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Humans of Syria

humans.of.syria@outlook.com

بالتعاون مع مجموعة: اإلنسان في سوريا
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«Why wear this flower? I found it growing on the sidewalk in 
front of my door. I smiled and picked it up and put it behind 
my ears. Finally, spring is here».

Abu Hassan, 50 Years old, He has been living under siege 
for the past two years. This picture was taken on 2 / 4 / 2015, 
Masraba, Eastern Ghouta, Syria

»لماذا أضع هذه الزهرة؟ وجدتها تنمو على الرصيف أمام باب منزلي. 
ابتسمت وقطفتها ووضعتها خلف أذني. وأخيرًا أتى فصل الربيع«.

أبو حسن، 50 سنة، يعيش تحت الحصار منذ عامين.
مسرابا، الغوطة الشرقية - 2 نيسان 2015.
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Isra, 8 years old, Isra told me that she carried her little sister 
a long way from their neighborhood to a mosque to get a 
vaccine. When she found out the vaccine was for polio she 
said: «Give me one too. I,m tired and my legs hurt so much».

She has been living under siege for the past two years. This 
picture was taken on 17 / 3 / 2015, Douma, Eastern Ghouta, Syria

»لقد تعبت جدًا، وقدماي تؤلمانني كثيرًا.. لقحوني أنا أيضًا«.
إس��راء، 8 أع��وام، حمل��ت أخته��ا الصغيرة م��ن حي خل��ف الكورنيش 
العش��وائي بدوما إلى أحد المس��اجد وس��ط المدينة من أج��ل اللقاح، 

وقالت هذه الجملة عندما عرفت أن اللقاح ضد شلل األطفال. 
دوما، الغوطة الشرقية، 17 آذار 2015.
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سوريتنا برس
ش��هدت مدين��ة حلب ي��وم الس��بت مقتل 39 
مدنيًا على األقل نتيجة استهداف النظام عدة 
مناط��ق خاضعة لس��يطرة ق��وات المعارضة 
المس��لحة، إضاف��ة إلى س��قوط صواريخ في 
ح��ي الس��ليمانية الخاض��ع لس��يطرة ق��وات 

النظام. 
وذك��رت مص��ادر محلي��ة أن المج��زرة األكبر 
وقع��ت ف��ي ح��ي المع��ادي، حين اس��تهدفت 
قوات النظام بالطيران الحربي س��وقًا شعبية 
في الحي، مم��ا أدى إلى مقتل 19 مدنيًا على 
األق��ل. في حي��ن خّلف س��قوط صواريخ في 
حي السليمانية مقتل 17 مدنيًا، بينهم نساء 
وأطفال. واستهدف قصف قوات النظام أيضًا 
أحياء كرم البيك والش��عار والفردوس وسيف 

الدولة وباب النيرب. 
وق��ال ناش��طون إن هنالك أدل��ة في القصف 
الذي اس��تهدف ح��ي الس��ليمانية تش��ير إلى 
أن قوات النظ��ام هي التي اس��تهدفت الحي، 
الت��ي  الصواري��خ  بنوعي��ة  مستش��هدين 
اس��تهدفت الحي، وهي المعروف��ة بصواريخ 
“الفي��ل” الت��ي يصنعه��ا ح��زب اهلل اللبناني، 

حسب قولهم. 
مجازر يوم السبت في حلب، جاءت غداة دعوة 

مفتي النظام السوري أحمد بدر الدين حسون 
ق��وات النظ��ام إلى تدمي��ر األحي��اء الخاضعة 
لسيطرة قوات المعارضة المسلحة في حلب، 
وذلك ردًا على اس��تهداف تلك الفصائل أحياء 

واقعة تحت سيطرة النظام على حد قوله. 
وناش��د حسون »القوى العس��كرية والوطنية 
ف��ي حل��ب وكل المناطق في ري��ف حلب بأن 
أي قذيفة ستطلق على حلب ستباد المنطقة 

)الت��ي انطلقت منها( بأجمعها« مضيفًا: »هذا 
ما أرجوه باس��م الشعب الس��وري وأهل حلب 
بال��ذات، ه��ؤالء اإلرهابيون الذي��ن تدعمهم 
الس��عودية وقطر وتركيا هم أعداء اإلنسانية 
وأع��داء اهلل«، متوجهًا إلى ح��ّكام هذه الدول 
بالق��ول: »دماؤن��ا ل��ن تنس��ى، وأطفالن��ا لن 
ننس��ى دماءهم أبدًا، ومساجدنا وكنائسنا لن 

ننسى أنوارها أبدًا«. 

سوريتنا - درعا - سارة الحوراني
تواصل ق��وات المعارضة ف��ي محافظة درعا 
تقدمه��ا في ع��دة مناطق، إذ س��يطرت على 
مناطق جديدة عل��ى الرغم من الدعم الكبير 
الذي تحظى به قوات النظام من الميليش��يات 
عراقي��ة  ميليش��يات  وعناص��ر  اإليراني��ة 

وأفغانية، إضافة إلى حزب اهلل اللبناني. 
وتمكنت قوات المعارضة من السيطرة بشكل 
كام��ل على بلدة كفر ش��مس االس��تراتيجية 
في ريف درعا الش��مالي الغرب��ي، وذلك بعد 
س��يطرتها على الحواجز الش��مالية الشرقية 
والجنوبية للبلدة ضمن معركة "الفتح"، التي 
انطلق��ت في الس��ادس م��ن الش��هر الجاري 
بقيادة الجبهة الجنوبية التابعة للجيش الحر. 
واس��تطاعت كذلك ق��وات المعارض��ة التقدم 
نح��و كتيب��ة جديّة ف��ي ريف درعا الش��مالي 
أيض��ًا، والت��ي تع��دّ مدخل مدين��ة الصنمين 
وخطَّ دفاٍع مهمًا عنها. ويقول الناطق باس��م 
ق��وات الجبه��ة الجنوبي��ة عص��ام الري��س ل� 
”س��وريتنا”:"إن ق��وات المعارض��ة دخلت بلدة 
جدية بعد مع��ارك عنيفة، ت��م خاللها تدمير 
مس��تودع للذخيرة في كتيبة جدية، وعدد من 

المدرعات والرشاشات الثقيلة”. 
ولف��ت الريّ��س إل��ى أن ق��وات م��ن الحرس 
الثوري اإليران��ي وحزب اهلل اللبناني، وخليط 
من المليش��يات الشيعية العراقية واألفغانية، 
تش��كل معظ��م الق��وة الت��ي تواجهه��ا قوات 
الجبه��ة الجنوبية في حوران، فيما باتت قوات 
النظام تش��كل أقلية ال ثق��ل لها في المعارك 

الدائرة”. 

وأك��د الري��س أن ق��وات الجبه��ة الجنوبي��ة 
س��تواصل تقدمه��ا بعد الس��يطرة على بلدة 
جدية وكتيبتها، حيث ستكون قوات المعارضة 
على مش��ارف مدينة الصنمين واألوتوستراد 
إل��ى إزرع - دمش��ق، ك��ون مدين��ة الصنمين 
تش��كل خط الدف��اع األول ع��ن معاقل قوات 

النظام في دمشق. 
وبالمقاب��ل صبّ��ت ق��وات النظام عبر س��الح 
الطيران الحربي والمروحي جام غضبها على 
المدن التي تسيطر عليها قوات المعارضة، إذ 
اس��تهدفت معظم مدن وبلدات محافظة درعا 
بالبرامي��ل المتفج��رة والصواري��خ الفراغية، 
وأسفر ذلك عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم 
خمسة أطفال في مدينة بصرى الشام نتيجة 
القص��ف بالبراميل المتفجرة، وس��بع ضحايا 

بينهم نس��اء وأطفال أيضًا ف��ي بلدة الجيزة، 
الت��ي اس��تهدفها الطيران الحرب��ي بصواريخ 

فراغية. 
وتناقلت وسائل اإلعالم أخبارًا عن انسحابات 
لق��وات النظ��ام م��ن مرك��ز المدين��ة "درع��ا 
المحط��ة"، لكنّ ش��هودَ عيانٍ ف��ي المدينة 
نف��وا ذل��ك، مؤكدي��ن تعزي��ز حواج��ز قوات 
النظ��ام بعناص��ر أجنبية، إضافة إلى انتش��ار 
أمن��ي كثيف في الش��وارع. وتمرك��زت قوات 
النظ��ام ف��ي أبنية ومن��ازل جديدة، وأنش��أت 
س��واتر ترابي��ة مرتفعة، ونش��رت القناصين 
والرشاش��ات الثقيلة على األبني��ة المرتفعة، 
فيما غادرت بعض األس��ر، ومنها أسر ضباط 
النظام، المدين��َة، التي تحوّل��ت إلى منطقة 

عسكرية بالكامل، بحسب الشهود. 

جمازر يف حلب غداة دعوٍة من مفتي النظام اإىل اإبادة اأحياء املعار�ضة

قوات املعار�ضة توا�ضل تقدمها يف حوران
والنظام ينتقم مبجزرتني يف ب�ضرى واجليزة

احتراق شخص داخل سيارة نتجية استهداف حي األنصاري بصاروخ | تصوير عمر عرب
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�ضلمى، بلد املليون برميل

وال تزال قلوب اأهلها معلقًة ب�ضجر التفاح
سوريتنا -  الالذقية - ميس الحاج 

ل��م يَضَعْ أب��و محمد، بأس��وأ األحوال، في 
حس��بانه أن تتحول شققه التي كانت عامرة 
بالسُ��يّاح، ومطعم��ه الجمي��ل ال��ذي يطل 
على وادي س��لمى المفع��م بالخضرة بريف 
الالذقية، إلى أكوام من اإلس��منت والخراب، 
دفنت تحتها سنوات من الذكريات والقصص 

التي نُسجت في تلك األماكن.
يمش��ي أبو محمد في شوارع س��لمى حزينًا 
على ما أصابها من دمار، حيث ال يوجد بيتٌ 
عل��ى حاله، وقد تحولت عروس جبل األكراد 
إل��ى بل��د الملي��ون برميل، وأصبح س��كانها 
نازحين أو مقاتلين يدافعون عنها، أو بسطاء 
مترقبي��ن تحت س��ماٍء اس��تباحتها طائراتُ 
نظام األس��د، ويتحدث إلى ”سوريتنا” قائاًل: 
ل��م يع��دْ ش��يٌء هنا كم��ا كان قب��ل خمس 
س��نوات، لق��د كان��ت س��لمى بل��دة مفعمة 
بالحياة والحركة، كانت مقصدًا للس��وريين 
م��ن المناط��ق جميع��ًا، وللس��ياح األجان��ب 
أيض��ًا، وتحول المطعم والش��قق التي كنت 
أمتلكها إلى ركام بفعل قصف قوات النظام 

المتواصل للمدينة منذ تحريرها”. 
وتُعدّ س��لمى من أجمل المناطق السياحية 
واالصطيافي��ة ف��ي س��وريا عل��ى اإلطالق، 
وتقع ش��رقي محافظة الالذقية بحوالي 50 
كيلو مت��ر، وتتميز بجمال طبيعتها وهدوئها 
الس��احر، وكانت تع��دّ قبل انط��الق الثورة 
وجه��ًة للمصطافي��ن من مناط��ق مختلفة، 
وكان ع��دد س��كانها حوالي 14 ألف نس��مة 
خارج مواس��م االصطياف، وكان يؤمها أكثر 
م��ن ٤٠ أل��ف س��ائح س��نويًا، وتنتش��ر في 
البلدة أش��جار الس��نديان والبلوط والش��وح 
والصنوب��ر، تنس��اب ف��ي ظالله��ا الينابي��ع 
والج��داول، نظ��را لألمط��ار الغزي��رة الت��ي 

تنهمر عليها على مدار العام.
وبعد س��يطرة فصائل المعارضة المس��لحة 
عليه��ا أصبح��ت معق��اًل مهم��ًا م��ن معاقل 
الثورة، نظ��را لموقعها اإلس��تراتيجي، حيث 
تش��رف على العديد من القرى والتالل التي 
يس��يطر عليها الثوار، ولكن انتفت منها كل 
مظاه��ر الحي��اة المدنية، فقد ن��زح معظم 

سكانها منها، ولم يبقَ منهم إال قليل. 
يتحدث مدي��ر مركز س��لمى اإلعالمي أيمن 
أسعد، الذي بدأ عمله مع بداية تحرير مدينة 
سلمى وسعى إلى توثيق جرائم النظام في 
المدينة، عن س��بب العداء بين قوات النظام 
وه��ذه المدين��ة قائ��اًل: »قصّة الع��داء بين 
س��لمى والنظام قديمة، وهي ليس��ت وليدًة 
خالل الث��ورة، فكان من الطبيع��ي أال تغيب 
بلدة س��لمى ع��ن واجهة األح��داث بعد قيام 
الثورة السورية، وكانت من البلدات السبّاقة 

لاللتحاق بركب الثورة كعادتها دائمًا«. 
وبيّ��ن أس��عد أن النظ��ام كان متخوف��ًا منذ 
أول يوم في الثورة الس��ورية من ثورة جبال 
ري��ف الالذقي��ة، متمثلة بعاصمته س��لمى، 
وحاول بدايًة التهدئة قدر المس��تطاع، لعّله 
يتجنب غليان أبناء البلدة، أو تحييدهم على 

األقل، عن ثورة الش��عب السوري، إال أّن كل 
محاوالته باءت بالفشل. 

وفي تاري��خ 6 حزيران من ع��ام 2012 نّفذ 
ث��وار البلدة هجومًا على المراكز األمنية في 
مصيف س��لمى، وذل��ك بعد تم��ادي عناصر 
تلك األفرع في قمع أهالي البلدة، وفي اليوم 
األول تم��ت الس��يطرة على مخفر الش��رطة 
ومبنى األمن السياس��ي، وبقي مبنى األمن 
العس��كري محاصرًا إلى أن سقط بعد أربعة 
أي��ام، لتُعَلن بذلك س��لمى بل��دة خالية من 

قوات النظام. 
وبع��د ذل��ك ب��دأ النظ��ام باالنتقام، وش��رع 
بحملة قصفٍ استهدفت المدينة يوميًا بأكثر 
م��ن 200 قذيف��ة، وكانت س��لمى من أوائل 
البلدات التي استخدم فيها النظام البراميل، 
وبدأ ذلك في نهاية شهر آب من عام 2012، 

ومن��ذ ذل��ك الي��وم تتلّق��ى س��لمى قصف��ًا 
بالبراميل المتفجرة بمعدل 20 برمياًل يوميًا 
على األقل، ولم تتوقف البراميل عن سلمى 
يوم��ًا واحدًا، إال ف��ي أجواء الش��تاء الماطرة 
الت��ي ال يتمك��ن فيها الطيران م��ن التحليق 

بسبب سوء األحوال الجوية. 
ويتحس��ر مدي��ر مش��فى س��لمى الميداني 
الدكت��ور رام��ي حبيب قائ��اًل: “هك��ذا باتت 
الغائبي��ن  المحبّي��ن،  عي��ون  ف��ي  س��لمى 
الحاضري��ن، ف��ال ت��زال عيونه��م وقلوبهم 
معلقة بشجر التفاح والخوخ، وببيوتٍ خيَّم 

عليها الحزن”. 
وسُمّيت سلمى ببلد المليون برميل بعد أن 
طال الدمار أكثر من 80 بالمئة من المدينة، 
إذ ل��م يس��َلمْ أيُّ من��زٍل فيها م��ن القصف 

وآثاره. 
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سوريتنا - إدلب - فؤاد األحمر
مضى أكثر من أس��بوعين على طرد قوات النظام وس��يطرة “جي��ش الفتح” على مدينة 
إدل��ب، والي��زال مصير روات��ب موظفي الدوائر الرس��مية مجهواًل، فحتى ه��ذا اليوم لم 
يستلم أي موظف حكومي في مدينة إدلب راتب شهر نيسان، كما أنه لم يصدر أي قرار 
بشأن دوامهم، ولم يستطع موظفو إدلب االستفسار عن أوضاعهم الوظيفية من خالل 

دوائرهم التي انتقلت إلى جسر الشغور واتخذتها مركزًا لها.
وكان “جيش الفتح” طلب من الموظفين جميعًا العودة إلى دوائرهم ومباشرة أعمالهم، 
في حين لم تلقَ هذه الطلبات اس��تجابة واس��عة من الموظفين، وبقيت معظم الدوائر 
والمؤسسات معطلة بشكل كامل ،وخالية من الموظفين، باستثناء بعض المستشفيات 
والمس��توصفات. وفي الوقت الذي يحاول فيه كثي��رٌ من الموظفين االلتحاق للعمل في 
أفرع مؤسس��اتهم ودوائرهم في المحافظات األخرى ترفض تلك المؤسس��ات أن تضع 
أي موظف تابع لدوائر إدلب ومؤسساتها تحت تصرفها. فخالل األسبوع المنصرم توجّه 
إل��ى حلب عددٌ كبيرٌ م��ن موظفي إدلب، وكان غالبيتهم من المدرس��ين والعاملين في 

السلك التربوي.
يق��ول الم��درّس زيد ش��اويش ل� “س��وريتنا”: “إن راتبي ه��و الدخل الم��ادي الوحيد لي 
وألس��رتي، وإلى اليوم لم أقبض راتب ش��هر نيس��ان، وتوجهت إلى مديرية التربية في 
حلب وقابلت نائب المدير وطلبت منه أن يضعني تحت تصرف مديرية تربية حلب، لكي 
أتمكن من اس��تالم راتبي، ولكنه رفض، وس��وّغ موقفه بأنه ال يوجد لديه قرار رسمي 

يخوله قبول موظفي إدلب في مديريتهم”.

جتميد احل�ضابات البنكية فاقم االأزمة
ومم��ا يزيد تفاقم األزمة الت��ي ألمّت بموظفي مدينة إدلب تجميد الحس��ابات البنكية 
الت��ي فتحت في مدينة إدلب، فأهالي إدلب الذين لديهم حس��ابات في مصارف وبنوك 
إدل��ب ال يمكنهم س��حب أي مبلغ من حس��اباتهم من خالل أفرع البن��وك الموجودة في 
باقي المحافظات الس��ورية، وموظفو إدلب جميعًا لديهم حس��ابات بنكية كانت تحول 

إليها رواتبهم، ومنهم من كان يملك حسابات بنكية خاصة.
 وف��ي ه��ذا الس��ياق قال األس��تاذ مروان بوش��ي: "كنت أظ��ن أن البنوك ه��ي المكان 
األكث��ر أمان��ًا لكي أحفظ فيها أموال��ي، فوضعت األموال التي أملكه��ا أنا وأوالدي كلها 
ف��ي المصرف التجاري، وبعد أن س��يطرت قوات المعارضة عل��ى المدينة راجعت فروع 
المص��رف التج��اري في الالذقية وفي حلب لس��حب أموالي، لكنهم لم يس��محوا لي أن 
أس��حب أي مبلغ من حس��ابي، وقالوا لي إنهم ال يملكون اتص��ااًل مع فرع المصرف في 

إدلب”.
وكان��ت المص��ارف الحكومية والخاصة وش��ركات تحوي��ل األموال والصراف��ة كلها قد 
نقلت مقراتها من مدينة إدلب إلى مدينة جسر الشغور قبل أن تكمل قوات المعارضة 
س��يطرتها عل��ى المدينة، ووضعت األموال جميعًا في مصرف التس��ليف الش��عبي في 

جسر الشغور.
ويتجم��ع يوميًا عدد كبي��ر من موظفي مدينة إدلب عند حاجز قوات النظام قرب مدخل 
مدينة جس��ر الشغور، محاولين أن يدخلوا المدينة التي أصبحت مركزًا للمحافظة لكي 
يطالبوا باستالم رواتبهم، ولكنهم دائما يعودون إلى القرى التي نزحوا إليها، من دون 
أن يتمكنوا من دخول المدينة، ومن دون أن يحصلوا على جواب لمطالباتهم، حس��بما 

أكد بعضهم.

موظفو اإدلب
م�ضري جمهول ورواتب م�ضتع�ضية

 �ضرافات الرواتب: 
من �ضيئ اإىل اأ�ضواأ

سوريتنا برس
ب��ات اس��تالم الراتب الش��هري كابوس��ًا ينتظره كل 
موظف س��وري يعم��ل في مؤسس��ات النظام بداية 
كل ش��هر، إذ تعتم��د الحكومة مبدأ ص��رف الرواتب 
ألكثر م��ن 70 بالمئة من موظفيه��ا عبر الصرافات 
اآللي��ة، التي ال تتعدى أعدادها في كل مدينة أصابع 
الي��د الواح��دة، وال توجد أص��اًل في الم��دن والبلدات 

الصغيرة. 
 ويق��ول أحم��د العل��و، الم��درّس ف��ي إح��دى مدن 
ري��ف إدلب، ل���: ”س��وريتنا”: “إن معظ��م الصرافات 
في المدينة تكون فارغة بش��كل دائ��م، إذ ال تقوم 
المص��ارف بتعبئ��ة أكث��ر م��ن صرافين ف��ي مركز 
المدين��ة، ويقتص��ر هذا عل��ى مراك��ز المحافظات، 
وه��ذه الصرافات تتوقف أيض��ًا خالل فترات انقطاع 
الكهرب��اء، لذلك أضطر مع العدي��د من زمالئي إلى 
الس��فر بداية كل ش��هر إلى مركز المحافظة، ألقف 
ف��ي طابور طويل م��ن أجل الحصول عل��ى راتبي، 
وبعد طرد ق��وات النظام من إدلب بات مصير راتبي 
مجهواًل في ظ��ل توقف تلك الصرف��ات عن العمل، 

ونقل فروع مصارف إدلب إلى جسر الشغور”. 
من جهته، يش��ير عبد اهلل، موظف في أحد مصارف 
حلب، إلى أّن "المس��ؤول عن تعبئ��ة تلك الصرافات 
في حلب موظفان اثنان فقط، تم توكيلهما بالمهمة 
بع��د انته��اء عق��د الش��ركات الخاص��ة الت��ي كانت 
مس��ؤولة منذ س��نوات ع��ن تعبئة ه��ذه الصرافات. 
وألس��باب أمنية ال يتم تعبئ��ة العديد من الصرافات 
ف��ي بعض الم��دن والبل��دات، ويقتص��ر األمر على 

المركزية منها وسط المدن". 
وي��رى محمد كيالن��ي، وه��و موظف من الحس��كة 
"أن الموظفين م��ا كادوا يتمتعون بنعمة الصرافات 
حت��ى تحولت إلى نقمة، فأعداد المتاح منها ال تكفي 
أعداد الموظفين، وأن كثيرًا منهم باتوا ينفقون ربع 
راتبهم على رحلة السفر إلى الصراف"، ويضيف: "لو 
كان الذي أس��تلم منه إنسانًا لسألته شيئًا أو غضبت 
عليه، لعلي أفهم شيئًا، لكنني أقف عاجزًا أمام آلة ال 

أعرف متى ستحنو عليَّ وتعطيني المال". 
هذه المعاناة لم تس��تثِن كبار السن أو المتقاعدين، 
الذين يضطرون أيضًا إل��ى الوقوف الطويل، وغالبًا 
م��ا يصيبهم التع��ب واإلنه��اك الش��ديدان. ويحكي 
كيالني: "ذات يوم رأيت أس��تاذي المتقاعد يكاد يقع 
أرضًا من ش��دة التعب، فتطوعت لالنتظار بداًل منه، 

كان الموقف محِرجًا جدًا”. 
ويش��تكي قائاًل: "الحكومة ال تف��وّت فرصة إلذالل 
الموظفي��ن، بدأت هذه المعاناة منذ س��نتين، وحتى 
اليوم ل��م تبادر إلى ح��ل أزمة الصرّاف��ات، وال إلى 
العودة إلى تس��ليم الرواتب ع��ن طريق المعتمدين 

كما كان في السابق". 
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منت�ضف ال�ضهر اجلاري موعدًا للنطق 

باحلكم على مازن دروي�ش

اأملانيا تعتزم اإر�ضال م�ضاعدات اإىل الريموك 
وتتهم النظام واملتطرفني بعرقلة و�ضولها

ال�ضعودية متنع مواطنيها من ال�ضفر اإىل �ضوريا

اأبو يو�ضف مات
سوريتنا برس

كما تُقرأ لوحة مس��مارية أثرية فيها أجزاء تالفة، 
تُقرأ سيرُة أبي يوسف:

رج��ل ولد ع��ام 1963، عاش في حل��ب، عمل ثم 
عمل ثم عمل.. تلف في اللوح.. تمنى الموت، تلف 
في اللوح.. كان متوجهًا لس��وق الخضار، تلف في 
اللوح.. استش��هد في الحادي عشر من نيسان في 
حي المعادي في حلب عام 2015 بقصف للنظام، 
ومعه تس��عة عش��ر مدنيًا لهم أمني��ات لن نعرف 
عنها شيئًا. تنتهي الس��يرة، يُدفن أبو يوسف في 

المدينة التي أحب، في حلب. 
أبو يوس��ف مات، وتركنا مع الس��ؤال العميق: هل 
ه��و مرتاح اآلن؟ ككل ش��هيد يس��قط ف��ي البالد 
نتمن��ى ل��و أننا أعطينا أنفس��نا مس��احة أكبر كي 
نقت��رب منه في حياته، ولو أكث��ر قلياًل مما فعلنا. 
لكنّنا محظوظ��ون، فقد أطلعنا أبو يوس��ف على 
أمنيته األخيرة حين ظهر في فيلم »اغتيال حلب«، 
أمني��ة ظنناها لن تكون يوم��ًا، لكنها كانت. أمنية 
مررنا عليها وكأننا ال نس��مع ش��يئًا ذا قيمة، لكنها 
تحقق��ت. الرجل الذي بلغ م��ن العمر 52 عامًا كان 
قد تمنّى أن ال يصل إلى الس��تين من العمر، قال 
تلك الجملة كأنه يخاطب نفس��ه ال يحدث كاميرا، 
لم يجعل صوته يحم��ل أي زيادة أو لون كي يؤثر 
في��ك أكثر، كان يتمنى ما ه��و أكبر من التصديق 
ف��ي ظروفٍ ال موت يومي فيه��ا: »كفاها المولى، 
ما بدي أوصل للستين، مشان ما نشوف شي أبشع 

من هيك«. 
ف��ي دار مار الياس للمس��نين في حلب أمضى أبو 
يوس��ف أيامه األخيرة، لكنه ل��م يكن مرتاحًا، قال 
الرجل الذي نُعرِّف عنه اليوم بالش��هيد. الكاميرا 
كانت تتابع إيقاع جس��ده وهو يش��عل الشمع في 
لي��ل حلب الطويل أو يدخل المطبخ، نحيل وبوجه 
ال يعكس مقدار عمره، يلمس وجهه قبل أن يقول 
إنه من عمر التاس��عة ع��رف العمل، من المطاعم 
إلى تصلي��ح الكهرباء مروًا بالمحاس��بة، عرف أبو 
يوس��ف المه��ن كلها، لكن��ه بات مش��رفًا على دار 
المس��نين، وكل ش��عوره في يوم األمنية أنه في 
الس��جن، وقد حل التعب في داخل��ه. اعتاد الرجل 
على أصوات القص��ف اليومية على حلب، القصف 
الذي كان قد تسبب في تدمير منزله وتشرده كما 

قال، أصبح الموت والقصف حدثًا عاديًا. 
ال تس��امحهم أبا يوسف، ال تس��امحهم، من حيث 
أن��ت تمنّى لهم كل ما يس��تحقون، من حيث أنت 
تمنى لنا ولهم، من حيث أنت أبا يوسف كن هانئًا، 

كن سالمًا، واستِرِح اآلن. 

سوريتنا برس
حددت محاكم نظام األسد يوم 15 نيسان موعدًا لجلسة النطق بالحكم بحق رئيس 
المركز الس��وري لإلعالم وحرية التعبير المعارض مازن درويش، المعتقل منذ أكثر 

من ثالث سنوات، حسبما أورد المركز في بيان له.
وذكر المركز أن رئيس محكمة قضايا اإلرهاب في دمش��ق القاضي، رضا موس��ى، 
حدد 15 نيسان موعدًا لجلسة النطق بالحكم “للمرّة الثامنة”، مضيفًا أنه تمّ إرسال 
ُكتب اإلحضار لكل من مازن درويش من معتقله في س��جن حماة المركزي، وهاني 

الزيناتي من سجن السويداء المركزي.
وبيّن المركز في بيانه أن إدارة س��جن حماة أبلغت درويش بوصول كتاب المحكمة 

وبترحيله إلى دمشق صباح السبت عن طريق سجن حمص المركزي.
وكان الموع��د الس��ابق لجلس��ة النطق بالحكم عل��ى درويش ورفاق��ه، المتهمين ب� 
”التروي��ج ألعمال إرهابية”، مُحَدَّدًا في 25 آذار الماضي، إال أنه تم تأجيل الجلس��ة 

للمرة الثامنة.
وكان دروي��ش اعتُق��ل مع بعض زمالئ��ه من مقر المركز الس��وري لإلعالم وحرية 
التعبي��ر في دمش��ق بعد مداهمته م��ن قبل عناصر المخاب��رات الجوية، وتم إطالق 
س��راح بعض زمالء مازن درويش منتصف أيار 2012، بعد محاكمتهم أمام القضاء 
العسكري بتهمة )حيازة وثائق غير مشروعة بهدف قلب نظام الحكم(، وتمّ االكتفاء 
بالم��دة الت��ي قضوها في الس��جن، فيم��ا تم اإلبق��اء على دروي��ش وزمالئه هاني 

الزيناتي وحسين غرير حتى اآلن.

سوريتنا برس
أب��دت الحكوم��ة األلماني��ة اس��تعدادها تقديم مس��اعدات إضافية لمخي��م اليرموك 
لالجئين الفلس��طينيين في سوريا، وذلك في أعقاب مطالبات حقوقية وتنديد دولي 
بمذاب��ح مخيم اليرموك، وعقب إعالن اتحاد الجاليات الفلس��طينية بتنظيم تظاهرة 

حاشدة في برلين.
وذكرت الخارجية األلمانية في بيان لها أنها تتواصل مع األمم المتحدة إليجاد صيغة 
حتى تصل المس��اعدات إلى المخيم، الفتة إلى أن أوضاع المدنيين تتدهور منذ ِبدْء 
الحرب في سوريا، ويتعرضون للتجويع، وفق ما نشرت وكالة أنباء الشرق األوسط.

وقالت إن النظام الس��وري والجماعات المتطرفة تعرقل وصول المس��اعدات بصورة 
نظامية، موضحة أن الحكومة األلمانية قدمت لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئين الفلس��طينيين )أونروا( مس��اعدات بقيمة 604 ملي��ون يورو العام الماضي 

لدعم المخيم، وتتواصل حاليًا مع األمم المتحدة لتحديد كيفية وصول المساعدات.

سوريتنا برس
قرّرت الس��لطات الس��عودية يوم األحد منع مواطنيها من الس��فر إلى سوريا نتيجة 

سوء األوضاع، وما قد يتعرض له المواطن هناك من المخاطر.
وذك��ر موق��ع »المديرية العامة للج��وازات« أن توجيهاتٍ صدرت بهذا الش��أن، ونقل 
موق��ع المديري��ة عن المتحدث الرس��مي للمديرية، المقدم أحمد ب��ن فهد اللحيدان، 
قوله إنه: »بناء على سوء األوضاع في سوريا، وما قد يتعرض له المواطن هناك من 
المخاطر المختلفة، فقد تقرر منع السفر لسوريا حتى يتحسن الوضع األمني فيها”.

وأوض��ح المتحدث: »ح��رص المديرية العامة للجوازات على تنبي��ه المواطنين بعدم 
مخالفة نظام جواز السفر السعودي لضمان عدم تعرضهم للعقوبات المترتبة على 

ذلك«. 
ويقصد س��عوديون األراضي الس��ورية منذ ان��دالع المواجهات المس��لحة بين قوات 
النظام وفصائل المعارضة للقتال إلى جانب الفصائل اإلس��المية، وكان لهم وجودٌ 

ملحوظ في تنظيمات “الدولة اإلسالمية” و“جبهة النصرة”.
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سوريتنا - الالذقية - ميس الحاج 
خرجت في األس��بوعين األخيرين من مدينة 
إدلب عش��رات العائالت النازحة باتجاه مدينة 
الالذقية التي تس��يطر عليها ق��وات النظام، 
أو باتج��اه ق��رى الري��ف الذي تس��يطر عليه 
فصائ��ل المعارض��ة المس��لحة، هرب��ًا م��ن 
القصف المس��تمر الذي تتعرض له المدينة 
م��ن قوات النظ��ام بعد طردها م��ن المدينة 

وبسط “جيش الفتح” سيطرته عليها.
أب��و ياس��ين - وهو رج��ل أربعين��ي - وصل 
م��ع عائلت��ه المؤلفة من خمس��ة أش��خاص 
إل��ى الالذقية بعد يومين من الس��فر، تنقل 
فيهما بين مدينة جس��ر الشغور وقرى ريف 
الالذقي��ة، يق��ول ل��� ”س��وريتنا”: “ َأِبيتُ مع 
عائلت��ي في أحد جوامع المدينة منذ وصولي 
إليها قبل حوالي أس��بوعين، نش��عر بالعزلة 
عن س��كان الالذقية، فهم غي��ر راغبين في 
وجودنا هنا، ومعظمهم يُظهر حقدًا طائفيًا 

غير محتمل”.
ويقول أبو ياس��ين إنه اختار الالذقية لكونها 
األق��رب واألكث��ر ه��دوءًا، وه��ي مس��تقرة 
أمنيًا. ويب��دي تخوّفه من قيام قوات النظام 
باعتقال العشرات من النازحين القادمين من 
إدلب بته��م مختلفة، منها “تس��ليم المدينة 
المس��لحين”.  م��ع  والتع��اون  لإلرهابي��ن، 
ويضيف أبو ياس��ين: “ال أجرؤ على التصريح 

بأنن��ي أتيت من إدلب، وأتجنّ��ب التحدّث مع 
أه��ل المدين��ة بس��بب لهجتي التي تكش��ف 

انتمائي إلى تلك المدينة”.
وم��ن جهت��ه أك��د الناش��ط المدن��ي محم��د 
الالذقان��ي ل��� ”س��وريتنا” أن وض��ع مدين��ة 
الالذقية ال يحتمل المزيد من السكان، بسبب 
الغالء وأزمات الخبز والوقود وارتفاع نس��بة 
الفق��ر في المدينة، وم��ا تعانيه من تضييق 
وتش��ديدٍ أمنيين، خصوصًا عل��ى القادمين 
من خ��ارج المدين��ة، فهي تض��م اليوم آالف 
العائالت النازحة م��ن الريف ومن محافظتي 
حل��ب وإدل��ب، وبات��ت تعان��ي من مش��اكل 

اجتماعية، بحسب تعبيره.
 وأش��ار الالذقاني إلى أن مؤسس��ات النظام 
وعناص��ر قوات��ه تعامل القادمي��ن من إدلب 
مؤخ��رًا بطريق��ة س��يئة، ولم يقدم��وا لهذه 
العائ��الت أي مس��اعدة، فمعظمه��م لجأ إلى 
أقاربه أو إلى الجوامع والحدائق العامة، بينما 
تقوم المؤسس��ات والعناصر نفسها بتأمين 
المن��ازل وتقديم األغذية والطعام للقادمين 

من مناطق تؤيّد النظام.
وتجنّب��ت كثي��رٌ م��ن أهال��ي مدين��ة إدل��ب 
التوجّه إلى مناطق سيطرة النظام خوفًا من 
الممارس��ات التي ق��د يتعرضون له��ا هناك، 
قاصدي��ن مناطق س��يطرة المعارضة، على 
الرغ��م من أنها أكثر خطرًا من حيث القصف 

واالس��تهداف اليوم��ي، إال أنه��ا بعي��دة ع��ن 
بطش ق��وات النظام وميليش��ياته، بحس��ب 

تعبيرهم.
أم رفعت اخت��ارت لعائلتها النزوح إلى مخيم 
للنازحين عل��ى الحدود مع تركي��ا، وفضّلت 
التوج��ه إلى ه��ذا الم��كان عل��ى التوجه إلى 
مناطق س��يطرة النظ��ام، وذل��ك خوفًا على 
أبنائه��ا. وتقول ل��� ”س��وريتنا”: "أعيش هنا 
ف��ي خيمة، وهذا بالنس��بة إل��يّ أفضل من 
الذه��اب إل��ى مناط��ق النظام والبق��اء تحت 
رحمته، هنا أش��عر بالحري��ة وال أريد العودة 
إل��ى الذل مجددًا، كما أنني أس��تطيع الذهاب 
إل��ى بيتي في إدلب ف��ي أي وقت أرغب فيه، 
فالطري��ق مفتوح��ة، ولديّ اب��ن مقاتل في 
صف��وف الجيش الح��ر، اليزال داخ��ل مدينة 

إدلب، أستطيع رؤيته في أي وقت”.
وتحاول فصائل المعارضة المس��لحة تقديم 
المس��اعدة للنازحين من مدين��ة إدلب، وفي 
هذا الصدد يقول قائد كتيبة المغيرات التابعة 
للجيش الحر )هيثم أبو رش��اد( ل� “سوريتنا”: 
“حاولنا تقديم المساعدة للمدنيين الهاربين 
م��ن إدل��ب، ونقلهم بس��ياراتنا إل��ى الحدود 
التركية في ريف الالذقية الش��مالي، وتأمين 
خيام تؤويهم، ونس��عى بالتع��اون مع الدفاع 
والجمعي��ات  المؤسس��ات  وبع��ض  المدن��ي 

اإلغاثية إلى بناء مخيم جديد لهم”.

الالذقية تنبذ النازحني اجلدد
ومعظم الهاربني من اإدلب يتوجهون اإىل الريف
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سوريتنا - الحسكة - عدنان أبو كنان
توال��ت ف��ي اآلون��ة األخي��رة بيان��ات تنظيم 
“الدول��ة اإلس��المية” وفت��اواه الموجه��ة إلى 
أهالي المناطق التي تخضع لسيطرته  بريف 
الحس��كة الجنوبي والش��رقي، والتي تراوحت 
بي��ن التكفير واالتهام بال��ردة، مطالبًا إياهم 
بالتوبة. وطلب آخرُ تلك البيانات من الكوادر 
الت��ي عملت في قطاع التربية والتعليم التابع 
للنظ��ام ف��ي محافظ��ة الحس��كة التوجه إلى 
مكات��ب االس��تتابة التابعة للتنظي��م إلعالن 
توبتهم، في حين منع تعميم آخر سفر النساء 
من األراضي التي يسيطر عليها التنظيم إلى 

مناطق سيطرة النظام.

التوبة واجبة على كل مدّر�ش
وخاطب البي��ان الذي عممه التنظيم العاملين 
في الهيئة التعليمية التابعة للنظام الس��وري 
س��ابقًا، م��ن مديري��ن وموجهي��ن وإداريي��ن 
ومثبتي��ن وغي��ر مثبتي��ن ووكالء وس��اعات، 
مطالبًا إياهم بالحضور إلى “مكتب االستتابة” 
الخ��اص به��ذا الش��أن ف��ي الش��دادة، وذلك 
“لتسجيل التوبات من العمل الكفري السابق، 
واس��تالم ُكتيّبات توضيحية ف��ي الموضوع”، 

بحسب البيان.
وأش��ار التنظيم في البيان إل��ى أنه "من كان 
قد س��جل استتابة من قبل، يُرجى منه إعادة 
التسجيل، للحاجة اإلدارية والتنظيمية فقط، 
واجتن��اب المس��اءلة، والحص��ول على إيصال 
رسمي مصادق من قبل المحكمة اإلسالمية".

وح��دد التنظي��م مهلة لمن تج��ب عليهم التوبة 
بم��دة ال تتجاوز الش��هر، كانت قد ب��دأت بتاريخ 
٢٩ آذار، وتنتهي بنهاية ش��هر نيس��ان الحالي. 
وأكد أن من يُضبط بعد نهاية المهلة، ولم يكن 
حاماًل وصَل اس��تتابة، فإنه سيتحمل مسؤولية 

“اإلعراض عن التوبة واإلصرار على الردة”.
وفي هذا الش��أن قال "أبو محمد"، وهو اس��م 
التنظي��م يم��ارس أش��كال  "ب��ات  مس��تعار: 
التضيي��ق كلها عل��ى أبناء المنطق��ة، بهدف 
إرغامه��م عل��ى مبايعته، من خ��الل عدد من 

الفت��اوى الت��ي تح��رّض عل��ى قت��ل كّل من 
يخالفه��ا، ومنها القرار األخي��ر الذي خص به 
العاملي��ن في قطاع التربية، إذ عدَّ كلَّ من ال 
يقبل بطلب االستتابة مرتدًا، وكلَّ من يعمل 
مع مؤسسات النظام كافرًا، عليه إشهار كفره 

ومن ثم التوبة.
وأكد أبو محم��د أن األهالي ضاق بهم الحال، 
لش��دة م��ا يتعرض��ون ل��ه م��ن قب��ل عناصر 
التنظيم، لكن ليس أمامهم خيار، فالس��كوت 

أفضل من القتل في نهاية المطاف.

الن�ضاء ممنوعات من ال�ضفر اإىل “مناطق الكفر”
وأيض��ًا في ري��ف الحس��كة، أص��در التنظيم 
ق��رارًا منع بموجبه س��فر النس��اء من مناطق 
س��يطرته إلى مناطق س��يطرة النظام، التي 
وصفه��ا ب� "مناط��ق الكفر"، وف��رض عقوبة 
الجل��د والحب��س عل��ى كل م��ن يخال��ف هذا 

القرار.
"رقي��ة " ام��رأة متزوجة في ريف دي��ر الزور، 
ت��روي معاناتها في رحلتها حت��ى وصلت الى 
أهله��ا في مدينة الحس��كة، وتق��ول: ”عندما 

ق��ررت زي��ارة أهل��ي مؤخ��رًا امتن��ع أصحاب 
سيارات النقل العامة والخاصة عن اصطحابي 
إلى المدينة، وبقيتُ لساعات وأنا أنتظر على 

الطريق لعّلي أجد من يوصلني إلى أهلي".
وتكمل رقية: “ تطوع واحدٌ من أقارب زوجي 
إليصال��ي إلى المدينة وتحمّ��ل عاقبة األمر، 
وقطعنا طريقًا شاقة وطويلة حتى تمكنا من 
الوصول إلى الحس��كة، حيث س��لكنا الطريق 
الترابي��ة تجنب��ًا لحواجز التنظيم المنتش��رة 
في كل م��كان، وغيّرنا طريقنا عدة مرات، و 
ح��اول أحد حواجز التنظيم الطيارة منعنا من 
إكمال الطريق، إال أنه تركنا نمرّ بعد إخباره 
أنن��ا ذاهبون إلى بل��دة الهول التي يس��يطر 
عليها التنظيم، واس��تمرت الرحل��ة أكثر من 

خمس ساعات”.
ويؤك��د األهالي في مناطق س��يطرة “الدولة 
اإلس��المية” أن التنظي��م ف��ي كل بيان جديد 
يح��اول التضيي��ق عل��ى األهال��ي والحد من 
حركتهم ومن ممارسة حياتهم الطبيعية، مما 
يس��بب حالة غير معلنة من الحنق والسخط، 

تسود بين القاطنين في تلك المناطق.

تنظيم الدولة يفر�ش “التوبة” على املدّر�ضني، ومينع �ضفر الن�ضاء

“الدولة” ت�ضادر املرتديال وت�ضّيق على املطاعم يف مناطق �ضيطرتها
سوريتنا - دير الزور - محمد عبد الرحمن

ص��ادر عناصر تنظي��م “الدولة اإلس��المية” 
ي��وم األربع��اء م��ادة المرتديال من أس��واق 
ال��زور،  مدين��ة الميادي��ن ف��ي ري��ف دي��ر 
مسوِّغين ذلك بأن المرتديال لم تذبح وفق 
الش��ريعة اإلس��المية، مما اس��تدعى تدخل 
التنظي��م لمنع تداولها بين الناس، وش��ملت 

الحملة محال الجملة في مدينة الميادين.
وذكر ناشطون أن هذه الحملة ليست األولى 
م��ن نوعها فيم��ا يتعلق بالقط��اع الصحي، 
فقد عمل عناصر داعش خالل األس��بوعين 
الماضيين على اقتحام العديد من المطاعم، 
وإن��ذار أصحابه��ا باإلغ��الق في ح��ال عدم 
مراعاة قواع��د النظافة العام��ة، كما أنذروا 
العدي��د م��ن مح��ال الحلويات ف��ي المدينة، 
وأعق��ب ه��ذا اإلن��ذار إغالق بعضه��ا بحجة 

مخالفتها الشروَط الصحية.

ويرد العامل في أحد المطاعم مرهف عيّاد 
مالحق��ة التنظي��م ألصح��اب تل��ك المح��ال 
إل��ى فش��ل التنظي��م ف��ي تأمي��ن الرعاية 
المستش��فيات  ف��ي  للمواطني��ن  الصحي��ة 
والمس��توصفات، فالوض��ع الصح��ي عمومًا 
في المناطق التي يس��يطر عليها تردّى بعد 
ق��راره منع التعامل م��ع المنظمات الداعمة، 
العامل��ة  الطبي��ة  المؤسس��ات  أورث  مم��ا 
ف��ي المدينة عج��زًا كبي��رًا، أدى إل��ى تردي 
الخدم��ات، أي أن داع��ش أص��درت قراره��ا 
بمن��ع التموي��ل الخارجي م��ن دون أن توجد 
بدائ��ل، مما جعلها في مواجهة مباش��رة مع 
األهالي المتضررين، األمر الذي جعلها تلجأ 
إلى ه��ذه الخطوة لتغطي عل��ى تقصيرها، 
وتوهم الناس بالس��يطرة على هذا القطاع 

وبقدرتها على ضبطه حسب وصف عيّاد.
الدول��ة  وي��رى عيّ��اد أن اهتم��ام تنظي��م 

بالنظاف��ة ف��ي المطاع��م يع��د أم��رًا مثيرًا 
للس��خرية إذا ما تم ربط��ه بعرقلة التنظيم 
لحمل��ة مكافح��ة م��رض ش��لل األطف��ال، 
والت��ي م��رت الحمل��ة الثامنة من��ه من دون 
مراقبة ط��رف محايد، ألن التنظيم لم يمنح 
الهالل القط��ري وكوادره في س��وريا اإلذن 

بالمراقبة.
وتش��كك مص��ادر محلي��ة ف��ي مصداقي��ة 
التنظيم بهذه الحملة، فلو كان يريد بالفعل 
الحفاظ على صح��ة المواطنين فمن اأَلولى 
أن يتّخ��ذ إج��راءاتٍ بخص��وص “الحراقات" 
المس��تخدمة في تكرير النف��ط، التي تبعث 
س��مومها في المنطقة، وته��دد مئات اآلالف 
باإلصابة باألم��راض الصدرية، غير مرض 
الس��رطان الذي ازداد انتش��اره بشكل كبير 

في دير الزور وريفها.
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بعد املبعوجة �ضّلمية تواجه تهديد تنظيم “الدولة”

اال�ضتخبارات الرتكية حتذر:
نظام االأ�ضد يخطط لعمليات اإرهابية يف 12 مدينة تركية

سوريتنا - زليخة سالم
على بعد حوالي 2 كم من قرية عقارب ش��رق 
سلمية ب� 17 كم يتمركز حاجز لتنظيم الدولة 
عل��ى م��رأى م��ن النظ��ام، م��ن دون تحري��ك 
ساكن، مما يثير الريبة لدى األهالي بعد تزايد 
تهدي��دات تنظيم “الدول��ة” للمدينة، خصوصًا 
بع��د مج��زرة المبعوج��ة، مم��ا دف��ع مجموعة 
العمل من أجل مدينة س��لمية إلى إطالق نداء 
عاج��ل إلنق��اذ المدين��ة، التي تحت��وي خليطًا 

مذهبيًا متنوعًا، من خطر التنظيم الداهم.
ووجهت المجموع��ة نداءها إلى القوى الفاعلة 
المعارض��ة  وق��وى  الس��ورية،  األرض  عل��ى 
الس��ورية، وفصائ��ل الجي��ش الح��ر، والقوى 
بالتدخ��ل  وطالبته��م  والدولي��ة،  اإلقليمي��ة 
وبش��كل عاجل، وفع��ل كل ما يل��زم من أجل 
حماي��ة مدينة س��لمية مم��ا يتهدده��ا ويتهدد 
س��كانها، م��ن ممارس��ات النظ��ام، ومن خطر 
المذاب��ح المحتمل��ة أو التهجي��ر الجماعي على 
��دًة أن مجتمع  ي��د عناصر تنظي��م الدولة، مؤكِّ
سلمية هو نسيج متنوع وحيوي، يشبه سورية 
بتنوعها وحيويتها، وحماية هذا المجتمع واجب 
وطني يقع على عاتق جميع من يعنيهم حاضر 

سوريا ومستقبلها، على حد تعبير البيان.
وأكدت المجموعة في بيانها أن مدينة س��لمية 
ظل��ت مدين��ة آمن��ة لس��كانها ولضيوفها من 
الالجئي��ن، خصوصًا أن فصائ��ل الجيش الحر، 
بم��ن فيها بعض أبناء المدينة الذين ش��اركوا 
في الحراك المس��لح، انس��حبت م��ن المنطقة 
في وقتٍ س��ابق، وذلك من أجل تجنيب سكان 
المدين��ة خط��ر االس��تهداف م��ن قِب��ل قوات 
النظ��ام، ف��ي الوقت ال��ذي كانت تتح��ول فيه 
س��لمية إل��ى مدينة محتل��ة من قب��ل عناصر 
المخاب��رات الس��ورية والش��بيحة وما يس��مى 
قوات جيش الدفاع الوطني، تحت قيادة بعض 
العائ��الت المس��تجلبة م��ن الق��رى المج��اورة 
للمدينة والموالية للنظام، والتي مارست أبشع 
الممارسات بحق الس��كان عبر القتل والخطف 

واالعتقال.
وح��ول واقع مدين��ة س��لمية وأث��ر التهديدات 
في الس��كان قالت الناش��طة في مركز سلمية 
اإلعالم��ي )كارمن زهرة ( لجريدة “س��وريتنا”: 
"إن س��لمية لم تش��هد حركة نزوح حتى اآلن، 
على الرغم من الخوف المسيطر على األهالي 

من تهدي��دات تنظيم “الدول��ة”، التي أصبحت 
س��يرًة عل��ى كل لس��ان، وإنما أهال��ي ضيعة 
المبعوج��ة اليزال��ون ينزحون إلى الس��لمية"، 
مشيرة إلى االنقسام الذي حصل لدى األهالي 
بي��ن مقتن��ع بحماي��ة النظ��ام للس��لمية م��ن 
التنظيم، ومقتنع بالمؤامرة على المدينة التي 

تُهدّد اآلن من النظام وتنظيم الدولة.
وأوضح��ت زه��رة: أن الس��لمية، التي تش��كل 
األقلي��ات الديني��ة غالبي��ة س��كانها والتي دأب 
المتطرفي��ن  م��ن  تخويفه��ا  عل��ى  النظ��ام 
المزعومين، تتع��رض منذ زمن إلى تهديداتٍ 
بنيّة تنظيم “الدولة” الدخول إلى المدينة، مما 
أث��ار مخاوف األهالي من مج��ازر محتملة، كما 
حص��ل في العديد من المناط��ق، ليس آخرها 
المبعوجة. مش��يرة إلى أن جه��اتٍ من النظام 
والموالي��ن س��اهموا بدخول تنظي��م “الدولة” 
إل��ى المبعوجة، وغض��وا الطرف عنه��ا، وبعد 
خروج عناصره، دخلوا إلى القرية بحجة قتاله، 
ونهب��وا ممتلكاته��ا، وهم من ش��بيحة مدينة 

صبورة التي تقع قرب المبعوجة.
وأكدت الناش��طة زهرة أن كثي��رًا من األهالي 
يش��عرون ب��أن النظ��ام ينسّ��ق م��ع تنظي��م 
“الدول��ة” لتهديد المدين��ة، ويدركون ما يجري 
م��ن بي��ع للمناطق لتنظي��م الدولة م��ن قِبل 
الضباط الس��يئين، مش��يرة إل��ى التحول الذي 
ط��رأ عل��ى س��كان الس��لمية، خصوص��ًا بع��د 

التهديدات المتصاعدة من قبل التنظيم.

وقالت زهرة إن سلمية محمية ظاهريًا بوجود 
كتيبة المدفعية وناحية صبورة وقوات الجيش 
المتمرك��زة عن��د الجب��ال، ألن طري��ق عقارب 
مفتوح إلى المدينة، وهو س��هٌل للغاية، وهذا 
م��ا يُخيف، خصوص��ًا أن��ه اتُّخذ ق��رارٌ بعدم 

الدفاع والحماية. 
وكان تنظي��م “الدولة” هاج��م قرية المبعوجة 
أوائ��ل نيس��ان الج��اري، وقت��ل نحو س��بعين 
ش��خصًا معظمهم من المدنيين. وال يزال نحو 
ثالثين مدنيًا مختطفين لدى عناصر التنظيم، 
ف��ي وقتٍ تدخّل��ت فيه بعض عناص��ر الدفاع 
الوطن��ي "الش��بيحة"، من مدين��ة صبورة بعد 
الحادثة، لس��رقة بيوت القرية حس��ب مصادر 

محلية.
يُذكر أن تنظيم “الدولة” يس��يطر في ش��مال 
سلمية على قليب الثور الواقعة شرقي عقارب 
والمبعوج��ة حتى أوتوس��تراد الرق��ة خناصر، 
وإلى الش��مال الش��رقي يس��يطر عل��ى بلدات 
)أب��و حبي��الت - أب��و حنايا - عكش - س��وحا - 
محطة صلبا - مس��عود - مس��عدة(. ويبس��ط 
س��يطرته ش��رقًا عل��ى )الحردان��ه - عكش - 
كدش��يه – عقيربات، باتجاه القساطل وشاعر 
وآبار النفط، وصواًل إلى الرقة(. وفي الش��رق 
الجنوب��ي: )الخريج��ة - خطمل��و - أم تون��ي - 

وجبال البلعاس والمغر(.

سوريتنا برس
كش��فت وس��ائل إع��الم تركية يوم الس��بت 
أن جه��از االس��تخبارات التركية وجه رس��الة 
خاصة لوزارة الداخلية التركية، أواخر ش��باط 
الماض��ي، يح��ذره فيه��ا م��ن ع��زم النظ��ام 
الس��وري إرت��كاب عملي��ات إرهابي��ة داخ��ل 
األراض��ي التركية، قبي��ل االنتخاب��ات العامة 

المقررة في السابع من حزيران القادم.
وأوضح��ت الرس��الة أن ذل��ك يمك��ن أن يت��م 
بواس��طة محكومين في الس��جون الس��ورية 
لجرائم شنيعة، إضافة لمعتََقلين معارضين، 
تحت التهديد، تم إطالق سراح بعضهم حتى 
تاري��خ الرس��الة، وإرس��الهم إلى تركي��ا لهذا 

الغرض.

وحس��ب صحيف��ة "ميليي��ت" التركي��ة، جاء في 
الرس��الة، أن جهاز االس��تخبارات التركية كشف 
عن قيام النظام السوري بتدريب حوالي خمسة 
آالف محكوم مم��ن ارتكبوا الجرائم الش��نيعة، 
ف��ي الس��جون الموج��ودة في كٍل من دمش��ق، 
والالذقي��ة، وطرط��وس، وإطالق س��راح ألفين 
و٤٠٠ س��جين منهم من س��جن عدرا في شهر 
شباط الماضي، بعد إتمامهم لمراحل التدريب.

وأضافت االستخبارات التركية في التحذير، أن 
النظام السوري يخطط إلستهداف 12 مدينة 
تركية أهمها إس��طنبول، ومرس��ين، وأضنة، 

وعينتاب، وشانلي أورفة، وهاتاي.
كم��ا كش��فت الرس��الة أن النظ��ام الس��وري 
المعارضي��ن  المعتقلي��ن  سيس��تغل بع��ض 

أيض��ًا، مه��ددًا إياه��م بإلح��اق األذى بأهلهم 
وذويه��م، في حال الفش��ل في إنج��از المهام 

الموكلة إليهم.
وأشارت االس��تخبارات التركية، إلى زيادة في 
ع��دد القادمي��ن إلى تركي��ا م��ن المحكومين 
الس��ابقين ف��ي الس��جون الس��ورية، وليس 
بإمكان الجهات التركية المختصة منع دخولهم 

لحيازتهم على جوازات سفر نظامية.
ولفت��ت "ميليي��ت" إل��ى قي��ام وزارة الداخلية 
التركي��ة باإلج��راءات الالزمة مباش��رة، حيال 
رس��الة التحذير، حيث عممت التحذيرات على 
كاف��ة الواليات التركية، لتزي��د من اإلجراءات 
األمني��ة والرقابي��ة وخصوص��ًا ف��ي الم��دن 

التركية ال� 12 التي شدد عليها التقرير.

تشييع الشهيد منصور نصرة في مدينة السلمية | أرشيف
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سوريتنا - ياسر مرزوق
صدّر النظام الس��وريُّ اإلره��ابَ إلى العراق، 
وق��ام بتفريخه في مخيمات لبن��ان، ولعب من 
خالل��ه بورق��ة التفاوض مع الجميع، باس��تثناء 
الس��وريين، مش��هرًا ورق��ة محارب��ة اإلره��اب 
لكس��ب الوقت والحس��م العس��كري، مستعينًا 
بالم��دد اإليران��ي، ال��ذي وص��ل ح��د االحتالل 
الس��افر لس��ورية. إال أن��ه، ومع س��قوط إدلب 
تركي��ةٍ  اتفاقي��ات  ع��ن  اإلعالم��ي  والحدي��ث 
س��عودية لعاصفة حزٍم ضده، أس��وًة بما حدث 
ف��ي اليم��ن، والتق��دم الملم��وس للمعارض��ة 
على اخت��الف انتماءاتها، بدأ النظام يلعب أقذر 
أوراقه، أال وهي استهداف األقليات لربطها معه 

في حربه ضد السوريين جميعًا. 
تنظي��م  أع��دم  الصحفي��ة  التقاري��ر  بحس��ب 
"الدولة اإلس��المية" الثالثاء 31 آذار 2015 أكثر 
م��ن 40 مدنيًا، بينهم أطفال ونس��اء في قرية 
المبعوجة، التي يقطنها مواطنون من الطوائف 
اإلس��ماعيلية والس��نية والعلوي��ة ف��ي الريف 
الش��رقي لمدينة الس��لمية، إضاف��ة إلى وجود 
مفقودين ال يُعلم حتى اللحظة ما إذا كانوا قد 
فروا من المنطق��ة، أم أن التنظيم اختطفهم. 
وكان مقاتل��و التنظيم هاجم��وا القرية وقتلوا 
س��تة عناصر من المس��لحين الموالين للنظام 

على الحاجز الوحيد في مدخل القرية.
ش. ع ه��و االس��م ال��ذي اخت��اره أح��د س��كان 
المبعوجة في ش��هادته لس��وريتنا ع��ن أحداث 
المج��زرة، وف��ي التفاصيل يذكر الش��اهد أنه 
عش��ية المج��زرة كان وْقعُ الرص��اص اليومي 
اعتيادي��ًا عل��ى أط��راف القري��ة، والس��يما أن 
تنظيم الدولة اإلس��المية يتمركز على تخومها 
منذ أكثر من سنة في قرية قربا، التي تبعد عن 
المبعوجة 600 متر فق��ط، والتي يتمركز فيها 
عش��راتٌ من تنظي��م داعش، وفقًا لش��هادات 

البدو المتنقلين في المنطقة. 
إال أنه، وحوالي الس��اعة الثانية عشر والنصف 
لي��ل الثالثين م��ن آذار الماضي، ب��دأت أصوات 
الرصاص تقترب بش��كٍل ملح��وظ من القرية، 
م��ن الجه��ة الجنوبية تحدي��دًا، تبعه��ا إطالقٌ 
لقذائ��ف اله��اون على حاج��ز الدف��اع الوطني، 
المؤل��ف من أربع��ة عناص��ر فق��ط، والمكلف 
بحماي��ة القري��ة، بعدها ب��دأ عناص��ر تنظيم 
الدولة بالهجوم على الحاجز، وتمكنوا من قتل 

ثالثة من أفراده وجرح أحدهم. 
وخالل أق��ل من س��اعة تابع عناص��ر التنظيم 
توغله��م ف��ي المدينة في حي مقس��م الهاتف 
تحدي��دًا، وحتى الس��اعة الثاني��ة والنصف لياًل 
س��يطر التنظي��م على حي المقس��م بالكامل، 
وأثناء توغ��ل عناصره قام بإعداماتٍ وحش��ية 
بحق المدنيين. وينقل الشاهد عن أحد جيرانه 
أنه س��مع قائ��د العمليات يقول: "س��ني اقتلو، 

علوي اقتلو، سمعولي اقتلو". 
أثن��اء االقتحام، وعل��ى أثر انتش��ار خبر مقتل 
العناص��ر عل��ى الحاجز، ه��رب عناص��ر الدفاع 
الوطن��ي، المدربون في إي��ران لحماية البلدة، 
باتجاه الشمال، كما تمكن من يملك سيارة من 
األهالي من الهرب ش��مااًل. وفي تمام الس��اعة 
الثالث��ة إال ربعًا أحكم التنظيم س��يطرته على 
جن��وب القري��ة بالكام��ل، عنده��ا تدخلت قوة 
مؤازرة راجلة من بلدة الصبورة القريبة إلخالء 
أح��د الجرحى الذي تربطه صل��ة قربى مع أحد 
أف��راد اللج��ان الش��عبية، وبعد عملي��ة اإلخالء 

بدأ القص��ف المدفعي العش��وائي من منطقة 
الصبورة على القرية بأكملها. 

في تمام الس��اعة الثالثة إال ربعًا ضربت طائرٌة 
تابعة لق��وات النظام صاروخي��ن على القرية، 
تبي��ن فيما بعد أنه��ا أحرقت من��زاًل وقتلت من 
بداخله من المدنيين. وبدءًا من الساعة الثانية 
والنصف لياًل وحتى الرابعة والنصف كانت حالة 
هلع ش��ديدة تس��يطر على المدنيين الذين لم 
يتمكن��وا من الهرب، خوفًا م��ن مذابح التنظيم 
من جه��ة ومن قص��ف النظام العش��وائي من 
جهة أخرى، ترافق ذل��ك مع انقطاع االتصاالت 

األرضية في القرية. 
وحتى الس��اعة الثامنة صباحًا لم يقدم النظام 
على إرسال تعزيزات برية لحماية المدنيين من 
قرية الصبورة، الثكنة العسكرية التي تبعد 10 
كيلو متر عن المبعوجة بحسب الشاهد، وبقي 
المواطن��ون محتجزي��ن في منازله��م بانتظار 
حتفه��م على ي��د عناصر التنظي��م. وفي تمام 
الس��اعة الثامن��ة تقدمت س��يارة تابعة للهالل 
األحم��ر الس��وري م��ن ح��دود القري��ة، إال أنها 
تراجعت عل��ى وقع رصاص عناص��ر التنظيم. 
وحوالي الس��اعة التاسعة تقريبًا أرسل النظام 
تعزي��زاتٍ بري��ة انكف��أ عناص��ر التنظيم عن 
مواجهته��ا، وانس��حبوا إل��ى معاقله��م خ��ارج 
القري��ة، عنده��ا خ��رج األهال��ي المتبقون من 
بيوته��م متوجهي��ن إلى مستش��فى الس��لمية 
للتع��رف عل��ى الضحاي��ا، بينما تكف��ل الهالل 

األحمر باستخراج الجثث من تحت األنقاض. 
في مستش��فى الس��لمية تم توثي��ق 51 جثة، 
ستّ منها كانت ألفراد عائلة كاملة قضوا حرقًا 
نتيج��ًة لص��اروخ أطلق��ه طيران النظ��ام على 
منزلهم، كم��ا أدى القصف إلى بتر رجل طفلة 
ومقت��ل والده��ا. توزعت الضحاي��ا الباقية بين 
القتل ذبح��ًا أو بالرصاص، إضافًة إلى اختطاف 
عشر نس��اء من القرية واقتيادهم بالسالسل، 
وفقًا لش��هادات البدو، وقد علمت س��وريتنا أنه 

قد تم نقلهم إلى الرقة الحقًا. 
ولدى س��ؤال الش��اهد عن س��لوك النظام أثناء 
المج��زرة أوض��ح أن عناص��ر التنظي��م كان��وا 
يتحرك��ون بحري��ة داخ��ل القري��ة ف��ي غي��اب 
أي مقاوم��ةٍ أو دف��اٍع عنه��ا، ويؤك��د أن وجود 
حاج��ز مؤهل كان كفياًل بتأخي��ر تقدم عناصر 
التنظيم، الذين يعدون بالعش��رات، والس��ماح 
للمدنيي��ن بالهرب، معلاًل تقاع��س النظام بأن 
منطقة الس��لمية بالكامل، والتي تشهد تنوعًا 
وتجانس��ًا طائفي��ًا، تق��ف عل��ى الحي��اد، إن لم 

تكن أقرب إلى المعارضة في حرب األس��د على 
ش��عبه، لذلك ش��اء األخير معاقبتها وتهديدها 
بتنظي��م الدول��ة، بوصف��ه بدي��اًل وحي��دًا من 

حكمه. 
كما قال أحد ش��هود العيان لصحيفة نيويورك 
تايم��ز، التي أف��ردت تحقيقًا ع��ن المجزرة، إن 
أهال��ي الس��لمية طلبوا ع��دة م��رات تعزيزات 
لحمايتهم م��ن تنظيم داع��ش المتمركز على 
حدوده��م، إال أن الرد جاء من المس��ؤولين بأن 
اآلالف م��ن أبناء المدينة ل��م يلتحقوا بالخدمة 
وع��ن  االحتياطي��ة.  أو  اإللزامي��ة  العس��كرية 
س��اعات المج��زرة يق��ول: "لق��د قضي��ت عدة 
س��اعات ال أع��رف م��اذا أفع��ل، منتظ��رًا دوري 
ليأتي"، ويضيف عن مشاهداته في مستشفى 
الس��لمية: "ل��م أس��تطع التميي��ز بي��ن الوجوه 
المغط��اة بال��دم، كان��ت الجث��ث مكوم��ة فوق 
بعضها" كما قال، ويتس��اءل قائ��اًل: "لماذا يدع 

النظام شيئًا مثل هذا يحدث؟". 
ويق��ول "ماه��ر" - وه��و أح��د النازحي��ن ف��ي 
المنطق��ة - للنيويورك تايمز أيضًا إن وفدًا من 
س��لمية، بما فيهم عمه، التقى بالرئيس بشار 
األس��د، فقال لهم: لديكم 24 ألف شاب متهرب 

من الجيش، دعوهم يقاتلوا. 
الي��وم المبعوجة فارغ��ة، وضحاياها دفنوا في 
السلمية، وحالة س��خطٍ بين معارضي النظام 
ومؤيديه عن تقاعسه عن حمايتهم، خصوصًا 
أن المنطقة بكاملها تقع تحت سيطرته نظريًا، 
وهذه ليس��ت الم��رة األولى التي يعت��دي فيها 
التنظيم عليها، فبعد حادثة الش��يخ هالل التي 
قتل فيها 72 عس��كريًا مؤخرًا لم يتخذ النظام 
أي إج��راء يُذك��ر لحماي��ة المبعوج��ة والق��رى 

المحيطة. 
المبعوجة جريمة أخرى من جرائم األس��د بحق 
سوريا والنسيج المجتمعي فيها، ويبقى السؤال 
عن مس��ؤولية النظام عن حي��اة المدنيين في 
القري��ة والتواط��ؤ أو غض النظر ع��ن تنظيم 
داع��ش، فضحايا المجزرة جميع��ًا ينتمون إلى 
المعارض��ة، وتحس��ب الطائف��ة اإلس��ماعيلية 
بمعظمه��ا على المعارض��ة تاريخي��ًا، حتى إن 
األسد األب منع طوال فترة حكمه إمام الطائفة 
م��ن زي��ارة الس��لمية، معق��ل اإلس��ماعيليين 
وأس��اس تراثهم الفكري والحض��اري. ونتيجة 
للمج��زرة س��ارع أربع��ة آالف ش��اب م��ن أبناء 
الس��لمية إل��ى التط��وّع ف��ي صف��وف الدف��اع 
الوطن��ي، والذي يعزز مش��روع األس��د القائم 
على ترويع األقليات إلعادتها إلى التحالف معه. 

اقتلو" �ضمعويل  اقتلو،  علوي  اقتلو،  "�ضني 
جمزرة املبعوجة، اإجرام "داع�ش" وتواطوؤ النظام

ت
قا

قي
تح
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سوريتنا - عبير آغا
س��اهمت العمليات العس��كرية التي ش��هدها 
مخي��م اليرم��وك من��ذ بداي��ة ش��هر نيس��ان 
الجاري بتفاقم األوضاع اإلنس��انية،  وتسببت 
بتوق��ف وصول المس��اعدات الش��حيحة أصاًل 
إل��ى المخي��م، وتعطل��ت العديد م��ن النقاط 
الطبية والمس��توصفات ع��ن العمل. الترهيب 
وخطر االش��تباكات الذي حملت��ه قوات تنظيم 
الدولة اإلس��المية معها إلى المخيم منع كثيرًا 
من اأُلسَ��ر م��ن الخروج م��ن منازله��م، فزاد 

حصارهم حصارًا. 
وتش��ير التقدي��رات إل��ى أن أكثر م��ن 18 ألف 
إنسان يعيشون اليوم داخل المخيم، من دون 
طع��ام أو ش��راب أو دواء، وأن بينه��م حوال��ي 
3500 طفل مهدّدون باألمراض بسبب نقص 
الغ��ذاء والحليب. يقول الناش��ط اإلعالمي أبو 
عبد اهلل الفلس��طيني إن "عائلت��ه، بعد وقوع 
برميل متفجر م��ن طائرة قريبة تابعة لقوات 
األس��د على بن��اء قريب، وبعد أن فش��لت من 
الخروج م��ن الخيم، نزحت م��ع مئات العائالت 
األخرى إلى منطقة أخرى داخل المخيم، حيث 
يعتقدون أنها قد تكون أكثر أمنًا، بعد". ويبدي 

أبو عبد اهلل قلقه الش��ديد عل��ى مصير أفراد 
عائلته، ويوضح: "هم يس��كنون اليوم مع 23 
ف��ردًا آخر في بيت واحد، وال يتوفر عندهم أي 
ن��وع من الطعام، جدتي مريضة قلب وبحاجة 
إل��ى دواء ال يتوف��ر ف��ي المخيم، حت��ى أدوية 
القلب والسكري التي كان يُسمح بإدخالها في 
الس��ابق لم تعد متوفرة"، ويضيف: "أخبرتني 
أمي أن أخوتي ينامون جوعى كل يوم، يبكون 
حت��ى يُنهَكوا ويناموا، وعلى الرغم من ش��ح 
الكميات التي كانت تصل لكنها كانت تعينهم 
عل��ى البقاء أحياء، يجب أن يُدخلوا الطعام، ال 

ذنب لألطفال في كل هذا". 
أما عائلة غياث السيد فقد استطاعت الوصول 
إلى بلدة ببيال المتاخم��ة للمخيم، تقول األم: 
"عش��نا ألس��بوع كامل على وجب��ة يومية من 
الحم��ص اليابس المنقوع في الماء، لم يتوفر 
لدينا ش��يء آخ��ر لنأكل��ه". أما غي��اث فيروي: 
"مررنا مش��يًا على األقدام، لقد تغيرت مالمح 
المخيم، باتت أكثر خرابًا وبؤس��ًا من السابق، 
حياتن��ا على مدى الس��نتين الماضيتين مليئة 
بالب��ؤس"، ويس��أل: "ه��ل يمك��ن لرج��ل أن 
يحتم��ل رؤي��ة أطفاله جوعى وه��و عاجز عن 

إطعامهم؟"، ويتابع س��اخرًا: "اآلن لدينا إرهاب 
داع��ش، ألم يبقَ مكاٌن آخ��ر في العالم تعيث 
فيه فس��ادًا إال المخيم؟!". ويش��ير غياث، الذي 
يقي��م وعائلته في منزل معارف��ه في البلدة، 
إل��ى أنه��م اس��تطاعوا الحص��ول على بعض 

المساعدات الغذائية هناك. 
من جهته، يؤكد عبد الهادي - وهو ناش��ط في 
المجال اإلغاثي - أن حوالي 2600 عائلة وصلت 
إلى بلدات يلدا وببيال وبيت س��حم، تمكنوا من 
الحصول عل��ى بع��ض المس��اعدات الغذائية، 
ونف��ى قي��ام أي جه��ة بتأمي��ن ن��زوح عائالتٍ 
م��ن المخي��م، وقال إنه��م اس��تطاعوا الخروج 

بمفردهم أو بمساعدة عدد من الناشطين. 
على الصعيد الطبي، أشار قاسم عموري - وهو 
أحد العاملين في القطاع الطبي في بلدة ببيال 
المج��اورة - إلى أن الوضع الطبي س��يٌئ للغاية 
في المخيم، وأن العديد من الكوادر الطبية قد 
توقف��ت عن العمل خوفًا م��ن اعتداءات عناصر 
تنظي��م الدولة، الذين احتلوا ع��ددًا من النقاط 
العاملي��ن عل��ى إعطائه��م  الطبي��ة وأجب��روا 
األولوية ف��ي العالج"، وأضاف أن المواد الطبية 
واألدوية باتت ش��به معدوم��ة، وأن العديد من 
األطب��اء يقف��ون عاجزي��ن عن ع��الج الجرحى 

والمصابين والمرض بسبب هذا النقص". 
انع��دام الغ��ذاء في المخي��م تس��بب واليزال 
بالعديد من أعراض سوء التغذية عند مختلف 
األعم��ار، ويش��ير الطبي��ب إل��ى أن كثيري��ن 
يعانون من الوهن العام ونقص الوزن وضعف 
التركيز واآلالم العضلية، كما تس��بب بحدوث 
وفيات، خصوصًا بين األعمار الصغيرة وكبيرة 
الس��ن، والت��ي كان الجوع س��ببًا مباش��رًا لها. 
ويذك��ر أن عدد الوفيات التي تم توثيقها حتى 
اآلن هي 176 حالة، وأن آخرها كانت الس��يدة 
فتحية، التي بلغت ال��� 80 من العمر، وتوفيت 
ج��راء انع��دام الغ��ذاء وعجزها ع��ن الحصول 
على الرعاية الصحية. وكان عدد من العاملين 
ف��ي الكوادر الطبية العامل��ة داخل المخيم قد 
وجهوا نداًء بضرورة إخراج الجرحى والمرضى 
وكبار الس��ن، وإدخال المعونات الطبية إلنقاذ 

ما يمكن إنقاذه في الداخل. 
داخ��ل  كم��ا تع��رض مستش��فى فلس��طين 

املعاناة االإن�ضانية تبلغ ذروتها يف خميم الريموك
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أمام مشفى فلسطين | تصوير: مؤيد زغموت
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سوريتنا - الميادين - محمد عبد الرحمن
أن توقفه��ا الحس��بة ف��ي الش��ارع وتأخ��ذ بطاقته��ا 
الش��خصية، هذا هو الهاجس األكبر بالنسبة للمرأة 
ف��ي المناطق الت��ي يس��يطر عليها تنظي��م الدولة، 
ألن ه��ذا التوقيف يترافق مع االعتداء اللفظي غالبًا، 
واالعت��داء الجس��دي ف��ي بع��ض األحيان م��ن قبل 
عناصر الجهاز، واليوم بعد أش��هر من سيطرته على 
دير الزور، يُنش��ئ التنظيم "حس��بة النساء"، لتعمل 
هذه الحس��بة جنبًا إلى جنب مع حس��بة الرجال لمنع 
أي مظه��ر مخال��ف لم��ا يبتغيه التنظيم في ش��وارع 
المدين��ة، الواقعة عل��ى بعد 45 كم ع��ن دير الزور، 

وتعتبر مركزًا له في المحافظة.
و"حس��بة النس��اء" المنش��أة حديث��ًا، اخت��ارت مق��رًا 
لتجمع عناصرها في ش��ارع الجي��ش، وهو من أكثر 
الشوارع حيوية في المدينة، وفق ما ذكرت لسوريتنا 
الس��يدة "فاطمة الناصر"، التي غادرت الميادين منذ 
أي��ام، وأضاف��ت أن الحس��بة بش��كل عام ب��دأت أول 
بوادر ظهورها مع دخ��ول داعش إلى المنطقة، ولم 
يك��ن لها في األش��هر الس��ابقة صبغة رس��مية، بل 
كان��ت تعتمد عل��ى مجموعة من النس��اء من زوجات 
المهاجري��ن، أو بع��ض زوج��ات األنصار، واش��تهرت 
منهن في تلك الفترة زوجة س��عيد غناش، وهو من 
األنص��ار الذين بايعوا داعش، س��ميت هذه الس��يدة 
"العضاضة" بس��بب كثي��ٍر من القص��ص التي دارت 
ح��ول اس��تخدامها ألس��نانها "الع��ض" ف��ي معاقبة 
النس��اء المخالِفات، ال يوجد ش��يء ثابت حول قصة 
العض هذه، ولكن الثابت أن هذه الس��يدة من أوائل 

المنتسبات إلى "الحسبة" من نساء المدينة.
وتعمل "حس��بة النساء"، وفق فاطمة، داخل المدينة 
فق��ط، أي ف��ي ش��ارع الجيش والش��وارع الرئيس��ة 
بشكل أس��اس، ومهمتها مراقبة التزام النساء بالزي 
الرس��مي الذي أق��ره التنظي��م، والمتمث��ل بالعباءة 
الفضفاض��ة الخالية من أي زينة أو تطريز، ويُضاف 
إليه��ا قطعة مالب��س تس��مى "ال��درع"، تُلبس في 
الرقبة وتنسدل على الجذع، إضافة إلى غطاء الوجه 
الكام��ل، والقف��ازات. وفي حال فك��رت المرأة بحمل 
حقيبة فال يجور أن يكون لونها مخالفًا لألسود، حتى 
ل��و كانت صغيرة ال يتجاوز حجمه��ا راحة اليد. وعلى 
الحذاء أن يكون أس��ودًا كذلك، ويجب أن ال يصدر أي 

صوت عند السير به.
وح��ول اإلجراءات التي يتم اتخاذه��ا بحق المخالفات 
ذكرت فاطمة أن النس��اء في "الحسبة" يمشين على 
شكل مجموعات مؤلفة من 4 - 5 نساء، وفي الغالب 
تحمل إحداهن أو أكثر من واحدة عصًا تخفيها، هذه 
العص��ا ال تظه��ر إال في ح��ال وجدن س��يدة مخالفة 
رفض��ت أن يت��م اعتقالها، هنا تنه��ال عليها العصي 
مع س��يل من  المس��بات والش��تائم، من قبيل: )قوم 
كف��رة - قوم فاس��قون - ق��وم كذاب��ون(. وفي حال 

عدم المقاومة تؤخذ من الس��يدة المخالِفة بطاقتُها 
الشخصية مع حقيبتها، ويطلب منها مراجعة الحسبة 
في اليوم التالي. ويفرض عليها ش��راء "زي ش��رعي 
كام��ل"، ه��ذا ال��زي كان س��عره مرتفع��ًا، أم��ا اآلن 
فالحس��بة تبيعه ب��� 300 ليرة س��ورية، وقد تضطر 
المرأة المخالِفة إلى شرائه أكثر من مرة، ألن شراءه 

مرتبط بالمخالفة وليس بالمرأة نفسها.
ويذكر "أبو جعفر" من مدينة الميادين أيضًا معلومات 
استقاها من عناصر داعش حول السبب الذي دفعهم 
لفصل حس��بة النس��اء ع��ن الذكور، إذ ق��ال إن كثرة 
المخالف��ات الت��ي يتم تس��جيلها، وكث��رة المراجعين 
الذي��ن يُعدون بالمئ��ات دفعهم للتفكي��ر بهذا الحل، 
ويضيف أبو جعفر أن هنالك فرقًا بين حس��بة الرجال 
وحس��بة النس��اء، وه��و أن األول��ى تحاس��ب الرج��ال 
والنس��اء وتعم��ل في الري��ف والمدين��ة، أم��ا الثانية 

فسلطتها على النساء فقط وتعمل في المدينة.
وعناصر "حسبة النس��اء،" وفقًا ألبي جعفر، ينتمين 
إلى النس��اء المهاجرات، وأعدادهن كبيرة في مدينة 
الميادي��ن، كم��ا تنتم��ي إل��ى "الحس��بة" نس��اء من 
األنص��ار المبايعات، والالت��ي غالبًا ما يك��نَّ زوجات 
لعناصر من التنظيم. لكن الغريب، وفقًا ألبي جعفر، 
أن النس��اء المهاجرات أكثر مرونة وتساهاًل من نساء 

البلد المناصرات.
يُذك��ر أن تدخ��ل الرجال ف��ي أزياء النس��اء كان من 
أهم العوامل التي س��ببت االحتق��ان بين المواطنين 
والتنظي��م، ولع��ل من أش��هر تلك الح��وادث الحادثة 
التي جرت في قرية صبيخان في الريف الشرقي من 
دير الزور، حين ش��اهد عناصر من الحس��بة شابة ال 
تضع غطاًء على وجهها فقرروا اعتقالها، أخوها الذي 
شهد الحادثة دافع عن أخته، وآزره رجال من القرية، 
فقاموا بتحطيم س��يارة "الحسبة" وضرب عناصرها، 
وم��ا هي إال س��اعات بعد مغادرته��م حتى جاءت قوة 
عسكرية كبيرة اشتبكت مع األهالي، وُقتِل في هذه 
االش��تباكات أخو الفتاة وعدد من أهالي القرية، وتم 
اعتقال العديد من الشبان. وهناك حادثة أخرى جرت 
منذ ثالثة أش��هر في قرية قريبة من الميادين، حيث 
ش��اهد عنصر من عناصر داعش - مصري الجنسية 
– م��ن خالل ب��اٍب مفت��وح س��يدة مكش��وفة الوجه، 
فاقتح��م البيت ليعتقلها، فداف��ع عنها زوجها وضرب 
رجل الحس��بة، الذي غادر المكان لتأتي بعد ذلك قوة 
مدجج��ة بالس��الح، وتعتق��ل الزوج، ال��ذي عانى في 

السجن من تعذيب شديد.
ه��ل يمكن "لحس��بة النس��اء" أن تخفف من مش��اكل 
االحت��كاك بين نس��اء المدينة وعناص��ر داعش؟ ومن 
َث��مَّ تقلل من نس��بة الكوارث التي يمك��ن أن تحصل 
نتيج��ة لذل��ك؟ ه��ذا الس��ؤال تجي��ب عليه آلي��ة عمل 
"حسبة النساء" من جهة ومدى قدرة الناس على تحمل 

"العصا" التي تعد عليهم أنفاسهم من جهة أخرى.

»احل�ضبة« يف امليادين
و»الع�ضا« التي تعّد على الن�ضاء اأنفا�ضهن

مخي��م اليرموك إلى عمليات قنص وقصف 
صاروخ��ي من قبل قوات النظام الس��وري، 
تس��بب بإصابات وبأذية مبنى المستشفى، 
الذي توقف عن تقديم خدماته. ويوضح أبو 
عب��د اهلل أّن "الطاقم الطبي في المش��فى 
نجا بأعجوب��ة، وأن الكادر ب��دأ أيضًا بإزالة 
ال��ركام وإص��الح ال��ركام تمهي��دًا لعودته 
إل��ى العمل م��ن جديد، واس��تقبال ومداواة 
المصابي��ن"، وش��دد على أن ق��وات النظام 
تقصدت استهداف المستشفى على الرغم 

من رفع علم الصليب األحمر عليه. 
في الس��ياق، قال��ت وكالة األم��م المتحدة 
لش��ؤون الالجئين، األربع��اء الماضي، إنها 
لم تتمكن من أداء مهامها اإلنس��انية داخل 
المخيم، بسبب العملية العسكرية األخيرة. 
أما لجن��ة الصليب األحم��ر الدولي فطالبت 
بالسماح لفرقها بالدخول إلى المخيم، الذي 
لم تس��تطع الدخول إليه منذ تشرين األول 
/ أكتوب��ر 2014. فيما أعل��ن الهالل األحمر 
السوري أنه استطاع إدخال المساعدات إلى 
يلدا وببيال وبيت سحم فقط، وبأنها شملت 

موادًا غذائية وعيادات متنقلة تابعة له. 

ت�ضامن �ضعبي وا�ضع
ش��هدت األيام الماضي��ة العديد م��ن الحمالت 
اإلعالمي��ة الت��ي ق��ام بها ناش��طون وش��بابٌ 
ع��دد  وش��هدت  وفلس��طينيون،  س��وريون 
م��ن الم��دن األوربية وقف��ات تضامني��ة، كما 
ش��هدت جامعات في كل م��ن األردن والجزائر 
ومظاه��رات  احتجاج��ات  ولبن��ان  وفلس��طين 
تضامني��ة م��ع أهال��ي المخي��م، رفع��وا فيها 
ش��عارات نددت بالحصار على المخيم، وأدانت 
داع��ش الت��ي تحتل��ه الي��وم، وطالب��ت بإنقاذ 
م��ن تبقى ف��ي المخيم. يقول عالء س��لمان - 
وهو ناش��ط إعالم��ي فلس��طيني - إنه "على 
الرغ��م من تقليل البعض ألهمية النش��اطات 
اإلعالمي��ة والحم��الت التي تش��هدها وس��ائل 
التواص��ل االجتماعي، إال أنها تس��هم بش��كل 
أو بآخر ف��ي لفت نظر اإلع��الم العالمي، ومن 
َث��مَّ العالم، وربما أصح��اب القرار، إلى قضية 
معينة"، ويضيف: "ال يس��تطيع أيٌّ كان النزول 
إلى الميدان ومواجهة داعش، والقيام بنشاط 
إعالمي قد يحدث فرقًا هو أفضل من ال شيء". 

فل�ضطينيو �ضوريا:
النظام��ي  الجي��ش  حص��ار  اس��تمرار   •
ومجموع��ات القيادة العام��ة على مخيم 

اليرموك لليوم )644(.
انقطاع الكهرباء منذ أكثر من )724( يومًا.   •

انقطاع المياه منذ )214( يومًا.   •
عدد ضحايا الحصار )174( ضحية.   •

عدد السكان المحاصرين )18( الف نسمة.   •
مركز طبي واحد.   •

الحاجة الغذائية الماس��ة )10( آالف سلة    •
غذائية و)5( آالف طرد صحي

جنوب دمش��ق يوجد )3 ( مخيمات )سبينة،    •
الس��يدة زين��ب، والحس��ينية( ، هجِّر أهلها 
عنه��ا ولي��س بداخله��ا تواج��د للمعارضة 
السورية لكن مُنع االهالي من العودة لها.

)مخيم حندرات( في حلب مس��يطر عليه    •
بالكامل من المعارضة السورية، المخيم 

على األرض تمامًا.
)مخي��م درعا( يعان��ي من أوضاع إنس��انية    •
مزرية بالترافق مع القصف المستمر وتدمير 

أجزاء كبيرة وحرق أخرى وتهجير أهله.
المعتقل��ون الفلس��طينيون الس��وريين    •
لدى النظام )823(، المفقودون )271(، 

الضحايا )2811(.
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سوريتنا - أورفا - تركيا - محمود الحسين
لي��س غريبًا في الم��دن التركي��ة الحدودية 
مثل )غازي عنتاب، أورفا، مرسين..( أن ترى 
أطفااًل س��وريون ال تتجاوز أعمارهم خمسة 
عش��ر عامًا يجر كل واحد منه��م عربة، في 
مؤخرتها كيس صغير، يقومون بوضع بقايا 
النفايات في داخله، في مشهد مثير لألسى، 
وس��ط غياب من يرعاهم بعد أن هربوا من 
براميل الموت في سوريا، ليواجهوا مأساة ال 

تقل قساوة في بلد اللجوء.
ويالت الحرب في س��وريا أجبرت عددًا كبيرًا 
ج��دًا من الس��وريين على الن��زوح إلى تركيا 
واالس��تقرار - ولو مؤقتًا � في مدنها، )أورفه 
مثااًل(، لذلك انتش��رت في شوارعها ظاهرة 
عمال��ة )جم��ع النفايات( لبيعها واالس��ترزاق 
منها، بعدما تعذر عل��ى كثيرين إيجاد عمل 

شريف يؤمن لهم متطلبات عيشهم.
تحت��وي النفاي��ات الت��ي يجمعه��ا األطف��ال 
على أن��واع مختلفة من المع��ادن، كالحديد 
الت��ي  والنايل��ون،  واأللمني��وم  والنح��اس 
يتهافت عليه��ا كبار التجار إلع��ادة تدويرها 
مرة أخرى، وربما تصديرها. هؤالء األطفال 
ف��روا مع ذويهم من أه��وال القتل والتنكيل 
اليوم��ي الذي يمارس��ه النظام في س��وريا، 
ليجدوا أنفس��هم في بلد غريب، لم ينتظروا 
المساعدات أو التسول والطلب من اآلخرين، 
لذلك قرروا العمل بهذه الطريقة لس��د جزٍء 
- ول��و كان بس��يطًا - م��ن احتياجاتهم، في 
مش��اهد يومية رآها كثيرون مؤلمة ألطفال 
يعيش��ون ظروف��ًا مأس��وية، كان��ت نتيج��ة 

فقدانهم وأهليهم ألموالهم وتعليمهم.
يواجه ذوو هؤالء األطفال إعاقات جسدية أو 
أمراضًا مزمنة تح��ول دون عملهم، كما هو 
الحال بالنس��بة إلى المسنين من ذويهم، أو 
مم��ن لديهم إعاقات دائم��ة نتيجة إصابتهم 
يضط��ر  مم��ا  الس��وري،  النظ��ام  بقص��ف 
األطف��ال إلى الخ��روج والعمل م��ن الصباح 
حت��ى المس��اء، لتأمي��ن بع��ض احتياج��ات 

عوائلهم الصعبة.
طارق، ذو ال��� 15 عامًا، كان يعيش مع أهله 
في ريف حلب )مدين��ة رتيان(، اضطروا إلى 
الن��زوح إل��ى تركيا بس��بب تدمي��ر منزلهم 
بإح��دى البرامي��ل المتفجرة خ��الل القصف 

على المدينة.
يعم��ل ط��ارق ه��و وأخوت��ه الثالث��ة بجمع 
النفاي��ات لس��د احتياج��ات أهل��ه، ويضي��ف 
طارق أنه يفض��ل العمل في أي مجال على 

التسول وطلب المال من المارة.

يب��دأ طارق وأخوت��ه نش��اطهم اليومي من 
الساعة الخامسة صباحًا قبل أن تبدأ سيارات 
النظافة بجمع النفايات، إذ يقومون بجمع أي 

شيء يمكن استخدامه أو إعادة تدويره.
يق��ول ط��ارق إن��ه بع��د انتهائ��ه م��ن جمع 
النفايات يق��وم ببيعها لتاج��ر تركي مقابل 

)10( ليرات تركية يوميًا.
يعبر طارق عن حزنه الش��ديد، وذلك لعدم 
قدرته عل��ى االلتحاق بالمدرس��ة، خصوصًا 
أنه كان من الملتزمين دراس��يًا في مدرسته 

بحلب. 
وفي نهاي��ة حديثه يتمنى ط��ارق، كما هي 
ح��ال كثير من الس��وريين، أن تنتهي الحرب 
وتنتص��ر الث��ورة، لك��ي يعود ال��ى مدينته، 
ويق��وم بإع��ادة إعمار منزل��ه، وجعله أجمل 

مما كان عليه.
يع��ود انتش��ار مثل ه��ذه الح��االت بالدرجة 
األول��ى إل��ى الن��زوح الكبير للس��وريين الى 
تركي��ا، فمدينة أورفه اس��تقبلت - وال تزال 
تس��تقبل - أع��دادًا كبي��رة م��ن الالجئي��ن، 
إضافة إلى احتياجات السوريين الكبيرة؛ هذا 
ما أفادنا به خالد الهنداوي، مس��ؤول الدعم 
االجتماعي في إحدى المنظمات اإلنس��انية، 
وال��ذي أض��اف أن كثيرًا من الس��وريين من 
دون عم��ل، مما يضط��ر بعضهم، خصوصًا 
األطفال، إلى العم��ل بهذه الطريقة؛ إضافة 
إلى أن بعضهم يفضل التسول على العمل.

تابع األس��تاذ خالد حديثه قائاًل إن كثيرًا من 
المنظمات الموجودة في مدينة أورفه ال تسد 
احتياجات الس��وريين، كما أنه��م ال يدخلون 
س��وى في عمليات اإلحص��اء وجمع البيانات، 
إضافة إلى أن كثيرًا منهم يقيم في الحدائق 
العام��ة، ومن َثمَّ من الصعب تغطيتهم من 

قِبل الفرق الجوالة لهذه المنظمات.
وعن��د س��ؤاله عن اآللي��ة المتبع��ة من قبل 
ه��ذه المنظم��ات للحد م��ن ه��ذه الظاهرة 
ق��ال الهن��داوي إن��ه ال توج��د أي خط��ة أو 
اس��تراتيجية حول هذا الموضوع، لذا أقترح 
أن تتم دراسة هذه الظاهرة بشكل مفصل، 
وبالتعاون واالش��تراك مع المنظمات العاملة 
جميعًا، إضاف��ة إلى تحمل الحكومة المؤقتة 
لمس��ؤولياتها، ووضع حل ج��ذري من خالل 
تنظي��م حمالت توعي��ة صحي��ة واجتماعية 
مشتركة ومس��تمرة إلنقاذ هؤالء األطفال، 
ودفعه��م إل��ى متابع��ة دراس��تهم؛ إضاف��ة 
إل��ى تأمين ج��زٍء - ول��و كان بس��يطًا - من 
احتياجاته��م، كتوزي��ع المعون��ات والس��الل 

الغذائية وغير الغذائية.
يُذكر أن تركيا استقبلت - وال تزال تستقبل 
- أعدادًا كبيرة من الس��وريين، إذ يوجد في 
تركي��ا ما يق��ارب المليوني الج��ئ، واألعداد 
ف��ي تزايد مس��تمر. وإذا لم توض��ع الحلول 
لظاه��رة عمالة األطف��ال هذه فنح��ن أمام 

معضلة كبيرة جدًا.

»جمع النفايات«
مهنٌة الأطفاِل �ضوريني 
يف املدن الرتكية ت

قا
قي

تح

أحد شوارع مدينة أورفا التركية
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عامر محمد
"ال تنسوا نصف الكأس الممتلئ"، قال قدري جميل 
من موس��كو عبر قناه روس��يا اليوم بعد أن انتهت 
الجول��ة الثانية من لقاءات مؤتمر موس��كو. جميل 
المنش��ق ب��رأي النظ��ام والهارب ب��رأي المعارضة 
السياس��ية، التاج��ر الكبي��ر ب��رأي م��ن عرفه عن 
قرب من الس��وريين، أش��ار لنا عبر القناة الروسية 
الرس��مية إلى م��ا تحقق في مؤتمر سياس��ي جمع 
بين المعارضة التي توصف بالوطنية ووفد النظام 
الذي ترأس��ه بش��ار الجعفري، ق��ال جميل: "هناك 
إنجازات تحققت خالل هذه الجولة من المفاوضات، 
وقرأ من ورقة أمامه جماًل عدة تحتوي على عبارات 
مستحبة لدى النظام: )اإلرهاب، السيادة الوطنية، 
اإلره��اب، الدول��ة الس��ورية، الجي��ش، اإلرهاب(، 
ابتس��م الرجل المح��ب لإلعالم بالق��در الذي يحب 

فيه النظامُ تنظيم داعش، وأنهى الحديث. 
ف��ي الوقت نفس��ه ال��ذي أطل في��ه جمي��ل علينا 
كان م��ازن مغربية )الضابط المتقاع��د والبعثي(، 
والذي ي��رأس تيارًا اس��مه الطري��ق الثالث، يكتب 
عب��ر Facebook ما فعله الجعفري في موس��كو: 
"أضاع الجعفري الوقت ببراعة في موسكو، رفض 
مناقشة مسائل متعلقة بالمعتقلين والمخطوفين 
وإيص��ال المس��اعدات لكاف��ة الس��وريين وتجديد 
خ��ارج  الموجودي��ن  للس��وريين  ج��وازات  ومن��ح 
س��ورية، ووقف قصف أو اس��تهداف المدنيين من 
أي ط��رف". الجعف��ري فسّ��ر ب��دوره س��بب ضياع 
الوق��ت بالقول: "لم يس��عفنا الوق��ت للوصول إلى 
نتائج مش��تركة حول الورقة الت��ي تقدمنا بها من 
12 بن��دًا بخصوص مكافحة اإلرهاب"، ثم عاد إلى 
الش��تم ال��ذي يحب، وقال: "س��مير عيط��ة هو من 
هواة العمل السياس��ي، وانفعالي، وحرد في إحدى 
الم��رات وطلع من القاعة.. ولحق به أش��خاص من 
الوفود األخ��رى يصالحونه ويقنعونه أن يرجع إلى 

الدرس"، فيما صمت العيطة ولم يعلق. 

فيما كانت مجد نيازي تمارس دورها التاريخي في 
محاربة الفساد، وتعلن: "يعلن حزب سوريا الوطن 
عدم مشاركته في اجتماع موسكو 2، سواء وجهت 
إلي��ه الدع��وة أم لم توجه، وذلك بس��بب األس��اس 
الخاط��ئ ال��ذي بُنيت عليه الدع��وات، والذي اعتبر 
األح��زاب المرخصة في س��وريا كتلة واحدة ممكن 

أن تمثل بشخصية واحدة". 
ُغّطيَ المؤتمر إعالميًا من قبل النظام والمعارضة، 
كل حسب هواه. وس��ائل اإلعالم المعارضة ركزت 
عل��ى "فتحة الص��رف الصح��ي" الت��ي ظهرت في 
ص��ورة التقطه��ا المعارضون بش��كل جماعي في 
نهاية المؤتمر، لم تهتم هذه الوسائل، مثل سراج 
برس، وال للحظة بنقل حتى الورقة التي دُرس��ت 
أو ُطرح��ت أو رُميت على طاولة موس��كو، من باب 
أن "ه��ذا ال يهمنا وال يعنين��ا وال يمثلنا"، لتفترض 
هذه الوسائل، نيابًة عن السوريين كما هي العادة، 
أنها تعرف ما يجب أن يُقال للس��ورين وما يجب أن 
ال يق��ال، أو أنها ركزت على "الفتح��ة" ألنه عنوان 

هيك رح ن�ضمع
»ثورة على ورق« فقرة أسبوعية ضمن البرنامج 
الصباحي إلذاعة هوا سمارت، تعرض الفقرة 
عرض��ًا ناق��دًا لم��ا يتم نش��ره في صحف 
اإلعالم الس��وري البديل، ويسلط مقدم 
البرنامج )ياس��ر أبو ش��قرا( الضوء على 
الثغ��رات التي تق��ع فيه��ا المطبوعات 
الس��ورية. الفقرة كل ي��وم خميس 

عند الحادية عشرة صباحًا.

 • • •
»مظاه��رة إف إم« برنام��ج الس��لمي الالعنف��ي ف��ي 
موس��مه الثال��ث، يع��رض أخب��ارًا س��ورية بطريق��ة 
مختلف��ة ع��ن الع��ادة، ويرك��ز عل��ى قضايا إنس��انية 
وقص��ص صحفية م��ن الداخل الس��وري، كل خميس 
عن��د تمام السادس��ة مس��اًء، إعداد وتقدي��م: نورس 

يكن، عبر نسائم سوريا.
 • • •

»توت��ة توتة« حكاي��ات عن عزة البح��رة وعنكم وعن 
كل شيء جميل ونحبه في سوريا.. تاريخنا.. ذاكرتنا.. 
تراثن��ا.. ودائم��ا س��وريتنا وحريته��ا ه��ي روح التوتة 
وهدفه��ا.. إعداد وتقديم: عزة البح��رة، برنامج يومي 

يبث في الساعة 12:30 ظهرًا عبر صوت راية.

هيك �ضمعنا
)#بالفيديو: أقوى عملية كوماندوس #للجيش_الس��وري في تاريخ #البشرية(، 
ه��و عنوان فيديو نش��رته صفحة راديو أنا عل��ى Facebook، والحقيقة تقول إن 

الفيديو، الذي يظهر فيه جنديان يحاوالن القفز من س��طح منزل إلى 
آخر ويفش��الن بطريق��ة مضحكة، ليس لجي��ش النظام، بل هو 
لجي��ش االحتالل اإلس��رائيلي وه��و ينفذ مداهمات ف��ي رام اهلل 
العال��م الماضي. م��ن باب اعرف ع��دوك.. األعزاء ف��ي راديو أنا، 

أقيلوا مسؤول صفحتكم فورًا.. فورًا.
 • • •

قالت لن��ا مذيعة األخبار في راديو حارة إننا س��نعرف المزيد من 
التفاصيل عن مخيم اليرموك من المراسل عمر القصير، بدأ عمر 

الحديث لنفهم منه بشكل واضح أنه في دمشق، وليس في المخيم، لكن المذيعة 
أص��رت عل��ى أنه ف��ي المخيم، فق��ال هو »إن ما يح��دث هناك«، فع��ادت المذيعة 
لتق��ول أنت في المخيم يا عمر، فقال عم��ر: »النظام قصف الزبداني بالبراميل«، 
فاستس��لمت المذيعة وقالت عمر القصير من دمشق شكرًا لك، صفنّا.. واهلل إننا 

صفنا بسؤال: أين هو عمر اآلن؟ وال نزال نبحث عنه.
 • • •

أيض��ًا ع��ن المخيم، أطل علينا حاتم الدمش��قي عبر راديو ال��كل على أنه يتحدث 
م��ن مخيم اليرم��وك في برنام��ج قضايا محلية حلق��ة يوم الخمي��س، ليقول إن 
تنظي��م داعش لم يُق��دِم على ارتكاب أي انتهاكٍ بح��ق المدنيين، وتابع »إال أنه 
هن��اك حاالت قنص بحق المدنيين، وُقطِعت بعض الرؤوس، وقتل بعض عناصر 
التنظيمات المعارضة التي تقاتل في المخيم«.  كدنا نصدق.. إلى أن قال المراسل 
حاتم: »األخوة الفلسطينيون نزحوا من المخيم«، ففهمنا أن حاتمًا يجلس بالقرب 

من عمر، وال نزال نبحث عنهما معًا.

املوز على »تالقي«
وال�ضرف ال�ضحي على »�ضراج بر�ش«

ب��رّاق عل��ى مواقع التواص��ل االجتماع��ي، يحصد 
اإلعجابات والمش��اركات، ومن باب نظرية المؤامرة 
ربما يكون السبب "رغبة الداعم في تغييب أي خبر 

ال يوافق هواه السياسي". 
النظام، عبر وس��ائل إعالمه، كان يصور المش��هد 
الق��ادم م��ن موس��كو كأنه الفت��ح المبي��ن لصدق 
موقفه وحكمته، إذ كانت قناة الدنيا مثاًل تستضيف 
المزي��د من األب��واق، ال ليطرب��وا لم��ا يقوله "وفد 
الحكوم��ة" فق��ط، بل حت��ى لمهاجم��ة المغرضين 
المش��اركين، من باب أنهم ال يعون حجم المؤامرة. 
نعم ال تزال القناة تتحدث عن المؤامرة بشكل شبه 
يوم��ي وبال أي تغيير عن األيام األولى للثورة، فيما 
كانت جريدة الوطن تنش��ر ما تس��ميه "تسريبات" 
م��ن كواليس موس��كو، وكذلك فعلت ش��ام إف إم، 
فيما نش��رت تالقي التائبة عن ش��تيمة رفيق نصر 
موضوعًا القى أكثر من ألفي إعجاب على صفحتها 

على Facebook، عنوانه "فوائد قشر الموز". 
انته��ى المؤتمر وُأغلق الب��اب عليه، فيما الوعد بأن 
يكون هن��اك جوالت جدي��دة وقادمة م��ن اللقاءات 
التي ال يعلم أحد لما تجري في موس��كو وليس في 
دمش��ق، بما أن األطراف تتف��ق على محاربة العدو 
نفس��ه "المعارض��ة الت��ي تري��د إس��قاط النظام"، 
وتتف��ق كذلك عل��ى محاربة اإلرهاب م��ن دون أن 
تع��رف تمامًا ما هو اإلرهاب، مس��وِّغًة قتل اآلالف 

من السوريين تحت عنوان الحرب نفسه. 

ديا
مي
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ال�ضرطة املدنية يف دولة 
املواطنة )1(

   إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

الش��مولية  المجتمع��ات  س��مات  أب��رز  لع��ل 
واالس��تبدادية غير الديمقراطية هي انتشار 
انته��اكات الش��رطة لحقوق اإلنس��ان، وغالبًا 
م��ا يش��اع ف��ي ه��ذه المجتمع��ات أن احترام 
حقوق اإلنس��ان يتعارض م��ع اإلنفاذ الفعال 
للقواني��ن، ومع مصالح الدولة العليا ضد عدو 
خارجي حقيقي أو مفترض، حتى بات ش��ائعًا 
في دوٍل كسوريا مثاًل أن يخرج رجال الشرطة 
واألمن عن القان��ون، على قاعدة أن أفعالهم 
ح��ربٌ على الجريم��ة واإلره��اب، وما حقوق 
اإلنس��ان إال عراقيل يلقيها أمامهم المحامون 
والمنظمات غي��ر الحكومية العاملة في مجال 

حقوق اإلنسان. 
ف��ي زاويتن��ا اليوم س��نعرض لدور 

دول��ة  ف��ي  والش��رطة  األم��ن 
تمهي��دًا  والقان��ون،  المواطن��ة 
ف��ي  دوره��م  ف��ي  للبح��ث 
المجتمعات الش��مولية، ومن ثم 
للتغيير  ف��ي مقترح��ات  البح��ث 
الج��ذري لق��وات األمن ف��ي دول 

الربي��ع العربي، تل��ك القوات التي 
بقيت خارج نطاق المساءلة لعقود. 

إقام��ة العدال��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك وج��ود 
أجه��زة إلنف��اذ القواني��ن بما يتماش��ى تمامًا 
م��ع المعايي��ر الدولي��ة لحقوق اإلنس��ان ومع 
المب��ادئ األساس��ية للمواطن��ة، أمرٌ أس��اس 

لإلعم��ال الت��ام لحقوق 
ال  وأم��رٌ  اإلنس��ان، 
غن��ى عن��ه لعمليتي 
طي��ة  ا يمقر لد ا
والتنمية المستدامة، 
أكدت��ه  م��ا  وه��و 
اإلع��الن  ديباج��ة 
لحق��وق  العالم��ي 
»ولم��ا  اإلنس��ان: 

كان من األساس��ي أن تتمتع حقوق اإلنس��ان 
بحماي��ة النظ��ام القانوني إذا أريد للبش��ر أال 
يضط��روا آخ��ر األمر إلى اللج��وء للتمرد على 

الطغيان واالضطهاد«. 
فوالية الش��رطة ف��ي دولة المواطن��ة تعني 
باألس��اس حماية حقوق اإلنسان والدفاع عن 
الحري��ات األساس��ية والحف��اظ عل��ى النظام 
العام في مجتمع ديمقراطي، وذلك من خالل 
السياس��ات والممارسات اإلنسانية والقانونية 
المنضبطة. وقد نصت المادة 29 من اإلعالن 
العالم��ي لحق��وق اإلنس��ان عل��ى م��ا يل��ي: 
»يخضع الفرد في ممارس��ة حقوقه وحرياته 
لتل��ك القي��ود الت��ي يقرره��ا القانون 
فق��ط، لضم��ان االعت��راف بحقوق 
واحترامه��ا،  وحريات��ه  الغي��ر 
ولتحقي��ق المقتضي��ات العادلة 
والمصلح��ة  الع��ام  للنظ��ام 
العام��ة واألخالق في المجتمع 
الديمقراط��ي، وال يصح بحاٍل 
من األح��وال أن تُمارس هذه 
الحق��وق ممارس��ًة تتناق��ض 
م��ع أغ��راض األم��م المتح��دة 

ومبادئها«. 
ومن خالل اإلعالن العالمي لحقوق 
اس��تخالص  يمكنن��ا  اإلنس��ان 
وظيفة الش��رطة أو واليتها، 
حقوق  بحماية  وتحديده��ا 
ع��ن  والدف��اع  اإلنس��ان، 
األساس��ية،  الحري��ات 
النظام  والحف��اظ عل��ى 
العام، ومن ثمَّ يتوجب 
الموظفي��ن  عل��ى 
بإنف��اذ  المكلفي��ن 
احت��رام  القواني��ن 
القان��ون وطاعت��ه في 

األوق��ات جميعًا، وتأدي��ة الواجب ال��ذي يلقيه 
القان��ون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع 
وبحماية األش��خاص جميعًا م��ن األعمال غير 
القانوني��ة، عل��ى نح��و يتف��ق مع عل��و درجة 

المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم. 
كما يتوجب عليهم االمتناع عن ارتكاب أي فعل 
من أفعال إفساد الذمة، وعليهم مواجهة هذه 
األفعال ومكافحتها ب��كل صرامة، كما عليهم 
احترام الكرامة اإلنس��انية وحمايتها، واإلبالغ 
عم��ا يقع من انتهاكات له��ذه القوانين، وعدم 
التمييز والتناسبية اإلنسانية مع الحاالت التي 

هم بصددها. 
وتتجل��ى المس��ؤولية األكبر لقوات الش��رطة 
ف��ي دول المواطنة بااللت��زام بحماية الحقوق 
المصنفة تحت الحق��وق المدنية، والتي تُعدّ 
حقوقًا جوهرية، م��ن الواجب احترامها إلنفاذ 

حكم القانون، وعليه فهم ملزمون بما يلي: 
- االمتناع عن أي فعل يهدد الحق في الحياة أو 
يعرضها للخطر، وه��و الحق المحمي بموجب 
الم��ادة الثالث��ة من اإلع��الن العالم��ي لحقوق 
اإلنسان، والمادة السادس��ة من العهد الدولي 

للحقوق المدنية والسياسية. 
- ع��دم إخض��اع أي ف��رد للتعذي��ب أو المعامل��ة 
القاسية أو الالإنسانية أو المقللة من الكرامة، أو 
ارتكاب أي فعل يدخل تحت طائلة تعريف جريمة 
التعذي��ب ال��واردة في المادة األول��ى من اتفاقية 
مناهضة التعذيب، أو المادة الخامسة من اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنس��ان، والمادة الس��ابعة من 
العه��د الدولي للحق��وق المدنية، والس��ابعة من 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 
- احترام حق أي ش��خص ف��ي الحرية واألمان 
الشخصي، وعدم توقيفه أو اعتقاله تعسفيًا. 
- االمتن��اع ع��ن حرمان أي فرد م��ن حريته إال 
ألس��باٍب نصَّ عليها القان��ون، وطبقًا لإلجراء 
المق��ر فيه، وهو الحق المحمي بموجب المادة 
التاس��عة من العهد الدولي للحق��وق المدنية 

والسياسية. 
- احت��رام الكرام��ة المتأصل��ة في الش��خص 
اإلنس��اني، ومعاملة المحرومين من حريتهم 
جميع��ًا معامل��ة إنس��انية، تحت��رم الكرام��ة 
اإلنس��انية المتأصلة في الشخص اإلنساني، 
طبقًا لنص المادة العاش��رة من العهد الدولي 

للحقوق المدنية والسياسية. 

سوريتنا برس
س��جل داء الليش��مانيا نس��ب إصابة مرتفعة مؤخرًا في مدينة الرقة، 
التي تسيطر عليها قوات تنظيم الدولة االسالمية، وتتحكم بمرافقها 
الطبية، وقدّر ناش��طون م��ن حملة »الرقة تذبح بصمت«، أن نس��ب 

اإلصابة بالداء قد تعدت الثالثة آالف إصابة. 
ويش��ير عب��د الغفور، ناش��ط م��ن الرق��ة، إل��ى أّن »إصاب��ة مقاتلي 
داع��ش بالليش��مانيا، قد لفت��ت نظر اإلع��الم العرب��ي والعالمي إلى 
انتش��ار المرض، على الرغم انتشاره منذ أكثر من سنة بين السكان 
المحليي��ن، الذين يعانون من نقص الخدم��ات الطبية، فاألولوية في 
العالج في معظم المراكز الطبية المتوفرة تعطى لمقاتلي التنظيم، 
أما أهالي الرقة فهم في الدرجة الثانية«. مؤكدًا على عدم فعالية أي 
جهة طبية حيادية في المدينة، بسبب منع قوات تنظيم الدولة لجميع 

المنظمات الدولية من العمل. 
وكان��ت الحمل��ة قد لفت��ت النظر إلى م��ا قامت به داع��ش من إغالق 
المكاتب الصحية ومصادرة المعدات واعتقال الكثير من األطباء الذين 

يعالجون الوباء، مما ساهم بالحد من جهود عالج المرض. 
من جهته، يؤكد الطبيب حس��ام العباس أّن »الليشمانيا انتشرت مؤخرًا 
في العديد من المدن السورية، ولم تعد مقتصرًة على مدينة أو منطقة 
معينة، حيث تنتش��ر في كل من حلب والحسكة ودير الزور، كما انتقلت 
إلى الالذقية ودمشق وطرطوس«، ويحتاج القضاء على الليشمانيا تبعًا 

للطبيب إلى وجود مراكز متخصصة بالعالج ومتابعة المرضى وانتش��ار 
الداء، وهو ما تفتقر إليه المدينة اليوم، ويذكر العباس أّن العالج يشمل 
مركبات )األنتموان الخماسية، الغليكونات( إضافة إلى )األمفوتريسين(، 
ويش��دد عل��ى أن ن��وع المرك��ب الدوائ��ي يتم ع��ادة تحديده م��ن قبل 

األخصائي تبعًا لنوع الليشمانيا المنتشرة في المنطقة. 
ويش��مل داء الليش��مانيا ال��ذي يصيب اإلنس��ان نحو 20 نوع��ًا، وتعد 
الليش��مانيا الجلدية هي األكثر انتش��ارًا، وينتقل الداء من خالل لدغة 
ذباب��ة الرم��ل، وتظهر على المريض على ش��كل ق��روح جلدية، بعد 
أس��ابيع م��ن اللدغة، وت��ؤدي اإلصابة ف��ي مراحل الحق��ة إلى ظهور 
الحمى وأذية في الكبد وتضخم الطحال وقد تسبب فقر دم، وعادة ما 

تترك اإلصابة آثارًا وندوبًا طوال الحياة. 

اللي�ضمانيا تتف�ضى فـي الرقة 
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الوجود ال�ضوري يف لبنان
ح�ضار يف املكان واإقامات مرِهقة

اس��تكمااًل لم��ا بدأناه في األس��بوع الماضي 
ع��ن أوضاع الس��وريين في لبن��ان البد من 
اإلشارة إلى المغالطة القانونية التي يتبناها 
النظ��ام اللبنان��ي السياس��ي واإلعالمي، أال 
وهي إط��الق صفة النازح على الس��وريين 
الموجودين على أراضيه، على الرغم من أن 
النزوح هو عملي��ة االنتقال من منطقة إلى 
أخ��رى داخل البلد الواحد، في حين أن تبنّي 
كلمة »الجئ« أو »مُهجّر« يؤشر إلى وجود 
ط��رفٍ س��بَّبَ ه��ذا اللج��وء أو التهجير، أي 
النظام السوري، إضافًة إلى أن صفة اللجوء 
تمنح صاحبها مكاس��ب قانونية، تبرأت منها 

الحكومة اللبنانية طوال أربع سنوات. 
ف��ي هذه الزاوي��ة نلقي الض��وء على إقامة 
الس��وريين في لبن��ان، الجئي��ن أو نازحين. 
فبع��د تضيي��ق إج��راءات دخول الس��وريين 
إلى لبنان بات لزم��ًا على القاطنين فيه من 
الس��وريين التقدم لألمن الع��ام بمعامالتٍ 
مرهق��ة لتجدي��د إقاماته��م، بع��د أن كان 
التجدي��د روتينيًا، مما يزيد من أعباء األس��ر 
النازح��ة، ويدف��ع كثيري��ن إل��ى المخالف��ة 
والبق��اء بال قي��ود على أرض لبن��ان. ويزيد 
م��ن المعاناة أيضًا غي��اب أي منفذٍ للتهريب 
أو الخروج من لبنان، باس��تثناء المعابر غير 
الش��رعية مع سوريا. وتُقس��م اإلقامة في 

لبنان وفقًا لما يلي: 
ورقة األمم المتحدة: 

إن كان��ت البطاقة التي يحصل عليها بعض 
الالجئين الس��وريين المس��جلين رسميًا في 
س��جالت المفوضية العليا لشؤون الالجئين 
تحميهم قانونًا من الترحيل، إال أنها ال تكفي 
وحدها لتس��وية أوضاع إقامتهم في لبنان، 
إذ يجب إرفاقها ب�: تعهد سكن - إفادة سكن 
- صورتين شخصيتين لكل فرد، إضافًة إلى 
تعهد بالعمل عند الكاتب بالعدل، مما يعني 
اعتماد الالجئ الس��وري، وربم��ا مع عائلته، 
على المعونات الت��ي تقدمها له المفوضية، 
والمق��درة ب� 19 دوالرًا عن كل فرد، وهي ال 
تكفي ش��يئًا في لبنان، مما يجعل الس��وري 
الالجئ عرضًة لالس��تغالل والعمل بأبخس 
الرواتب، كونه ممنوع��ًا من العمل. ومؤخرًا 
ب��دأ األمن العام اللبنان��ي بالتفتيش عن أي 
أشخاٍص يخالفون هذه اإلجراءات، ومن َثمَّ 
محاس��بة من يعمل وهو مس��جٌل في األمم 

المتحدة. 

ورقة التعهد بامل�ضوؤولية: 
يح��ق للس��وريين ف��ي لبنان إحض��ار كفيل 
لبنان��ي ليقوم بالتعهد بالمس��ؤولية عنهم، 
ويت��م ذلك عند كاتٍب بالع��دل، يعطي ورقة 
التعهد للس��وري، ويتقاضى عن كل شخص 
مبلغ��ًا ق��دره 35 أل��ف لي��رة. وق��د تُرفض 
الكفال��ة م��ن قِب��ل األم��ن العام م��ن دون 
مسوّغ، مما يضطر الس��وري طالب اإلقامة 
إل��ى العودة إل��ى الكاتب بالع��دل مع الكفيل 
للقي��ام بتعه��د جدي��د وف��ق الصيغ��ة التي 
يقترحه��ا األمن الع��ام، ودفع مبل��غ 35 ألف 

ليرة لبنانية من جديد. 

اإفادة �ضكن وتعهد �ضكن: 
تتطل��ب أوراق تجدي��د اإلقام��ة للس��وريين 
ورقت��ي إفادة س��كن وتعهد س��كن، تؤخذان 
م��ن المختار ف��ي الحي ال��ذي يقطنون فيه، 
جميع��ًا  األوراق  تصوي��ر  م��ع  وتكلفتهم��ا 
بالح��د  لبناني��ة  لي��رة  آالف   10 نس��ختين 
األقص��ى. ويحت��اج تعهد الس��كن إلى وجود 
المؤج��ر أو من ين��وب عنه، إال أن المش��كلة 
تبرز بأن كثيرًا من العائالت السورية تقطن 
في من��ازل مش��تركة أو مخالف��ة، ومن َثمَّ 
ه��ي غير مس��جلة ف��ي البلدية، مم��ا يعني 
ع��دم إمكانيتها الحصول على تعهد س��كن. 
وينبغي اإلش��ارة هنا إلى أن الكم األكبر من 
العقارات في لبنان يملكها أصحابها بقروٍض 
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مصرفية، ومن َثمَّ ال يمكن تس��جيلها حتى 
سداد القروض. 

أما التعليم في لبنان، فبالنس��بة إلى الجامعة 
الس��وريين  الط��الب  تقب��ل  فه��ي  اللبناني��ة 
م��ن دون تعدي��ٍل يُذكر عل��ى مقرراتهم في 
مرحل��ة اإلجازة، أم��ا مرحلة الدراس��ات العليا 
فه��ي تفرض رس��ومًا مرتفعة عل��ى الطالب 
السوريين، تصل إلى 2000 دوالر في السنة. 
والمشكلة األكبر تتجلى في المدارس اللبنانية 
ومراح��ل التعلي��م األول��ى، إذ تب��رأت رابط��ة 
التعليم األساس��ية من واجباتها تجاه األطفال 
الس��وريين مبدئيًا، فبعد أن شددت على »حق 
الطالب الس��وري النازح ف��ي التعلم«، رأت أن 
»مس��ؤولية ذلك ال يمكن أن تكون ملقاة على 
عات��ق وزارة التربي��ة المتقش��فة أص��اًل، وأن 
المؤسس��ات الدولية ه��ي المعنية ب��� »توفير 
الدعم المال��ي الكافي للقي��ام بأعباء الطالب 

السوريين في لبنان«. 
ونتيج��ًة للضغوط على المدارس الرس��مية 
في لبنان، بس��بب األعداد المتزايدة للطالب 
النازحي��ن، ت��م اإلع��الن عن افتت��اح فصول 
مس��ائية لتس��تقبل أكثر م��ن 55 ألف تلميذ 
س��وري بين الصفين األول أساسي والتاسع 
أساس��ي، وهو ع��دد قليل جدًا، ال يس��توعب 
الالجئين الس��وريين المس��تحقين للتعليم. 
كما أن التالمذة السوريين يواجهون صعوبة 
في التأقلم مع المنهج اللبناني بسبب اختالفه 
مع المنهج الس��وري، وبسبب انقطاعهم عن 
المدرس��ة لفترات تت��راوح بين س��نة وثالث 
س��نوات، وألن المنهج بحد ذاته تعتريه هذه 
المش��كالت كلها، فض��اًل عن اعتم��اده على 
اللغات األجنبي��ة »الفرنس��ية واإلنكليزية«. 
إال أن تالم��ذة الصف��وف االبتدائية لم يجدوا 
الصعوبات التي يعاني منها تالمذة الصفوف 
المتوس��طة والثانوية، خصوص��ًا من ناحية 

تأقلمهم السريع مع المنهج. 

بالحدي��ث ع��ن اإلع��ام تت��ردد مقولٌة ش��هيرة ع��ن اإلع��ام األمريكي، 
مفاده��ا أن تاري��خ أمريكا كتب من أخبار مجتمعاتها، وأن وس��ائل اإلعام 
س��ردت أخبار المجتمعات منذ بدايته��ا، أي أن التاريخ األمريكي خُط بيد 
اإلعاميين. وال يُخفى دور اإلعام المحوري في الس��لم أو الحرب وتعاظم 
ش��أنه مع بدايات الربيع العربي على أحد، إذ انتقلت فيه الصحافة وغيرها 
من الوس��ائل اإلعامي��ة إلى فضاء اإلعام التفاعلي، الذي أتاح لإلنس��ان، 
وبأدواتٍ بس��يطة، أن يكون ناش��رًا أو صحفيًا يتفاعل مع اآلخرين، وليس 

متلقيًا سلبيًا كما هو في اإلعام التقليدي. 
كم��ا يحقق اإلعام التفاعلي، عل��ى الرغم مما يؤخذ عليه، فوائد آنية وحياتية 

للقارئ، حتى إن األخير بات عنصرًا في توجيه السياسات في أي وسيلةٍ إعامية، 
وهو ما اتجهت إليه س��وريتنا في صفحاتها مؤخ��رًا، فكانت البداية مع زاوية 
"جرس، قضايا المواطنين " ليصل رنينها إلى مكاتب مسؤولي المعارضة في 
مؤسس��اتها المختلفة، حيث تقبل الشكاوى واالستفس��ارات التي لم يتمكن 
أصحابها من الوصول إلى المسؤولين، في مختلف القضايا الخدمية واإلغاثية 
والطبية والتعليمية، وفي السياق نفسه تأتي زاويتنا الجديدة "خارج الحدود"، 
التي تهتم باستفساراتكم وأسئلتكم كلها، بخصوص قضايا اللجوء القانونية 
في بلدان الش��تات السوري، من خال استشارات مجانية مباشرة مع المحامي 

.souriatna.peeps@gmail.com نعيم اليماني على اإليميل
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1992  /  3  /  25
ازداد عطشي، ونشفان ريقي، واالنكباب على 

شرب الماء، مع التردد على دورة المياه. 
يعتق��د البع��ض أن اإلفراج ب��ات قريب��ًا. لقد 
قطع السجن األلسن ومنع السمع على اآلذان، 
وقضى عل��ى الرؤي��ة الواضحة ف��ي العيون، 
والس��جَّان – وا أس��فاه – يطلب االنحناء أكثر، 

وطأطأة الرقاب. 
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ق��ال صاحب��ي، ونح��ن نمش��ي الهوين��ى في 
المم��ر: لي��س ل��ديَّ أدن��ى فكرة ع��ن العمل 
النقابي، سمعت أنك عملت صحافيًا في اتحاد 
نقاب��ات العمال، حدثني عم��ن كان يعمل في 
تل��ك األيام، ومن تعاقب على رئاس��ة المكتب 

التنفيذي لالتحاد العام؟ فأجبت: 
- عمل��ت ف��ي الجريدة مح��ررًا من��ذ ربيع عام 
1964، وكان ي��رأس تحريرها األس��تاذ جورج 
طرابيش��ي، ومع��ه مجموعة م��ن المحررين 
وه��و  بص��ل،  محم��د  مث��ل:  السياس��يين، 
فلس��طيني، وحمود الش��وفي، ويتردد عليهم 
أحيانًا الكاتب الس��وري ياسين الحافظ؛ وأذكر 
من الشباب العاملين في اإلدارة: عبد الرحمن 
قوي��در وعب��د اهلل الخمار وم��روان الحصري، 
وكان رئي��س االتح��اد النقاب��ي خال��د الحكيم 
م��ن دوما، وكان أيام االنفصال رئيس االتحاد 

العام، وكان من مؤيدي الوحدة. 
-  هل كان بعثيًا؟ 

- ال أدري. 
- هل تعرف أين هو اآلن؟ 

- ُأقيل من منصبه على ما أذكر في أواخر عام 
1964 أو أوائل ع��ام 1965، وكان على صدام 
دائ��م مع الحكوم��ات المتعاقبة، وس��معت أنه 

مالحق وحاليًا في القاهرة. 
- من استلم بعده؟ 

- كأنه يا صاحبي حدث انقالب، جاء إلى رئاسة 
االتح��اد العام جمي��ل ثابت من غزل ونس��يج 
حل��ب، وكان رئيس��ًا للنقاب��ة، ومع��ه النقابي 
عل��ي تلجبين��ي نائب��ًا للرئيس، وه��و رئيس 
نقابة س��كك الحديد في حل��ب؛ وإلى الجريدة 
جاء طارق عزيز، الذي كان الجئًا في س��ورية، 
ويش��غل اآلن منص��ب وزير خارجي��ة العراق، 
ومعه مروان حموي الذي أفرج عنه منذ أش��هر 

بعد سجٍن استمر سبعة عشر عامًا؛ 
أما جميل ثابت فقد مات في سجن تدمر العام 

الماضي. 
تريد أن تسألني من استلم رئاسة االتحاد بعد 

جميل ثابت. سأجيبك من دون أن تسألني: 
الذي جاء هو خالد الجندي، رئيس نقابة عمال 
المين��اء في الالذقية؛ وكان مثل خالد الحكيم، 
يريد دورًا سياسيًا للنقابات، فاستعدى رئاسة 
ال��وزارة، والقيادة القطري��ة؛ وقبيل هزيمة 5 
حزيران ُأنِزل من س��دة الرئاس��ة، واقتيد إلى 
السجن القضائي بتهمة قتل فتاة على عالقة 

به، قال بأنها عميلة للموساد. 
- أين هو اآلن؟ 

- التح��ق بمنظمة التحري��ر واحتضنه عرفات، 
وه��و حاليًا ف��ي الجه��از السياس��ي والنقابي 
للمنظم��ة، ومطل��وب القبض علي��ه من قبل 

السلطة السورية. 
ولمدة قصيرة ال تتجاوز العام جاء إلى رئاس��ة 
االتح��اد موظ��ف إداري من ش��ركة ال أذكرها، 
هو: منص��ور الش��دايده، وه��و اآلن في بيته 

يعاني شلاًل في رجليه. 
- من جاء بعد ذلك؟ 

- ج��اء المدعو غازي ناصيف مك��ي من نقابة 
عم��ال النفط في حم��ص، واس��تمر منذ عام 
1968 حت��ى 1973، ث��م ح��وِّل إل��ى منظمة 
العم��ل العربية التي مقرها ف��ي بغداد؛ وجاء 
بع��ده المدعو محمود حديد من غزل ونس��يج 
ج��اء   1976 أو   1975 ع��ام  وف��ي  س��ورية. 
المدعو عز الدين ناص��ر، وهو صاحب القصر 
المشهور في بانياس، من عمال المصفاة في 
طرطوس، وصاحب العالقة الحميمية مع كبار 

ضباط األمن والجيش. 
 األول��ون من خالد الحكيم إل��ى خالد الجندي، 
م��رورًا بجمي��ل ثاب��ت، ج��اؤوا ليقدموا ش��يئًا 
التش��رد  نال��وا  ولذل��ك  النقاب��ي،  للعم��ل 
والمالحقة والس��جن؛ ولك��ن الثالثة اآلخرين: 
غازي ناصيف مكي ومحمود حديد وعز الدين 
ناص��ر، عثروا على ث��روات وعمالت صعبة لم 
تكن في الخيال، ألنهم انحنوا للسلطة وتخلوا 

عن العمل النقابي. 
1992  /  3  /  27

ص��در الحكم عل��ى لجنة حقوق اإلنس��ان في 
س��ورية، وهذا الحكم صدر ع��ن محكمة أمن 
الدول��ة اس��تنادًا إل��ى المرس��وم رق��م 6 عام 
1965 الم��ادة الثالثة، التي تنص على زعزعة 

ثقة الجماهير بالنظام االشتراكي والثورة. 
وقد أفش��ل المحامون الحك��م بالمادة األولى، 
التي تنص على قبض أموال من دول أجنبية، 
والحك��م بالم��ادة الثاني��ة الت��ي تن��ص على 
االتصال بدول أجنبية؛ وقد رافع عنهم ببراعة 
وثق��ة المحام��ون: عبد الهادي عب��اس، ومنير 

العبد اهلل، وسمير عباس. 
المحام��ون المدافعون راهنوا عل��ى أن المادة 

تاريــخ مــن ال تاريـخ لهـم
من ذاكرة العتمة

  من مذكرات أحمد سويدان

الثالث��ة ضعيف��ة، ول��ن يُحَكموا س��وى س��نة 
واح��دة، وقد أكد الموقوف��ون أن الحكم صادر 
مس��بقًا من دوائر األمن والقصر، وقد حُكِم 
الموقوفون: عش��ر س��نوات، وخمس سنوات؛ 

وخسر المحامون. 
إن رئي��س اللجنة ن��زار نيوف ه��و دكتور في 
العلوم السياس��ية واالقتصادي��ة من الجامعة 
األمريكي��ة في بي��روت، ومن موالي��د 1958، 
وهو من قرية بس��نديانا التابعة لقضاء جبله؛ 
وق��د تع��رّض لِلَّب��ط والض��رب المب��رح في 
قفص االته��ام أمام أهله، عندم��ا احتج على 

األحكام الجائرة. 
هناك حملة شرس��ة تجاه حزب العمل، فهناك 
اس��تدعاءات للذين ُأفرج عنهم، نس��اًء ورجااًل؛ 
وهناك اس��تجوابات لزوجات الذين في السجن 
وأهاليه��م، وهن��اك مالحق��ات لعناص��ر قي��د 
االعتق��ال، وعليهم اعترافات؛ كم��ا أن اعتقال 
لجنة حقوق اإلنسان زادت من سعار الحملة. إن 
أح��كام المحكمة تدل على أن النظام يمكن أن 
يتهاون مع إسرائيل ويتنازل ألمريكا، ولكنه ال 
يمكن أن يتهاون أو يتنازل قيد شعرة لمصلحة 
حقوق اإلنس��ان، أو لمصلحة القانون، ويمكن 

أن يلجأ النظام إلى وقف عمليات اإلفراج. 
ق��رأت بحزن نَعْ��يَ الدكتور ناجي دراوش��ة، 
ال��ودود والصافي، وق��د كان بينن��ا كثيرٌ من 
المعاتب��ات، لكنه بق��ي نظيف��ًا، وحافظ على 

نقائه المادي والمعنوي. 
1992  /  3  /  28

»البع��ث  لح��زب  المالحق��ات  اس��تمرت 
م��رورًا   1980 ربي��ع  م��ن  الديمقراط��ي« 
باعتقاالت ربي��ع 1982 إلى نهاية عام 1983، 
وتوقف��ت. وفي ع��ام 1986 حدث��ت المداهمة 
واالعتقاالت ف��ي صفوف المكتب السياس��ي، 
وفي صفوف تنظيم الدكتور جمال األتاس��ي، 
واس��تقبْلنا معتقلي��ن م��ن ه��ذه التنظيم��ات 
في جناحن��ا، أبرزه��م: فائق زي��اد الفيل من 
البعث الديمقراطي وفائ��ق المير من المكتب 
السياس��ي. مش��يت مع األول زي��اد فقال لي: 
المعلوم��ات الت��ي أرويها تهمك ج��دًا. قلت: ما 

هي؟.
كن��ت في إحدى زنزان��ات المنطقة، وهي فرع 
للمحافظة تابع لفرع التحقيق العس��كري، في 
أوائل عام 1991، جاء شخص مهم ُأخلِيت له 
غرفة إلى جانب رتل الزنزانات، وكانت األوامر 
مشددة أن ال يبوح هذا الشخص باسمه، وكان 
الشخص كتومًا وخائفًا، وقد علمت من بعض 
الس��جانين أن��ه منير، االب��ن األكبر للش��اعر 

العظيم بدوي الجبل. 
حققوا معه بعد اختطافه من الشارع، وسألوه 
أس��ئلة ال معنى له��ا، كان خائفًا من تصفيته، 
فال أحد يعلم ش��يئًا، هناك حق��د على العائلة 
منذ وق��وع هزيم��ة 5 حزيران وهج��اء البعث 
واستبداده في قصيدة / البدوي / المشهورة: 

رمل سيناء قبرنا المحفور 
وعلى القبر منكر ونكير

وازداد ه��ذا الحق��د بعد التج��اء الدكتور أحمد 
سليمان األحمد، ش��قيق البدوي، إلى العراق، 
النظ��ام  رأس  والهج��وم  بالتحلي��ل  وتناول��ه 
الحاكم؛ كما اس��تعر حقد األسد بالذات عندما 
طب��ع االبن ديوان أبيه وفيه قصيدة هزيمة 5 
حزيران، ولم يُهْدِ الديوان إلى حافظ األسد، 

بل إلى ملك السعودية فيصل. 
اس��تمر االبن في الغرفة االنفرادية، وداهمته 
نوبات قلبية بشكل متواصل، حتى توفي في 

إحداها أواخر العام من دون إسعاف. 
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سوريتنا - الغوطة الشرقية - أحمد تي
صرخ��ت عال في أول س��اعات م��ن عمرها، لكن 
صراخ أمه��ا كان أعلى بكثير م��ن بكائها األول، 
فيم��ا بال صراخ كانت دموع والدها س��خية على 
طفلةٍ حلم بها منذ عامين، لتولد عال في عملية 
قيصرية على ضوء هاتف نقال، وبال أي تخدير. 

كيف وأين وما العمل؟!
كانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل، هديل 
م��ع زوجها ف��ي ظل الرصاص المس��موع على 
مقربة من إح��دى جبهات الغوطة المش��تعلة، 
لكنها ليس��ت بقدر اش��تعال قل��ب الرجل خوفًا 
على زوجته وجنينها، فوقتُ الوالدة قد حان وال 
أطباء وال مجال لإلس��عاف إلى أي نقطة طبية؛ 
ف��كان الحل م��ن األقرباء في المن��زل المجاور 
هو األس��هل عليه��م واألصعب عل��ى الزوجة، 
إذ تطوع��ت إحدى طالب��ات كلية الطب من بين 
الحاضرين، لتكون طبيب��ة كاملة الخبرة اآلن، 
ولتنس��ج حكاي��ة الخالص ب��والدة "قيصرية"، 
بعد أن ش��خّصت الحال��ة. تجهي��ز المعدات أو 
التجهيزات والتخدير سيكون مستحياًل، اختارت 
مس��اعدة لها أكثر ما يمكن أن تس��اعد به هو 
أن تمس��ك الجوال إلضاءة عتم��ة المكان الذي 
يبتلع كل شيء. وقفت أمام الزوج الذي ينتظر 
أن يصبح أبًا، ورمقت��ه بنظرة العجز المحكوم 
بحص��ار ال يعرف الرحمة، لي��رد على نظراتها 
بتربيت��ه على كتفها جامع��ًا كل قوته وإيمانه 

قائال لها: "اتكلي على اهلل". 
بض��ع دقائ��ق كان��ت كفيل��ة بجع��ل الطبيبة 
تجهز ما تيس��ر بين يديها م��ن أدوات وأدوية، 
لعينيه��ا  ومس��حها  اهلل،  إل��ى  وتضرعه��ا 
الحمراوي��ن اللتين كانتا تنظ��ران إلى المخدر 
وه��ي تحقنه في عِرْق هدي��ل، الذي لم تكد 

تراه إال بشق األنفس، غارقًا في ساعدٍ أرهقته 
س��نواتٌ وأش��هر قضته��ا بجوع ش��ديد وحمل 
مضن��ي، لتبدأ رحلة العناء بمش��رط جعل من 
صراخ هديل ش��يئًا متوقع��ًا لطبيبتها، وفاجعًا 
لمس��اعدتها، حتى كاد الجوال أن يس��قط من 
يدها، وهو الشيء الوحيد الذي يضيء الغرفة. 
كان الذي��ن في الخارج جميعًا مس��مّرين، ال 
يبرحون أماكنهم أو يحركون أعينهم، وهم 
يحدق��ون باتجاه واحد، وكأنهم ينظرون إلى 
نج��ٍم ج��داريٍّ باهتٍ ف��ي ج��دار البيت، لم 
يس��تطيعوا تحمل صوت عذاب هديل أكثر، 
حت��ى انطلقوا بموج��ة دعاء وتض��رع، لعل 

السكينة تنزل على قلوبهم. 
الطبيبة ومس��اعدتها وحدهما م��ن أخذ اجازة أو 
إذن��ًا بتأجي��ل دورهم��ا بالبكاء، باللحظ��ات التي 
كان��ت ش��ديدة ال��وطء أكث��ر وأكث��ر م��ع ازدياد 

الدقائق للوصول إلى عال. 
خمسة س��اعات والجميع متجاهل صوت القصف 
واالش��تباك، لتص��رخ ع��ال صرخ��ًة أعلن��ت فيها 
وصولها إلى محطة الحياة الدنيا بهديل السالم، 
حباله��ا  وكادت  التع��ب،  هدّه��ا  الت��ي  هدي��ل 
الصوتية أن تنقطع. األمر الذي زاد الوضع سوءًا 
انقط��اع األدوي��ة والس��يريوم ال��الزم لتخفيف 
عن��اء العملي��ة، ووس��ائل التدفئ��ة ف��ي األجواء 
)الس��يبيرية( التي تعيش��ها الغوطة الش��رقية، 
لتخرج الطبيبة إلى الزوج تبارك له بقدوم )عال(، 
ليجث��و على ركبتيه باكيًا وحام��دًا ربَّه. نعم مع 
كل تل��ك المعاناة كانت أص��وات الحمد تعلو في 
الم��كان، مترافق��ة مع دموع قه��ر وفرح من كل 

من حضر في تلك الزاوية الصغيرة جدًا. 
بوالدة عال، انقلب المش��هد في ذلك المنزل 
ف��ي الغوط��ة، احت��ل الفرح الم��كان لبعض 
الوقت، وسكنت البهجة المسوَّغة جدًا مكانًا 

ال يعرف السرور إال في ذكرياته. 

سوريتنا - حلب - عثمان إدلبي 
حافلة بيضاء كبيرة تقف على أتوستراد الحمدانية 
في حلب، يعرفها جيدًا كل من يس��كن في الجزء 
الخاضع لس��يطرة النظام من حي ص��الح الدين, 
ه��ذه الحافل��ة تابع��ة لف��رع المخاب��رات الجوية، 
يوقفه��ا عناص��ر الفرع عن��د الحاج��ز الواقع على 
مدخل ح��ي صالح الدين، ويقف��ون أمامها ليلقوا 
القبض على كل شاب يرونه ثم يضعوه في هذه 
الحافل��ة، وحين يصل عدد الش��بان إلى عش��رين 
ش��ابًا تقلع وتتجه إلى مقر فرع المخابرات الجوية 
الواقع في حي الزهراء غربي حلب، فيغيب هؤالء 
الش��بان لي��وم أو ليومي��ن حتى يكونوا ق��د أنهوا 
المهمة الت��ي كلفهم بها ضباط الفرع. وبحس��ب 
روايات عدد من الش��بان الذي��ن تم اقتيادهم إلى 
الفرع علمن��ا أن المهام التي يُكلَّفون بها تنحصر 
بنقل أكياس رمل لجعلها س��واتر ومتاريس، كما 
يكلف الش��بان بحفر خنادق ليتمركز فيها عناصر 
حماي��ة الف��رع، أو من أجل إنش��اء س��واتر ترابية 
للدبابات والعربات، ومن الممكن أن يكلف الشبان 
بأعم��ال الس��خرة داخل الف��رع، كرم��ي القمامة 

والتنظيف. 
شكلت هذا الحافلة رعبًا لسكان حي صالح الدين، 
فه��م جميعًا يدركون مدى خط��ورة الوقوف على 
جبهة الجوية التي ال تهدأ، والمعرضة لالستهداف 
ف��ي كل لحظ��ة بقذائ��ف وصواري��خ المعارضة, 
فالش��بان جميع��ًا يحاول��ون تجن��ب الوق��وع تحت 
أنظ��ار عناص��ر الجوية، ولكن اله��روب من تجنب 
ه��ذا الحافل��ة يعن��ي ع��دم الدخ��ول إل��ى الحي، 
ألنه��ا تقف عن��د المدخ��ل الوحيد للح��ي، كما إن 

وق��ت قدوم عناصر ف��رع الجوي��ة وحافلتهم غير 
منتظم. وبخص��وص هذا األمر يفي��د أبو علي - 
وه��و صاحب محل م��واد غذائية ف��ي حي صالح 
الدي��ن -: "أحيانا يمر أس��بوع أو أكث��ر وال يأتون، 
وأحيان��ا يتك��رر مجيئهم كل يومي��ن، ففي إحدى 
المرات أتت الحافلة يوم األربعاء وأخذت ما يقارب 
ثمانية عش��ر شابًا وعادت في يوم الجمعة صباحًا 
وأنزل��ت الش��بان، وب��دأ عناص��ر الف��رع باعتقال 
شبان غيرهم؛ وعاد  األمر نفسه ليتكرر في يوم 
األحد مس��اء, وبعدها غابت الحافلة ألس��بوعين". 
وبخص��وص الطريق��ة التي يتعامل به��ا عناصر 
المخاب��رات الجوي��ة مع الش��بان الذي��ن يقومون 
باعتقالهم قال الش��اب محسن، والذي تم اقتياده 
إل��ى جبهة الجوية في الش��هر الماض��ي: "تعامل 
معي عناصر الجوية كأنني مجرم ومطلوب لهم، 
فعندم��ا اعتُقل��ت أوقفن��ي أحد العناص��ر وطلب 
هويت��ي ونظر إليه��ا، ثم قال لي: "وأخي��رًا عثرنا 
علي��ك"، ثم أمرني أن أصعد إلى الحافلة، وعندما 
امت��ألت الحافلة ق��ال لنا أح��د العناص��ر تصرفوا 
بش��كل طبيعي وال تُش��عروا الن��اس الموجودين 
في الش��وارع بأي ش��يء", وتحدث لنا محسن عن 
المهم��ة الت��ي كلفهم به��ا ضباط الف��رع، وقال: 
"عندم��ا وصلنا إلى مقر الف��رع كان قد حّل الليل 
فبتنا في غرفة صغي��رة خارج الفرع. وعند حلول 
الصباح أخرجنا العناصر من الغرفة وأمرونا بنقل 
أكي��اس رمل ووضعها على الجهة الغربية للفرع، 
لتكون متاري��س يحتمي بها عناصر حماية الفرع 
المرابطون على جبهة الجوية. واس��تمرينا بنقل 
األكي��اس حتى حلول الليل من دون أي اس��تراحة 

ومن دون أن يقدموا لنا أي وجبة طعام".
ال يأب��ه عناص��ر الجوية ألوض��اع الش��بان الذين 
يقتادونه��م للس��خرة وصناع��ة المتاري��س على 
جبهة فرعهم، فأغل��ب معتقليهم من الموظفين 
وطالب الجامعات؛ وبحسب عدد من الشبان الذين 
تم اقتيادهم مسبقًا إلى الفرع ال ينفع أي مسوِّغ 
يقدمه الش��بان للعناصر، فبمجرد أن يقع الش��اب 
تحت أنظار عناص��ر الجوية وكان وضعه الصحي 
والجس��دي جيدًا س��وف يؤخ��ذ إلى الف��رع حكمًا. 
ويقول األستاذ مجدي، وهو من سكان حي صالح 
الدين: "غب��ت عن بيتي لثالثة أي��ام وطوال هذه 
األيام لم يعلم أهلي عني أي شيء، ألن العناصر 
أخذوا جوالي ولم يعيدوه لي حتى أطلقوا سراحي, 
كما أنني غبت عن المدرسة التي أدرِّس فيها من 
دون أي مسوٍِّغ مسبق". طالب عدد من سكان حي 
ص��الح الدين حواجز الجي��ش الموجودة في الحي 
أن يج��دوا حاًل لحمل��ة االعتقاالت الت��ي يقوم بها 
عناصر ف��رع المخابرات الجوية ف��ي الحي، ولكن 
مطالباته��م قوبل��ت بالوعود فقط، م��ن دون أي 
إج��راء، فإلى هذا اليوم تس��تمر حافلة المخابرات 

الجوية باعتقال شبان حي صالح الدين.

حافلة بي�ضاء ترعب اأهايل  �ضالح الدين يف حلب

حي صالح الدين بحلب

والدة عال، اأخطر عمل جراحي يف الغوطة

دوما - نقطة حواضن األطفال | تصوير محمد بدرا 
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سوريتنا - القامشلي - جوان تتر 
من��ذ  اآلث��ار  تج��ارة  عصاب��ات  اش��تهرت 
التس��عينيات بالعم��ل المنظم داخل س��وريا 
بتعاون وتنس��يق كبيرين م��ع متنفذين في 
النظام الس��وري، وتحفل الذاكرة الس��ورية 
بحكايات س��رقة وتهريب لآلثار من س��وريا. 
وم��ع اش��تداد الح��رب وحالة الفوض��ى التي 
تعيش��ها مختلف المحافظات السورية تحوّل 
تهري��ب اآلثار إلى تجارة ناجح��ة ورائجة من 
قب��ل أفراد وجهات مختلف��ة ومتعددة، يعمل 
أغلبه��ا بس��رية تام��ة، إضاف��ة إلى م��ا لحق 
بكثي��ٍر من المواق��ع األثرية في س��وريا من 
دمار نتيجة القصف المتواصل واالش��تباكات 
العنيف��ة على األرض، مما تس��بَّب في دمار 
المبان��ي األثري��ة، كم��ا حص��ل ف��ي العديد 
م��ن حارات حم��ص وحلب القديم��ة والعديد 
م��ن المحافظات الس��وريَّة اأُلخ��رى، فكثيرٌ 
م��ن المواق��ع األثرية الت��ي تعود إل��ى مئات 
الس��نين كان��ت ف��ي مرم��ى ني��ران ق��وّات 
النظام السوريّ، بدعوى أنّها أماكن تمركٍز 
للمس��ّلحين!! وف��قَ م��ا يصرّح ب��ه اإلعالم 
الس��وريّ الرس��ميّ. كما تجدر اإلشارة إلى 
أّن العديد من المواقع األثريَّة كانت فريس��ةً 
لتنظيم��ات اس��تغّلت األوض��اع األمنيَّ��ة في 
سوريا، وتهريب اآلثار التي تسطو عليها إلى 
خارج الحدود. وقد أشارت تقارير صادرة عن 
منظمة اليونس��كو إلى أن حج��م اآلثار التي 
ت��مّ تهريبها قد وصل إل��ى حوالي الملياري 
بي��ن  م��ا  متبادل��ة  اتهام��ات  وس��ط  دوالر، 
النظام الس��وري وقوات المعارضة. كما ذكر 
تقرير صادر عن صحيفة الواش��نطن بوست 
األمريكية أنَّ الجيش الحر يقوم بنهب اآلثار 
وبيعها ألجل تمويل نفس��ه وتأمين السالح، 
مم��ا يؤث��ر ف��ي اإلرث الحض��اري الس��وري 

وضياعه. 
وهن��اك غم��وضٌ يكتن��ف عملي��ات تهريب 
اآلثار، خصوص��ًا في المناط��ق األثرية التي 
طالتها نيران الحرب الطاحنة، إذ تشير أغلب 
التقاري��ر واألخب��ار الميدانيَّة إل��ى أن قوات 
النظام الس��وري تتحمّل المسؤولية الكاملة 
ع��ن تخري��ب المباني األثرية ج��رَّاء قصفها 
العش��وائي، كما فعلت بقلعة كرك الشهيرة، 

الت��ي تُع��دّ م��ن أكث��ر الق��الع أهميَّ��ًة في 
العالم، إذ قامت بقصفها وتدميرها بالكامل. 
كما أّن بعضًا من المواقع األثرية قد تحوَّلت 
إل��ى أماكنَ لتدريب الق��وات المتصارعة في 
س��وريا، كم��ا حصل م��ع موقع )ت��ل موزان( 
األثري الش��هير في محافظة الحسكة، الذي 
تحوَّل م��ن موقع أثري إلى ثكنة عس��كريَّة 
لق��وات وح��دات حماي��ة الش��عب الكرديَّ��ة، 
يض��اف إلى ذلك النهب الذي مارس��ه تنظيم 
الدولة اإلس��المية )داعش( في رأس العين، 
فتلك المنطقة تحوي آثارًا آشورية وسريانية 

قديمة، يمتدّ تاريخها إلى آالف السنوات. 

االإجراءات املمكنة واملطلوبة حلماية االآثار:
وع��ن ح��ال اآلث��ار وحمايته��ا ف��ي محافظة 
الحس��كة تح��دَّث الس��يد آزاد عم��ر- وه��و 
عض��و في هيئة اآلثار-«حاليًا أغلب المناطق 
األثريَّ��ة ه��ي ف��ي عُه��دَة وح��دات حماية 
الش��عب وهي مس��ؤولة أصواًل عن حمايتها، 
وقد قمنا بمراس��لتهم والتنسيق معهم بكل 
ش��يء يتعلق باآلثار وحمايتها، كما أننا نتبّع 
القانون السوري لحماية اآلثار، وهو القانون 
ع��دم  عل��ى  المنص��وص  نفس��ه  العالم��ي 
المساس بالمواقع األثرية في أوقات النزاعات 
وأماكنها، كما أننا نحاول أن نجلب كل ش��يء 
متعل��ق بالبعثات األثرية وعملها في الفترات 
الماضية إلى هذه المنطقة اآلمنة، ألن هناك 
كثيرًا من المناطق المعرضة للهجوم في أي 
لحظ��ة. وطبع��ًا كل قطعة أو صن��دوق يتمّ 
استالمه وتسليمه أصواًل وفق كتب رسمية، 
وبإمكان أي منظمة مختصة ومعنية بحماية 

اآلثار التأكد من هذا الشيء حسب األصول«. 
وع��ن إج��راءات الحماي��ة التي م��ن المحتمل 
اتخَّاذها يق��ول: »إن اإلجراءات اآلن ال بدّ أن 
تكون مرّكزة على توعية المجتمع الس��وري 
بأهمي��ة اآلث��ار، فه��ي ف��ي النهاي��ة ملكه، 
والغالبي��ة ممن يعتدون عل��ى اآلثار هم من 
أبناء هذا المجتمع، سواء كانوا مع المعارضة 

أم مع النظام.« 
ولك��ن ما ه��وَ الحل حتى يت��مّ الحفاظ على 
القِط��ع األثريّة م��ن الضي��اع والنهب؟ يقول 
السيد محمود األسعد، وهو خريج كلية اآلداب 
والعلوم اإلنس��انيَّة قس��م اآلث��ار والمتاحف: 
»من غي��ر الممكن في الوق��ت الراهن حماية 
ه��ذه اآلثار، فقب��ل اندالع الثورة في س��وريا 
ن  كان ه��ذا الجرم موجودًا م��ن دون أن تتمكَّ
األجه��زة المختصَّة م��ن إلق��اء القبض على 
هذه الش��بكات المخضرمة بتهريب اآلثار عبر 
عالقاتها الواسعة، إال بالنزر اليسير، ال بل إّن 
الجهات الحكوميَّة نفسها كانت متواطئة في 
هذا الجرم ومش��اِركة فيه أيض��ًا، فكيف اآلن 
د  وفي ه��ذه الظ��روف؟ باعتقادي األم��ر معقَّ
كثي��رًا، وهن��اك ما يرب��و عل��ى أربعمئة ألف 
قطعة أثرية تمَّ نهبها وس��رقتها خالل الثورة 
والن��زاع الدائ��ر من��ذ أربع س��نوات، ه��ذا عدا 
عن تدمي��ر كنائس تعود إلى مئات الس��نين، 
كم��ا حصل في معلوال وغيره��ا من المناطق 
الس��وريَّة، والخوف كله من أن يُعاد سيناريو 
ما حصل في العراق من حرق ونهب للمتاحف 
والقط��ع األثريَّة التي تمثِّ��ُل تاريخًا كاماًل. ال 
بدّ من تدخٍُّل ما من جهاتٍ دوليَّة للمساهمة 

في الحفاظ على هذا اإلرث الضخم«. 

اآثار القام�ضلي:
َمان،  جتارة وتخريب ُمَنظَّ
دة وم�ضوؤولية متعدِّ

موقع تل موزان بريف القامشلي

موقع جاغر بازار بريف القامشليموقع جاغر بازار بريف القامشلي
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أع��ادت حادث��ة اختط��اف الناش��ط المدني 
)ري��ان ري��ان( وتعذيب��ه م��ن قب��ل جبه��ة 
النصرة في حلب إلى الواجهة مجددًا مسألة 
القضاء في المناطق المحررة في الش��مال، 
خصوص��ًا في حلب وريفه��ا، هذه المنطقة 
التي تعاني من مشاكل كبيرة وكثيرة على 

هذا الصعيد، منذ سيطرة الثوار عليها. 
والحقيق��ة أن هذه المس��ألة ل��م تغب يومًا 
ع��ن األذه��ان أو النق��اش والح��وار، فه��ي 
حديث المجتمع، وعقدة العَُقد كلها، باتفاق 
الجمي��ع، بم��ن فيه��م العس��كريون، وف��ي 
مقدمتهم جبهة النصرة نفس��ها، التي قام 
مشروعها، الذي بدأته في إدلب وريفها منذ 
تشرين األول 2014، على أساس إيجاد أمن 
وقضاء حقيقيين في المناطق الخارجة عن 
س��يطرة النظام في الشمال، بعد أن فشلت 
المح��اوالت الس��ابقة كله��ا، والت��ي كان��ت 
الجبه��ة في الغال��ب جزءًا منها، وانس��حبت 
احتجاج��ًا عل��ى قصوره��ا أو فش��لها، كم��ا 
أوض��ح بيانها الذي أصدرته حين انس��حبت 
من الهيئة الشرعية لحلب وريفها مثاًل، في 

الشهر السابع من العام الماضي. 
لس��نا بصدد مناقش��ة التج��ارب القضائية 
الس��ابقة في حلب، بل قد ال نجد المس��احة 
والوق��ت الكافيي��ن لتعاط��ي ه��ذا الت��رف، 
وذلك في ضوء المش��اكل التي تعاني منها 
الساحة على الصعيد القضائي حاليًا، والتي 
تُعدّ طبيعية في ضوء المقدمات والوقائع، 
التي ال يمكن أن يتصور عاقل أن تؤدي إلى 

نتائج مختلفة. 
ف��ي حل��ب، لدينا الي��وم خمس مؤسس��ات 
قضائية )!!!(، تعمل بش��كل متزامن، وفي 
المس��احة الجغرافية نفسها، بل المدهش 
أن بعض الفصائل تش��ترك ف��ي اثنتين أو 

ثالث من هذه المؤسسات!.
القض��اء  مؤسس��ة  لدين��ا  المدين��ة  فف��ي 
الش��رعي )القضاء الموحد س��ابقًا(، العامل 
ف��ي القس��م الغربي م��ن حل��ب المحررة، 
والق��وة التنفيذي��ة فيها )تجمع فاس��تقم(، 
أحد فصائل الجبهة الش��امية. بينما تغطي 
المحكمة الشرعية )الهيئة الشرعية سابقًا( 
القس��م الش��رقي والمنطق��ة القديمة من 
حل��ب، ويهيمن عليها بش��كل رئي��س لواء 
التوحيد، القوة الرئيسة في الجبهة الشامية 
أيضًا. والمؤسسة الثالثة هي محكمة حركة 

أحرار الشام في حلب. 
أما في الريفين الشمالي والجنوبي، فتنشط 
المحكمة الشرعية التابعة للجبهة الشامية، 
ودار القض��اء، الت��ي تش��ترك فيه��ا القوى 
جميع��ًا تقريب��ًا، م��ع هيمنة تب��دو واضحة 
لجبهة النصرة، بينما القوة القضائية األبرز 
في الريف الغربي للمحكمة المركزية، التي 
تض��م أيضًا معظ��م قوى ه��ذا الريف، بما 
فيها الجبهة الش��امية )جيش المجاهدين(، 
وحركة أحرار الش��ام، وفيلق الشام، إضافة 

إل��ى محكم��ة القاس��مية، التابع��ة لحرك��ة 
ن��ور الدين زنكي، إحدى تش��كيالت الجبهة 

الشامية. 
القضائي��ة  المؤسس��ات  م��ن  هن��ا  دع��ك 
الصغيرة التي تتبع لبعض الفصائل داخليًا، 
ولنق��ف أمام س��ؤالين كبيري��ن، تفرضهما 

هذه الخريطة المدهشة، وهما:
أواًل: ألي��س غريب��ًا أن تك��ون هن��اك ثالث 
محاكم لفصيل واحد هو الجبهة الش��امية، 
أو أن يكون للفصيل الواحد شراكة في أكثر 
من محكمة، إضافة إلى محكمته الخاصة؟! 

وما هي الحكمة من ذلك؟!.
ثاني��ًا: طالم��ا أن ه��ذه المؤسس��ات جميعًا 
تقول إنها تتخذ من الش��ريعة مرجعية لها، 

فلماذا كل هذه المحاكم إذًا؟!.
ف��ي األول م��ن ه��ذا الش��هر أطلق��ت عدة 
مؤسس��ات ثوري��ة مدني��ة حمل��ًة لتوحي��د 
المؤسسات القضائية في المناطق المحررة 
بحلب وريفه��ا، وبالتزامن م��ع إطالق هذه 
الحمل��ة وقعت حادث��ٌة تعرَّض فيه��ا اثنان 
من العاملين في مؤسسة )األبرار الخيرية( 
والض��رب  التعس��في  لالعتق��ال  بحل��ب 
والتعذي��ب في محكمة القاس��مية، من قبل 
عناص��ر حرك��ة ن��ور الدين الزنك��ي، األمر 
الذي جعل الناش��طين يتداعون لعقد ندوة 

حوارية حول مسألة القضاء في حلب. 
تش��عبت محاور الندوة، لك��ن التركيز على 
تعدد الجهات القضائية، ووجود عدة محاكم 
تتبع للفصيل الواحد أحيانًا، فرضا نفسيهما 
عل��ى المتحاورين، الذين اتفق��وا جميعهم 
تقريب��ًا على أن هذا التش��رذم والتش��ظي 
القضائي ليس له س��بب س��وى الرغبة في 
الس��يطرة من قبل الق��وى والفصائل على 
القض��اء، ال أكثر وال أقل، وه��ي رغبة يتم 

تغليفها بمسوِّغات غير مقنعة. 

أم��ر آخ��ر لم يت��م التط��رق إليه ف��ي هذه 
الندوة، وهو أن هذه المحاكم والمؤسس��ات 
القضائية جميعًا تقول بعدم جواز االعتقال 
من دون إذن قضائ��ي، وهي نقطة ما تفتأ 
هذه المؤسس��ات تذّكر به��ا، بينما عمليًا ال 
تتوق��ف عن التذكير بحقيق��ة أنها ال تلتزم 
ه��ذا المبدأ، ال��ذي يعدّ المعي��ار األهم في 
بن��اء القضاء، إل��ى جانب تحري��م التعذيب 

وتجريمه طبعًا. 
ه��ذه الخاتم��ة تعيدنا إلى حادثت��ي اعتقال 
الناش��ط ريان ريان وتعذيبه من قبل جبهة 
النص��رة، وكذلك الناش��طين العاملين في 
مؤسس��ة األب��رار الخيرية من قب��ل حركة 
الزنكي، األمر الذي يجعلنا جميعًا نتس��اءل 
عم��ا تبق��ى إذن م��ن مصداقي��ة تحري��م 
التعذيب وتجريم��ه، ومنع االعتقال إال بإذن 

قضائي؟!.
وبغ��ض النظ��ر ع��ن تفاصي��ل الحادثتين، 
المهينتي��ن ف��ي الحقيق��ة، ف��إن الس��ؤال 
الملح هنا أيضًا أن��ه إذا كان هذا ما تعرض 
ل��ه ناش��طون معروف��ون، كان مؤك��دًا أن 
قضيتهم س��تتابع، وأن تفاصيلها س��تنقل 
لإلع��الم، فكي��ف يت��م التعامل م��ع الناس 

العاديين في هذه المحاكم إذًا؟!.
لألسف الشديد، وعلى الرغم من المشاريع 
القضائية الوليدة كلها في المناطق المحررة 
ف��ي الش��مال، أو تل��ك الت��ي يع��اد إنتاجها 
دائمًا بعد الفش��ل، إال أن الق��وى التنفيذية 
)العس��كرية( جميع��ًا لهذه المؤسس��ات لم 
تبلغ بع��د مرحلة وعي الحقيقة الكبرى في 
أس��باب الثورة الس��ورية، وهي االنتفاضة 
على عدم احترام القان��ون، وضد االعتقال 
القس��ري، والتعذيب  التعس��في، والتغييب 

في المعتقالت والسجون. 

خم�ش حماكم يف حلب ترفع �ضعار ال�ضريعة، ولكن؟!
الرغبة يف ال�ضيطرة واملمار�ضات اخلاطئة ُتفقد الق�ضاء م�ضداقيته

  عقيل حسين

مظاهرة في مدينة عندان خرجت يوم الجمعة وهتفت ضد دار القضاء والفاسدين في المدينة
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نهاد خّطاب
من الناحي��ة المعلوماتي��ة، التنظيم منغلق 
عل��ى نفس��ه إل��ى أبع��د ح��دّ، وال يمكن أن 
تحصل من أفراده عل��ى معلومات دقيقة أو 
صريحة حول كثيٍر من األمور؛ بل إنك تشعر 
أن أف��راده ال يعلم��ون حقيقَة أكث��ر ما يدور 
داخل التنظي��م؛ وهذا صحيح إلى حدٍّ كبير، 
إذ إن أكثر المنتس��بين يتقيّ��دون بمهامهم 
فقط، وال يتدخلون بش��ؤون أخ��رى، وغالبًا 
ال يج��رؤون على ذلك؛ فإضاف��ًة إلى التقيّد 
بالمهام يوجد خوف وحذر يسودان بين أفراد 
التنظيم، خصوصًا من األمنيين ومن بعض 
المهاجرين؛ إذ يخاف العنصر من أن يُش��كّ 
بوالئ��ه إذا تدخ��ل بغير ما ُأس��ِند إليه، وهذا 
األمر أحد أس��باب الس��رية والسطوة األمنية 

في التنظيم، لكنه ليس الوحيد طبعًا.
والمعلومات الشحيحة التي يمكن أن تحصل 
عليه��ا تصدر ع��ن أش��خاص محددين، وقد 
يكون ذل��ك بالخطأ، أو قد تك��ون معلوماتٍ 

متاح��ًة، لك��ن ال يعلمه��ا معظ��م األف��راد، 
وم��ن يعلمها منهم قد يظ��ن أنها غير قابلة 

للتداول، لذلك يخشى البوح بها.
م��ن المعلوم��ات، البس��يطة حقيق��ًة، التي 
يرغ��ب ف��ي معرفته��ا الباحث، أو م��ن لديه 
بع��ض الفضول، هي المعلوم��ات المتعّلقة 
بالعملي��ات )االستش��هادية(، والت��ي تبق��ى 
معلومات شحيحة على كل حال؛ فقد أخبرنا 
الشيخ الجزراوي في )الدورة الشرعية(، التي 
ُأجبرت على اتباعها بس��بب مخالفة شرعية 
بحسب )الحسبة(، أن العمليات االستشهادية 
تكون طوعية، فالراغب ف��ي القيام بعملية 
يُس��جِّل اس��مه، وينتظ��ر دوره؛ وال تُقب��ل 
الوساطات هنا، وهي كثيرة، ألن المجاهدين 
يس��تعجلون القيام بهذه العمليات، ألس��باب 

دينية معروفة.
وال يخلو األمر هنا من استثناءات، كما أخبرنا 
المهاجر الجزراوي؛ إذ إّن الراغب في العملية 
يُس��تثنى من الدور ويُق��دّم على اآلخرين 

إذا كان غني��ًا، ألّن تكلف��ة تجهي��ز العملي��ة 
كاملًة تصل إلى س��بعة آالف دوالر؛ فإذا كان 
االستشهادي غنيًا فإنه يس��تطيع تجهيزَها 
بنفسه، لذلك يُستثنى من الدور، وفي هذا 

جهادٌ بالمال والنفس.
وربم��ا لهذا نلحظ أن معظم من يقوم بهذه 
العملي��ات ه��م م��ن القادمين م��ن الجزيرة 
العربي��ة، إذ إنهم قادرون إلى حدٍّ كبير على 
تأمين هذا المبلغ. وهنا ال بد من مالحظة أن 
هذا المبلغ، الكبير قياس��ًا إلى وضع السوري 
اآلن، ق��د يُهدر من دون أن يحقق أي نتيجة 
أو إصابة، في الوقت الذي يمكن لهذا المبلغ 
أن يم��وّل ثالثة مش��اريع صغي��رة لعائالت 
نازح��ة، ال م��ورد له��ا، مقيمة عل��ى أراضي 
التنظيم؛ لكن هذا االقتراح ال يمكن التطرق 
إلي��ه أب��دًا، فهو ي��دل عل��ى خل��ٍل عََقديٍّ، 
يُعاَقب صاحبُه؛ ثمَ إن الغاية العََقدية من 
العملية االستشهادية تتحقق ولو لم تتحقق 
أي نتيجة أخرى، فهذا جهادٌ في نهاية األمر.

خالد قنوت
الرابع��ة رحل��ت دامية وقاس��ية، والخامس��ة 
ابتدأت باستعادة راية الثورة، وهذه لرمزيتها 
الوطني��ة تعط��ي إش��ارات جيدة لم��ا حملته 
الث��ورة الس��ورية م��ن قي��م وأه��داف، ه��ي 
الراسخة اليوم في الضمائر الحرة وسط رياح 

السموم التي تعصف بالوطن. 
إن عملي��ة مس��ح جيوسياس��ية عل��ى امتداد 
الوطن الس��وري قد تعطينا مؤش��رات سيئة 
وحزينة لمس��تقبل س��ورية، س��اهمت قوى 
دولي��ة وإقليمي��ة ومحلية في تحوي��ل الحالة 
الثوري��ة الش��عبية، الت��ي قام بها س��وريون 
نسوا إنسانيتهم لعقود طويلة وفجأة شعروا 
بذواتهم وبوطنهم وبتقاط��ع مصالحهم مع 
بعضهم ومع قي��م الحرية والكرامة والعدالة 
التي ن��ادوا بها فطريًا ع��ام 2011، إلى حالة 

تداٍع وانهيار للوطن. 
تل��ك القوى صارت لها مصالح مش��تركة في 
اس��تدامة التدمي��ر البني��وي لس��ورية، وفي 
الوق��ت نفس��ه تتقاطع ف��ي حرصه��ا، حاليًا، 
على وج��ود النظام المتمثل برأس��ه تحديدًا، 
ضمانًا لش��رعنة تدخلها وتأمين مكتس��باتها 
في الجس��د الس��وري، ومن ناحية أخرى هي 
حريص��ة عل��ى بق��اء التنظيم��ات القاعدي��ة 

والمتطرفة شماعًة لتدخلها. 
الدولي��ة،  السياس��ات  وبمقايي��س  الي��وم، 
وربم��ا بالمقي��اس الوطن��ي الس��وري، ليس 
هناك س��يناريو قدري التحقق لمآالت الحدث 
الس��وري، فبقاء النظام األسدي أو سقوطه، 
بما يعني س��قوط متالزمة مؤسسات الدولة 
والنظام، في مقابل الحالة العبثية العسكرية 
والسياسية القائمة على األرض، وهو معنى 
وحيد لفش��ل الدولة السورية ولوقوعها تحت 
رزح ق��رارات أممية ملزم��ة قادمة، لن تخرج 

منها سورية لعقود. 
نع��م، وبقدر م��ا نكون صادقين مع أنفس��نا 
وبق��در الصدم��ة، علين��ا أن ن��رى ببصائرنا 
مصائ��ر دول الربي��ع العرب��ي، بحك��م أنن��ا 
نتقاطع كثيرًا، دواًل وشعوبًا؛ هذا إذا استبعدنا 
نظري��ًا التدخ��الت الدولي��ة جميع��ًا، إذ يمكن 
رب��ط كل س��يناريو بتجرب��ة دولة م��ن دول 

الربيع العربي:
 - إن غي��اب رأس النظام األس��دي اليوم عن 
س��ورية س��يصل بنا إل��ى حالة أكث��ر دموية 
من الحالة الليبية، بس��بب الكثافة الس��كانية 
وتنوعها وطبيعة س��ورية الجغرافية، إضافة 
إل��ى انتش��ار التنظيم��ات المتطرف��ة ونصف 
المتطرف��ة على كام��ل الخارطة الس��ورية، 

وتواض��ع وزن الق��وى الوطني��ة العس��كرية 
بع��د حصاره��ا وعزله��ا م��ن قب��ل النظ��ام 
والدول الفاعلة، وحتى المعارضات الخارجية 

الطامعة بالسلطة كهدف مباشر. 
 - إن بقاء رأس النظام في س��ورية س��يصل 
بن��ا إلى حالة أكثر عنف��ًا وطائفيًة من الحالة 
اليمني��ة، إذ إن اإلمكاني��ات المالي��ة الضخمة 
وارتباط��ات عائل��ة األس��د ونظامه ل��ن تدع 
الس��وريين يهن��ؤون بيوم س��الم واحد، كما 

يفعل الرئيس علي عبد صالح باليمن. 
النظ��ام  وبق��اء  النظ��ام  رأس  غي��اب  إن   -  
بتركيبته األمنية البوليس��ية سوف يصل بنا 
إل��ى الحالة المصرية، إذ سيس��تخدم النظام 
العس��كري قدراته، ويفرض حالة دولة تحت 

الحكم العسكري واألمني من جديد. 
 - إن تغيرًا جذريًا ف��ي النظام وغياب العائلة 
األس��دية عن المشهد الس��وري سوف يعوّم 
الحال��ة اإلخوانية، التي عملت س��نين طويلة 
ف��ي المنف��ى، وتعمل منذ أربع س��نوات على 
تثبيت قواها على األرض عسكريًا وسياسيًا، 
متمثل��ًة باالئت��الف الوطن��ي والمجل��س من 
قبله، وتطرح نفسها بوصفها إسالمًا معتداًل 
مقب��واًل أمريكي��ًا، مقاب��ل إس��الم متط��رف 
منتش��ر ودم��وي، س��يصل بن��ا إل��ى الحال��ة 
التونس��ية اإلقصائي��ة الت��ي حاول��ت القوى 

اإلخوانية فرضها قبل االنتخابات. 
إن العامل الذاتي الستمرار الثورة هو جمرها 
القاب��ع تحت رم��اد الم��دن والق��رى واألحياء 
المدم��رة، يظهر بين حيٍن وآخ��ر بمظاهرات 
الس��وريين بين اس��تراحات القص��ف الجوي 
األس��دي واقتحامات الق��وى المتطرفة، وهما 
يش��تركان ف��ي نش��ر العن��ف والرع��ب بين 

المدنيين. 
ستش��هد س��ورية ث��ورات عدي��دة، حتى بعد 
س��قوط رأس النظام أو النظام نفس��ه، بدءًا 
بثورة الجي��اع وانته��اًء بثورة الهوي��ة؛ وحده 
وج��ود األجن��دة الوطنية الحقيق��ة، ألي قوى 
سياس��ية م��ن رحم الث��ورة تضطل��ع بمهمة 
القي��ادة، هو الش��راع الذي س��ينقذ س��ورية 

والسوريين من عواصف قوية قادمة. 

�ضبعة اآالف دوالر تكلفة العملية )اال�ضت�ضهادية(!!

ثورة حتت الرماد

حي صالح الدين بحلب | مجلس ثوار صالح الدين
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ف��ي ثمانيني��ات القرن الماض��ي كان رفعت 
لتحال��فٍ  المتحمس��ين  أش��دّ  م��ن  األس��د 
لألقليات في المنطقة يشمل علويي سوريا 
وش��يعة لبنان، وال��دروز والمس��يحيين في 
سوريا ولبنان وإس��رائيل، فضاًل عن اليهود 
اإلس��رائيليين. هذا التحالف الذي من شأنه 
أن يعط��ي تفوق��ًا لألقلي��ات ف��ي مواجه��ة 
األغلبية الس��نية في عم��وم المنطقة، وقد 
تعززت فكرة ضم اإلسرائيليين إلى التحالف 
باتفاق الخطوط الحمر الذي رعاه كس��ينجر 
لتقاس��م النفوذ بين سوريا وإسرائيل داخل 
لبن��ان، فضاًل ع��ن انفتاح بعض مس��يحيي 

لبنان على تل أبيب وإقامة تحالفات معها. 
ومؤيدو ه��ذه النظرية يؤكدون أنها حصلت 
ضمني��ًا بخ��روج ياس��ر عرف��ات م��ن لبنان 
عام 1982 عل��ى إثر االجتياح اإلس��رائيلي، 
ف��ي مش��هدٍ ربما كان األقس��ى ف��ي تاريخ 
الصراع العربي اإلس��رائيلي، إال أن أبا عمار 
ل��م ييأس، وع��اد بعد ع��اٍم م��ن منفاه في 
تونس، ودخل طرابلس في الشمال، ليلقى 
المصي��ر نفس��ه، ولكن هذه الم��رة على يد 
جيش األس��د وحلفائ��ه من الفلس��طينيين 
واللبنانيي��ن، الذين أخرجوه م��رة ثانية من 
لبن��ان، على غرار م��ا فعلته إس��رائيل قبل 
ع��ام، مم��ا يعني أن��ه فيما كان��ت األقليات، 
العلوية والش��يعية والمس��يحية واليهودية، 
تتقاس��م مناط��ق النف��وذ في لبن��ان، كان 
عرفات والفلس��طينيون والسنة عمومًا هم 

الخاسر األكبر. 
كان حاف��ظ األس��د أكث��ر فهم��ًا للسياس��ة 
الدولية من أخيه المتبجّح، فانتهج سياس��ًة 
تق��وم عل��ى تحال��ف األقلي��ات وتخاصمه��ا 
عنوانًا ومسارًا للحرب اللبنانية، التي انتهت 
بتسليمه لبنان كاماًل على خلفية مشاركته 
ف��ي حرب الخلي��ج الثانية ض��د العراق تحت 

راي��ات الجي��ش األمريك��ي. أما في س��وريا 
العصبي��ة  ب��أن  م��دركًا  األس��د  كان  فق��د 
الفئوية هي نواة نظامه ونخاعه الش��وكي، 
إال أنه��ا ال تكفي��ه لالس��تمرار، فعم��ل على 
توس��يع الدوائر تحت غطاٍء قومي وعقائدي 
واقتصادي يدّعي صراعًا بين الطبقات في 
سوريا، مّثله حزب البعث العربي االشتراكي 
القائد للدولة والمجتمع. وبهذا الصدد يذكر 
عالم االجتماع الفرنس��ي "ميش��يل سورا": 
"إن النظ��ام البعث��يّ الفئ��ويّ في س��وريا 
كان يس��تند على ن��وع ملّفق م��ن "الصراع 
الطبق��يّ". لي��س عن ص��راع طبقي داخل 
المجتم��ع يج��ري الحديث، إنّم��ا عن "صراع 
طبقيّ" داخل ومن خ��الل األجهزة األمنية، 
وض��دّ المجتم��ع، بل م��ن أجل إلغ��اء وحدة 
المجتمع. وحدة النظام تس��تلزم بالضرورة 

بعثرة وحدة المجتمع". 
المرس��ومة  األس��د  حاف��ظ  معادل��ة  أن  إال 
بدقة، والتي حظيت بتوافٍق إقليمي اس��تمر 
لعق��ود، انتهت إل��ى غير رجعة مع اس��تالم 
ابنه مقالي��د الحكم في الب��الد، وصواًل إلى 
الثورة السورية التي أجهزت تمامًا على هذه 
المعادل��ة، ول��م يبقَ أمام األس��د إاّل طريق 
العنف المفرط بحق الس��وريين، إلخافتهم 
وإجباره��م عل��ى التراج��ع ع��ن ثورته��م، 
وانتظار تط��ورات إقليمية أو دولية قد تأتي 
في مصلحته. فمجريات األحداث في سوريا 
تؤك��د غياب رؤية حقيقية ل��دى النظام عن 
طريق��ة بقائه في الحك��م، فالخيارات كلها 
مفتوح��ة، وال حواج��ز قانوني��ة أو أخالقي��ة 

تردعه وتردع أجهزته. 
األس��لحة كله��ا متاحة في حرب األس��د ضد 
ش��عبه، م��ن الكيماوي وص��واًل إل��ى رهْن 
الطائفة العلوي��ة في جبالها التاريخية تحت 
ش��عار قاتل أو مقتول، وحش��د األقليات إلى 

االأقليات، لعبة النظام االأقدم
  هاني سعد الدين

ب
كّتا

جانب��ه بأق��ذر الط��رق، حت��ى إن إعالميت��ه 
الش��قراء، التي كانت مثار سخرية الصحافة 
العربي��ة في مؤتم��ر جني��ف األول، صرحت 
بأن دروز الجب��ل أمام خيارين: إما النظام أو 

تنظيم الدولة اإلسالمية. 
ف��ي تحالف األقليات يعمل نظام األس��د ومنذ 
بداية الثورة على استمالة األكراد ومداهنتهم 
وتهديده��م بوح��ش التط��رف أيض��ًا، ريثم��ا 
يقضي على الحراك في س��وريا، والتسهيالت 
واإلمداد وغض الطرف عن إنش��اء حكم ذاتي 
ف��ي المناطق الكردية جزء من هذا المخطط، 
كم��ا أن له��ذا التحال��ف خلفيات في سياس��ات 
المحت��ل اإليراني، صاحب الق��ول الفصل في 
سلوك نظام األسد وتوجهه، ففي مقاٍل له في 
النيويورك تايم��ز كتب ديفي��د باتراكاكوس، 
الصحف��ي المش��ارك ف��ي معه��د الدراس��ات 
اإليراني��ة في جامعة س��انت آن��دروز، ومؤلف 
كتاب "والدة إيران النووية": "إن كاًل من الدولة 
اليهودية والدولة الش��يعية الفارس��ية غريبة 
في ذات األغلبية الس��نية العربية في الش��رق 
األوسط، وقد كانتا حليفتين قبل عام 1979، 
وعل��ى الرغم م��ن أن إيران تدع��م حزب اهلل 
وحركة حماس فإن جيش��ها لم يكن أبدًا طرفًا 

في الحروب العربية ضد اسرائيل". 
تجدر اإلش��ارة إلى أن تحالف األقليات، الذي 
تبش��ر به إيران وتابعها الس��وري والجنرال 
البرتقالي في بيروت، أثبت فش��له تاريخيًا، 
أو  احت��الٍل  إل��ى  ليس��ت بحاج��ةٍ  فاألقلي��ة 
إل��ى  بحاج��ة  األقلي��ة  لحمايته��ا،  دكتات��ور 
األكثري��ة كي تلف��ظ األقلي��ة الموجودة في 
ثناياه��ا والت��ي ترفض اآلخر تح��ت عنوانٍ 
عريض "أكثري". وإن فشلت تجربة األحزاب 
اإليديولوجية في الجم��ع بين فئات المجتمع 
الس��وري كافًة فإن دولة القانون والمواطنة 
وحده��ا م��ن تجمع بي��ن الفئ��ات والمذاهب 
واألعراق كاف��ة، وتتصدى للتالعب بمصائر 
الش��عوب واحتالل اإلنس��ان قبل الجغرافيا، 
وترفض الوصايات المس��تهلكة للبش��ر من 

نزعاتٍ فوقية مصلحية. 
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جناح �ضاعاتي
اأول �ضيدالنية يف �ضوريا

مع تصاع��د العنف ومش��قات اللجوء والفقر 
وإعالة األس��ر تثبت المرأة الس��ورية ريادتها 
يوميًا، وتس��قط توصيف النس��اء السوريات 
بأنه��ن ضعيف��ات ويتعرّض��ن لالس��تغالل 
بس��هولة. تقول أم ه��دى، إح��دى الالجئات 
الس��وريات في عمان: »النس��اء الس��وريات 
ف��ي حالة عوز، لكن ه��ذا ال يعني أننا فقدنا 
ش��رفنا، نح��ن ضعيف��ات، لكنن��ا ل��م ننسَ 
لآلخري��ن  نس��مح  أن  يمكنن��ا  ال  كرامتن��ا، 
باس��تغاللنا، أنا س��ورية، وس��أبقى سورية، 

وأنا أعتزّ بذلك«. 
واحتف��اًء بالمرأة الس��ورية الرائ��دة نضيء 
عل��ى ترجم��ةٍ لرائدةٍ م��ن رائدات س��وريا، 
نجاح الس��اعاتي، أول صيدالنية في س��وريا 
والوط��ن العربي. ولدت نجاح س��اعاتي في 
مدينة حمص عام 1915، ألس��رةٍ متقدمة، 
تقدّر العلم والثقافة؛ والدها أديب ساعاتي، 
صاحب جري��دة فتى الش��رق، الت��ي أغلقها 
الفرنسيون بسبب المعارضة لالحتالل، كما 
أنشأ جريدة فتى العرب، التي كان مصيرها 
كمصي��ر س��ابقتها؛ وهن��ا الب��د أن نذكر أن 
حم��ص كانت تزخ��ر بالمطبوعات في بداية 
الق��رن الماض��ي، أول صحيفة ف��ي المدينة 
ع��ام 1909، وكان��ت ناطق��ة باس��م طائفة 
»الروم األرثوذكس«، أسسها المطران »أبي 
فاني��وس«، وصار رئي��س تحريرها بعد أن 
تب��رع أحد المغتربين م��ن الجالية الحمصية 
ف��ي البرازيل، وهو »بش��ارة المح��رداوي«، 
بثم��ن المطبع��ة، لتك��ون أول مطبع��ة في 

»حمص« أيضًا. 
درس��ت المرحل��ة االبتدائي��ة ف��ي مدرس��ة 
الروم األرثوذكس��ية، وحصلت على ش��هادة 
الس��رتفيكا الفرنس��ية، ث��م انتقل��ت إل��ى 
مدرس��ة الراهب��ات ونالت ش��هادة البروفيه 
الفرنس��ية، وكذلك البروفيه السورية، التي 

ُأنش��ئت في تلك السنة؛ وبعدها انتقلت إلى 
مدرس��ة التجهيز للبنات في دمش��ق، ونالت 
ش��هادة البكالوريا علوم، والبكالوريا الثانية 

فلسفة. 
انتس��بت بعدها إلى جامعة دمش��ق لدراسة 
الصيدل��ة، المي��دان ال��ذي بقي حك��رًا على 
الرج��ال حت��ى الخامس عش��ر من تش��رين 
األول ع��ام 1949. وفي حف��ل التخرج الذي 
ج��رى على م��درج الجامعة الس��ورية آنذاك 
أعلن عريف الحفل ع��ن أول فتاة صيدالنية 
س��ورية، فضجّ المدرج بالتصفي��ق وقوفًا، 
وفي الي��وم التالي أش��ارت الصحف إلى أول 
فت��اة تخترق حك��ر الرجال لمهن��ة الصيدلة؛ 
وباش��رت عملها في صيدلية حملت اس��مها. 
تقول س��اعاتي ع��ن تجربتها ف��ي الجامعة: 
»دخلت الجامعة السورية ودرست الصيدلة، 
وك��م القيت من معارضة أعداء تطور المرأة 
أثناء دراستي، ثم عدت إلى حمص وافتتحت 
صيدلية النجاح، وكانت أول صيدلية تفتتحها 
امرأة في حمص، وال تزال حتى اليوم تقدم 

الخدمات الصيدالنية للمرضى«. 
ع��ام 1949 أيض��ًا انتس��بتْ س��اعاتي إل��ى 
اله��الل األحمر الس��وري، وانتُخب��ت عضوًا 
في مكتبه اإلداري ومسؤولة المحاسبة فيه، 
ومع تشكيل أول نقابة للصيادلة في حمص 
انتخب��ت عضوًا ثم أمينًا لس��ر النقابة؛ وفي 
عام 1955 مثلت سوريا في مؤتمر الطفولة 
وحماي��ة الم��رأة الذي عق��د في ل��وزان في 
سويسرا، وانتُخبت عضوًا في لجنة األمهات 

العالمية الدائمة. 
ل��م تتوقف س��اعاتي ع��ن النض��ال لقضايا 
الطفل والمرأة، إذ حضرت أكثر من خمسين 
مؤتم��رًا نس��ائيًا ومختلطًا، »أنصار الس��لم 
واليونس��كو والصيادل��ة في أوروبا وش��مال 
إفريقي��ا، ال��دول العربي��ة الع��راق ولبن��ان 

واألردن«. 
ومن بين ه��ذه المؤتمرات تفتخر س��اعاتي 
بتجربتها في مؤتمر هلس��نكي عام 1969، 
ال��ذي تق��ول عن��ه: »كان ق��د مض��ى عل��ى 
تأس��يس االتحاد النس��ائي الس��وري عامان 
فق��ط، وكان االتحاد الس��وري عضوًا ضيفًا، 
وعملتُ الكثير إلقناع العضوات فيه بحضور 
اللجان في المؤتمر، وعبثًا كان ذلك، فاتفقنا 
على تأسيس طاولة مستديرة لجمع رئاسات 
الوف��ود العربية، وكان عدده��ا / 18 / دولة، 
واتفقنا على االلتزام بنهج معين تم تحديده 
من قبل الجميع ودافعن��ا عنه، ونجحنا رغم 

عدد الصهيونيات الكبير«. 
ف��ي الس��تينات م��ن الق��رن الماض��ي كانت 
ش��هادة  عل��ى  حص��ل  م��ن  أول  س��اعاتي 
الدكتوراه في االقتصاد السياسي، وفي عام 
1965 اختيرت عض��وًا في المجلس الوطني 
الموّسع لقيادة الثورة الذي أنشأ بعد انقالب 
عام 1963، مع س��بع نس��اء مثلن س��ورية، 
والذي دام س��تة أش��هر من أوائل أيلول إلى 

23 شباط. 
طوال عقود بقيت ساعاتي تناضل من أجل 
قضاي��ا المرأة وقضايا الطفولة، ولم تنقطع 
صيدليتها الش��هيرة في حم��ص عن تقديم 

المشورة والعالج ألبناء المدينة. 

روميو وجوليت يف خميم الالجئني 
ال�ضوريني باإقليم كرد�ضتان العراق

المدرس��ة االبتدائي��ة بمخي��م دومي��ز  ف��ي 
ف��ي مدينة ده��وك، قدمت فرق��ة »فولكس 
ترف��ع  والت��ي  السويس��رية  ب��ازل«  بون��ه 
ش��عار »المس��رح للجمي��ع« عرضًا مس��رحيًا 
مستوحاة من مس��رحية »روميو وجوليت« ل� 
»شكسبير«، وجاء العرض لبث األمل والفرح 
بين الالجئين هنا، حيث الحياة تخضع لروتين 

معين، حسب المسؤولين عن المخيم.
كم��ا أك��دت مدي��رة الفرق��ة الممثل��ة »أنين��ا 
يندرويك��و« عل��ى ض��رورة تفعي��ل الجان��ب 

الثقافي من أجل األمل والسالم، ألن الالجئين 
في حاجة ماس��ة إلى م��ا يجعلهم أقوياء حتى 

يكونوا قادرين على مواصلة حياتهم. 

حّنة اأرندت »يف العنف« حتّلل م�ضاألة العنف
صدر كتاب »في العن��ف« للمفكرة األمريكية 
الراحل��ة »حن��ة أرن��دت«، ترجم��ة ابراهي��م 
العري��س ع��ن دار الس��اقي ببي��روت 2015. 
موض��وع العنف في اإلنس��ان وف��ي المجتمع 
من المحاور الرئيس��ة له��ذا الكتاب، باإلضافة 

إلى دراس��ة العالقة بين العنف والسلطة في 
مجتمعات مختلفة. 

كم��ا تتحدث »حنة« عن حكم األكثرية الذي ال 
يمتلك حد قانوني، ل��ذا من الممكن أن تكون 
نتائج��ه س��لبية، عل��ى األخ��ص فيم��ا يتعلق 
باألقلي��ات. وتش��ير المؤلف��ة إل��ى أن��ه رغم 
تض��اءل مفه��وم الثورة م��ع ازدياد األس��لحة 
التدميرية حس��ب منظري الث��ورات في بداية 
الق��رن المنص��رم، إاّل أن الكثير كس��روا تلك 

كان  إن  حت��ى  القاع��دة 
نجاحهم مؤقتًا. 

وتقول المؤلفة إن تهديد 
السلطة تدفعها إلى 

العنف كطريقة إلثبات 
ذاتها، وفي حال حكم 
أحد منهما غاب اآلخر، 
كما تؤكد أن السلطة 

والعنف شيء واحد. 

  ياسر مرزوق
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»الالجئون الفل�ضطينيون يف امل�ضرق العربي« 
الهوية والف�ضاء

واملكان جمموعة من الباحثني
تط��ارد  والوج��ود  اللج��وء  لعن��ة  ه��ي 
الفلس��طينيين، م��ن أيل��ول األس��ود إلى تل 
الزعت��ر فالوح��دات فاليرموك جرحن��ا النازف 
اليوم. بين الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن 
وس��وريا ولبنان كان الالجئون الفلسطينيون 
وق��ودًا للن��زاع، وش��كلت مخيماتهم مس��رحًا 
لتمرير الرس��ائل والصفقات السياس��ية. كان 
اللجوء الفلس��طيني مؤقتًا، حت��ى إن األونروا 
ع��ام 1950 عُ��دَّتْ وكال��ًة مؤقت��ة، فقد تم 
تجديد واليتها بانتظام طوال 65 سنة مضت، 
وال ت��زال حتى اليوم تق��دم خدماتها لالجئين 

المؤمنين بالعودة. 
كتابن��ا الي��وم إض��اءٌة عل��ى واق��ع الالجئي��ن 
الفلس��طينيين ف��ي المش��رق العرب��ي، يبدأ 
القس��م األول فيه بالمكان واإلدارة والمحلة، 
إذ تس��تعرض جول��ي بيتي��ت خرائ��ط العنف 
والتهجي��ر ومخيمات الالجئين في فلس��طين 
اإلثني��ة  بالمتخي��الت  وربطه��ا  والع��راق، 
ت��م  حت��ى  األوس��ط،  للش��رق  والطائفي��ة 
اس��تبدال مخيم��ات الالجئي��ن بمصطلح��اتٍ 
من قبيل: نقاط تجمي��ٍع لالجئين، أو: مصايد 
الس��تيعابهم، بداًل من المخيم��ات. واختُرعت 
تقني��ات تهجير وحيّزات بش��رية جديدة، من 
أج��ل إف��راغ أزم��ة اللج��وء ف��ي المنطقة من 

محتواها. 
أم��ا الفص��ل الثان��ي، وتح��ت عن��وان »إدارة 
مخيم��ات الالجئي��ن الفلس��طينيين في لبنان 
وس��ورية«، فيق��دم فيه س��اري حنف��ي فهمًا 
جديدَا ألبعاد مكانية وسياسية تحكم مخيمات 
اللجوء، ويميز بين اإلدارة المحلية أو الحكومة 
البديل��ة للمخيمات في لبن��ان، والتي يتعامل 
معها النظام اللبنان��ي بوصفها جزرًا معزولة 
أش��به بمختبرات الس��يطرة والمراقبة؛ وبين 
المخيمات في س��وريا الت��ي كان نظام الحكم 

يتعامل معها مثل أي بقعةٍ سكنيةٍ أخرى. 
وعن مسألة المكان والهوية تحدِّثنا روز ماري 
صايغ عن هوية مخيمات اللجوء، مس��تخدمًة 
جني��ن  مخيم��ي  م��ن  محاصَري��ن  رواي��ات 
وشاتيال، وتُظهر كيفية تشّكل هذه الروايات 

بفعل تعدُّد المناخات السياس��ية التي يعيش 
فيها أبناء الش��تات، وتش��ير إلى أّن المقيمين 
في المخيمات يمتلكون حسًّ��ا متميزًا بأنهم 
»جماعة« تتش��ارك أوض��اع القمع والتهميش 
والفقر نفسها. وتدعو إلى تمثيٍل أكثر واقعيًة 
للجمهور الفلس��طيني، من أجل دراسة الدور 

السياسي للمحلي في زمن األزمة الوطنية. 
في القس��م الثان��ي من الكت��اب يبحث محمد 
كامل مرعي، وتحت عنوان »التحضر المدني 
والمكان والسياس��ات«، ف��ي عالقة المخيمات 
مع البيئ��ة المحيط��ة بها ومدى تأث��ر طبيعة 
المخيم��ات في المدن المحيطة، راصدًا تجربة 
المخيم��ات ف��ي لبن��ان، والت��ي عل��ى الرغ��م 
من عزله��ا ارتبط��ت بمحيطه��ا المدني، من 
خالل األش��كال المختلفة للحركي��ة المكانية 

واالقتصادية. 
وف��ي فص��ل »الجئ��ون يخططون مس��تقبل 
مخي��م الفوار: تجريب اس��تراتيجية تحس��ين 
مخيمات الالجئي��ن الفلس��طينيين«، يعرض 
فيلي��ب ميس��لفيتز للنتائج المس��تخلصة من 
مش��روع تش��ارُكي هادف إلى إع��ادة تعريف 
البيئ��ة المبني��ة في مخي��م الف��وّار لالجئين 
ف��ي الضفة الغربية. ويبيّ��ن أّن التحوُّل غير 
الم��دروس للبيئ��ة العمراني��ة ق��د أنتج على 
امت��داد عدة عقود مخيّم��ات حضريًة معقدًة، 
غامض��ًة، مكتظًة، مش��ابهة لم��دن الصفيح؛ 
على الرغم من اش��تمالها على مراكز تجارية 

وأسواق عديدة. 
المس��اهمة األخيرة تس��تعرض أكث��ر تجارب 
اللج��وء كارثي��ًة مع نه��ر الب��ارد واألزمة التي 
رس��خت االنقس��ام العم��ودي ف��ي المجتم��ع 
اللبناني تجاه الوجود الفلسطيني في لبنان. 

القس��م الثال��ث خُصِّ��ص للحق��وق المدنية 
والوض��ع القانون��ي وجب��ر الض��رر لالجئي��ن 
الفلسطينيين، يستعرض فيه عباس شبالق 
أوضاع اللجوء في ما يتعّلق بمش��كلة حرمان 
الجنس��ية، والنق��ص ف��ي حماي��ة الالجئي��ن 
م��ن الناحي��ة القانوني��ة. بينم��ا يحل��ل جالل 

الحسيني الوضع القانوني الذي تمنحه الدول 
المضيف��ة لالجئي��ن الفلس��طينيين، وعل��ى 
نح��ٍو أكث��ر تحدي��دًا، يفحص تحليل��ه قاعدة 
بيانات مستمدة من مسْ��ح ُأجريَ في خمس 
مناطق من عمليات األونروا »األردن، ولبنان، 
وس��ورية، وقطاع غ��زة، والضف��ة الغربية«. 
بينما، وعن سياس��ة التأس��ف، تكتب ش��هيرة 
س��امي ع��ن فلس��فة جب��ر الض��رر لالجئين 
المهجرين، والتي على رأسها اعتراف االحتالل 
بجريمت��ه واعت��ذاره عنها ،والبح��ث في صيٍغ 
حقيقي��ة لجبر الض��رر والتعويض، بعيدًا عن 
طروح��ات االحتالل التي ال تراعي الحد األدنى 

من االحترام للفلسطينيين ومعاناتهم. 
القس��م األخي��ر يبحث ف��ي الذاك��رة والقدرة 
واالندم��اج، م��ن خ��الل اس��تعراض الط��راز 
الجديد لعالقات القربى، وبنية العائلة، وآليات 
التأقل��م، والتزاوج بين أبن��اء المخيم الواحد، 
والق��درة عل��ى المحافظ��ة عل��ى فلس��طين 
الذاك��رة؛ م��ن خالل تحليٍل لس��رديات نس��اء 
الم��كان  تكوي��ن  ف��ي  الذاك��رة  يس��تخدمن 
والس��عي للهرب من يأس الحاضر. كما تحلل 
منال قرطام س��ياقات السياسة والمحسوبية 
واللجان الش��عبية في مخيم شاتيال، وتعرض 
واإلدارة  الذات��ي  للتنظي��م  دراس��يًة  حال��ًة 
الذاتية التي يعتمد فيها الفلسطينيون آلياتٍ 

ديمقراطية تعتمد االقتراع الشعبي. 
ص��در الكتاب ع��ن المرك��ز العرب��ي لألبحاث 

ودراسة السياسات، ضمن سلسلة ترجمان.

فن
ة و

اف
ثق

)الأجلك �ضوريا( ماراثون يف غازي عنتاب
تح��ت عنوان )ألجلك س��وريا( دعت وزارة 
الثقاف��ة في الحكومة الس��ورية المؤقتة 
ف��ي مدين��ة غ��ازي عنت��اب  الس��وريين 
التركية للمش��اركة في ماراثون رياضي 

يهدف  إليصال صوت السوريين إلى العالم.
وقالت الوزارة أنه  في ظل الحصار الخانق، والقصف وكل أنواع القتل والتشريد 
بحق أبناء س��وريا في كل من: إدلب، ودير الزور، وحلب، وريف دمش��ق، ودرعا، 

وعموم سوريا، يأتي هذا المارثون للفت أنظار العالم عّله يخرج عن صمته . 

»حا�ضر ح�ضارك« يف ا�ضطنبول
ش��ارك عدد من الش��عراء واألدب��اء والفناني��ن في حملة حملت اس��م 
»حاصر حص��ارك« الثقافي��ة، وقد أطلق ه��ذه الحملة التي اس��توحت 
اس��مها من قصيدة للش��اعر محم��ود درويش كل من: بيت فلس��طين 
للش��عر في اسطنبول ورابطة الكتّاب واألدباء الفلسطينيين في غزة، 

تضامنًا مع مخيم اليرموك وقطاع غزة المحاصرتين. 
 تضمن��ت الحمل��ة باإلضاف��ة إل��ى القصائ��د، ص��ور ولوحات ورس��وم 

كاريكاتوري��ة، كله��ا تعكس واقع مخيم اليرم��وك، الذي يعيش كارثة 
إنسانية بعد حصاره من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية. 

�ضاعرة �ضورية ت�ضارك يف مهرجان ال�ضعر الدويل با�ضطنبول
ش��اركت الشاعرة والناشطة السورية »أمل القصار« 
بلدي��ة  نظمت��ه  ال��ذي  الدول��ي  الش��عر  بمهرج��ان 
»أوس��كودار« بمدينة »إس��طنبول« برعاية الش��اعر 
التركي »حسرو حتمي. وقالت الشاعرة في تصريحات 
أدل��ت به��ا، أنني أكت��ب أش��عاري بهدف نش��ر الهوية 
اإلس��المية في العالم كله. وأشارك كل قراءات الشعر 
في الم��دارس الكاثوليكية. كما أش��ارت إلى أّن أكثر 
م��ن مليون طف��ل قد اضطروا لله��رب من وطنهم 

األم بسبب الحرب الدائمة في البالد، وأّن السالم في سوريا مرتبط بهؤالء 
األطف��ال، فهم إن تلق��وا تعليمًا جيدًا ومميزًا  يُمكِنُهم المس��اهمة في 

نشر السالم في سوريا.
وامت��دت فعالي��ات المهرجان بي��ن 4 و 11 نيس��ان الجاري، بمش��اركة 35 
شاعرًا، وكانت الشاعرة أمل القصار حصلت على جائزة شعر اإلسالم  في 

الواليات المتحدة بشعرها عن سوريا.
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هز حي الزهراء أول أمس تفجير بسيارة مفخخة أوقع عشر ضحايا على األقل، بينهم أطفال. 
كالعادة قال النظام إن إرهابيين قاموا بالتفجير ل� "وقف مس��يرة المصالحة وكس��ر اللحمة 

الوطنية، وبسبب إفاس القوى الظامية". 
حت��ى اآلن النظ��ام مصيب إلى أن قال "من يقف وراء التفجير هي من تس��مي نفس��ها قوى المعارضة 
الس��ورية وجماعتها اإلرهابية المسلحة"، هنا يكذب طبعًا. بالنسبة إلى القسم األول الكل يعلم، وبمن 
فيهم صحافيو النظام العاملون في حمص، أن من يقف وراء كل سيارة مفخخة في األحياء الموالية هم 
ش��بيحة الدفاع الوطني، الذين س��بق لهم أن اعتقلوا واغتصبوا وقتلوا فتيات وشبانًا من تلك األحياء، 

وليس فقط من األحياء المعارضة التي لم يتبقَّ منها إال األطال. 
إذًا هو محق بأن المنفذ إرهابي ومفلس، ومفلس هنا هي السبب الحقيقي للتفجير، إذ كلما شعر الدفاع 
الوطني بأن ماله وس��طوته قااّ يقوم بتفجير مماثل كي يثبت الحاجة إليه من جيد، ويحصل على المال 
والساح من جديد. وبخصوص المعارضة السورية نسأل النظام: وهل أبقيت منها شيئًا؟ هل تركت في 
حمص أي أثر لمعارضة؟ السلمية اعتقلتها، والمسلحة قتلت قسمًا منها ونفيت اآلخرين.. فمين فجر؟.

آخر كتائبنا المسلحة حملت اسمًا صريحًا وواضحًا، وال تحتاج مفرداته إلى كثيٍر من التحليل لمعرفة 
من يقف خلف المقاتلين ممواًل لهم، وال نقول موجِّهًا فقط، من باب الخجل والعار الذي يعنيه 
التوجيه من خلف الحدود. االسم هو "فرقة عاصفة الحزم" في الساحل السوري، والتي قال ناطق باسمها 

في فيديو مصور بث أمس إن الهدف منها هو تحقيق األمن والسامة والعدالة والمساواة. 
االسم الذي ُأطلق تيمنًا بالحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن يحمل واحدًا من وجهين، 
وكاهما مليء بالقبح، الوجه األول أن الس��عودية قررت قيام التش��كيل الجديد، والذي شُكل من بقايا 
ألوية سابقة، من دون أي لبس في التعرف على أصابعها في الداخل السوري، ومن باب الفخر العسكري، 

أو أن من شكل اللواء يحاول استجاب الدعم عن طريق االسم الملفت للنظر السعودي. 
األحمر هنا كثير كثير، لكن أكثره بريقًا هو س��رعة وس��ائل إعام النظام في نقل خبر التشكيل، لتقول 
"ش��اهدوا هذا فق��د كنا محقين". والثاني في مرتبة البريق أن فرقة عس��كرية تحمل اس��مًا س��عوديًا 
تتناقض مع نفس��ها واس��مها حين تقول إنها تنش��د للس��وريين العدل والحري��ة والديمقراطية، مع 
ماحظة أن القائمين على التس��مية لم يجدوا اسم شهيد واحد من سوريا كلها لتكون الفرقة باسمه 

بداًل من هذ االسم "عاصفة الحزم".

اأحمر

برتقايل

بع��د أن أغلقت أبوابها منذ أكثر من ش��هر بس��بب التهاب الكبد الوبائى الذي انتش��ر بين اأخ�ضر
التاميذ، أعلنت مدرسة األمل البديلة في مخيم اليرموك المحاصر عن نيتها استئناف العمل 
اليوم على الرغم من كل ما يعيش��ه المخيم، المحاصر من قبل النظام الس��وري، والذي اجتاحه تنظم 

الدولة كذلك منذ أكثر من أسبوع. 
س��وريتنا علمت من كادر المدرسة أن العمل سيعود إلى طبيعته على الرغم من األخطار التي يتعرض 
له��ا ال��كادر واألطفال معًا، فيم��ا ال يزال المدرس��ون يقوم��ون بواجبهم في تدري��س مناهج المرحة 
االبتدائية با أي مقابل مادي، ومن دون كتب أحيانًا، فيما يُقِبل أطفاٌل كثر على المدرس��ة على الرغم 

من أن الجوع يفتك بالعديد منهم. 
المدرس��ة التي تم إنشاؤها منذ ثاث سنوات باتت مركزًا تعليمًا وترفيهًا حقيقيًا في المخيم المحاصر، 
وتس��تقبل أكثر من ألف تلميذ. كادرها من طاب الجامعات الذين ال تعترف بهم أي جهة رسمية، لهم 

تُرفع القبعات في زمن انتشار الجهل واألمية، طلبة ومدرسين.


