـا وكل هـذه اإلشـارات هـي 
طقـوس معتادة بـن الجاهري بالرغـم من بعدها 
عـن حساسـية املبـاراة باسـاء النجـوم أو نتيجة 
الذهـاب يف كأس امللـك والتـي انتهـت عـى أرض 

البارسـا بالتعـادل اإليجـايب بهـدف لهـدف.
هـذه الصبغـة التي تغطـي كل محاور الكالسـيكو 
يف قشـورها، ال متـر مـرور الكـرام يف قلبها أيضا 
وخصوًصـا عند إنطـالق صافرة الحكـم يف املباراة 
سـاحات  إىل  النتائـج  وخـروج  والثانيـة  األوىل 
النقـد وإنحيـاز التحكيـم و رغبة املافيـات الكروية 
بفوز هـذا وإخفـاق ذاك بالرغـم من وجـود تقنية 
مـا  أشـد  االتهامـات هـي  ولكـن هـذه  الفيديـو، 
يشـعر العشـاق بعمق انتائهم يف حالـة الفوز او 
الخسـارة، ولنكـن أكـرث دقـة يف الحـزن والفرح . 
املنطـق يف تحليـل البعـض يقـول بـأن كأس امللك 
سـيذهب للخزائن املدريديـة فيا لن يتقـدم الريال 
ليكـون خطـًرا عى البارسـا ضمـن إيـاب الدوري 
حتـى ولـو انتهـت النتيجـة بالتعـادل فاألمـر يف 
الليغا محسـوم للخزائـن الكاتلونية مجـدًدا، وكلها 
إشـارات و متنيـات و أقـوال يطلقهـا املتابـع بـن 
دارس ألخبـار الفريـق وبن 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 الشـاتة وال مـن الحـزن وال 
الفـرح وخصوًصـا إذا نـال أحـد الفريقـن "الفوز 
الدبـل" بالفـوز عى 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 بـن الغضـب وإعالن 
مدريـد  ريـال  بـن  األرض  كالسـيكو  الهـدف، 
والشاشـات،  والنوافـذ  األبـواب  يـدق  وبرشـلونة 

اسـتعدوا جيـًدا . 

في صفحات 
الكالسيكو المزدوج 
استعداد ورهانات .. 

أفقي

مضيق عريب. 1

من أسامء السيد املسيح ، اسم علم مؤنث. 2

تطاول ، ظاهر. 3

خلفيات ، خدع. 4

يذهب. 5

جوهر ، نتائجي. 6

نهار ، عليلة. 7

اباريق ، يُبقى. 8

انسجام. 9

عطيه ، مؤازرة. 10

عمودي

مهرجان فني لبناين. 1

انِصت ، حضارة قدمية. 2

زوائد ، معطي. 3

اتالف ، رجعه. 4

يقطع ، انهض. 5

عكس حلو ، نهار ، حرف عطف. 6

ذيك ، اسم علم مؤنث. 7

خراب ، سجل. 8

حقل ، سلع. 9

ضمر منفصل ، اسم علم مذكر. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الالعب إكامل باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف 

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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رياضة

انتهلى األسلبوع الثلاين ملن اللدور الل 16 
يف املسلابقة األوروبيلة األكر على صعيد 
األنديلة وبلدأت معهلا مالملح املتأهلني إىل 

اللدور ربلع النهلايئ بالظهور.
وأثبتت األندية اإلسلبانية عللو كعبها مجدًدا 
يف دوري أبطلال أوروبا بعلد أن تفوق نادي 
أتلتيكلو مدريلد على يوفنتلوس اإليطايل 
بهدفلني دون رد يف مواجهلة الذهلاب، التي 
أقيملت يف ملعلب أتلتيكلو مدريلد وانلدا 

ميروبوليتانو.
للعاصملة  األول  القطلب  انتلزع  بينلام   
اإلسلبانية مدريلد فلوزًا مهلاًم ملن أياكلس 
أمسلردام يف أرضية ملعبله يوهان كرويف 
أرينلا واضًعا قدمله يف الدور ربلع النهايئ، 
يف وقلت تعلادل فيه برشللونة ملع نظره 
الحسلم  تلاركًا  األخلر  ملعلب  يف  ليلون 

ملواجهلة اإليلاب يف ملعلب كاملب نلو.
األنديلة اإلسلبانية مل تغلب علن منصلات 
التتويلج طيللة العقلد املايض واسلتطاعت 
السليطرة على نصلف ألقلاب البطولتلني 
األوروبيتلني، كأس التحاد األورويب ودوري 

أوربا. أبطلال 

حظوظ النسخة الحالية للفرق اإلسبانية
اإلسلبانية  لألنديلة  الثانيلة  الخطلوة  باتلت 
واضحة بعلد أن أثبتت تفوقهلا يف مواجهات 
ذهاب الدور السلتة علرش ملن دوري األبطال 
على الرغلم ملن األداء الباهلت اللذي قدمله 
برشللونة وفلوز ريلال مدريد بشلق األنفس.

الخطوة األوىل أنجزت بالنسبة لألندية الثالثة، 
إذ حصلل أتلتيكلو مدريلد عى املطللوب من 
أرضله وبقلي عليله الحفلاظ على شلباكه 
يف مواجهلة اإليلاب يف ملعلب يوفنتلوس، 
وبرشللونة أجل الحسلم ملعقله، بينام اقتنص 
ريلال مدريلد هدفلني مهملني ملن أياكلس 

لعنيد. ا
وبلات ناديا توتنهلام وباريس سلان جرمان 
األقلرب إىل التأهلل بعلد أن حقلق توتنهلام 
هوتسلبر اإلنكليزي فلوزًا مهاًم على أرضية 
ميدانه بثالثية نظيفة عى بروسليا دورمتوند، 
بينلام حقق النلادي العاصمي الفرنلي فوزًا 
كبلرًا خارج قواعده عى حسلاب مانشسلر 
يونايتلد بثنائية نظيفلة علززت حظوظه يف 

اللدور الثاين.
بينام مل تحسلم القمة بلني ليفربلول وبايرن 
ميونخ التلي انتهت عى أرضيلة ليفربول من 
دون أهلداف، وكذللك تأجلل حسلم مواجهلة 
بورتلو وروملا التلي انتهلت يف األوملبيكلو 
العاصملة  نلادي  لصاللح  لهلدف  بهدفلني 
اإليطاليلة روما، أما مانشسلر سليتي فنجح 
يف العلودة بالنتيجة أمام شلالكة بعلد أن كان 
متأخرًا بهلدف وانتزع فلوزًا مهاًم ملن أملانيا.

نصف البطولت األوروبية من نصيب 
اإلسبان

حقلق ريلال مدريلد يف السلنوات الثلالث 
غلر  تاريخيًلا  كرويًلا  إنجلازًا  األخلرة 
أن متكلن ملن رفلع كأس  مسلبوق بعلد 
دوري أبطلال أوروبا للملرة الثالثلة تواليًا 
كأول نلاٍد تحقيًقلا لهلذا اإلنجلاز، بعلد أن 
فلاز على نلادي ليفربلول بثالثيلة مقابل 
هلدف يف املواجهة التي أقيملت بالعاصمة 
األوكرانيلة كييلف، بالوقلت اللذي حسلم 
فيله أتلتيكو مدريلد موقعة ملعلب األنوار 
يف لشلبونة بفلوز عريلض بثالثيلة على 
مارسليليا الفرنسلية يف مسلابقة الدوري 

األورويب.
سليطرت األنديلة اإلسلبانية على مسلابقة 
أبطلال أوروبا يف املواسلم األخلرة، وحملت 
اللقلب تسلع ملرات، منلذ موسلم 2009-

.2010
برشلونة فاز باللقب، موسلم 2011-2010، 
باملبلاراة النهائية التي جمعته مع مانشسلر 
يونايتلد والتي انتهلت بثالثة أهلداف مقابل 

هدف واحد للشلياطني الحمر.
وتوج ريلال مدريد مبوسلم 2014-2013، 
بعلد أن كان بايرن ميونخ هو بطل النسلخة 

سبقته. التي 
كأس  رفلع  ملن  برشللونة  نلادي  ومتكلن 
البطولة موسلم 2014-2015 عى حسلاب 

نلادي يوفنتلوس اإليطلايل.
وعلاد النلادي املللي وحمل اللقلب الحادي 
علرش يف تاريخله على حسلاب أتلتيكلو 
أربعلة أهلداف  مدريلد اإلسلباين بنتيجلة 

هدف. مقابلل 
وحافلظ املرنغلي على اللقلب يف موسلم 
نلادي  على  فلاز  بعدملا   2017-2016

ذاتهلا. بالنتيجلة  اإليطلايل  يوفنتلوس 
وشلهدت بطولة األبطال نهائيني إسلبانيني 
خالصلني جمعلا قطبلي العاصملة مدريلد 
أتلتيكلو والريلال موسلمي 2014 و2016.

حمللت  األورويب  اللدوري  إىل  وبالعلودة 
األنديلة اإلسلبانية اللقلب خمس ملرات يف 
آخلر مثانيلة مواسلم، منلذ موسلم 2009-

.2010
وحمل اللقب األورويب نلادي أتلتيكو مدريد 
مرتني يف موسلمي 2009-2010 و2011-

.2012
بينام حمل اللكأس األوروبية نادي إشلبيلية 
اإلسلباين يف ثالثلة مواسلم متتاليلة ملن 

2013 حتلى 2016.
اإلسلبانية علن نصلف  األنديلة  تغلب  ومل 
نهلايئ دوري أبطلال أوروبا خالل املواسلم 
العلرشة األخلرة حيلث أثبتت قدرتهلا وعلو 

كعبهلا يف الكلرة األوروبيلة.

تتويج نادي ريال مدريد بدوي أبطال أوروبا - 2018 )ريال مدريد(

أندية إسبانيا تجدد عهدها
باحتكار بطولت أوروبا
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نبيل الشربجي

مشكلتنا، نحن السورين، مع النظام السوري، 
يف األساس، مشكلة دستورية. هذا ما كتبه 

الصديق "دارا العبد الله" عى صفحته، يعني، 
بحسب "دارا"، خالُفنا بالرأي مع بشار األسد 

وأركان حربه، كان عى تطبيق مواد الدستور، 
وليس حول أي يشء آخر. 

مثاًل: 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 

ارتجااًل، فاألخبار املترسبة تقول إن القسم 
القانوين يف الفرقة الرابعة قد استنفر، 

فور انطالق الثورة، وعقد اجتاًعا مفتوًحا، 
استعرض فيه الدستور السوري مادًة مادة، 

َل إىل صيغة تَُدْسرِتُ ذلك  وبنًدا بنًدا، حتى تََوصَّ
االجتياح، وتنسجم، بشكل خاص، مع منطوق 

املادة التي تتحدث عن مسؤولية الدولة تجاه 
الشعب، وصيانة الحريات العامة، وتجعل تلك 

االرتكابات منسجمة مع روح القوانن النافذة 
يف الجمهورية العربية السورية. 

كان وضُع رؤساء الشَعب األمنية وفروعها 
يف املحافظات أصعب بكثري من وضع ماهر 

األسد، فليك تعتقل مواطًنا سوريًّا واحًدا، ال بد 
لها، بحسب القوانن السارية، أن تحصل عى 
موافقة خطية من النائب العام يف املحافظة 
التي يتبع لها، وأنتم، ساديت القراء، تعلمون، 

أن ممثيل النيابة العامة، بشكل عام، يجري 
انتقاؤهم من بن أكرث القضاة صالبة وتشدًدا، 

بل ميكن أن نطلق عليهم صفة تُْسَتْخَدم يف 
وصف التيوس -حاشاكم- وهي الَتَناحة، 

يعني أن الواحد منهم ال يوافق عى اعتقال 
مواطن ما إال بشق النفس، وطلوع الروح، 
وحتى لو حاول ضابط األمن رشوته لقاء 

املوافقة، يرفض الرشوة بشمم، ويبقى عى 
عناده وتناحته مسوًغا ذلك بقوله إن حرية 

السورين 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 يَُرى، مراًرا، 

وهو يذرع مكتبه جيئًة وذهابًا، بالَغ القلق 
واالضطراب عندما يرسل أحُد فروعه طلًبا 

للنائب العام يف محافظته ألخذ موافقته عى 
اعتقال شخص يَُشكُِّل بقاؤه خارج السجن 

خطًرا عى السيادة الجوية للبالد، ويقول 
سيادة اللواء، كمن يحدث نفسه، يا ترى النائب 

العام يوافق؟ ال يوافق؟ وتنتهي الحكاية بأن 
يجلس ويرفع يديه إىل الساء ويقول: يا رب 

ألهمه عى املوافقة ملا فيه خري األمتن العربية 
واإلسالمية وقطرنا الصامد.

دعونا، أعزايئ، نُْعِطكم من اآلخر، عى 
طريقة دالل العقارات، ونفرتض جداًل بأن 

ممثيل النيابة العامة يف املحافظات السورية 
وافقوا عى كل طلبات األفرع األمنية 

املتعلقة باعتقال العرشات، بل املئات، بل 
األلوف من أبناء هذا القطر الصامد، برأيكم، 

هل يستفيدون شيًئا؟ طبًعا لن يستفيدوا، 
فاملُتََّهُمون يستحيل أن يعرتفوا بأي يشء له 

عالقة بارتباطهم باملؤامرة الكرى، ألن الرضب 
يف املعتقالت ممنوع، ومعروفة هي حكاية 
املساعد األول الذي رضب مواطًنا بالكف يف 

أثناء التحقيق يف سنة 2011. صدقوا بالله أن 
تداعيات ذلك الكف ما زالت تتفاعل يف سوريا، 

ويف املحافل الدولية حتى لحظة كتابة هذه 
َح من عمله،  الزاوية، رغم أن املساعد األول رُسِّ

وأحيل إىل مجلس التأديب!

ا إلى اللجنة  َهيَّ
الدستورية

حركة “الضمير” الدولية تتحرك 
لدعم قضايا المعتقالت السوريات

بلدأت إذاعلة تحملل اسلم “املنطقلة 
الشلامل  منطقلة  يف  بثهلا  اآلمنلة” 
السلوري بدعلم ولية كلّلس الركية.

وقلال مدير مكتلب اعلزاز اإلعالمي، 
لعنلب  يوسلف،  أبلو  القلادر  عبلد 
بللدي، الثالثلاء 19 ملن شلباط، إن 
اعلزاز يلرشف  املجللس املحليل يف 
على اإلذاعلة التلي تبلث يف املناطق 
إدللب، علر  إىل  كافلة، ملن منبلج 
.)FM( األبراج املوجلودة يف املنطقة

اإلذاعلة  أن  يوسلف  أبلو  وأضلاف 
البدايلة أربلع سلاعات  سلتعمل يف 
يوميًا، علر برناملج صباحي ونرشة 

أخبلار وأغلان ثوريلة، على أن تزيد 
سلاعات البث حتلى السلاعة الرابعة 

. عًرا
الثلورة  انلدلع  عقلب  وتأسسلت 
السلورية العديد ملن اإلذاعلات التي 
تبلث ملن داخل وخلارج سلوريا، إذ 
وصلل عددها إىل 30 إذاعة، بحسلب 
دراسلة “قبلض الزبد.. جلردة لحال 
يف  الجديلدة  واملواقلع  اإلذاعلات 
“فريلق  أصدرهلا  التلي  سلوريا”، 

اإلعالميلة. للدراسلات  ويلدو” 
ومن اإلذاعلات التي تبلث يف مناطق 
الشلامل حاليًلا، إذاعة وطلن وراديو 

وروزنلة  فريلش  وراديلو  اللكل 
وأورينلت.

ويعلود اسلم اإلذاعلة إىل املنطقلة 
إىل  تركيلا  تسلعى  التلي  اآلمنلة 
سلوريا،  شلاميل  يف  إنشلائها 
وخاصلة يف منطقلة رشق الفلرات 
“وحلدات  لسليطرة  الخاضعلة 

)الكرديلة(. الشلعب"  حاميلة 
وتتهلم تركيلا “الوحلدات” بالتبعية 
الكردسلتاين”  العلامل  إىل “حلزب 
املصنلف إرهابيًلا يف أنقلرة، األملر 

اللذي تنفيله الوحدات ملراًرا.
وعلاد الحديلث علن املنطقلة اآلمنة 

إعلالن  بعلد  مجلدًدا  الواجهلة  إىل 
الرئيلس األمريلي، دوناللد ترامب، 
علر “تويلر” إقاملة منطقلة آمنة 
20 مياًل  يف شلامل سلوريا بعرض 

كيلوملرًا(.  32(
زال  ملا  املنطقلة  مصلر  لكلن 
علدم  بسلبب  اآلن  حتلى  مجهلوًل 
سليكون  اللذي  الطلرف  معرفلة 
عقلب  فيهلا،  القلرار  صاحلب 
ملن  األمريكيلة  القلوات  انسلحاب 
تركيلا  رفلض  وسلط  املنطقلة، 
املنطقلة  على  جهلة  أي  سليطرة 

غرهلا. اآلمنلة 

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - خاص

العامللي  الضملر  إيقلاظ  بهلدف 
النسلاء  علن  لإلفلراج  والضغلط 
واألطفلال املعتقللني يف سلوريا دون 
قيد أو رشط، نظملت حركة “الضمر” 
الدوليلة مؤمتلرًا يف مدينة اسلطنبول 
اإلنسلانية  اإلغاثلة  “هيئلة  برعايلة 
الركية" )IHH(، ومبشلاركة ناشطني 
وبرملانيلني ملن نحلو 55 دوللة، بينها 
إفريقيلا  وجنلوب  وقطلر  بريطانيلا 
والبوسلنة  وأوكرانيلا  واإلكلوادور 

والرازيلل. والهرسلك 
 20 األربعلاء  املؤمتلر،  وحلر 
وبرملانيلون  ناشلطون  شلباط،  ملن 
وحقوقيلون كان ملن أبرزهلم عضلو 
الريطلاين  الللوردات  مجللس 
البارونلة بلول أوديلن، وحفيلد الزعيم 
نيلسلون  الراحلل  إفريقلي  الجنلوب 
مانديلال، مانديلال مانديلال، والرملانية 
اإلكوادوريلة آنلا بيلني ماريلن أغري.

ودعا املشلاركون يف املؤمتر إىل اإلفراج 
يف  املعتقلالت  النسلاء  علن  الفلوري 
السلجون السلورية، واللاليت تعرضن 
ألبشلع أنلواع التعذيلب، كلام طالبلوا 

املجتمع اللدويل بالتحرك للضغط عى 
النظلام السلوري لتحقيلق ذلك.

رفع الصوت إلنهاء الظلم
املمثلل علن عائللة مانديلال، مانديلال 
خلالل  لله  كلملة  يف  دعلا  مانديلال، 
املؤمتلر، لرفع الصلوت من أجلل إنهاء 
ووقلف  سلوريا،  يف  القائلم  الظللم 
النتهلاكات ضد اإلنسلانية التي تُرتكب 
هنلاك، مشلرًا إىل أهميلة “أل نغمض 
أعيننلا عن اسلتغالل النسلاء واألطفال 

يف تللك الحلرب".
ويف حديلث ملع عنلب بللدي وجله 
يف  والنسلاء  األطفلال  إىل  رسلالة 
السلجون السلورية، قائاًل لهلم “نحن 
أيًضلا قادمون ملن هذا امللايض، نحن 
أيًضلا، كجنوب إفريقيلني، قادمون من 
هكذا وحشلية، وحشلية نظلام الفصل 
العنري، وسليأيت ذلك اليلوم، وعى 
أن  سليدركون  حيلث  أعينهلم،  حيلاة 

حرية”. هنلاك 

تحريك الضمير العربي والعالمي 
حول قضية المعتقالت

املنسلق اإلعالملي يف “هيئلة اإلغاثلة 

اإلنسلانية الركيلة" )IHH(، مصطفى 
أوبلك، أوضلح ملن جانبله أن الهلدف 
ملن هلذه الفعاليلة هلو لفلت النتباه 
لقضيلة املعتقالت السلوريات وجعلها 
قضيلة رأي علام، وذللك حتلى اإلفراج 
عنهلم، ولفلت إىل أنه وبدعلم من ألفي 
منظملة مجتملع ملدين حلول العلامل 
سليتم تنظيلم فعاليلات مبلا يف ذللك 
تظاهلرات ووقفات تضامنيلة يف عدد 

اللدول. من 
املعتقللة السلابقة يف سلجون النظلام 
السلوري، مجد رشبجي، أشلارت إىل أن 
حركة الضملر اللدويل كانت قلد بدأت 
العلام املايض يف نفلس التوقيت بقافلة 
ضملت نحو علرشة آلف املرأة من أكر 
ملن 55 دوللة، انطلقلت من اسلطنبول 
إىل أنطاكيا للمطالبلة والضغط من أجل 
اإلفلراج عن النسلاء واألطفلال املعتقلني 

يف سلجون النظام السلوري.
ولفتلت إىل أن الفعاليلة يف هلذا العام 
هلي تتملة للحركلة السلابقة بهلدف 
السلتمرار يف تحريك الضمر العريب 
املعتقلالت  قضيلة  حلول  والعامللي 
السلوريات، فلهلذه الحركلة دور مهلم 
يف إيصلال صلوت املعتقلالت، وللي 

يعلرف الجميع ما يجري يف السلجون 
السورية.

7000 معتقلة في سجون النظام
ووفلق بيلان للحركة يوجد يف سلوريا 
نحو 76 ألف سلوري مجهلول املصر 
ملن بينهلم أطفلال ونسلاء، وتعرضت 
نحلو 13 أللف املرأة لالعتقلال منلذ 
بلدء اللراع السلوري يف علام 2011، 
منهلّن نحلو 7000 املرأة ملا زللن قيد 
العتقال ويتعرضلن للتعذيب والتحرش 

والغتصلاب واملعاملة الالإنسلانية.
هلذه  خلالل  ملن  الحركلة  وتناشلد 
الفعاليلة بإطلالق رساح جميع النسلاء 
السلجون  يف  املعتقللني  واألطفلال 
أو  أي رشوط مسلبقة  دون  السلورية 
مسلاومة، وباتخاذ التدابر واإلجراءات 
الالزملة ملنع تعلرض األطفال والنسلاء 
والتعذيلب،  لالعتقلال  العلامل  حلول 
املتحلدة  األملم  تحلرك  وبلرورة 
ومجللس التعلاون اإلسلالمي وجميلع 
الجهلات الدوليلة وعلى رأسلها تركيا 
الخصلوص،  بهلذا  وإيلران  وروسليا 
وبلرورة بلذل جميلع الجهلود لرفع 
صوت املظلومات يف سلجون سلوريا 

حتلى تحريلر آخلر معتقللة وطفلل.
وحركلة “الضملر” هي مبلادرة دولية 
تأسسلت يف آذار ملن العلام امللايض، 
بعلد أن حققلت قافللة نسلائية عاملية 
نجاًحلا كبلرًا برفلع الوعلي بالنسلاء 

الللوايت سلجنهّن النظام السلوري.
وانطلقلت قافللة الضملر الدولية من 
اسلطنبول إىل الحدود السلورية يوم 6 
ملن آذار، يف رحلة اسلتمرت ثالثة أيام 

وضملت 55 حافلة.
وشلارك يف الفعاليلة الختاميلة لهلذا 
الحدث أكلر من علرشة آلف امرأة من 
نحلو 50 دولة منهلا سلوريا وأوكرانيا 
وتشييل وفلسلطني والعراق وبريطانيا 
وباكسلتان  وماليزيلا  والرازيلل 
والكويلت وقطلر، وذللك تزامًنلا ملع 

احتفلالت اليلوم العامللي للمرأة.

جلسة مؤتمر الضمير لدعم قضايا المعتقالت السوريات في إسطنبول - 20 شباط 2019 )عنب بلدي(

إذاعة “المنطقة اآلمنة” 
تبدأ بثها في الشمال السوري


